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

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا گردد و

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

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

  .از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود اگر کسی

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



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

  .ها است گیاهان، 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

وان راه گذشتگان را در پیش تد از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نگرفت و 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 . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

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

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



توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
و حق  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  



  

  

  

  

  شناخت

شناسیم، مردمانی در حال زندگی  اي دورتر از آنجا که ما می در دهکده

ي سرسبز و زیبایی بود و سرزمینی خوش  کردن با هم بودند، دهکده

  آب و هوا که چهار فصل را در میان خود داشت،

هاي آرام، فضاي  هاي مالیم، نسیم بخش با باران نواز و روحبهارهایی دل

  .هاي شکفته شده سرسبز و غنچه



 ناجی ٨

 

ها دل ببندد و  هاي دراز به این منظره قدر زیبا بود که هر کس ساعت آن

کرد و محصوالت  تابستانی گرم اما با برکت که درختان را بارور می

پروراند و ثروتی براي اهالی این روستا به بار  زراعی این دهکده را می

 دهکده وهاي ریخته و زرد در سراسر  آورد، پاییزي عاشقانه با برگ می

آورد و همگان را به  اي به دهکده می سرآخر زمستانی سرد که روح تازه

 ها آنتغییرهاي ناگهانی هوا به  نیا اند، داشت که هنوز زنده این وا می

  داد، زنده بودنشان را هشدار می

 و زندگی ها که کوچک بود اما اقلیمی پر از تفاوت هرچنداین دهکده 

در این دهکده در سر بود و ، سوداي بودن و زندگی در خود داشت

به طول تاریخ دوست داشتند همواره به این خاك دست یابند  همسایگان

ي آب و هوا و  و در آن زندگی کنند، زیرا این خاك نه فقط به واسطه

ي در و گوهري که در خاکش نهفته داشت  طبیعت زیبا که به واسطه

این آرزوي  آورد و همواره ثروت را براي اهالی آن به ارمغان می



 شناخت ٩

 

هاي  بسیاري از آدمیان بود که در این خاك زندگی کنند و از ثروت

  درونش لذت بجویند،

ها شرایط این دهکده چنین نبود، هرچند از ابتدا هم  از آن دوردست

گرفتند و  کسانی که با رندگویی گوي سبقت را از دیگران میبودند 

شري که ثروت کردند، ق جامعه را به دو دسته تقسیم می گونه این

 بضاعتو قشري که از  کردند هنگفتی داشتند و در رفاه زندگی می

کندند و  دار بودند و همواره در پی رزق و روزي جان میکمتري برخور

غیر یافتند، اما به واقع آن دورترها خیلی کم و  به هیچ منزلی دست نمی

حال دیر تر و کمتر بود، اما  هاي طبقاتی کم قابل لمس بود و این تفاوت

زمانی شده بود که دیگر زندگی آدمان این دهکده رنگ بوي سابق را 

  نداشت،
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دیگر تفاوت میان آدمیان این دهکده از زمین تا آسمان بود و این دو 

که در دورترها به نظام خاصی  ها آنکرد،  دستگی میانشان بیداد می

ندگی در دون هیچ نظم و یکپارچگی زنار هم بپایبند نبودند و آرام در ک

، یعنی کسی نبود تا به آنان کردند را تجربه میآسایش توأم با رفاهی 

تر  حکومت کند، قدرت کسی از دیگري بیشتر نبود و این ثروت عادالنه

  کردند، تر زندگی می میانشان تقسیم شده و آرام

از گذشتگانشان زیرا  ،کردند در هرج و مرج زندگی نمی بی قانون اما

چه دانستند  را آموخته و بر آن پایبند بودند، می هایی ارزشهمواره 

ها  و سعی در اجراي همین ارزشکاري زشتی است و چه کاري نیکی 

  داشتند،

هایی پیش  زشتی ها هم برخی اوقات درست است که درون این ارزش

و پا درمیانی هرگونه اختالف و مشکلی  يدیسپ شیرآمد، لکن با  می
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شد و آرام در کنار هم زندگی  می میان آدمیان این دهکده مرتفع

عیب لکن آرام و در صلحی  کردند، خالصه که روزگاران نه بی می

گذشت و کسی امیر و پادشاه بر اینان نبود و نیازي هم به این  پایدار می

پادشاهان نداشتند، تفاوت طبقاتی میانشان اندك و قابل درك بود و آن 

  هاي بیشتر خودشان بود، ي تالش ها هم شاید به واسطه اندك تفاوت

اما روزي این روزگاران خوش، با تحولی بزرگ روبرو شد، روزي که 

  دنیایشان را تغییر داد،

و پرستیدن خدا را ها جایی که کسی فریاد یکتاپرستی  در آن دوردست

پرستیم، اما  نیز شنیدند و به خود گفتند ما هم خدا را می ها آنسر داد، 

هاي ما شخصی و در  تلف، این پرستیدنحال در اشکال و آیات مخ

شود، به خلوت  گاه که ظلمی به رویمان هموار می هایمان است، آن خانه

افتیم و از او  کنیم، به زمین می ها با خدا درد و دل می رویم و ساعت می
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کند، گهگاه دلمان  خواهیم و او با آرامشش ما را آرام می کمک می

داریم و  ، دست به دعا برمیشویم کالم می گیرد، با او هم می

شوییم و او چه صبورانه در  را با اشک چشم از جان می مانیها یتنگ دل

 يِدهد، لیکن این خدا هایمان گوش می ماند و به حرف کنارمان می

  کشانیم، هایمان را به صحن اجتماع نکشانده و نمی همواره نهفته در قلب

، دیگر این خدا آن خداي رسید اي به مشام می اما حاال بوي صحبت تازه

هاي آدمیان دهکده نبود، دیگر این خدا، آن خدایی نبود که  درون قلب

ق اي بنشیند و حرفی براي گفتن نداشته باشد، این خداي ناط آرام گوشه

کرد و خود  شنید، امر می گفت، می زد، می اش حرف می از زبان نماینده

  داد، دخالت میرا در کارهاي شخصی و اجتماعیِ آدمیان دهکده 



 شناخت ١٣

 

اي براي آنان ترسیم کند،  هاي تازه خواست قانون وضع کند، ارزش می

ها را به قانون و عمل کردن به آن را تکلیف هر تن بداند و  این ارزش

  سرپیچی و تعدي از این قوانین را کیفر سختی دهد،

  گفت، اي سخن می اش، از دنیاي تازه حال خدا به زبان نماینده

ي آدمیان براي همین روز و همین دنیایشان  ر میان دهکدهتا آن روزها د

ي  شد به واسطه شان در همین دنیا خالصه می گفتند و زندگی سخن می

کردند، هرچند در دلشان امید به  ها می تالش شان یزندگآن، براي 

دانستند و شاید در ضمیر  جاودانگی داشتند، این زندگی را کم می

و آرزوها رسیدن به زندگی پس از مرگ  ناخودآگاهشان یکی از آمال

اش از حب به دنیا و  پایان بودن دنیا که همه بود و به جاودانگی و این بی

  گرفت ایمان داشتند، تر نشأت می زندگی طوالنی
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گاه آن را به  هایشان بود، شاید هیچ شاید آرزو و خیالی در دل ها ایناما 

هایشان به آن فکر  زبان هم نیاورده و فقط و فقط گهگاه در قلب

دانستند دنیاي دیگري نیست، تمام عمر  کردند، از این رو و چون می می

کردند و باور داشتند که  می صرف همین دنیا و بهتر زندگی کردنرا 

ین دنیا خواهند گرفت و براي این مدعا پاسخ کردار زشتشان را در هم

  هاي ریز و درشت بسیاري داشتند، هم مثال

هاي ریز و درشتی ساخته تا به همدیگر  ها، افسانه این مثالجوري که از 

بفهمانند که دنیا دار مکافات است و پاسخ هر کردار در همین دنیا در 

  است، ها آنروي  پیش

اي نو رو به آدمیان باز  ي ناطقش بر زمین دریچه اما حاال خدا و نماینده

پس از این دنیا ، از جاودانگی زندگی گفت نهاده و به آنان از آخرت می

ر آن خداوند پاسخ کردار اي دور که د و خداوند و قضاوتش، آینده
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ردار شما در این گفت، پاسخ ک خوش و پلید انسان را خواهد داد و می

پاسخ نخواهد ماند، کیفر و پاداش آن را در جهان پیش رو  جهان بی

وامر ي این دنیایتان، کارهاي نیک و اطاعت از ا خواهید دید، اگر توشه

  کنید خواهید رسید، خداوند متعال باشد به هر آسایشی که فکر می

طعامی لذیذ، شراب شیرین، دختران و زنان زیبا و باکره براي 

خوابگی و اگر از فرمان خدا تمرد کنید، آخرت سختی در پیش  هم

  روي شما است،

از زبان نائب  ها ایني  گر، همه آتش سوزان، سرب داغ و مالئک شکنجه

هایی که به طول  به گوش آدمیان رسید و آن ها زمین و آسمانوند خدا

ي آرام، در صلح و صفا زندگی کرده بودند   سالیان دراز در این دهکده

  شدند، اي روبرو می هر روز با وسوسه، ترس، ذوق و هیجان تازه

  :پرسیدند آمدند، از او می آور خدا می به نزد پیام
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  آخرت کی خواهد رسید؟

  شود؟ رت میچگونه آخ

  شویم؟ ما پس از مرگ چه می

  قوانین خدا چگونه است؟

داد، ولی  را با اذن پروردگار پاسخ می ها سؤال تک تکو پیامبري که 

که ذهن مردمان دهکده را پر کرده بود، این  سؤالی ترین بزرگشاید 

آوري که با حالتی  بود که کی و چگونه آخرت اتفاق خواهد افتاد و پیام

  :آورد خاص کلمات خدا را به زبان میروحانی و 

بدانید و آگاه باشید که جهان را زشتی فراوان خواهد گرفت، اتفاقاتی 

که کسی از زمانش باخبر نیست، به جز خداوند  پیش روي شما است

عزوجل، این رازي پوشیده براي شما است، اما آنگاه که جهان پر از 

هر  مؤمنانشد که  قدر زشت ن آنکفر و شرك شد، آن روز که جها
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روز آرزوي مرگ کنند، آن روز است که خداوند ناجی را براي شما 

  .ها را از میان بردارد تا تمام زشتی خواهد فرستاد

که این  تمام وجودشان کنجکاوي بود و مردمی که این را شنیدند و

  ناجی چه کسی است،

  آیا انسان است؟

  ؟آیا دیو است یا پري

تنها به همین  ها اینجانب رسول نبود و در پاسخ از  ها سؤالکه پاسخ این 

داند که  عالم غیب تنها از آن خدا است و صالح نمی کهکرد  بسنده می

خاطرنشان کرده بود که  ها آنرا با آدمیان در میان بگذارد، اما به  ها این

ناجی هم مثل رسول خدا انسانی است با همین وضع و حال که 

  ها از زشتی و درد است، ي آدم ي همه دهنده نجات
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، به آن باور و ایمان کم کمها را شنیده و  حال مردمان این دهکده سخن

هاي بزرگ و کوچکشان، به صحبت  کردند، در میان جمع پیدا می

دوست داشتند  کم کمآوردند و  کردند، برهان می مینشستند و بحث  می

اي معلوم  گی منوط بر آیندههدف در گذشته به زند از آن زندگی بی

  برسند و به هدفی بزرگ دست یابند،

بپیوندند و این  تیالوهدوست داشتند زندگی قدسی را پیشه کنند و به 

بودند که  میان مردمان در حال پیشرفت بود، هرچند کسانی هم آرام آرام

که شمارشان  دانستند ي او را کذاب می رسول خدا و خداي ترسیم کرده

  هم کم نبود،

آمد و از کذب پیامبر  به میدان می ها آناما شاید آن روزي که یکی از 

شد و قدرت تکلم  به بیماري مشکوکی دچار می و بعد کرد صحبت می

ان دیگر صحبتی مرد، خیلی از مخالف داد و چندي بعد می را از دست می
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نکردند و مردم بیشتر از پیش به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و خیلی 

زمانی نگذشت که مردم دهکده به حقانیت پروردگار و رسولش دور 

به راهی پیش رفتند که در آن به طول عمر  صدا یکایمان آوردند و 

دمان ي مر پایبند بمانند و به راهش عشق بورزند و این شروع زندگی تازه

  .دهکده بود

ي  پیامبر به دستور خدا، حکومتی تشکیل داد تا نظم را به این جامعه

آور خدا در  کوچک انسانی هدیه دهد، خویش به عنوان رسول و پیام

آید، به او  نمیمسند قدرت نشست و پادشاه آنان شد، البته خوب خاطرم 

آنان شد و خداوند  گفتند، اما او پادشاه امیر، خلیفه، پادشاه و یا ارباب می

را  ها آنفرستاد و پیامبر  که قوانین و احکامی را براي آدمیان به زمین می

  آورد، به زبان می
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گرفت، قوانین مستحکمی  براي هر کردار زشتی، کیفري در نظر می

کرد و پیامبري که به عنوان جانشین خدا  ها وضع می براي هر کار انسان

کرد و  عمل می ها آندر طول عمر هم به  مسئول برپایی این قوانین بود و

  .اي را به جهان آنان بخشید نظام تازه

اي بود، قانون، پادشاه و نظم اجتماعی داشت، پیامبر در طول  حال دهکده

کرد و آدمیان از روز قیامت  هاي قرایی می حیاتش براي مردمان نطق

ره از داشت، هموا ترسیدند، آدمیان را از کارهاي زشت بر حذر می می

ي خداوند هستند و  ها، بنده گفت و اینکه انسان قدرت خدا سخن می

  سراسر جهانخدا ارباب به 

کرد که خدا را بپرستید و از او بترسید و در راهش  گوشزد می ها آنبه 

ي پیامبر  هاي هر روزه کار نیک انجام دهید تا کامروا شوید، این بشارت

و سرآخر عمر پر فیض ایشان به  قبل از پادشاهی و بعد از پادشاهی بود



 شناخت ٢١

 

سرانجام رسید و در روزي تلخ براي مردمان دهکده جان به جان به 

  شتافت، الوهیتآفریدگار تسلیم کرد و به سوي 

ي  وظیفه ها آنپس از آن یک به یک جانشین براي او انتخاب شد و 

اداره کردن مردم را به دست گرفتند تا قوانین خدا و رسولش همیشه در 

ها دو بدعت جدید هم در  ن پابرجا بماند و پیش رود و این جانشینیجها

  خود داشت،

شتن موروثی شد و در چندي این والی و امیر دا یکی اینکه پس از

از پدر به پسر وظیفه را محول  ها آناي براي همیشه باقی ماند،  خانواده

کردند و دومین بدعت این بود که نام این والی و امیر دیگر مشخص  می

  شد،

ام نهایی بر این پادشاه کردند و ارباب ن همه او را ارباب خطاب می

شد نام این دو اتفاق را بدعت  ، هرچند به واقع هم نمیدهکده شد



 ناجی ٢٢

 

خواستند از همان ابتدا  یزیرا بعد از مرگ رسول هم بسیاري مگذاشت، 

این امیر بودن را به خاندان و فرزندان رسول بسپارند که البته بدین گونه 

هاي بسیاري اتفاق افتاد، پس این بدعت نبود  هم نشد و بر سرش جنگ

ماندن این ریاست در  ،لکن به جاي خاندان رسول همین نوع از حکومت

از خاندان نبی، بدعت دوم  وربه دیک خاندان اتفاق افتاد اما در خاندانی 

هم شاید تازگی نداشت زیرا در زمان حضور رسول هم بسیاري او را با 

در همه کردند، اما شاید تنها تفاوتش این بود که  نام ارباب خطاب می

حال همگان مجبور بودند پادشاه را ارباب خطاب کنند و این به جاي 

  .بیشمار اسامی در زمان رسول جایگزین شد

ز مرگ ارباب و گذشتن سالیان دراز فقط این اتفاق نبود که افتاد، پس ا

طی سالیان دراز در این دهکده اتفاقات ریز و درشت فراوانی افتاد تا 

  اجتماعی ساخته شود، گونه این



 شناخت ٢٣

 

