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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جاندارانزادي آبه نام 

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

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

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا

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

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

  .از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

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



که داراي رهایی جاودانی . سازم برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، 

  .ها است حیوانات و انسان

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

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  شما خود را مبلغ افکارجانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر 

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



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

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  النام
  

  

است، هر بار با خود فکر  آوردهتنگ به سکوت این دیوارها نفسم را 
  کنم شاید تا چندي دیگر این دیوارها مرا به خود ببلعد، می

  مغموم و در خود مانده باشم؟ سان ایناما چرا باید تا 

  چرا نباید احساس شادمانی کنم؟

است، مگر نه  ام، مگر این دور از واقع پا گذاشته رؤیاهایممن به سرزمین 
  است، جا همین رؤیاهاها ندا دادند، سرزمین  همگان از دوردست آنکه



 َدَوران ١٠

 

در برابرم را ها  در این سرزمین دوردست هاي زندگی چند بار نام و عکس
  رؤیاهاو گفتند، این است سرزمین  نهادند

 آیینهاي همگان از  چند بار و در چند جاي گوناگون به میان صحبت
  گفتند؟ رؤیاهاسرزمین 

 آزادي، سرزمین برابري و عدالت، دیار رؤیاهاها، سرزمین  سرزمین موفقیت
  آزادگانو 

 هرقدرها  لام، به طول تمام این سا واي که چه قدر از این واژگان دور مانده
ثانیه به ثانیه از من دور و دورتر شدند،  آنانبه دنبال این واژگان دویدم، 

اي را از همان روز نخست بین ما تعیین کردند و به هر دو در  شاید فاصله
  دویدن دادند،به زمانی مشخص فرمان 

است که به تعقیب واژگان در آمدنم  گونه ایناست،  گونه اینکه  حتماً آري
  ،آوردي بیشتري برایم به بار  هر بار فاصله

گر  و برابري هر بار از من پیشی گرفتند و تنها دور شدنشان را نظاره آزادي
  احساس عمیق درك کردن برابري، آنشدم، کجاست 



 النام ١١

 

، ام فهمانند که غریبه شاید این دوستان نو وطنم که با هر بار دیدن به من می
متفاوتم،  آنانفهمانند که با  ام، می فهمانند که از دیاري دورتر آمده می
ام،  سوار شده آنانفهمانند که به دوش  ام، می خواره فهمانند که مفت می
ناشهروند این دیارم،  آني دوم و یا فراتر از  فهمانند که شهروند درجه می

  ندمعناي برابري در دوردستان بود

هاي متفاوت و برابري را با  ارزش نهادن به گونه شاید برابري در آري
  معنا کردن گره خورده است، برابري چیست؟ هرکدامو براي  هرکدام

ید که به اسارت ماندن در این دیوارهاي بلند و فرا معنا کرد، را با آزادي
ساز  هاي دست ن در قفسرا به ماند آزاديشاید عادالنه این بود که تمام 

اند، اي ننگ بر  را به همه فدیه داده آزاديکه  آنانکرد،  ن معناپرستا قدرت
  این جماعت حراف ناراضی از هر چیز

ي  ام، باید همه خود من، دو سال محکوم به ماندن در این کمپ شده مثالً
که از مأمورین خدوم روزم را در اینجا بگذرانم، براي بیرون رفتن باید 

ردن میهمان نداشته باشم، رخصت بگیرم، از ساعتی به بعد حق دعوت ک
وابسته به زندگی بیرونی من است در  آنچهو هر  آمدعبور، مرور رفت و 



 َدَوران ١٢

 

، جواب پس دهم آنانباید براي هر کرده و نکرده به است و  آناناختیار 
  .و عدالت را برایمان فراهم کنند آزاديتا  آمدهاینان 

اند تا مفت  ریختهخواره، حق مردمان این کشور را به جیب شمایان  هی مفت
  بخورید و لذت ببرید

ام که از هر سو  گاهی اوقات در خواب و بیداري جماعت بیشماري را دیده
ر اعتراضی به صورت فرادا و گاه به جمع و د ، گاهآیند میبه پیشوازم 

  زنند و فریاد می آیند میشده،  یافته سازمان

  خوارگان مفت

  گویند؟ اش را به من می همه

  خیر، و هم آريهم 

معطوف من است، اما با گذر زمانی کوتاه به  آناني حواس  در کابوس همه
فروخته را خریدند،  رؤیاها افتم، بیشمارانی که قطارانم می یاد بیشماران هم

اي را  تا زندگی تازه آمدند، آمدند رؤیاهاش خیال به سرزمین چه خو
  کنند، سرآغازشان را دوباره  هاي به نابودي رفته تا زندگی آمدندبجویند، 

  اي؟ براي چه از کشورت خارج شده



 النام ١٣

 

  آزادي، براي زیستن، براي عدالت و براي شادي، براي لذت بردن بیشتر

  جانت در کشورت در خطر نبوده است؟ آیا

به تو  توان پناهنده خطاب کرد و باید اگر جانت در خطر نیست تو را نمی
  ی چون مهاجر گفتالفاظ

جناب، معناي مهاجر همتاي پرندگان مهاجر فصلی است که از دیاري به 
  کنند؟ پرواز میدیار دیگر براي زیست بهتر 

هاي اربابانی که براي بهتر زیستنشان ما را  جانمان در خطر بود، گاه به شالق
که پرستندگان  آنانیبه بردگی گمارده بودند، گاه به تیغ و خشم و جنون 

گاه به باورهایی که براي ارضایش ما را به برابر اند،  جنگ و خونریزي
اي پوسیده را باوره آن ارزشمان بیها فرستادند و با جان  ها و فشنگ توپ

  ...و گاه  جال دادند

سرزمین دور  آنبه  ي شما نیز براي فروش تجهیزات دولت فخیمه آیا ،جناب
هاي دور  به انبار باروت سرزمین آتشبراي جنگ افروزي  آیانزدیک شد، 

  نشاند؟



 َدَوران ١٤

 

راستی جناب، چه زیبا بود اگر به مانند پرندگان مهاجر هر بار به سرزمینی 
گشودم تا به سرزمینی که امیال و  کردم و پرها را می رفتم، پرواز می می

، اما بالی براي پرواز نداشتم و بجویممرا در خود نشانده است راه  آرزوهاي
مواج، گاه به جان خسته و  گاه به دریاهاي توان بیبه پاهاي  باید از زمین

کردم تا به دیاري در  هاي در گلو مانده مسیر را طی می ، گاه به نفسدردمند
این پناه بردن من راهی به معناي پناهنده خواندن  آیاها پناه بجویم،  دوردست

  ازه معنا کردند؟اي ت من است، یا شاید تمام این تقالها را به فردایی به واژه

، در حال جویدن اند آوردهام هجوم  دار به خرخره باز هم این واژگان دنباله
احساسات هم به  آنتا هیچ از  اند ي باقیمانده از احساساتم برآمده تتمه آن

  جاي نگذارند

  ي راهت را برایم توضیح بده؟ پرونده

  اي؟ چگونه به این خاك پا نهاده

  اي؟ رساندهچگونه خود را به این خاك 

  اند؟ چه کسانی تو را در رسیدن به این راه یاري داده



 النام ١٥

 

 چیز همهخواهند  که می آنانیفضاي سنگین و بودن با  آنتوان تحمل 
تان کوتاهی سر و هم بیاورند را ندارم، ندگی مرا با چند کالم و شنیدن داسز

  اند، ها شنیده بنگرم که هر بار هزاري از این داستان آنانیتوانم به چشمان  نمی

ن غرق شدن کودکی در برابر دیدگان مادري، داستان پدري که زن و داستا
فرزندش را به دستان خود در مرگ لمس کرد و بعد از گذشت روزهایی در 

را به کول گرفت و سرزمین برابري  آنان جان بیهاي  ، جنازهرؤیاهاسرزمین 
را به خاك بسپارد، هر روز برایشان البه  آنانتا در نا عدالتی  فترا بدرود گ

بیاید، هر روز برایشان بگوید که براي  آنانسر دهد، هر روز به سر مزار 
  تان بود ام به شما بی جانی زیستن بهتر شما آمدم و فدیه

پدر مزاري براي گریستن نداشت، جایی نبود تا با لمس خاکش  آنراستی 
هاي  بار در برابر موجدش بیفتد، هر بار به نزدیک دریاها رفت، هر به یاد فرزن

کرد، به دریا با کینه نگریست و سرآخرش شنیدم که براي  خروشان شکوه
گفتند در  انتقام گرفتن از دریا به دریا زد و دیگر بازنگشت، روستاییان می

بلعید و ها او را به خود  شب انتقام دریا پاسخش داد و به تندبادي در موج
اي به دریا به رخسار همسرش بوسه زد، در دریاي  فردایی و او نیز با جنازه

  برنخاستکشید و دیگر  آغوشفرزندش را به  پایان بیکبیر و 



 َدَوران ١٦

 

و از  آمدندهر بار که  آیااي،  را هم گوش داده آنانمسیر راه  آیاجناب 
ا پناه بردند به دامان شم دند ودوردستان گفتند که چگونه همه چیز را رها کر

هایشان گوش دادي، هر بار به دنبال دلیلی گشتی تا تناقضی از  ي گفته به همه
  بگذاري؟ پاسخ بیرا  آنانهایشان در بیاوري و  حرف

  ها هیچ احساسی در تو زنده نشد؟ نامه کدام از این رنج از شنیدن هیچ گاه هیچ

  ده نشدي؟معنا و این محکومیت به مرگ آزر زیستن بی هیچ بار از این

یز از مأمورین و معذورین دنیا اي به دوش داري تو ن دانم تو نیز وظیفه می 
ها دفن کنی و شاید  انده شدي، تو نیز باید که عاطفه را به دور از این اتاقخو

  گرفته است، آرامکه کودکت به آغوشت  آنگاهبه شب 

  کنی ت را بیدارعواطف

پدر دردمند در دریا خواهی  آنسه بر پیشانی کودکت زدي، یاد که بو آنگاه
  افتاد؟

  در برابرت ایستاده حرفی براي گفتن دارد آیاکنی،  چشمان او را نظاره می

آوردند،  دوردستان بودند که باید به ما هجوم می آنراستی مأمورینی در 
هاي ما  در آبهاي رها شده  وپگذراندند، باید به ت زیر تیغ می باید ما را از



 النام ١٧

 

بردند و غرق شدن ما را نظاره  بود، تیغ فرو می آمدهکه براي زیستن بر 
کردند، برخی مأمور به کشتن ما بودند و برخی باید که هر چه عاطفه و  می

کردند و غرق شدن ما را  مهر به نزدشان بود را به ته اعماق دریا دفن می
  کردند نظاره می

و همسرش را به دریا غرق شده دید و در کودك  ،که پدر آنگاهدانم  نمی
در رنج و درد  آنانجان داد کسی در دوردستی مأمور بود تا به دیدن  آب

  فدیه ندهد آناننیاید و زندگی را به  آنانهیچ از خود نشان ندهد، به پیشواز 

ین بود اما همه مأموران، عذر تقصیر داشتند و دانم او از کدامین مأمور نمی
  امر شده بود نکردند، آنانه ب آنچههیچ جز 

بودیم تا حقوق  آمدهایستادند، ما که  جویان پناهکه در برابر ما  آنانی مثالً
هاي مقتدر  با دستان خالی در برابر حکومت آمدهخود را استیفا کنیم، ما که 

خواهیم، ما نیز همتاي شما حق حیات  جهان فریاد بزنیم، ما حق زیستن می
ید، بگذارید تا کار کنیم، بگذارید تا زنده بمانیم، داریم، ما را امان ده

 باطوموانده در برابرمان، گاه خ پیشالوري بودند که به عذر از مأمورین د
آور میهمانمان کردند، گاه به چوب و  به دست گرفتند، گاه به گاز اشک

  هاي سربی پاسخمان گفتند به گلوله آخرشضرب و شتم و 



 َدَوران ١٨

 

پاسخمان  گونه اینبود نیز  مان اجداديکه خاك آبا و  آنجادر دوردستان و 
د و هاي سربی میهمانمان کردن نیز در برابرمان ایستادند و گلوله آنانگفتند، 

، اینان اسیران به بازي اند قدرتان تشنگان باز ندایی به گوشم خواند این
خویشتنشان در برابرشان نیست و باز ، اینان هیچ ارزشی جز اند شهوت

  هاي سربی میهمان جانانمان شد هگلول

اشد اگر طول و اشد رستا و ایستاده است، هر چه باین دیوارهاي هر چه ب
شدم و براي  آنچند متري بیش نیست، اگر محکوم به ماندن در  آنعرض 

هر کرده و نکرده باید که مجوزي وصول کنم، اگر مرا در سرزمینی که به 
یوارهاي رستا و امنی داشته اند، د یدهاند به اسارت کش ختهبه من فرو آزادي

  است

اي از زیستن  م کند، ایستاده تا مرا به دروازهایستاده تا رستگاري را میهمان
ي دوم بودن، در  ده شدن، در درجهخوان ارزش بید، زندگی در میهمان کن

 آنپست خوانده شدن، در نیستی و ناچیزي اما هر چه باشد زیستن است، اما 
  شان کرد چه تقدیم زندگی آناندیوارهاي ریخته به سر 

ها  گلش باقی نماند، آجرانش یک به یک بر زمین دیوارها که هیچ از کاه آن
ها را به جاي گذاشت،  ریخته شد، بمب به میان زندگی النه کرد و مخروبه



 النام ١٩

 

باز از زمین و اسمان لعنت باریدن کرد و همه را به خود بلعید، باز انسان 
کنیزي خویش برد، بود تا قدرت را به  آمدهبود تا فرمانروایی کند،  هآمد

هاي تیز و  بودند این دو پایان در بند قدرت، با دندان آمدهواي که باز 
را  اند آموختهبه طول این هزاران سال  آنچهبودند تا  آمدهچشمانی سرخ باز 

بودند  آمدهند، بودند تا برتري خود را به دیگران بفروش آمدهباز پس دهند، 
  ي الجانان سوار شوند و فرمانروایی کنند تا بر گرده

کشید و کودکان را به زمین و در خون نشاند،  آتشها شهر را تکاند، به  بمب
رسید، مردي را به چشم دیدم که کودکش را به دست  فریادها به آسمان می

  کشید، گرفته فریاد می

  د،ترکشی جانش را دریده است، به دادش برسی

و به فریادش پاسخ گفتند،  آمدندچندي نگذشت که دوپایان مست قدرت 
اي با کودکی  که خمپاره یداد از او بستانند، چندي نگذشتتا به داد ب آمدند

به  هرکدامها به اسمان رفتند،  او را به هزار تکه بدل کرد، تکه آغوشدر 
هاي جان  تکه آري، ندگزید سکنیاي  اي پرواز کرد و در گوشه گوشه
ي هک شد که ندایی پدر به دیوارهاي شهر آغوشالن به ناي کودك  خسته

  تکاند زمین و اسمانش را می



 َدَوران ٢٠

 

  آزادي آزادي آزادي، بگو آزادي آزادي آزادي

ی به دنبال واژگان در زد و نقش نگار خونین بیشماران میشهر فریاد 
 آمدهاکی کنند، ت را خبودند تا عدال آمدهبودند،  آمده دوردستان به پیش

ي عمل  را جامه رؤیاهابودند تا  آمده، تا بهشت را به زمین بسازندبودند 
زشتی و  آنچهبودند تا در برابر  آمدهکنند،  رؤیابودند تا  آمدهبپوشانند، 

تر از  هاي تیز و با دندان آمدندپرستان به پیش  نیستی است بایستند و باز قدرت
  گشودند آتش رؤیاپیش به روي 

و  آمدو گاه درفش از هر سو تیغ بر  باطومخمپاره بود، گاه مسلسل، گاه 
سرزمین را فرا گرفت، خون به زمین جاري شد، خون پیش رفت و صحن 

  ستی فریاد زد،یکی از دورد

  است، هاین دریاي خونین فرزند و همسر مرا به خود بلعید

ا به مرگ میهمان ن پرید و خویشتن ري دیوارها به زمی دي در فراي همهاز بلن
  گیرد آغوشتا شاید کودك و همسرش را به فردا در  کرد



 النام ٢١

 

انتقامش را باز  ین،تا از دریاي خون بار اینبود  آمدهجو بود  همان مرد انتقام
خویشتن را غرق  رؤیا از هزاري آمدهبود تا در خون بر  آمدهپس گیرد، 

  ي بدنش تکه تکه شد، یایش پاشید و همهکند، اما دن

هاي بیشماري که از زیستن  بودند، تکههاي بیشماري که بر روي دریا  تکه
ي کودکانی که جز فریاد به  زیستن بودند، همه آرزويبودند همه در 

گوششان نرسیده بود، جز خون در برابر ندیده بودند جز جنگ محکوم به 
، گاه جنگ براي رؤیاهاها براي رسیدن به  زیستن نشدند، گاه جنگ خیابان

زیستن بهتر و همه به خون پاسخ شد،  آرزويپرستان و گاه در  قدرت قدرت
تا در ساحلی امن  آمدندهم  آنانمادرانی نیز به دریا تکه تکه شده بودند 

ند که دور از بودند تا ساحلی بجوی آمدهگیرند،  آغوشکودکانشان را به 
 همراه کشیدند که از دیربازان به پدرانی را به پرستی باشد، خون و خون

دیدند پاسخ این مالک خوانده  آنان، اما اند مالکده شنیدند که گوش خوان
ها چیست پس هر چه از مالک بودن و صاحب خوانده شدن بود را به  شدن

  بخشی از جان جهان شوند آرزوهادریا سپردند تا در ساحل امن 



 َدَوران ٢٢

 

هاي در خون و  تکه هم به آنان انفرداساز ،داران، رویاآرزومندان، جوانان
ها به  و باز مأمورین در دوردست آمدندي در دریا سرد در ها جنگ به تکه

  شان از خاك نگاه کردند دستان بر آمده

به سر پرورانده است را  رؤیاییگورهاي دسته جمعی برپا شده بود تا هر که 
رده در میان ه کها را گر هایشان بیرون بود، دست به خاك بسپارند تنها دست

بجویند و  آنرا باقی گذاشتند تا دیگرانی از  رؤیاي از ا هایشان ذره مشت
  ها است سرآخرش بود که کسی فریاد زد، زیستن در جایی به دوردست

، جاي زیستن را نگاشت، زندگی را آمدنقش و نگارها یک به یک به میان 
بري گفت، در را به رخ کشید و هر بار از عدالت و برا آزادينشان داد، 

هاي جادو فریاد زدند، به سطح نورانی هر بار چهره گستردند و هربار  جعبه
 رؤیاسرزمین  آنچهبود و حال من  رؤیاهاسرزمین  آنچهفروختند از  آنانبه 
 آنچهام،  کشیده آغوشاند را به  تصویر کرده آنچه، ام آوردهرا به دست  بود

اري از جان گذشته و در خاك و هز آمدهاش هزاري به تنگ  براي دستیابی
  ام اند را در مشت کشیده خون نشسته

و دستانم را مشت کرد شتن را زنده به گور خواهم روم، خوی به خاك می
از  رؤیاهارزمین برون خواهم داشت تا عابران این سکرده از دل خاك 



 النام ٢٣

 

 اند شان ببینند، ببینند چه فروختند و چه به جویندگان داده فروخته رؤیاهاي
گان و این یابندگان هر که به دنیا است، اي جویند آنیشتر ببیند، همه ببیند، ب

 آنچهنگاه کنند و همه  آنها و خطوط به جاي مانده بر  کاش همه به دست
همه چیز را براي همیشه درك کنند،  بار یکدر دنیا بود را ببیند، اي کاش 

  دوباره زاده شوندها را به درون ببلعند و   ي ارزش همه بار یکاي کاش 

ي من نیست و چه  اش به دستان من نبود، همه در جسد به خاك مانده اما همه
د و از دل جنگ برون شدند، گاه دردشان در که رفتن آنانیبسیار گفتند 

ه به جنگ نبود به زیستن بود، به نبودن رفاه بود، به تنگنا بود به فقر بود گا
فروختند  آنچهو  آمدندنیز  آنانکودکشان بود،  درد بود و گاه از بیم فرداي

و فریب به راستی و صداقت به  حربهرا خریدند، به هر راه به دروغ و ریا به 
را خریدند و حال زیسته به خاك  رؤیاهاهر چه داشتند و نداشتند 

به  آنچه، از آنانتري بودند و هر بار برایم گفتند از لذات دنیاي  دوردست
خواهند در این خاك مال  می آنچهاند، از  بهره برده آن و از آوردهدست 

شانده و حال شان را به نابودي ککنند، از باورهایی که دنیاي خود خود
  ها باشند ارزش آنبکشانند و پاسدار  آنانخواهند به دنیاي  یم



 َدَوران ٢٤

 

فروش را به گذر  رؤیاو این دیار  آیند میام که چگونه به خیابان  گاه شنیده
که در خیابان  آنجااند، به  دیربازان برده آنکشانند، به مثال  دوردستان می

خوانند و  کشند، رعب فرا می می آتشزنند و  شد، فریاد می خون جاري می
  اند، دیوانگی را عرضه داشته

اند و باور را از پیشترها و حال در این وانفسا همه را  رفاه را به اینجا خوانده
خواهند که به دست گیرند و اینان را به  پ میاند، گاه تو به جان هم کشانده

مبتال  آندوردستانی را کرده است که به  آنخاك بنشانند، گاه دلشان هواي 
دیربازان به جنگ با نابکاران بروند، بروند و به راه  آنخواهند در  بودند و می

وانگی نشر احب شهوت جان بدرند و واي باز دیقدرت جان دهند به تص
  جان دیگران هم النه کردیافت و به 

و  آورندرنگی یابندگان در  بودند که خویشتن را به هم آنانیاما فراي اینان 
و از اینان شدند، گاه  آمدندیابندگان خوبی نام گرفتند، به دنیاي اینان در 

تا  آمدندبراي بهتر شدن تالش کردند و گاه خاموش ماندند، گاه به خیابان 
پرستان  قدرت آندیدند که همه جاي دنیا از حقوقی را استیفا کنند و 

رنگ دیگران و براي بهبود گام برداشتند و حال از  خوي است، اما هم نهادیو
  اند راضی اند آوردهبه دست  آنچه



 النام ٢٥

 

شنوند که  ، گاه میآیند میاینان به درد کنند، گاه از نگاه  گاه ناله می
 و گاه دنیایشان را کنند حمله می آناناند، گاه به  خواره خطاب شده مفت

مالیمات تا در برابر نا آمدهتا بایستند،  آمده آناناند اما  دار کرده جریحه
چیز را تغییر داد نباید ساکن بود و  دانند که باید همه ایستادگی کنند، می

  ها ایستاد و در برابر زشتی آمدفاسد شد، باید به جریان در 

مرد همسر و فرزند  آنمن تلخ است اما نه به تلخی  آمدنداستان  ،جناب
یا کشته شدند، غرق شدند، گاه دالالن مرده، نه به تلخی هزاري که در در

هایشان را ربودند  را غرق کردند، گاه به جانشان تجاوز بردند، گاه پول آنان
را به گلوله  آنانو  آمدندهایشان را به خاك سپردند گاه معذورین  و جنازه

ها است،  ننیست، اما به تلخی تمام دید آنانمن به تلخی  ند، داستانبست
خود را خواستم باري  دوست داشتم کور باشم، دوست داشتم تا نبینم، می

بسیار  آخراي داغ برون آورم،  خواستم چشمانم را به میله می کور کنم،
ار بودم، بسی رؤیاهادو سال که در راه جستن سرزمین  آنام، به طول  دیده
 قدر آنام، چشمانم  ام، در این دو سال بودنم به این خاك هم بسیار دیده دیده

بیند، گاه دیگر توان  شده، گاه دیگر هیچ نمی توان بیدیده است که کم سو 
ریا را ببیند، دریا را خونی و ها را ببیند، د تواند گل دیدن، ابرها را ندارد، نمی



 َدَوران ٢٦

 

ها  ه دیده و ابرها در حال باریدن بمبها را پژمرد کند، گل درد تصویر می پر
  اند آمده

ام که با درفش به دنبال  ام، به سرزمین محکومین دیده ام بسیار دیده دیده
سگرایان را خونین و در خاك تا همجن آمدهام که  ، دیدهاند آمدهخارجیان 

ام که چگونه از این  کنند، دیده را تحقیر می آنانام که چگونه  ند، دیدهبنشان
  برند نداشتن حقوق لذت می

را به  آنانام چگونه  ، دیدهپرستند قدرت، اینان انسان اند قدرتاینان تشنگان 
در خاك و خون از هایشان سوار شده  گمارند، بر گرده ري و بردگی میبیگا

سی به زور را براي جنام، لذت بردن  برند، همه را دیده لذت می آنانبودن 
ها را  سر بریدن ام، ام، تجاوز در خون را دیده دیده رؤیاهان به سرزمین برد

ام چگونه به دل جنگل هر چه  ، دیدهام ها را دیده م، لخت و عور کردنا دیده
ام  اند، دیده اند، تنها به میان جنگل رهایت کرده اي را ربوده انداز کرده پس

اند، همه را  رزها گلوله به روي همه گشودهچگونه مأمورین معذور لب م
  ام  بودن را دیده جو پناهام، درد  دیده

شان رفته بود به  دکانی بودند که خانوادهدوردست کو آندانی در  جناب می
در اختیار  آناندانی  د، میها اسیر مانده بودن در کمپ آنانو  رؤیاهاسرزمین 



 النام ٢٧

 

و  آیندهگاه پاکی تنشان گاه  که گاه اعضاي بدنشان، آمدندي در ا بیگانه
  شان را معامله کردند، زندگی

است که اگر همه  آنجااید، برایم پرسش  فروشان همه را دیده رؤیاجنابان، 
که از راه  آنگاه آیااي داغ به گوشت فرو کنی،  میله د،ای خواسته آیارا شنیده 
جادو به ي  رانی به جعبهکه به دیوارها به سطح نو آنگاه، شنوید مسیر می

ي داغ به چشمانتان فرو کنید،  اید که میله اید خواسته اعالنات تصاویر را دیده
  اید که دیگر نبیند و نشنوید خواسته

  ،بگو گویی اما دوباره می

ست دارم با یادهایت را بشنوم، دودوباره بازخواستم کن، دوست دارم فر
  یط سخت بگذاريمرا در شرا آندرایتی که داري از من تناقضی بجویی و با 

کردم، بار در گفتن مسیر راه اشتباه  آنآفرین درستش هم همین است، من 
دیگري تعریف کردم بخوان بلند و رسا براي  بار داستان آمدنم را طوري آن

  همه بخوان

راضی شوي، تو پر از تناقضی باید که در شرایط سخت بمانی تا به بازگشتت 
  گویان نداریم تا به رویشان بگشاییم رگان و دروغخوا ما امانی براي مفت



 َدَوران ٢٨

 

تا از من حقوقشان را باز  آمده رؤیاهافرمان جاري شده است و مردمان شهره 
هایم را ببرید،  ، گوشآوریدپس بگیرند، بیایید این چشمان را از کاسه در 

کمپ سرزمین محکومان شنیده بودم که اعضاي بدن کودکان را  آندر 
را از  ها ایند و فروشان بیایی رؤیاخرند، اي  میو فروشند  کنند، می قمار می

من بدرید شاید فروختید و با فروختنش به حقوق خورده از جانب ما 
  رسیدید،

 مثالًسنگ بزنید به یاد دیربازان ما را رجم کنید، بیایید و جان ما را بدرید، 
اند تا شرایط سخت را  و بر ما امر کرده آمدهبکشید،  آتشاین کمپ را به 

  بچشید

شما حق کار کردن ندارید، شما حق درس خواندن ندارید، شما حق بیرون 
رفتن ندارید، شما حق معاشرت ندارید، شما حق خروج از شهر را ندارید، 

  اید خواره شما حق درد و مردن را هم ندارید، شما مفت

که در  آناني  متري بروم و براي همهدارم به باالي این کانکس چهار  دوست
  زنند بخوانم کابوسم فریاد می

  اید خواره خطاب کرده ه و مرا مفتبه من حق کار کردن نداد



 النام ٢٩

 

خواره  در برابرم خواهند بود که مرا مفت فریادکنانباز جماعتی  آنگاه
  خطاب کنند،

 بودبه دوردستان برایم ساخته  آزاديدو سال ماندن در قفسی که تصویري از 
، راستی اي دوستان رویافروش من در همین کمپ و را میهمان جانم کردید

ها را بارور  ام، گاه باغچه ها را تراشیده ام، گاه سنگ اسارت کار کرده
ام، اما  است را کرده آمدهاز من بر  آنچهام،  ها را جارو زده ام، گاه زمین کرده

 مالکانیم، که اند خوانده دیرباز از آخر م، ا دانم که حق شما را خورده می
خاك و ما غریبگانی که  این صاحب شمایان و صاحبانیم که اند خوانده

یم، به مالکیت شما خدشه وارد تا حق شمایان را بخور آمدهخواره   مفت
  ...کنیم و 

پشت همان کانکس که برایم تدارك  دقیقاًام  خاك را چند متري کنده
ین کانکس این مجموعه به حساب اند، این خوبی را داشت که آخر دیده

 گاه گرم زمستان دردآور بود و هیچوار  هر چند که در سرماي دیوانه آمد می
است، کسی  آنانکه آخرین  آمدنشد اما حال در این روز برایم سودبخش 

ي من بایستد، کسی  نیست تا مرا بجوید، کسی نیست تا در برابر خواسته
  ...نیست تا



 َدَوران ٣٠

 

هاي گره کرده من چه در  در خاك ماندن و دستان را برون نهادن، از دست
ها بود را  ها و شنیدن ها که در طول این دیدن خواهید یافت، شاید هزاري رنج

دیدید، شاید برخی فریاد زدند، او خویشتنش را کشته چون در این شرایط 
بازگردد، او را اش  خواست به سرزمینم مادري اند، او نمی او را نگاه داشته

  حلش مرگ بود کردید و راه گونه این

ها دیوانه  ها به شنیدن ستانم افتادند که چگونه به دیدندانم شاید به یاد د نمی
و نشنوم و بسیاري خواندند او خواست که دیگر  مشدم و خواستم که نبین

ي در خاك خواهد خواند و  دانم هر کس چیزي از این جنازه نباشد، نمی
این مرگ را تفسیر به چیزي خواهد کرد، دستان بیرون مانده از خاکم را 

 آنخواهد دید و برایش داستانی خواهد ساخت اما کاش معناي دیگري از 
  شد اي برایشان پدیدار می تازهجستند، اي کاش ارزش  می

شدند که دستانم از  ي من در خاك روبرو می که با جنازه آنگاهاي کاش 
اي را پدید  تا دنیاي تازه آمدهخواندند که او  خاك بیرون مانده است می

خواندن دور از  گونه ایناما  ها را دگرگون کند، ي ارزش تا همه آمده، آورد
  را کشت و در پی تغییر دنیا بود،توان خود  واقع است، مگر می
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را با هم جمع کرد،  ها اینتوان  مردن پایان است و تغییر شروع چگونه می
توان در پی تغییر بود به کام مرگ رفت، در خاك ماند و زنده  چگونه می

که  آنگاههایم بنگرند و  ام به دست به جنازه آنانخواستم  میبه گور خوابید، 
یري به مرگم کردند از تفس هرکدامها ساختند و  ستانهمه چیز را خواندند دا

تا به  آمدهیار دیگري ام، از د بگویم از دوردستان آمده، خاك برخیزم
را از نو  ها ارزششمایان بخوانم باید همه چیز را دگرگون کرد، باید 

  راي تغییر تالش کرد و باید وطن را به دستان خویش ساختساخت، باید ب

از جان گذشت، دوست دارم در خاك  رؤیابراي ساختن کرد و  رؤیاباید 
ي  که همه آنگاه که همگان به دورم جمع شوند، آنجازنده به گور بمانم تا 

  فریاد کنم آنانبه  آمدندا ه ني انسا دنیا همه

جان  ان کرد و جهان را به آرمان وااليرا باید دوباره ساخت، باید آرم جهان
هاي گره  ، به مشتدوباره پیمود، جهان آرمانی به فریاد ما ساخته خواهد شد

  ه شوید و زمین و زمانه را به فریاد ساختن جهان آرمانی پرکنیداام همر کرده

  



  

  

  

  

  های کور مردمک
  

  

چیز که هیچ رویه  آندیدند که در برابرشان بود،  آنها  بیشمارانی برابر دیده
 آريکرده بود،  آناندیدند که دنیا و انسان با  آنو فریبی به خویش نداشت، 

  دنیایی را دیدند که در برابرشان به واقع نقش بسته بود، آنان

رویه و تزویر،  هیچ بیدیدند، هر چه زشتی و ظلم بود را در برابر دیدند،  می
در برابرشان نقش بسته بود، دنیاي چیز را دیدند که  آننقاب و انگار،  هیچ بی

ها کار به دست  دیدند، اما این دیدن واقع در برابرشان بود و باید که می
بود که  بدسیرتیپرستان داد، کار به دست دیوخویان داد، دیو پیر  قدرت
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شد  حصر بود برون آن، از غاري که در گشود آدمیانباري بر  کریهي  چهره
و به رعب از او  دهمه در برابر دیدگان او را دیدننمایان کرد،  آنانو رخ به 

 بدسیرتروي  هراسان شدند، به در و دیوار زدند و از او دور شدند، دیو بد
  :فریاد زد

  ام تا دنیایتان را به ارزشی واال راه دهم، نگریزید، از من نهراسید، من آمده

ن شدند، به گفت و کسی فریادهایش را نشنید، همه از او گریزا گونه ایندیو 
ها و مراتع پناه بردند تا دیگر با دیو بدخوي بدسیرت رو در  ها به جنگل بیابان

  رو نیایند،

روان جاري بود نگریست و  آبدیو دیوانه شد، به سیماي خویش که در 
اند، پس  از چه هراسیده آدمیانرا شناخت، او دید که  آدمیاندلیل ترسیدن 

نگشود  آنانصورت بر  این بارراه نمایان کردن خویش را تغییر داد،  بار این
  را خواند آناننام  زمین و با صداي در آسمان

  جهانم، ترین بزرگبخوان به نام من که 

د، به هوا رفت و در میان مراتع و چیصدایش در میان زمین و اسمان پی
ا درنوردید تا به ها به بیابان و به روستاها اوج گرفت، صدا دنیاي ر جنگل
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ي او  بزرگوارانهکه در برابرش کرنش کردند، از صداي  آنانیبودند  آخرش
و گاه کرنش کردند، گاه تسلیم  آمدندبه خود لرزیدند، گاه به خاك در 

  خوانده شدند و گاه فرزند خطاب شدند،

دیو بدصورت بدسیرت در میان غار خویشتن را نهان کرد و چهره بر دیگران 
را به خویش و قدرتش فرا بخواند، او قدرت فراوان  آنان یبا صدای نگشود تا

و با  آرامآورد، پس باز  ي قدرت را به چنگال خویش می داشت و باید همه
  را به خود فراخواند، آدمیانانداز بسیاري از  صداي طنین

از او  آدمیانکه کرنش کردند و در برابرش به خاك افتادند رفتند و با  آنان
او است، از  آنگفتند، از قدرت ماورایی او گفتند، از چیزي که تنها از 

دنیایی که براي او است، از صاحب و پادشاهی که فرمانده بر همگان است، 
رفت و با صداي رعب و  هاي گاه و بیگاهش به آسمان می صداي قهقهه

  ندآمیخت که بسیاري به او ایمان پیدا کرد در هم می آدمیانوحشت 

، برخی به عیاشی در فریب دلبرخی به ترس و رعب، برخی به صداي 
 آنچهها، برخی به خلیفه خوانده شدن و بزرگی، برخی به گرفتن  دوردست

 آنچهتا  آمدنداز قدرت است نصیبی و بسیاري به گرد دیو در غار مانده در 
  او گفته بود را به پیش برند،
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فت و همه را در برابر خویش تسلیم فرمان قدرت زمین و زمانه را در بر گر
 آننشستند و  در برابر او به خاك می تسلیمانِخواست، باید که همه 

 آنچهدیدند،  می آدمیانماکان ه او و یارانش امر کرده بودند، ککردند ک می
هاي او را به ترس و وعده پیش  اندیدند و فرم را که به دنیاي واقع بود، می

اما در برابر  اند آمدهگونه بسیاري به رنج دیدند که چ بردند، می می
خواست که  او می آنچهبود که دیو در غار خوانده بود،  آندیدگانشان 
  تصویر کند،

  :یکی از دوردستی فریاد زد

  اند، شوند و در رنج زنده برخی به درد زاده می

یکی از یاران دیو به سوي غار رفت و در دوردستی از غار صداي دیو را 
  :خواند میشنید که 

کنید که به شما  آنجزایی خواهد داشت،   گناهکاران جهانند، هر کرده آنان
  امر شده است

ستی فریاد خواند، یکی دیگر از دورد آنانبه یار بازگشت و امر پادشاه را 
  :زد
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که یار به غار  این بارو  اما او کودك است، او به همین رنج زاده شده است
  :رفت با این خطابه بازگشت

  بینند اند و کیفرش را می در زندگی پیشین خود گناه کرده آنان

اند هیچ کیفر  دیگري پس از شنیدن فریاد زد، اما برخی که با گناه مرده
  را چگونه جزا خواهد بود آناننشدند، 

  :خواند این باردوباره صدا به جهان پیچید و 

  اهند دیدیا به این دنیا و یا به جهانی دیگر کیفر زشتی را همگان خو

او گفته بود را سرمه به  آنچهیو به زمین و زمانه پیچید، برخی صداي د
او گفت را باور  آنچهچشمان کردند و برخی به رعب پذیرفتند و برخی 

 رنگ همنداشتند و به قدرت در اختیار دیوصفتان قانع دم بر نیاوردند، 
  گذراندند رنگی هر چه نارنگ بود را از زیر تیغ جماعتی شدند که به هم

ها یک به یک پیش رفت،  باز جهان پیش رفت و دیو به غار ماند، باز خطابه
ي دنیایشان را  اي برایشان علم شد، همه هر بار قانون به زمین دمید و باز وظیفه

حق در اختیار نداشتند، هر چه  هیچ از آنانهاي بیشمار فرا گرفت و  وظیفه
دیدند، هر چه در برابر بود را دیدند  نآدمیاد وظیفه به انجام بود، پس باز بو
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، هر بار خشمگین شدند، هر بار طغیان کردند، دندافزوو هر بار به دیدنشان 
 نطغیان زمی بود که صداي گونه ایننامالیمات بود ایستادند و  آنچهدر برابر 

  نامالیمات بود را از میان برداشت آنچهو زمانه را در برگرفت، 

در برابر بود و  آنچهدارد اما نتوانست که از میان برهر چه زشتی بود را 
که توان داشتند از میان برداشتند، از میان برداشتند و  آنجادیدند را تا  می
آرمان  آنچهبود که دنیا را تغییر دادند، تغییر کوچک در برابر  گونه این

  دنیاي زشتی پیشترها ساخته بود، آنچهخطاب شد لیک بزرگ در برابر 

که جهان را تغییر داده بودند، دیو را نشناختند، گاه در برابرش ایستادند  آنان
ندانستند که دیو چیست،  آنانیک زیرا که در برابر آرمانشان ایستاده بود، ل

یو کیست و دیو چه خواهد کرد، دیو را با واژگان گره زدند، بر او نام د
  او باشدهاي  کنند که برابر کرده آنخواستند  آخرشنهادند و به 

فریاد زدند باید  آناناو گفته بود باید تن خویش را نهان داشت، پس  مثالً
فریاد  آناني دنیا وظیفه است و  ر به میدان بود، او گفته بود همهلخت و عو

کردند  آن آنانبود که  گونه اینو ي جهان را حق پنداشت  زدند باید که همه
او را بشناسند، طریقتش را  بار یکحتی  آنکه بیهاي او باشد،  که برابر گفته
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که  ها و اوامرش درك کنند، بدانند که زشتی درون او از چیست، نه از گفته
  از بطن بودنش

را دید و به  آناند، حرکات ر غار مانده همه چیز را نظاره کردیو د
ان به در بردند، چگونه او را چگونه او را از مید آنانناخت که هایش ش دیده
دانست  دانست چیست، او که می ر و ذلیل کردند، اما او که میخا گونه این

واهد توانست به دنیا دانست چگونه خ کجا النه کرده است، او که می
نیز  آناي را شناخت و از  در میان این دانستن باز هم دنیاي تازه بازگردد،

  دانست

دید و  ، اوآورداطر او دید و ندیدن را شناخت، او دید و نهان بودن را به خ
 گونه این، به غار ماندنش، به دور خواندنش و آوردن را به یاد دوباره خویشت

رفت تا  ن رسوخ کرد، النه برد و خانه کرد،هاي دیگرا به قلب آرامبود که 
را به دست گیرد، رفت  آنانا سکان بودن را مسخ خویش کند، رفت ت آنان
گفت که دوست داشتند برایشان  آنییشان الال خواند، برایشان از برا آرام

هایش بود براي تسلیم و به حصر کشیدن  اي بنا کرد که از دانسته طریقت تازه
  بود، براي در خویش نگاه داشتن و به اسارت بردن بود
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ها طنین انداخت و هر بار بیشتر توان گرفت، هربار  او در گوش آرامالالي 
زدند، در  به پاي او بوسه می باراین که  آناننیرومندتر از پیش جریان یافت، 
کردند دانستند که باید چه کنند و چگونه  برابر دیو درون غار کرنش می