ي کهن، اربابی قدرتمند در خود داشت که بر تمام  امروز این دهکده

م سخنان بود، قانون کرد، حکم او ختم تما اتفاقات دوران نظارت می

کرد و مردمان موظف به اجراي آن بودند، قانونی که مطابق با  وضع می

هاي خدا و ارباب بود، از این رو در جامعه از همان  شریعت و فرموده

سالیان نخستینِ بعد از مرگ ارباب، عالمان دینی به وجود آمدند، 

را  ها آنیت کنند، ها را به راه راست هدا عالمانی که وظیفه داشتند انسان

بر حذر دارند و از فردایشان بترسانند و گاه و بیگاه کالم خدا و ارباب را 

با استفاده از اسناد و صحبت و اتفاقات  ها آنها یادآور شوند،  به انسان

نشستند و  هایی مجلل  کردند و در ساختمان ریزي گذشته شریعتی را پایه

  بردند، ش دند و زندگی خوب و الهی را پیکرجدال 

در این قصرهاي با شکوه، پذیراي مردمانی بودند که دست به دعا 

هاي آنان گوش فرا  برداشته با خدا صحبت داشتند و به درد و حرف

کردند و به  دادند، هر هفته در روزي مشخص براي آدمیان موعظه می می



 ناجی ٢٤

 

را همیشه و  ها آنهاي همیشگی از شریعت و دیانت خدا،  جز آن صحبت

دادند که ناجی در همین زودي ظهور خواهد  همیشه به ناجی امید می

خدا در قیامت  ،ها را کرد و ریشه ظلم را پاك خواهد ساخت و انسان

  مورد قضاوت قرار خواهد داد،

ي قابل توجه در زندگی این دو بخش از جامعه از روحانیون و  نکته

هاي این دهکده حکومت  نسانعالمان دینی و ارباب بزرگ که به ا

ها بود، ارباب اربابی  شان همین کار و وظیفه ها آناین بود که  کردند می

کردن و عالمان دین بشارت دادن و آدمیان جز اطاعت کار دیگري 

  نداشتند،

کردند،  کردند، تولید نمی مثال دیگران کشاورزي نمی ها آن

 ها آنمختلف به فروختند و مردم از حاصل دسترنجشان با عناوین  نمی



 شناخت ٢٥

 

 کردند میهایی عظیم زندگی  رساندند و این جماعت در کاخ روزي می

  و از رفاه بسیار باالیی برخوردار بودند،

و اما مردم این دهکده، مردمی که به درازاي سالیان قبل از ظهور این 

را راهنمایی کنند،  ها آنباورها، نه اربابی داشتند و نه عالمان دینی که 

  تر در حال زندگی بودند، ر و پایینهمه در یک سطح کمی باالت

به جز آن دو دسته، ارباب و علما در بین خودشان هم دو دسته ایجاد 

و دو سال نیفتاد و پس از  سال کیشده بود، هر چند که این اتفاق طی 

  اینجا رسید، ظهور این باور به درازاي سالیانی با تغییرات ریز و درشت به

اکنون دهکده در دل مردمانش دو دسته داشت، کسانی که صاحب نام 

و  دینی داشتند و صاحب همه چیز بودند و ثروت و مکنتشان به عالمان

ها و تمام  دکان ها، رسید، لکن صاحب اراضی، خانه نمیاب ارب

  هاي دهکده بودند، دارایی



 ناجی ٢٦

 

بردند، صاحبان  می رهو از زندگی مرفهی به گفتند میرا صاحب  ها این

ختیار داشتند، بعضی زنان بیشمار با فرزندان زیاد اگی در هاي بزر خانواده

وابسته به خودشان و  ها ایني  و برخی یک زن با چند فرزند و همه

  ثروتشان بود،

یک زن و چند فرزند داشتند، بعضی یک زمین، یک خانه و یعنی 

شتن ثروت هنگفت، یک زن هرچند میانشان صاحبانی هم بودند که با دا

  و آن هم وابسته به کرمشان بودکردند  اختیار می

در مجموع تعداد صاحبان نسبت به عالمان دین بیشتر بود اما در مقایسه با 

شدند و اکثریت جامعه را  تمام اجتماع اقلیتی کوچک محسوب می

  هایی پر کرده بودند که چیزي در این جهان براي خود نداشتند، انسان



 شناخت ٢٧

 

ملکی، نه زراعتی، نه دکانی و هیچ از مال دنیا به دست نیاورده بودند  نه

ر شد و صاحبان هر روز ها این جماعت بیشتر و بیشت و طی مرور سال

  ،و این نظم دنیاي اینان بود قدرتمندتر

هر روز صاحبانی که ثروت کمتري داشتند همان اندك ثروت را از 

  شدند، ن اضافه میچیزا دادند و به جمع بیشمار بی دست می

چیز براي امرار معاش و زندگی نیاز به کار داشت و  اما این جماعت بی

 گونه ایند و مجبور بود براي صاحبان کار کند و لقمه نانی به دست آور

کم  تن و کمیک  ،ي ثروت هنگفتشان کم به واسطه که صاحبان کمشد 

رفتند و اراضیِ خویش را زان را در اختیار گیصدها و هزاران نفر از بی چ

به حصر در تر  کردند و هر روز نداران را ضعیف و ضعیف آبادتر 

  ،و در این نظم به پیش بودند آوردند و بر ثروت خویشتن افزودند



 ناجی ٢٨

 

رساندند که دیگر نیازمند به صاحبان بودند و  را به جایی می چیزان بی

آنان براي  گونه اینکه داد و نظامی  ي این کار را می شریعتی که اجازه

  عف، قدرتمند و ضعیفو ض تعریف شده بود، نظام قدرت

  و سرآخر صاحب و برده خدا و بنده، ارباب و رعیت

این جامعه سرآخر به جایی رسید که خدایی در آسمان نشسته و بندگان 

ي پیشبرد اهداف آن خدا بر زمین را بر  شماري داشت، اربابی وظیفه بی

از او عالمان و رهبران دین او را در راه پیشبرد این و پس  گرفتهعهده 

را ها، خود  ي این آموزه اي که به واسطه دادند و جامعه اهداف یاري می

  بود، کردهبه دو دسته تقسیم 

 ها آنشدند و در کنار  جماعتی که ثروتمند بودند و صاحبان نامیده می

 آرام آرامن جماعت نیازمند بودند و چیز نداشتند و به آ دگانی که هیچبر

ان شدند پیش رفتند که صاحبان، صاحب بر این قدر اینان پس و آنان آن



 شناخت ٢٩

 

کردند تا  ، طاعت میدادند گوش فرا می ها آنو بردگان باید به اوامر 

د دا یی که همیشه نداي آمدن ناجی میزنده بمانند و کیفر نشوند و خدا

  اند،جهان را به روزهاي خوش بازگردتا 

 ها آنصاحبان به واقع قدرتمند بودند، تمام نعمات این دهکده در اختیار 

ها،  هاي زراعی، دکان هایش، تمام زمین بود، تمام ثروت نهفته در خاك

همه و همه در اختیار این صاحبان بود و بردگانی که براي بقاي زندگی 

  هاي آنان تن در دهند، مجبور بودند به خواسته

رفتند، چه بسیاري از  ها؛ غارها و معادن می ، به میان کوهریختند عرق می

که در این راه جان دادند و در میان این معادن در خاك مدفون  ها آن

شدند و جماعتی که سرآخر گوهرها را بیرون آورده به صاحبان تقدیم 

هاي  تا خود و خانواده جستند کردند و در ازاي آن لقمه نانی می می



 ناجی ٣٠

 

کشیدند سیر  ختیار صاحبان و به اذن آنان نفس میکوچکشان که در ا

  بمانند

خوردند، این گوهر و  و صاحبانی که هر روز در رفاه بیشتر غوطه می

فرستادند، یا  هاي اطراف می بها را به دیگر شهرها و دهکده درهاي گران

زدند و  به جیب می ختند و پول بسیارفرو به دیگر اربابان در شهر می

فرستادند و  بوسی می براي ارباب بزرگ دهکده با دست سهمی از آن را

که چنین اجتماع پر از رفاه و امنیتی را برایشان ساخته  از او متشکر بودند

بردند  بود و بخشی از این مال به دست آمده را به سوي عالمان دینی می

ها یاري دهند و هم گناهانشان را به  تا هم خدا را در راه بشارت انسان

  ي این بخشش و کمک در راه خدا ببخشایند واسطه

ها و خاك و خاشاك با فرزندان سر رو سوخته  بیغولهو بردگانی که در 

هاي بر دست و پاهایشان لقمه نان  صاحبان، با زخم ي و زر خریده



 شناخت ٣١

 

خاطر نعماتش  کردند و از خداوند بزرگ به ور می خشکی در آب غوطه

ریختند و  ها اشک می اعتگفتند، بعضی اوقات به درگاهش س سپاس می

  :کردند نجوا کنان به یزدان عرض می و التماسبا 

تا  بارالها، ناجی ما کی خواهد رسید، کی به این جهان پا خواهد نهاد

  کن کند، زشتی را از جهان ریشه

کردند، دنیا را در آن  زدند و درد و دل می آنان با خدا حرف می

موعود برسد و بتوانند دست در جستند تا روز  قصرهاي عالمان دین می

و از  دست هم به محظر خدا مشرف شوند و در برابرش به خاك بیفتند

  ها و آسایش آماده شوند، ها دوري و براي جهان زیبایی این جهان پستی

  جاي این دهکده در اختیار صاحبان بود، صاحبان قدرت و ثروت، همه



 ناجی ٣٢

 

بردي بردگانی در حال کار سخت بودند و باالتر از  هرجا که نگاه می

شمرد و انبارهایش را پر از  کمی دورتر، صاحبی نشسته و پول می ها آن

  شد، کرد و هر روز از پیش ثروتمندتر و قدرتمندتر می غالت و گندم می

زرخیزي  اري در این دهکده وجود داشت، خاكاراضی کشاورزي بسی

دهد و  روي می حتماًي گذشتگان هر چه در آن بکاري  فتهداشت، به گ

زند، از این رو کشاورزي، در این خاك سود سرشاري داشت،  جوانه می

دیدي که  پوش می رسیدي، مردمانی ژنده وقتی به میان این اراضی می

دگرگون  کامالًکنند و رنگ و رخسارشان  زیر آفتاب به سختی کار می

را  ها آن، از این رو صاحبان گهگاه زند می شده است و به سیاهی بدل

  کردند، کاکا سیاه هم خطاب می

، کاشتند میو  چیدند میهاي سوخته، اندامی الغر و نحیف  با تن ها آن

ي درختی  تر در زیر سایهزدند اما کمی باال کردند و شخم می حرص می



 شناخت ٣٣

 

ی زیبا، مردي چاق و درشت اندام نشسته است و آرام به روي صندل

در همین بین است که یکی از  زند، شتانش پوك میار در میان انگسیگ

ه در دست دارد را به میان ي گندمی ک افتد و خوشه ها به زمین می برده

به بردگان در رو  است اندازد و صاحب که عصبانی و پرخشم می لجنزار

زند و سراسیمه از جایش برخاسته به سمت آن مرد  فریاد می اطرافش

دود و ضربات محکمی به پهلویش  ها را فنا کرده می که گندمالغر اندام 

برد آن را بیرون  کند و پس از آن دست بر کمربند شلوارش می وارد می

ي دیگر  کشد و نفس در سینه کشد و مرد رنجور زیر تازیانه زجر می می

  گویند، بردگان حبس شده و چیزي نمی

اند اما شاید مثال اولین  شاید این اولین بار نیست که این صحنه را دیده

گاه اتفاق  ین کار هیچبار برایشان دردآور باشد و شاید چندي قبل ا

عادتی اما اولین بار و این سکوت چنین پیش برد که این کارها  افتاد، نمی

  .براي صاحبان و تحمل این دردها بخشی از زندگی بردگان شده است



  

  

  

  

  ناجی

کرد، توان ایستادن و بلندشدن از  به سختی بدنش درد می میکائیل که

افتاد و چشمان را  مستقیم بر روي چشمانش می آفتاب زمین را نداشت،

دید که  اي بشاش می هایش، مردي زیبا، با چهره بسته بود و در میان خیال

بلند، دماغی کوچک و صورتی نورانی داشت، ابروانی پر پشت، موهایی 

  دست که جوگندمی بود، هایی یک موزون و ریشهاي زیبا و  لب



 یناج ٣٥

 

آید،  دید که به سویش می میکائیل چشم بر چشمانش دوخت، آرام می

  :زیر لب گفت

  ...سرورم شما

به  آرام آرامشی میکائیل و ومي خ ، آرام لب گزید به نشانهرويمرد زیبا

  :شد گفت سمتش آمد، در حالی که به او نزدیک می

اش تمام  و در حالی که تازه جمله نزدیک استروز پایان این دردها 

  شده بود دست به سوي میکائیل دراز کرد و او را از زمین بلند کرد،

، چشمانش را باز کرد و دید، داود و دانیال میکائیل با تکانی بر جسمش

برند، البته باید گفت که  می اسطبلزیر بغلش را گرفته و او را به سمت 

  ها نبود، خیلی فرق کرده بود، در دور زمان اسطبلاین آن 

آقا اسحاق یعنی صاحب این اراضی، همان مرد چاقی که چندي پیش 

 تهیرا از حیوانات  اسطبلاین  یکائیل را به سختی ضرب و شتم کردم



 ناجی ٣٦

 

خواب به تعداد  و چند تخت و پس از آن رنگی به سر و رویش زدکرده 

  تدارك دید، ها آن براي خوردن غذاياي  بردگان و میز ساده

  این هم از رفعت و بزرگی آقا اسحاق بود،

بته این چیزي بود که بیشتر روزهاي موعود، بردگان از میان قصر خدا ال

شنیدند و در کنار آن همیشه یعقوب مرد مقدس  از زبان عالمان دین می

گفت و  ي خدا برایشان از روزگار سخت دیگر بردگان می میان خانه

داد که صاحب اسحاق چه مرد مهربان و خوبی  رت میرا بشا ها آن

زد،  رفتار خوشی نداشت و گهگاه کتکشان می ها آناست، هرچند که با 

شنیدند،  می ها برده ،ي دیگر صاحبان هایی که درباره اما نسبت به داستان

  رسید، به نظر میصاحب اسحاق مرد خوب و درستکاري 

نالید، دانیال و داود او را به  بدن میدر حالی که میکائیل به سختی از درد 

  روي تختش بردند و آرام خواباندند،



 یناج ٣٧

 

  :داود که خیلی کالفه و عصبانی بود فریاد زد

  کرده، زهرمارمک به حرام زندگی را برایمان این ن

  :و گفت دانیال به او اشارتی کرد

زنی، او صاحب ما است، اگر  این چه حرفهایی است که می آرام باش

  سرانجام بدي در انتظار تو است،ها را بشنود  این حرف

در ها بود که میکائیل بار دیگر چشمانش را بست و  در میان همین حرف

بار چیزي در برابرش  رو به انتظار نشست، اما اینآرزوي دیدن مرد زیبا

  ظاهر نشد و با اینکه درد بسیار داشت از خستگی زیاد به خواب رفت،

صبح تا شب در میان اراضی در حال کرد، از  خیلی سخت کار می

دن روزش را صرف کندن و چیدن و شخم ززحمت کشیدن بود و تمام 

خوابید، هر گاه که از کار فارغ  کرد، کم می و زراعت در این مزرعه می

گذراند، هر  رسید و زمانی را با سارا همسرش می شد به اتاقشان می می



 ناجی ٣٨

 

او و همسرش در این اتاق چند همه در یک اتاق ساکن بودند اما روابط 

  چند نفره هم عاشقانه بود،

گفتند و  گذاشتند و عاشقانه با هم سخن می خیلی به هم احترام می

شد، شب را تا صبح بیشتر اوقات دعا  سرآخر میکائیل دست به دعا می

زمانی که با خدا  گفت و همیشه اذعان داشت، سخن میکرد، با خدا  می

شود و به  دور می، از این زمین خاکی گیرد کند آرامش می خلوت می

به اش بود و حال  کند و عاشق این لحظات از زندگی آسمان عروج می

ها و کارهاي سخت امروز حتی با وجود  خوابی ي این کم واسطه

دردهاي بسیاري که به تن داشت آرام به خوابی عمیق فرو رفت و 

شان  روزانه هايکارچندي بعد دانیال و داود از اتاق بیرون رفتند تا به 

  ،و او براي کوتاه زمانی هم که شده به آرامش برسد مشغول شوند



 یناج ٣٩

 