  آورندبیشمارانی را به امر خویش در برابر خویش به زانو در 

در برابر است را به  آنچهدیدند همه چیز به دیدن بود، نباید که دید، نباید 
ابر دیدگان است را تغییر داد، باید که در بر آنچهواقع و عریان دید، باید 

شد که از هر ابزار و اسباب ساخته  گونه ایننمود و  آغازها  تغییر را از دیدن
  .عریان و واقع است را نبینند آنچهبهره بردند تا دیگر  همنوعانبه دست 

 آنو  در برابر دیدگان بسیاري ایستاد آمدبه پیش  حرافانِي جادو  جعبه
به  آرامخواست که دیو خوانده بود، دیو  آنانده بود، گفت که دیو خو

رسوخ کرده  آنان، دیو که از غار به قلب تک تک رخنه کرد ها درون قلب
داشت تا در  شدگان را به تکان و هیاهو وا می داد، مسخ الال سر می آرامو 

  ندکرد کنند که باید می آني جادو  هجعب

او از پیشترها خوانده  آنچه، آمدش هاي تازه گره در افکار دیو به پی ارزش
  ي جادو براي بیشمارانی تکرار شد به جعبه این باربود سیماي تازه گرفت و 
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ها سر داد، گاه با مویه و البه به خود خواند، گاه فریاد زد و شجاعانه  گاه ناله
درس داد، گاه بیمار به پیش رفت و گاه به رعب همه را به پشت میز نشاند، 

 آنی د، به دستان و در میان سطح نورانرسوخ کرد و به دستان رسی آرام آرام
  ترها خوانده بود خواند که از پیش

فریاد جنگ جنگ تا پیروزي رفت، گاه برایشان  به پیش می آرامز و مرمو
 آخرشخواند که  داد، گاه برایشان تحرکی از هویت پیشترها می سر می

از بزرگی خویش  آنانو به  کرد بریدن سر بیشماران بود، گاه رسوخ می
کرد تا به گوي رقابت  را دیوانه می آنان، گاه آنانگفت، از بزرگی درون  می

پا نهند، به پیشواز برتري روند و هر چه برابري است را در هم بشکنند، سطح 
ها رسوخ  قلب ي جادو به درون شمارانی چون جعبهنورانی به هم خوانی بی

که در دیربازان دیو بدصورت خوانده بود،  خواند آنیاز  آنانکرد و با 
  ها زنده بود به درون غارها که در درون قلب این باردیوي که نه 

شمار که براي بیشمارانی الال  نه براي جماعتی معدود و دست این بار
گفت که همه را به سجده در برابر خویش وا  می آنیخواند، برایشان از  می
داشتنش از جان  آرزويهمه در که گفت  داشت، از خودي می می
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همه را درگیر  گونه ایناز همه به قدرت خواند و  آرام آرامگذرند، او  یم
  خویش کرد

خزید و به پیش رفت، از دستان باال رفت  آرام آرامها  سطح نورانی در دست
از دیربازان شناخته بود  آنچهتا  بود آمده این باردیدگان نشست،  و به برابر

 گونه ایناز روز نخست دیده بود را ندیدن خواند و  آنچهرا عملی سازد، دیو 
  را بر گرفت آدمیانو جهان و  آمدشد که ذهن مسخ پیش 

کرد،  بسازند که به پیشبرد این ندیدن کمک می آنبسیاري را گماشتند تا 
جهان را  ایشان به نامیبرایشان ساختند، برباید دید را  آنچهدیدگان تازه 

که از پیشترها ساخته و  آمد میید ردند، در برابر دیدگان تصویري پدپیش ب
سطح نورانی خزیده در برابر دیدند،  چیزي که باید می آنپرداخته بودند، 

ش از پیشتري رقم خورده بود و چیزي را نشان داد که نمای آنگان دید
  شد که عینک مسخ بر دیدگان نشست گونه این

باید  آنچهبا عینکی که در برابر دیدگانشان بود،  آمدندبه جهان  آدمیان
یشی از دیدند را از کمی پیشتر برایشان به نمایش ساخته بودند، نما می

ز فردیت و دور ماندن از جمع دیگران، نمایشی پیشرفت و برتري، نمایشی ا
به هیچ انگاشتن، نمایشی از مرگ و کشتن هر از در خودماندن و دیگران را 
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نمایشی براي ابزار ساختن از انسانی، انسانی که  چه عاطفه و احساس است،
دید که به چه بدل شده و  از کمی پیشتر به کاال بدل شده بود حال دیگر نمی

را دید که به  آنیدید را برایش به نمایش ساخته بودند و او  در برابر می آنچه
  بود آمدهو تزویر به تصویر در  حربهقاب و هزاري ن

هایی براي دیدن نمایش بر چشمان و  شده، عینک هاي مسخ رسوخ ذهن
و بدسیرت بیشمارانی که خود را سرسپردگان دیو بدصورت  آدمیان

دنیا  ي ي بالمنازعه بودند و او فرمانده تسلیم شده دیدند، همه در برابرش می
خواست دیو  ود زیرا که اگر میپیش نببراي تغییر در بود، دیگر هیچ 

پروراندند را  به دل و ذهن می آنچهداد،  سیرت برایشان نمایشی از تغییر میبد
داد تا هر چه از  و در برابر دیدگانشان نقش می گذاشت میبرایشان به نمایش 

را  آنچهاند را به همان عینک بر چشم دفن کنند و  طغیان به دل پرورانده
  دن استببینند که ندی

ر درد و اندوه هزار مصیبت جریان داشت، هزاري د ي دنیا در گوشه گوشه
نشستند  ، به تحمیل در زشتی میآمدند میدادند، به مرگ و رنج در  جان می

گذاشت که  را برایشان به نمایش می چیزي آنو عینک مسخ شدگان 
ي لخت و عور این مصیبت  کسی دوست داشت چهره مثالًدوست داشتند، 
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آن ند پس عینک کیفر شو گونه اینباید که  آنانا بنگرد که باور داشت ر
  ه او خواسته بود،را نشان داد ک چیزي

اند، جهانشان تغییر  زنده صالبت به سالمت و آنانبرخی خواستند ببینند که 
برد  آنجاتغییر را نمایش داد و این نمایش را تا  آنانکرده است، پس براي 

قدر به  آنته در خود نگاه داشت، ارضا شوند و بسیاري را که اخ آنانکه 
خواستند که  از افکار ریز و درشت عطا کرده بود که دیگر هیچ نمی آنان

دیدند که عینک برایشان تدارك دیده بود، حتی  را می آنیببینند تنها 
تعریف شده بود که  آناناي خواستند، بر تغییر نمایش هم نمی انتخاب براي

دیدند که  باید هر چیز را می آناناست،  آنانمه چیز دنیا در فردیت ه
خویشتنشان دوست داشتند، پس تصویرها از رفاه و ثروت در برابرشان نقش 

که انتخاب برایشان  را انتخاب کردند آن چیزيشده  هاي مسخ بست و ذهن
ساخته  ترها برایشان ز پیشرفتند که ا راهی می آن، باید به بودارزانی داده 

شده بود و گام در برتري و برتري طلبی گذاشتند در برابر دیو کرنش کردند 
اش تکیه زده است به  او مالکانه بر اریکه آنچهو به پاي او بوسه زدند تا از 

  .نیز فدیه کند آنان
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نگریستند، گاه عینکی را در برابر  یي مسخ گاه به بیرون از دیوارها مها ذهن
دیدند که  دیدند، می به دنیاي واقع بود را می آنچهشکستند و  دیدگان می

کنند، دیدند که در  را سالخی می اند آمدهچگونه جماعتی که براي تغییر 
را به  آنانایستند و چگونه  چگونه در برابر معترضان می رؤیاهاهمان سرزمین 

ها را شکسته بودند این تصاویر  کشند، جماعتی که عینک خاك و خون می
شده به اعماق وجودشان  دنیا را دیدند و باز احساس طغیان سرکوبواقع از 

همراه  آمدهبه پیش  که براي تغییر آناند بزنند و با تا فریا آمدندبیدار شد، 
و هر چه در  آمدي جادو فریاد زد، سطح نورانی به پیش  شوند که جعبه

پدیدار  اختیار دیو بود نیرومند شد و فراتر از عینک مسخ شدگی ذهن در بند
  ها رسوخ کرد گشت و به ذهن

  :مدام واژگان تکرار شدند

ي  تا نظام سلطه آمده آنانند، ا طالب هرج و مرج آنانگرند،  اغتشاش آنان
  تا هرج و مرج طلبی را بنیان نهند، آمده آنانجهانی را تغییر دهند، 

ها خوانده شد، اغتشاش، شورش، برهم  واژگان تکرار شد، هر بار به ذهن
  دیو بدسیرت از خشونت گفت این بارزدن نظم و امنیت و 



 کور یها مردمک ٤٥

 

تئاتر  آنخشونت طلبند، تصاویر نمایش یک به یک  آنان، اند خشن آنان
، آمدهاي دربند به رژه در  هاي مسخ و ذهن ساخته از پیش در برابر عینک

را  آنانگفت،  طغیانگرانسخن از خشونت  ،طلب ونتخشدیو بدسیرت 
تا آرنج در خون بیشماران بود که تصویرش  شمتهم به خشونت کرد، دست

که براي دفاع از  طغیانگراندهنده شد،  بدل به شمایل امدادگر و نجات
بود که  گونه اینخواران کردند و  بودند را بدل به خون آمدهحقوق به پیش 

ده فریادهاي خوانده از دیرباز را شنیدند و در برابرش به مسخ ش هاي ذهنباز 
  آمدندتسلیم در 

کار نگیر  طلبان خشونتکرنش کردند، مدام برایشان خوانده شد، به کار این 
برایت مکرم  آنچهبراي تو حق است  آنچهکه باید به فردیتت بنگري، به 

هیچ نخواهد  آنانبنگر و براي طلبش به پیش اي که پاسخ  آنایم به  داشته
برو و در این  گرند و دور از نظام و ارزش حاکم ما، اغتشاش آنانبود، 
  را به دست آور که برایت ساخته شده است آنیها  ین موفقیتسرزم

گذاشتند  رفتند و در بازي گام می به پیش می مردمان بیشمار با سرهاي پایین
بود و گاه براي اش از پیشترها تعیین شده  اش بازنده و برنده که قاعده

  انداختند تا شور بازي را بیشتر کنند، تحریک بیشتر عوام قربانی به پیش می
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در میان شنیدن همین  بار یکتا نظم حاکم ما را برهم زنند،  آمدهشورشیان 
در برابر  اوان را دید، یصداي مدام در تکرار به ذهن بود که یکی از شورش

 گفت، داد، از برابري می را سر می اي هضربت ایستاده بود، فریاد در گلو ماند
به غنیمت گرفته شده بود،  آناناز  آنچهاز برابري که به یغما رفته بود، از 

خواند که نمایش در برابر دیدگان تصاویر را  خورد و باز همه را می ضربه می
اموال عمومی بر زدن  آتشدگرگون ساخت، اویی را نشان داد که در حال 

بودند او را  آمدهنشان داد که از رعب دیوانگان که را است، اویی  آمده
به  گونه ایني تصاویر  نشود و همه آنانبرپا کرد تا طعمه حریق  آتشیبدرند 

  هاي دربند تغییر کرد و دگرگون شد ذهن

و در درد  آمدهاي از معبر این شهر در  به گوشه توان بیکودکی الجان و 
بود که عینک  آمدهبه تنگ  غذایی بیلرزید از  سوخت، از سرما می می

حمایت،  هاي سازمان، بیشمار آوردتصاویر را براي ذهن به نمایش در 
، تصاویر اند آمدهبه امنیت در  آنانتصاویر رنجور از دردمندانی که به دست 

ختن کرد، تصاویري که براي فرو مدد میرا دعوت به  آنانکه به شهوت 
شدگان به برتري طلبی  مسخ آني تطهیر بود، برا آمدهبه پیش  آنانجان 
  بود تا با پرداخت درهم و دیناري خویشتن را تطهیر کنند آمده
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که تا مفرغ  آنانیبیشمارانی را مکیده بودند  که خون آنانبودند  آمده
ساختند و به دو  سالح میکه  آنانیبود،  آلودهدستشان به خون دردمندان 

هاي خونین مراسم  بودند تا با آرنج آمدهفروختند، حال  ه میطرف مخاصم
به بیشمارانی از همان جنگ خودساخته  آنبزرگداشتی برگزار کنند که در 

، نفرها  به دستان خونین خویش پاداشی دهند، پاداشی به ارزش مرگ میلیون
نواده را به جنگ از ي خا ي زندگی به کودکی که همه بزرگی قاتالن و تحفه

  ،دست داده است

به نمایش ایثار بدل شد، نمایش زشتی به نمایشی از نیکی و  نمایش خون
  :ها ادامه داشت دیو فریاد زد و باز نمایش نیکوکاري بدل شد

  ندیدن،

  ایم را ببینید که برایتان ساخته آننبینید، 

پر از نمایش شد، براي هر زشتی باید  ي دنیا و همه آمدها به پیش  مایشباز ن
اید که هر راه پیشین به نمایشی تازه فرا ب آمد میکه نمایشی از نیکی پدید 

اگر به دیربازان به جزا سر بریدند، نباید که کنون  مثالًشد،  انده میخو
از  درندگانیي  کنند، باید به نمایش او را بدرند، گاه او را طعمه گونه این

را در نمایشی بدرند که مقصرش  آنان اي حربهدشمنان تصویر کنند، گاه به 
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نامعلوم است، گاه باید او را نیست کنند و از او اثري باقی نگذرانند به خاتمه 
  کنند که مثال گذشتگان نباشد آنباید 

فهمیدند که راه پیشتر دیو بدصورت و سیرت اشتباه  آناندر دورتري  آري
کنند که او کرده است اما با نقابی تازه  آندانستند که باید  آنانبود پس 

بیشتر، براي در امان ماندن و حفظ کردن، براي  گرامیداشتیبراي تطهیر و 
و تزویر روي  حربهشتن و در خویش گذاشتن پس باز به دااخته نگاه 

  نیاز بود کردند که براي دوامشان آنو  آوردند

کسی صورت او  این باري دنیا را گرفت، همه چیز در اختیارش بود  دیو همه
 این بارنگزید برفرار نکرد و راه دیگري را را ندید و به رعب در نیامد از او 

دتر شد، هر بار بیشتر به ها و به افکار ریشه دواند و هر بار نیرومن او به دل
و بیشتر سکان دنیاي را به دست گرفت، به همه جا از ارزش  پیش رفت

نه به خون و شمشیر که با  این باراش خوراند، همه جا را در برگرفت،  تازه
اي از نمایش، اگر هم به خون به راه رفت خون را تطهیر کرد  هاي تازه راه

  باشد آنانتصویر کرد که ناجی  گونه آنچهره را تغییر داد و 

ها  ز عینکباري یکی را به خون دریدند و در خون خویش غرق کردند و با
آنکه طالب تغییر کرد،  دیدگان آناز  هرکدامو به فراخور  آمدبه پیش 
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خواست دریده شدندش را  یده شدنش را دید، او که میمرگ او بود در
که طالب  آنانر میان نبود و انست که از نخست اویی دو دنبیند، او را ندید 

دیدند که او  اند آوردهر از این بودند دیدند که او را چگونه به راه بیشت
بود و دیدند که پزشکان چگونه عضو سرطانی  آمدهچگونه به زشتی پیش 

  برایشان همه چیز دوباره تطهیر یافت گونه ایناند و  را بریده

تنها ارزشی در برابر بود، پیشرفت و  آنشد که در  دیدارزرگی پمیدان ب
دیو بدصورت بود که از دیربازان  آرامپیروزي، برتري و بزرگی همه الالي 

برایشان خوانده بود، همه همانانی بود که از روز نخست خوانده بود و حال 
به  آلودهکه همه  آوردبه پیش رفت و میدانی پدید  گونه اینوادي  در این

ستن دیو بدسیرت ه خویشتن را دیدند و در تمناي جهمین ارزش شدند، هم
  آورددنیا را به تسخیر خود در  گونه اینبه پیش رفتند و او 

ها را در  تا قله آمدند میانی بیشمار آنمیدان بزرگ و فراخی که از هر سوي 
تا به نوك پیکان برتري دست یابند، اگر به برابرشان کسی  آمدند میردند نو

، از پیشتري هر چه احساس به قلبشان مانده بود را آمداي به میان  بود ناله
مانده بود نمایشی پدید  اي از احساس به قلبشان  اگر تتمهکشته بودند و 

بود و  آلودهش مسابقه به نمای تا همه چیز را تطهیر کند، میدان آمد می
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بود چیزي ندید و همه به پیش رفتند و  آمدهپدید  آندر  آنچهکس از  چهی
  خویشتن را دریافتند،

شد، همه جایش را خون گرفت و  سرخگونمیدان سبز دیروز امروز 
به  آلوده تا بیشمارانی که آوردنداي را پدید  ها بر هم آوار شدند و قله جنازه

ویشتن را به نوك قله برسانند، همه از یکدیگر دند خبو جویی برتريبرتري و 
ي مسابقه پر  افزودند، صحنه می زمین برها و خون  گرفتند و بر جنازه پیشی می

 قدر آنبود و همه براي تصاحب به پیش رفتند و  آدمیانخون میدان برتري 
برخی پیروز این میدان شدند و برتران باز به  آخرشاین راه ادامه یافت تا 

  باقی ماندند

قدر بود تا یکایک یکدیگر  آني بیشتر در میان بود،  هاي مسابقه اما باز میدان
ها است به جان هم بیفتند و از هیچ تن  واالترین ارزش آنچهرا بدرند و براي 

ه روزي دیو ها بود ک اثري نماند در میان همین مسخ شدن و به اسارت ماندن
و در برابر دیدگان  آمدها به پیش  ها از غار در دوردست ها از ذهن از دل

  نمایان شد آدمیانیکایک 

حال روز نهان نبودن است، روز آشکاري و فریاد است، امروز دوباره روز 
  نمایش است
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جماعت  این باردیو دوربازان که براي نخست همه از دیدنش گریختند 
کردند، او  او را سجود می آمدهر برابرش به کرنش د بیشماري را داشت که

تا  آمدهی ش به خاك افتاده بودند، بیشمارانکردند و در برابر را حمد می
  عظمت او را پاس بدارند،

هاي مسخ تصویر او را دگرگون تصویر کرد، او  نخستش نمایش بود، عینک
و بسیاري به  دي قدیسان نمایش دا خت از او چهرهرا واال و قدسی نمایان سا

، به خاك نشستند و او را ستایش کردند اما آمدنددر عجب  اش زیبایی
  ها خاموش شد و دیو صورت گستراند چندي نگذشت که عینک

خواندند که او خود را  اش را تغییر داده است، می گفتند او چهره همه می
و پیراسته است لیک او هیچ با خود نکرده بود، او همان دیو  آراسته

  یان کرده بودنما آدمیانترها بود که صورت به  دصورت پیشب

، همه در برنخاستندهمه در خاك در برابر او به زمین نشستند و از جاي خود 
برابر عظمت او خود را خفیف و خار پنداشتند و دوباره مدح و ثناي او 

  خواند گونه اینگفتند دیو 

  ها به نزد من است ارزش ترین بزرگمرا بپرستید که 
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نامی بر او نهادند و  هرکدامهمه او را ستاییدند و ارزشش را پاس داشتند، 
  هزاران نام و القاب گرفت

  ...پیشوا، رهبر، کبیر وجبار، الضار، اهللا، یهوه، مائو، بودا، عیسی، 

این نام و القاب را بر او خواندند و در خاك او را ستاییدند بر پاي او بوسه 
او  ها خواندند، ارزش ترین بزرگندن را زدند و تصاحب و در رکاب او ما

ي جهان شد و هزاري یگانه به جهان داد تا جاي به پاي او نهند و براي  یگانه
ها پیش  ي القاب و نام سر ببرند و به راهش جان دهند، همهو او سر بسایند 

  محو شد آنز معرفی کرد و پس اراه خویشتن را  آخررفت اما او به  می

ها را  با رفتنش باز همه چیز جریان داشت و همه به جان هم افتادند تا جایگاه
آموخته شده بود را  آنانبه  آنچهخود کنند، همه به پیش رفتند تا  آناز 

هایی از ثروت به  ، میدانآمدها به پیش  هزاري میدان گونه ایندریابند که 
ها نفر،  هایی از تصاحب به برده کردن میلیون مرگ هزاري در فقر، میدان

قدر این میدان ادامه یافت تا  آنقدرت به مرگ بیشماران و هایی به  میدان
هیچ از این انسان مسخ شده باقی نماند، هیچ نماند و همه از میان  آخرش

  رفتند
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تاریک و سیاه نخواهد ماند که ما  گونه اینود، هد بنخوا گونه این آخرشاما 
ي  ایم، هنوز همه ایی را از دست ندادهي بین که ما هنوز همه بینیم هنوز می

 آنچه، هر یاي واقع را دیداند، باید دید، باید دن ان نبردهز میاحساسات ما را ا
حقیقت  آنچهد رویه و تعصب و ترس و نقاب، بای هیچ بیاست را دید  آندر 

  ست را دید و دریافت که باید ایستاد و طغیان کردا

یان فرا خواند تا ها ایستاد باید همه را به شور و طغ باید در برابر این خاموشی
زشتی است را شناخت و در  آنچهدنیا بدین سیاهی خاتمه نیابد و باید 

قدرت است را از میان برد و یگانگی را به شرك  آنچهبرابرش جنگید، 
  باید ایستاد و از جان گذشت تا جان را پاس داشتپاسخ گفت، 

تا ببینند و به دیگران نشان دهند که سرآخر این  آمدهانگاران به پیش  جان
اش ارمان و باور  ها طغیانی است به راه تغییر و ساختن جهانی که همه دیدن

ش به جان خواهیم ن و جان است، براي جان و پاسداشتاش ایما است، همه
  .جان خواهیم گذشتماند و از 

  



  

  

  

  

  کانایی
  

  

  کاري شما را ندارد تحمل این کم تر کار کنید، رئیس سریع

  رئیس دیگر تحمل چه کارهایی را ندارد؟

تحمل رفتن ما به دستشویی را هم ندارد، تحمل سیگار کشیدن ما را  مثالً
، تحمل صحبت کردن ندارد، تحمل نگاه کردنمان به سطح نورانی را ندارد

ما با خانواده را ندارد، تحمل فکر کردن ما را ندارد، تحمل سخنی براي 
ي گرما و سرماي هوا را  گرفتن حقوقمان را ندارد، تحمل اعتراضی درباره
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مزه را ندارد و تحمل هر کنشی از  و طعم بیندارد، تحمل شکایت از غذاي 
  بیند ما را در خود نمی

انجام  هاي او را لبریز شدن تحملبراي  ها کنش از این کدام هیچاما من که 
فرساي این قبرستان شکایتی  از سرماي توان وقت هیچام، من که  نداده

ام، اگر در تابستان عرق ریختم باز هم به کارم ادامه دادم، اگر غذا  نکرده
در زمان کاري به سطح  وقت هیچمزه بود لب به سخن نگشودم، و  طعم بی

ام حرفی  اه نکردم، کم کاري نداشتم، سیگار نکشیدم و با خانوادهنورانی نگ
ي او تخطی نکردم، اما  گاه از قوانین خوانده شده نزدم، در مجموع من هیچ

  ي صبر و تحمل او لبریز شد باز هم کاسه

هاي او  باز هم از همه شاکی بود، باز هم به همه تاخت و من هم جز تاختن
  قرار گرفتم،

کننده است، اعتراضم به این  ي متروکه خفه هاي این النه نجرهها و پ دریچه
کردند، در  ها است، اي کاش به قلب زیرزمین ما را دفن نمی ها و پنجره شیشه

جریان  آنزندگی به میان  اي از تنفس و م که ذرهیدکر ار میهوایی ک
ي کوچک در باالي  ها را به همان محفظه داشت، هر بار در میان کار چشم

ام، هر بار جریان هوا و باد  اي به گذر زندگی چشم دوخته دوزم و ذره می سر
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باد چیزي نصیب من نخواهد شد، اما تکان  آننشینم، از  روان را به نظاره می
فهماند که بیرون از این گودال  خوردن همان ضایعات بر زمین به من می

میان همان شود و از  هوا آفتابی میزندگی جریان دارد و یا زمانی که 
تابد  اي نور به زمین این گودال می ي کوچک در باالي سر ذره محفظه

ساعت را در  12فهمم خورشید هنوز زنده است و فراتر از ما که روزي  می
  تابد، کنیم او زنده و رخ به جهانیان می این گودال سپري می

 آغوشتوانی بیایی و مرا در این قبرستان کبیر بجویی و در  می آیاخورشید 
  گرفتن مرا داري؟ آغوشتوان در  آیابگیري، 

  ...تندتر، زودتر کار کنید، رئیس 

 ها را ندارد، اما فکر کنم، امروز موفق به دانم، او تحمل این کم کاري می
ام، بیشتر از هزار ابزار تازه  ام، امروز توانسته دهبندي بیشتر از هزار کاال ش بسته

را در این رقابت پیشتاز کنم و از همه بیشتر سود  آنانفدیه دهم،  آدمیانبه 
هاي بیشمارش بیندوزد و  فراوانی به جیب رئیس بزرگ بریزم تا بر اندوخته

ي بیشتري از  ي قدرت در برابرش تکیه زند و هر بار تحمل کرده بر اریکهباز 
  .این ذلیالن را نداشته باشد
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ي ذلیالن در برابرم  به همه به روي میز در برابرم بایستم و بار یکخواهم  می
در این قبرستان  ساعته دوازدهکه براي امرار معاش مجبور به کار کردن 

  :بگویم هستند

یس به تالش کنید، زودتر کار کنید، شمایان ابزاري براي رسیدن رئ
سجود کنید و به خاك حاکمتان  آرزوهایش هستید، محکومین در برابر

  به کرم در دستان او است بیفتید که بودن و زنده ماندن شما

بارد، اي واي که آسمان گریان شده است، خورشید  اي واي که باران می
کشیدن  آغوشجایت بمانی، من از تو به داي دلم را شنیدي و نتوانستی به ن

نهان  آنانرا طلب کردم و تو مرا با این ابرهاي بارور رها کردي، به پشت 
  هایم تنها بمانم، شدي تا من با اشک

خورشید نهراس خجالت نکش بیرون بیا، بیا و رخ به صورت بنماي من از تو 
برایم کافی است،  آغوشمدر  خوابگی هم بار یکخواهم،  چیز زیادي نمی

بکشی  آغوشدانم که هر کس را به  که نهایش رهایی است، می خوابگی هم
 آلوده شهوتدهم که به  رها خواهد شد، مرا نیز باري به آغوشت ببر، قول می

 آغوشهم تنها براي در  آنبکشم  آغوشنشوم و تنها تو را به سر و جان به 
  جستن رهایی
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  ...تالش کنید، رئیس زودتر کار کنید، 

خوارگان ارزانی دهد، ما همه  دانم، رئیس پول مفت ندارد تا به مفت می
بر که  آنانکنند تالشگران دنیا،  که کار نمی آنانخوارگان دنیاییم و  مفت

که با عرق جبین از جانشان  آناننشینند تالشگرند و  پشت میزهاي ریاست می
  گیرند خواره لقب می افزایند، مفت می آنانکاهند و بر ثروت  می

جعبه از ابزارها را به دوش ها  باربر همین تولیدي که باید هر روز ده مثالً
ببرد  خورشید آغوشهاي طول و دراز این قبرستان به  بکشد و از پله

است که در چند فرسخی اینجا نشسته و  آنیگر  خواره است و تالش مفت
گري که هر  تالش آن مثالًها بر ثروتش افزوده است،  هر روز به این بار بردن

جوید تا به  اي را می زند و ابزارهاي تازه روز در سطح نورانی چرخ می
قطارانش  اي همکلکسیون ابزارهایش بیفزاید، از ابزاري مدد بگیرد که بر

  ،معناي تالش بر زمین است است

ساخته شده است، ابزاري که  آنانباید از ابزاري استفاده کنند که براي  ها آن
را پرداخته است و باید  آنالجانی  گر خواران به زحمت ساخته و تالش مفت

گران به پشت میزها برسد تا  در اختیار تالش آخرشکه باز هم این چرخه به 
  استفاده کنند آناز 
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اي،  ام مانده پیرزن پیر، خوب تو را به خاطر دارم، خوب در حافظه آنبیچاره 
ي  دیدم که چگونه همه دیدم، می آمدم تو را می هر بار که به روستایتان می

پاشی و چگونه هر بار  گذرانی، چگونه بر زمین بذر می ها می روز را در شالی
اطر دارم، خاطرم هست که باري برایم شوي، تو را خوب به خ تر می فرسوده

اي، برایم گفتی که از کودکی به میان رعیتیان  گفتی از کودکی برنج کاشته
الو به بار را به خاطر دارم که ز آنکردي،  به دنیا آمدي و باید که کار می

باید که بنوشند،  آنانپایت نشست و خونت را خورد، تو باید کار کنی و 
ایم خواهند خورد و  ما کاشته آنچهاز  آنانردن ما هستند، به دنبال کار ک آنان

  ...آخرش

ات دعوت کردي و به پاي  که ما را به خانه آورم میبار را به خاطر  آن
ات نشستیم، یادت هست پیرزن پیر چگونه برایمان سفره چیدي،  سفره

و عطرآگین شدن فضاي به خاطرت هست برنج پخته بودي و با باز شدن 
  ي دلت برایم باز شد، سفرهعطر برنج 

که زحمت  آنانیکنند،  است که کار می آنانیهاي نیمه و شکسته سهم  برنج
سر برون خواهند  آنانی آنگاهراضی شوند و  ها مانده تهکشند باید که به  می

زحمتی از  هیچ بیتا  اند آمدهاند،  اي نشسته تو کاشته آنچهکه در کمین  آورد
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اند، به  چیزي بخورند و بنوشند و اصراف کنند که زحمتی به پایش نکشیده
اي، باید  را میهمان کرده آناننوشند و با درد از خونت  اند و می پایت نشسته

خوارگی  باز ما القابی به مفت آخرشکه بخورند و باز بر ما بتازند و به 
  شد ي ما خواهند خواهیم یافت و خونخوارگان تالشگران زمانه

که او حاکم بود و  آنجاهاي پیرزن پیر،  ارباب همان دیار دوردست مثالً
که محکوم به این  آنانیهزاري محکوم به پایش در جبر کرنش کردند، 

اش گرفته  جان کندن شدند، اربابی که تازه تاج شاهی را از پدر درگذشته
را او باید او در طی سالیان از دیگران به خون نوشید  آنچه گونه اینبود و 
دید و  را می آناننشست، کار کردن  نوشید، به روي ایوان فراخش می که می

 آباو بود، دستش خیس نشده بود، پایش به  آنشام همه چیز از  آخردر 
خون همه حق او بود که از دورتري کسی برایش شالیزارها نرسیده بود، اما 

  به نصیب گذاشته بود جان دیگران را

اند تا  ي محکومین بر جاي خود مانده ت و دوباره همهزمان استراحت اس
صادر شود، کسی از  آنانفرمان از سوي فرمانروا براي استراحت کردن 

رود، براي استراحتش به میزهاي  خورد به سویی نمی جایش تکان نمی
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کند که  آنبرد تا در این دوازده ساعت کار ربع ساعتی را  استراحت پناه نمی
  خویشتنش تفکر کرده است،

ها خواهد  را به دست ها نامه اماننازد و  تازد و می ي قدرت می حاکم بر اریکه
ام،  داد، اما من که توان ماندن به حکم او را ندارم، من که از محکومین نبوده

در حقیر کردن خویش بیزارم،  یکرنگینیستم و از این  آنانرنگ  من که هم
ید بی فرمان به همه ثابت کنم که براي در امان بودن باید از باید بروم، با

خود خواست، باید به خویش فرمان داد، باید در برابر فرمان متجاوزان ایستاد 
  ...باید حق را از ظالمان باز ستاند و باید 

وي میزهاي استراحت رفتم و این رفتن بی فرمان تحمل او را به س آرام
  د،دوباره از میان خواهد بر

  به سمت میز استراحت نرو، بمان تا او فرمان دهد، بگذار تا او امر کند،

قرار و مضطرب بیشمارانی که داغ محکوم بودن را  هاي بی این ندا را از چشم
د و گاه و بیگاه به از سالیان پیش، از همان بدو تولد به پیشانی چسبانده بودن

بودم تا  آمدهیدم، اما من د دادند می شدن دوباره رضایت می تمدیدش به داغ
بودم تا  آمدهبودم تا در برابر هر فرمان ایستادگی کنم،  آمدهبایستم، 

که زمان  آنگاهبردار نباشم، باز هم رفتم، باز هم به فرمان او نایستادم،  فرمان
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اش  ها رفتم، در چهره استراحت بود را خودم اعالم کردم و به میز استراحت
شده بود، از پشت میز  سرخگونمانش م، چشددی عصبانیت را می

ان داد تا ام را بجود، بالفاصله به سرکارگر فرم خواست برخیزد و خرخره می
سرش زد تا  اي می ضد حملهبه پیشواز من بیاید، هر بار بر این طغیان من 

به  وارثتبه ارث و  آنچهتا تمام  از دست ندهد را ابهتشتا  نماند کاله بی
باري ها به تالش بر پشت میز کرده بود را از دست ندهد،  فروختن ایده

ند، ي فضل کرد و زمان استراحت را خوا ضهبالفاصله با دور شدن من افا
مرا خطاب قرار داد، گاه به کنایه به دري گفت  باري با کنایه به من توپید و

  :بگوید گونه ارگر را به سویم فرستاد تا اینتا دیوار بشنود و حال سرک

  دهی، براي این چند ثانیه کارت را از دست می

ي اثبات  ي بودن من است، همه من است، همه آزاديي  این چند ثانیه همه
من از محکوم نبودن است، این ایستادگی و در رزم بودن من است، بگذار 
تا باز مرا بیکار کنند، بگذار تا باز به من حمله کنند، بگذار دوباره با 

هاي تیز شده به سویم هجوم بیاورند، من که از خود راضی هستم، من  اندند
در آینه که هر بار  آنانام تا  ام، من که طوري کار کرده که از کار فرار نکرده

را مدیون خود  آنانایم،  نند که حق او را خوردهاند بخوا به خود نگریسته
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ام و باز طغیان  هدلم گوش دادبخش  ام و حال باز هم به نداي رهایی کرده
  ام هکرد

  بگذار تا از دست دهم، تو نگران شرافت خودت باش

هایی از تن خاکی مظروف به شرافت را در برابرش به سالخی بردند،  ظرف
د افول کردند، خویشتن را به پاي او ذبح رفتند و به پاي او نشستند، از خو

ارانی از محکومین خویشتن را به قربانگاه فرستادند، بیشم گونه اینکردند و 
به پاي خیس شده از   خواران را، دوباره که دوباره خواندند حاکم بودن خون

 آنه خاك و خون کشیدند، زدند و خویشتن را در برابر او ب خون او بوسه
را رهایی بخشد، برخیزید، زمان  آنانقدر ایستادند تا حاکم حکم کند و 

ام، من به شما از رهایی  ا داشتهفرا رسیده است، من شمایان را ره تان رهایی
  باشید آزادام که  ام، من به شما امر کرده ارزانی داده

را  آزادياما مگر دیوانگان رهایی به امر دیگران قابل وصول است، مگر 
دل بست  آزاديتوان در اسارت به  د، مگر میتوان فدیه از دیگران خوان می
  به اسارت کرد آلودهرهایی است را  آنچه گونه اینو 

اند،  د را فروختهکه بیشتر خو آنانت براي زمان استراحت هم زمان خوبی اس
 آنانتوانند با  می مثالًاند،  بیشتر خود را در این محکوم بودن خرج کرده
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 ي مانده تهخون  باشند، با خونخواران خود وقت صرف کنند، به طمع از
ي  ونهکنند، بر پاي خارگ آناند و نصیب دیگران خود را به شرافت بفروشن

جان  هاي بی تا بر جنازه او به خاك بیفتند و هالکت خود را از او بخواهند
راه بپیماید، بر قربانیان در کفن مانده در برابر از خویشتن بفروشد و باز  آنان

  به باالتري النه کند و بنشیند تا باز به پایش بنشینند

بود، باید در برابر  آنانکه باید بر  بگوید آناناي واي که کیست تا باري به 
برند،  رنج ما روزي می از دست آنانبفهماند که  آنانبود، کیست تا به  آنان
  اند اند رسیده خواسته آنچههاي ما به  هاي ما سوارند و از کرده بر گرده آنان

زحمت  هیچ بیاند، بیشمارانی که  بیشمارانی که همه چیز را به ارث برده
و بهترینشان  دیگران خوردن است ها دزدي و حق ي سال دارند عصاره آنچه

ند، ا نانچگونه باید ساخت، اینان برترین آ اي را فهمیده ند که ابزار تازها نانآ
  زالوصفتان، آنبرترین از 

تر  دیگرانی را که از پیش آناند، یعنی  اینان را همه به چشم احترام دیده
و  چیز همه بی آناناند که  فیر راندهام را همه به چوب تک خوانده

که به دزدي و حق خوري به ارث و وراثت مال اندوخته  آنان اند، خوانخواره
اند که برایش زحمتی  سرمایه به اختیار دارند و تا سالیان از چیزي خورده



 ییکانا ٦٥

 

است که  آنانیي مبارزه در میان  اند اما نقطه اند را همه پست شمرده نکرده
  اي بسازند ابزار تازهکشف کرده چگونه 

را به  آنکه به طول تمام بودنشان  بار یکو نه ي راه در اختیار دارند  نقشه
فروشد و باز  می بار یکز کش ابزارسا اند، گاه نقشه فروختهجماعت بیشماري 

عمر خویش و  آخرروند و تا  از خونخوارگان پیشترها به پیش می
هاي پیشترها و  دوشند به همان داشته هاي بیشمارانی می نوادگانشان از گرده

وران سوار شده و تا عمر خویشتن  کشان به نقشه بر کول کول گاه خود نقشه
  و فرزندانشان خواهند خورد

اند تا خود را به یکی  زمان استراحت است و باز بیشمارانی از محکومین رفته
روند و در  کنند، می آنانهایشان را تقدیم  بچسبانند و خون از خونخواران

به زاري و ذلت  کنند، کنند، خود را خار و خفیف می برابر او کرنش می
ریزد،  کند، یکی به دهانش می راي خونخواره چاي دم میافکنند، یکی ب می

کند تا در  یکی که از دیگران بیشتر محتاج است به لوندي او را تسخیر می
خواري او شریک شود و محکومین در جستن خون دیگر محکومان از خون

کنند تا به جایگاه او قدم بگذارند و  گیرند، کمین می یکدیگر پیشی می
افتند تا  وار بیشمارانی به جان هم می است که در این رقابت دیوانه گونه این
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ش ي قدرت را تصاحب کنند و از خون دیگران بنوشند که این ارز اریکه آن
  شده است آدمیانواالي جهان 

را گذاشته تا  آنو در دوردستی  آمدهسطح نورانی از ارباب به صدا در 
به پیش  آنتجدید قوا کند، باید که یکی از محکومین برخیزد و به سوي 

ي او، بی ندایی از سمت ارباب، او نداها را از دیربازتري  رود، بی خواسته
کت در ته است که باید براي شرامین آموخي محکو داده است، به همه

خاري از دیگران پیشه گرفت، پس  آنخونخواري به حقارت راه برد و در 
زنند تا نخستین تنان  محکومین در بند به سر و جان هم  آنباید که چندي از 

برخیزم  خواستم میاند،  براي ارباب خونخواره کرده خدمتی خوشباشند که 
  :و فریاد بزنم

خورد  گیرید، او حق شما را می مواجب میهایتان  ن به کردهدیوانگان شمایا
  اید اش درآمده و شما به خوش خدمتی

ي هم زدند  بتوانم لب به سخن بگشایم دیدم که به سر و کله آنکهاما قبل از 
و یکی از دیگران پیشی گرفت و سطح نورانی را با کرنش در برابر ارباب 

ابزار بر دست با صدایی انداخت و بعد از گرفتن  غبغبنهاد، ارباب بادي به 
  یت به او آفرینی گفتاز سر رضا
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اغی تازه جاي گرفت و اش د ست بر پیشانیآفرین داغ شد و به پیشانی او نش
است، او محکومی به بند در  دانستند که او از تحقیر شدگان از این پس همه

هاي واال  ایگاهحکومی است که در کمین رسیدن به جاست، او م آمده
نشسته است و زین پس در برابر هر کسی کرنش خواهد کرد، او راه ترقی را 

یوانگی از دیگران پیشی خواهد گرفت و این رقابت دبهتر خواهد پیمود در 
  پایی رسید پایی شاید به رأس پیشبه فردایی سرکارگر خواهد شد و از 

بخورند و  آنانساخت تا  کار کرد، باید که تالش کرد، باید دوباره باید که
ساخت که ابزار  آنبیاشامند و از خون ما بنوشند، باید در پشت میزها 

اي تو  اي، در برابر چه ایستاده دوشیدن جان ما باشد، تفاوت نیست چه کرده
زنند، بیشتر زاد و  ند، فریاد میگوی هستی، می آنانبه ساختن جهان محکوم 