گیر  شناختند، او مردي سخت اخالق صاحب اسحاق را خوب می ها آن

اش در زندگی، کار کردن و اندوختن ثروت بود،  بود و اولویت اصلی

ي  گذاشت که بردگان از زیر کار در بروند و همیشه آستانه گاه نمی هیچ

اي از زیر کار در رفته و  رفت که برده صبرش آن زمانی از دستش در می

اي مالی زده باشد، از این رو بود که  به او ضربه ،میکائیل یا مثل امروزِ

از اتاق بیرون  که نیهمدانیال و داود به سرعت از اتاق خارج شدند، اما 

هاي تو در توي اسحاق روبرو شدند  ي در هم رفته و اخم با چهره آمدند

  کشید، که گویی انتظارشان را می

ترس تمام وجود دانیال را گرفته بود و در دلش صدبار نام خدا را یاد 

چندي پیش داود را،  يها حرفخواست که  خاضعانه از او میکرد، 

د همچنان خونسرد داو خود ،اسحاق نشنیده باشد، اما در برابرصاحب 

هایش را گره کرده و  فقط مشتداد  بود و چیزي از خود بروز نمی

گویی در انتظار فرصتی است، در همین حال دانیال محکم دستش را 



 ناجی ٤٠

 

هاي داود خورد صورت  گرفت، دست سرد دانیال وقتی به دست

ي دانیال چشم دوخت و تازه به  برگرداند و به صورت سفید شده

دانیال تا این حد مضطرب است و در حالی که با  خاطرش آمد که چرا

سر اشارتی براي دانیال نشان داد تا از اضطراب او بکاهد، صاحب 

اسحاق به او ضربتی زد، چیزي شبیه به هل دادن، آن قدر قوي نبود تا 

  هیکل تنومند داود را تکان دهد،

داود هیکلی درشت داشت، پوست صورتش مثال دیگر بردگان به 

آفتاب سیاه بود، موهاي صاف و کوتاهی  زیرِ زیاد کار کردن ي واسطه

داشت، با چشمانی درشت و شاید تمام وجودش خشم شده و دیگر 

را سعی کرد که باال اش  تحملی در جانش نمانده، دست مشت شده

کار او جلوگیري کرد و در همین حین این دانیال با تمام توان از  بیاورد،

  :زدو حال صاحب اسحاق فریاد 



 یناج ٤١

 

لفتش دادید، مگر به شما نگفته  قدر ایناید، چرا  ها کجا مانده عرضه بی

انداختید و  آید، آن مردك را می کار در رفتن بدم می بودم که از زیرِ

لش هم گوشزد کنید که فردا صبح باید  گشتید، به آن تنه می زودتر باز

را جیره غذاي خودش و همسرش  صورت نیادر غیر  سر کار باشد،

بري نیست، این حناقی کرد و امشب هم از غذا برایشان خ طع خواهمق

 ها است، من پول مفت ندارم خورید از پس همین کار کردن که شما می

  وجودان را پر کنم، زود به سمت کارهایتان برگردید، بیتا شکم شما 

خواست که بلند فریاد  در حالی که وجود داود ماالمال از خشم بود، می

  :زودتر و به سرعت دانیال گفت بزند، خیلی

  چشم ارباب و به سرعت دست داود را گرفت و به سوي اراضی کشاند،

، اراضی ترین بزرگهاي بزرگی بود، در این دهکده  به واقع که زمین

کشاورزي در اختیار صاحب اسحاق بود، او یکی از ثروتمندترین مردان 



 ناجی ٤٢

 

ه کشاورزي در آمد، در طول بهار و تابستان ب دهکده به حساب می

گماشت و در پاییز و  هاي بیشمار و بزرگش بردگان را به کار می زمین

از این  زمستان این محصوالت انبار کرده و دیگر کاالهاي تجاري که

آورد را به دست بردگان در میان بازارهاي شهر  و آن سوي جهان می سو

ز دید افزود و شاید ا فروخت و با این کار، هر روز بر ثروتش می می

او به همراه ، آمد به حساب میبرخی او ثروتمندترین مرد دهکده 

اش در میان امالك انبوهی که همه در یک خطه جمع شده بود  خانواده

ي این تعدد اراضی و مایمالك این بخش از  کرد و به واسطه زندگی می

  .دهکده به قلمروي اسحاق معروف بود

هاي کوچک بسیاري در آن  بردگان بیشماري داشت، طویله و خانه

افزود، یکی از  فراهم کرده و به زور بازوي این بردگان بر ثروتش می

به هایی که در دهکده بین مردم رواج داشت این بود که اسحاق،  حرف

داند  را هم نمی ها آني داشتن تعداد بیشمار بردگان حتی تعداد  واسطه



 یناج ٤٣

 

اش شده بود  هاي اخالقی هایشان و این یکی از خصیصه نامچه برسد به 

را برده خطاب  ها آنها را به زبان نیاورد و همیشه  یک از برده که نام هیچ

ي برداشتش  به واسطه ها آنکند و البته دیگر القاب که روي هر کدام از 

گذاشت و آنان را با آن نام خاص  می ها آناز خصوصیات ظاهريِ 

صاحب در این دهکده به ترین  ، اما با این وجود او ظالمکرد خطاب می

هاي پیشین  هایی هر چند از طویله آمد و براي بردگانش، خانه شمار نمی

و تا حدي به نیازهایشان رسیدگی داد  سر وقت غذا می ها آنساخته و به 

رفتند و  زد که از زیر کار در می را کتک می ها آنکرد و فقط زمانی  می

هاي او  و خالصه که به منفعت کردند میوظایفشان کوتاهی  در انجام

  رساندند، ضرري می

  :کردند میدر برابر دیگر بردگان که در دهکده نقل  ها این



 ناجی ٤٤

 

اش ما را داغ  گهگاه براي تفریح و سرگرمی خود و خانواده فالن ارباب

در برابر چنین تعاریفی صاحب  ،زند کند و به سختی کتک می می

  ،گرفت میي بهتري به خود  اسحاق چهره

در و پیکر، قصري   صاحب اسحاق در میان همین قلمروي بزرگ و بی

هاي شهر  بزرگ داشت، مشرف به تمام نقاط قلمرو، به زیبایی تمام کاخ

نبود، مثل قصرهاي پیشوایان دینی و صد البته ارباب بزرگ شهر لکن 

  ،آمد به حساب میاز زیباترین قصرهاي دهکده اش یکی  خانه

هایی از دو سمت به رنگ  ایوانی بزرگ و سفید رنگ که گلدسته

هایی بزرگ و طویل که از سقف تا زمین را  طالیی داشت، پنجره

، رسید هایی که به درب ورودي این کاخ اشرافی می پوشاند، پله می

دستگیره، وقتی وارد اي به شکل شیر برآمده به عنوان  با مجسمهدربی 



 یناج ٤٥

 

هاي بلند و اشرافی طالکوب تو را مجذوب خود  شدي، پرده عمارت می

  .درخشید زد و می کرد و زمینی که همیشه برق می می

کردند، از  بیشتر زنان به داخل عمارتش کار میها  از شمار فراوان برده

ه تر بودند و این شمار بسیار وظیف ها براي کارهاي خانه مناسب نظرش زن

خانه را پاکیزه و تمیز کنند و واي از آن روزي که از صبح تا شام  دداشتن

دید، آن وقت بود که  انه میاي در خ چشمان تیزبین صاحب اسحاق، لکه

شد، از این رو بود که همیشه خانه  ر این جماعت تیره و تار میروزگا

  .زد و پاکیزه بود برق می

ي پایین  کرد، بیشتر طبقه یدر میان خانه چشم نوازي می بزرگ یراهرو

اي بزرگ که مسئول پختن غذاي شاهانه براي اسحاق و  به جز آشپزخانه

، سالنی سیار براي سیل بیشمار بردگان داشتهمسرش و پختن غذایی ب

میز بزرگ از آن اي  که در گوشه نیز در این بود بزرگ و زیبا



 ناجی ٤٦

 

هاي سلطنتی،  مبلباقی سالن را و کرد  نوازي می چشمناهارخوري چوبی 

  .پوشانده بود وسایلی لوکس و عتیقه میزها،

 یپوش تن دیوار انتهایی چسبیده به اي گوشهاما میان این سالن بزرگ در 

کرد،  هایی مختلف مانند آلبومی بزرگ بر دیوار خودنمایی می از عکس

 ارباباین دیوار که از همه سوي سالن قابل روئیت بود عکس بزرگی از 

تر تمثیلی شبیه به پیامبر  ت کمی پایینه در سرآغازش داشبزرگ دهکد

دورترها و در کنارش عکس پدر و پدران اسحاق جاي گرفته بود، این 

اي به این بناي کهن  آلبوم بزرگ بر دیوار این عمارت جالل چندباره

کاري شده بود و  و مزین به هنر کنده ها از طال بود عکس  داده بود، قاب

  داد، به عکس درون خود می نمایی صد چندان

رساند  ي باالیی این عمارت می هاي عریض و طویل ما را به طبقه آن پله

هایی مجلل پر کرده بود، یکی اتاق کار اسحاق،  که سرتاسرش را اتاق



 یناج ٤٧

 

او و همسرش، یکی اتاق میهمان و صد البته بسیاري  خواب اتاقیکی 

اشیاي لوکس و عتیقه میان  ،ها ي تمام این اتاق هاي دیگر که زیبنده اتاق

  ،کرد افزون می ها آنو به زیبایی  بود ها آن

هایی بزرگ و زیبا،  گاه به شکل تمثیل و مجسمه، گاه به شکل گلدان

عمارت را باف بر دیوارها، اما چیز دیگري که این  هاي دست گاه فرش

هاي خشک شده از حیوانات بود، این  کرد، صورتک تر می به یادماندنی

خورد  عمارت به چشم می هاي خشک شده در جاي جاي این ورتکص

که انبوه سبیلی بر پشت لب داشت،  م موو اسحاق، آن مرد چاق و ک

ها  آمد از داستان شکار یک به یک صورتک هرگاه مهمانی به خانه می

  ،کرد هاي طول و درازي تعریف می قصه ها آنبراي 

همسري که زندگی را براي او دو نفره کرده  ها ایني  و اما در کنار همه

سپید، دور از ذهن بود که در این  تقریباً، با موهایی سال انیمبود، زنی 



 ناجی ٤٨

 

اي به خود گرفته، قدي بلند و  چرا چنین رنگ یکپارچهسن و سال 

کرد تا بر  تراش همراه با صورتی زیبا، آدمی را وادار می هیکلی خوش

روحی افسرده و ناالن داشت،  ها ایننار آن چندي خیره بماند اما در ک

احساس زد، نامش پرنس بود، شاید تنها زمانی که او  بسیار کم حرف می

زدند و متکبرانه  کرد، زمانی بود که نامش را صدا می خوشی می

داد، در تمام طول روز، افکار ریز و درشت بسیاري به  ان را میشپاسخ

 گونه ایناد، از نخستین روزها د آمد و او را هماره آزار می سراغش می

او را  ،آرام نبود و شاید زندگی طوالنی در کنار اسحاق و نداشتن فرزند

گیر و افسرده کرده بود و اصرارهایش براي آوردن  تا این حد زمین

گاه اسحاق را راضی نکرد و او پژمرده و  فرزندي از دیگران هیچ

ین عمر در کنار هم تر شد، لیکن اسحاق و پرنس به درازاي ا پژمرده

راضی به جدایی و ازدواج با دیگري نشدند  کدام چیهزندگی کردند و 



 یناج ٤٩

 

و اسحاق با تمام ثروت و مکنت زندگی را در کنار او خوش دید و از 

  .این با هم بودن لذت برد

سارا وقتی خبر را از دیگر زنان خدمتکار شنید، هراسان از آشپزخانه 

مسیر را با تمام توان دوید، خودش را  ها و پس از آن بیرون رفت و پله

دانست چه اتفاقی افتاده، فقط کلمات  به سرعت به میکائیل رساند، نمی

  :کرد، زن گفته بود زن را دوباره در ذهنش دوره می

توانسته که روي  سختی زده، نمیصاحب اسحاق میکائیل را کتک 

  پایش بایستد،

نام منجی را به زبان  کرد، زیر لب فکر می  در حالی که به این حرف

  آورد و با تمام توان راه را پیش برد و سرآخر به بالین میکائیل رسید،

وقتی سارا او را در این حال دید، به  میکائیل روي تخت خوابیده بود

هم فکر نکرد،  بار یکرفت و او را تکان داد، حتی  تر نزدیکسرعت 



 ناجی ٥٠

 

خواست با  میخواست با او حرف بزند،  شاید خواب باشد، می

هایش را باز کرد و لبخندي به  هایش آرام شود، میکائیل چشم نفس

  سوي همسرش روانه کرد و سارایی که آرام شد،

اي  اي انداخت و بوسه ها و آن همه نگرانی را به گوشه دوباره تمام زشتی

خواند که  بر لبان مرد زد و در حالی که آرام زیر گوش میکائیل می

  و زمان را از خاطر برد، دوستش دارد، زمین

بعد از یک روز سخت کاري دیگر همه خسته به سوي منزلگاهشان 

پیش بودند، بردگانی که به طول روز به سختی کار کرده، حاال 

اي آرام گیرند تا فردا آن همه کارهاي  خواستند که در گوشه  می

دیدند میکائیل، اتاق  ،باقیمانده را به انجام برساند، وقتی وارد اتاق شدند

را تمیز و مرتب کرده، با اینکه در تنش هنوز احساس درد داشت، اما به 

ام توانست آر واقع توان دراز کشیدن و در جا ماندن را نداشت، نمی



 یناج ٥١

 

کار کردم و کار نکردن  ،گشودمگفت از روزي که چشم  بگیرد، می

ق دوستان و کند و امروز هم با تمام درد اتا ام می خیلی بیشتر خسته

  همدردانش را تمیز و پاکیزه کرده بود،

  :توجه یک به یک وارد شدند تا اینکه داود گفت بی ها آن

  بدبخت، امروز هم نتوانستی استراحت کنی

و سارایی که به سمت میکائیل  میکائیل پاسخش را با پوزخندي دادو 

  :رفت و گفت

و سرآخر  دادیم کردي، ما خودمان انجام می چرا این کار را با خودت

  همه دور میز جمع شدند،

، امشب دو ظرف کمتر غذا به اتاق فرستاده بودند تا به دستور اسحاق

را ولی داود قبل از اینکه این موضوع  سارا و میکائیل را تنبیه کند

دیگران بفهمند دو ظرف اضافه کرد و با محتویات کمی غذا از هر 



 ناجی ٥٢

 

مگی به دور میز مشغول ظرف آن را پر کرد و به سر میز آورد و ه

  :لب به سخن گشود و گفتخوردن شدند، در همین بین داود 

با ما مثل حیوان رفتار  گونه اینتا  دادیم زاده را می باید جواب این حرام

  شرف هر چه دارد از صدقه سر کار کردن ما است، نکند، این بی

که  اي از زیر میز به پایش زد تا خاموش شود، در حالی دانیال ضربه

ي داود کمی عوض شده بود، دست به زیر میز به سمتش پایش  چهره

  :برد تا جاي ضربت را بمالد و در همین حین رو به دانیال گفت

، یکن یممرا خاموش  گونه اینزنم  کنی، چرا هر وقت حرف می چه می

  ترسی؟ از چه می

به و دانیال که باز رنگ از رخسار بر باخته بود با اشارت چشم و ابرو 

  :داود فهماند که ساکت شود، ناگهان میکائیل گفت

  بگویید، امروز چه کسی را دیدم؟



 یناج ٥٣

 

  :همه متعجب شدند، میکائیل ادامه داد

هاي او چشم دوختند و  و همگی مشتاقانه به لب امروز سرورمان را دیدم

  :به سخن آمد گونه اینمیکائیل 

معصوم و  ي رههزد، وقتی چشمانم را بستم، چ امروز وقتی صاحب مرا می

آمد، نگذاشت با او  ، آرام نزدیکم میقدسیِ، سرورمان در برابرم بود

  :و سارا مشتاقانه پرسید سخن بگویم

  :که رو به سارا گفت یلیکائیمو  چه به تن داشت، صورتش چگونه بود

مثال ماه درخشان بود، با صورتی زیبا و دست نیافتنی، وقتی به سویم 

  :را از زمین بلند کرد و بعد آرام گفتآمد، دست دراز کرد و من 

  روز رهایی نزدیک است و من به زودي ظهور خواهم کرد،



 ناجی ٥٤

 

و هاي او چشم دوخته بودند  مانی پر اشک به لبجماعت با چش

  منتظرش بودند، منتظر دیدنش، منتظر سخن گفتن با او،

  :در همین میان داود از سر سفره برخاست و گفت

کائیل، اسحاق دستور داده تا فردا به من میخواهم بخوابم، در ض من می 

سر کار بیایی، گفته اگر سر کار نباشی، تو و همسرت را تنبیه خواهد 

  کرد،

هاي داود افکار جمع را بر هم زد و بعد از رفتنش، یک به یک  صحبت

از سر میز در حالی که غذایشان را تا آخر نخورده بودند، بلند شدند و 

  .رفتندهایشان  به سوي تختخواب

هر هفته در روزي خاص، مردمان این دهکده در قصرهاي خدا جمع 

کردند، در این دهکده کوچک  شدند و با او سخن و دعا می می



 یناج ٥٥

 