باید بیشمارانی از  آريري محتاج است، ولد کنید، جهان ما به بردگان بیشت
با صداي بلند  آنکهو خدمت ما کند، چه پست خوانده شد  آیدشمایان پدید 

اما چه واال ستوده  اند آمدهخواند به جز نژاد ما دیگران بردگان ما به جهان 
  ن ما به جهانند،ي ما دیگران بردگا ند به جز طبقهکه فریاد زد آنانشد، 

هاي ما باال روند و  تا از گرده آمدهحاکمان، حاکمان جهان محکومین و 
ایم بنوشند، از خون و جان ما بخورند و بیارامند، به  ما کاشته آنچهزالووار از 
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هاي کاشته به  برنج ي مانده ته آخرشها که  مانند پیرزن پیر در دوردست
م به شک آنهاي بسیار از  اش شد و گونی دست خودش سهم سفره

ي حاکمان  که از طبقه آنان، به دوردست کشورها رسیدخونخوارگان 
معدود شد و باید کار کند تا  اقلیت آني  اي در اکثریت که برده بودند، طبقه

دیگران  آرزوي آرزوهایشانکنند و به  آرزوافزوده شود، باید  آنانبر جیب 
بیمار در بیکاري و سکون  آرزوهايدنیایی بسازند با  آخرشرا بدرند و به 

  ،آرزودر برابر جماعت بیشماري از نادانستگان 

از دنیا و  ،اند اند از شماي هیچ باقی نگذاشته را خورده آرزوهایتان ،جماعت
، اید آمدهدر جهان  آنانزنده بودنتان، شما زنده نیستید، تنها براي خدمت به 

ر شاهی و بزرگ ماندن، اند، باري به تخت د باري به ارث جانتان را دریده
و  باره یکي عمر و گاه به تالشی  گاهی به فروختن افکارشان براي همه

  خوردنی هزاران باره

او رفت و در برابرش کرنش کرد، خود را به خاك نشاند و من هر بار دیدم، 
از در نگاهش حقیر شدن را دیدم و در نگاه خونخواره دیدم که چگونه 

دیدم که چگونه جاي پاي خدا را بر  زند، یحقارت او به بزرگی چنگ م
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گذارد، همه را هر بار دیدم و به  پاي می آنکند و بر  پاي خویش اندازه می
  :خواندم گونه این آخرش

آورد،  بردگان حقیر شده به بار می آدمیانکند، از  فقر همگان را تحقیر می
اي واي که این  همه را رام کرده است، گونه ایند و در غرور را می

هیچ  آناند، چگونه ما را دریده که خود از  ها که نکرده اران با ما چهوخخون
خواهند همه چیز را  ایم، این خونخوارگان همه چیز را براي خود می ندانسته

اند که مالکان جهان ماییم  بینند و هر بار برایمان خوانده در تملک خویش می
  اجدادي ما، و شمایان بخشی از این ملک آبا و

د و خویشتن را به حقارت در برابرتان بسپارید تا ما همه باید کار کنی آري
ا باید همه ، مآوریمرا به تسخیر خویش در  آرزوخود کنیم،  آنچیز را از 

باید که فکر کنند و این  آنانفکر کردن را،  چیز را مالک شویم حتی
رد را به دیگري باز بفروشند در جاي بمانند، باید خ فکر بیمایگان باید که  بی

اي  ام، نقشه اي سر دهد که یافتم، چیزي جسته نغمه فریادکنانتا او دوباره 
توان ساخت و باید که به  ام که چگونه می اي را دانسته ام، ابزار تازه کشیده

طول هزاري به من و نوادگانم بدهید تا بخوریم، بدهید تا بر دوشتان سوار 
کر کنیم و شمایان از خرد دور شوید همه چیز به انحصار شویم، بدهید تا ما ف
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در این چرخ گردون یکی از نوادگان ما باشد که  آخرشو باز به  آیدما در 
اي از  ها با بهترین اساتید با طبقه ها در بهترین دانشگاه در بهترین کالس

اي ساخت تا این  توان ابزار تازه بزرگان و اشراف بداند که چگونه می
افزوده شود، او که  آنن آبا و اجدادي در این خاندان حفظ شود و بر خورد
اش  یه غرق است دوباره بر سرمایهوباره خواهد داشت، او که به سرمادارد د

  خواهد افزود

اي خورد و یکی از محکومین در میان بودنش  در این بین شاید دري به تخته
ل بیشمار از حاکمان فکري کرد، خردي ورزید و مثالی کوچک به میان امثا

ي خویش بیزاري بجوید و به  که از طبقه اند آموخته چنان آنشد، اما او را 
ي حاکمان بکوشد و سرآخرش او برآمده تا باز  سرعت براي رسیدن به طبقه

ري پیشتر بنشیند و بر این اریکه سواهاي بیشماري از همان یاران  به گرده
ی دیربازان است، این همان الالی نآنابه جان  این ارزش خوانده آريکند، 

خواهند تا جاي  تا نظام حاکم را دگرگون کنند، می آمدهاست، حتی اگر 
ي  طبقه آنکهخواهند جز  هیچ نمی آنانحاکم و محکوم را تغییر دهند، 

 حاکم به کناري رود تا محکومین که در طول تمام این سالیان آموخته از
را بردگان خود بشمارند، چرا کسی  آنانو  بنشینند آنانند به جاي پاي ا نانآ
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که باید در برابر این اصل ایستاد  نیامد و فریاد نزد که این اساس زشتی است
  اند آمدهها بر  ها نایستاده و هماره در پی تغییر ساقه گاه در برابر ریشه چرا هیچ

وزد و  نم بادي به صورتم می آرامي مرموز در برابرم است،  دریچه آنباز 
خواستم در میان باران  ریزد، می اران چکه چکه بر زمین در باالي سرم میب

هایم را به  باد روان بگویم و اشکبه خواستم دردهایم را  گام بگذارم، می
هاي من این زمین خسته شسته شود و دوباره از نو پا  باران بسپارم تا با اشک

  ام، بگیرد اما محکوم به ماندن در این دخمه شده

اند،  اینان زیستن را از ما ربوده ،اند و واالتر از همه هزاري را از ما ربوده اینان
ریاد بزنم، خواستم حال به خیابان باشم، در میان باران اشک بریزم و ف اگر می

عذر مرا از اینجا بخواهد و از کار بیکارم کند،  فریادکنانسی هست که ک
هاي نازنین در خیابان،  جان آنبه  مثالًي دیگران بنگرم،  باید به شکم گرسنه

که یک  آناند، ان ر روز صبح به انتظار من نشستهکه در کوچه ه آنانبه 
ي دنیایم  هاي نازنین که همه گربه آنخواهند  وعده از غذایشان را از من می

دل به دریا بزنم و به باران راه  گونه اینگره خورده است، اگر  آنانبه جان 
برم، حاکمی مرا به مرگ میهمان خواهد کرد، به نداري و گرسنگی به 
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برایشان  آنچهجانان گران هم دیگر از  آنبیکاري و در مرگ زیستن و 
  نخواهند خورد ام آورده

شان راه دهند، چه دنیاي واالیی دارند، فکر کنم مرا به آغوش آناندانم  اما می
شان  شامی مرا میهمان خانه هرکدامشاید  مثالًند، ریخلوتشان بپذ مرا به

 اصالًبه میهمانی فرایم خواندند،  باري برایم غذایی پختند و هرکدامکردند، 
ر شویم، جایی رویم که هیچ از نظم د گفتند تا از این دیار با هم دوشای

یمار همه جا را ن بخواند که این دوپایا ما ندایی میبه میانش نباشد، ا آدمیان
در امان  آناند تا در  ، هیچ از دنیا باقی نگذاشتهاند آوردهبه تسخیر خود در 

  بمانیم،

اند و  فریاد دیوانگان هماره به گوشم رسیده است، هماره به گوشم خوانده
ها دفن کرد و ساکت ماند که  هر بار باید همه چیز از فریادها را به قعر قلب

د مسکوت ماند تا با مرگ در رنج است، باین فریاد برابر تری کوچک
 مرحمتیدگان در برابر هیچ و بر بر اند مالکانده بمانی اینان بگذارند زن

را  آنان آرزوهاينخواهند کرد، اینان همه را بردگان خویش پنداشته تا 
  بسازند و در برابرشان کرنش کنند
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ز دردآور بالخره این رویاد رهایی سر داد، هم رفت و فربر ها به رویم  عقربه
هم تمام شد و تا فردا صبح که سه چهار ساعتی تا بیدار ماندن زمان است را 

 آندور بود، اما وامصیبتا که  آنانتوان از دنیاي  توان به خلوت بود، می می
مان جانم را میه آرامشانگیرند تا الالي  آغوشمجانان جهان نیستند تا در 

را در مخفیگاهی نشانده تا  آنانتري برده است، را به دور آنانکنند، باران 
  باز به دنیاي ما چشم بدوزند و به حماقت این دوپایان اشک بریزند

توانم در برابر دیگران اشک بریزم،  را بشوي نمی هایم اشکباران ببار و 
شریک  آنان توانم دردهایم را با د بزنم، نمیتوان در برابر بیشماران فریا نمی

م، تنهاي تنها اند، تنهای  دور از دنیاي من نشسته آنانز من نیستند، ا آنان شوم،
  دور از هر چه نام انسان داشت،

  :خوارگان به فریاد خواندند روز سوخت که مفت آنجگرم 

  باید ما را سپاس کنید که به شما ترحم کردیم و شما را به کار گماشتیم

انند، این چه دنیایی است خو اي واي قاتالن به باالي سر مقتوالن از رحم می
اند، این ناطق با خرد چگونه جانداري است، این چیست  ساخته آدمیانکه 
کشیده است، اي کاش یکی از شمایان بودم،  آتشجهان را به  گونه اینکه 

ي عمر  جانان جهان بودم، درختی بودم که به طول همه آناي کاش یکی از 
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خون به دل  ز کام نگشودم و درش ماندم، الم ارا دیدم و در خوی آدمیان
  قدر خواندم که خشک بر جاي ماندم، آنخود خواندم، 

اي کاش یکی از شما جانان گران جهان بودم که حال در مخفیگاه دورمانده 
خوانید، اي کاش به  ها به اشک چشم از حقارت اینان می از باران و انسان

اند، اي  چه اینان ساختهشستید هر  به مهر از رویم میمیان خلوتتان بودم تا 
 آرامگاه جان نگرفت و ریشه نکرد و تنها  هزاري اي کاش که هیچکاش و 

  به زبان رانده شد

 آنانسازیم، به کار ما  را می آنان آرزويکنیم، ما  کنیم، ما جان می ما کار می
کنیم،  سازند، ما زندگی نمی هایشان می بر کاخ آناننشینند،  به قدرت می

بینیم، زمانی براي با خود و خاندان بودن نداریم، از  کودکانمان را نمی
با پاي با کمر و  شویم، با دست تر می ر روز فرسودهگذریم ه جانمان می

اند، ما  به مار رحم کرده آنان آخرشسازیم و  را می آناني بدن دنیاي  همه
بزرگان جهانند و حال به ترحم بر  آنانباشیم،  آنان گزار سسپاباید که 

  اند زندگانی را ه کردهاند بر بردگان فدی بردگان فروخته

و به کام  آمدها شد، جان ما به خون در  فرش خیابان ي ما سنگ سر گرسنه
رفت، ما به درد جان کندیم و در رنج هیچ نداشتیم، اگر مرگ به میان  آنان
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ا بود، دستان ما به م آنها از  نی کردند و به پیش فرستادند، رنجا قربابود ما ر
ها بریده شد، افتاد، رنجور شد، پینه بست، پاي ما فرسوده شد،  زیر ماشین

ما  آخرشبهره برند و  آنانکمرهاي ما شکست و ما همه چیز را ساختیم تا 
  صاحب شدند آنانلقب گرفتیم ما مورد رحم قرار گرفتیم و  خواره مفت

بارم،  که من به نداي تو می بارم داند که من می ببار باران که حال کسی نمی
قدر دارم که تو بیشتر بباري و  آندانی، بسیار براي گفتن دارم،  اما باران می

خون ما بیشماران را از چشمانت به زمین بریزي تا شاید این  آخرش
خونخوارگان از خوردنش سیر شوند، اما حال زمان البه نیست، زمان مویه 

ابراز تأسف کنم، ام تا  ام، نیامده کردن نیست و من براي مویه به جهان نیامده
  ...ام تا  ام تا همدردي کنم، نیامده نیامده

به خواهم  را تکان دهم، جهان را دگرگون سازم، میام تا دنیاي  من آمده
که راه ساختن ابزار  آنانیخواهم به مانند  می کنم، آغازدنیاي خودم تغییر را 

یابند بنشینم و اندیشه کنم، هر بار از خردم مدد بگیرم و او را فرا  تازه را می
اندیشه کنم تا سرآخرش  قدر آنخواهم  بخوانم تا مرا یاري کند، می

اي را  ن ابزار تازهیم و به همه ندا دهم که راه ساختبه خیابان بیا ریادکنانف
ام، من یکی  زالوصفتان آینده آنکه همه دانستند من یکی از  آنگاهام،  جسته
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خون هزارانی را  ام و فردایی شان آموخته وانگیکه در مکتب دی آنانماز 
  :بگویمخورد خواهم 

  بیایید تا با هم بسازیم

 را بسازیم که به دیگران مدد آنی کم کند، را آزاررا بسازیم که  آنی
هر که هر چه داشت را به میدان بیاورد و با هم بسازیم در  آنگاهبرساند، 

ن که کار توان ساخت ي تغییر است هکنار هم بسازیم و کار کنیم که کار مای
هم بسازیم خواهد داشت، بیاییم و با هم بسازیم به کنار هم بسازیم همه با 

  سازیم و همه در کنار هم خواهیم بود، است، می آزاربراي رفع  آنچه

هد نشست، یکی بسته ها خوا کی بارها را خواهد برد، یکی به پشت ماشینی
ها را خواهد فروخت و همه با هم کار خواهیم  بندي خواهد کرد، یکی بسته

شیم چیزي به که به میان نبا هرکدامکرد، همه یکسان کار خواهیم کرد و 
  پیش نخواهد رفت

  درست است؟

  اگر باربر نبود چه کسی بارها را باال خواهد برد؟

  زن نبود چه کسی ابزار را خواهد ساخت؟ اگر دستگاه
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  اگر فروشنده نباشد چه کسی خواهد اجناس را فروخت؟

همه به کنار هم کار  گونه اینپس همه باید باشند و همه باید کار کنند، 
هر چه سود و منفعت بود را همه به مساوات  آخرشخواهیم کرد و به 

خورم که کاري  هایشان خواهند برد، باران قسم می خواهند برد، به خانه
اند سهیم شوند،  خواهم کرد که همه در سودي که برایش زحمت کشیده

  بگذار بگویند دیوانه است

گرا و  بگویند او آرماناست، بگذار  پرداز بگذار بخوانند او خیال
بگویند و به خیال خود دشنام دهند تا  قدر آناست، بگذار  طلب آل ایده

جماعتی را با خود به همراه خود بخوانند، اما باران امید دارم که راستی 
بنماید، شاید او  آدمیانو رخ به  آیدروزي از پشت رخ پدر و مادرت برون 

و فریاد زد این عقل و خرد به تسخیر  آمدو براي اینان خواند، شاید او  آمد
اید، این خرد را زایل کرده و  اید به حراج فروخته را به حراج برده آوردهدر 
  اید، اي نبرده هیچ بهره آناز 

اید، شما از روز خواندن  ه اینان خواند شما دیوانه شدهشاید او فریاد زنان ب
اید، برخیزید و این  و افتادن در این دام دیوانه شده طلبی يبرترقدرت از روز 

 اند،خو کنید که خرد و مهر با هم می آنرا برکنید، برخیزید و  کریهقباي 
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به مهر پاسخ دهید، برخیزد و برابر،  این باررا در هم کوبید و  غریزه
  ، جان باشیدخواند که همه برابر به جانیم که دنیا هزاري می گونه همان

دنیا را  آناهم ساخت، مدرسه را خو آنکارخانه را خواهم ساخت،  آن
ند خواهند ساخت، حال ا من نسازم بیشماران که از من خواهم ساخت،

دیدن ساخته شدن دنیا نید و یا در و بخوانید فردا یا در حال ساختن آبنشینید 
 استو دور از هر چه برتري و قدرت که طالب کار به جهانند  آنانبه دست 

  .جان باشند و برابر زندگی کنند خواهند می

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  محرش
  

  

هاي نزدیک به محل کارم نشسته بودم که  هاي درب یکی از خانه روي پله
تا باز  آمدندتمام عمرم،  وفادارام، یاران  ، دوستان همیشگیآمدندعزیزانم 

تا دوباره به مکتبشان درس  آمدنداي مرا میهمان مهر و دوستی کنند،  ذره
نزدیک و  آناننشسته بودم که طی کنم،  آنانزیستن بیاموزم و روزگار را با 

شدم، به آرامششان  آرامدست به رویشان کشیدم و  آرامتر شدند،  نزدیک
  نفس راحتی بکشم توانستمها شد و  ي تالطم جهانم دور از همه
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اي  ها با لحظه کامی یمات و تمام تلخهاي بیشمار دنیا، تمام نامال تمام زشتی
به زندگی سر ذوق  آنانشد و از شوق  فراموش می آنانبودن به کنار 

ها بود که  بازي شدم، در میان همین عشق آمدم و به زندگی امیدوارتر می می
ي درب  ، من به روي پلهآمدناگاه درب خانه باز شد و پیرزنی از خانه بیرون 

مرا مورد خطابه قرار  حتماًدانستم که  و طبق عادت میورودي او نشسته بودم 
خواهد داد، اما با کمال تعجب او از کنار من گذشت و چیزي براي گفتن 

  نداشت،

دیار  آندر دیار دورتر ما خبري از این آرامش و در خود ماندن نبود، در 
و  تاختند آوردند، همه به هر جان در برابر می نفرین شده همه به تو هجوم می

دند تا یکدیگر را تکه و پاره پرورانده شده بو آنانیدن بودند، ي در آماده
  :شد می آغازها  میدي کنایهآرا ر کنار یکی از جانان جهان میکنند، اگر د

  کثیف و نجس هستند، آناناو بیمار است، 

  توانی چه به بار آوري دانی می می

  هستندطفلک دیوانه است، یارانش حیوانات و انجاس جهان 
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 آنانبه  آريبود،  آنانکار به اینجا خاتمه نداشت، این ارزش بیمار جهان 
تعلیم داده شده بود تا خویشتن را اشرف بر جهان بدانند، از دیگر جانان خود 

شد، به هر  می آغازبود که تحقیر دیگران  گونه اینتر بپندارند و  را با ارزش
دریدند  هر جان در برابر را می تاختند تا بزرگی خود را ثابت کنند، کس می

اي که بر  جان با بهاي دنیا هستند و بر اریکهتا به دیگران ثابت کنند که یگانه 
بالند و مستحق داشتن این خالفت از بزرگی در  اند می تکیه زده آن

  اند حقارت

ي جانان جهان، با بزرگ  شد با نجس شمردن همه می آغاز آناندنیاي 
انگاشته شدن خویشتن و هزاري القاب به خویشتن دادن و حقارت دیگران، 

رسید، مادر به فرزندش  از هر کوي و برزن این نجواهاي بیمار به گوش می
هاي درس  گاه به کالس آموخت، هیچ اي او را به مهر نمی خواند و لحظه می

ي کودکان حتی باري از جان جهان سخنی به میان نیامد و هر و تعلیم اجبار
، آموختند آنانهاي جانان جهان را دریدند و درس سبعیت به  بار دل و روده

ها به جهانید و دیگر  دند که شما واالترین ارزشهر بار به گوششان خوان
شی بود که بیشتر وح گونه اینو  اند آمدهبردگی به شما به جهان ها براي  جان

ي جانان جهان افتادند، گاه تن درختان را  و دریده شدند، بارها به جان همه
بدرند، گاه  آندار کردند تا نام منحوس در وحش خود را به جان  زخم
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ي جانی را خراب کردند تا بخندند و گاه به سوزاندن  ي حیوان و خانه النه
ستند و بارور جان دیگري زمان گذراندند و تفریح کردند و باز در خون زی

  شدند

هر بار در خون  ام کردند، واري است، واي که دیوانه چه دنیاي دیوانه
و  طعم خوشهایشان از خون  دیگري غسل و طهارت کردند، هر بار به جمع

تر بودن و طفل بودن خون  اي نقل کردند بر سر کوچک جان حیوان دریده
بود که براي دریدن از یکدیگر سبقه  گونه ایندریده به مجادله پرداختند و 

ها را به دندان  ها را سالخی کردند و گوساله را دریدند، بره ها جوجهگرفتند، 
که  آنانتند، داران به خود داش که نام فرهنگ آناني جادو،  جعبهکشیدند، 

که سکان پیشبردن این طایفه را  آنانو  آموختند میکه  باید مألعامباز به 
شده در برابر نشستند و درس وحشی بودن به همگان   عیت زینداشتند بر سب

 گونه ایندن ترغیب کردند و ی، انجاس خواندند و به کشتن و درآموختند
که هیچ جز دیوانگی  آنانر بود که بودن در کنار جانان جهان در کنا

  بود غیرممکنته بودند نیاموخ

دیوانه مزار با این  در این آخر، و او را از خود راندم آمده سویم جانی ب
توان دست به سوي تو برد، اگر تو عادت کردي و با  ي بیمار مگر می گله
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 آنان، اگر به نزدیک اند مسکوتو  آرامخود پنداشتی که این دوپایان بیمار 
داند که چه پاسخ به تو  ارزانی داشتی چه کس می آنانرفتی و مهر بر 

  خواهند گفت

، اگر به رویت مشت آوردندزدند، اگر با سنگ به جانت هجوم  آتشتاگر 
و بخوانم  من باید پاسخ به چشمان تو را دهم، من باید بایستمو لگد زدند، 

را به دنیاي تو  آنان کریهام، من دست  داده آشتی آدمیانبا  گونه اینتو را که 
  باز کردم

ت خیابانی نقل مکان دیار دیوانگی بود و من به بهشت حیوانا ،دیار آنواي 
بجویم، من رفته بودم تا نبینم  آناناي آرامش را به جهان  تا ذره کرده بودم
به جان  چگونه ودرند  ها را می برند، چگونه جان هجوم می آنانچگونه به 

 ورند، به دیوانگی غوطه آناندانم  ، میدانم میافتند تا خون بمکند،  همه می
د، هر بار که به خیابان یار دورترم ندارنهم دست کمی از د آناندانم  می
روم، هر بار که بوي گوشت و خون حیوانات به سیخ کشیده در برابرم  می
ها را در حال دریدن  ي سبوع انسان کنم و چهره استشمام می آنو از  آید می
تر خون حیوانات را  بینم، به جان افتادن با هم را براي دریدن بخش جوان می
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درند و به خون  می روند، حیوانات میهاي  نم که به دنبال بچهبی بینم، می می
  شوم تر می دیوانه خورند می

مادران باردار را خواهید درید تا گوشت  آیادرید،  جنین تازه متولد را می آیا
  طفل در شکمش را به دندان بکشید؟

ها در این پله و این درب  بینم و حال در این دیوانه دیدن واي همه را می
ي دور افتادم، به یاد  ها به یاد خاطره ها در این مسکوت ماندن و نراندن خانه

که در دیار نفرین شده کودکی به دنبال یکی از جانان انجاس  آنجاي
وید و با چوب د دوید، او کودك به سن و سال خویشتنم بود، می پنداشته می

دوید  خواند باید نجس را از شهر دور کرد، می بود، می آمدهبه تعقیب او بر 
دیدم که  می دیدم، رد و من همه را به چشم میک و با چوب او را تعقیب می

چگونه براي دریدن او دندان تیز کرده، دندانی که سوهانش را هزاري به 
مار به ادیان بیزار، به باورهاي ي جادوها به هنرمندان بی ها به جعبه آموختن

آموخته و حال با  آناناند، او از  کشیده قرار بیو به بیمارهاي لعن بردار 
 نصیب بیهایش  تا او را از آموخته آمدهچوبی به دست به تعقیب جانی 

مگذارد و من باید که بروم، باید که بایستم، باید که در برابر او باشم، باید 
  را بدرند، که نگذارم تا جان او
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وار به رویش کوفت، باید به جان من  چوب را به آسمان بلند کرد و دیوانه
 شکست، باید مرا خونین به زمین خورد، باید چوب بر تن من می می
انداخت و کوفت، کوفت به زمین انداخت، کوفت به خون زمین را  می

بودم و  رنگین کرد و مستانه دوید که انجاس را از میان برده است، من نجس
  به هر که در برابرش بود کوفت طاهرانِاو 

که طاهران  آنانکمی دورتر از او بیشمار دیوانگی که طاهر القابشان بود، 
تر  انجاس کوچک این بارزمانه بودند رفتند تا باز انجاس را از میان ببرند، 

زي اي رو تا ذره آمدندخاك به بیرون هاي در  ه النهلیکن بیشماران بود، ب
بودند تا  آنویند و خویشتن را سیر کنند و بیشمارانی از دیوانگان بر بج

 آتشتعقیب کردند و ناگاه  رفتند بکشند، آتشرا بجویند و به  آناني ها النه
  خواندند فریادکنانو سوختن را دیدند و  گشودند

شد و هر بار این مشق را همگان  ما صاحبان جهانیم و باز دیوانگی تکرار
  کرار کردندت

اما حال که من در بهشت حیوانات خیابانی بودم، در شهري که مردمش به 
کردند،  را پر می هاي آبشان آوردند، ظرف کردند، غذا می کمک می آنان
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کشید او را به  می آغوشرا به  آنانساختند و اگر کسی  یبرایشان خانه م
  گذشتند به مدارا و سازش می آنگریستند و از ن ي سفاهت نمی دیده

در نگاه به  آدمیانتازه النه کرده با این جماعت از ام در دیار  ولین خاطرها
هاي زیبا بود،  اي شیر به کام چند کودك از گربه جانان جهان، جرعه

 گونه این آرامنگریستم تا پیرمردي از کنارم گذشت و  آنانخوردند و به 
  :خواند

  خدا قبول کند،

وار  بود که دیوانه آنجاو  کنارم گذشتپیرمرد این را گفت و با لبخندي از 
از خود پرسیدم او کدام خدا را خوانده است، روي صحبتش با کدامین 

دیوانگان در دیار از یک نام و  آنخداي او و  آنکهخدایان است، نه مگر 
آورشان همتا و کالمش یکتا است، چگونه او انجاس  اند، نه مگر پیام آوازه

را اجر  آنانفهمیدند و او حال این بودن با نجس بودن را  آنانخواند و 
  خداوندي براي من خوانده است

بگذار او از خدا بخواند، بگذار همه از خدا بخوانند لیک به جانمان احترام 
  را نیازارند، آنانکنند و 
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روزي گریبانت را خواهد  آنانرهاي این را بدان که این تناقض به باواما 
  درید

رهاي ننگین و این نایستادنت برابر باو آورد خواهدروزي تو را از پاي در 
  تو را از میان خواهد برد ،آنان

با خود  گونه اینرسانند هر چند که  نمی آزاري آنانبگیر  آرامآسوده باش و 
اي از  تعریف تازه آنانهاي افکارشان به ظلم مانده باشد، اما  بخوانند و ریشه

  دیگران را نپسندیده خواهند دید آزار آناین ظلمت کرده که در 

که به حیوانات مدد  آنانیبسیار دیدم، دیدم  آناندر این دوران ماندن به میان 
را به  آنانهاي پر از غذا به جانشان رسیدند،  با دست آنانرساندند، دیدم که 

را با دیگران قسمت  و این مهر آموختندمهر  آنان، از کشیدند آغوش
ها با  ها ساختند، آبشان را تأمین کردند و در خانه خانه کردند، دیدم برایشان

ه اشتباه به هم یک خاندان شدند، اما در کنارش بدي هم بود، دیدم که ب
ودکی از دور کردن کاند، دیدم که با  جفا روا کرده آنانجاي مهر بر 

و در کنار خویش مادر را دیوانه کردند، دیدم مادرش براي مهر دادن به ا
اند، اگر  زنده آنانرساندند و دیدم که بیماران در میان  آزار آنانبه ندانسته 
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از  ي ما را از حیاط خانه آند، زنن فریاد می آمدهتو خانه برایشان بسازي 
  حریم ما بیرون بینداز

را راندند و در این تصاحب و  آناندیدم که در میانشان بسیاري بودند که 
اي کوچک براي  انع به داشتن جعبهها حتی ق دزدي در این مال خود کردن

یوانگان بی مقایسه و دیار د آند، دیوانگی بود لیک با در حیاتشان نشدن آنان
را بیدارتر کرد،  آنانتوان هر روز  خواندي می دور از خیال بود، با خود می

گرفت و  آنانتوان دریدن را از  یش برد، میرا به پ آنانتوان دنیاي  می
به مکتب  آنان آخرارزش کرد،  آناننرساندن را به میان  آزارتوان  می

 آناندر میان گذاشت و از  آنانتوان با  پس می اند آموختهحیوانات مهر را 
توان بیدار کرد، باید که بیدار کرد و بیدار  پاسخ گرفت، دیار دور را هم می

  آمدندزودتر به میان و  آموختنداما شاید اینان زودتر خواهم کرد، 

، جهان را غرق کرد و سیل به راه افتاد، تمام ابرهاي آمدا طوفان به جهان ام
تا همه چیز را  آمدندند، ي جهان باریدن کرد زا در برابر این دیار و همه باران

 این بار همه را درگیر خویش کنند، آزمونبه تا  آمدندو کنند، زیر و ر
  اي از خود نشان داد ي تازه دوباره دنیا چهره
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خواندند و گوش به گوش به همه  ی، همه مآمدرها پخش شد و به میان خب
  رسید می

ین جهان، جان حیوانی را دریدند و از خون و اي دور در ا ها در گوشه انسان
 آدمیاننبود، حیوانی که بیشتر  ها دریدني  تنش خوردند، حیوانی که طعمه

ونخوارگی، این کردند، اما این طمع خ او را براي خوردن پاره پاره نمی
داشت تا او را  آنرا بر  آنانیدن و این سبعیت در وجودشان دردیوانگی در 

یدند و به دریدنش پاره پاره کنند، او را درهم بدرند، به سیخ بکشند و 
  بیماري جهان را فرا گرفت

و هزاري را به کام مرگ  آمدبه خود فرا خواند،  و همه را آمدمرض 
صغیر و کبیر را به مرگ و بیماري میهمان کرد، و هر که از  آمدفرستاد، 
هر بار از هم دورتر شوند، نزدیک نیایند، دست به  آنانبود تا  آمدهبیماري 

ی به تنهای آنانبود تا  آمده وسه به بوسه پاسخ نگویند، بیماريپیش نبرند و ب
است را به  آدمیانباز هر چه از درد  بود تا آمدهو عزلت خانه کنند، 

تان مرگ است،  بود تا بگوید پایان زندگی همه آمدهن بکشد، رخسارشا
بود تا بگوید هیچ قدرتی ندارید و به سرعت خواهید مرد، توان  آمده

بود تا همه  آمدهایستادگی و دفاع را نخواهید داشت و به قدرت خود ننازید، 
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 دهآمدنیا را به تنهایی بکشاند،  بود تا آمدهو پوچی میهمان کند،  خألبه را 
بود تا باز مالکان  آمدهو فقرا را قربانی کند،  آوردبود تا فقر را به میان 

  آوردهزاري رنج را به جهان  گونه اینخویشتن را از دیگران دور کنند و 

هاي  طحهاي جادو، س بود به کناري که باري جعبه آوردهبیماري  آنچه
ي تازه  دادند تا چهرهاي سر  ر میان بود فریاد تازهنورانی، اعالنات و هرچه د

  تا انسان باز سیماي بگشایند و خویشتن را به جهان تصویر کنند برون شود

در فالن جاي دنیا حیوانی به این بیماري مهلک دچار شده است، حیوانات 
  ها را درگیر این بیماري کنند توانند انسان می

ر نشستم و به وا انهمخابره شد و باز من دیو گونه ایناخبار در همه جاي دنیا 
  د کوفتم، در برابر آینه به خود نگریستم و گفتم،سر و صورت خو

مگر ممکن است، این  آخرمن کیستم و این دنیا چیست،  اند کیستینان ا
و  آمدهبه درد  آناست، به جهان هزاران نفر از  آدمیاندر دل  آدمیانبیماري 

گرفته و انسان  آنبه یکدیگر داده تا جهان را پر کردند و حال چند سگ از 
  تواند منتقل کند خواند که حیوان این بیماري را به ما می می
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از شما  آناناسارت، مجنونان جهان، دیوانگان، خرد فروختگان به  آخر
واي که این  اند، کوم به ناقل بودن بیماري شدهمح آنانو حال  اند گرفته

ه دیوانه جهان دنیا دیوانگان است، جایی براي زیستن در خود ندارد و باید ک
  انگی زد تا زنده ماندبود و خویشتن را به دیو

افزوده شد، یکی گفت  آناین خبر هر بار از هر سوي تکرار شد و هر بار بر 
کی بیمار خواهید شد، ی آنانحیوانات عامل بیماري هستند، یکی خواند از 

و من باز در  آدمیاندردهاي دیگري خواند و جهان پر شد از این دیوانگی 
  دیدم که توان دیدنش نبود آناي  برابر آینه

ا به ر آنانتا  آمدهباز سیماي بیشمار از حیوانات دیدم که دیوانگان جهان بر 
 آنبه جایی که در  این باربه کناري بود که  آینهخاك و خون بکشانند اما 

  دیدم و دیدم قعیت بود میاز وا آنچهر بودم باید به تصویر در برابر دفن کا

 آدمیانبیشمار  آنیکی از کارگاه گام نهاد و  آناي به درب ورودي  گربه
ها یک به یک از  به سویش هجوم برد و او را از این حریم دور کرد، آدم

را از خود راندند، غذایی ندادند، دیگر برایشان  آنانگذشتند و  آنانکنار 
  راندند، را از خود می آنانمهم نبودند و هر بار به دیدنشان  آنان
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شنیدم  شدم، هر بار می پیچید، دیوانه می بر سرم می آنانصداي فریاد بر سر 
اما کار به  فشردند، پا میرانند و بر این دیوانگی از خویش  را می آنانکه 

دور ماندن از دنیایش خاتمه نیافت و به بهشت حیوانات خیابانی راندن و 
براي  آمدجانان پاك جهان به میان  آنکه یکی از  آنگاهدیدم که چگونه 

  او را کوفت تا در برابرش نباشد راندن کسی به او لگد زد،

کوبم، گرفتم، خواستم با لگد به صورتش ب آتش، سوختم، او را دیدم
ا بدهم، خواستم بگویم اگر او را به لگد اش ر یکش خواستم پاسخ ضعیف

به سر و روي راندي کسی تو را به لگد خواهد راند، خواستم فریاد بزنم، 
دور شوم و دیگر هیچ نبینم، اما باز بودند باز دیوانگان  خود بکوبم، فرار کنم

  تندتاخ از میبودند و ب

  او لگد کوفتند؟ تمام نشد و ادامه داشت، چگونه به جان آنجاهمه چیز در 

بود تا به  آمدهبود تا مرا ببیند، او  آمدهچگونه او را از خود راندند، او 
بود تا به من بخواند که در انتظار تو هستم و کسی  آمده، او آیدمیهمانی من 

اي کاش  او را به لگدي دور کرد باز من مسکوت و در خود ماندم،
، اي کاش به اي کاش به سر و رویم کوفته بودم ،هایم را دریده بودم جامه
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دیدم، اما باز دیدم باز دیدم  چ نمیخود را کشته بودم و دیگر هی جاي همان
  آمدندتر شدند، چگونه براي دریدن به پیش  دیوانه آدمیانکه چگونه 

جانان جهان ساخته بودم،  آناي براي   ها که النه باري به حیات یکی از خانه
بود تا بخواند  آمدهتا دیوانگی خود را به من بنماید، او  آمدیش پیرزنی به پ

تا تالوت کند  آمدهاند، او  که مالک را چه کسی خوانده که صاحب کیست
بود تا بگوید ما اشرفان و با ارزشان جهان هستیم،  آمدهیات دیوانگی را، او آ

  فریاد زنان گفت چه کس این النه را اینجا نهاده است

هم در  آنداده تا این حیوانات کثیف را جاي دهد،  جرأتخود چه کسی به 
  ي من، حریم خانه

را به دست بدرد و  آناني  وار رفت تا خانه به او نگاه کردم و دیدم که دیوانه
النه را از جاي بلند کرد و من دیوانه شدم، به  آنبه دور بریزد، رفت و 

  :سویش رفتم او را خواندم

  ات را داري توان خراب شدن خانه آیااست،  آناني  ن خانهکنی؟ ای می چه

  براي فرزندانت بعد از خراب شدن خانه جایی داري؟ آیا

  آمدچه خواهد  آناندانی به سر  ها در این سرما و در این درد می در این باران
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  :فریاد زد

 نانآرا در برابر من مگذار که  آنانرا با من قیاس نکن،  آنانشان بمیرند،  همه
  و انجاس جهانند ارزش بی

ارانه دنیاي بر سرم واین را گفت و دیگر هیچ نفهمیدم، این را گفت و 
ور جهان چرخیدم، رفتم تا خودم را وار به د گشت، این را گفت و من دیوانه

کودکان دیوانه که به  آناطر آوردم، زنم، رفتم و همه چیز را به خ آتش
 آتشها را  ي مورچه وانگان که خانهدی آنها کوفتند،  جان حیوانات چوب

که به جان مارمولکی تیر کوفتند، شکار کردند، قربانی گرفتند،  آنانزدند، 
ها، واي همه چیز  به خون و گوشت حیوانات را دریدند و خوردند از جنازه

  دیدم را می

بردند،  حمله می آنانه به جان دیدم ک کوبند، می دیدم که لگد می می
را  آناندیدم  کردند، می را خراب می آنانهاي  که خانهدیدم پیرزنانی را  می
انات دیدم که حیو دیدم، می دیدم همه را می ذاشتند و میگ می خانمان بی

اند به  که هیچ براي بقا نیاموختهرا  آنانکردند و  خانگی را به خیابان رها می
حیوانات به چوب دستی  دیدم در خیابان به دنبال فرستادند، می کام مرگ می
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و  آتشدیدم که چگونه به توپ و  به حریمشان نباشند، می آنانافتاده تا 
  انسان است آندرند که دیگر زنده نباشند که جهان از  را می آنانیسرب 

به حرم  بار یکزنند،  می آتشاز این بیشتر دیدم، دیدم که حیوانات را 
 آتش آنانبه تفریح بر  زنند، باري می آتشرا  آنان ،از خون داشتن

بندند  یاشینی مرا به پشت م آناندهند، باري  خنده سر می و مرگ گشایند می
  ...کشند، باري و به زمین می

انم، یرم، من از شمایان نیستم، من حیوخواهم ببینم بگذارید نباشم، بم نمی
  ،آنانمام، من از  حیوان زاده شده

گذارید تا از شمایان باشم،  میدهید،  حیوانات مرا به جمع خود راه می
ي ننگ انسان را از پیشانی برکنم، بگذارید تا از خاطر  کهبگذارید تا این ل
ام نشانده و  نها شرم بر پیشانیت را، ن انسان بودنای خواهم نمیببرم که انسانم، 

  را دیوانه و رسواي جهان کرده استم

جاي نماند،  و تنم به دیدم تا هیچ از گوشت قدر آنها دیدم،  اي واي که چه
شد زنده زنده خویشتن را خورد،  ود را بدرم، شاید میدندان بردم تا جان خ

توانستم  کیفر شوم، می گونه اینتوانستم  اند می برده آنانشاید به رنجی که 
ادامه  ها در رنج بمیرم و زندگی را پایان دهم، اما باز ادامه داشت، دیدن
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در برابر و به پیش  اي آیندهها تا  از دوردستم، داشت، باز همه چیز را دید
  رو

بود، حیوان عامل  نصیب بی آنکه حیوان در  آمدر جهان به رنجی در این با
وخته بر اسارت و هاي بیمار با خردي فر ا به گمانهتنه آناننبود و  آن

  شد، گونه اینو جهان  ندبینی چنین خواند دیوانگی تعصب و خود بزرگ

ی حیوانات عامل بیماري شوند چه خواهد شد، اگر انسان اي واي اگر فردای
  رد چه خواهد شد؟بمی آني  ان مریض شود و به واسطهدوپاي دیوانه از حیو

هاي کذب چوب به دست  یوانات خانگی که به خواندهاین بهشت ح
را از حریمشان دور  آنانتا در خیابان به دنبال حیوانات بدوند و  مردانش داد

کنند و کودکان را  هایشان را خراب کنند، زنان را به پیش خواند تا خانه
را با لگد از خود برانند به فردایی که مرض از حیوانات به  آنانآموخت تا 

  ل شود چه خواهند کردقمنت آدمیان

 آنیان ها را به م جان ي همه آیاهاي سوختن به پا نخواهند کرد،  کوره آیا
  نخواهند درید؟ آزاري جانان را به  همه آیاخواهند انداخت، ن
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زدند و به  آتشاند، گاه زنان را  اند، همه را به رنج کشته  اینان همه را سوزانده
خیالشان ساحران را از میدان برون کردند و طاهر شدند، گاه مردان را 

ي را به که سوزاندند و کفار را از میان بردند که باز طاهر شدند، گاه نژاد
سوزاندند و خویشتن برتر و به نهایش طاهر شدند و در  آتشخواندن در 