تا آدمیان ساکن هر کدام از  قصرهاي زیادي براي خدا وجود داشت

  نقاط در روز موعود براي زیارت خدا به این قصرها بشتابند،

 ها آنشکل بود، تنها تفاوتشان بزرگی و کوچکی  شان یک معماري همه

دانی نداشتند، بود، اما در زیبایی و جالل و جبروت با هم فرق چن

هاي بسیاري بر  ها، خطوط و نقش لیها و تمث زههاي بلند، آوی سقف

ش وجود داشت و محرابی در پیش تا عالم دینی بر آن براي یدیوارها

  را بشارت دهد و به راه راست هداست نماید، ها آنکند، ها موعظه  انسان

این قصرهاي بزرگ خدا بر زمین، تنها جایی بود که در آن صاحبان و 

هاي  کردند، مخالفت نشستند و خدا را پرستش می بردگان کنار هم می

که باید جاي  شد ز سوي صاحبان در باب این موضوع مطرح میزیادي ا

اي مجزا و بردگان در  ر دهند تا صاحبان به خانهاین دعا و ثناها را تغیی

  خدا مشغول شوند،به پرستش  ها آنسرایی دور از 



 ناجی ٥٦

 

برد و نه ارباب بزرگ و نه علماي  ها راه به جایی نمی اما این اعتراض

شدند، شاید یکی از دالیل بزرگی  گاه، به این امر راضی نمی دین هیچ

که باعث شده بود، صاحبان خیلی کمتر در این مراسم حضور یابند 

ي بردگان در این ایام  شد گفت، همه شاید به جرأت میهمین بود، 

شان را به جا  سک مذهبیآمدند و منا ي خدا می خاص به خانه

شدند و  حاضر می ها آنآوردند، اما تعداد کمی از صاحبان در کنار  می

ها  و همین آمدند گاه نمی چند صباحی بود که هیچ ها آنتعداد بیشتري از 

کرد  زد و آتشی روشن می اي بر دل بردگان می قهشاید بیشتر از پیش جر

 ها آنهاي  نیستند و پروردگار عاري از زشتیکه صاحبان، خداترس 

  است،

امروز هم یکی از همان روزها بود، دانیال و داود و سارا و میکائیل و 

ي خدا حاضر  دیگر بردگان قلمروي اسحاق به پیش رفته و در خانه

بودند، بر خالف دیگر صاحبان، اسحاق همیشه در این روز خاص 



 یناج ٥٧

 

ها در کنار روحانیان مشغول  ساعت رساند و ي خدا می خودش را به خانه

  شد، پرستش خدا می

گوهرپاس نام داشت، این ي خدایی که نزدیک به قلمروي او بود  خانه

خانه جایی بود که هر هفته در روزي مشخص، تمام بردگان او را در 

ي  داد، مرد روحانی و پیشواي بزرگ دینی که در این خانه خود جاي می

  .بود عقوبیي به نام خدا مشغول خدمت بود، مرد

اي همیشه زاهدانه، جماعت  هاي بلند و سپید و چهره مردي با ریش

چگونه دست بر که  دیدند بردگان وقتی، یعقوب را در برابرشان می

و  نیتر یقدسزد، او را  کشید و گاهی بر دستانشان بوسه می سرشان می

دانستند و با تمام وجود عاشقش بودند و هر  ترین انسان زمین می شریف

زدند  آمدند تمام مشکالت را به کناري می ي خدا می روزي که به خانه

و یعقوبی که به درد و  دادند هاي یعقوب گوش می ها به صحبت و ساعت



 ناجی ٥٨

 

 هاي کرد و گهگاه با ناله داد و با آنان همدردي می هایشان گوش می دل

داد و آنگاه که  امید می ها آنشد و به  آنان اشک در چشمانش جمع می

گشود، جماعت پر درد سر و پا گوش  از ناجی می لب به سخن

  شدند، می

، از اش ، از عظمت و بزرگیگفت میآنگاه که یعقوب از شمایل منجی 

ها در انتظار ظهور و امر خدا  ام این سالصبر بیکرانش که چگونه در تم

کردند و یعقوب که اشک در  حضار به سختی گریه می نشسته،

  ،گفت میشد از روزهاي خوش در پیش سخن  چشمانش جمع می

کرد که منجی از میان چاهی سر بیرون  برایشان از روزي صحبت می

داشت، اینجا بود که  بر خواهدها را از میان  آورد و تمام زشتی می

تند و آرمان و ریخ جماعت دوباره و بیشتر از گذشته اشک می

  زدند ظهورش گره میآرزوهایشان را با منجی و 



 یناج ٥٩

 

داد، پند و اندرز  هاي زیاد آنان را بشارت می و باز هم یعقوب در ساعت

گفت، حق دیگران را پایمال کردن، ظلم به  ها می کرد، از زشتی می

داشت و سرآخر سخن  ها بر حذر می دیگران، همه و همه را از این زشتی

رساند، از منجی گفته بود و حال باید از پروردگار  میرا به آخرت 

گفت، از روزي که آخرت برپا خواهد شد و حق  بزرگ جهانیان می

  :گفت می ها آنشود، به  مظلومان از ظالمان گرفته می

جهان آخرت جمع کنید، از نیکوکاران باشید، این فردا و  براي  توشه

رو جهانی باقی است و جهان فانی و زودگذر است اما جهان در پیش 

ها بر  برتر است، کارهاي خوب بکنید، بدانید که در آن جهان انسان

اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد، نه ثروت و صاحب و برده بودن و 

  داد را به راه خدا بشارت می ها آن گونه این



 ناجی ٦٠

 

ند و گرفت می، کاغذي به دست مؤمنانو سرآخر این مراسم، هر کدام از 

خواستند از آن با منجی  آرزوها و هر چه و هرچه که می درد و دل و

هاي  نوشتند، این یکی از بخش سخن بگویند را روي همان کاغذ می

مناسک مذهبی بود و طبق روایتی از دور که منجی در آخرالزمان از 

چاهی که هر کدام  برابر میان چاهی ظهور خواهد کرد همه در پیش در

رفتند و آرزوهاي به دل داشته که  هاي خدا داشت پیش می از این خانه

و فریادهاي یعقوب در گوششان  در دستروي کاغذ نوشته بودند را 

  انداز بود طنین

بیند، سر به هر جا که بخواهد  چیز را می جا هست و همه که منجی همه

و در حالی که اشک در  تبرد، او از آرزوهاي شما با خبر اس توان می

انداختند و با دلی آرام  را به میان چاه می زد آرزوها چشمانشان حلقه می

اي  شدند تا هفته خدا دور می محضردردهاي تسکین یافته، از صحن و 

  تازه آغاز کنند،



 یناج ٦١

 

ي خدا بیرون رفته بودند این اسحاق  ي بردگان از صحن خانه وقتی همه

آمد و از او  ه سمت یعقوب پیر میاي در دست ب بود که با کیسه

ي پر  خواست تا شفاعتش را نزد خدا ببرد و او را بیامرزد و آن کیسه می

ي خدا خارج  داد و در حالی که از درب خانه از زر را به یعقوب می

کرد و به سوي قلمرواش در پیش  شد، زیر لب نام خدا را ذکر می می

  .بود

  

  

  

  



  

  

  

  

  داریبی

اي تازه آغاز شده بود، دانیال و داود و میکائیل و دیگر  باز هم هفته

و سارا به همراه دیگر زنان مردان به سختی در مزارع مشغول کار بودند 

  کرد، در قصر صاحب اسحاق، به سختی کار می

قصر مثل همیشه فضاي سردي داشت و اسحاق بیشتر روز را خارج از 

آمد، عادت هر  گذراند و معدود زمانی به درون قصر می عمارت می



 یدار یب ٦٣

 

اش این بود که به میان مراتع و مزارع برود و کار کردن بردگان را  روزه

و به نظاره بنشیند، با نگاهی بر آنان سیگاري بر لب بگذارد و دود کند 

ها دنبال خطایی از جماعت باشد و بردگانی که  این کار کردن در میان

تا  کردند میکردند، سخت تالش  او بیشتر از پیش کار می دیدن با

  .قرار گیرند اسحاق خشم، صاحب ردخطایی از آنان سر نزندکه مو

ي بردگان به سختی مشغول کار بودند، یکی از دوستان  امروز وقتی همه

اي که بردگان بیشماري در  بود، در کنار مزرعهاسحاق به دیدارش آمده 

حال کار بودند دو صندلی و سایبانی علم کرده و بردگانی آن دو را باد 

هاي  ي مسائل دهکده و بحث نوشیدند و درباره زدند، چاي می می

  زدند، شخصی، حرف می

  :دوست صاحب اسحاق گفت

  دانی ارباب چه کار کرده؟ فیق، میر



 ناجی ٦٤

 

تر کاال براي هم بفرستیم و  توافق کرده تا آسان هاي اطراف با دهکده

  اي تازه براي ما باز خواهد کرد، این دریچه

و چیزي داد  هاي او پاسخ می ي سر به حرف اسحاق در حالی که با اشاره

کار کردن بردگان  به میان مزرعه، هاي او نشنیده بود با نگاهش از حرف

داود بود، مطابق معمول نام  را زیر نظر گرفته بود و بیشتر نگاهش متوجه

برد اما او را خوب به خاطر سپرده بود و همیشه او را غول  کسی را نمی

  کرد، بیابانی خطاب می

  :رو به دوستش گفت

دهند،  روند و دل به کار نمی ها هم حسابی از زیر کار در می این برده

اما  خورد، ي سه گاو شیرده غذا می مثالش همین غول بیابانی، به اندازه

اي بخار ندارد و مثقالی شرف در وجودش نیست، نگاه کن چگونه  ذره

  کند کار می
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  :دوستش گفت

تر باشی، خیلی اوقات مهر و محبت و پاداش از  مهربان ها آنباید با 

  دهد، چوب تر بیشتر جواب می

  :میان صحبتش آمد و با لحنی تمسخرآمیز گفت اسحاق به

  عین سیاستی که تو پیشه کردي

انی بود د زمش سرش را پایین انداخت و سیگاري روشن کرد، چندوست

اش را فروخته  که او در قرض و قوله شدید افتاده بود، بسیاري از اراضی

جز،  بود و چیزي برایش باقی نماندهاز دست داده  يشمار یبو بردگان 

ي کوچک و زمین بسیار اندکی که دو برده به سختی در آن  همان خانه

  د،کردن کار می



 ناجی ٦٦

 

بیشتر ثروتش را در راه قمار  کهگفتند  می طور ایني او  در دهکده درباره

از دست داده و برخی که از محبت سرشارش نسبت به بردگان 

  دانستند، هایش می شکستباعث این را عامل  و سراییدند می

  :دوست اسحاق رو به او با نگاهی ملتمسانه و لحنی دردمند گفت

ه من کمک کنی، براي برداشت و فروش رفیق، پول داري تا کمی ب

  محصول امسال به مشکل برخوردم

  :با لحن عامرانه گفت و اسحاقی که

توانم بردگانم را به  اگر مشکلت برداشت محصول و فروش آن است، می

آنجا بفرستم، محصول را هم برایت بفروشم، ولی رفیق باید از همین اول 

  ست،بدانی که سهمم را از این کار خواهم خوا

  



 یدار یب ٦٧

 

  :دوستش آرام گفت

در حقیقت، مقداري پول کم آوردم و مقروضم، باید آن را باز پس  نه

کار دیگري  خواهم براي امسال حداقل در دهم و با این پول می

  رایطم را بهبود بخشم،گذاري کنم و ش سرمایه

  :اسحاق گفت

ات را در گرویم بگذار و تا  کنم، فقط سند زمین و خانه باشد کمکت می

  دیگر این پول را به من پس بده، سال یک

این سنت دیربازي بود که میان آدمیان دهکده راه افتاده بود، یعنی یکی 

داري موجود در این خاك همین  از عوامل اصلی این نظام و این برده

ها که لفظ صاحب و برده وجود نداشت، همه  اتفاقات بود، آن زمان

آدمیانی که  کم کمو  گونهبدین داراي ملک و امالکی بودند، اما 

شدند و پس از چندي برده و  دادند، ندار می دارایی خود را از دست می



 ناجی ٦٨

 

صاحب به میان آمد و شاید تا چند سال دیگر دوست صاحب اسحاق 

  پیوست، هم به جمع بردگان می

دوستش پس از صرف چاي در حال بدرود گفتن از اسحاق بود که به 

پریشان به سوي مزرعه رفت، با  ، صاحب اسحاق عصبانی وباره یک

راه بود و داود که دستی که در کنارش بود به سمت داود در  چوب

  خبر بود، در حال نوشیدن آب از آمدن او بی پشتش به او و

اي محکم به پشت گردن داود او را به زمین  هناگاه اسحاق با ضرب

  :زد که انداخت و بلند بلند فریاد می

زاده، تو  خوري، حرام ي سه گاو شیرده غذا می ازهاي غول بیابانی، به اند

توانی کار کنی، براي تفریح و  ي یک خر هم نمی حتی به اندازه

  اي تا کار کنی، اي، آمده به اینجا نیامده کین کیپ



 یدار یب ٦٩

 

ي بردگان به  ، همهگفت میدر حالی که این جمالت را با فریاد به داود 

خود را به صف اول  جمع شدند و دانیال و میکائیل هم ها آندور 

  رساندند،

ي محکمی که به گردنش خورده بود توان چندانی در جان  داود با ضربه

ن بین نداشت، اما باز هم با تمام تالش آرام از جاي برخواست در همی

ي دوم را بر سر او کوفت و داود نقش بر  بهاسحاق با عصبانیت بیشتر ضر

  :زمین شد و در این بین اسحاق فریاد زد

ام، همش از زیر کار در  صبح، کار کردن تو را زیر نظر گرفته از

ي دستشویی،  به بهانه بار یکي آب خوردن،  هانهبه ب بار یک ،روي می

ي درد و زهر، برخیز و درست کار کن و گرنه به طویله  بهانهبه  بار یک

 قدر اینبرمت که در کنار دوستانت بخوابی، به بزرگی خداوند قسم،  می

  ات خواهم زد تا آدم شوي یا بمیري، تازیانه



 ناجی ٧٠

 

اش  داود پس از خوردن آن ضربت دوم به سرش در حالی که از شقیقه

  ریخت، بی حال افتاده بود، خون به زمین می

کدام  ، هیچزدچند ضربت دیگر با چوب به تن و بدنش اسحاق دوباره 

ر از بردگان جرأت نداشتند جلوي این ضربات را بگیرند که سرآخ

  :دستش را گرفت و گفتدوستش 

  آرام باش اسحاق، او که کاري نکرده،

  :اسحاق با عصبانیت فریاد زد

ها را پرو  زاده تو دیگر سخن نگو، رفتارهاي امثال تو است که این حرام

  .برده آزاد کردي که به این خاك سیاه نشستی قدر اینکرده، 

 گونه اینها با هم  هاین از سابق به دور بود که دو صاحب در برابر برد

  صحبت کنند،



 یدار یب ٧١

 

، دور شد و از آنجا رفت ها آندوستش آرام با سري پایین از پیش 

  :شد، با فریاد گفت اسحاق در حالی که داشت از سطح مرتع دور می

و گرنه  شوي خیزي و به کارت مشغول می ابانی، همین حاال برمیغول بی

  خواهم آورد،به خداي احد و واحد، همان که گفتم را به روزت 

  این را گفت و از آنجا دور شد

دانیال و میکائیل به سرعت به سمت داود رفتند، داود که خون از 

توان زیادي براي  کرد، یریخت و تمام بدنش درد م اش می پیشانی

  :دانیال گفتو در همین میان  حرف زدن نداشت

 کنی، صاحب را دیدي چه کار با خودت کردي برادر، چرا لجبازي می

  شناسی، او از زیر کار در رفتن بیزار است، نمی

اش را پاره کرده و با  اي از جامه هایش در حالی که تکه ن صحبتادر می

  :، میکائیل گفتکرد میآن خون صورت داود را پاك 



 ناجی ٧٢

 

خدا با ما است، ناجی ما، سرور و ساالر ما، به زودي ظهور خواهد کرد 

خواهد گرفت و در بین صحبتش دانیال و داد ما را از این ظالمان باز پس 

  :بلند گفت

بینی که هر دفعه به خانه  است، مگر نمی داري دینصاحب مرد بزرگ و 

  ریزد، آید، اشک می خدا می

ها بود که داود حالش به جا آمد، سراسیمه از میان  در بین همین صحبت

از مزرعه  دورترهاي آن دو برخاست و از آنجا دور شد، به کمی  دست

  ، به پشت درخت تنومندي ایستاد،افت، کمی باالتر از آنجر

و به  کرد می هق هقریخت،  اش اشک می با آن هیکل بزرگ و مردانه

  :گفت آسمان چشم دوخته بود، فریاد زنان به خدا می

خداوندا، اي بزرگ مرتبه، اي صاحب تمام دنیا، با تمام وجود دوستت 

  کنار تو بودن است،به تو ایمان دارم، آرزویم در دارم، 



 یدار یب ٧٣

 

خواهم، هرگز دوست ندارم که صاحب  خداوندا از تو چیز زیادي نمی

دانم تا چه حد  دانم صاحب بودن زشتی به بار خواهد آورد، می شوم، می

  خواهد کرد، وصفتانیدمرا شبیه این 

خواهم برده باشم، دوست  کنم، نمی اما بارالها از تو آزادي طلب می 

زندگی کنم، خداوندا، دوست دارم خودم بر زمین دارم آزاد در زمینت 

  و حاصل دسترنج خودم را بخورم، خویش کار کنم

  خواهم بارالها، آزادي می

  خداوندا، ناجی کی به زمین ظهور خواهد کرد،

ا فدیه شنود، مگر او نیست که آزادي به م هاي مرا نمی آیا صداي ناله

  خواهد داد،

  ان چاه خفته است،شنود، در می خدایا، صدایم را نمی



 ناجی ٧٤

 

  شنود و منتظر اذن تو است، می گفت میمگر یعقوب ن

  ی مدد به ما برسانی،هخوا شنوي، نمی آیا تو هم نمی

  ...و او در انتظار اذن تو است

  خدایا کمکمان کن،

ریخت، یکریز نام خدا و ناجی را فریاد  داود در حالی که اشک می

  ت افتاد،زد و ناگهان از هوش رفت و پشت همان درخ می

صاحب اسحاق، با اعصابی پریشان به سوي عمارتش در پیش بود، خیلی 

آمد که در این ساعت از روز به خانه برود، در حالی  به ندرت پیش می

ها به  که به سالن رسید، خود را به سمت دیوار رساند و در برابر عکس

  ،هایش را رو به آسمان کرد و زیر لب دعایی خواند زانو نشست و دست



 یدار یب ٧٥

 

با اعصابی خراب به تمثیل پیامبر، چشم دوخت و چندي بعد پرنس در 

کالمی فقط نگاهش  کنارش بود، به او چشم دوخته بود و بی هیچ

، اسحاق گرماي تن او را در کنارش حس کرد، برگشت و رو به کرد می

  :پرنس گفت

  به کنارم بیا تا با هم کمی صحبت کنیم،

آرام اسحاق پرنس آرام به کنارش آمد و همانند او نشست، در حالی که 

  :برد گفت ش را به سمت پرنس میدستان

مرا دیوانه کردند، آخر در همین عمارت مرا خواهند کشت، باید  ها این

اي  امروز، پیش یعقوب بروم، باید با او صحبت کنم و از او چاره

باید مقداري پول براي  هم ناکارآمد شده، امروز یعقوببخواهم، 

بخشش گناهانم به او بدهم و از او طلب کنم تا بیشتر در موعظاتش در 

سخن بگوید،  ها اینباب کارکردن و ثوابی که در کار کردن است با 



 ناجی ٧٦

 

توانم بفهمم، چرا او  هاي گاه و بیگاه او در باب منجی را نمی این موعظه

  کند، مسائل میخود را صرف این  يبها گرانتا به این حد زمان 

  خواهیم؟ آیا ما به دنیا چیزي دیگري می

  ها عملی است؟ آیا پیشرفت ما با این موعظه

تا زندگی بهتري در دنیا  شود ها باعث نمی آیا کار کردن این برده

  بسازیم؟

تا این حد از کار کردن و ثوابش نگفته بود، مگر  واالمقاممانمگر پیامبر 

  :اند ا بود و ایشان فرمودهکالم خد ها ایننه اینکه تمام 

  در زندگی مفید باشید و کار کنید،



 یدار یب ٧٧

 

و هیچ کالمی به زبان  شنید میهاي اسحاق را  پرنس فقط حرف

آورد و وقتی دستان گرم اسحاق را بیشتر بر دستانش لمس کرد به  نمی

  سرعت دستش را کنار کشید،

  :به کردار او ادامه داد توجه یباسحاق 

از  ها آنموارد با بردگان صحبت کند،  بیشتر در ایناید از او بخواهم تا ب

خواهد  ها آنهایش بیشتر تأثیر بر  برند و حرف او بیشتر حساب می

  گذاشت،

به ارباب هم باید شکایت ببرم تا او هم با عالمان دین صحبت کند، مگر 

دهیم، از همین کار کردن درست  اي که به ارباب می این پول سالیانه

از زیر کار در بروند دیگر محصولی باقی  ها آناگر ها نیست،  برده

  اي بدهیم، ماند تا ما بتوانیم، از برکتش به ارباب هدیه نمی



 ناجی ٧٨

 

ي  کرد، چهره پرنس به تصویر روي دیوار که از جد اسحاق بود نگاه می

کرد و  صورتک میان عکس را با اسحاق مقایسه می خطوطاو، خط و 

  اند، فهمید که چقدر آنان شبیه هم از مقایسه این دو می سر آخر

، نگاهی به پرنس کرد و وقتی خاست یبرماسحاق در حالی که از جا 

  .دید او باز هم ساکت مانده، بدون گفتن چیزي از عمارت خارج شد

گذشت و  داود هنوز هم پشت درخت افتاده بود، ساعتی از رفتن او می

وجودشان اضطراب بود که داود کجا مانده است، دانیال و میکائیل تمام 

وقتی دیدند صاحب آنجا نیست، بر آن شدند تا در پی جستن او باشند و 

قدر  همان راه مستقیمی که داود پیش گرفته بود را دنبال کردند، آن

و درخت تنومند حواسشان را به خود  رفتند تا از مزرعه بیرون شدند

  جلب کرد،



 یدار یب ٧٩

 

ود را دیدند، میکائیل به سرعت خودش را به وقتی در پشت درخت دا

ي آرام به  بالین او رساند و سرش را روي پایش گذاشت، چند ضربه

  صورتش زد تا به هوش بیاید، اما تکانی از او ندید،

دانست، چه بالیی بر سر داود آمده، در همین حال بود  هراسان بود نمی

به صورت داود که ناگهان، دانیال مقداري آب را که همراه داشت 

  :ریخت، وقتی به هوش آمد گفت

  خدا

  :میکائیل سرش را در آغوش گرفت و گفت

  آري خدا، از هیچ چیز نهراس، خدا با ما است و در آغوشش گریه کرد

تر شود، بعد از این  تا آرام و سرحال چندي بعد او را به درون کلبه بردند

  ه بود،دسر و صدا ش داود خیلی آرام و بی اتفاق و آن روز،



 ناجی ٨٠

 

آمد، به سختی مشغول  زد، هر روز صبح که به سر کار می کم حرف می

  شد، کار می

زدند  رفتند با او حرف می ائیل به سمتش میهر از چندگاهی دانیال و میک

 اماتا حال و هوایش عوض شود  گفتند میداري  هاي خنده و یا سخن

ن دو هم هاي او باعث شد تا آ توجهی و این بی کرد میداود توجهی ن

شرایط به حالت عادي و سابق  کم کمبیشتر به کار خود مشغول شوند و 

  بازگردد،

آن داود سابق نبود، از شور و حرارتش کاسته با این تفاوت که داود 

شده بود، دائم در حال کار کردن بود و اسحاق در طول تمام روز به کار 

تر به داود بود، و پس از آن روز، توجهش بیش کرد میها نگاه  کردن برده

و سرآخر  کرد حیرت میگرفت و از کار کردنش  بیشتر او را زیر نظر می

  :میان بردگان گفت



 یدار یب ٨١

 

راهبر نیست، دیدید که غول بیابانی،  ،تر ، چوبدیگو یمچه کسی 

کارش ارزش گذاشت سر به راه شد و بیشتر به چگونه با همین چوب تر 

دانید که صاحب  شما می ي هترین بردگان ما است، همهو حاال یکی از ب

  پاسخ نخواهد گذاشت، اسحاق، هیچ کار نیکی را بی

اسحاق در کنارش کلمنی پر از یخ بود دست به داخلش برد و بطري از 

  :شربت گوارا به سمت داود برد و گفت

که  نوشی این پاداش خوب کار کردن تو است، از همان شرابی می

ش داد و از آنجا دور صاحب اسحاق نوشیده است و بطري را به دست

  شد،

اش برافروخته و در همین حال بود  داود بطري را به دست گرفته، چهره

اي در میان دستانش شکست و به زمین  که با فشار محکمی بطري شیشه

  ریخت و خون از دستانش جاري شد،



 ناجی ٨٢

 

میکائیل و دانیال دیدند و فهمیدند که این آرامش آتش زیر خاکستر 

به سوداي همان افکار دیروز ن در همان حال و هوا داود است، او کماکا

، همین اتفاق کافی بود که دانیال و میکائیل بر آن شوند کند یمزندگی 

او را  وقتتا رو در رو با داود صحبت کنند، بپرسند و این سکوت چند 

  بشکنند،

براي خوردن و استراحت  ها آندر یکی از همان روزهاي سخت، وقتی 

ا کرده بودند، پیش داود رفتند، از دیرباز عادت فرصت مناسب پید

داشتند که سه نفري با هم غذا بخورند، اما بعد از آن اتفاق و در چند ماه 

اي در خلوت غذا  و به گوشه دیگز یمگذشته داود از آنان کناره 

  کرد، خورد و استراحت می می



 یدار یب ٨٣

 

شده  بر فرمانو او آرام  کردند میکه فکر  ها آنلوح بودند  چه ساده

فهمیدند به طول تمام این روزها، او در حال فکر و نقشه  است، نمی

  کشیدن است،

دانیال و میکائیل در کنارش نشستند و میکائیل بعد از خوردن چند 

  :اي گفت لقمه

کنی، ما دوستان تو هستیم، باید که با ما درد  برادر، چرا با ما صحبت نمی

هایت کم  ر مین بگذار و از غمر دل تو است، با ما دو دل کنی، هر چه د

  کن، دردت را بگو، خودت را سبک کن

  جوید، سري تکان داد هایش را می مهتفاوت، لق داود در حالی که بی

  :دانیال فریاد زد

  هاي تو چیست؟ معناي این همه سر تکان دادن



 ناجی ٨٤

 

  دهی، دیر زمانی است که در پاسخ هر صحبت ما، فقط سر تکان می

ده بود به غذایش را که هنوز کامل نخوردر همین بین داود ظرف 

از جایش برخیزد و براي استراحت به جایی  کناري گذاشت و خواست

  :دورتر برود که میکائیل دستش را گرفت و گفت

  داود، تو را به خدا قسم، با ما صحبت کن

  :اش را شکست و گفت ههي سکوت چند ما داود روزه

  ما چه بگویم؟خواهید با ش خواهید بدانید، می از چه می

  هایم بگویم، خواهید مثل خودتان درد و دل کنم، از رنج می

  ام کنید؟ براي مثال از درد چوب آن روز و سرآخر شما موعظه

من نیازي به صحبت کردن با شما ندارم و در حالی که دست میکائیل را 

  زد از آنجا دور شد پس می



 یدار یب ٨٥

 

  :دانیال فریاد زد

ایم، تو باید به ما بگویی و با  یک خانواده داود، تو مثل برادر ما هستی، ما

  ما در میان بگذاري

آمد و فریاد  ها آنداود در حالی که عصبانی و پرخاشگر بود به سمت 

  :زد

  شما برادر و خانواده منید؟

چرا آن روز که به کمک نیاز داشتم به کمکم نیامدید، چرا آن لحظه 

  ادم نرسیدید،ریخت به د خوردم و خونم به زمین می که کتک می

  :میکائیل گفت

  کردیم؟ چه می مثالًگویی،  برادر چه می



 ناجی ٨٦

 

توانستیم، چوب را از دستش بگیریم، یا مگر  او صاحب ما است، مگر می

  توانستیم او را مهار کنیم تا تو را کتک نزد، می

  :داود کالفه و پریشان فریاد زد

  صاحب ما است؟

  یعنی چه؟

  این حق را چه کسی به او داده است؟

  چرا باید صاحب ما باشد و هر کاري که بخواهد با ما بکند

  ترسید، آري شما ترسیدید و کاري نکردید شما می

  :دانیال گفت

ها چه معنایی دارد، معلوم است که ترسیدیم، او صاحب به  این حرف

  جان و زندگی ما است، اگر در برابرش قد علم کنیم ما را خواهد کشت



 یدار یب ٨٧

 

  :نداشت، عصبانی تر فریاد زدداود که حال و روز خوبی 

  صاحب به چه چیز ما؟

  چه کسی او را صاحب ما کرده؟

  کشد؟ چگونه ما را می

وقیح  سان نیبدمگر ما دست و پا نداریم، این ترس شما است که او را 

  کرده است وگرنه او هم مثل ما است،

  گیریم چرا حق خودمان را از این الشخورها نمی

  :میکائیل گفت

آرام باش، شاید حق ما توسط او و امثالش خورده شده باشد، اما این دنیا 

ساخته شده، او صاحب ما است و ارباب بزرگ، مالک او،  گونه این



 ناجی ٨٨

 

ي ما بندگان خداوند بزرگ هستیم، این نظام جهان  که همه طور همان

  گوید؟ است، مگر نشنیدي یعقوب همیشه چه می

 ها ایني  ه و دیده است، آري منجی همهاو فریادها و دردهاي ما را شنید

را دیده است و به همین زودي ظهور خواهد کرد و داد مظلومان را از 

  ظالمان خواهد ستاند،

  :داود فریاد زد

  بافی، م میبس کن، چرا اباطیل به ه

  کند؟ ي پروردگار عمل می یعنی او به خواسته

  ي پروردگار باشد؟ یعنی آزار و اذیت ما شاید خواسته

ایم، این سکوت  کند، چون ما به او این اجازه را داده او به ما ظلم می نه

  ما او را تا به این حد جریح کرده است،



 یدار یب ٨٩

 

  :هایش آمد و با لحنی عامرانه گفت میکائیل به میان حرف

ي منجی عالم است، او  ي ما نیست او را ادب کنیم، این وظیفه وظیفه

تا  مانیم ر ناجی بزرگ مانده و میاست که باید حق را بگیرد، ما در انتظا

  روزي که حق ما را باز پس گیرد،

داود که بسیار خشمگین بود، چند باري به این سو و آن سو رفت، گویی 

خواهد بگوید و  حرفی در گلویش مانده باشد و چند مدتی است که می

حاال هم قدرت گفتنش را ندارد، در حالی که سراسیمه و عصبانی بود 

  :به سخن گشود گفت چند بار لب

ي بعد دوباره  من و هر بار با گفتن من حرفش را قطع کرد و چند ثانیه

  :من، در همین حال دانیال گفت: گفت

  اي، بگو، تو چه کرده



 ناجی ٩٠

 

 ها آننیرویی در وجودش دمیده شده بود رو به  باره یکداود که به 

  :گفت

از آن روز تا به حال، هر روز و هر شب، میان کار و غذا خوردن، میان 

کردم، به خدا و آیینش، به دنیا،  دردهایم، میان همه و همه به این فکر می

  ، به ناجییعقوببه صاحبان، به ارباب به 

کردم و در انتهاي تمام این فکرها از  در تمام این روزها به ناجی فکر می

  پرسیدم خود می

سال از زمان آمدن پیامبر گذشته، صد سال هزار سال، چند سال  چند

  است؟

او آمده و از آن روزها ناجی خواسته که ظهور کند، چند نسل، آدم 

  ها جان سپردند، ین عذابهمچون ما زندگی کردند و در ا

  هم در انتظار ناجی نبودند؟ ها آنآیا 



 یدار یب ٩١

 

  ان نباختند؟آیا عمر تباه نکردند و سر آخر در میان همین آرزو ج

  آیا ناجی به طول عمر حیات ما ظهور خواهد کرد؟

  گیرد؟ آید و حق ما را از این ظالمان می آیا او می

ایم،  رمان در درد و عذاب سوختهي عم هاگر نیامد چه، ما به طول هم

  ایم، تمام آرزوهایمان را میان همان چاه انداخته و از رویش گذشته

خواهم حقم را از این جهان بگیرم، من  فکر کردم، می ها اینآري من به 

  کنم، در انتظار ناجی عمر تلف نمی

  من به این خواب هزاران ساله فرو نخواهم رفت،

را گفت و دانیال و میکائیل بر سر جایشان خشکیدند و مبهوت به  ها این

  :داود نگاه کردند که ناگهان میکائیل به خود آمد و گفت

  همه کفر است ها اینکه  ا طلب آمرزش کند، از خدگویی داو کفر می



 ناجی ٩٢

 