  که به نهایش باز طاهر شوندوره به سوختن حیوان خواهند ساخت ک آینده

 آن آدمیانایستاد تا  گونه اینتوان  توان سکوت کرد و در خود ماند، نمی نمی
به پژمردگی و  ي جانمان دانم همه بالند، می می آننگی به یواکنند که در د

این قباي  آمدهانسان بودن به تنگ  انم بارها از ایند افسردگی است، می
توان به افسردگی خاموش  توان مسکوت ماند، نمی ایم، اما نمی دریده کهن را

این افسردگی و  مرد و هیچ براي جانان جهان نکرد، توان در مرگ بود، نمی
ه جان ب آمدنبه رهایی است، بخشی از در ندن بخشی از رسیدن در خود ما

  انگاري است و این خواندن به جان است

این افسردگی نشان زنده بودن است، زندگی کردن و زیستن است، نشان 
 آنداشتن مرامی به وسعت پاکی جان است، پس باید افسردگی را دید و در 

خواند، باید  آدمیانایستاد و براي این  ییر داد، بایدایستاد تا تغ آخرشبود و 
به  حیوانات را آناننکرد که  خوش دلبه این  را تغییر داد، آنانهاي  ارزش
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با رحمت به  آنانبه این خجسته نبود که  اند، ترحم در کنار خود خوانده
  بالند، می آنحیوانات خویشتن را بزرگ داشته و بر 

  درید، آنانها را از تن  باید این جامه

ي و گران نهاد تا همه ببینند که همتارا لخت و عور به میان دی آنانباید 
اند، باید  یکتا و با ارزشي جانان جهان  خواند که همه آنانبرابرند، باید به 

ز سر ترحم و خود برابري همه جانان خواند تا نه ا از این قدر آن آنانبراي 
را  آنانهم بود، باید بینی که به پاس همتایی و برابري در کنار  بزرگ

شده تا جهان را دریابید، باید برابري را پدید  آذینکه شما به خرد  آموخت
  تا همه به کنار هم باشیم آورید

 این باراید گذاشت تا ابرهاي بارور ببارند، ، بحال باید که چشمان را بست
از  کامی است را بارند تا هر چه افسردگی و تلخ می آنانسیلی به میان نیست، 

جهانی را در دوردست تصور  این بارما بشویند تا دوباره ببینیم، تن و جان 
  همه برابر و یکتایند، آنکنید که بر 

به انسان منتقل کرده و عامل را  آناست، حیوان  آمدهناگاه بیماري به میان 
ما این را خوانده و در انتظار کنش آدمیانیم، اما ناگاه  بیماري حیوان است،

 آدمدانند،  نمی آناناند،  درنیافته آدماي به انسان و  واژه آنانبینیم که  می
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اند، همه را جان پنداشته و چیزي  جان را شناخته آنانچیست، انسان کیست، 
 آندن میان برست که همه در پی از ا گونه اینو  دانند نمی آنتر از فرا

تا بیماري را از جان  آمدههان را دریابند، تا جان ج آمده ،اند آمدهبیماري بر 
 آباست که همه در کنار هم زنده و  گونه اینو  همگان دور کنند

  خورند می

 آزادي، آزاديبه نام  ییها و به ارزشی یکتا ي جان دنیایی است براي همه
برابري حاکم  گونه اینرند، براب آنبراي همه و رها در اسمانی که همه بر 

وار جهان ما نخواهند  یچ از این القاب دیوانهه آنانود و جهان خواهد ب
هاي قدرت  که بر اریکه آنانیخواهند دید و امروز  دانست، این را نوادگان

رشان اثري بیما هاي ارزشو  آنانند خواهند زد اما به فردا از اند ریشخ نشسته
جان جهان را در خواهد یافت و به هم  ،سرآخر دنیابه میان نخواهد بود که 

و فرزندشان را به دامن زیستن خواند شد  آزادجان و جهان همگان  آغوش
  اهند کرد، فرزندي به زیبایی برابري و به عظمت زندگیگ خوبزر

  

  



  

  

  

  

  ماالمال
  

  

هور شهر به هاي مش در مراسم حراجی در یکی از سالنهاي دعوت  کارت
  ،سرشناس شهر ها رسید، میهمانانی منتخب از مردمان دست میهمان

  قاضی

  دادستان

  معلم مدرسه

  وکیل
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شان در  هاي کاري خود بودند و آوازه ها از نوابغ در رشته از میهمان هرکدام
 آنانها کم بود زیرا  فراگیر و برا بود، تعداد میهمانشهر به نزد خاص و عام 

در اختیارشان  آنانرا صاحب مراسم تدارك دیده تا کاالیی مخصوص به 
توانست بیشمارانی را  دانست و نمی می آنرا الیق  آنانبگذارد، کاالیی که 

  به این مجلس خصوصی دعوت کند،

  نوشته شده بود آنهایی ارسال شده و در  به میهمانان کم تعداد مراسم کارت

کنیم که تنها جاي خواص  دعوت می مثال بی شما را به ضیافت حراج کاالیی
جمله افرادي  آنتدارك دیده شده است، شمایان از  آنانشهر است و براي 

را تصاحب کنید، از اینکه به این  با ارزشتوانید این کاالي  هستید که می
گذارید پیشاپیش از شما متشکریم و امیدواریم  مراسم با شکوه پاي می

  احب این ارزش واال بکنیدي تالش را براي تص همه

میهمانان یک به یک وارد سالن اجتماعات تاالر شدند، تاالري که براي این 
هاي چوبی  کار ساخته شده بود، داالنی بزرگ و عریض و طویل با صندلی

اي با شکوه با یک جایگاه براي سخنران،  صحنهکه تعداد بیشماري داشت، 
راسر سالن، چکش کوچکی هم در میکروفونی در برابر و بلندگوهایی در س
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براي اتمام معامله در چنین مراسمی از کنار جایگاه مجري قرار داشت که 
  شد، هماره استفاده می آن

میهمانان با فواصل زمانی کوتاه از هم در ساعت مقرر از پیش تعیین شده 
هاي چوبی نشستند، به  روي یکی از صندلی هرکداموارد سالن شدند و 

هایی که  ها و خالی بودن سالن و حدس و گمان ي زیاد بودن صندلی واسطه
در  هرکدامدادند  میهمانان بسیار در طول مراسم می آمدنبراي  آنان

اي دور از هم و مجزا از دیگران نشستند و همین تعداد چهارنفره سالن  گوشه
  نداي را با فواصل بسیار از یکدیگر پر کرد هگوش هرکدامرا پر کرد و 

دیگر میهمانان بودند،  آمدنهاي خویش نشسته و منتظر  میهمانان بر صندلی
کردند،  زدند و برخی به ساعتشان نگاه می می آتشهاي خود را  برخی پیپ

اند، دلیل دیر  خواستند بدانند که چرا دیگر میهمانان وارد این سالن نشده می
یش خو آمدنفرستادند و این زود  ن میچیست، برخی به خود لع آنان آمدن

  دادند را مورد خطاب قرار می

اي دیرتر وارد سالن  داشتی و چند دقیقه باید شأن و منزلت خود را نگاه می
  شدي تا همه به اعتبار تو پی ببرند می
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ن سالن ه دانسته باید در چه ساعتی در ایک آنانگرانی هستند  عجب محاسبه
  حضور یابند

 آمدندیگر میهمانان شدند که با  آمدنچیزي گفتند و در انتظار  هرکدام
  ي افکارشان به هم ریخت رشته ،مجري برنامه

و  جلیقهبراق به همراه پیراهن سپید رنگ  مردي با کت و شلوار مشکی
کراوات مشکی، اتو کشیده و مجلسی به روي صحنه رفت و به پشت جایگاه 

  و شمرده شروع به صحبت کرد آرامایستاد و 

داریم و از  به این مراسم گرامی می آمدنمقدم شما میهمانان عزیز را براي 
هاي دعوت به مراسم اذعان  که در کارت گونه همانگزاریم،  سپاس آمدنتان

شده بود، شما افرادي شایسته و الیق براي حضور در این مراسم هستید و 
خواهد شد، به دست  آغازما چهار تن وجود ش باید بدانید که مراسم با

کاالیی که در برابر شما به حراج گذارده خواهد شد در شأن و  آوردن
  هستید آنمنزلت هر انسانی نیست و شمایان الیق تصاحب 

میهمانان شوکه شدند و بر جاي خود خشک ماندند، دلیل این کم بودن 
کم سیصد نفر را  فهمیدند، این سالن گنجایش حضور دسته میهمانان را نمی

داشت و حال در این سالن تنها چهار نفر حضور یافته تا به حراج کاالیی 
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است، براي یکایک میهمانان جالب شد تا  آنانر شأن و مقام بنشینند که د
از چه قماشی  آنانخواستند بدانند  ناسایی کنند، میدیگر میهمانان را ش

  را شناسایی کنند؟ آنانتوانند  می آیاهستند، 

  هستند؟ آناناز همکاران  آنان آیا

  در جامعه هستند؟ نفعی ذياز افراد سرشناس و  آیا

سو نگاه کردند تا دیگر میهمانان را  آنهمه سر برگرداندند و به این سو 
قاضی دادستان را شناخت، وکیل معلم را شناخت و دادستان تشخیص دهند، 

بالفاصله همه  آناني  قاضی را، اما معلم با سر چرخاندن و نگاه کردن به همه
دانست چه باید بکند، اولین فکري که به  را شناخت، کمی ترسید، نمی

ذهنش رسید این بود که سالن را ترك کند، اما توان این کار را هم نداشت، 
  :ترسید با ایستادنش همه او را بشناسند بعد به خود نهیب زد می

  م؟ا تاده است، مگر من چه خبطی کردهبگذار بشناسند، مگر چه اتفاقی اف

اي براي من تدارك دیده شده است و داشت  شاید برنامه: بعد به خود خواند
  :آمدکرد که با صداي مجري به خود  در افکارش همه چیز را دوره می
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و  سؤالدانم که حال پر از  باز هم باید از حضور شما تشکر کنم، میدوستان 
دانستن ماجرا و کاالي قابل فروش بر  آرزويدانم که در  تردید هستید، می

ي دیگر همه چیز را  ، اما جاي هیچ نگرانی نیست زیرا تا چند دقیقهاید آمده
بمانید و این نم که بر جاي خود باقی آهید دانست، تنها از شما خواستار خوا

  براي شما تشریح خواهد شدمراسم را دنبال کنید، همه چیز در این مراسم 

  :پرسید هاي مجري چشم دوخته بودند، معلم مدام از خود می میهمانان به لب

  او کیست؟

  شناسم؟ چرا او را نمی

  او از همان تیر و طایفه است؟ آیا

  آید میاز اقوام نسبی و سببی او به حساب  آیا

شاید تمام این افکار دور از واقع باشد و ماجرا به من : گفت باز میبعد 
  :تازید باره بر افروخته به خود میارتباطی نداشته باشد، دو

ممکن است، به تو مربوط نباشد، پس دلیل حضور دادستان و  دیوانه مگر
  قاضی و وکیل براي چیست؟
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بلند و رساي هاي درونی خود غرق بود که باز با صداي  معلم در کشاکش
  آمدمجري به خود 

پیش از فروش این کاالي منحصر به فرد که تنها الیق وجود شما است، 
خواهم برایتان داستانی تعریف کنم، باید که از داستانی پیشاپیش این  می

به سراغ  آنبدانید تا بالفاصله پس از دانستن  آنمراسم بگویم و شما از 
  حراج طالیی خود برویم،

دوستان این مراسم، مراسم خاصی است و باید بدانید که کاالي قبول کنید 
شمایان نیز افراد  ها ایني  مورد حراج هم کاالي خاصی است و بیشتر از همه

کنم تا بگذارید مراسم شکل و  خاصی هستید، پس از شما خواهش می
لذت  ایم ما براي شما تدارك دیده آنچهداشته باشد و از شمایل خود را 

  ببرید

ي  ها بود که زنی از درب ورودي وارد شد با ارابه فاصله بعد از این گفتنبال
د، کوچکی به سوي پذیرایی از میهمانان رفت، برایشان میوه و شیرینی بر

  ،چاي و قهوه تعارف کرد و میهمانان شروع به پذیرایی از خود شدند

سم خوردند، وکیل هم به مانند معلم به این مرا وکیل و معلم چیزي نمی
دانست اصل  هایش زیاد شده بود و نمی مشکوك بود، او با دیدن معلم ظن
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مراسم بماند و ماجرا را دنبال  آخرخواست تا  ماجرا از چه قرار است اما می
  کند

که به  آنانگویان در دوران کهن،  و شمرده به مانند داستان آراممجري 
خواندند و همه را محو  و براي جماعت بیشماري داستان می آمدند میمیدان 

  شروع به خواندن داستان کرد ، ردند با همان لحن و صداي کشیدهک خود می

بسیار کردند تا دنیاي را  آدمیانمدار، در دیاري که  در این شهر بزرگ قانون
زنی مرد و به پیش برند، در برابر نامالیمات بایستند و جهان بهتري بسازند 

  کردند زندگی می

سالیان مدید را با هم طی کردند، با هم عاشق  آنان، کس بیمرد و زنی تنها و 
شدند، با هم زندگی کردند و با هم دنیاي را شناختند، اما حاصل تمام این 

  ها، نبودن طفلی براي دنیایشان بود، بودن

ننده با معلم عرق کرده بود، بر سر جایش خشک مانده بود که زن پذیرایی ک
  :لبخند به او گفت

  قهوه میل دارید؟ آیا
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با کالفگی  داد و در همین میان بود که قاضی معلم با زهرخندي پاسخ منفی
  :گفت فریادکنانو  برخاستاز جاي 

بازي  دهید، من زمانی براي اتالف در این خیمه شب شما وقت مرا هدر می
  اینجا بمانمتوانم  ندارم، اگر کاالیی براي فروش ندارید من نمی

را گفت و در انتظار پاسخ مجري و دیگر عواملی که حدس  ها اینقاضی 
  را رصد کنند ماند آنانزد در پشت تاالر ایستاده باشند و  می

  :مجري با آرامش بیشتري از گذشته رو به قاضی گفت

دانم جناب، باید ما را ببخشید، اما منظور دارید که این مراسمی براي  می
کاالي با ارزش است، چند دقیقه به ما زمان دهید تا مراسم به  آني  معارفه

کشید برسد، اگر از مراسم ناراضی بودید  جایی که شما انتظارش را می
  تر است گردن من از موي نازك

  قاضی با کالفگی به جایش نشست و مجري ادامه داد

 بود که روز به روز گونه اینماندند و  نصیب بیاز داشتن کودکی  آنان
تر شدند، هر دو عاشق داشتن فرزند بودند، از سالیان پیش از ازدواج،  پژمرده

 گفتند، هر بار به دنیاي در می آیندههم از  آغوشکه با هم و در  آنجا



 ماالمال ١٠٩

 

کردند که از بزرگ شدن او به خود  ها کودکی را تصویر می دوردست
را از  آنانیا شدند، اما دن بزرگ می کردند و با او ی می، با او بچگبالیدند می

  کرد، نصیب بیداشتن کودك 

 آنانشدند تا کودکی را فرزند بخوانند که نیازمند  آنبر  ماندند و نصیب بی
تنها  آناناست، کودکی را که در این شهر بزرگ تنها مانده است، به مانند 

ها به دست داده است و هر بار  هر بار تصویر از بودن آناناست، به مانند 
  ها براي خویش بسازد خواسته تا دنیایی به داشتن

ها گره زد،  توان این تنهایی را به بودن او تنها است، میاما وامصیبتا که 
است  رؤیادر  آنچهها داشتنی ساخت که واالتر از  توان از این نداشتن می

ها  هم از رنج جهان کاست و هم به تنهایی نهگو اینتوان  می آريباشد، 
، آورداست پدید  غریزه آنچهتوان کاري را کرد که واالتر از  خاتمه داد، می

  توان به راهی گام نهاد که اختیار برایمان ساخته است می

شد که به  گونه اینکه کودکی تنها نماند و  کردند که تنها نباشند آن آنان
هم بزرگ شدند، عاشق شدند، زندگی کردند  آغوش هم ماندند، به آغوش

 آنانرنگ زیبایی گرفت،  شد که دنیا برایشان گونه ایندند، و از دنیا لذت بر



 َدَوران ١١٠

 

در تا به دنیایی گام بگذارند که  ها لذت برند تا از بودن بودند تا زندگی کنند
  اند خیاالت تصورش کرده

کرد و  تر شدند، کودك زندگی رگکودك بزرگ شد و پدر و مادرش بز
ز در و مادر عاشق شدند و کودکشان ا، پآمدندر و مادرش به زندگی در پد

 آناندنیا به پیش رفت تا روزي جهان براي  گونه اینبارور شد و  آنانعشق 
انسان به  آنچهعورتنی انسان بود،  آنچهاي ساخت، تصویري از  تصویر تازه

نگهش داشت و  طول تمام سالیان بر رویش پرده کشید، از دیگران مخفی
  نمایان شد آدمیاني عور از  چهره گونه این

ي سالن تاریک شد، هیچ نوري به میان  را گفت و ناگاه همه ها اینمجري 
ژولیده وارد صحنه شد، توده نوري او را نماند و در کسري از ثانیه مردي 

ي صورتش  همه تقریباًها و موهاي بلندي داشت،  کرد، مرد ریش تعقیب می
در اولین نگاه او را اي به تن داشت و  هاي پاره و ژنده را پوشانده بود، لباس

  گرفتند اشتباه می خانمان بیهاي  با انسان

و به سوي درب  برخاستدر همین میان بود که قاضی کالفه از جایش 
  :گفت خروج رفت، غر و لند کنان می



 ماالمال ١١١

 

است، من زمانی براي بیهوده  بازي اید، این چه مسخره شورش را در آورده
را گفت و به درب خروجی رسید، چند باري  ها اینتلف کردن ندارم، 

 آنانتالش براي باز کردن کرد و بعد از چند بار دانست که درب بر روي 
  :قاضی فریاد زد قفل شده است

  خواهم از اینجا بروم، ها را باز کنید، من می این درب

انان هم برخاستند اما معلم بر جایش فرو رفته بود به پشتبانی از او دیگر میهم
  که با جیغ نا خراشی از مرد ژولیده بر صحنه همه بر جایشان خشک شدند

ضجه زد، زن  فریادکنانمرد ژولیده ناله کرد، خود را به زمین انداخت و 
هایی تازه به تن بر صحنه ظاهر شدند و  پذیرایی کننده و مرد مجري با لباس

  افتند، هر دو مثل پروانه به دور او چرخیدند و مرد مدام ناله کرد،او را در ی

هاي تازه اتفاق افتاده میهمانان بر جاي خود ماندند و به  از دیدن این صحنه
زن و مرد بر صحنه او را داد و  نمایش چشم دوختند، مرد ژولیده فغان سر می

نها صدا در ت این بارکشیدند که صحنه دوباره خاموش شد و  می آغوشبه 
  میان پیچید



 َدَوران ١١٢

 

دار کرده  پیچید، او را زخم زد از درد به خود می کودك دلبندشان فریاد می
رها کردند، پدر و مادر به  جان بیبه جانش زخم زدند و او را  آدمیانبودند، 

 هرکداماو درد و دل کردند،  مان کوفتند، به او گوش سپردند بان و ززمی
تا او  اختاش گفت، داستانی س باري براي او بدل به تصویري شد، از گذشته

شد و چیزي براي  تر می لب به سخن بگشاید، اما کودك هر روز پژمرده
او  خواست حرفی بزند، تفاق بگوید، نمیگفتن نداشت، دوست نداشت از ا

  چیزي بخواند بر او گذشته است آنچهر بود تا از برایش دشوا

کند، او دردي در پشت  از دردش گفت، گفت باسنش درد می اما روزي
یوانه شدند، بگوید، پدر و مادر د آنوانست از ت جانش داشت و نمی

را  آناناست، اما فکرها  آمدهجهانشان و دانستند چه بر سر کودکشان  نمی
ننشست و  آرامو سرآخرش مادر  آمد میکرد، هر بار به سراغشان  دیوانه می

ودك الال خواند تا به اعماق خواب او را با خود میهمان کند، قدر با ک آن
  هاي خود برد و پرده از این جنایت گشود مادر را به درون کابوس

ها با  نمایان شد، در میان کابوس آدمیاني عور  ها به کنار رفت و چهره پرده
کودکش پرسه زد و هر بار تصویري دید، دید که چگونه کسی او را به 

به عور  کند تا اي از بدنش را عور می خواند، هر بار تکه بازي فرا میبه  حربه



 ماالمال ١١٣

 

شود و او را درد  د و سرآخرش چگونه به او نزدیک میی خود بپوشانتن
  کند رها می آلوده

رها  دردآلوددانستند که معلمش جانش را  آخرشتا  مادر دید و پدر خواند
  کرده است

ي نور وسط  زد که توده می نفس نفسمعلم ضربان قلبش باال رفته بود و 
  صحنه را پر کرد

  خواند می گونه اینمرد ژولیده در برابر مجري ایستاده بود و مجري 

  اند چه اتفاقی براي تو افتاده است، چگونه به تو تجاوز کرده

کوفت، اشک  ، سرش را به میز در برابر میکرد میمرد ژولیده گریه 
  داد سر می هاي بریده بریده ریخت و ناله می

  کرد، آلتش را کجا قرار داد، هدوباره بازجو از او پرسید، چگونه به تنت حمل

ي حقایق را  هاي تو پر از تناقض است، تو همه نه این راه حل نیست، حرف
  گویی نمیحقیقت را به من  کنی میکتمان 



 َدَوران ١١٤

 

هاي بازپرس  کوفت و با ناله دست سرش را به میز می زنان ضجهمرد ژولیده 
  :گفت آرامرا گرفت و 

  رهایم کنید، رهایم کنید

خواهی  می آیامرد دستش را پس زد و خواند، به من حقیقتش را بگو، 
  دار کنی، مرد شریف را لکه آنآبروي 

  دوباره از اول برایم تعریف کن، همه چیز را بگو

نورها خاموش شد و مرد ژولیده صداي دردآلودش را به اسمان برد، صداي 
و خراشید  ها را می بود، گوش آهنبر  آهناي که به مانند کشیده شدن  ضجه

  یشان گذاشتند،ها ها دست بر گوش ي میهمان همه

مرد مجري در برابر زن پذیرایی کننده  این باردوباره صحنه روشن شد، 
  خواند گونه اینایستاد و برایش 

توانم کاري بکنم که او را  موکل من بردارد، میبه همسرت بگو دست از سر 
به جرم این هتک حرمت به زندان بیندازند، براي من کاري ندارد که تبرئه 

رین راه براي براي من دور از دسترس نیست، بهت بودن موکلم را اثبات کنم،
  شما این است که از این شکایت صرف نظر کنید،



 ماالمال ١١٥

 

مطمئن باشید که یا جرم را به خودتان باز خواهم گرداند و یا در بهترین 
 کفایتان بیشرایط کاري خواهم کرد که حق نگهداري از فرزند را از شما 

  بگیرند

زن ضجه زنان به سر و رویش کوفت و بر زمین نشست، به سر و صورتش 
نگاه کرد،  سر گذاشت و به چشمان میهمانان زد که مرد ژولیده به دامنش می

دید، او را  قابل روئیت نبود اما او چشم قاضی را می چشمانی که در تاریکی
  خواند برایش می آرام آرامجسته بود و 

من الیق نیستم، شما الیقید، شما باید که همه چیز را تصاحب کنید، شما باید 
  ...همه چیز را مالک شوید، شما

ها  دوباره نورها از میان رفت و بعد از گذشت چند دقیقه در سکوت چراغ
اش در جایگاه ایستاده و  ا همان کت و شلوار اولیهمجري بروشن شد، 

بر صندلی فرو رفته و چشمانشان از  هرکدامشمرده شمرده براي میهمانان که 
  بود خواند آمدهحدقه بیرون 

همه چیز را به معامله  آنکه در ایم، به دنیایی  ما شما را دعوت کرده
همه چیز براي خریدن و فروختن است، این دنیا جهانی است  گذارند، می

تا  ایم آمدهتا شما را صاحب کنیم،  ایم آمدهبراي صاحب شدن و مالکیت، ما 



 َدَوران ١١٦

 

به شما فرا بخوانیم و در این حراج بزرگ شما را به حراج کاالیی ببریم که 
ید که رقابت کنید، همه بابجنگید، باید با هم  براي تصاحبش باید که با هم

  به این زشتی سوق ندهند و در مردار مردگی نکنندرقابت کنند تا دنیاي را 

کنم، این مرد  کاالي در نظر گرفته را در برابرتان رونمایی می ،میهمانان گرام
  باید داشته باشید آنچهتا به شما بفروشد از  آمده

 تک تکبعد از نگاه به چشم  ون ایستاد ومرد ژولیده به پشت میکروف
  :نان گفتمیهما

  بفروشم، ام را به شما ام تا نا باروري آمده

 آرام آرامبعد از گفتنش دست را بر روي صورتش گذاشت و خود را 
و بر روي صحنه نشست به چشمان معلم نگاه دوخت معلم  نوازش کرد

  چشمانش را از او ربود

  :مجري براي حضار خواند

گفت، باید  آنین مراسم را به میان بسیاري خواند، باید براي بسیاري از ا باید
، اگر آوردندکه کودك را به جهان  آنان مثالًدعوت کرد،  آنبسیاري را به 



 ماالمال ١١٧

 

در چنین مراسمی این کاالي با ارزش را خریده بودند امروز چنین  آنان
  شد، دردي به جهانمان گشوده می

کاال در اختیار داشته باشند، بعد رو به قاضی  بسیاري نیازمندند که از این
  :گفت

  چند سال تحصیل کردید تا به این جایگاه برسید؟

  :هایی در هم پاسخی نگفت و مجري خود ادامه داد قاضی با اخم

  بیشتر از ده سال، شاید پانزده سال و شاید هم بیشتر،

  ها چه حکم کردید؟ به پایان تمام این خواندن

  اید؟ ها کرده چه حکم

  :مرد ژولیده بلند شد و دوید به سوي میکروفون و با هیجان گفت

  اي؟ تحصیل کرده آیا، آوردنبراي باروري و کودك به جهان 

چند ماه را براي داشتن فرزند صرف  آیانه یک سال نه ده سال و پانزده سال، 
  اي؟ کرده



 َدَوران ١١٨

 

ي نور زن و مرد را نشان داد که مرد ژولیده را به  ها خاموش و توده چراغ
تا بردند  بردند، می بردند، از صحن حراج می دنبال خود از صحن دادگاه می

گر جبه همه بگوید که من متجاوز نیستم، من  تا تا اشک بریزد فریاد بزند
ود بنازند که در این بردند تا بیشمارانی به خ ام، می ام را از دست داده گوشه

توانند بکنند، رفتند تا دنیا ببیند همه چیز براي خریدن و  ها می جهان چه
توان به حراج گذاشت، همه چیز را از شرافت  فروختن است، همه چیز را می

  را آدمیانتا جان 

ا دیدند که چگونه همه چیز به معامله فر که در سالن مانده بودند می آنان
اق حقوق باید فروخته شد، باید پرداخت، گونه براي احقشود، چ خوانده می

عدالت را  گونه اینباید زر داد و زور را به خدمت گرفت، باید تزویر کرد و 
تر فرا خواند، اگر  ها در گور سپرد، نابرابري را بزرگ و بزرگ به دست

ي است، اگر از هم وطنان نباشد چه بر بزرگی در پیش رو مطرف جنگ از ه
توان همه را خرید، همه را  اشد چه پیروزي در کمین است، میطبقه نب

فروخت، قاضی را به خدمت گرفت، وکال را فرا خواند تا دروغ بخوانند، به 
ي هم وطن بودن همه  نها به واسطهتوان در برابر خارجیان ت داد، میدادستان 

ز همه ا ي دنیا را به حراج گذاشت و توان همه را وارانه جلوه داد و میچیز 
  خرید و به همه فروخت



 ماالمال ١١٩

 

ش ي فرزند ه به همراه مادر و پدر تازهتصویر که مرد ژولید آندور نبود 
و بیشمارانی از پزشک و قاضی و وکیل و  آیند میدیدند که باز به میان  می

فروشند و  ي دنیایشان را می سیاستمدار که خویشتن که همسر و فرزند و همه
خواهد شد، مگر بر هم زدن این  فروشندگان اضافهز بر خریداران و هر رو

  .بازي دیوانگی که خواند برابري را که عدالت به قلبش نهفته است

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

نگر   ه
  

  

روستایی در دوردستان بود که کدخدایی به خود داشت، کدخدا به همراهی 
 آنانوستا را به عهده داشتند، ي این ر نفوذ اداره برخی دیگر از روستاییان ذي

  آمدند میحبان این روستا به حساب صا

روستا تولیداتی از محصوالت کشاورزي داشت که با فروختنش به شهرهاي 
کرد، روستاییان همواره در حال کار  اطراف رونق را به این روستا میهمان می

نند و و تالش بودند تا با تولیدات خود رونق را به روستایشان میهمان ک
  ي این روستا داشتند، کدخدا و همراهانش سعی در اداره



نگر ١٢١  ه

 

زادگان این روستا  بود، او از خان آوردهکدخدا این مقام را موروثی به دست 
سکان هدایت و از همان روز نخست بعد از مرگ پدرش  آمد میبه حساب 

این روستا را به دست گرفته بود، این خاندان از همان دیرباز حکمرانان 
، روستاییان باور داشتند که در جنگی سخت با آمدند میروستا به حساب 

یگر روستاییان توانستند این خاك را نب پدران این خاندان با همراهی داجا
اجداد این خاندان از ي فرماندهی  شد که به واسطه گونه اینحافظ شوند و 

  رسیده بود، آنانهمان روز فرمانروایی به 

داد، او از این رو جماعتی  کدخدا باید نظم و امنیت را به روستاییان هدیه می
را براي خود تشکیل داده بود از اقوام و خویشان و دوستان نزدیکش که در 

دمان این این امر خطیر او را همراهی کنند، در ازاي این رهبري او از مر
  کرد روستا طلب مالیات می

را  آنداشت، برخی به کدخدا  آنالقاب بسیاري این مقدار از مال و تقدیم 
جزیه، برخی زکات، برخی فدیه و مالیات و برخی حق ریش سپیدي 

شدند و به اتمام  هاي خود مشغول کار می باید که در شالی آنانگفتند،  می
را به عنوان مالیات تقدیم کدخدا  آنکار و درو کردن محصول بخشی از 

کردند، از این رو بود که کدخدا از دیگران وضع بهتري داشت، از  می
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توانست به قدرت و  می آنبرد و با فروش  سهمی می آباديهاي  ي زمین همه
ثروتش بیفزاید، بیشمارانی را به خدمت بگیرد تا براي او کار کنند و او از 

  هبه کند، آناناین فدیه به 

بودند، بودند  آوردهي روستاییان که به این نظم سر تعظیم فرود  فراي همه
این مقدار از مال و فدیه  آنانکه سر ناسازگاري با نظم حاکم داشتند،  آنانی

 و مال دیگران را غصب کردنبه کدخدا را زورگویی کدخدا  آن
دند تا کر خواندند، تعدادشان به نسبت دیگران کمتر بود و بیشتر تالش می می

هویت خود را براي دیگران فاش نکنند، زیرا در برابر موج خروشان ایستادن 
  کار هر کسی نبود،

شنیده  آنانی از های یر باز هم در گوشه و کنار سخناما با تمام این تفاس
  :این بود آنانشنیدند، پاسخ مستقیم به  می آنانهاي  شد و دیگران از گفته می

در برابر اجنبان است، خاندان او باري ما را از کدخدا حافظ جان و مال ما 
را به او  آمدهچنگ اجنبان رهایی داده و ما مقداري از مال به دست 

  بخشیم تا حافظ این آرامش ما باشد، می

این سخنان ورد زبان خاص و عام بود، یاران کدخدا در میان مردمان بسیار 
 آنو تکرار  آناني  اي اولیهه صحبت ها این آیادانست که  نمی بودند و کسی
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، اما اند آموختهیاران این عرایض را از رعایا  آنبه نزد دیگر رعایا بوده و یا 
گویی کدخدا و غصب مال به میان ها هر جا سخنی از زور بیشتر جمع در
گفته را در نطفه خفه  آنو  آمد میمفاهیمی با چنین مضامینی به میان  آمد می
  کرد می

 آناندر یکی از روزها که کدخدا مردمان روستا را جمع کرده بود تا براي 
  روستا بگوید اتفاقی روستا را تکان داد، ي آیندهاز  آنانسخنرانی کند و به 

که در روستا و به  آنانیي  روز خاص کدخدا همه را جمع کرد، همه آندر 
ه از سال به مقدار گفت که باید در این ما آنانکاشتند، به  ها چیزي می شالی

مالیات خود بیفزایند، دلیل هم روشن بود، قرار بود براي راه روستا و رسیدن 
بارها به یکی از شهرهاي اطراف هزینه شود، کدخدا مقدار فدیه را دو برابر 

هاي  کرد اگر چنین کاري را انجام دهند در سال گوشزد آناناعالم کرد و به 
تشان را به شهر دیگري در اطراف خود خواهند توانست که محصوال آینده

  بفروشند و سود بیشتري حاصل کنند،

ي تأیید سر تکان دادند و با  بعد از پایان سخنان کدخدا بود که همه به نشانه
قسم شدند تا روستا را رونق دهند، اما به میان تمام  رنگ و هم کدخدا هم

  ها حسنی ساز مخالف را زد، یکرنگی
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هاي بسیار داشت، او  ن نبود، او با دیگران تفاوتحسنی به مانند دیگرا
کردند، باید او را قانع  ، باید برایش استدالل میبپذیردتوانست هر چیز را  نمی
عی به این کردند و در هیچ موضو کردند، باید براي او نقشه راه ترسیم می می

ا هاي کدخد شد و این بار هم قانع نشد، با شنیدن صحبت ها قانع نمی سادگی
  :برافروخته ایستاد و در برابر او چنین گفت

  چرا باید مقدار مالیات را بیفزاییم؟

  :که در اطرافش بود گفت یکی از یاران کدخدا

  ي کشیده شدن راه تازه و فروختن بارهایمان به قیمت بیشتربرا

  :حسنی بالفاصله گفت

ها را به همه  ي این راه کشیدن چه قدر خواهد شد، چرا هزینه هزینه
  د تا هر کس به سهمش مبلغی را بپردازدگویی نمی

  گر از یاران کدخدا برافروخته گفتیکی دی

  به کدخدا شک داري؟ آیامنظورت چیست، 

  :حسنی کالفه در حالی که از دیگران هم تقاضاي واکنش داشت گفت
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همه شک دارم، دادن همان قدر از مالیات هم براي شک دارم، من به  آري
هایمان هماره  و ما با کار کردن هر روزه در شالی گذارد نمیما چیزي باقی 

  ایم مانده آبمحتاج نان و 

با گفتن حسنی شوري به جماعت تزریق شد، اما کدخدا قائله را خاتمه داد و 
  :رو به حسنی گفت گونه این

به  ام صحبت کنم، فردا با تو در خانهخواهم  یهایت قابل تأمل است م حرف
  اي بجوییم حل تازه ي ما بیا تا راه خانه

هاي کدخدا بود که روستاییان متفرق شدند و در میان  بعد از این گفته
ي  تر بود تعریف کرد، همه اي را براي دیگري که جوان قصه هرکدامها  رفتن

  :داشت، همه گفتند سرآغازها یک پایان و یک  داستان

ر چند که همه از جد ه(خواندند،  حسنی جدي داشت که حسنی او را می
حسنی بودن او مطمئن نبودند، اما اتفاق نظر داشتند که نام او هم حسنی بوده 

در سالیان پیش زمانی که جد کدخدا ارباب روستا بود، در میان جمع ) است
ت، او گفت و کدخدا شنید و هاي روستا گف و از زشتی آمدروزي به فریاد 

ي روستاییان  به نوبت دوباره که همههاي او گوش سپردند،  مردمان به حرف
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کدخدا خواند و همه گوش سپردند، دیگر حسنی در  آمدندبه جمع هم در 
  کار نبود تا چیزي بگوید و همه دانستند که پاسخ گفتنشان نبودنشان است

به طول تمام شب این قصه را  همه این داستان را خواندند و کدخدا هم
خواند و به فردایش برافروخته به نزد مشاورانش رفت، همان همراهان که او 

  :کردند، برآشفته گفت ي این روستا کمک می را در اداره

  حسنی را چه کنیم؟

  گفت و دیگر توان گفتنش نخواهد بود، بار یکهمه گفتند حسنی 

  :کدخدا کرد و گفت باألخصیکی در این میان به طنز رو به جماعت و 

  حسنی دیگر کیست؟

  ایم؟ مگر ما حسنی در روستا داشته

  :رفت، فریاد زد کدخدا که کالفه بود و مدام راه می

که من تمام شب را به حسنی و جد  گونه همانحلش این نیست،  نه راه
فکر کرده و تا  آناند، به  داستان را شنیده آنبزرگوارم فکر کردم مردم هم 

زیر  آتشاش به نزدشان زنده است، به فردایی شاید این  ارند خاطرهعمر د
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همسو بکشد، من حسنی را  آتشي روستا را به  ود و همهخاکستر روشن ش
به راه  آبمن یک جریان  خواهم، من حسنی همانند دیگران می خواهم، می

  سو باشند و یک یکرنگخواهم ساخت تا همه در کنار هم و 

رفت که یکی از یارانش  سو می آنزد و به این سو و  کدخدا مدام فریاد می
  :گفت

ارباب، من بار پیش که به شهر رفته بودم از شهریان شنیدم که دستگاهی 
زایند و به  را همتا و برابر به افکار می آنانرا یکسان کنند،  آدمیانساخته تا 

  خوانند می سو یک

  :کدخدا گفت

خوانند، این دستگاه چیست،  این ممکن نیست، چگونه همه را به یک راه می
  دارد؟ وا می یکرنگیرا چگونه به  آدمیانکند،  چگونه کار می

و در برابر کدخدا ایستاد  برخاستبود از جاي  آمدهیار وفادار که سر ذوق 
  :و شروع به لفاظی کرد

 آدمیاناند که چند سیم به سر  فداي سرتان شوم، شهریان دستگاهی ساخته
بیهوش کرده در ابتدا او را  آناننشانند،  اي می کنند و او را به حفره وصل می
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کنند، دستگاه پر سر و صدایی است، باید  دستگاه را روشن می آنو پس از 
و دستگاه را به قعر  اي حفر کنند امر کنید تا در دل روستا به زیر زمین حفره

  با خبر نشوند، آنبکارند تا روستاییان از صداي  آن

خواند که  ارباب بر او میکند،  که دستگاه شروع به کار کردن می آنگاه
  که چه بکن و از چه چیز نهی شو، چگونه باش

توانید براي دستگاه بخوانید و او اوامرتان را  ارباب بزرگ که شما هستید می
که شما امر  آنگاهبسته مانده باشد اجرایی خواهد کرد،  آنبر به هر کس که 

خواهد کرد که شما امر  آنکردید به بیداري او که بر دستگاه نشسته است 
  اید کرده

که دادن این مالیات براي روستا مفید است،  اگر شما به حسنی امر کنید مثالً
تنها به دستان با برکت ما باید راه داشته باشیم، باید راه را بسازیم، این امر 

کدخدا قابل وصول است، بعد از بیداري حسنی همان خواهد کرد و همان 
  اید را خواهد گفت که شما فرموده

داد،  هاي یارش گوش می به حرف کدخدا خشک بر جایش مانده بود و
یان یشتر از دستگاه ساخته به دست شهرو تاب ب آبدمش هر بار با خا
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کدخدا  باره یکداد که  تر به او گوش می هو کدخدا مجذوبان گفت می
  :گفت

ا در اختیار عموم ر آناند، چرا  ستگاه براي کسی سخن نگفتهچرا از این د
اش هم به ما و یا دیگر روستاییان نرسیده  اند، چرا حتی نام و آوازه قرار نداده

که  طالب پاسخ شد آناناست، کدخدا این را گفت و با نگاه به دیگران از 
  اند یا نه ستگاه چیزي شنیدهي این د از نام و آوازه آنان آیا

مستخدم همه در چشم بر هم زدنی پاسخ منفی دادند و در همین میان بود که 
  :خواند گونه اینو یار با وفاي حاکم 

دولتیان است، این دستگاه را حاکمان کشور  آنسرورم، این دستگاه از 
یکی از  را از آنشود، من هم  در پایتخت نگهداري می آنساخته و بیشتر 

اند تا عموم را  را براي عموم نساخته و ساخته آن ام، مستخدمان دولتی شنیده
اش به صالح کشور است، توقع  رهبري کنند، پس نگفتن نام و آوازه آنبا 

به همگان  آنبفروشند و از را در هر کوي و برزنی  آننباید داشت که 
  بگویند

  :ار وفادار این را گفت و پس از چندي ادامه دادی
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به خاطر دارید که چندي پیش مشکلی مملکت را در هم گرفت  آیاسرورم 
 آمدندتان هست که مردانی به شهر بر  خاطره آیاو همه را به نابودي کشاند، 

 آغوشکردند و به  پوشیدند، مانند زنان رفتار می که مانند زنان لباس می
بودند که به مانند مردان  آمدهتان هست زنانی بر  بیدند، خاطرهخوا مردان می
  خوابگی با زنان بودند، و طالب هم ندکرد پوشیدند و رفتار می لباس می

  :کان داد و یکی از همراهان گفتکدخدا به نشانه تأیید سر ت

ند قیامت نزدیک است، به همین زودي قیامتی به پا خواهد گفت میهمه  آري
  شد،

تان باشد، بعد از چندي این مشکل  اما اگر خاطره آري: دار ادامه دادیار وفا
این  آنانکار دولتیان استفاده از همین دستگاه بود،  از ریشه بر کنده شد، راه

 آناناشخاص را دستگیر و بیهوش کردند و به دستگاه سپردند و بعد به 
جنس مخالف خواندند که باید زین پس به جنس خود تعلق داشته باشید و با 

  ي این مشکل از بن کنده شد شد که ریشه گونه اینخود همبستري کنید و 

  :و گفت آمدیکی به میان حرفش 



نگر ١٣١  ه

 

که آلت و عورتشان را را به دستگاهی ریختند  آناناما من شنیده بودم که 
 مردنماآلت زنانه و سینه نشاند و براي زنان  نما زنتغییر داد، براي مردان 

  آوردعورت و ریش مردانه به وجود 

سوزاندند که  آتششان را به میان  اما من شنیده بودم همه: یکی دیگر گفت
  آوردند عرش خداوندي را به لرزه در می آنان

را از کشور تبعید کردند و  آناني  دانم همه یکی دیگر فریاد زد، نه من می
همراهانی  آنجام دارد، به دیارهایی در دوردست رفتند که بالد کفر نا آنان

  کنند زندگی می آناندارند که با 

  :یار وفادار سري تکان داد و دوري به میان جمع زد و گفت

بال و پر  آنر سازند و ب هاي مردم، مردمان هماره شایعه می امان از این حرف
هر چند خود اید،  را باور کرده آنشمایان چرا به این سادگی  بخشند، می

نبوده و خودخواسته خواستند تا  تقصیر بی ها پراکنی شایعهدولتیان هم در این 
  فکرهاي فراخ کنند آدمیان

  :در این میان کدخدا به فکر فرو رفت و با خود خواند
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رنگ و همسو  را هم آنانو خردي هستند اینان، باید  هوش بیعجب دولتیان 
بر این  آنکه، نه اند دیگرانبه مانند  انآنخواندند که  یند و به همه مکرد می

  طبل رسوایی و مرگ و تبعید پا فشارند

  :و گفت آمدیار وفادار به میان افکار کدخدا 

  ها را برایتان خریداري کنم؟ دستگاه آنخواهید یکی از  می آیا

  :با شادمانی گفتکدخدا 

  دستگاه نیاز دارم آن، من به حتماً آري

 آنباید که متحمل شوید،  آناما قیمت گزافی براي خرید : یار پاسخ گفت
ي رفاقت  دستگاه و تصاحبش براي هر انسانی مقدور نیست، من هم به واسطه

را در اختیار شما بگذارم، اما براي  آنتوانم  با یکی از مستخدمین دولت می
  خود بزنید اش باید دست به فروختن برخی از اراضی اجدادي ي هزینه تهیه

  :انداخته بود گفت غبغبحاکم در حالی که بادي به 

را  آنرا تأمین خواهم کرد، هر قدر باشد  آناش را بگو، من  تو تنها هزینه
فکر  سو نگاه دارم، و یک یکرنگرا ي روستاییان  خواهم داد، باید که همه

  را به روستا بیاوري؟ آنکنی تا چند روز دیگر  می
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  :گفتز شک یار با حالتی پر ا

  اي زمان ببرد، دانم اما فکر کنم چند هفته نمی

  :کدخدا با پرخاش فرمان داد

گاه به روستا بازنگرد و برو با  تا سه روز دیگر باید که اینجا باشد و گرنه هیچ
  همان شهریان زندگی کن

  :یار کدخدا با کرنشی عرض کرد

شد  گونه اینو  آوردرا تا سه روز دیگر خواهم  آنفداي سرتان شوم، چشم 
که مرد رفت و کدخدا فردا صبح به نوکران دستور داد تا زمین روستا را 

 آنبکنند تا بتوان در  قدر آناي دوردست و زمین را  حفر کنند در نقطه
بود که حسنی را به پیشگاهش  آنچالی عمیق و بزرگ ساخت و بعد از  سیاه

  پذیرفت و با او وارد صحبت شد

گفت، باید فکري به حال رفاه روستاییان کند،  می حسنی مدام به کدخدا
 آبأمین است، باید از این مالیات براي ت براي کشت در این روستا کم آب

این روستا را فلج کرده  آبی بیکشاورزان بهره بگیرد، راه در اولویت نیست، 
ها ندارند که مالیات دهند، باید  کرد که برخی از خانواده است، بعد اذعان می
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ببخشد و مدام از مشکالت با کدخدا صحبت  آنانکدخدا مالیات را بر  که
  داد و غرق در افکارش بود، کرد اما کدخدا به او گوش نمی می

تنها در انتها رو به حسنی کرد و گفت، یک هفته به من زمان بده تا به 
باز با هم خواهیم نشست و به  حتماًي دیگر  هاي تو فکر کنم و هفته صحبت

  خواهد بود، آندر  آبادياي واحد خواهیم رسید که خیر مردم  نتیجه

ي کدخدا بیرون رفت و به همه گفت  ها از خانه حسنی با شنیدن این حرف
به  که آورددر نظم حاکم پدید خواهد  ي دیگر تغییراتی که کدخدا تا هفته

کرد که امروز از او  نفع همگان خواهد بود، کدخدا مدام به حسنی فکر می
ف کرده و او را ستوده است، وقتی به مردمان گفته است، از او تعری اه چه

 ي من بیرون برود و به همه بگوید که باید راه را ساخت ي دیگر از خانه هفته
  که باید به کدخدا اطمینان کرد همه خواهند دانست که حق با کیست،

به  حقانیتشکرد به اثبات  فکر می آیندهکدخدا مدام به حسنی و روزهاي 
ي  شدن همه یکرنگرنگی حسنی با دیگران و  ي روستاییان، به هم نزد همه

بعد به فکر دستگاه افتاد، به خودش لعنت فرستاد که چرا  ،مردمان با یکدیگر
کند،  از یارش نپرسیده که سوخت دستگاه چیست، این دستگاه با چه کار می

رد و خود را در برابر بگی با خود احتمال داد که باید از خرد مرد دانایی قوت
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هاي دستگاه را به کار خواهد  گاه تصور کرد که با هوشش چرخدست آن
 آدمیانهایش به کار بیفتد که  چرخ آدمیانانداخت، بعد گفت، شاید با خون 

  اي برسد آورد و باز فکرهاي گوناگون کرد تا به نتیجه را دوباره پدید می

محدودیتی براي  آیارد، خواهد کید این دستگاه تا کی کار بعد از خود پرس
بعد از تعداد مشخصی دیگر کار نخواهد  آیادارد،  آدمیانکردن  یکرنگ

رده و را از یارش نک ها سؤالکرد، باز به خود لعنت فرستاد که چرا این 
اي برسد اما به خود نهیب زد که اگر  کننده انعتوانست به پاسخ ق خودش نمی

ي تعداد  ه بعد از اتمام فعالیت به واسطهدستگاه به درستی کار کند دوبار
  خریداري خواهد کرد آنمحدود از 

تواند همسرش را خواب کند و به دست  کرد که چه قدر ساده می فکر می
اینکه  مثالً کند را به گوش فرا بخواند، امر میدستگاه بسپارد تا هر چه او 

و همسر جوان یا رضایت دهد که ا ي جنسی برقرار کند، ه با او رابطهچگون
ابگی با زنان راضی شود تا امیال او در همخو آنکهاي اختیار کند، یا  تازه

ش به تنهایی یبعد به خود نهیب زد براي اینکار باید خو کند، بسیار را اذعان
 تواند همسرش سیاهچال چگونه می آن مسرش را به دستگاه بسپارد، اما بهه
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چال باید که نگهبان داشته باشد، چگونه از شر نگهبانان  سیاه آنرا ببرد، تازه 
  خالصی یابد،

  شود، مسرش ختم نمیاش که به ه بعد به خود گفت اما همه

کند هم  فرازي می هاي او گردن که بسیار در برابر حرف پسر ارشدش مثالً
امر نیاز به همان دستگاه دارد، باید او را هم به پشت دستگاه بنشاند و به او 

ازدواج با کدخداي ده دیگر  ع او باشد، دخترش او هم در برابرکند تا مطی
ي او را زیر پا گذاشت باید او را هم به پشت  فرازي کرد و خواسته گردن

  دستگاه بنشاند،

بعد از تمام این فکرها بود که با خود گفت اي کاش به یار گفته بودم تا دو 
اي عهد دمان روستا و یکی در خانه بري مردستگاه برایم تهیه کند، یکی برا

یکی از خادمان روستا بسیار در برابر چموش  مثالًو عیال و دیگر کارکنان، 
هایم ایستادگی  است، او چند بار به جمع در برابر صحبت آوردهبازي در 

ي منت نپذیرفت، باید او را هم به پشت دستگاه  کرد و حرفم را به دیده
  مبنشان

بسیار رعایایی که برخی غر و لندکنان مالیات را  آنمردمان روستا 
ي من براي  مردك دیوانه که در برابر خواسته آن مثالًپردازند، یا  می
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 آنخوابگی با دخترش جواب رد داد و یک شبه از روستا فرار کرد، اگر  هم
دستگاه در اختیارم بود او و دختر و همسرش را با هم به پشت دستگاه 

م تا کنیزکان و غالمان من کرد میرا امر  آناني  همه یآنو در  نشاندم می
  باشند،

باز با خود مرور کرد و هر بار کسی را به پشت دستگاه نشاند، از اقوام و 
به بزرگان  آخرشدوستان و خویشاوندان تا همسر و فرزند تا رعایا و دست 

ارباب روستاي کنار که همواره با او سر جنگ دارد، با خود  مثالًهم رسید، 
واهد کرد و او را مسموم اش دعوت خ او را به خانه بار یکنقشه کشید که 

او را به پشت دستگاه خواهد نشاند تا هر  آنگاهتا بیهوش شود،  کرد خواهد
  و در برابر او نایستد، بپذیردي منت  چه زین پس امر کرد را به دیده

نشاند حتی به  رفت و هر بار کسی را به پشت دستگاه می به فراتر می کار
 و خواست او را هم به پشت دستگاه به ریاست مملکت هم رسید رؤیاهایش

 ارزش بیبنشاند و شاه این سرزمین شود، برایش این روستا و روستاییان 
دید و سرآخر به این  تصویر کوتاه نمی آنو دیگر خویشتن را به  آمد می

خواند به پشت دستگاه  نتیجه رسید که باید زین پس هر که را به پیش فرا می
، در آیندخواهد در  به رنگی که او می یکرنگبنشاند و به او امر کند تا همه 
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ي هر  میان همین افکار بود که چشمانش خواب رفت و دیگر به خواب ادامه
  بود را دید ها دستگاهچه در دستگاه و 

ه پول را به جیب زده و از روستا دور شد آندید که یار وفادارش رفته است، 
مقدار پول  آنسرایی کرده تا  او داستان ي مدت را براي است، دید که همه

، کار کردن است را از او باز ستاندها  کرد مزد تمام این سال را که فکر می
کند و  زندگی می کشورو دید که او در دوردستی دور از این روستا و شهر 

  آورد میهیچ نامی از کدخدا را به زبان ن دیگر

کند با  یکرنگکه همه را  آورددید که انسان نتوانسته چنین دستگاهی پدید 
به همسو کردن و  کردن دیگران است، یکرنگانسان به تمام فکرهاي  آنکه

  است آوردنمطیع خواندن است، به تسلیم داشتن و سر تعظیم را فرو 

اند اما به همان خواب و به خواب  که چنین دستگاهی را نساخته دانست
ازند تا همه س اي می هاي تازه ها دید که هر روز دستگاه هزاري دیگر از انسان

همه را مطیع امري  ،آورندبه یک فکر و نظم واحد در  یکرنگو را یکسو 
  نشا آلودها همان فکرهاي بیمار و اند، ب کنند که صاحبان قفس خوانده
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خوانند،  می آدمیانو براي  آیند میهاي جادو به پیش  دید که یک بار جعبه
تا چیزي ارزش برایشان خطاب شود،  کنند میبه گوششان تکرار  هر بار

  ها است چیزي که بدترین ارزش

ها به  ها به جدل و خواندن هاي درس به مکاتب به بحث دید که به کالس
 آزارو  مهري بیدرس  خوانند و همه را به میه را تسلیم و تعالیم هم آموزش

رسوخ  آدمیانهاي نورانی به دست  دهند، دید که سطح دیگران درس می
ها به پیش  هایی از جنس مسخ کردن تسخیر ذهن کند دید که عینک می
تا ببینند اما  نبینند آدمیاناي تازه سعی دارند تا  ، دید که هر بار به حربهآید می

پیشتري تصویر شده است، همه را در خواب نه او که  برایشان از آنچه
خواندند،  ها را می دیدند، تبلیغ دیدند، تابلوهاي اعالنات را می هزاري می

دیدند که برایشان الالیی از  ها هنرها همه را می ها، نمایش ها، کتاب روزنامه
 بلعند و خورند و می و همه را می کنند میو خاموشی در نظم حاکم  یکرنگی
تا همه را به نظم حاکم اسیر  اند آمدهاي بر  هاي تازه ها هر بار به شکل دستگاه

  کنند،

دستور  آنانکنند که به  آنتا اسیران را به پیش برند و فرا بخوانند تا  اند آمده
ها  به تخت شود و عامرین که اوامر خوانده میدیدند  داده شده است، می
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نشانه  هرکداممانند که  نشینند و در انتظار تسلیم و سر سپردن دیگران می می
قدر به این  آنها دارند، دیدند که همه در این سالیان  به دوش و پیشانی

 آنو از  آمدهار به این نظم جهانی بیمار در و ي دیوانه هاي خود ساخته ارزش
  است رؤیااند که کندنشان از این نظم  شده

چگونه این امواج به شد که  دیدند و هر بار برایشان خوانده می یهمه را م
خواند در  فرا می یکرنگیرا به  آنانکند و  رسوخ می روحشانجان و ذهن و 

تغییر به معناي  ،دانند حاکمان ایستد که می برابر هر تغییر و دگرگونی می
 طغیانگری را هم دیدند که با روح آناناست، همه را دیدند اما  آناننابودي 

ستند و دریا را تا در برابر هر موج بای آمدهتا تغییر دهند،  آمدهو جانی یاغی 
رکت را تغییر دهند و نظم حاکم را از میان بردارند، تکان دهند، جهت ح

 آنگشا است باید که از دانسته خرد راه آنانکارگر نیست که  آنانهیچ بر 
  .ایم هساخت رؤیاکرد که به  آنجهان را  مدد برد و

  

  



  

  

  

  

  دالیز
  

  

ي  ي افکار، در برنامه ي بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سالم خدمت همه
حقیقت ي  امروز در خدمت دو تن از دوستان عزیز هستیم تا با ما درباره

ها بارها و بارها به معانی  صحبت کنند، حقیقتی که در طول تمام این سال
ي امروز بتوانیم به معناي واحدي از این  شده و شاید ما در برنامهمختلفی بدل 

  هزارتوي معانی برسیم

اي خود فرو برنامه مثل همیشه شروع شده بود، هر دو میهمان به سر جاه
رفته بودند، سپر و آالت جنگ را به دست گرفته تا در این برنامه هم تا 
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گاه  وضعی که دارند هیچآخرین لحظه بر افکار خود پا فشاري کنند و از م
هر میهمان  آنکوتاه نیایند، این برنامه بدل به میدان جنگی شده بود که در 

طرف مقابل روبرو  بمبارانکرد، گاه با  باید از مواضع خود حمایت می
ي هنر او این بود  گرفت اما همه شد، مواضعش در خطر نابودي قرار می می

مین حد فاصل به بازسازي اي دشمن را دور و در ه با ضد حملهکه 
  مواضعش بپردازد،

ي حقیقت  خواستیم درباره می این بارموضوع برنامه متفاوت بود،  این باراما 
به بحث بنشینیم، حقیقتی که باید معناي یکسان و برابري به نزد همه داشته 
باشد، حقیقتی که به مانند خورشید در آسمان براي همه عیان و به نزدیک 

دیگر نباید دو میهمان بر مواضع خود پا فشاري کنند، باید  راین بااست، 
حقیقت عینی در برابر را ببینند و اگر مغایر با افکارشان بود به کذب باورهاي 

  خود شهادت و با فراغ بال از حقیقت آشکار پذیرایی کنند

همه  لوحانِ سادهوارد این مجادله شدي و چه  غرض بیي من چه  اي دل ساده
هاي دیگر نشده بود که میهمانان  چیز را قبول کردي، مگر تا کنون در برنامه

حقیقت عینی را فداي افکار خود کنند، مگر تنها موضوع قابل وصول در 
برابرشان جز مواضع و باورهاي خودشان بود، حتی اگر به وضوح روشنی 
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ند تا شد دست به دامان کسوف و خسوف می آمد میحقیقتی به میان روز 
دار بحث بود باید که  که حقیقت میدان این باربرند و  سؤالهمه چیز را زیر 

  شدم اي روبرو می هاي تازه با حربه

هایی از  دالیل و استدالل آوردنیکی از میهمانان از همان ابتدا شروع به 
آورد  هایش می ، مدام سند و مدرك براي حرفو با اعتبار کردکتابی خاص 

ي رینگ برده بود، مدام او را مورد  در این مجادله به گوشه و طرف مقابل را
کشید، طرف دیگر  می آتشداد و مواضعش را به  اصابت تیرباران قرار می

هاي پیاپی در نوبت صحبتش  مباحثه که سخت آزرده بود با دیدن این حمله
ها زده بودند،  بسیاري تا کنون در این سري از برنامهدست به ترفندي زد که 

و کتاب معتبر و سندهاي طرف مقابل را مورد تردید قرار داد، با نگاه ا
تمام اعتبار کتاب را زیر  آخرشکتاب را بررسی کرد و به  آن آلودي شک
ریخت و مواضعش را از سوختن و  آتشبه  آببرد، با این کار  سؤال

  نابودي نجات داد و توپ را به زمین میهمان در برابر انداخت،

گفت و  اي داشت، مدام از موضع قدرت سخن می پیروزمندانهي  چهره
نسته بود بر مخاطبین برنامه برد، او با این کار توا می سؤال مخاطبش را زیر

هم تأثیر شگرفی بگذارد، همه به اتفاق نظر رسیده بودند که او توانسته 
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افکن برابر را نابود کند و حاال که دیگر سندي براي ارائه ندارد  بمب
  تواند اسناد خود را به روي میز محکمه بگذارد و پیروز این مجادله شود می

بدل به چنین  آدمیاني میان  ي مباحثه پرسیدم چرا حتی صحنه با خودم می
حتی میدان سخن گفتن را هم بدل به رقابتی  آناندیوانگی شده است، چرا 

یروزي و ی حقیقت را هم فداي پاند که حاضرند همه چیز حت کرده پایان بی
  برتري کنند،

ي یکی از میهمانان به خود جلب کرد  ي پیروزمندانه ي افکارم را چهره رشته
ي  اویی که حال در برنامه ر فرو برد، در افکارم او را دیدم،و مرا به فک

در حال صحبت بود و از موضع قدرت داشت دالیلی اذعان  تلویزیونی
تا طرف دیگر را نابود کند، برایش مجاب کردن در میان نبود، هر  کرد می

و دانستند که تأثیري بر هم نخواهند داشت اما باید که مخاطبین  دو می
  همسو کنند ها را با خود بینندگان در دوردست

 آنان، بپیوندندشما را ببینند و به شما خب برخی نیاز دارند تا قدرت در 
یل ندارند و با قدرت نشان دادن شما بالفاصله به شما نیازي به استدالل و دل

توان قانعشان  نخواهند بود و با استدالل می گونه اینخواهند پیوست، برخی 
فن بیان،  مثالًاست، شاید  تأثیرگذار آنانعناصر دیگري روي کرد و برخی 
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است که اکثریت برایشان حقیقت  آنجاي جالب  آراستگی و پیراستگی، نکته
حقیقت در برابر  آني ي ارزش نخواهد داشت، همه چیز فداا ه ذرهدوبار
  است

 کرد میقدرت حریفش را از میدان بیرون گفت و از موضع  میهمان سخن می
دانم چرا  گاه این قدرت را در نگاهش ندیدم، نمی دانم چرا من هیچ اما نمی

ي ضعف او برایم  شدم نقطه هر قدر بیشتر که به افکارش نزدیک می
دانم چرا با هر بار چشم دوختن به او برایم مسجل  شد، نمی تر می جستهبر
 آناست که حتی خودش هم به شد که او در حال بازي کردن نقشی  یم

 قدر آندانم چرا تصویرهاي در برابر درون افکار او  باوري ندارد، نمی
  داد بود او بروز می آنچهمتناقض با 

ي  یگري نداشت او هم در نقطهر دبرش میهمان دیگر هم تصویاما در برا
دانست که  و می کرد میبا این تفاوت که نقشی بازي ن این بارضعف بود اما 

ي ضعف است، اما گهگاه در نگاهش احساس خشم و ناراحتی را  در نقطه
مانده و نتوانسته مواضع او را  نصیب بیي اول  دیدم که چرا در حمله هم می

  از میان بردارد و با این بازسازي حاال نوبت نابودي مواضع خودش است
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 آنچهاي از  تنها رویهبراي گفتن داشتند  آنان آنچهشدم  باید بیشتر دقیق می
 آنانداد، باید بیشتر به درون افکار  بود را نشان می ها آنحقیقت واقع درون 

هر چند این دانستن  م،کرد مینزدیک  آنانرا بیشتر به  رفتم، باید خودم می
دم که رنامه نداشت چون مجاز به این نبومن کمکی به مسیر بحث و روند ب

  فهمیدم را به زبان بیاورم آناناگر چیزي از درون افکار 

رسیدم که یکی از  تصور کنید اگر در میان برنامه به این نتیجه می مثالً
ي زنده این  در برنامه باره یککردن نقش است و من میهمانان در حال بازي 

ي  برنامه مطمئناًشد و  برنامه قطع می جا همانکردم شاید  موضوع را اذعان می
  شد دیگري با حضور من اجرا نمی

ر بخشی از درون گ ، این روح پرسشاما این بخشی از درون وجود من بود
اي شدم، درست  شاید به همین خاطر جذب چنین برنامه روح بیدار من بود،

حقیقت نرسیده و همواره در گاه به  اي هیچ است که با اجراي چنین برنامه
اند اما  ها متبحر شده هاي گوناگون آنانم که در این بازي اي بازيحال اجر

جو را بازي کنم درست به مانند  توانستم نقش پرسشگر و حقیقت حداقل می
  اران دورترهاروزگ آن
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روزي که کشورم به میدان  آنرفتم،  روزي که باید به میدان جنگ می آن
اي شده بود و باید که از مرزها دفاع  جنگ رفته بود، کشورم درگیر مبارزه

و دشمنان را از میدان به در  رفتیم میکردیم، باید به میدان جنگ  می
رفتم  باید به سربازي می اجباراًسن و سال در سالی که  آنکردیم، من در  می

  جنگ اعزام شدم، به میدان

  هجده سالگی زمان خوبی براي جنگیدن است؟

ام غرورهاي نوجوانی وارد اید سن خوبی است، زمانی که با تمش آري
ها  از غرور ساخته به دست دیگران در خون آنچهجوانی شده و باید حال 

را به درکی  آنانباید جاري است را به دیگرانی که در برابرند پاسخ گفت، 
ها  همین من آنها فرستاد و به دیگران فهماند که همه چیز از  در دوردست

  کوچک دیروز و صاحبان فردا است

کدام از  که هنوز به پاسخ هیچ آنانیاما نه براي همه زمان خوبی نیست، براي 
 آنانیاند زمان مناسبی نیست، براي  د نرسیدههاي ریز و درشت خو پرسش

زمان اند  هایی کامل بوده ي عمر در جستجوي رسیدن به پاسخ که همه
که هنوز به  آنانیاند،  که هنوز دشمنی را نشناخته آنانینیست، مناسبی 

اند و هزاري پرسش بی پاسخ دارند  هنوز وطنی را نشناخته اند، ارزشی نرسیده
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برت و کسی در برا آمدهزمان مناسبی نیست، اما بانگ جنگ به صدا در 
را به  آنهایت دهد، تنها باید امر را بشنوي و  نیست تا پاسخی به پرسش

، پاسخ استدالل و دلیل تنها مطیع بودن دیگران است، بپذیريي منت  دیده
رنگ شدن دیگران است و این اطاعت اکثریت به معناي حقانیتی است  هم
  ،در پیش روي تو است بی چون و چراکه 

ا دارد و همه بر این ایمان پ آخراکثریتی باور داشتند زمین  آنکهدرست مثل 
را که در برابر چنین باور جمعی ایستاده  آنیزدند  آتشفشردند حتی شاید 

  بود

اذعان کنند و  آنمه به ها رأیی را خواهد ساخت تا ه تصاویر اشکال و گفته
ن اکثریتی را قبول داشته باشند این باور تازه بر ساخته از دل همگا را آنهمه 

است  آنیخط و خال در انتظار که به مانند دیوي خوش  آوردواهد پدید خ
که در برابر این موج رونده بایستد تا به راحتی او را به رأي همگان سالخی 

  کند

روزها و این روزها هر دو در پی جستن است در پی  آنروح جستجوگر 
ه میان نیاورده چیزي ب آنیافتن حقیقتی است که کسی نگفته باشد، کسی از 

را با  آنیان کنم و اگر شد را نما آنرا درك کنم  آنخویشتنم باشد و 
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ي این گفتن را خواهد  دیگر بیشماران در میان بگذارم، اما چه کسی هزینه
  داد

به میان  پروا بیرا  آنچند تن خواهند بود که اگر حقیقتی را جستند 
در  آتشهاي  دادند شعله می آنکهرا به دیگران عطا کنند با  آنبگذارند، 

خواهد کشید، چه بسیاري  آتشاست، بالفاصله دنیایشان را به  ها آنانتظار 
دیو  آناز حقیقت است را دانسته اما تاب گفتنش را ندارند که  آنچهکه 

ا با اکثریت در برابرشان با سالح سرد و گرم ایستاده تا پاسخ به این تغییر ر
  قساوت دهند

این  ت ماند و اگر بسیار شجاعانه در برابرپس باید خاموش بود باید مسکو
سمان یکی از یبودي شدي باید به ر آناکثریتی که تو هم روزي جزئی از 

اکثریت داشت، با  آنان ها چنگ انداخت، قدرتی که نفوذ فراوان می قدرت
را همراه داشته  تغییراي  هرا بیان کنی که ذر آنچهشاید بتوانی  مدد از او

از  آخرشاي و شاید به  را خاموش کرده آتشهاي  ابتدا شعله گونه اینباشد، 
هی بود و دانی که زنده خوا چند ضربتی خوردي اما می آنانچوب دستی 

  و خزنده به میان باورهایشان النه کنی آرام آرامتوانی دوباره  می
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هاي  میهمانان حمله بردم، به میان نگاههاي  من باز به حقیقت در میان چهره
ها و  ها گاه به میان سرسپردگی هرهها و دل دارشان، به میان ترس الهدنب

نبود اما  آتش این بار دادم، اي نمی ماندم و هزینه می آراممنافعشان و باید 
پولی و بدنامی بود پس اگر حقیقتی را دریافتم باید باز  بی ،بیکاري بود

 آنان آنچههم، دوباره لبخند تصنعی تقدیم کنم و دوباره هر مسکوت ادامه د
کذبی است که به رنگ  اش همهگفتند را تکرار کنم حتی اگر دانستم که 

  .است آمدهحقیقت در 

سوخت، از  می آتشریخت، سنگرها به  می ریزها سنگها به روي  خمپاره
از پرسشم به بودند و منی که حال پر  آتشو همه در  بارید میسمان بمب آ

ت کرده بودند که مرا به میدانی از جنگ دعو بودم، آمدهمیدان جنگ 
کثریت به فریادهاي ا نداشتم اما جبر به میان بود، آنر ر دتمایلی براي حضو

ست توان میانه بود، اما این فریادها که مرا دست و پا بسته به مسلخ برد نمی
به  آتشبه جنگ و در  پرسیدم، باید می گرم را خاموش کند، روح پرسش

اي کوچک و کوتاه، به میان حمله ه ها و تیرباران، در میان صلح میان بمب
، باید هر جا و به نزد ها آشامیدنو در دل خوردن و  آموزشهاي  ر کالسد

پرسیدم که دلیل  می آنانگرم از  ي جان پرسش رفتم با همه هر کس که می
  به جنگ چیست؟ آمدنتان
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  تا بجنگید؟ آمده، چرا اید آمدهچرا به میدان جنگ 

  :اي گفتند، یکی گفت نکته هرکدامها بسیار بود و  پاسخ

  دلی استي عقلی و  دینی و شرعی، وظیفهي  ي ملی و میهنی وظیفه وظیفه

تا ناموسمان به دست  آمدهام تا از مرزها دفاع کنم،  آمده: یکی گفت
  دافع از خاك اجدادي باشممتجاوزان نیفتد و 

یکی را نتوانستم که پرسش بگیرم اما از دلش خواندم که چرا به میدان 
 شود، بود تا قهرمان آمدهبود تا به درجاتش اضافه کند،  آمده، آمدهجنگ 

  ها باقی بماند بود تا مانا و جاودان به قلب آمدهبود تا به پیش رود و  آمده

ه تعدادشان هم ودند کب آمدهپاسخ گفتند، برخی به جبر  باز پرسیدم و باز
کم نبود به مانند خودم که اسیر در جبر ماندم، برخی با فراغ بال به میدان 

دال پرداختند زمان بسیار را با خود به جنگ و ج آمدنبودند و برخی براي 
  ان دادندوز در میان همان جنگ و خونریزي جر آنو  بودند آمدهاما همه 

قیقت جان است، حقیقت از میان بود که دانستم ح آنجاهمه از میان رفتند و 
هاي هدر شده را نخواهد داشت،  جاندادن  ن است، هیچ چیز توان بازپسرفت
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و دیگرانشان را پاسخ بگوید  ها آنمهر و محبت میان  آنتواند  هیچ چیز نمی
  هاي از میان رفته تنها حقیقت به میانه است و جان

 آندانست برایشان از  ها از دلیل جنگ نمی کسی در دل تمام این پاسخ دادن
دانست  نمی کس هیچبود که  آنتر  کننده واالتر و دیوانه آننگفته بودند از 

کند چه  را که به گلوله از جان ساقط می آندر برابر است کیست،  آنکه
خود کرده است، چه خواهد کرد و چه سرنوشتی داشته است، کسی از 

و هیچ شناختی از طرف مقابل  آمدهنپرسید که او هم به مانند خود او 
  دارد یا ندارد مخاصمه

همه گنگ بودند اما به همه چیزي خوانده شده بود، به همه چیزي فهمانده 
  ي کشتن فرا خوانده بودندهمه را به زیر پرچمی واحد برا شده بود و

بدانند  آنکهبه جنگ خواندند بی را به نفع به ترس به تسخیر و به جبر  آنان
از چه قماشی  اند مقابلکه در  آنانچه جنگی است، دلیل جنگ چیست و 

هستند،  آنانپدران و مادرانشان در انتظار  آیافرزند دارند،  آیاهستند، 
انداختند  راه که جنگ را به آنانوضوع مهم براي نبود م ها اینموضوع مهم 

به جایش هزاري کذاب را  کردن جان بود و معنا بیاز بین بردن حقیقت بود، 
  به ارزش بدل کردن بود
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خزید، ترس از بین رفتن و نابودي به  ها می کرد و به جان باید ترس النه می
دردها، تسخیر  و هزاري عفتی بیو  ناموسی بیدست دیگران افتادن و اسارت 

ته بود، هر چه ودساخته و بر ساخگ و تمدن بود هر چه خبه نام هر چه فرهن
ز دین و ملیت تا عقل در حصار و دل در کارزار بود، باید که به جبر فرا ا

ها  ي توپ فرستادند، طعمه خانه و قربانگاه می دند و به جبر به سالخنخوا می
 آمدهکه براي نفع  آنانو  کردند که عطش برخی دیوانگان سیراب شود می

تا منافع خویش را به  آمده آناند تر از دیگران قابل تشخیص بودن بودند ساده
نفع و سود خود است دست و پا  آنچهو براي دستیابی به  آورنددست 

ها رفتند تا در  به میدان فریادکنانتر تشخیص شدند و  زنند، پس ساده می
که از هر سویش سود خواهند کرد یا مانا بودن است  آیندبازي به جنگ در 

  با جاه بودن استو یا 

تا حقیقت را وارانه کنند،  آمده، از کدامین که اند قماشکدامین این دو از 
شاید از واالنشینان بودند، اما نه هرگز واالنشینی خود را به این حقارت 

ارش را نخواهد کشاند تا به دیگران خویشتن را ثابت کند، ارزش و اعتب
تري به وجود  حقیقت را از پیش ، اوآوردید هزینه کند تا حقیقت را پد

ي دنیا  کنند که همه آنو مستخدمین بسیار اجیر کرده تا برایش  آورده
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او است  آنحقیقت واحد در کذب را فرا بخواند، حقیقتی که براي او و از 
  آوردهر چه در دلش بود و هر چه از زایشش پدید 

ه حساب نفعان ب را از ذي آنانتوان  اینان از واالنشینان نخواهند بود، اما می
تا حقیقت را کتمان  آمدهبر  گونه اینبردند و او سود از نفع  آناند ، شایآورد

 ناسرهرا از  سرهتوان به سادگی  راحت است، می آنانکنند، شناسایی 
ام که براي  تشخیص داد، این کار نه تنها براي من که راوي این برنامه بوده

  ي مخاطبین آسان است، همه

هم به سادگی همانان  آنانشخیص ت آخراز جبر نشستگان هم نخواهند بود، 
هاي فراخ سر  ناله این جبر شدگان قدر آنزنند،  د میاست که به نفع فریا

را به کذب در واقع  آنانخواهند داد تا هر که در هر کوي و برزنی فریاد 
  تشخیص دهد،

گویند  آنها ساختند و هزارانی را از دورباز نشاندند تا به جبر  چه بسیار برنامه
این دروغ و  قدر آناند اما  خواسته آنانقیقتی را تصویر کنند که ح آنو 

به جبر و در درد گفتند به عکس خود بدل  آنانفریب آشکار بود که هر چه 
 آند که واالنشینان عاقل بر بو گونه اینمال کرد را بر آنانشد و حقیقت 



 زیدال ١٥٥

 

خود پاي دند تا دیگر به جبر کاري نکنند و ابلهان واالنشین بر این حماقت ش
  کوبیدند و هر بار نمایشی ساختند تا در جبر کسی ستایش حقیقتشان کند،

قدر به کذاب بودن  آنشاید هم این واالنشینان احمق نبودند، شاید 
حقیقتشان باور داشتند که به جبر قانع شدند تا جماعتی را به ترس به خدمت 

  گیرند

خواهند را  می آنچهتا  مدهآنان به ترس بر ای آیااینان از ترس رویانند،  آیا
، گاه تشخیص خوانند اینان به ترس هر کذبی را حقیقت می آیابازگو کنند، 

اند بیشتر  که ترس را به جبر پذیرفته آنان آخراست،  دشوار و گاه آسان آنان
که از  آنگاهاند  که ترس را درونی و از خود کرده آنانهویدا خواهند بود اما 

یرفته و تشخیص را براي را پذ آنود هم تا جایی گویند خ حقیقت کذاب می
  خواهند کرد تر ما سخت

ریب که ف آنانیاند،  مسخ شدهاست که  آنانیترین تشخیص براي  اما سخت
که هر کذبی را  آنانیاند،  شده رنگ همویان که با دیور آنانیاند،  خورده
براي دیگران  آنانتشخیص  گونه اینو  اند آوردهایمان  آناند به  پذیرفته

شتن منافع، نه تنها به جبر نه نه تنها به در اختیار دا آنانسخت و دشوار است، 
اند به این رنگ  تنها به ترس که با همه و همه براي هر چه دیگران کرده
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را  آناناند چه دشوار خواهد بود که  در هر نقش فرو رفته گونه ایندرآمده و 
گیرند و نه تنها که  میان ما جان می شناخت، چه ترسناك است که اینان در

و برند و تا هر بار جماعتی را به اندرون خود فر آمدهبر  آناند به فکر  زنده
تر به پیش  کثریت غالب هر بار قدرتمندتر و برندههم رنگ خویش سازند تا ا

  رود

  هر دوي میهمانان از همانان بودند؟ آیا

  و مسخ شدند؟ آوردههر دو ایمان  آیا

خوانند تا به جماعت  یهمه را به میهمانی در اغوا فرا مبا این مسخ شدگی  آیا
یشان که حقیقت بی ارزش و آرمان بدل کنند، چه تفاوت برا خود از هر ایده

به او  آناناست که  آن چیزي آمدناست تنها ارزش برایشان به حقیقت در 
  اند آوردهایمان 

بینم،  اي را در وجودشان می چیز تازه آناندانم با هر بار نگاه کردن به  نمی
که است که  آنانیکه او از  آورم میگاه به فریادهاي یکی از میهمانان ایمان 

ش غلبه کرده فهماند که ترس بر جان نفع دارند، اما باز با سخنی به من می
گوید که همه در برابرش باید مسکوت و  از ایمانی می فریادکناناست، گاه 
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اندازد و قدرت تشخیص را از من  هر بار مرا به شک می مغموم بمانند و
  گیرد می

حال که برنامه در شرف تمام شدن است، حال که در طول این یک ساعت 
هر چه گفتند را با حمله و ضد حمله پاسخ گفتند هر بار حقیقت دیگري را 

اي  باقی بود براي خود کاخ تازه آناناز  آنچههاي  لگدمال کردند و از خرابه
  کنند اي نرسیده و باز تکرار می بنا کردند باز هم به هیچ نتیجه

به قدرت یکی از میهمانان بدل شد که کتاب مستند دیگري را  آنجااما بحث 
بود که  گونه اینرا بی ارزش و کذب خطاب کرد و  آنلعن و نفرین کرد، 

گفتند او این کار را  طرف جنگ را دست و پا بسته به کناري برد، برخی می
بود که دیگر میهمان تابی  آني اسیري گرفتن کرده است، پس از  به مثابه

تاخت و  براي سخن گفتن نداشت و گهگاه با اشارتی تنها به او می
ه حقیقت و هایش به فراموشی سپرده شده بود، میهمان پیروزمند ک استدالل

و هر چه بود را به تسخیر خود کشید تا پیروز  آمیختکذب را به هم در 
هایش استداللی براي حقیقت به نزدش فرا  تمام گفته آخرمبارزه شود به 

  خواند که همه را به جاي خود نشاند
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او دلیلی تراشید و از حقیقتی گفت که همه در برابرش مسکوت بمانند او 
 نش باشد، اما اینکار را به ظرافتي سخنا ا اثبات کنندهسندي را تعیین کرد ت

به پایان تنها به نزد او رقصان بتابد و دیگران را  کرد به راهی برد که پیروزي
تا فردا  به سوي راه خود فرا بخواند، او رقصید و به رقصش همه را مسخ کرد

  وانده است راه برندبه اکثریتی که او فرا خ

در حالی که از برابر  آرامها خاموش شد، میهمانان  چراغان یافت و برنامه پای
 تاریکی در تا گذاشتند باقی ام صندلیدور شدند و مرا به  گذشتند میهم 

پیروز بود و باز در این  آناني یکی از  چهره کنم، فکر دوباره و بنشینم
توانسته بود با کتمان هر چه حقیقت نام گرفته تنها پیروز باشد و تنها  رقابت

که در  آناناکثریتی تازه را براي خود بخواند، همه را با خود همراه کند، چه 
که در پی فن  آنانخواستند، چه  یکه فریاد م آناندالل بودند و چه پی است
ه را همراه کرد تا به خواستند او هم که شجاعت می آنانو چه  آمدندبیان بر 

  آرزویش داشت ببرندکنارش باشند و او را به مرتبتی که 

اما من و این تاریکی من و در خویش ماندنم فریادي داشت، فریادي که 
زي چی  لحظه آندانستم  اطرم نبود، نمیي زنده سر دهم، خ نتوانستم در برنامه

 گفتم باید ید میم ندانست، حال باابرش هندانستم، اما چگونه میهمان بر
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کردم تا حداقل بینندگان بدانند  می آغازبرنامه را دوباره  زدم، باید فریاد می
  که حقیقت را فداي کذبی که خود حقیقت خوانده کرده است

که از همان کتاب میهمان دیگر برنامه خواند  آخراو سندي مطرح کرد و به 
را کذب خطاب کرده  آناو حقیقتی را خواند که در دوردستی خودش  بود،

 آنانسازان بروم، از  بود، من این را دانستم و خواستم فریاد بزنم، به نزد برنامه
همه خواندند مسکوت بمان و به  آخرشتقاضاي چند ثانیه برنامه کنم و به 

  افکارت غرق باش،

د که او از د، حتی میهمان دیگر هم دانسته بودانستن دانستم که همه می نمی
استناد کرده، همه این را دانسته و کسی چیزي نگفته بود که این همان کتاب 