و بدون اینکه استراحت کند دوباره به مزرعه  داود از آنجا دور شد

، به سختی مشغول کار بود، کردآغاز نو برگشت و کار خودش را از 

و خویشتن را غرق در کار  کرد مییخت و با توان بیشتري کار ر میعرق 

  .کردن کرد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  روشنگری

کمی دورتر، جایی که دانیال و میکائیل نشسته بودند، هر دو حیران بهت 

هاي داود و افکار شکل  کردند و درگیر صحبت زده به هم نگاه می

  ها غرق فکر بودند، گرفته از این صحبت

گفتند  ها آنقدر طول کشید که دیگر بردگان به  آن چندي طول کشید،

  ،باید که برخیزندکه زمان کار فرا رسیده و 



 ناجی ٩٤

 

آن دو که مات و مبهوت بودند، برخاستند و سر کار رفتند، زیر چشمی 

  کردند، برایشان خیلی سخت بود، داود را نگاه می

از روزي که به دنیا آمده بودند همیشه در گوششان از این مباحث دینی، 

را  ها آنتار و پودشان  تک تکا خدا پیامبر و ناجی سخن گفته بودند و ب

ها به آنان پناه  کردند و در میان تمام سختی شناختند، لمس می می

جستند و به درازاي تمام عمر به امید ظهور  نیرو می ها آنبردند و از  می

را  ها آنگذراندند و در دل آرزوي این آمدن بود که  ناجی زندگی می

هایی  تا کنون با چنین صحبت و در این سالیان دراز زنده نگه داشته

  .گویدبروبرو نشده بودند که کسی با این صراحت در باب ناجی سخن 

کردند، به  همه و همه از وجود ناجی، خالصانه و ملتمسانه صحبت می

شان، ناجی بزرگ دنیا بود و  خصوص بردگان که تمام امید و زندگی



 یروشنگر  ٩٥

 

خالصه  آورش شان در خدا و پیام عشق و زندگی صاحبان هم تمام

  .هایی نداشت شد و کسی تاب چنین صحبت می

ي او چیزي  درباره ها آن، اما خیلی از گذاشتند میبه ناجی بسیار احترام 

آوردند و در مجموع تمام این دهکده در این باورها زندگی  به زبان نمی

کرد و این اعتقادات بخش بزرگی از زندگی آنان شده بود و توان  می

  شنیدن سخنی در برابر آن را نداشتند،

ي دهکده، این افسانه را شنیده بودند که کمی دورتر، وقتی  همه تقریباً

گاه واالیی در دهکده ان که بسیار ثروتمند بود و از جاییکی از صاحب

، به روي کشید میدر شبی که مست بود فریادهاي بلندي  برخوردار،

احترامی  زد و به خدا و رسولش بی ایوان قصرش آمد و یکریز فریاد می

قدر فریاد زد که صدایش را همه در دهکده شنیده بودند و  ، آنکرد می

جمع شدند و او را در حال عربده زدن و بد و بیراه وقتی همه به قصر او 



 ناجی ٩٦

 

و این صاعقه مستقیم  اي کرد گفتن به خدا دیدند، ناگهان آسمان صاعقه

به جان صاحب افتاد و چندي طول نکشید که او در این درد جان داد و 

  به زمین افتاد،

ها به طول عمر دانیال و میکائیل نبود، اما حاال  و این افسانه ها اینهرچند 

دادند، گویی  هاي داود ربطش می کردند و به حرف که به آن فکر می

چند بار این اتفاق را به چشم دیدند و در آن روز زیر ایوان آن قصر 

  اند، بوده

ما ي ساکنین دهکده، این افسانه مربوط به صدها سال پیش بود، ا به گفته

نزدیک و قابل  قدر ایندر ذهن بردگان به خصوص، دانیال و میکائیل، 

هاي چند ساعت پیششان با داود  لمس بود که حتی از همین حرف زدن

  .رسید تر به نظر می و واقعی تر نزدیکهم برایشان 



 یروشنگر  ٩٧

 

هاي خودشان در راه  کار روز تمام شده و بردگان پیش به سوي کلبه

تنا به سایرین خود را به پشت میز رساند بدون اع بودند و داود باز هم بی

خورد و سرآخر به میان  سی حرف بزند، غذایش را به سرعت اینکه با ک

  رفت تا بخوابد، تختش 

ها از زبانش دیگر با او  دانیال و میکائیل هم بعد از شنیدن آن حرف

پنداشتند، خالصه که  کالم نشدند و شاید حرف زدن با او را گناه می هم

حرفی نزدند، البته نه فقط با داود، حتی با  کدام چیهظهر آن اتفاق  از

  خود و بین خودشان هم هیچ حرفی رد و بدل نشد،

زد، دستش  سارا از همان ابتداي آمدن میکائیل و دیدنش با او حرف می

دوخت و از او هیچ  ش چشم میو سر سفره به چشمان گرفت میرا 

اي  تنها سر تکان خورده شیها لسؤادید، در پاسخ تمام  نمی واکنش

  هم به سخن نیامد، بار یکدید و میکائیل حتی  می



 ناجی ٩٨

 

تا میکائیل به سخن بیاید، ولی در  کرد میسارا نگران شده بود، هر کار 

  این کار موفق نبود،

بعد از اینکه داود از سر سفره برخاست، دانیال و میکائیل، مسیر راه رفتن 

  :حال بود که سارا گفتاو را دنبال کردند و در همین 

  براي داود، اتفاقی افتاده؟

  :دانیال سریع گفت

  هیچ اتفاقی نیفتاده، اما هنوز هم پکر است، نه

بعد از گفتن این حرف، به دیگران شب بخیر گفت و به میان تختش 

رفت، چندي طول نکشید که میکائیل هم از سر میز برخاست و بعد از 

  ینش رفت تا با او صحبت کند،رفتن او سارا هم به سرعت به بال



 یروشنگر  ٩٩

 

میکائیل خسته به روي تخت دراز کشیده بود، در قلبش احساس درد 

اش حس  هایش سنگین شده بودند و سنگینی دنیا را به سینه داشت، نفس

هایش  کرد، در همین حال نزار، سارا دستانش را به پیشانی و گونه می

  کشید و بدون هیچ حرفی در کنارش آرام دراز کشید،

 بار نیاي مردي را دید که  وباره چهرهد شیایرؤمیکائیل در خیال و 

  بالفاصله در همان نگاه اول، او را شناخت،

آمد و زیر لب  سرورش بود، ناجیِ بزرگ جهان، آرام به پیش می

  :گفت می

و چشمانش  گفت میرا  ها اینختی دارید، دانم در عذابید، روزگار س می

  شد، خیس می

کرد و  در دست، سر از تن صاحبان و ظالمان جدا میناجی با شمشیري 

هاي بردگان  کلبه  گذشت، درب ر مراتع و مزارع میسوار بر اسبی از کنا



 ناجی ١٠٠

 

ها  کرد و به سوي آسمان غل و زنجیرهایشان را باز میشکست و  را می

  ،کرد میعروج 

خورد و تمام تنش، خیس عرق بود،  هاي بسیار سختی می میکائیل، تکان

  ترسیده بود، لیوانی آب آورد و روي صورت میکائیل ریخت،سارا که 

برون شد و روي تخت نشست، سارا در آغوشش  رؤیامرد سراسیمه از 

  :گرفت و گفت

  چه شده عزیزم؟

  پریشانی، تو را به خدا با من صحبت کن قدر اینچرا 

  :شد گفت میکائیل در حالی که از چشمانش اشک جاري می

  چه بگویم؟

  آمده بود، میاهایرؤه باز هم ناجی ب



 یروشنگر  ١٠١

 

ها ما را نجات  سرورم براي آزادي ما در تالش است، به همین نزدیکی

  خواهد داد،

  :گفت سارا دستان سرد میکائیل را در دستانش گرفت و مدام می

  دانم که ناجی با ما است دانم عزیز دلم، می می

  :و میکائیل با عصبانیت گفت

نش براي ي جا برابر اویی که همه، چگونه در کنند میبه سرورم توهین 

این دیوانگان به این در واال و گوهر  ،کنند میآزادي ما است، قد علم 

  اند، توهین کرده گونه ایننایاب، 

  :سارا در حالی که سعی در آرام کردن او داشت گفت

  عصبانی هستی؟ قدر اینچه شده؟ چرا 

  :و میکائیل که گویی منفجر شده باشد گفت



 ناجی ١٠٢

 

 پیامبرآور ین دیوانه، هر چه دلش خواست از خدا،فر، هماین داود کا

  پاکش و ناجی به ما گفت،

داود که این صداها را شنیده بود از جایش برخاست و به میانشان آمد و 

  :گفت همدردانشرو به تمام 

ام، چرا  گویی میکائیل، از کی تا به حال من کافر و دیوانه شده چه می

  گویی هذیان می

  :خشم گفت میکائیل پر از

اي، تو به سرورمان توهین کردي، به اویی که  معلوم است که کافر شده

  ها است، او ناجی و سرور تمام ما بردگان است، رها بخش تمام انسان

  گفت، اشک در چشمانش جمع شده بود در حالی که می

  :گفت میداود به آرا



 یروشنگر  ١٠٣

 

باید به دوستان، حرف من این است، ما باید خودمان حقمان را بگیریم، ن

و در انتظار ناجی، ظلم و زشتی را تحمل  طول هزاران سال باز نشینیم

  کنیم،

  ؟دیا دهیدآیا شما کم در این زندگی عذاب 

  آیا تمام عمر عذاب نکشیدید؟

  آیا بارها، آرزوي مرگ نکردید؟

  ا سودا و آرزویتان، آزادي نیست؟آی

انتان را به خواهید رها، میان دشت سبز قدم بردارید، فرزند آیا نمی

آغوش بگیرید و از کار کردن خود طعام بخورید و محتاج دیگري 

  نباشید؟

  ؟دیکن ینمچرا خودتان براي خویشتن کاري 



 ناجی ١٠٤

 

  کنید؟ چرا خودتان تالش نمی

  اید؟ ها حواله داده چرا همه چیز را به عالم غیب در دوردست

زندگی آري، کفر گفتم، به میکائیل و دانیال گفتم، چند نسل قبل از ما 

  کردند،

  هم به طول عمر در انتظار ناجی نماندند، ها آنآیا 

عمر تلف  ها آنکه ما هم مثال  اي، چه برهانی وجود دارد چه نشانه

  نکنیم،

  باید خودمان، این آزادي را به دست آوریم،

  منجی ما تالش خودمان است،

به خود گرفته بود از روي تخت بلند شد  واري میکائیل که حالت دیوانه

  :به سوي داود آمد و فریاد زد پرخاشگر و



 یروشنگر  ١٠٥

 

  اي تو کافري، تو کافر شده

هایش، قبل از اینکه دستش به داود برسد، به زمین  در بین گفتن حرف

  خورد و از هوش رفت،

رفت او را در آغوش  زد و هراسان به سمت میکائیل  که فریاد می سارا

  کردگرفت و گریه 

رفتند تا براي به هوش آوردن  داود و دانیال به این سو و آن سو می

  .میکائیل کاري کنند و سرآخر این شب طوفانی هم صبح شد

هاي این کلبه و فریادهاي داود، در میان  آن روز، صحبت از فردا صبحِ

پس از گذشت چند روز، میان تمام بردگان  کم کمو ها  دیگر کلبه

  شد،قلمروي اسحاق پخش 



 ناجی ١٠٦

 

ي  ي ناجی، درباره در همین باب بود، درباره هم ها آنبحث اصلی 

ي این عذاب  ي دردها و مشکالت خودشان، درباره ظهورش، درباره

  کردند، سرشار که به طول تمام عمر با آن دست و پنجه نرم می

که در هنگام استراحت و غذا  ییها جمعاز طغیان و فریاد، از آزادي، 

گفتند، طعمی که آن را نچشیده  خوردن، با هم از طعم شیرین آزادي می

ها ترسیم کرده  اما به طول تمام این سالیان، بارها و بارها آن را در ذهن

  بودند،

ر حال نبود، همیشه د اهایرؤاما داود، تمام وجودش زندگی در میان این 

  .ن از اسارت و بردگی بودنقشه کشیدن براي رهایی جست

بیشتر وقتش، در میان کار کردن و استراحت و خواب، در حال بال و پر 

  هایش بود، دادن به نقشه



 یروشنگر  ١٠٧

 

و  هاي قلمرو بیرون برود انه از پرچینکه شب کرد میگاهی به این فکر 

ها پیش گیرد، خبر آن را داشت که چندي دورتر،  راهی را به دوردست

و همه  که مردم در آن برده نیستند ی استي خودشان جای از دهکده

  توانند آزادانه زندگی کنند، می

تا خود را زودتر به آن سوي مرزها  کرد میبارها و بارها به این فکر 

دانست، اگر برود و گیر بیفتد، راه برگشتی برایش نیست و  برساند، می

شود و ارباب  دانست که دهکده توسط ارباب اداره می این را هم می

  اي با بردگان فراري دارد، رفتار وحشیانه

ي  هایی که دورترها فرار کرده بودند و در میان شهر بعد از شکنجه برده

  هایشان روزها در میدان شهر آویزان بود، شدند و جنازه ه میتبسیار کش

دانست که ارباب در تمام شهر، مأمورانی گماشته تا شب و روز  می

واست فرار کند، او را دستگیر کنند و اي خ کشیک بکشند تا اگر برده



 ناجی ١٠٨

 

اي  گذاشت که وقتی برده قدر به این نظام ساخته احترام می ارباب آن

  کشت، کرد و او را می کرد، مبلغ او را به صاحبش پرداخت می فرار می

که وقتی رفت دیگر بازگشتی در کار نباشد، بارها  داود در پی راهی بود

در ذهنش به کم و  ها آنمرور  و با رسید هایی به ذهنش می نقشه

برد و خالصه با دور کردن بسیار راه درست را  هاي آنان پی می کاستی

  ،جست یم

با تمام وجود به این راه ایمان داشت و مطمئن بود که این طریقت او را 

شد که او هرگز نخواهد به  رساند اما دو موضوع باعث می به آزادي می

  ي عمل بپوشاند، این راه جامه

که به طول تمام عمر از او کینه به دل  یکی وجود صاحب اسحاق بود

  داشت، از همان کودکی



 یروشنگر  ١٠٩

 

و  هایش از مرگ دیگر بردگانی که به چشم دیده بود از دردها و رنج

دانست که در زمان خرید خودش، صاحب اسحاق او را،  این را هم می

  نفهمید،در ازاي بدهی از پدر و مادرش گرفته و هیچ وقت نام آنان را 

توانست، بدون گرفتن انتقام از اسحاق این قلمرو را ترك  داود نمی

  .داد هاي او را می و باید پاسخ زشتی گوید

کرد و دست و پایش را  و اما دلیل دوم که خیلی فکرش را درگیر می

  ، آن سیل بیشمار از بردگانن بودبست، آن خیل دیگرا می

شد، وقتی کودکان برده  پر میید، دلش پرد را در عذاب می ها آنوقتی 

کنند، دلش از رفتن سرد  دید که چگونه در عذاب زندگی می را می

  را هم از این نکبت نجات دهد، ها آنخواست،  شد و می می

بودند و  تر نزدیککه از خانواده به او  فکر به دانیال و سارا و میکائیل

ین بود که کرد و هم او را بیشتر سر جایش میخکوب می ها آنفکر به 



 ناجی ١١٠

 

اي بزرگ در ذهن و رسیدن به آزادي نتوانست که  داود با داشتن نقشه

برود و میان مزرعه ماند و به کارش مشغول شد و باز هم درد را به جان 

  .خرید

زد  شده بود، به سختی و اندك حرف می تر افسردهترها  میکائیل از پیش

کالمی سخن در کنار سارا و آن هم به زور او چند  ها شبو تنها، 

به امید دیدن ناجی، ساعت بیدار  رؤیابست و در  گفت، چشمان می می

  خواند، ماند و زیر لب دعا می می

دانیال هم مثل سابق به کارش مشغول بود و گهگاه به فکر میکائیل 

رفت و با او  دید و سر کار به عیادتش می حال نزارش را میافتاد،  می

ناراحت و پریشان بود که  ها اینشد، اما میکائیل بیشتر از  می کالم هم

ها  بدین سادگی با کسی حرف بزند و بعد از مدتی دانیال از این رفتن

  خسته شد و سعی کرد که زندگی خودش را پیش ببرد،



 یروشنگر  ١١١

 