بازي ساخته است، براي بود، حقیقتی که قوانین  آنانهم بخشی از حقیقت 
ش کند و باید در کذبی که همه حقیقتکسی نباید این قوانین را خراب 

 آتشاند، گام بگذارد گر اینکار را نکرد از دیوانگان است، او را  خوانده
اهند زد، به نابودي خواهند کشاند و حکمش مرگ خواهد بود که نظم خو

  توان برهم زد حاکم را نمی

اما در نهایت در  اند آمدههاي بیشماري که به ظاهر علیه هم بر  اکثریت
دانند کذب است دوباره اکثریت غالب جهان را خواهند  حقیقتی که همه می
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گرفتن  آتشدانی از  می دانم، حال که دانی و من هم می ساخت، تو می
شادمان خواهی بود  آخرشنهراس و بگذار زنده زنده بدرند جانت را که 

 آزار، آزادياي، حقیقتی که از جان،  که حقیقت را به میان فرا خوانده
س، جبر، تسخیر و حتی گوید و همه به تر نرساندن و برابري سخن می

  اند، واندهدانند و به دل خ را می آننفعان  واالنشینان و ذي

است  آنانیي  همه آزادينهراس که تاوان تغییر سخت است اما بر آمدنش 
که دوست داري و یا نداري، داشتن و نداشتنت بی ارزش که ارزش بودن 

  همه است، هر که جان است

  .و جان واالترین ارزش به نزد او و همه دنیا است

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  سحرآلود
  

  

  در اختیار آراي عموم و رأي اکثریت استهمه چیز 

اي را در برابر  ي سحر آلود که هر بیننده ي دموکراسی و این واژه کلیدواژه
تواند هر مخاطبی را به  دهد، ایمانی تازه که می خود مات و مبهوت قرار می

  بی پرسش بدل کند، مؤمنی

به سحر و  هرکدام آناناز گوي پیشترها که به دست بیشمارانی افتاد و 
اي  رنگ خود کردند، ساحره جماعت بیشماري را هم آنجادوي مانده در 

اي  کرد، او که زیبا بود با چهره به میدان گذاشت و همه را مسخ خودتازه پا 
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بود  آمده، او آوردتوانست هر که در برابر بود را به بند خود در  اي می افسانه
هاي از پیش نوشته به  نامه تا همه را به بند خویش بگیرد و با این امان

نامه براي  که کسی نیازي به امان آنبیشمارانی حق زیستن دهد، بی دانستن 
با او زاده زیستن نخواهد داشت، این حقی است که از همان ابتداي زیستن 

یاراي ربودن این  اره به طول بودنش با او خواهد بود و کسی راشده و همو
  ارزش نخواهد بود،

تا  آمدند آدمیاندر طول تمام این سالیان  اید که اما کجا و در خواب نشسته
دریاي به اي از  این حق را از شمایان بربایند و با سحر و جادو هر بار قطره

 آنچهتا  آمدندبا سحري تازه  این بارارزانی دهند و  غارت برده را به شمایان
بیشمارانی را در طول تمام این ما بود را به شمایان حبه کنند، حق بودن ش

ه تنگدستی بودند، باید که خویشتن را کَبه  آلودهها پرورانند که  لسا
به طول تمام این  آنانفشردند،  دیدند و بر این کوچک بودن خود پا می می

ها  در انتظار فدیه گونه اینبارور شدند و بال و پر گرفتند و  گونه اینها  بودن
  اند نشسته

بدانید و آگاه باشید که کلید رهایی شما در اختیار آراي تک تک آي مردم 
  شما است،
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صداي ساحران در میان شهرها پیچید و همه با سر تسلیم در برابرشان خضوع 
قشان بخوانند و به کردند، جادوگران را به پیش خواندند تا برایشان از حقو

  بود، آنان آناز  آنچهاز د هدیه دهن آنان

هایمان باز پس  با رأي بیایید و بشتابید، باید که حقوق از دست رفته را
تا به آراي شما  آمدهتا حکومت را به اختیار شما واگذاریم،  آمدهگیریم، ما 

دنیا به چرخش  این بارتکیه کنیم و هر چه شما خواستید را عملی کنیم، 
، آناز  رعایا هم حق زیستن دارند، نه فراتر آناست که در  آمدهاي در  تازه
حق حکومت و قدرت  آناند، نتخاب شدن دارنحق انتخاب کردن و ا آنان

  ي ما است ست گرفتن دارند و این دنیاي تازهرا به د

سالیان دراز خنیا  آنانو زیبا،  آهنگ خوشصداي ساحران خوش بود، 
ها در تمام این  خنیاگران در بندها بودند، به طول تمام این بودن آنانکردند، 
نی کشیدند از صداي فریادشان بیشمارانشستند و فریاد  دربندکه  آنجااعصار 

ي خود را  تا حقوق زایل شده آوردندرا به تکاپو انداختند و به میدان جنگ 
و  آمده به میدان آزادگانآواتر که  پس گیرند و چه صدایی از این خوش

دمان خویش، خو ي آیندهتا براي  آمدهد، کنن حقوقی را به ما پیشکش می
  تصمیم بگیریم
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ترین و  خویشتنشان از خوش آناننیت این ساحرگان خوش بود که 
ین طریقت را پی نهادند، بودند و ا آزادگان آنانن بودند، نامان جها نیک
ادعاي گاه  ، هیچن استگاه فریاد نزدند این تنها راه تعالی جانان جها هیچ

راه تا  آمدند آنانالختامه خود را نام ننهادند،  نکردند و فصل الراه بودن خاتم
بخواهند تا هر بار به تغییر پا فشارند، هر  آیندگانبه زیستن را پیش برند و از 

ساحرگان  آن، آنانرا از میان ببرند، اما نوادگان  آمدهبار هر زشتی به وجود 
 تا قدیسه بسازند آمدندکه مسخ این باورها شدند، دوباره  آناندر قدرت و 

ره کفر خواند شود، دوبا آنخدشه بر  که جاي آورندتا مرتبتی به وجود 
ي  قدیسه این بارو  آمدندها به میان بود، دوباره پروردگاران جهان پدید  الهه
  اي جهان را تسخیر کرد تازه

خویش فرا خواند و در برابرش به ي دوران شد، همه را به  کننده او مسخ
را متحجر خود کرد و هر کس که بر او تاخت  سحر نشاند، همه را مجذوب

دیوانه شد، مرتد و دیوانه خطاب کرد، واژگان دورترها رنگ باخت و کافر 
  ،آمدندجالي تازه به میدان  متحجر خوانده شد و دوباره واژگان با رنگ و

خود کرد  آناي را در زمانه از  قدیسهور و همه خواهی جاي هر با پرسی همه
ب شد و او جهان را به هان شد، تاختن به او دیوانگی خطاو او یگانه منجی ج
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ساحران زمانه  آنان، آمدندخواران پیشترها به پیش  دست گرفت، میراث
که هنوز در  آنجاا گوش جهان بردند، بودند، نام این نظم تازه را به گوش ت

که خدایگان بر  آنجاخواند،  که خدا فرمان می آنجادیوانگی غرق بود، 
 گونه اینها بود و  بودن که دیوانگی جزئی از آنجابودند،  تخت نشسته

 آرزوهارا در بر گرفت و آرمان و  نجواي ساحران پخش شد و جهان
بود به سوداي در اختیار داشتن  آنانساخت، هر که دور از جهان و نظم 

، آمدشت و به میدان از جان و جهان گذ خواهی نام داشتهمه  آنچه
به نجواهاي ساحران  آلوده این باردورترها دوباره زاده شدند و  آزادگان

به پیش  کالهی از این نمد هزارتوي بودند که هر بار به سوداي ساختن
دادند  بردند، گاه تحفه می و گاه به غارت میریختند  رفتند، گاه خون می می

  ،خریدند و گاه ابرو می

اي  ند و هر بار به سحر تازهگفت میبه جهان  آمدهي تازه  ساحرگان از قدیسه
  خواندند آدمیاناش بر  از او و بزرگی

  دانید این اختیار تازه چه به جهانتان ارزانی خواهد داد می

  اید چیزي دانسته پرسی همهاز بزرگی  آیا
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کجا در دیوانگی دانید هر قومی که در جهان از این ارزش دور مانده تا  می
  وا مانده است

  دانید راه طرقی ما در کدامین باورهاي ما است؟ می آیا

ان تخواهید خود به خویشتن نمی آیاجهان نیستید،  طالب بِه زیستن در آیا
  حکومت کنید

  آوریدرا به اختیار خویش در  آنحکومت حق شما است و باید 

ها را به  ، همه گوشدآوردنساحران خواندند و همه را به تسخیر خود در 
هیچ  آنشده به راهی رفتند که از  سپردند و مسخ آنانخنیاي سحرآلود 

  دانستند نمی

  :اي خواند و نجوا کنان از گوشه آرامصدایی 

هاي انسان است، لیک نه براي  برساختهپرسی نیک است، از واالترین  همه
  باورها و اصول، از او چیزي را بخواهید که در توان او است،

 آنانو کسی از او نشنید چرا که صداي ساحرگان بلندتر بود،  آمدصداي بر 
 آنانند، گفت میتر سخن  ، سحرآلودهندبود قدرتمند آنانکشیدند،  فریاد می

نشنید، اما او باز  آراممسخ کردند و کسی از نجواي  هنرمندتر بودند، همه را
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گشا است گفت و راه آنچههم تکرار کرد و مدام داستانش را خواند، از 
  مردمان نشنیدند اما به چشم دیدند

که اکثریت  آناندیدند که چگونه مردمان در اقلیت مانده به جبر در میان 
توان دو نوع نگاه اقتصادي را  اند، دیدند که نمی اند اسیر مانده خطاب شده

توان هم به اقتصاد فردي دل بست و هم تحت  در سرزمینی جمع کرد، نمی
را با هم  داري دینو  دینی بیتوان  دیدند که نمی آنانعی بود، نگاه اجتما

شوند در ذلت  جمع کرد و دیدند که همواره جماعتی که اقلیت خطاب می
  اکثریت است آنگذرانند و لذت از  زندگی می

شود،  هاي میان اکثریت و اقلیت تکرار می ي جنگ مردمان دیدند که همه
اي پیروز و لذت را به  ارد و هر بار طایفهدیدند که این بازي بارها ادامه د

یشکش است و ذلت را به قوم در برابر پ ي خویش میهمان کرده خانه
کند، مردمان این چرخ دوار را دیدند که ذلت و عزت را میان مردمان  می

  خواند اي را اکثر و اقل می کند و هر بار طایفه پخش می

و از  آمدندزبانی کردند،  ربو چ آمدند، آمدندباز به میدان  اما ساحران
هان تصویر از زشتی در ج قدر آن آنانبر جهان گفتند،  حاکمواالترین نظم 

جهان را فساد گرفته بود  قدر آنکور کنند،  آن داشتند تا مردمان را به دیدن
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دند و از زشتی دیگران به همه را به سکوت فرا خوان آندادن شان که با ن
میان غارها دور از  ها در در دل کوه آراماما نجواي زیبایی خود رسیدند، 

  خواند تمدن انسانی بود باز هم می آنچه

پا نگذاشته  آزمونکه هنوز به این  آنانن خواندند شد، ساحرا آغازها  تهمت
که در  آناننخواهند داشت،  آناند صالحیت خواندن بر  در نیامده آنو به 

ست شکوه ا دانی همهو  پرسی همه چهآنتوان به  استبداد غوطه خوردند نمی
ها  چشمجهانند، دوباره تصاویر یک به یک به  نشان ظلمت بر آنانکنند، 

هاي  دنیاي را فرا گرفته است، زیبایی آنچهخواندند از  آنانرسوخ کرد و بر 
تر ماند و  تر و بر چشم ر چشمدنیایشان به زشتی دنیاي دیگران زیباتر شد، د

  دوباره خواند آرامباز هم کسی نجواي را نشنید و او  گونه این

  :نجوا گفت

اید، این  کرده آلودهزر و زور و تزویر است  آنچهاین راه و طریقت را به 
ما است را به ش آن، هر چه از آنچهآفت نظم شمایان است، بکاهید از 

  نابودي خواهد کشاند

سحر  آدمیانو براي  آمدنددر میان نجواهاي او بود که ساحران به میدان 
کردند، همه را محصور خود ساختند و هر بار عصایی به ماري بدل شد و 
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خیال کردند شد و مردمان از  آنچهاستکانی به اژدها، همه چیز بدل به 
به تصویر در برابر  آلوده آنان آخرها نجواگر پیر هیچ نشنیدند،  گفته

ر خواب بودند عصایی در میان نبود و مارها د این بارمسکوت مانده بودند، 
  ساخته بود آناندنیاي  آنچهها پر شد از  خیابان این بار

به خویش ساخت، هر جا که  آلودههمه جا را تصاویر پر کرد و هر نگاه را 
  بست اي با جوانان می عهد تازهاي بود که  کرد تصویر تازه چشم کار می

  کن خواهد شد بیکاري ریشه

  میان خواهد رفت فقر از

ي  پرسیدند، هزینه شد و برخی از خود می شعارها بر در و دیوارها کوفته می
  تمام این تبلیغات چه قدر شده است؟

راب ند گرسنه سیر و چند تشنه سیها چ با این مقدار از تبلیغات و هزینه
  شد؟ می

  شد؟ رفت و چند کار تازه دایر می یچند بیکار به سر کار م

گفتند، به فریادهاي دو تن که  اي پاسخ ساحرگان به تصاویر تازهرا  ها سؤال
ها سخن  بود، از رختخواب آوردهدانست را به میدان  چه از دیگري می هر
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بود از همخوابگی از بکارت از میان رفته از فساد اخالقی از دزدي و رشوه 
  تأثیر نداشت آناناز هزاران قصه که هیچ به دنیا و کار 

پروري ما را  ي اخالق وظیفه آنان آیاکسانی بودند که از خود پرسیدند، 
  ت کنند؟سرزمین را مدیریباید اجراییات  آنان آنکهنه  آیاخواهند داشت، 

اي به راه انداختند و  آگاه بودند تصاویر تازه آنانساحران که از سخنان 
که پیر و  آنانیکات ها پر شد از فریادها در میان جوانان از تحر دوباره خیابان

در  آنچهروشن، از نابودي هر  اي آیندهاز  پایان بیاند از عهدهاي  فرسوده
 آنانبه ریا به  آنچهدوربازان بود، از تغییر که نظام در خویش خواهد داد، از 

  نمایش داده خواهد شد آنانها به  در پرده آنچهفروخته خواهد شد و از 

 آنانداد که  ایشان از چیزي نمایش میگشت و هر بار بر مدام تصاویر می
این تصاویر هر چه پرسش بود به دست دوست داشتند و در میان تمام 

را به نمایش  آنان قدر آنشد، باز هم نمایش در کار بود،  فراموشی سپرده می
  گرشان باقی نماند نهادند تا هیچ از دنیاي پرسش وا می

باز هم جادو در میان بود،  از نمایش و تصاویر، از سحر و آنچهبا تمام 
کسی حق ریاست  آنمردمانی که نجواي پیر را نشنیدند به چشم دیدند که 

که دوستان  بر جمهور مردمان را خواهد داشت که ثروت بیشتر داشته باشد
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لقب گیرد،  آنانهاي  ها باشد و از میان برترین که از بهترین بهتر داشته باشد
 ي همه آنانعضو بودند،  آناست که در  آنانی آناین را دیدند که میدان از 

است  آنانیبراي  را دیدند، دیدند که حق بازي تنهاهاي پنهان و نهان  انجمن
  اند درباریانکه از 

ترها  در پیش را دربار خطاب کردي، آنانخطا خواندن چه بود که  واي به
ي او دربار آريگماشت،  شاهی مملکت را اداره کرد و وزیران بر کارها

امروز جهانیان  پرسی همهانتخاب کرد، اما به  آنداشت که وزیران را از 
  درباري در میان نیست

شنید  کسی صدایش را نمی آخرنداد،  آنانبود و پاسخی به  حوصله بینجوا 
  :گفت اما من که به نزدیک او بودم شنیدم که زیر لب می

تغییر دادند، باید که از  ترها هستند، تنها ردایشان را اینان همان درباریان پیش
  درباریان بود تا به ریاست رسید

بینند از همه چیز دنیاي لخت و  از کنار او دور شدم و باز دیدم که مردم می
کم و زیاد معامله  هاي قیمتبینند چگونه آراي به  ، میدبینن عور خود می

ه ک آنجاخرند و  نانی رأیی می که درد بیشتر است به لقمه آنجاشود،  می
شود، مردمان  ضاع بهتر است به پست تازه آراي میلیونی رد و بدل میاو
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، دیدند که دعواي میان درباریان باال گذشتند میدیدند و از کنارش  می
نفع است قدرت را قبضه  یکی از همانان که ذي آخرشگیرد اما به  می

دیدند چه مقدار باید هزینه شود تا به ریاست دست  خواهد کرد، مردمان می
  ها دیدند یافت، مردمان ثروت را به دل تمام انتخاب شدن و نشدن

ها را تمام  که حساب و کتاب کنند، تمام تصاویر بر خیابان آنانباز هم بودند 
ها و  و مردمان در اختیار را، تمام مغازه ا تمام بلندگوهار تبلیغاتستاد و 

انند بد آخرشبود را تصویر کنند و به  را هر چه هزینه شده قرقاماکن در 
د تا چه یاست چه قدر هزینه الزم است، بایکه براي این در دست گرفتن ر

  برداشت کرد آنحد داشت که از 

 آنانو بر نمایش  گرفت میبر  آدمیانز نجواگر پیر که خسته شده بود روي ا
 همه را به میدانی فرا فریادکنانوخت که ساحران دوباره د چشم نمی

خواندند تا انتخاب کنند، انتخاب کنند در میان فرع دنیایشان، اصل دنیایشان 
بود همه چیز را  آمدهرا نظمی از پیشترها ساخته بود و حال فرعی به میدان 

ها بود، باید مردمان  به دست گیرد و امروز روز نمایش حضور در صحنه
  ندبه دوششان نهاده بود کردند که ساحران نقشی را ایفا می آنو  آمدند می
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شجاعت و طغیان بود شد و هر چه از  شد به درك فرستاده می تغییر کشته می
گرداندند و همه باید که در این  ند همه را اخته به خانه باز میکرد میرا دفن 

از پیشتري به همه نقشی داده بودند و  آخرکردند،  بازي می ،شب بازي خیمه
به همین  آنانتحفه داده شده است،  آنانان چه شاد از این نقشی که به مردم

ساحرانی در میان بودند که بالفاصله تصاویر از  آخرها هم قانع بودند،  داشتن
را شادمان از نقش خود  آناننشان دهند و  آنانا را به ه دهشت در دوردست

  کنند،

قدرت را گرفت که بیشتر کاشته بود، حال  آنیدوباره ثروت پیروز شد و 
بود  آمدهپیالگانش بود،  زمان برداشتش بود، حال زمان لذت بردن او و هم

بود تا  آمدهبود  ثروتمنداو که  آنتا ثروت بیشتري درو کند نه فراتر از 
  و سلطان شود آوردقدرت را به اختیار در 

  :تاخت گونه اینها  و بر انسان آمدبه روي کوه  فریادکناننجواگر پیر  

، چرا از ي قدرت را قبضه کنند تا همه آمدهتا خدا شوند،  آمدهاینان 
را از میان نبردید، چرا هماره  آنات بود نتاختید و  خدایی آنچهدیربازان به 

دانستید جایگاه  می آنکهرا نابود کردید، با  آندر پیش تاختید و به خداي 
  ات همه را به نابودي کشانده است خدایی
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رفت، دست بر سر و  سوي کوه می آننجواگر پیر مدام به این سو و 
  زد وار فریاد می و دیوانه کوفت میصورتش 

تخت را بر  آنات را نابود کنید، با خداي در برابر نجنگید،  جایگاه خدایی
  هم زنید

 آناناپیدا بود، ي شادي و سرور پیروزمندان گم و نصداي او در میان فریادها
کرد  رقصید، هلهله می تا فرمانروایی کنند، اکثریت پیروز می آمدهها  به میدان

غاي زد و صدایش اسمان را هم کر کرده بود، هیچ صدایی جز غو فریاد می
  شنیده شد آنان پیروزيه جا فریاد هم پیروزمندان به میدان نیامد و

، دوباره پروردگار آمدکسی نداي نجواگر پیر را نشنید و دوباره خدا به میان 
اي جهان را تسخیر کرد، قهقهه کنان باري به جنگ رفت و جماعتی را  تازه
است را به دیگران فدیه دهد،  پرسی همه آنچهدار کرد، باري رفت تا داغ

غ گذراند، هر که مخالف بود را تیرباران کرد، رفت رفت و همه را از زیر تی
ها یک به یک  اي داد به طعم غارت، بمب از همه خواهی هدیه آنانو به 

در مرگ فرا خواندند، قدرت در  پرسی همهشلیک شدند و همه را به 
او را خدا  ، همه چیز را مالک بود،کرد میاست خو اختیارش بود و هر چه می
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ها  دندش به خویشتن تاخت و پیروزمندانه بر گردهخواندند و از خدا ش
  نشست

کشتار خاموش و گه  شنیدند، هاي او را می د، رجزخوانیدیدن مردمان می
دیدند، همه چیز را به  دیدند، مخالفان در بند را می آشکار او را به چشم می

شدندشان را به چشم  ند، این صاحب بودن و مالک خواندهدید چشم می
هاي  بود را دیدند و دیوانگی آمدهو قدرت را که باز به کنیزي در  دیدند می

  ي انسان را به چشم دیدند دوباره

  :زد نجواگر که دیوانه شده بود فریاد می

نشسته را سجده  آنخداي بر  تخت خدایی را بر جاي نهادید و هر بار
ر تا به کی د و او را از میدان به در کردید آمدیدباري به تنگ  کردید،
اید، کی خواهید دانست که جایگاه خدایی  شستهخدایی خوب ن آرزوي

ها نابودي  فساد و دیوانگی است، کی خواهید فهمید که این خدا ساختن
  است، کی بیدار خواهید شد

شنید، چرا که ساحران  را نمیزد اما کسی صداي او  نجواگر پیر فریاد می
این ارزش  اي قدسی به رهبودند تا چه آمده، بودند تا تطهیر کنند آمده

ستبدادها که بر د تا بگویند در هزارتوي جهان چه ابودن آمدهبخوانند، 
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ي مظلومان سوار و نشسته است، ما تغییر را به دست خویش خواهیم  گرده
داد، چهار سال، پنج سال، هشت سال یا ده سال دیگر او را بر کنار خواهیم 

نه ارزش بر جهان اهیم کرد، ما یگاو را استیضاح خوهم فراتر ا آنکرد، از 
  هستیم

ها کرده  باره دیدند که او چهشدند و دو آرامساحران خواندند و مردمان 
همان بودنش همه چیز را به نابودي کشانده  دیدند که چگونه در طول ،است

این اي نشستند که  خداي تازه آرزويدر  آنانها  ناست و در تمام این بود
را نابود  نخواند که این خدا سازي آنانخداي خوبی باشد و هیچ تن به  بار

  ر به تنهایی و در خود خواندکنید و تنها نجواگر پی

ها جان کند و مرد، او مرد اما  ن همین خواندنقدر خواند تا نهایش در میا آن
ین نظم تازه از ا کرد میخواند و مدام تکرار  هایش می به طول تمام بودن

بود اما  آرامود، صدایش ب آمدهیش و براي تغییرش به پ گفت می ساخته
در  آزادگان به پشتبانی این بارنجواها را شنیدند  آنکسانی بودند که 

بزنند و این نظم را از میان  داهاي نجواگر پیر رفتند تا فریادها و ن دوردست
  بردارند



 سحرآلود ١٧٧

 

توان  اشتباه کرد، می توان یگفتند که م آنانخواندند، به  آدمیانمدام بر  آنان
ن قرار داد، توان این نگاه غالب را مورد ظ میشک کرد،  انراي مردمبه آ
اي را به کار فرا خواندند که  توان دید که در دوردستی مردمانی دیوانه می

زنده زنده مردمان را به نژادشان سوزاند، مردمانی را دید که میلیونشان بر سر 
توان  می د،ریخته بو میلیون جان را به زمینند که خون اي اشک ریخت جنازه

اه خواندند، اشتباه باور دید که به طول عمر اشتب آدمیانینماي بسیار از 
اشتباه ایمان داشتند، باید خواند که این میزان اشتباهی است، این  کردند و

توان به  خاب نخواهد بود، با این میزان نمیمردمان میزان راستینی براي انت
  کنند میاشتباه  آناناست دست یافت، باید دانست که ستی و نیکی را آنچه

، باید د که حکومت نیازي به ریاست نداردرفت، باید خوان آنباید فراتر از 
خواهیم  که ما نیازمند مدیریت هستیم و نه ریاست، ما میبراي همه گفت 

ند که توا به دست شخصی نمی گاه هیچمدیریت کنیم و این مدیریت 
بسیار در میان باشد تا به هم رأیی هم این سکان را  گروهگیرد، باید ت رصو

 آزادگانکه درست خواندند پیشینیان و خواند  آنانبه دست گیرند، باید بر 
این راه را یگانه نخواندند و تشکیک  آنانراه چاره است، اما  پرسی همهکه 
ست، اما در اه پیروزي ار رأیی همنگفتند، باید دانست که را کفر  آنبر 

امور اجرایی براي مدیریت کشور و براي هر چه کار در  ي امور در همه
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توانند به  پر از خطا چگونه می آدمیانفکري راه گشا است،  هم جهان است،
فکر  تک رأیی خود کاري را پیش برند، باید به شور بنشینند، باید با هم هم

  راه درست را برگزید، ،شوند و باید از میان تعداد بیشمار افکار

مردمان شدند تا بر  آنکه نداهاي نجواگر پیر را شنیده بودند، بر  آنان
به هر هنر و  این باربگویند و  آنانخواند، براي  او فرا می آنچهبخوانند از 

بیایند و  فریاد بزنند تا همه بیدار شوند، همه به میدان اند آموختهکه  هنري بی
ن ایستادند، هر بار به ساحرا به میدان شهر و در برابر نانآاي برگیرند،  راه تازه

  اي دشنامی دور شدند، طعنه

پرداز و باري  باري متحجر و باري دیوانه خطاب شدند، باري خیال
  خواه خطاب شدند اما از پاي ننشستند و مدام تکرار کردند آرمان

مشترك همه کسانی که باوري  براي همه چیز راهگشا است، براي پرسی همه
 پرسی همهتوانند در این باور همتا به  باوري همتا و همراه و حال می دارند،
فروع است نه در باورها  آنچهبراي  پرسی همهو راه گشا شوند،  آورندروي 

 تنها جماعتی را به اقلیت مظلوم بدل خواهیم پرسی همهبه که  آدمیانو ایمان 
  کرد،
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ه نیاز که خویشتن را به دیگران خدمت چه نیاز به ثروت و کاشتن، چبراي 
خویش شمایان را انتخاب خواهند کرد که شما در کار  آناناثبات کرد، 

 همتا بیاید، شما به میدانی خواهید بود که یکتا نیستید که  خویش خبره
نیستید که خدا نیستید بر تخت خدا چنبره نخواهید زد و در میان بیشمارانی 

مدیریت کنید، نه سلطنت نه حکومت نه ید گرفت که کشور را قرار خواه
تا با  آمده پادشاهی نه خدایی و نه هیچ همتاي دیگري شما بیشماران

  مملکت را مدیریت کنید،و همراهی  فکري هم

ر که دادند تخطی کردند، اگ آراییر اگر مردمان اشتباه کردند، اگر د
ر روي دچار خریده شده بود، اگر به راه اشتباهی رفتند و اگر به ه آرایشان

به این  این باراند،  نقصان شدند، در انتخاب یکی از بیشماران اشتباه کرده
ي قدرت را به  د کرد که همهاي را خدا خطاب نخواهن اشتباه هولناك دیوانه

ی همه بماند، دیگر کند که هزاران سال داغش به پیشان آنیرد و دست گ
یشمارانی را به خدایی کند و ب آنواهد بود تا با ی نخقدرت در اختیار کس

 آمدراستین قدرت به شرك در خواهد  پرسی همهکام رنج بفرستد، در این 
دهند و هم  یکه رأي م آنانر خواهند داشت، هم و همه قدرت را در اختیا

  شوند که به رأي گذاشته می آنان
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را  نهایشا کنند هر بار ایده که مدیریت می آنانبه همه چیز رأي خواهند داد، 
انی در رأي فکري بیشمار د گذاشت تا اگر راستین بود به همبه رأي خواهن

  بود ما خواهد آنپیروزي از  گونه اینو پیروز شود 

جایگاه خواهد رسید،  آندر این دنیاي ساخته هر که خبره در فنی است به 
اقتصاد به دست  گونه اینکار بلد خواهد بود و هر که هر چه خوانده است را 

ي  ادانمان سپرده خواهد شد و دیگر دنیایی نیست که اقتصاددانی همهاقتص
، یا تاجري خدایی کند و دپادشاه شو اي امور را به دست گیرد و یا نظامی

  پیامبري داري دین

زنند و هر بار موعظه  یست، حال ساحران فریاد میروز ن آناما حال که 
کنند تا بیشماران بیشتري را در سراسر جهان به نزد خود فرا بخوانند، این  می

ت و قدرت را مالک بفروشند تا در ازایش ابرو ثرو آناننظم تازه را به 
ساحران دنیا را در نوردیده است و همه  شوند، امروز هر بار و هر جا صداي

  است، آوردهخود در  را بند

اما باید که این حصارهاي مرئی و نامرئی را شکست و دوباره از جاي 
یق را نظم ال آنکه  آوردتا براي هر کس به هر باوري نظمی پدید  برخاست
ورها، باید براي ي با ، باید جهانی ساخت به وسعت همهکند میخطاب 
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ها پدید  جاني  تن همهبود تا جهانی الیق زیس ساختن جهان ارمانی به میدان
است بلند به ان کیمیاگران و هر که از ظالمان روز فریاد ساحر آنتا  آورد

هان نشر دهید که تر در ج براتر و با شکوهرا  پس نجواهارسد،  گوش می
  .زدیکی فریادهاي ما خواهد بودنجهان ما به 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  مباد
  

  

مداران در اختیار مردمان بود و  در مملکتی که قدرت انتخاب حکومت
بود، دو تن به مبارزه در برابر  آناناصلی جدا نشدنی از سیاست پرسی  همه

زمامداري حکومت بودند، هر دو  دار داعیه، هر دو آوردندهم روي 
ود ب آنچهخواستند فرمانرواي عموم شوند و سرزمین را به مراتبی فراتر از  می

  برسانند،

ي این رقابت گذاشتند و خواستند  و امیال بسیار پا به عرصه آرزوهر دو با 
 آناننقصانات پیشینیان بود را از میان بردارد،  آنچهحکومتی دایر کنند که 
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پرداختند تا یکی  کردند با یکدیگر به مجادله می آرایی می در برابر هم صف
خواندند که امروز روز تغییر  پیروز این میدان شود، در شهر همه می آناناز 

توان کسی را بر تخت قدرت  توان حکومت را تغییر داد، می است، امروز می
ي  کسی بر اریکه آناننشاند که داد مظلومان باز ستاند، در دیربازي پیش از 

 آنانهاي  قدرت نشسته بود که خون مظلومان را به شیشه نوشید و بر گرده
کرد که خویشتن راه رهایی  آنو  او مملکت را به دست گرفتتاخت، 

پنداشت، کسی را یاراي ایستادن در برابر او نبود و همگان از بودنش به  می
که اکثریت پیشترها بودند، همانان که او را با آراي  آنان، حتی آمدندتنگ 

و  آمدندبه تنگ داري او  هم از حکومت آنانخود به قدرت نشاندند، حتی 
  ي بهتري را برگزینند، خواستند گزینه می این بار

 آنبود تا این حکومت خودکامه و  آنبر هر که از زن و مرد، پیر و جوان 
اي نشسته  ي قدرت را از کار براندازد و در انتظار منجی تازه سلطان بر اریکه

ت را تغییر تا حکوم آمدندنادر و ناصر پا به میدان رزم گذاشتند، بود که 
گفتند، از  و با مردمان سخن می آمدند میهاي شهر  دهند، به میدان

تاختند که با  می آدمیانراندند و بر  هاي دوران سلطان سخن می ناکامی
نالید،  بیشتر می رد، نادر از دوران پیشتان انتخاب اشتباه خود به این دام افتاده

نتخاب پیشترها هم نقشی داشت و با آراي ملت از صحنه چرا که او در ا
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بود تا سکان  آمده شناخت از پیشترها داشت آنچه سیاست دور شد، حال با
  مملکت را به دست گیرد

دید، چرا ن خواندم گوش نسپرکه در پیشترها به شمایا آنگاهرا اي مردمان، چ
و  آمدمکه  آنگاهان نیامدید تا از این نابودي جلوگیري کنید، چرا به مید

سپردید با دنیاي ما خواهد کرد، به گوش ناو  آنچهشمایان را انذار کردم از 
 پرسی همهاست که ما به  عمل نکردید، اما باز هم جاي شکر باقی آنو بر 
توانیم او را از حکومت عزل و فرد  ن نظم را برپا داشته و حال میمیانما

لکت که در دیربازان گفتم، مم ونهگ هماناي را به حکومت برسانیم،  شایسته
کسی که بتواند این سرزمین را به کامیابی فرا  ننیازمند مدیري است الیق، آ

  بخواند

خواند و به  ي خود براي مردمان می ، از گذشتهگفت سخن می پروا بینادر 
خواند که من  ام، می ها بوده ي میدان کرد که من پیروز همه می گوشزد آنان

ام، من کسی هستم  در پیشبردن هر چه شغل در اختیارم بوده است، توانا بوده
که توانستم از هیچ دنیایی از ثروت براي خویش بسازم، من همانی هستم که 

  دان بودم،بیشمارانی را به سر کار گماشتم و در هر رقابتی از ثروت پیروز می
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بقم با شمایان من و او به انتخاب نشستید از سواروز که در دیرباز میان  آن
ي این مملکت را ندارد و این کشتی را به گل  گفتم، گفتم که او لیاقت اداره

این اشتباه ما را به  پردید و باهایم گوش نس اند، اما هیچ به حرفخواهد نش
من بر  ،ریاست اوسال ن چند ی و نابودي کشاندید، در همیاعماق نیست

هاي خود ریاست کردم و حال باید ببینید که چه سودي  ها و شرکت کارخانه
 آنها و  کارخانه آن ي مملکت به مانند م، ادارها ههموار کرد ها آنبر 

د بود، باید کاري را نیمه تمام نگذاشت باید به اصولی پایبن ها است، شرکت
خواهد  بودن لیاقت می جمهور ریاستم این که از پیشترها گفت گونه همانو 

با  این باررا سراغ ندارم، دوباره اشتباه نکنید و  آن ،ی جز خودکه من در کس
  پیشرفت سرزمین را هموار کنید آرایتان

گذاري  دانست چگونه و کی در کجا سرمایه نادر تاجري پر آوازه بود، او می
خود کرده بود و در طول همین چند  پایانی نصیب ثروت بی گونه ایند و کن

سال دور ماندن از حکومت توانسته بود به اموالش چند برابر بیفزاید، با این 
تجارت پر سود توقعش رسیدن به ریاست جمهوري بود که همه مشکالت 

مشکالت است  آنچهدانست که توان مرتفع کردن  دید و می را در اقتصاد می
  را دارد،
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کنونی نامزد شد، اما آراي  جمهور رئیسابات به همراه خنادر در دور پیش انت
منتقدان  ترین بزرگگیري به دست نیاورد، از این رو او  الزم را براي قدرت

 آتشینیهاي  ردند، خطابهک ي پیش بود، مردمان او را منجی خطاب می دوره
  شوراند، عوام را به سوي خود می کرد و می

اي  این انتخابات راه یافته بود، او اصول تازه در برابر او ناصر تازه به کارزار
او  ،جست میان را در تغییر نظام حاکم چید و راه رهایی مردم در ذهن می

باور داشت که باید تغییرات بنیادي در این ساختار شکل گیرد و دوباره 
  حکومتی از نو پدید بیاید

داران  مالتا به کی افسار زندگی خود را به دست  وطنان مردمان شهر، هم
توانید از زندگی خود براي ساختن زندگی بهتر  تا به کی می اید سپرده

دگی کردن مستضعفان است، امروز باید واالنشینان بگذرید، امروز روز زن
با نفوذ و قدرتمند را از ریشه بر داري  همه در کنار هم باشیم و این برده

  کنیم،

تی است را به دل گور بسپاریم، و هر چه از زش آوریمباید برابري را به میان 
شما زندگی را به شما میهمان خواهم کرد، در انتخاب خود  آرايمن با 
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هایی در نابرابري و فقر  ري کنید که باز با انتخابی اشتباه سالبیشتدقت 
  خواهید داشت

دو کاندید اصلی در کارزار انتخابات به جان هم افتادند، هر چه سند و 
 سخنوريمدرك از هم بود را فرا خواندند به میز محکمه بردند و با هر 

آراي یکدیگر را ربودند، نادر از فسادهاي اخالقی ناصر گفت، ناصر از 
ات و فساد مالی نادر گفت و این جنگ تا روز پایان انتخاب ها گیري رشوه

  ادامه داشت،

و از ثروتش مدد برد تا آراي بیشتري به  نادر ثروت بیشتري به اختیار داشت
 آمدندعالنات بود به خدمت نادر در فرا بخواند، هر چه از دنیاي اسوي خود 

ي جادو مدام تصاویر او را بر  تصویر کشور کنند، جعبه ترین بزرگتا او را 
ها خواند، برایشان از روزهاي  به گوشها نقش داد، مدام جمالت او را  پرده

در  ود تاب آمدهنادر  ها را به گوششان فرا خواند، یش گفت، وعدهخوش در پ
  ز مالک شود،ثروت داشت قدرت را نی آنچهکنار 

هاي نورانی یکی پس از دیگري تصویر نادر را بر خویش نقش دادند،  سطح
ها و بر صورت و  ان، حتی بر دل خیابهاي بیشمار درخشان، وعده ي آینده

وطن خوانده شد،  ، هر تن که همآمدهاي در دست به پیش  تصویر نادر وعده
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شد، مبلغی  صاحب مبلغی می ،بعد از ریاست او بر جمهور مردمان سرزمین
لطف و سخاوت نادر سرچشمه از  ها ایناو بود،  آنکه ماه به ماه از 

  اي فریاد زده بود نادر در مصاحبه گرفت، می

قوقی که براي مقدار از ح آنام، حتی  اندوزي به میدان نیامده اي مالمن بر
بخشم، اما به خاطر داشته باشید  ه است را به مظلومان میمن در نظر گرفته شد

  د مال مردم را خواهند برد،که بتوانن آنجابه قدرت رسیده تا که گدایان 

او که مال چندانی  آخري نادر به ناصر است،  یهدانستند این کنا همه می
ات نتوانست از خود به خوبی بگوید نداشت، از این رو در تمام دوران انتخاب

خورد، ناجی ملت در بند،  هاي نادر به چشم می و تبلیغ کند، همه جا گفته
  مقتصد قرن، تاجر پیروز

که به  آدمیانیهاي کوچک خود در میان معدود  ناصر مدام در همان نشست
  :زد گفت، فریاد می کردند، از تغییر نظام حاکم می یهاي او گوش م حرف

باید این نظام ارباب و رعیتی را تغییر داد، نادر از اربابان این کشور است، او 
اش  زد و بند دارد، فرداي پیروزي آنانهاي خود است و با  طبقه فکر همبه 

ر ما سوا هاي گردههایش بر  پیالگی خواهد بود، او و هم آناندنیا براي 
خواهند شد و ما را به بیچارگی خواهند رساند، هوشیار باشید و دوباره 
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ث د، بدانید که این اشتباه شما باعمملکت را براي چند سال به قهقرا نفرستی
  هاي بسیاري است نابودي زندگی نسل

ناصر گفت و نادر تاخت، نادر خواند و ناصر بافت اما ثروت پیروز میدان 
ي او را دیده  بود، همه چهره انداز طنین ها گوشدر  بود، همه جا صداي نادر

 آنچهبست و چشم بر  هر بار بر هر تصویر در برابر تصویر او نقش می بودند
  را شنید باور کرد آنچهها  دید عادت کرد، گوش

  گر و مهربان بدیل، بخشنده ناجی، ناجی ملت پیروز، تاجر قرن، مقتصد بی

شدند، همه به  می ها گوشي  رفتند و آوازه ها یک به یک به پیش می واژه
اصر را نادر در تابوت ن آخراز گوش سپردند و میخ نو این صداي خوش

  اي زد مصاحبه

داد در  ي جادو تصویر شد که ناصر را نشان می ي جعبه تصاویري بر پرده
ناصر در دل  گونه اینخوابگی با بیگانگان و  حال فساد اخالقی در حال هم

ست حقیقت و مردم ناپدیدتر و نازیباتر شد، نادر با این حربه که کسی نتوان
اصر را هاي ن نتخابات شد، کسی حرفیکه سوار ا کذبش را تشخیص دهد،

 آنانگفت، از ثروتی که به دستان  هایش می طبقه نشنید که مدام از نادر و هم
از این  گر بدل خواهد کرد، انی که به تکديبه غصب خواهد رفت، از مردم
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او، از هر چه  دانشی بیو  خرد بیتشنه بودن او نسبت به قدرت، از این حد 
سخن  فراتراو  هایش را شنیدند، همه نادر و حرف خصایص بد در او بود، اما

  گفت می

روز، درود بر شرف مردمان در صحنه، پیروزمندان جهان، درود بر مردمان پی
  لملت یکتا، بشر در کما

کرد، دیگر حتی  ن القاب شروع میهایش را با ای خنرانیهاي س او بیشتر متن
همتا  ستود و بی را می آناني مردمان نداشت،  هگذشت آراينقدي هم به 

دانست، زمین و زمان، جان  را الیق رسیدن به عرش می آنانکرد،  خطاب می
االتر ناجی لقب تر و و دید و هر بار بزرگ می آنانو جهان را الیق بردگی بر 

  گرفت می

ستند دان همه می آنچهتا در نهایش  آمدان به میدان پرسی و آراي مردم همه
ي قدرت نشست، او  سوار بر اریکه همتا و یکه دوباره تصویر شد، نادر بی

  خوانده شد،رزمین شد و آرایش سه برابر نادر ي مردمان س همه جمهور رئیس

ها نشست،  به دل خانه آرامو اقلیت  آمدندها  اکثریت پیروز شادمان به خیابان
 تصویر ناصر از همه جا جمع شد و به قهقرا رفت، از او چیزي باقی نماند و

  ي کشور را به دست گرفت نادر همه
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بود تا ملت را به  آمدهناجی  ر بزرگ او همه جاي شهر را پر کرد،تصاوی
خویش درآورد،  قرقو مملکت را به  آمدپیروزي و نیکنامی فرا بخواند، او 

مشغول بودند که نادر قسم خورد  کوبی پايپیروزمندان شادمان به رقص و 
عهد بسته است پایبند بماند،  آنچه یمان کرد که بهعهد بست و با مردمان پ

خوابگی  وت و قدرت را به هموطنان را یگانه مردمان جهان کند و ثر هم
د و بر روان پاك نادر درود ز ، اکثریت پیروز فریاد میآوردر د آنان
چیز را در اختیار گرفت و یگانه خداي  شد که نادر همه گونه اینفرستاد و  می

  سرزمین شد

ماه به  آنانعهد کرد را در اختیار مردمان گذاشت، به  آنچهنادر بر قدرت 
را بگیرند و حاتم طائی را  آنهاي طویل  ماه پولی ارزانی داد تا به صف

هاي طویل بر بخشندگی او درود  ستایش کنند، مردمان در دل صف
ه، عهد کرده است را عملی ساخت آنچهفرستادند و بزرگی او را ستاییدند که 

  یر کردند،ودن شد و در هر کوي و برزن او را به خدا تصوبزرگی او قابل ست

او هیچ مبلغی براي این ریاست بر جمهور مردمان نگرفت و هر چه داشت را 
را به زندگی مدد  آنانگذاشت، به مردمان فدیه داد و  اخالصبه طبق 

نابود بود، از او هیچ تصویري به عموم نمایان نشد، و رساند، ناصر محو 
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، آمد میبه میان  بود، نباید از او حرفی غدغنتصویر او بر هر کوي و برزن 
د، او به ترین مردمان خواندن او را پست او را دشمن خطاب کردند، کم کم

پیاله بود و کسی حق نام بردن او را  و با اجنبان هم مملکت خیانت کرده بود
نداشت، تصویرش بر همه جا نهان شد و نادر باز به قدرت نشست و فرمان 

  داد،

گرفت، کره را تکان  یرا در برابر م ي دنیا شست و نقشهن نادر بر تختی می
زدند،  گذاشت، خادمانش به دور او حلقه می داد و انگشت بر جایی می می
  :گفتند می

  خواهید چه می بخش دنیا آنامر کنید سرورم، از 

از  آنع داد که مناب نوکرانش فرمان می نادر با نگاهی به نقشه و بعد نگاهی به
فرمانش به قدرت در  تسخیر کنیم، را آنانما است، باید مردمان  آن

شد و مردمان در کشور از این درایت او به شادي  اختیارشان اجرایی می
مان شاد آمدهکردند و از ثروت به دست  ها را پر می رقصیدند، خیابان می
  شدند، می
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چرخاند انگشتش بر هر  و با قدرت می گرفت مینادر دوباره کره را به دست 
 ر میان بود، همه جا فرمان او پخشاي د اد امر تازهافت کجاي نقشه که می

  دانستند، ي او می هاي تازه ي مردمان از ایده شد و همه می

  :ادد ند و نادر فرمان میکرد میطاعت خادمان اوامرش را ا

را تحقیر کنیم، باید  آنانبجنگیم، باید  آنانبا  ما است، باید آنمنابعشان از 
، ما بزرگان جهان آیندرا به بردگی ببریم، باید براي ملت ما به بند در  آنان

 را به آنانید ت، ما باید صاحبان جهان شویم، باما اس آنهستیم، همه چیز از 
ها حق  تمدن اند، این بی و به غارها زنده در تحجر آنان، آوریمنظم خود در 

  زیستن ندارند،

ها سپرده  یمان بیاورند و یا باید به کورهیا باید انسان شوند و به انسانیت ا
ید دردمندم، با آنانهاي عبوس  بیزارم، از چهره آنانرنگ پوست شود، از 

  را از زیر تیغ گذراند آنان

را کرد که  آنچه ایمان داشت، آنرا کرد که به  آنچهبود که نادر  گونه این
اختیار او را هر رت در ه را به فرمان خود فرا خواند، قدبه ذهنش رسید و هم

ران کردند، همه جا ها را وی ها به پیش رفتند و خانه تر کرد و ارتش روز دیوانه
  انگی را بیشتر نشر دادند،بار دیوو هر  آوردندر را به تسخیر د
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د و بیشمارانی به فرمانش در جنگ بودند و مردمان ز نادر بر کوي فریاد می
میهنانشان  نادر قدرت ملت و همر از نادر و فرات نظیر بیدیار که از این قدرت 

  دادند، داختند و فریاد شادي سر میان می غبغبباد به 

گذاشت و هر  می آنان، همه چیز را در اختیار آمد میورشان ها به کش ثروت
  خاستند برمیروز با رفاه بیشتر از خواب 

 اناي نادر بود که ناصر روزي به میده در همین میانه و در دل این پیروزي
  :بر مردمان خواند فریادکنانپایتخت رفت، 

زندگی را از مردمان دنیا ربوده است، او دیوانه است، او همه را به ذلت 
  ریددر برابرش بایستید و او را از این کرده باز داکشانده است، 

هاي شهر او را دستبند  در ابتدا خواستند شرطه دند،او گفت و مردم خندی
ناصر بدل  گونه اینهم به خنده گریستند و  آنانهاي مردم  زنند اما از خنده

زد و بر مردمان  اي در شهر شد، هر روز به هر کوي و برزن سر می به دیوانه
  خواند می
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ما خواهد نی ، این بدنامی تا ابد به پیشاها شما را خواهد گرفت این انسان آه
به صلح بیندیشید از جنگ دوري  ماند، این بدنامی را از خود دور کنید،

  کنید

برخی او را عور کردند و در  فت و دوباره مردمان ریشخندش زدند،ناصر گ
مردمان شود امروز به  جمهور رئیسخیابان رها کردند، او که روزي قرار بود 

  یاد زدها فر پایتخت دیوانه خطاب شد و عور در خیابان

 غبغبا این باد به انداخت، ام غبغبنادر همه را دید و دوباره بادي به 
ي  ماندهم بیشتري نکرد که جهان در برابر او ایستاد، دست دراز اش دوا مانده

ه کرد، بر قدرتش تاخت و او را از هر سرزمینی که او را از سر دیگران کوتا
هاي خود بازگشت و کره را پاي گذاشته بود بیرون کرد، نادر به مرز آنبر 

  شکست و تکه پاره کرد

را داشته باشد،  آندیگر هیچ جاي دنیا نبود که او توان حمله کردن بر 
هاي او بایستند و او  شده بودند تا در برابر گردنکشی آننیروهاي متحدي بر 

 دانست دیگر توان حمله به دیگر می را در مرزهاي خود مهار کنند، نادر که
وار بر خادمان تاخت، بر  هندارد با اعصابی خراب و حالتی دیوان رها راکشو
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دند که دیگر توان هجوم به دیگران دشنام گفت و مردمان دیار دی آنان
  نیست

نیامد و دیگر  آنانبادي و نسیم به سوي وطن  هاي در باد به دیگر ثروت آن
دوره از کند، در این  هاي مردمان را به زر پر نادر نتوانست هر بار کیسه

و  کردند کار را از خود دور خواندندکه هر ملتی را چپاول  آنجااریخشان ت
کم  آنانکار در سرزمین  بود که گونه اینندیدند،  آناج بر خویشتن را محت

، هر چه از تجار آیددانست چگونه باید از پس این مشکل بر  ادر میشد، اما ن
اي به کشور بازگردانند  دوستان و اطرافیان داشت فرا خواند تا ثروت دوباره

  شد که دوباره کارها به پیش رفت و کار در کشور جریان داشت گونه اینو 

اي از او خواستند که برایشان  و با کنایه آمدندر به زیارت نادر دوستان هر با
ز شد که هر رو گونه اینش فرا داد و گو آنانهاي  کاري کند، نادر به ناله

بود که مالکان  گونه اینتر شدند،  تنگدست  دوستان ثروتمندتر و مردمان
  اي روانه شدند، تر به گوشه چیز چیزان بی افزودند و بی تملکشانبیشتر بر 

  :زد فریاد می این بارها بود،  ناصر هنوز هم به دل پایتخت و خیابان

هایش را ثروتمند خواهد کرد و  طبقه همخواندم که او  ااز همان دیرباز بر شم
هاي او نخندید و  کسی به حرف این بارشمایان را به فقر خواهد سپرد، 
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چال سپردند، دیگر خبري از ناصر نبود، اما  ها او را دستبند زده به سیاه رطهش
که فریاد تغییر  شنیدند چال می ا برخی از دل سیاهگهگاه صداي فریادهایش ر

  دهد، سر می

و هر بار به  ارورتر شدندنادر هر روز بر ثروتش افزوده شد، دوستانش ب
تر شد تا سرآخرش روز  جان افزودند و ناصر در سیاهچال هر بار بیثروتشان 

  انتخاب فرا رسید،

پرسی  نادر تنها نام خود را براي انتخاب شدن پذیرفت اما دیارشان به همه
 آنچهمزین که ناصر در بند هم منتخب شد، این نهاي  قدر نآمزین بود، 

  شد جمهور رئیسناصر در بند  گونه اینپرسی بود نام گرفت و  همه

نه تبلیغ کرد و نه چیزي گفت در زندان ماندنش او را قهرمان کرد و همه 
این نادر بود و  بار ، دیو در برابر اینآوردندفریادهاي دیرباز او را به خاطر 

ذف کردند و ناصر را به حکومت ي حکومت ح نادر را از صفحه بار
  نشاندند،

  باك سلطان شد دل و بی ناصر ناجی مجنون، قهرمان ملی، شجاع
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را تغییر و بر تخت ریاست بنشست، فرمان داد تا همه چیز  آمداز بند برون 
توان که  بود، هر چه را می رؤیا، این دیار مهد بسازند دهند، همه چیز را از نو

را  آنچهتوان  از اقتصاد است را زیر و رو کرد، می آنچهتوان  تغییر داد، می
 آناي ساز ناصر  و به قصه رؤیادر  گونه اینبود به عمل بدل ساخت و  رؤیا

بسپارند،  آتشهاي  لکان را به جوخهاکرده بود، فرمان داد تا م رؤیاکرد که 
ر که مالک است را تبعید دید، فرمان داد تا ه انه میان زماربابرا  آناناو 

د را به فقرا بخشند، بو آناندان بیفکنند و هر چه مال از زنند به زن آتشکنند، 
اکثر پیشترها به اقلی  گونه اینمان را جاه داد، مقام خواند و فقرا و مظلو

  آشام لقب گرفت مظلوم بدل شد و اقل پیشترها اکثري خون

 کرد اجساد مالکان بود، بر دیوارها شم کار میهر کجا که چ به میدان شهر
د تا همه بدانند حق دیگران را خوردن چه جزایی کردن آویزانرا  آنان

بود  آمدهتاخت، او   مان میخواهد داشت، ناصر دیوانه شده بود به زمین و ز
  باز پس گیرد، آنانرا از  ها سالتا انتقام تمام این 

دیروز و مالکان امروز که همه خادمان او بودند فرمان پس در کنار فقراي 
مگان داد تا نادر را به میدان شهر عور کنند، نادر عور در خیابان راه رفت و ه

دیروز سنگی به دست گرفت و پیشانی  او را ریشخند کردند، یکی از فقراي
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 ت، پیشانی نادر پاره شد و خون زمین را فرا گرفت و مالکاناو را نشانه رف
  امروز از شادي بر پیکر نادر و نادرها رقصیدند،

همه به جاي دیگر نقل  چرخید همه چیز تغییر کرده بود و ر گردونه میدو
نادر و ناصر با یکدیگر جایشان عوض  مکان کردند، همان نظم حاکم بود،

و لباس دیگري بر تن  را براي مدتی لباس از هم برکندندشد و مالکان و فق
  کردند

قدرت گیرد  توانست نادر دوباره امه داشت، میگردون کماکان اد این دوار
قادري بر کار بنشیند و همه را  این بارو ناصر به قعر فرا خوانده شود یا شاید 

ي این بازي را  دگرگون کند، اما کسی به نظم حاکم کاري نداشت، قاعده
دادند و  می شان را تغییر را قبول کرده بودند باید که نقش بازي آنپسندید و 

یر این اصل به معناي نابودي هر صل این بازي کسی کاري نداشت، تغیبه ا
را  آنانطالب نابود شدن این تخت که لذتش  آنانچه جایگاه بود و کسی از 

  نبود کشاند میبه میدان 

ي در برابر  ي خود بر گماشت و طبقه هر که در اطرافش بود را از طبقهناصر 
ها به جریان بود و کارگران  هم کارخانه این بارگرفت، پیشترها را به بردگی 

مالکیت رسیده و  کارگران به آنکارگرهاي پیشتر که ند اما نه کرد میکار 
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 آمدهي بیگاري کردن داشتند، مالکان تازه به میدان بر  مالکان دیروز وظیفه
دار  جهان زخم گونه اینکه در دیرباز زخمی خوردند زخم زدند و از هر 

 آناناي را به میدان بفرستند و  شد، دوباره برخی به کمین نشستند تا نادر تازه
اي سر  افزود و هر بار به رنجی رنج تازه می ددار کنند، درد به در را زخم

  افراشت، برمی

ها که دیگر نه مالی براي عرضه داشت و نه قدرتی در  نادر عور در خیابان
و بر  شد میدوید، گاه دیوانه  سو می آنسو و  زد و به این  اختیار فریاد می

  :زد ایستاد، فریاد می بلندي می

 آناني اموال  رعایاي من به پیش روید، دیار دیوانگان را تسخیر کنید، همه
  شما است آناز 

  :زد ناصر هم در دورتري بر کوهی بلند فریاد می

ارت کنید، خوارگان است را غ از اموال شما در اختیار مفت آنچهبروید و 
که عمري شمایان را به بردگی فرا  آنان، آوریدرا به بردگی در  آنانبروید و 
  باز ستانید آناناند، باید که انتقام از  خوانده
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د و بر خویش لعن و نفرین دی را می آناني دنیاي  ي دانا همهدر دوردستی پیر
بود، از اینکه او را انسان  آمدهاو از این انسانیت به تنگ  آخرفرستاد،  می

ه باشد هر چیز شد، دوست داشت نام دیگري داشت نه میخطاب کنند، دیوا
از پیش خوانده شده جز این انسان که مدام در حال دور زدن به چرخی 

نادر و نادران  ادر را دید، ناصر را هم دید، او قادر و قادراناست، پیرمرد ن
و در میدان  آمدانگان همه را دیده بود، اران هزار از دیوناصر و ناصران هز

  :شهر فریاد زد

  تغییر دهید جهان را تغییر دهید

کشید کسی یاراي  یروزگاران دیوانگی که ناصر همه را به بند م آندر 
از این رو به فریاد پیرمرد هزاري به دورش جمع شدند،  زدن نداشت، فریاد

هایش را  بوسه زدند، لباساو را ناجی خواندند، بر دست و پایش  فریادکنان
عورتن  رمرد کهلباس بر سر و صورت کشیدند، پی آنکندند و از تبرك 

  :زد میشده بود فریاد 

را در هم بشکنید، قدرت را نابود کنید،  ین تخت را از میان بردارید، ناجیا
  ها روید به جنگ با ریشه
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دند که او القول بو ریختند، همه متفق خواند و مردمان اشک می پیرمرد می
است، او همان مسیح موعود، مهدي قائم، بوداي زمان و  آنانناجی دنیاي 

تا  آمدهرا تغییر دهد، او  آنانتا دنیاي  آمدههاي دیگر است، او  نام هزاري
زدند، کرنش  اش بوسه می او و جایگاه قدسیجهان بهتري بسازد، بر 

  شتند،کردند و سجده گذا می

نعره زد،  سو دوید و فریاد زد، گریه کرد آنپیرمرد عورتن به این سو و 
 آدمیانخندید، قهقهه کرد، دیوانه شد، بر سر و صورت خود کوفت تا 

  تا دنیاي را تغییر دهند بدانند تا با او بخوانند

بدانند که قدرت فساد و زشتی است، هر کس بر این اریکه پا گذارد دنیا را 
دیگري کمتر، پیرمرد فریاد زد تا به نابودي خواهد کشاند، حال یکی بیشتر و 

دانند ناجی جز خویشتنشان در جهان نیست، باید به عزم خویش دنیاي همه ب
خواهش کرد تا کسی را  آدمیانو از  کرد میرا تغییر دهند، پیرمرد گریه 

تا کسی را به خدایی نرسانند، با خدایان در برابر نجنگند و جایگاه  نستایند
تا  کوفت مید بر صورت خو کشید مییرمرد نعره پ خدایی را نابود کنند،

ا ود خواهد شد، با خونخواهی دنیا ري جهان ناب بدانند به انتقام همه آدمیان
  دیوها خواهد بود، آنن از به این دیورویی جهاخون خواهد گرفت و 
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برخی او را دریدند و  زد جماعتی به پایش سجده کردند، اما هر چه او فریاد
به او دوباره هر چه نامش  اعتنا بیزدند و بیشمارانی  آتشاش را  جنازه

  .اند ي عمر را مردگی کرده ند همهبدان آنکهزندگی بود را گذراندند بی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  یار جان
  

  

زد و  هاي شهر قدم می در خیابان همنوعانشاي از دنیا و  انسان به تنگ آمده
بود  آندنیا را زیر نظر گرفته بود، روزگارانی بود که از دنیا و هر چه در 

بیزار شده بود، او دیگر هیچ تمایلی به زندگی در این دنیا نداشت و هر چه 
بود که  آمدهبه تنگ  آدمیاناز دید،  بود را سراسر زشتی و پستی می آندر 

هایشان یکدیگر را مورد خطابه قرار  این سالیان بودنچگونه به طول تمام 
هاي  مهري بر هم تاختند تا خون یکدیگر بنوشند و بر گرده دادند و با بی

ها  یکدیگر سوار شوند، او دیده بود که در طول تمام این سالیان انسان
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ها همه را به اطاعت خود در  ي قدرتی بزرگ در دوردست چگونه به واسطه
  ،اند آورده

و بر  آوردندهمه را به اطاعت قدرتی در ماورا در  آناندرست است،  آري
 آنچهزدند سوار شدند و از  که سجده به قدرتی بزرگ می آنانهاي  گرده
  پرستیدند جاه و مقامی براي خود ساختند، آنان

 همنوعانشاي به دستان  بدل به بازیچه ها آسماناو دیده بود که قدرت در 
نید که در ما فریادهاي بلند بیشمارانی را ش، اآورندبند در شده تا همه را به 

ر به در کردند، او ي روزگا یستادند و او را از صفحهقدرت یکتا ا آنبرابر 
شناخت که دوران سر سپردگی بر قدرتی در ماورا  گونه اینرا دید و  آنان

بیزار بود، باز هم از این زشتی  آدمیاناست، اما باز هم از دنیاي  آمدهبه سر 
 آرزوها را  و دلش سرزمینی در دوردست آمدهبه تنگ  آنانمدام در دنیاي 

  ،کرد می

ین افکار ضد و نقیص در حال زد و با هجوم ا ر خیابان پرسه مید هدف بی
هاي سر به اسمان کشیده به  نزاع بود که ناگاه در برابرش یکی از ساختمان

  :گفت هگون اینو  آمدکالم 

  اي؟ از چه تا اینسان به تنگ آمده
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  چه چیز تو را از این انسان بودن دور کرده است؟

  اي؟ ها را به چشم ندیده شکوه و عظمت در خیابان آیا

  اي؟ این بزرگی در جهان را به چشم نظاره نکرده آیا

و باید به این  آنانیتو است، تو یکی از  همنوعاناینان همه از برکت وجود 
  ببالی آنبودن خود فخر کنی و بر انسان 

شنید،  آدمیانپیکر ساخته به دست  ها را از ساختمان غول او تمام این گفته
اي هم  شنیده بود به راهش ادامه داد، حتی ثانیه آنچهاز  تفاوت بیلیک 

شروع به گفتن کرد با سخی بگوید، در ابتدا که ساختمان نایستاد تا به او پا
صداي وجدان درون من است، بعد اصالح کرد که خود خواند شاید این 

  شاید این صداي قدرت در ماورا باشد که امروز با من به سخن نشسته است،

 خواسته تا به من گونه ایناند، شاید  از خود رانده آدمیاناو را بسیار  آخر
از  آدمیاناي را به  نزدیک شود و مرا به پیش خود بخواند تا دوباره کالم تازه

  و برسانم تا در برابر او به خاك بنشینند و تسلیم باشندسوي ا

همات ذهن یک انسان تو ها اینقدرت ماورا نیست،  آناما نه این صداي 
سانی که امروز بیشتر از پیش به دامان این زندگی سرتاسر بیمار است، ان
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خورد،  هاي روانی غوطه می فریب وامانده است و هر روز در بیشمار بیماري
که  آنانبالد، شاید به  به خود می آننهد و از شناختن  اسمی می آنبر هر بار 

اي هم عطا شد، مهم درمان دردها  ها را کشف کردند، جایزه این بیماري
  نهفته است آناننیست، همان بازگویی دردها هم ارزشی است که به نزد 

بداند به  آنکهگذشت بی  آنپیکر را شنید و از کنار  او صداي ساختمان غول
که در افکارش غرق بود  گونه همانواقع چه کسی با او صحبت کرده است، 

  :و با او گفت آمداي عظیم به سخن  کارخانه

ي جانان جهانی  هاي بر جهان، تو اشرف همه اي بشر دوپا، اي واالترین جان
  از این بودن به خود ببال و خویشتن را دریاب

و بودي که آسمان و زمین را به تسلیم تباید که به بودن خود غره شوي،  تو
بالی به اختیار داشته  آنکهها پرواز کردي بی  خود فراخواندي، بر آسمان

نفس بکشی، زمین را  آنبتوانی در  آنکهباشی، دریاها را در نوردیدي بی 
و امروز روز شادمانی تو  آفریديتسخیر کردي و از هر ناچیز وجودي 

  ین بودن به خود ببالیکه باید از ااسان و ناامید نباش است، هر
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شنید، از فریادهاي  را می آنزد و او صداي  کارخانه با صداي بلند فریاد می
 منشأکه نتوانست  آنگاهصداي را دریابد،  سرمنشأاو بر جاي ماند تا  امان بی

  :را دریابد هراسان فریاد زدصداي 

  اي؟ تو کیستی که با من به سخن آمده

  خواهی چه میاز وجود حقیر من 

  :خواند فریادکنانکارخانه با صدایی بلندتر از پیش 

هاي تو بر جهان هستم، امروز یکی از مخلوقات دون تو در  من یکی از خلق
هاي جهان  تا به تو بفهماند که تو واالترین جان آمدهبرابرت به سجود در 

االجرا است،  توانی به همگان سلطنت کنی و امرت بر همه واجب هستی، می
  باید از این بزرگی بر خود بنازي و خویشتن را فرمانرواي جهانیان بدانی

او که از شنیدن صداي کارخانه بر جاي خود خشک مانده بود، به تصویر 
اش به  و نداي او را که از دهان باز مانده چشم دوختکارخانه عظیم در برابر 

 آمداش فائق  که بر فکرهاي پراکنده آنگاهتراوید گوش داد و  بیرون می
  :گفت
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ات  براي این گفته آیار جهانم، ها ب که من واالترین ارزشخواهی بگویی  می
  لیلی هم داري؟د

کارخانه نخواست تا سخنانش را دوباره تکرار کند، پس خاموش ماند و در 
این خاموشی او را به دوردستی فرستاد تا باز هم براي او بسیاري به سخن در 

پیکر رسیده بود تا با او سخن بگوید،  ، این بار نوبت به هواپیمایی غولآیند
  :بر او خواند گونه اینی بلند رو به او کرد و یبا صدا پیکر غولهواپیماي 

سرور تمام عالمیان، اي یگانه جان با ارزش بر جهان، تو خالق این جهان 
بزرگ هستی، تو الیق نام خداوندي هستی و باید که تو را ستود، چه کس 

، زمین و آوردرا در این جهان چنین یارایی بود تا جهان را به تسخیر خود در 
خود کند و به گوش تا گوش جهان فرمان براند، اي یگانه  آنآسمان را از 

  ارزش جهان من در برابر تو بر خاك خواهم افتاد و تو را سجود خواهم کرد

او که از شنیدن این نداهاي ریز و درشت و این سجده بر پاي خویش 
  :خواند گونه اینانداخت و  غبغبشادمان شده بود، بادي به 

  کسی واالتر از ما نیز به جهان بوده است؟ آیا
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 آنانپیکر و بسیاري دیگر از هم جسمان  هواپیما و کارخانه و آپارتمان غول
  :فریاد زدند

  ها بر جهانی خیر، تو واالترین جان

ها شادمان بود به راهش ادامه داد تا باز بسیاري به  او که از این شنیده
کرد، بیشمارانی در برابرش به  طی می ، به طول مسیري کهآیندستایشش در 

آسا و عجیب جهان،  هاي غول تعظیم درآمدند و او را ستایش کردند، سازه
همه و همه در برابر پاي او به سجده  آدمیاناختراعات و کشفیات بزرگ 

خالق جهان پرستیدند و همگان به او  ترین بزرگافتادند و او را به عنوان 
بودید تا خالقی در ماورا را  آني شمایان بر خواندند که اگر در دیرباز

فتید و او را سجود عشق بورزید، در برابر او به خاك ا آنکنید و بر  ستایش
دانستید که خالق بر جهان هستید و با  د، بدین مرتبت بود که شمایان میکنی

تخت واالگوهر خواهید  آناین فهماندن بر دیگران روزي خویشتن بر 
  نشست

داد و  افتادند به راهش ادامه می او با ستایشگرانی که در برابرش به خاك می
ناراحتی در پیشترها خبري  آنبالید، دیگر از  هر بار بر این بزرگی خود می

برد  نبود، فکرش را این بزرگی پر کرده بود و به هر سوي که نگاه می
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این هم فراتر رفت، باز بیشماران مخلوقاتی بودند که او را بستایند، اما کار از 
و او را ستودند تا در برابر ابر  آمدندپیالگیانش به پیش  او و هم اختراعاتهم 

ابزاري که هم نوعانش ساخته بود ایستاد و او در برابرش به خاك افتاد، ابر 
تا  توانست هر کاري را به پیش برد، او با فرمانی قدرت داشت ابزاري که می

توانست خلق کند و خالقان را از میان  ویران کند، میتا بسازد و  نابود کند
بود  ابزاري ابرتوانست بیافریند و آفریدگان را در هم بشکند، او  بردارد، می

 آنچهکه همه چیز دنیا و فرمان جهان را به دست گرفته بود، او تجسمی از 
با این دیدن در برابر اربابش به خاك  و بود تا کنون بر او خوانده بودند

  :نشست خواند

اي سرور جانان جهان، اي بزرگ مرتبت واالنشین، امر تو اجابت خواهد 
م، تو باید تو کن آنا در چشم بر هم زدنی از خواهی را بران ت شد، هر چه می

گر تو در برابرت به  که با این بزرگی فرمانروایی کنی و حال من اطاعت
  ام خاك نشسته

دم و حشم در برابر هر بار رشد کرد و انسان سرور بر جهان شده با هزاري خ
 گونه این تعلیم دید، هر بار کسی او را ستایید و بر این تخت بر او جاه داد و

بارور شدند و از پشت هم سرورانی به جهان راندند، اما این سروري  آدمیانی
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یافت و هر بار بیشمارانی را به خود  پایانی بود که باید ادامه می راه دراز و بی
  بلعید می

 آراستهزك و کوچک، عینکی شفاف، ذهنی اي بزرگ، سطحی نا جعبه
 گفتند آناننشستند و برایشان خواندند، نخست به  آنانهمه و همه در برابر 

، ابزاري که تو با آوردبود تا چنین ابزاري پدید  آنکه چه کس را یاراي 
را به  آنان سخن برانی و آناني جهان سخن بگویی، به  دیگران به هر گوشه

ها را به دست گیرد، بر  تسلیم فرا بخوانی، چه کس را یاراي این بود تا ذهن
 آنفکر کرده است، چه کس را یاراي  آنکه خویشتن بر بخواند  آنی آنان

بود تا ببیند و بر دیگران دیدن ارزانی دهد، اگر خواست چیزي را نبینند از 
اي  ند برایشان تصاویر تازهبرابرشان محو کند و اگر خواست دگرگون ببین

ستاییدند  همه را به او گفتند و دوباره او را ستاییدند، نه او را نمی آنانبسازد، 
کرنش  آناناو را به ستایش نشستند، هر بار بر  همنوعانکه بیشمارانی از 

که هایی  تر رها کردند تا به قله مست را آنانو هر بار در این دیوانگی کردند 
فرمانروایی کنند و از باالتري به  آنه شده دست یابند، بر برایشان ساخت

  تران جهان بنگرند که
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 آنانکردند که جهان در پیش رو از  آن ي آمادهرا  آنانخواندند و  آنانبر 
ساخته ي ابزارهاي  هاي جادو و همه هاي نورانی جعبه خواست، سطح می

تعلیم  آنانرا پروراندند، به  آنانو  آمدندهمه به صدا در  همنوعانبراي مهار 
را تحویل گیرند که پرورانده بودند، نظمی را که از  آنیند تا در دورتري داد

 بودند تا نظام تازه را به بیشمار سربازانی آمدهبر  آنانتري ساخته بودند،  پیش
  ها را فرا گرفتند رسمزین کنند که از خیلی پیشترها د

بزرگی کنید، باید که جهان را به تسخیر  اي بزرگان جهان، باید که به جهان
شما در بزرگی پیش رفتند و بر دیگران فرمانروایی خویش درآورید، نیاکان 

هاي بر جهانید، شما بزرگید و شمایان خالقان  کردند، شما واالترین جان
یده شد و نه شناسانده ها که نه د جهانید، در دیربازي به خالقی در دوردست

 آخرششوید و به تا با او همراه  از او بیاموزیدتا  آوردید دشد سر تعظیم فرو
درس پروردگاري را و حال  آموختاو به شما  آريتر شوید،  بزرگاو از 

، حال که یگانه خالقان جهانید، اید آوردهحال که به دست  اید، که آموخته
 گذارید،هره برید، باید که به این رقابت پا باید که از این تخت بر رویتان ب

  از دیگران بربایید ه برترین شوید، باید که گوي سبقتباید ک
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زدند، یکتایی،  بلند فریاد می رفت، همهصداي یکتایی زمین و اسمان را فرا گ
  یکتایی، وحدانیت، توحید، یگانگی

هاي جادو،  هاي نورانی جعبه و سطح نوردید درمیصدا زمین و اسمان را 
ترها بر  از پیش آنچههاي دربند،  رقصان، ذهنهاي  اعالنات خیابانی، مردمک

باره تکرار کردند، ، دوباره و صددخوانده شده بود را دوباره فراخواندن آنان
هایشان  که خواب بودند در گوش آنگاهگفتند،  آنن از زربه هر کوي و ب
که به خیابان بودند در برابر دیدگانشان به رقص در  آنگاهزمزمه کردند، 

یشان بدل شدند و از هر یاکه در تفریح بودند به لذتی در رو آنگاه، آمدند
به زیستن در برتري و بخوانند که راز  آنانغنیمتی بهره جستند تا به 

ي خالق  شد، این خرقه همتا بیطلبی است، باید که یکتا بود، باید که  برتري
  باشند، نظیر بیاست که یکتا و  آنانیي  بودن تنها زیبنده

هاي  بدانند که واالترین ارزش آنانتکرار کردند تا  آنانخواندند و با  آنانبه 
  ،غرق مانده است هم انسانی در فردیت خویش آنجهان انسان است، 

تواند همه چیز را تسخیر  تواند به جایگاه خدایی برسد، می یک انسان می
و باید  خود کند آنز تواند همه چیز را ا انا باشد، میتواند یکتا و م کند، می

ها را بدرید، بدرید و  انکه خالق جهان یکتا باشد، بدوید و در این کارزار ج
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گیرید و جهان را از ها را به دست  تاجشوید، بدرید و یکتا شوید،  همتا بی
  خود کنید آن

جهان پر شد و همه جا را پر کرد از این رقابت خوانده شده، باید که هر چه 
یافت، باید که  برد تا به این جایگاه رفیع دست می در برابر بود را از میان می

شد، باید همگان در جنگی  ي جهان می شکست تا یگانه همگان را در هم می
بود که جهان  گونه ایني جهان شوند و  پرداختند تا یگانه مداوم به رقابت می

  پایان فرا گرفت و همه را به کام خود فرا خواند را رقابتی بی

خوانده قابت، رقابت بر سر بهترین بودن، بر سر برترین جهان پر شد از ر
دست هم دادند تا این  ابزار ساز بودن همه دست به شدن، بر سر خالق بودن،

ارزش خودساخته را بر همگان بفروشند و خریداران بیشمارش در هر کوي 
هاي فروش این رقابت به سر و صورت هم کوفتند و  و برزن در برابر دکه

  خمی و بیمار کردند،یکایک را ز

ها بود و هر انسان در این  فرد انسان آنجهان جهان فردیت بود، همه چیز از 
 توانست به این مرتبت واال می همنوعانشه به دست پرستی تازه ساخت انسان

دست یابد، مرتبی که به طول هزاران سال در دوردستی بود، هزاران سال با 
گاه  که هیچجایگاه قدسی  آنه چشم دوختند، ب آنطمع بیشمارانی به 
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 آنها تنها از  ي در دوردست نزدیک شوند، این قدیسه آننتوانستند بر 
را تطهیر و این جایگاه قدسی  آمدند میپرستیدن بود، بسیاري هر بار 

کردند  اش را ستایش می نشستند و بزرگی اك میکردند در برابرش به خ می
قدرت نادیده را با قدرتی بر زمین تغییر  آناما روزي توانستند تا جایگاه 

 باره یکها که  ستان تنگ بلورین بود، در همان دورددهند، در میان هم
ب کرد و بر سر غص خود کرد، آنجایگاهش را گرفت، از اي  سیماي تازه

ان هم افتادند به نزاع یکدیگر را کشتند و سرآخرش جایگاهی واهی به ج
تخت زرین و  آنخدشه بر  هیچ بیبود،  هآمداین جایگاه قدسی به زمین 

خواند  یخود کند، باید در ابتدا م آناز  جایگاه را آنتوانست هر کسی  می
خواند که انسان خالق جهان  باید می ها است، الترین ارزشکه انسان وا

پیرامون خود است، باید باور داشت به کرامت و عزت انسانی به اشرف بودن 
بودن او و بعد از قبول کردنش  همتا بیر، به یکتا و ات این جاندا و واالیی

باید  شد، و وارد بازي رقابت می گذاشت میاید که به فردیت او احترام ب
خواهند شد تا دنیا یک سرور به  آلودهکرد که بیشمارانی به درد  قبول می

خود ببیند، هر چند که بر این جایگاه عطا کردن بخشنده شدند و راضی بر 
تا هر دیار هر کشور، هر شهر هر روستا هر مدرسه هر اداره هر  بودند آن

  کارخانه و هر جاه و بیجاه دیگري خالقی به خود داشته باشد،
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خواهند، اربابان برده  می خواهند، حاکمان محکوم خالقان مخلوق می
خواهند و عامران غالمان حلقه به گوش، پس دنیاي حاکم و محکومان  می

تا خویشتن را در این رقابت به واالترین  آمدان در بند ساخته شد و این انس
  بدل کند

فتادند و او باز هم راه به پا بود همگان در این رقابت به جان هم ا ها میدان
چندي بود که از این  خسته شده بود، آنانندي بود که از چ رفت، می

تصویر ه خالقان را دوبارو بود اما داستان مخلوقان  آمدهها به تنگ  دریدن
  د،کرد و بر او چهره نمایان

بر او مستولی شده است را از وجودش دور کند،  آنچهدوباره به او خواند تا 
توانی حاکم  اي خواند که باز هم می او جز محکومان بود اما دنیا به او خطابه

  ود بدل ساز،که در برابرت است را به محکوم خ شوي، هر

  کیست؟او 

  کار کند؟تا  آمده وي توکارگري در پیش ر آیا

لذت ببر، قدرت در پیش  آنحال از این افیون در برابر استعمال کن و از 
کن، او را بدر و به جانش در آي با او همخوابگی کن، او  عفت بیروي را 
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ت، همه چیز بتازان امروز جهان جهان فردیت استو است، بر او بتاز و  آناز 
خویشتن  ي شمایی است که بهبرا ها است، تک تک افراد این جمع آنز ا

اید و این دار دنیا با هر چه  قسم شده  گی خود هماید، به بزر ایمان آورده
  خوابگی با قدرت را به شما خواهد داد، هم بار یکنامالیمات است فرصت 

 آغوشچگونه او را به  مشق کنید، چگونه او را بخوابانید،براي داشتنش 
که سر بر شما ساید، اگر به درستی از  بکشید، چه کنید که رام بر شما باشد

د شد، شاید یک کارگر را به وابگی گیرید به نهایش بارور خواهخ او هم
م به کشوري حک آخرشقدر برایتان زایید که  آنهزاري بدل کرد و 

، با او دآورید در را به خدمت خوراندید، باید زبان او را در بستر بدانید او 
و رام خود در جهان رهایش کنید تا باز بیشمارانی را براي  بازي کنید عشق

  آوردشما به بند در 

حال که بیشمار مخلوقان بر او خوانده بودند، حال که مدام سطح نورانی در 
که به بزرگی خود فکر  که خویشتن را دریاب کرد میدستش به او تکرار 

ها و  پیشی بگیر، حال که قدرت با چشمککه در این رقابت از دیگران  کن
د در کنار خواند، یکی در در اش او را به خود فرا می ي شهوانیها رقص

  داد در درد جان می ،سوخت خیابان به خود می
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جانیار او شود که سطح پروا به یاري از او بشتابد، خواست  خواست بی
تو باید که  خواند،رار کرد، ذهن در بند برایش ها را تک نورانی دوباره درس

تو است، باید همه را در بند  آني روزگار از  به خود بیندیشی، این صحنه
که سطح نورانی  بود آنگاه، آوريامیال است در  آنچهخود براي رسیدن به 

  کرد او گرفت و شروع به تصویر گرفتن دردآلودهاي  را در برابر نگاه

 را زنده زنده سوزاندند، هان دختريي دیگري از ج او تنها نبود در گوشه
  جرمش چه بود؟

کتا در قدرت ی آنتاده بود، چه تفاوت که او هم در برابر قدرت یکتایی ایس
اسمان باشد و یا در تنگ بلورین زمین، از خوبان باشد یا اهریمن بدسیرت و 

  بدصورت او در برابر قدرت ایستاد و سوزانده شد،

بر جان او شدند  آتش بود آنان دن قدرت بررسی آنچهبیشمارانی به سوداي 
قدرت در کمین بود به تصویر با سطح  آنچهو بیشمارانی دیگري براي 

تصاویر از دردها به آسمان و زمین نقش بست تا بر قدرت  ونورانی ساختند 
و  بروند آنانشند، به دنبال با آنان، از را بشناسند آنانتا بیشترانی  بیفزاید آنان
  وار از دیگران پیشی گیرند، در این رقابت دیوانه گونه این
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کند و به رنج وامانده است، بیایید و او را دریابید،  واي کسی در درد جان می
  بیایید و به داد او برسید، بیایید و داد او را از دنیا بستانید

بود که محکوم به دیوانگی خوانده شد، این ندایی در  آرامیاین نداي 
شنیده شدن بود، اما فریادهاي بلند و ان بود که محکوم به نتو رسویی بیکو

هاي چشمان کور  به مردمک تر از پیش به گوش رسیدند، ار محکمرسا هر ب
هاي در بند نشستند تا او را در نیابند و از او  بیشماران نقش بستند، به ذهن

در این فردگرایی و  آنکهسکویی براي پریدن خویش بسازند، سکویی براي 
 گونه اینست یابند، باید که اند، د بوده آن آرزويدر  آنچهکتاپرستی به ی

ها  به شمایان از همین درس آخرباید که خویشتن را دریابید  باشید،
 آنطلب  که امروز بتوان از شمایان اید آموخته آنچه چیز فراي  ،اند آموخته