، اما جرأت نزدیک کرد یمهایش هم فکر  اما در خلوت به داود و حرف

هم از نگاه  شود کالم همنست که با او توا نمی شدن به او را نداشت و

ترسید و هم از سرنوشت و خداوند قادر و ناجی بزرگ، هم  دیگران می

هایی که شاید خبر داود و بعد از آن رفاقت آن دو با هم را  از خبرچین

از میکائیلی که سخت، در انتظار  ها اینبراي صاحبان ببرند و هم در کنار 

  اش را سر او خالی کند، کسی بود تا دق و دلی

داود به واقع تنها شده بود، بعد از آن اتفاق و آن فریادها، او به واقع در 

خلوت بود و همه دور و برش را خالی کرده و حتی کسی حاضر به 

و  گفتند می ها به او لعن و نفرین هم رویارویی با او هم نبود، حتی بعضی

در حال پیشبرد اهداف خود بود،  ها آنهاي  تفاوت به گفته داود که بی

 که او همه چیز را از خاطر برده کردند میها با دیدنش، فکر  شاید خیلی

کند، اما شبی و  و به چیزي به جز زندگی میان قلمروي اسحاق فکر نمی

  .چیز را عوض کرد اتفاقی همه



 ناجی ١١٢

 

اش را کشیده بود و آن شب اتفاقی، او  نقشه ها داود، از خیلی وقت پیش

  را همین امشب عملی کند، کار نیاباید  حتماًرا وا داشت که 

وقتی همه خواب بودند، درب کلبه را آرام و بی سر و صدا بست و به 

ها گذشت و خودش را به مزرعه رساند،  آرامی خارج شد، از میان بوته

رسید، دور تا دورِ قلمروي  وقتی از مزرعه بیرون شد، به مرتع بزرگ

هاي خاردار گرفته بود و درب بزرگی که چندین قفل  اسحاق را سیم

غیر ممکن بود، از این رو داود مجبور بود، از  تقریباًداشت و باز کردنش 

  هاي خار دار رد شود، میان سیم

با ایمان  و کرد میزرگی که در سر داشت فکر ود، به هدف ببا تمام وج

ها گیر  هاي خاردار گذشت، قسمتی از بدنش به سیم ن سیمقلبی از میا

اك باشد، قدر عمیق نبود که خطرن ، اما آنکرد میکرد و تنش را زخ

  هاي دهکده به پیش رفت، جا از پشت خرمن آرام و با توجه کامل به همه



 یروشنگر  ١١٣

 

هر لحظه امکان داشت که یکی از صاحبان و یا سربازان ارباب او را ببیند 

رفت، با  به راهش پیش میپایان زندگی او بود، اما مصمم  مطمئناًو این 

  تالش بسیار خودش را به سوي گوهرپاس رساند، همان قصر عالم دینی

ي خدا که هر هفته جمع کثیري از بردگان و صاحبان منطقه  همان خانه

  رفتند، براي پرستش خدا به آنجا می

و آرام  رساند حال داود با تالش بسیار، خودش را به نزدیک گوهرپاس

ي خدا و  داخل شد، این بناي عظیم نگهبانی داشت براي حفاظت از خانه

  مرد مقدس میان آن

ي خدا  اما داود به هر زحمت و ترفندي که بود خودش را به درون خانه

  رساند،

امروز ظهر، وقتی مشغول کار در مزرعه بود، از زبان صاحب اسحاق 

هد رفت و به دوستش خاطر نشان امشب به گوهرپاس خوا حتماًشنید که 



 ناجی ١١٤

 

را  ها اینها کند، وقتی داود  کرد که باید با یعقوب پیر صحبت می

  :اي به جانش افتاد و گفت شنید، جرقه می

  و حال که موفق شده بود، باید بروم حتماًامشب 

ي به محراب ترین جا و نزدیکاي  ي خدا بود، در گوشه میان خانه

صاحب اسحاق و  ي چهرهدورتر و از کمی  خودش را مخفی کرده

  یعقوب را در کنار هم دید،

به  آرام آراملبخندي از رضایت بر لبان داود نقش بسته بود و خودش را 

  هایشان داشت، و سعی در گوش دادن به حرف کرد میآن دو نزدیک 

  :گفت میو رو به یعقوب  صاحب اسحاق عصبانی بود

هایی است، این چه  ، این چه موعظهدیکن ینمشما هیچ کاري براي ما 

  ،دیزن یمهایی است، شما فقط از خدا و ناجی حرف  صحبت



 یگر روشن ١١٥

 

  ؟شود یمهاي ما چه  خواسته

  :یعقوب پیر گفت

اي داریم که آن  فهمم، اما ما وظیفه هاي شما را می فهمم پسرم، حرف می

کند، چه  کند و خودش تعیین می را ارباب هر ساله به ما محول می

  .را کی و کجا بزنیمهایی  حرف

  :اسحاق فریاد زد

  ؟ندیگو ینمهاي ما  یعنی ارباب، هیچ از دغدغه

پدر، مگر نه اینکه ما باید پول فراهم آوریم تا هم ارباب بتواند دهکده را 

و هم از  خواهیم برایمان به بار بیاید هایی که می اداره کند و هم پیشرفت

  و طریقت خدا را پیش ببریداین پول به شما عالمان دین بدهیم تا راه 



 ناجی ١١٦

 

که  دییگو یماما مگر این ممکن است، شما شبانه روز از آخرت و ناجی 

شوند و  فقط مدهوش می ها آنهاي شما  بردگان کار کنند، با این حرف

کار نکنند، ما چگونه پول بدست بیاوریم تا  ها آنکنند و اگر  کار نمی

  شما و ارباب را سیراب کنیم؟

  :که روي صندلی نشسته بود گفتیعقوب در حالی 

  توانیم، از دستورات الهی حرفی نزنیم، پسرم ما نمی

  :اسحاق گفت

را براي کار تشویق کنید، درد ما کار  ها آنپدر، من حرفم این است، 

  است ها آننکردن 

  :یعقوب گفت



 یروشنگر  ١١٧

 

کند، ما  هاي ما را، ارباب مشخص می دانم، اما ساختار صحبت بله می

ي دیگر قرار است، ارباب  چنین کاري بکنیم، هفتهتوانیم  سرخود نمی

خودش به همراه تمام عالمان دین و بزرگان و صاحبان دهکده در جلسه 

توانی  ي بهتر شدن اوضاع پیشنهاد دهند، تو می شرکت کنند و درباره

  هایت را بزنی ي دیگر، اینجا بیایی و حرف هفته

آنان خودش را آرام  هاي زد بعد از شنیدن حرف داود که قلبش تند می

 ي پشت سرش رساند و از میان آن خودش را به بیرون انداخت به پنجره

  و سریع از میان گوهرپاس دور شد،

کرد، دلش پر از هیجان و  دوید، در میان مراتع پرواز می به سرعت می

هایش رسیده بود، در حالی که با سرعت  شور بود، گویی به تمام خواسته

  دوید، می



 ناجی ١١٨

 

ر سربازي را دید، خودش را به زمین انداخت، در میان علفزار کمی دورت

  بلند مخفی شد، توان نفس کشیدن نداشت،

کمی دورتر در میان کلبه دانیال از نبودن داود مطلع شده بود، پر از 

خواست که همه را بیدار کند و فریاد بزند، اما  اضطراب بود، می

  دن سند مرگ داوددانست، این کار او مساوي است با امضا کر می

رفت و مسیرش را  میخیز میان علفزار پیش  و سینه آرام آرامداود 

، وقتی سرش را کمی باال آورد، دید در میان حرکت منحرف کرد

از هم  گونه اینخیز او، سرباز هم به سمت مخالف حرکت او رفته و  سینه

  اند، دور شده

به سختی از  پیش رفت و سرآخر خودش را به قلمروي اسحاق رساند و

  هاي خاردار گذشت، میان سیم



 یروشنگر  ١١٩

 

تجربه کسب کرده بود که دیگر تنش را مجروح نکرد، سریع  حتماً

  :وقتی در را باز کرد، دانیال گفت ،خودش را به پشت درب کلبه رساند

  کجا رفتی دیوانه و نگاهش به زخم و تن خونین داود افتاد

  :کرد گفت با ترس به زخمش نگاه میکه  گونه همان

  داود با خودت چه کردي، چه بالیی سر خودت آوردي،

، لبخند رضایتمندي به لب داشت کشید میدر حالی که داود، آرام دراز 

  :گفت

  دانیال، حقیقت را جستم،

دانیال در باالي سرش مات به زخمش چشم دوخته بود و کمی بعد تکه 

دن تا روي زخم را بشوید، بعد از تمیز کر اي با کمی آب آورد پارچه



 ناجی ١٢٠

 

زخمش وقتی خواست با او حرف بزند، دید داود آرام در حالی که 

  .ي لب داشت خوابیده است لبخندي به گوشه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  شور

فردا صبح در تمام مدت کار دانیال، داود را زیر نظر گرفته بود که 

  کند و با چه اشتیاقی در حال گذراندن وقت است، چگونه کار می

  :طبق معمول به کنار میکائیل آمد و گفت

  اي، چه قدر سرمست و خوشحال است، به داود توجه کرده



 ناجی ١٢٢

 

  کرد ل بدون توجه به او مشغول کارش شد و زیر لب غرغر میکائی

دانیال هر چه قدر خواست حواسش را جمع کند و بفهمد که میکائیل 

  ،هایش نشنید گوید به جز نام خدا چیزي از حرف با خود چه می

در همین حال یکی از بردگان اعالم کرد که وقت ناهار و استراحت 

  است،

اي خزید و آرام گرفت، در کمال ناباوري، داود به  میکائیل به گوشه

  :دانیال نزدیک شد و گفت

  بیا، با شما کار دارم و او را به سمت میکائیل برد و در کنارش نشست

و نگاهی خشمگین به داود  سرش را باال کرد همدر  ییها اخممیکائیل با 

  :انداخت، داود گفت



 شور ١٢٣

 

هاي مهمی براي  خواهم با شما حرف بزنم، حرف سالم برادر، امروز می

  گفتن دارم،

  .میکائیل برآشفت و از میانشان بلند شد و غرغر زنان رفت

  :دانیال گفت

او دیگر حتی حاضر نیست، نام تو را بر زبان بیاورد، چه توقعی داري، 

  رفته بودي بگو دیشب کجا

  :و داود که کمی دمق شده بود گفت

  هیچی، به هواخوري رفته بودم و از کنار دانیال بلند شد و رفت

آوري  تمام روز را مثال سابق، بردگان کار کردند، محصوالت را جمع

  به دور میز نشستند، آخر، شب همگی به میان کلبه رفتند وکردند و سر



 ناجی ١٢٤

 

ي بردگان به دور میز نشسته و طبق  یهداود، دانیال، میکائیل، سارا و بق

عادت، قبل از غذا، میکائیل دعایی خواند و از خدا بابت تمام نعماتش 

تشکر کرد، هنوز دعایش کامل نشده بود که داود از صندلی برخاست و 

  :شروع به سخن کرد گونه اینرو به تمام بردگان 

ان و ظالمان به برادران و خواهران، ما به طول تمام عمرمان در بند صاحب

  ایم اسارت افتاده

  :میکائیل به میان حرفش آمد و گفت

گردي و ما  ها را تمام کن، تو به دنبال آشوب و طغیان می این حرف

هاي تو نداریم، ما هر آنچه که باید در زندگی  اي به شنیدن موعظه عالقه

دانیم و هر هفته در روزي مشخص، موعظات را از زبان  بدانیم را می

هاي تو  شنویم، دیگر نیازي به حرف ي خدا می وب پیر میان خانهیعق

  .نیست



 شور ١٢٥

 

  :داود فریاد زد

گویم، ما باید از  گردم، من می دوستان، من دنبال طغیان و آشوب نمی

  چنگال این ظلم، رها شویم

  گاه لب به کفر نگشودم، من هیچ

  :میکائیل گفت

  اهانت قرار دادي،اش کفر است، تو ناجی را مورد  هاي تو همه صحبت

  :هایشان آمد و گفت دانیال به میان حرف

  داود حرفش را بزند تا ارمیکائیل، بگذ

 هاي داود میکائیل نگاهی به جمع کرد و دید همه در انتظار شنیدن حرف

 اي متعجب منتظر است تا ، وقتی نگاهش به سارا افتاد که با چهرههستند



 ناجی ١٢٦

 

شد، از سر میز برخاست داود حرف بزند، آب پاکی بر جسمش ریخته 

  تا به روي تختش برود،

  :داود گفت

ي شما  برادر مهربان و درستکار من، میکائیل، طرف صحبت من، همه

  هستید و بیشتر از همه خود تو،

  برادر، آزادي حقی است که باید خودمان بستانیم،

بار حتی در خیاالتت هم به این فکر نکردي که آزادانه با  آیا هیچ

  ی کنی؟همسرت زندگ

خودت بارها به من نگفتی که دلیل فرزند نیاوردن تو و سارا این بود که 

  ترسد از فرجام فرزندتان؟ سارا می



 شور ١٢٧

 

گاه حاضر نیستیم، سرنوشتی را  ی ما هیچگفت میآیا خود تو نبودي که 

  ایم را به فرزندمان هدیه دهیم؟ که خود تجربه کرده

ه اشک از چشمانش جاري وقتی نگاه داود به صورت سارا افتاد، دید ک

  است،

  :داود ادامه داد

دوستان، من حرفم یک چیز است، بیایید خودمان براي این هدف 

مقدس تالش کنیم و بدانیم کسی این حق بزرگ را به ما نخواهد 

  بخشید،

میکائیل که خشمگین شده بود چندباري خواست فریاد بزند که میان 

  :داود ادامه دادها با خویش،  همین دست و پنجه نرم کردن



 ناجی ١٢٨

 

دوستان من، من دیشب از میان دیوارهاي قلمرو گذشتم، خودم را به 

هاي  از سیم هایم زخمی است که گوهرپاس رساندم و گواه حرف

  خاردار بر تنم مانده،

  اي، دانیال، تو که دیشب مرا خونین در اتاق دیده

صدیق هاي داود را ت و او با اشارت سر حرف همه به دانیال چشم دوختند

  کرد

  :ادامه دادداود 

ي خدا بودم چه  شاید برایتان جالب باشد که بدانید، وقتی میان خانه

  دیدم،

 ها اینزدند، بارها  با هم حرف می ها آناسحاق به دیدن یعقوب رفته بود، 

خواست تا بیشتر از مزایاي کار کردن  اسحاق، از یعقوب میرا شنیدم که 

  با بردگان سخن بگوید،



 شور ١٢٩

 

اي  را زمانی که در گوشه ها ایناندرز به کار کردن سخت دهد،  را ها آن

هاي اربابِ بزرگ شهر  مخفی شده بودم، شنیدم و یعقوب که از حرف

شنویم از  ي خدا می هایی که ما هر هفته میان خانه گفت و طریقت می

  رسیده، دستوراتی بوده که از جانب او به یعقوب می

گویم که  باور نکنید، اما من به شما میهایم را  شاید هیچ کدام از حرف

  راه رسیدن به آزادي فقط تالش خود ما است،

  :میکائیل فریاد زد

  گویی؟ چیست که می ها این

  خواهی چه چیزي را ثابت کنی؟ می

  ما از چه رو باید، اباطیل تو را باور کنیم؟

  :داود آرام و شمرده شمرده گفت



 ناجی ١٣٠

 

ي خدا  و ارباب بزرگ در خانه ي دیگر، تمام صاحبان، علماي دینی هفته

جمع خواهند شد، ما باید از میان خود نمایندگانی انتخاب کنیم و برویم 

اي به میکائیل کرد و  هایشان گوش دهیم و با دست اشاره و به حرف

  :گفت

یکی از این نمایندگان باید میکائیل باشد و شوري در میان بردگان به راه 

  افتاد،

ي دیگر انتخاب کردند و  به عنوان نماینده داود را همپس از چندي، 

  میکائیل که خشکش زده بود، توان گفتن صحبتی نداشت،

داود خوشحال و شادمان به میان تختش رفت و چندي بعد همه یا به 

تو در توي افکارشان  ا خود را به خواب زدند و در پستويخواب رفتند ی

  به همه چیز این دنیا فکر کردند،

  ن، به خدا، به ناجی و همه و همهبه برده بودنشا



 شور ١٣١

 