به خویشتن در خویش بنگرید و او را پاس  آنکهکرد، امروز هیچ ندارید جز 
  جهان شما را پرورانده است گونه اینبدارید که 

اگر کسی از رنج براي چندي به دور از  سرکارگر شدید اي کارخانهاگر در 
ها  که به همین دام ، باید که او را طعمه کنیدد که او را بدریدکار ماند، بای

اند،  برایتان ساخته آنچهتوانید به  می بخورید،توانید در این یگانگی غوطه  می
ابزار بیشمارانی را به درد وانهاده،  آناگر دانستید که با ساختن  دست یابید،
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، بسازید که این اند ندهسوزانده و در درد واما آتشاز کار بیکار کرده، به 
به حال شمایان چه  رستی یگانه ارزش جهانتان شده است،یکتایی و فردپ
شما است،  آني دنیا از  خواهید، همه یز را براي خویشتن میسود که همه چ

  باید بیایید و در این فرمانروایی از دیگران پیشی گیرید

اید براي فرمانروا شدن ش بود تا چهره تطهیر کنید، آناز بر شاید روزي نی
رساندید و  باید که به دیگران مدد می ورزیدید، اید که بر دیگران مهر میب

ي  بود که شمایان فرا خوانده شدید تا در این بازي تازه به نقش تازه گونه این
  خود جان ببخشید

که با ارزشان دنیا ما هستند،  آنانکه واالنشینان جهان ما هستند،  آنان اند آمده
و زندگی است  آنچهتا به کرم خویش بیشمارانی را ارزانی دهند از  اند آمده
ها  بیایید اي درماندگان، بیایید و از این تحفهاند،  بوده آنالیق به  آنانتنها 

هاي در  ر اریکهن را براي مرتبتی سیر خواهند کرد تا بشمایا آنانلذت برید، 
هاي دزدي به شمایان عطا خواهند کرد  و از لقمه آیند می برابر چنبره زنند،
  هاي طالیین منزل کنند، تا بیشتر بر تخت

اضافاتش را پس خواهند داد، پس بر پاي اند و به خودتان  از خودتان خورده
 آنچهبوسه زنید و بر خاك از  اند، ازاي سالیان خونتان را مکیدهبه درکه  آنان
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ي از که تصویر آنجا آسودگیبه  آناناند لذت برید تا  به شما تحفه داده
هاي الجانتان سوار شوند و  اند بر گرده ش دادهزیبایی در ریا به خویشتن نق

ها را  ه این درساست ک آنانی آندوباره به پیش روند، این مرتبت تنها از 
گوش سپردند و بیشتر با جان و دل  ها کالسکه در این  اند آموختهبهتر 

  اند شدهیکتا در این ارزش تازه ساخته فارغ از هر چه تحصیل است  گونه این

حتی اگر نیاز به  هاي تازه را خویشتن خواهند ساخت، ن پس راهاز ای آنان
نخست هر چه تطهیر کرده خود را به  ي چهرهدفاع از حقوق شمایان بود 

ا به هزاري تصویر خواهند ساخت و خویشتن ر نگاشته بود خواهند زد،
را  آرزویشکه خواهند فروخت تا در مرتبی یگانگی در برابر دیدگانتان 

  ،ت یابنداند دس کرده

  بود خواهد شد آنانکه فردیت  آنچهباز هم همه چیز فداي 

از بودن تا خوب ماندن، از مدد  است، آناناین فردیت  آنمه چیز از ه
ا تغییر از هر چه نیکی و پروا خوانده شدن، از در جنگ ماندن ت رساندن تا بی

خواهند درید تا در این رقابت  آناناگر جهان خواست تا بدرند،  بدي است،
هان طالب ارزشی به خوب بودن بود ز دیگر درندگان پیشی گیرند و اگر جا

  تا بزرگ در این تصویر تازه ساخته شوند آمده آنان
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این  فهماند که آنانبر اینان ایستاد، چگونه باید به چگونه باید که در برا
سوي به هر کوي و  در جهانی که از هر فردیت بی ارزش و پوشالی است،

با این  توان میچگونه  ی از این دیوانگی خوانده شده است،برزن درس
را از  ها حنجرهاي مداوم ایستاد و فریاد زد، این ه گلوهاي دریده شده از ناله

اگر داغ دار نباشد به زخم  اند، دار کرده اند، اگر نبریده داغ کمی پیشتر بریده
صدا از هر گوشه به  قدر آنیچ نتاختند ه آنخونین مانده است و اگر به 

ناپدید و  آنان امان بیي فریادهاي  رویشان نشاندند تا این نجواها در میان همه
 آنتوان  مسکوت ماند، مگر می آناندر برابر  توان میناهویدا شود، اما مگر 

وار تازه  برد و دوباره در این ارزش دیوانهنهاي زشت پیشین را از میان  ارزش
تخت را  این بارایم و  ي پیشتر را از میان برده ماند که بر تخت نشسته ساکت

این ایم و  ي از پوالد در برابرش نقش بستهبلور این بار ایم، به طال مزین کرده
  اي خون از شمایان بمکند نشینند و هر بار در گوشهب آنتا هزاري بر  آمده بار

است،  آمدهمست که براي دریدن به پیش  ي دیوانهباید چه کرد با این قوم 
بزرگی باید فریاد زد از جمعی به  ها را دوباره و از نو فرا خواند، باید ارزش

فهماند  آنانباید به  باید دوباره همه چیز را صرف کرد، ي جانان جهان، همه
است، باید مدد را به تصویر  ارزشی بی فایده بیهاي  که این ساختن

عشق  آنچهر دیگران نقش داد، باید به عاطفه و مهر به تري در براب بزرگ
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که همه چیز را به  آنانا ام است دوباره همه چیز را تصویر کرد،خطاب شده 
  غارت خواهند کرد سود خود

بگذار تا ارزشی از برابري تصویر کنیم و این  بگذار تا غارت کنند،
بخورند و  غوطه آندر  شدگان به عشرت به قدرت، این مسخ خوابگان هم

زه گی بدل کردند تارا به همرنگی با جماعت براي بزر که خویشتن آنگاه
ر میان نیست که فردیت د خواهند فهمید که برابري ارزش جهان شده است،

اند چیزي به جاي  بارور شده آنچهاز  آنگاهن است، همه جمعیت و همگا
  نخواهد ماند

است از زایش  آمدهخوابگی با همگان در  قدرت هرزه که به هم آنگاه
رحمش را از دست خواهد  این بارهزاران باره در زشتی در خواهد ماند و 

خوابگی را از دست خواهد داد  داد، دیگر بارور نخواهد شد، دیگر توان هم
هر چه کردند دیگر  آمدندر خوابگی او د که دیوانگان به هم آنگاهو 

همان دیوانگی و به همان و در  آورداز دیوانگی را پدید نخواهند  فرزندي
  دار تکرار خواهند کرد، اقت دنبالهزها را در این حمها و رو ي شب اتاق همه

د نهاد و ما دوباره شان وا خواه را در دیوانگی آناناین بار این سیر گردون 
  گان باشنداش هم جهانی خواهیم ساخت که همه
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سخن  این بار ه جان در جهان است،عظیم به وسعت هر چهمگانی بزرگ و 
ست به قدرتی نیست و اگر ه این باران نیست، کردن در می از کوچک

انسانی  جان یکتا و برابرند،همگانی که به است،  آمدهخدمت همگان در 
  برابر بر دیگران ارزشی دارد به احترام بر جان دیگران، این بارکه 

ی به نزد کسی است تر شمرده نخواهد شد، اما زیبای پستواالتر نخواهد بود، 
که مدد بر جان دیگران باشد، جانیاران بسیار  احترام کند که بر جان دیگران

نزد  این ارزش واال را پاس بدارند و زشتی بهکه  آمدبه جهان پدید خواهند 
ردیت نیست، هر کسی است که جان دیگران را محترم نشمارد، این جهان ف

ردیت است را از میان خواهد برد، به تو فرمانی نخواهد داد تا دیوانه چه ف
فرمانروایی  ود در آوري، نیامده تا بر دیگرانشوي و همگان را به تسخیر خ

  کنی

ش زمین و که برای آنگاهرود،  هاي شهر راه می حال که او دوباره به خیابان
ها و سطح  خانهآسا و کار هاي غول ه آپارتمانک آنگاهاسمان خواندند، 

ز صداي باد چ نشنید، به خود طعنه زد که من اابر ابزار خواند او هینورانی و 
هم پرسید، من از مادرم که ریشه در خواهم شنید، من از نجواي باران خوا

خاك دارد مشورت خواهم کرد، من از جان جهان و حیوان خواهم 
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برخاست کرد و از  نشست و آنانخلوت کرد، با  آنانبا  گونه اینو  آموخت
  شان از صداي فراخشان از نجواي در ذهنشان خواهد شنیدهمه از نداي قلب

احترام کنید و براي پاسداشتش از  آنکه جان یگانه ارزش دنیا است، به 
جان که واالترین گوهر به جهان است نیز بگذرید که ما به همین یار بودن و 

به ابزار که  هیچ بیو  بال بیمدد رساندن آزاده نام گرفتیم و پرواز کردیم 
  کنیم بلندمان هر بار پرواز می هاي آرمانو در  رؤیا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  دوار
  

  

به  آدمیانیکه هنوز  آنجاها  هاي دور و در سرزمینی در دوردست در زمان
 آنومی کوچک در حاضر به جهان ق آدمیانجهان نیامده بودند و تنها 

زیست که تنها گونه از  اي یکه و تنها در جهان می سرزمین دور بودند، طایفه
  هاي بر جهان بود، انسان

کردند،  به صورت گروهی و در ایلی هم دل و یکسو زندگی می آنان
اي میانشان شکل نگرفته بود و همه با هم باید  سروري به خود نداشتند و طبقه

کردند، باید با هم و در کنار هم به جستن غذا  که زندگی را سپري می
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 آنانجستند،  ي زندگی براي خود می شدند و سرپناهی براي ادامه مشغول می
  راي بقا نیاز به با هم بودن داشتندب

اگر شب قرار به خواب  مثالًجستند،  هایی می و از این در کنار هم بودن بهره 
کرد، اگر گروهی براي  نگهبانی می آناناز ماند و  قوم بود باید یکی بیدار می

ماندند و از بقایاي غذا  ها می النهاي به  رفتند عده جستن غذا به بیرون می
این  کردند، از بقاي یکدیگر حراست می گونه اینکردند و  یحفاظت م

از جانان جهان نیازمند زندگی در کنار هم بود،  برآوردهي تازه سر  گونه
  جستند اجتماعی بودند و بقا را در همین در کنار هم بودن می آنان

روز که از ترس به  آنتا  گذشت میها  در همین با هم بودن آنانروزگاران 
ریادهاي جانان دیگر به تنگ خود در ماندند، شبی در میان جنگل با صداي ف

باري که هوا طوفانی شد از رعد در آسمان ترسیدند، از بارش  ،آمدند
را در  آنانهاي مداوم خسته شدند، زمین لرزه جهانشان را تکان داد و  باران

  ترس وانهاد،

در وجودش که  برخاستهي تازه  و با این قوهکسی از میانشان به خلوت رفت 
دور کند، او  آنانتا ترس را از  اي نظر کرد کر کردن بود به راه چارههمانا ف
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ي روزها را فکر کرد تا به سرانجامش راهکاري براي دوري  در خلوتش همه
  هاي مداوم یافت، از ترس

  :گفت آنانو به  آمد همنوعانشروزي فریادکنان به میان 

ها  که قدرتی در ماورا و دوردست اید آمدههراسید از چه به تنگ  می از چه
به کمک ما نشسته است، او ما را برگزیده تا در این جهان اوامر او را به 

  آییم، نائلی از او ما نیز به مرتبتی ایکرسی بنشانیم و در ازاي این فرمانرو

هان نشر دهیم و او را در ج ي آوازهاو به من عهد کرده است که اگر نام و 
حافظ بزرگی نام او بر جهان باشیم، از هر خطري ما را در امان خواهد 

  داشت

ها از ترس به خود  ها در طول تمام این تنهایی مردمانی که در طول این بودن
، سخنان او پر ، با خود اندیشیدندآمدندسر ذوق  لرزیده بودند، از سخنان او

که به وجد  آنانتواند قدرتی در ماورا حافظ جان ما باشد،  بیراه نیست و می
ت خود قدرتی ماورایی ما نیز در تخیال آريبودند رو به او خواندند،  آمده

 ،چگونه این دوار گردون در حال چرخش استایم  دیده ایم، را دیده
  باز هم بچرخدکند ت را هدای آنقدرتی در ماورا  آنکهبی است  ناممکن
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شادمان شده بود، رو به دیگرانی که در فکر فرو رفته  آناناو که از همراهی 
  کرد آغازاش را  خطابه گونه اینبودند کرد و 

آگاه باشید و بدانید که قدرتی در ماورا و دوردستان در انتظار زندگی ما 
یم و در ازاي است، او ما را به جهان فرستاده است تا بزرگی او را عبادت کن

اش به ما جاه و مقامی عطا خواهد کرد، ما را در  این کرامت بر بزرگی
ي خود بر زمین خواهد  بزرگی خود شریک خواهد کرد و ما را خلیفه

  گماشت

هاي او را تصدیق کردند  پیالگیان تازه راه یافته به این مکتب تازه، صحبت هم
و  آمدندمردمان قوم به سخن  تا جماعتی در میان و فریاد شادمانی سر دادند

  :رو به تازه باوران دنیایشان خواندند گونه این

  نیروي ماورایی قدرت خیر بر جهان است آندانید که  از کجا می

  این دنیا را آفریده است؟دانید که این قدرت ماورایی  ا میاز کج

 نشئتها  توان بر این باور داشت که این دنیا از قدرتی در دوردست نمی آیا
  است؟ آمدهفته و به خودي خود پدید نگر
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ها باشد که ما را به  از جانان جهانی در دوردست شب نیمهفریادهاي  آنشاید 
ها نه قدرتی در دوردستان که  صاعقه آنخواند، شاید دلیل  یاري خود فرا می

فریادهاي آسمان براي بهتر فکر کردن ما باشد و هزاري از این شایدها که 
  شاید بتواند ما را به راهی راست هدایت کند

را محکوم  آنانشوریدند و  آنانبود که تازه باورمندان بر  آنانخواندن  بعد
را راندند و واژگانی براي  آنان عقلی بیو  خردي بیبه  کردند، دانشی بیبه 

  از خویشتنشان بود آنانابداع کردند که براي دور کردن  آنان

ران باید که از ود دانست که براي مهار این بیشماکه به خلوت رفته ب کس آن
پیروز شود تا افسار این قوم را به دست  آناناي مدد گیرد، باید که بر  راه تازه

 آوردنهایی که براي به دست  گیرد، به یاد قوم خویش افتاد، به یاد تالش
که براي روزي خوردن  امانی بیهاي  کردند، به یاد زحمت مایحتاج می

  ر فرو رفت و دوباره اندیشیدبود که باز به فک گونه اینشتند و دا

او  اي داشته باشد، ر کس وظیفهه آنتا در  آورد او نظمی را باید پدید می
راهگشاي دنیاي  آدمیاندیده بود که این با هم بودن و در کنار هم بودن 

دهد  ها نگهبانی می بدون برنامه، اگر کسی شب گونه ایناست، اما نه  آنان
را از هجوم دشمنان در امان داشته است و باید به همین صورت باقی  آنان
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اي را به عهده گیرند، پس  براي زندگی در کنار هم وظیفه مردمان این روستا
مند کرد تا در هر  را وظیفه آناناندیشید،  همنوعانشوظایف در افکارش به 

هم بتوانند تا با هم در کنار  شرایطی کسی کاري براي انجام دادن داشته باشد
ه با همه ک پذیرفتند، مشکالت را مرتفع کنند، اما همه که فرمان او را نمی

تا قدرتش را به دیگران او نیاز داشت  سپردند، و دل به او گوش نمیجان 
برنده و قدرتمند  همنوعاناو باید که فرمانش را در میان  اثبات کند،

  ساخت می

شد تا به جماعتی  آنهایش بر  ي اندیشه پس باز هم فکر کرد و در میان همه
  ها را عطا کند اولین وظیفه

به خلوت  همنوعانروز برخی را از میان  آندر صبح فرداي  این بار
را به محضر خود فرا  باورمندان تازه لقب گرفته بودند که آنانپذیرفت، 
از دل خلوتگاهش بیرون شد، با صدایی مالیم و روحانی رو به  آرامخواند و 
  :خواند گونه اینجماعت 

ه او مرا به حضور دیشب که با سرور جهان به خلوت نشسته بودم، دیشب ک
تا به شمایان مرتبتی  ه من فرمود تا شمایان را برگزینمخود فرا خوانده بود، ب



 دوار ٢٣٣

 

به جهان  آدمیاني او براي انذار دادن  براي دفاع از او عطا کنم، من برگزیده
  دشمن او خوانده شده است آنکهبودم و شمایان سربازان او براي جنگیدن با 

خویشتن بالیدند و  نتصاب تازه به شدت به خود میتازه باورمندان که از این ا
  پنداشتند شادمان شدند، را از بزرگان می

قرار  تر مرتفعاي  تر و در قله ، از دیگران با ارزشاند متفاوتبا دیگران  آنان
اش را ستاییدند و از این  اند، به نخست بزرگی او و قدرت ماورایی گرفته

  مرتبت تازه سرمست شدند

مرتبط با قدرت در ماورا بر بلندي ایستاد و با دستانش که برخی روحانی 
اي از نور  ، با سري که هالهتراود میکم سویی به بیرون  آتش آندیدند از 

تشعشاتی به بیرون  آنرا احاطه کرده بود و با نگاهی نافذ که از  آندور 
د تا از دست کشی آنانسر  ، بربرگزیدتراوید سربازان تازه را غسل داد و  می
  دمیده شود، آنانقدسی روح عظیم بر وجود  نشان آن

این رفتند و  همنوعانبعد از مراسم عطا کردن وظیفه بود که باز به دل دیگر 
  :گفت گونه اینو با مردمان  آمدبه سخن در  آرامهم روحانی  بار
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قدرت در دوردستان به من گفت تا به شمایان بگویم که تنها  آنسرورمان، 
نام او بر جهان است، باید که در برابر  بزرگداشتما در این جهان  ي وظیفه

که او را از  کنیم آنم که او دستور داده است، کنی آناوامر او تسلیم باشیم و 
اي  هایمان شادمان کنیم، ما در برابر بزرگی و بخشندگی او وظیفه کرده

  آوریمداریم و از این پس باید که در برابر او سر تعظیم فرود 

  :و فریادکنان گفت آمدیکی از مردمان به تنگ 

بگوییم و بزرگی او را ستایش اش  او را چه نیاز بر ما تا به دیگران از بزرگی
ما باید چه کسانی را به این قدرت بزرگ فرا بخوانیم، حیواناتی که  کنیم،
  خبریم بی آناندیگري که از وجود  هاي دانیم، یا انسان را نمی آنانزبان 

، نیازمند جایگاهی براي آشامیدنیمما براي زنده ماندن نیازمند، خوردن و 
را چگونه با بزرگی او تالقی کنیم و چگونه  ها اینخوابیدن و استراحتیم، 

  از بزرگی او بدانیم، پاسداشتي خویش را  یگانه وظیفه

 آمدهزه در خدمت اي به سربازان تا سري تکان داد و اشاره آرامروحانی 
به سخن  پیش رفتند و خاطی را که در برابر بزرگی قدرت سربازان بهکرد، 

خود در  هایی که براي دفاع از با چوب بود سالخی کردند، آمدهدر 
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م زدنی در برابر به جان او افتادند و در چشم بره دورتري فراهم دیده بودند
  و را کشتند و خونش را به زمین ریختنددیدگان دیگران ا

زد رو به همگان  ه بود و دست و پا میکه او به زمین افتاد روحانی در حالی
  :ریاد زدف

ها بیزار است، کسی که او را ستایش نکند  ی ما از این گستاخیقدرت ماورای
بر بزرگی او به خاك نیفتد را از میان خواهد برد، سربازان او در و در برا
خلوت و به تنهایی ، مبادا که در خورند اند و روزي می ي زمین زندهجاي جا

  در برابر او چیزي بگویید و از او به بدي یاد کنید

با دور شدن او بود  دور شد، همنوعانا کرد و از میان روحانی این خطابه ر
او بود که با یکدیگر سخن  که مردمان دردمند تنها ماندند، بعد از رفتن

این قدرت  براي دیگري از زشتی آناناز میدان دور شدند و یکی از گفتند، 
  ماورایی گفت

  :خواند گونه ایناو 
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هایمان از دریده شدن براي گفتنمان هراس نداشتیم و  ما به تنهایی و در ترس
هایمان  و ما را در برابر گفته آمدهاین چه قدرتی است که براي ما به میان 

  خواهد درید،

ه این سخن از او پیچید و در شهر گوش به گوش چرخید تا همگان بدانند ک
است، روحانی نیز  آمدهاو در برابر قدرت بزرگ جهان به اعتراض بر 

اي از تنهایی او  بود که فرمان دوباره گونه اینفریادهاي معترض او را شنید و 
کنند که بر  آنداشت تا  آنبه زمین رسید و سربازان را بر  ها آسمانو از 
  دستور رسیده بود، آنان

رتی شده بودند که خ قدمس آنانرسیدند، پ ز خود چیزي نمیسربازان دیگر ا
نبود،  آنان آنجایگاهی داشتند که در دیربازي از  آنانعطا شده بود،  آنانبه 

به دیرباز  آناننبود،  آنان آنزدند که در دیرباز از  در سرابی پرسه می آنان
در میان هم نوعانشان همانند دیگران بودند، اما امروز برگزیدگان قدرتی در 

  ،خطاب شدند ها دوردست

دیدند که مرد خاطی را به چوبی  آمدندکه مردمان به میدان وز بعد صبح ر
را به خود داشت تا  آنان ،ي او در میدان ي سوخته جنازه اند، زده آتشبسته و 

چیست، روحانی در حالی  ها آسمانبدانند جزاي ایستادگی در برابر قدرت 
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دیدند  کشیده شده خاطی را می آتشي  که همه در برابر دیدگان جنازه
  :فریاد زد

یا به راه که در این دن آنانقدرت ماورا همه را به کیفرشان خواهد رساند، 
براي بزرگی مرتبت او از جانشان بگذرند را روزي  بزرگی نام او عمل کنند،

خواهد داد، در این دنیا از نعمات او بهره خواهند جست و در جهانی به 
اویدان به شادي خواهند بود، این سربازان نامی جهان ما، دورترها مانا و ج

خود خواهند کرد،  آني دنیا لذت را از  سربازان قدرت ماورایی در همه
ارزانی شده فرمانروایی  آنانبه  گزیده شده تا بر جایگاه رفیعی کهبر آنان

در راه این ترویج حقیقت جانشان را از دست دهند، هماره  آنانکنند، اگر 
خورد و از هر لذتی ه و جاویدان به کنار قدرت عظیم روزي خواهند زند

تا جایگاهی براي  بهره خواهند برد، هر چه از لذات جهان است، از غذا
ن زیبا که دست و پا بسته در اختیار ها، از زنان و مردا به زیر سایه استراحت

  خواهد بود آنان

او هر که در  زار است،از ایستادگی در برابرش بیبدانید که قدرت ماورا 
او را خواهد سوزاند و در  را به تیر غیب گرفتار خواهد کرد، برابرش بایستد
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باشید که  آگاهخواهد سپرد، بدانید و  آتشجهان دیگر او را جاویدان به 
  جهان خداوند ما است ترین بزرگ

ند و از این کرد میي خاطی نگاه  گرفته آتشي  زده به جنازه مردمان بهت
 آوردهسربازان تازه ایمان  نشستند، بزرگ به ترس افتادند و بر خاك قدرت

دي انداختند تا به فرمان ها با و بر سینه آمدندها به وجد  از شنیدن داستان
روحانی بزرگ بر خاك نشینند و بزرگی قدرت ماورا را ستایش کنند و 

 آنانیاي ي دن حاکم شد و همه آدمیاناي به جهان  بود که نظم تازه گونه این
  را فرا گرفت

دیگر مثال دنیاي  ،آورد میاي سر بر  روحانی تازه اي گوشههر بار به هر 
نده باشد و جهان پر شد از بود که تنها قومی کوچک به جهان زدوردستان ن

که سراسر جهان را احاطه کردند و هر بار به قومی در  آدمیانیبیشمار 
ساخت تا ربازانی براي خویش و س برآورداي به تاریخی روحانی سر  گوشه

جهان پر شد از نظمی یکتا به  گونه ایندست قدرتمند قدرتی یکتا باشند و 
  اشکالی بیشمار

بزرگ  آتشی ،آمد میقدرت یکتا به نمایش در  آندر جایی نمادي به نشان 
جایی قدرت در  نگی تراشیده نماد او بر جهان بود،شد و س پنداشته می
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شکل قدرتی  و گاه به آمد میر بود و به شکل خورشید و ماه د ها آسمان
جسم نداشت و سکونی برایش تصور  تصویر شد که تصویر شدنی نبود،

آسمان نشست اما قدرت حقیقین به نکردند و هر بار قدرتمندتر از دیروز به 
  روحانی و سربازان بود آنختیار ا

اقوام بیشماري به عظمتی بیشمار به تنهایی نبودند و  آناندیگر مثال دوربازان 
را گرفتند و هر بار روحانی به خلوت رفت و  آناني قلمروي  گوشه گوشه

روحانی پیشترها به هزاري روحانی در  خواند، آناناي براي  فرمان تازه
فرمان از وظیفه  فرمان به هزار تکه و پاره بدل شد،ها بدل شد و هر  دوردست

باور  آنچهن بردن نابودي خطاکاران، براي از بیاي براي  از وظیفه واند،خ می
که باید  آمد میفرمان  پنداشتند، خطا می آنان آنچهبود،  صفتی زشت و زشت

  کاران را از میان بردبه جنگ رفت و در راه این قدرت یکتا خطا

فتند تا همه چیز ي قدرت را به دست گر روحانیان بر تخت نشستند و اریکه
نشسته بود  آنهرمی شکل گرفت که قدرتی ماورا به نوك  باشد، آنان آناز 

ود او در دوردستان به جهان ما سرکی احب همه چیز بود اما در میانه نباو ص
شد، او صاحب همه  کرد اما صاحب خوانده می درازي نمی ، دستکشید نمی

به غنیمت گذاشت که نام او را  آنانیي ارثش را براي  چیز بود و همه



 َدَوران ٢٤٠

 

دند و هر چه به راه او ش که مبلغان دادند که راه او را فرمان می خواندند می
  روحانیان شد آننام او در زمین بود از 

شد،  آنان آنصاحب قدرت شدند، ثروت از  آنانروحانیان روح فروش، 
گاه کار  وربازان روحانی هیچقوم د آنبود، دیگر در  آنانهمه چیز به اختیار 

ست و رفت، نگهبانی شام نداد و تنها بر تختی نشبه میدان ن آذوقهبراي  نکرد،
را گماشت تا  آناناي براي مردمان فرا خواند،  فرمان خواند، هر بار وظیفه

دیه دهند، قربانی کنند بیاورند تا به راه قدرت ماورا ه آذوقهتا  نگهبانی دهند
  شد لذت برد برایش هبه می آنچهو او نشست و از 

ي دیگري از این هرم سربازان  پیش رفت و در گوشه گونه اینسراسر جهان 
یدند و که دیگر فکر نکردند، دیگر نیندیش آنانذاشتند، بیشماري پا به میان گ

 عمل کردند، آنانبار او فکر کرد و به جایشان روحانی کبیر فکر کرد، هر 
شما  ،دست و پا یک ز است وواندن که هر انسان نیازمند یک مغبرایشان خ
روحانی است که  آناختیار  اي این انسان برساخته هستید و مغز دردست و پ

که در این هرم قدرت  آنانپس  رمان را از قدرتی یکتا گرفته است،ي ف همه
ا بیشتري دست یافتند دست از پا خط هر بار بارورتر شدند، هر بار به لذات

کردند  یآنبه اندیشیدن نکردند، تنها  آلودهگاه فکر خود را  نکردند و هیچ
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نقش  گونه اینرسید از جایگاه رفیعشان لذت بردند و  دستور می آنانکه به 
  قدرت یکتا را بازي کردند آندست و پاي 

که اکثریت  آنانبیشمارانی که در این هرم قدرت هیچ جایگاهی نداشتند،  
به ایشان امر  آنچهشدند تنها وظیفه داشتند تا مسکوت بمانند تا  خطاب می

شنیدند، نباید حرکت  گفتند، نباید می ازند، نه باید میعملی سشد را  می
ي تازه  دند و هر بار به فرمان تازه وظیفهنما باید مسکوت می آنانکردند،  می

دنیا بودند، اما این کالفگی را باید که  قدرتان بی آنانساختند،  را عملی می
 آناناي جست و  پاسخی بود، پس روحانی که مدام در ریا اندیشید راه تازه

  ي خویش ساخت تازه رؤیايرا هم درگیر این 

ها یک به یک زمین را پر کرد، باري ده فرمان بود، باري صد فرمان،  فرمان
 آنبه تا  آمدها  بدیل، فرمان هاي بی آلود بود و گاه فرمان عطب هاي آیهگاه 

  هایی عطا کند اکثریت خاموش نیز نقش

مالک شوید، همسرانتان را به بند  آنان، باید که بر اند شمایان آنفرزندان از 
کنید، حیوانات و دیگر جانان  کنید که با مالتان می آن آنانو با  آوریددر 

که خویشتان درست کنید  آن آناناند با  شده آفریدهجهان براي لذات شما 
توانید  د میان تر براي خدمت به شما زاده شده هاي ضعیف پندارید، انسان می
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روحانی و قدرت  گونه اینو گمارید بو به بیگاري  آوریدرا به بند در  آنان
را درگیر  آناناش فرا خواند و  یکتا این جماعت بیشمار را نیز به بازي تازه

  اي کرد چنین راه تازه

 آنانییر کرد، خطاکاران یز در همین وانفسا ادامه نیافت و دنیا تغاما همه چ
ها در رنج و  که در طول تمام این بودن آنانشده نامیده شدند،  که رانده

شدند تا در برابر این دیورویان بایستند، حقیقت را برمال  آنعذاب بودند بر 
، جنگ بر سر اکثریت خاموش آورندسخن به میان  آنانکنند و از زشتی 

  ندکرد میرا با خویش همراه  آنانباید که  بود،

بردند، سربازان که  روحانیان که در قدرت بودند و از این جایگاه لذت می
تا امیال  آمده آنانخویشتن را در اختیار گذاشته و جاي فکر نداشتند، 

 آنانبه کرم  دیگران را عملی کنند و از این راه امیال خویشتنشان را نیز
  سیراب کنند، اما اکثریت خاموش راهکاري براي تغییر بود

شراکت کردند، به نزدیک  ها نیز بیشمارانی بودند که بر تخت آناناز 
پرورانده خواستند که در رویایشان  آنساده قدرتمندان رفتند و از این نظم 
نیز در برابر  انآنکان نام گرفتند و مال آوردندبودند، بیشمارانی را به بند در 

پس  ماده بود تا شرایط را دگرگون کند،ریت در ظلم آتغییر ایستادند اما اکث
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 را فرا آناندند، دست به کار ش آنانشدگان و خطا کاران براي بیداري  رانده
  خواندند

برخی به  آنانهاي  بیدار شدند، برخی به روشنگري آنانبرخی به فریادهاي 
بود  گونه اینها و  مناي قدرت و برخی براي وعدهاستدالل و دلیل، برخی به ت

  نظم پیشتر ساخته را دگرگون کرد آنو  آمدکه اکثریت خاموش به میدان 

حانیان سر جاي خود باقی ماند و دوباره روبه  اما وامصیبتا که همه چیز
تران به سربازان پیش شدگان پیشتر بودند، از رانده این بار، برآوردند

اي  ي تازه از میان رفت و ایده دار سپرده شدند، نام قدرت ماورا هاي جوخه
  جریان بود، او را گرفت، اما همه چیز به همان نظم پیشترها بهجاي نام 

تفاوت چندانی در میانه جریان نداشت، باز هم قدرتی یکتا در میانه بود اما 
داللتی سابق  هاي دورتران، نه به بی قصه آننه در اسمان نه به  این بارشاید 

  ،کشید میدر میان بیشماران نفس باز هم زنده بود و   اي تازه اما با رویه

، روحانیان کرد می سرآغازو دوباره همه چیز را  چرخید میوار گردون د
شدگان دیروز روحانیان امروز  امروز نام گرفتند و رانده شدگان راندهپیشترها 

وز به سربازان امروز بدل موش دیربودند، سربازان دیروز مردند و اکثریت خا
  ز همه چیز تکرار شد و انسان به این تکرار عادت کردشد و با
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ي  هر بار تکرار و هر بار تغییر هر بار همان داستان گذشتگان همان قصه
یکسان، باور به این  با مغزياما  آمدههاي تازه به میدان  پیشترها با شخصیت
همگان بود، گاهی به وظیفه  آرزويد، اکثریت خاموش جسم تازه یکسان بو

او را  اي آمدهیش ساکت کردند و گاه به حقوق تازه بر او را در خو
به  آنانز د که ندایی ابای خاموش بودند، آنانساختند، اما باید که  آرزومند

  آمد نمیمیان 

تا به جاي همگان فکر کند و به جاي  خواست میاین نظم باز هم مغزي 
شاید فیلسوف  این باري جهان بود،  تصمیم بگیرد او روحانی دوباره گانهم

شد، شاید دانشمند و پروفسور، شاید طلبه و خاخام، شاید  خطاب می
 آنداد تا سربازان بیشماري  ، مغز متفکر دستور میجمهور رئیسسیاستمدار و 

  دستور خوانده شده بود، آنانکنند که بر 

بودند تا  آمده آناناندیشیدند و  نباید می کردند، می ز هم نباید سربازان فکربا
ش باید گاه عمل کنند، اکثریت خامو اراده بیفرمان مغز را به مثال دست و پا 

و دوباره نظم حاکم جریان  ماند میخاموش  به ضربت و گاه به لذت
  یافت که همه چیز دوباره در حال تکرار بود می
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ر نزدیک ما باید که این خطاکاران د دآمفرمان  این باردوباره جنگ شد و 
باید که  گروند و باید که با ما همسو شوند،باید به باور ما ب که از میان روند،

  کنند، آغازبه میدان روند و باید که جنگ را 

اي براي  هاي تازه هدر پی راماند، پس  باید که خاموش میاکثریت خاموش 
را خاموش  آناناي ساخت تا  زه، باید ابزارهاي تاشدند آنانخنثی کردن 

چه  آنرا از  آنانباید  اي واداشت، هاي تازه را به سرگرمی آنانباید  کرد،
ر نیاز است تا اه داشت، اگرا خاموش نگ آنانحقیقت است دور کرد، باید 

ان چشمکی خواهد زد و به سرباز آمدخاموش شوند دوباره روحانی خواهد 
را خاموش داشت به لذتی در  آنانگر باید کشند و ا آتشه به تا او را شبان

را دمادم از نیاز خواهند  آنان، آوردرا به لذاتی در بند خواهند  آنانپیش 
را اخته  آنان شان غرق خواهند کرد، ان در تنهاییرا در بودنش آنانکرد، 

  خواهند گذاشت،

اي راضی  اگر مثال دیربازان به طبقه باید که مسخ شوند، آنان، اما سربازان
 اختیارشان در را خواهند می چههر  روند، شوند به مرتبتی از هوش می می

 پس است، هایشان ذهن بر رسوخ به زنیا شدن مسخ براي اگر بگذارید،
 خواهید می چه هر آورد در بند به را آنان هاي ذهن تا آورید پدید را زارياب
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 آرزو خویشتن که کنید آن و آورید در خود بند به را همه دوباره تا بسازید
  ،اید کرده

قدر در این دوار گردون به دور خود پیچ خوردند و همه چیز را  آن آدمیان
در گذشته  آنچهت از اي نیس تکرار کردند که حتی روحانیان را هم خاطره

حتی  آنکهبی  مه چیز تغییر کرده است،اند که ه باور کرده هم آنانبود، 
نند که همه چیز در حال تکرار ببی دیربازانبه گذشته باز گردند و از  بار یک

دیگر از سربازان و اکثریت خاموش چه انتظار که همه ایمان به تغییر  است،
اند و  دیگران را کشته آرزوياند که  کسانی کرده را آرزوها ،اند آورده

  اند به خوابی عمیق فرو بردههمه را  گونه این

به خاطر نیاوردند که در طول تمام این سالیان و این  کدام هیچ انآدمی آري
این چه گذشته است، اما زمین که همه را دید، زمین که  آناندوار گردون بر 

ي  ، دوباره همهآورددر میان این جنگ تازه باز هم جنگ پیش را به یاد  بار
  کرار شد،ها برایش ت صحنه

، براي یکتا پرستی و آمدنددر  آنانبار بر سر تحمیل کدام باور به خاك  آن
  ؟پرسی همهبراي  این بار
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 زدند آتشبار براي از میان بردن کدامین پادشاهان به خاکشان ریختند و  آن
  ؟جمهوران رئیسکدامین  براي از میان به در بردن این بار

کسی نیست که  آیاپرسید،  یزمین همه را دیده بود و کالفه دوباره از خود م
  به اینان نجوایی تازه کند؟

قدر  آن ا بخواند که اگر از دیربازان راه اشتباهی رفتید روزي بایدرا فر آنان
ها بیایید و فریاد  باید به میدانه فریاد اشتباه خود را سر دهید، شجاع شوید ک

حال  ست،وانگی نبوده ادی به طول این سالیان کردیم چیزي جز آنچهبزنید 
  را تغییر دهیم آنتا  آمده

هاي در  ه به سرب جاننه به شمشیر ک این باروباره دید که سربازان زمین د
که کسی را کشت  آنگاهاند، دوباره دید که یکی از سربازان  یدهبرابر را در
  اي به ذهنش خطور کرد که او که بوده است؟ براي ثانیه

به او فرمان داده بودند او را بیدار کرد که براي ناموس  آنچهاما بالفاصله 
و آرمان براي هزاري معنی  براي وطن براي دین، براي فرهنگ براي ایده

  است و همه چیز را از یاد برد آمدهبه جنگ  معنا بی
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دوباره دید که از این  شنید،هاي روحانیان را  زمین دید و دوباره خنده
در دنیا  آنچهاند، دید که چگونه  ا که نبردهه چه بهره همنوعانشحماقت 

زمین  اي زحمت بکشند، برایش ذره آنکهبی اند  لذت است را تصاحب کرده
و  آناني دنیا به فرمان  دید که همه اند، ه چگونه سربازان را مسخ کردهدید ک

از مهر و  گونه آنازان را به دستان سربازان فتح شده است، دید که سرب
  اند فرمان است را نشنیده آنچهاند که هیچ جز  ههی کردعاطفه ت

هاي کودکی در  به اشک گشایند می آتشدید که سربازان چگونه سبوعانه 
  پیش رویشان،

دید  کشند و صندلی از زیر پاي کودکشان که بر دار است میدید چگونه 
  بینند نمیکه چگونه در این مسخ شدن ذوب شده و هیچ 

 ،کنند میپرستان اکثریت را خاموش  روحانیان و قدرتزمین دید که چگونه 
را  آنانبرند، دید چگونه  را از میان می آناندید باري به فدیه و باري به جزا 

و سینه  رق کرده که دور از جهان واقع است، زمین همه را دیدبه دنیایی غ
درونش را  هاي فشان آتش و تمام و از خویشتن بیرون شد، زمین دید شکافت

جود خود ریخت، زمین دید و هر چه گسل به زیرش به و آتشکرد و عال ف
، باز روحانیان فریاد بود را با فریاد تکان داد و خویشتن را تکه و پاره کرد
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است تا  آمدهي دیرباز ما بود که گفتیم، قدرت یکتا  زنان گفتند، این وعده
  خود کند آنزمین را از 

 آدمیاندوباره روز بازگشتن به همان راه پیشترها بود، زمین دید که دوباره 
بزنند  آتشتا روحانیان را تغییر دهند، سربازان را  آمدهتا تکرار کنند،  آمده

و باز اکثریت خاموش گذشتگان بدل به جماعتی از روحانیان و سربازان 
بود با خواهش از  آمدهها به تنگ  زمین پر درد که از این دیدن این بارشود، 

میان بردارد، او گفت اما اسمان خواست تا با سیل هر چه انسان است را از 
قدر به حال مردمان اشک ریخته بود که دیگر  آنز چندي پیشتر اسمان ا

در بند  آدمیاننتوانست ببارد و خشک بر جاي ماند، زمین و اسمان به سوگ 
روزي به بیدار شدن مردمان بیدار گریستند و خوابیدند، خوابیدند تا شاید 

روزي را ببینند که این نظم فاسد از میان رفته است، این بوي فساد از  وند،ش
و بوي طراوت و تازگی از ساختن جهانی تازه به انسانی جهان رخت بر بسته 

روز شاید زمین و اسمان خواب باشند اما ما  آنتا  است آمدهنوین به میان 
فرا  مان تازهمان باید که بیشماران در خواب را به راه بیدار و با فریادهای

ینی که از بیداري ما شادمان است به نیم، فریاد بزنیم و سراخرش بر زمبخوا
از نو  آدمیانبرقصیم و هلهله سر دهیم که  اشک شوق چشمان اسمان

  بر دنیاارباب و سرباز  هیچ بی شدند، سرآغاز
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