روز دوباره میان بردگان شوري شکل گرفته بود، دور هم از فرداي آن 

دانستند  گفتند، همه می شدند و از مالقات یعقوب و اسحاق می جمع می

مأمور است که براي  ها آنکه تا چند روز دیگر دو نماینده از میان 

  .باب بزرگ آماده شودي صاحبان و علماي دین و ار شرکت در جلسه

دانستند که این اتفاق  گفته نشده بود، اما همه می ها آناسمشان در میان 

روي صاحب ها از دل قلم این صحبت کم کماهد افتاد، به زودي خو

ز این بردگان دهکده هم کم و بیش ا اسحاق بیرون رفت و دیگر

  د،اتفاقات باخبر شدن

ردگان احساس شجاعت باعث شده بود تا بمطرح شدن این موضوع 

  بیشتري کنند، آن همه سکوت دیروز را بشکنند و امید داشته باشند،



 ناجی ١٣٢

 

رسید، در فالن مزرعه، وقتی صاحبی در حال  اي به گوش می اخبار تازه

با سیلی از بردگان روبرو شده که او را به  هاش بود کتک زدن برده

  کناري پس زدند،

ها دستور داده  ه یکی از بردهیا در فالن جاي این دهکده وقتی اربابی ب

رده و تن به زدن همدردش بود که دیگر برده را شالق بزند، او تمرد ک

  ،نداده است

در همین روزها بود که خبر فرار کردن، بردگان زیادي نیز در دهکده 

سیل زیادي از  پخش شد و در میان این اخبار بردگان، خبر کشته شدن

به گوشه و کنار دهکده  ها آنهاي بیشماري از  و جنازه را شنیدند ها آن

  .آذین شده بود تا عبرت سایرین شود



 شور ١٣٣

 

بردند، موظف بودند از آن میدان  وقتی بردگان را به هر دلیلی بیرون می

هاي طول و  ها، افسانه نیز عبور کنند و در موازات داستان مرگ این برده

  درازي شکل گرفت،

ین جهنم گریخته و حال در آزادي در از بردگان زیادي که از ا

ها  ي آمال تمام برده اي دورتر از اینجا که به طول تمام عمر قبله دهکده

  کنند، بود زندگی می

ي زیبا که  ها به نقش آنان در هواي آزاد آن دهکده همه با هم ساعت

دوختند و حسرت  همه چیزش برایشان دوست داشتنی بود چشم می

در تمام این مدت، در قلمروي صاحب اسحاق  خوردند و داودي که می

  داد به اخبار ریز و درشت گوش می

اي هم  ، در تمام این مدت حتی لحظهکرد میو باز هم فکر  کرد میفکر 

فکر فرار و رسیدن به آزادي در ذهنش خطور نکرده بود و بیشتر به روز 



 ناجی ١٣٤

 

هایش را به میکائیل و  کرد، به روزي که تمام حرف موعود فکر می

  دیگر بردگان بفهماند،

اي هم با هم صحبت نکرده  در این مدت، میکائیل و داود، حتی کلمه

گرم  ها آنرساند، با  بودند اما دانیال همیشه خودش را به کنار این دو می

که نه تنها خویشتن  ها آنگرم صحبت کردن با  شد، البته صحبت می

اما  نهوند یا شن حرفی می اصالً ها آنو معلوم نبود  کرد میصحبت 

طراب آن بینند و اض اي جدیدي در پیش رو میمشخص بود که همه دنی

  .روز موعود براي میکائیل و داود از همه بیشتر بود

هاي پر اضطراب بود که سارا، به بالین میکائیل  در یکی از همین شب

  :آمد و با او صحبت کرد

  هاي داود ایمان نداري؟ میکائیل، آیا به حرف

  کنی که او راست بگوید؟ میآیا فکر ن



 شور ١٣٥

 

  میکائیل در حالی که خودش را به خواب زده بود چیزي نگفت،

  :سارا ادامه داد

  به نظرت ما نباید، خودمان براي خود کاري بکنیم؟

  گستاخ نکرده؟ جا نیبدرا تا  ها اینآیا این همه سکوت، 

خاطرت هست میکائیل، چه روزهاي سختی را کنار هم در این زندان 

  هایی که ندیدیم، گذراندیم، چه صحنه

  هایی که به ما روا شد، آن همه ظلم

آوري که چه کودك زیبایی داشت، خاطرت هست  الیزابت را به یاد می

ها شده  چگونه فرزندش را از او جدا کردند، یادت هست مثل دیوانه

حرفی   هیچ زد، چگونه آرام و بی کرد و حرفی نمی بود، مدام گریه می

  آب از آب تکان نخورد،مرد و 



 ناجی ١٣٦

 

هلن را به یاد داري، به خاطر آن اشتباه کوچک، به خاطر کمی شور 

ها زیر دست و پاي صاحب اسحاق کتک  شدن غذایش، چگونه ساعت

  خورد و صداي فریادهایش هنوز در گوشم طنین انداز است،

  بینم، می میها کابوسصاحب اسحاق را هنوز میان  يها شالق زدنآن 

ایش را تمام کرد و آرام پشت در پشت میکائیل، چشم ه سارا حرف

  ، به یاد ابراهیم افتاده بودبست و میکائیل که در میان افکارش

 باهماش بود، چه شب و روزهایی  ابراهیم، دوست دوران کودکی

باشند و دست  باهم ي عمر را قسم شدند که همه هم باهمگذراندند، 

ي کردند و در آن روزي که با سپر باهمبرادري دادند و روزهایی را 

صاحب اسحاق براي شکار رفتند، چگونه صاحب اسحاق او را به سمت 

و در بین همین ي شکاري فرستاد ها شکاري که افتاده بود، مثال سگ

  کنکاشش بود که به میان دره افتاد،



 شور ١٣٧

 

ریخت تا صدایش را کسی نشنود، چند باري  در حالی که آرام اشک می

گشت  رام چشمانش را بست، به دنبال تمثیل ناجی میرا برد و آ نام خدا

ریخت  اشک می بعد با صورت الیزابت روبرو شد و آن زن که که کمی

  کردند، کوفت و فرزندش را از او دور می و سر به دیوار می

وقتی به صورت فرزندش چشم دوخت، دید ابراهیم است که به او نگاه 

ها  میکائیلی که بین همین کابوسدهد و  کند و فریاد کمک سر می می

  کرد، ریخت و آرام گریه می عرق می

باالخره روز موعود فرا رسید، میکائیل در میان کار چند باري دست و 

نشست و بعد از  توانست روي پا بند شود، می پایش لرزید، به سختی می

شد و همین  اي آب، دوباره به کارش مشغول می خوردن جرعه

  :د که اسحاق فریاد بزند و عصبانی بگویدرفتارهایش باعث ش

  تن لش، به کارهایت برس



 ناجی ١٣٨

 

کرد با اضطرابش هر  کرد و سعی می تر می و این فریادها او را محکم

  طور شده کنار بیاید،

اي هم  اضطراب داشت لیکن لحظه شاید هم کمیداود خیلی مصمم اما 

بتواند به  شمرد تا شب فرا رسد و ها را می داد، ثانیه آن را بروز نمی

زمان احقاق این  باالخرهي عملش بپوشاند،  ي سنگینش جامه وظیفه

  اتفاق رسید،

آن دو که هنوز هم بسیار با هم سرسنگین بودند بدون رد و بدل شدن 

ي رفتن شدند و باقیِ بردگان در کلبه، پر استرس  حرفی میانشان، آماده

د مشکوك لیکن آرام بر جاي خود دراز کشیدند تا کسی را به خو

  نکنند، اما تمام وجودشان نزد میکائیل و داود بود،

را  ها آنکه ، دانیال و سارا بودند ی که در کنار آن دو ایستادهتنها کسان

  کردند، گرفته و آرزوي سالمتی برایشان  در آغوش



 شور ١٣٩

 

بعد از در آغوش گرفتن و خداحافظی با آنان به انتهاي قلمروي اسحاق 

ي گذشتن  ارها نزدیک شدند، داود که تجربهرسیدند وقتی به سیم خارد

  :از آن را داشت به میکائیل گفت

  ،تا تو بتوانی رد شوي اي آن را باز کنم و صبر کن تا ذره

و میکائیل در انتظار ماند و بعد از این کمک هر دو رد شدند و پیش 

از گذشت رفت، بعد  رفتند، داود در پیش بود و میکائیل به تعقیبش می

  :ی که در راه بودند، میکائیل گفتچند زمان

  رویم؟ معلوم هست کجا می

  از انتهاي این راه خبر داري؟ اصالً

  :داود با لحنی آرام گفت



 ناجی ١٤٠

 

ي خدایی  رویم و مسیرش را خوب بلدم، اما خانه دانم، کجا می آري می

شوند، از اینجا دورتر است، فقط آرام پشت  که امشب در آن جمع می

راه برویم به آنجا خواهیم رسید و به راه افتاد، ، کمی دیگر که سرم بیا

  میکائیل هم کماکان به تعقیبش بود،

اي عظیم در دل دانیال و سارا برپا  در کلبه میان قلمروي اسحاق دلهره

کرد و دانیال، هر  ریخت و نام خدا را ذکر می بود، سارا مدام اشک می

دانست با  نشست و نمی و دوباره می خاست یبرماز چندگاهی از تخت 

  این کالفگی چه باید بکند،

ي خدا رسیدند و پشت دیوارهایش جا  داود و میکائیل باالخره به خانه

اي بودند که خود را از آن به داخل  خوش کردند در تعقیب دریچه

برسانند، بعد از کمی جستجو داود توانست راهی بجوید، دیواري که 

  ریخته و راه کوچکی به داخل باز کرده بود، مقداري از آجرهایش



 شور ١٤١

 

وقتی وارد شدند، دیدند که چه جماعت بیشماري از صاحبان و علماي 

اي به  ون همراهی هیچ بردهبد ها آن، ندستي خدا ه خانه دینی در میان

  ند،کشید میي خدا آمده بودند و حال گویی انتظار  خانه

باشد و بتوانند به  ها آناي که مشرف به  میکائیل و داود در گوشه

اي از این استقرار و  هایشان گوش کنند جا گرفتند، چند دقیقه حرف

ي احترام در  اضطراب نگذشته بود که همه از جاي برخاستند و به نشانه

  برابر مردي کرنش کردند،

ها چند باري میکائیل و داود او را دیده بودند، اما بلند قد  از میان عکس

رسید، همان مرد الغر اندام، دراز  به نظر می شان یذهنتر از تصویر 

قامت، با کالهی بلند بر سر وارد شد و همه در برابرش تعظیم کردند و 

  درود به ارباب فرستادند،



 ناجی ١٤٢

 

ارباب در باالي مجلس نشست و پس از احوالپرسی مختصري با بعضی 

در انتظار شروع بحث بود، در میان این جمع داود در پی  ها آناز 

و بعد از کمی کاوش او را هم جست که در  اسحاق گشت احبص

اي نشسته بود و میکائیل که توانست یعقوب پیر را نیز در این جمع  گوشه

  پیدا کند،

با ها در گرفت و هر کدام  اي میان میهمان بعد از نشستن ارباب، همهمه

کردند که با اشارت کوچکی از سوي ارباب همه  دیگري صحبت می

  :رباب با صداي کلفتی که داشت گفتساکت شدند، ا

  دلیل این همه بلوا در دهکده چیست؟

  چرا پس این بردگان تا این حد ما را به دردسر انداختند؟

از کوتاهی مردان دین  ها اینسرورم،  یکی از صاحبان به سخن آمد که

  بلوایی به میان آید گونه اینباعث شدند که  ها آناست، 



 شور ١٤٣

 

  :یکی از علماي دینی گفت

  اندازید، چرا ندانم کاريِ خودتان را به دوش ما می

  :از دیگر صاحبان گفتدر همین میان یکی 

  ما چه کم کاري کردیم؟

شما هستید که با سهل  کهجواب داد  گونه ایندر پاسخش عالم دینی و 

هاي نا بجا این بردگان را تا به این حد  هاي بیهوده و تنبیه انگاري، خشم

  ،اید اشتهبه شور و طغیان وا د

اي که نشسته بود جلوتر آمد و پس از اجازه از  اسحاق از همان گوشه

  :ارباب گفت



 ناجی ١٤٤

 

همه تقصیر شما مردان دین است، شما که به جاي موعظه بردگان  ها این

دلیل این  دیکن یمرا موعظه به ناجی  ها آنبراي کار کردن بهتر آنان، 

  ، معناي این ناجی چیست؟بلوایید

است که ما ظالمیم و ناجی خواهد آمد و ما را از میان مگر دور از این 

  برخواهد داشت،

  رسانید، اي پر امید می ، بردگان را به آیندهها اینشما با گفتن 

  :حب اسحاق را برید و گفتهاي صا یکی از علماي دینی صحبت

ریم و از این دنیاي ب دیگري می هایمان بردگان را به جهان با صحبتما 

دل از این دنیا  ها آنکنیم، با این گفتارهاي ما است که  یفانی دورشان م

کنند و به جهانی واالتر از این دنیا  اند می و مظالمی که در آن اسیر شده

  ،کنند میفکر 

  ي خود شما نبود؟ مگر همین خواسته



 شور ١٤٥

 

ا را از این دنی ها آنها،  خواستید که با این صحبت مگر شما صاحبان نمی

  دیگر هوس طغیان نکنند، ها آنشود که  و داشتن ناجی باعث  دور کنیم

  :یکی از صاحبان فریاد زد

خواستیم، اما ما به این هم معتقدیم که پروردگار کار کردن را  بله ما می

را به خدا  ها آنداند و این کار کردن و اجرش  یکی از ارکان دین می

گر خواهد داد و در جهانی دی ها آنمنزلگاهی پاك به ، کند نزدیک می

شود که آنان بهتر کار کنند و ما محصول بیشتري بفروشیم و با  باعث می

درآمدش هم به ارباب خراج دهیم و هم به شما عالمان دین در راه 

شانه خالی کردید و پیشبرد دین کمک کنیم اما شما از این وظیفه 

اجی و ي خدا از ن کنید و همیشه در خانه بردگان را به کار تشویق نمی

تر کرده  را جریح ها آنزنید و این  اي به دور از ظلم حرف می آینده

  است،



 ناجی ١٤٦

 

  :یعقوب پیر برخاست و گفت

گویید ما از این حقیقت چشم بپوشیم، راستیِ خدا را، ناجی  یعنی شما می

بشارت ندهیم و فقط از کار بگوییم، من که  ها آنبزرگ جهان را، براي 

همیشه ارباب و سرور ما به ما گوشزد و  دیگر حرفی براي گفتن ندارم

  .کرد تا دستورات خدا را تعلیم و حقانیت او را بشارت دهیم

  :در همین بین بود که ارباب از جایش برخاست و گفت

کنیم، به یک دستور  دوستان من، ما همه در برابر یک خدا سجده می

ان و ساالرم مرتبه بزرگپایبندیم و پیامبرمان یکی و قدسی است، این 

راهی برایمان بوجود آورده، طریقتی که هم راهگشاي این دنیا و هم 

  راهگشاي جهان دیگر باشد،

دگی بهتري بسازیم و در تمام عمر، راهی بجوییم تا زن او به ما آموخته تا

  ،مشکالت پیش رویمان را مرتفع کنیم



 شور ١٤٧

 

دین ما دین زندگی کردن است و خداي بزرگ به ما طریقتی نشان داده 

م قدرتش را تما ها و زندگی کنیم، این دهکده تمام پیشرفتتا بهتر 

  آور راستینش است، بزرگ جهان و پیاملطف پروردگار  مدیون

پیامبر بزرگ، درس بزرگی به ما داد که براي پیشبرد هر هدفی، نیاز 

که ما بندگان پروردگار بزرگ  گونه هماناولش اطاعت کردن است، 

ست، بردگان هم باید اوامر ي خدا ا که پیامبر هم بنده گونه همانهستیم، 

ما را اطاعت کنند و علماي دین باید بیشتر از هر چیز بردگان را به 

  فرا بخوانند،اطاعت 

طریقتش بر  ترین بزرگفرموده و  گونه اینکه خداوند متعال،  طور همان

  جهان اطاعت و تسلیم در راهه او است،

دانید که ارباب بودن در خاندان ما ارثی بوده، این  دوستان من، شما می

  پدرش به ارث برده است،فرسا را من از پدر و پدرم از  ي طاقت وظیفه



 ناجی ١٤٨

 

ك شده و بوي طغیان بردگان دهکده تا این حد خطرناامروز که شرایط 

رسد، وظیفه دارم تا این راز پنهان میان خاندانمان را برمال  می به گوش

هاي پدرم وقتی در بستر مرگ بود و  دانید آخرین حرف کنم، می

  خواست اربابیت را به من واگذار کند چه بود، می

اجداد ما از  طور مینهز پدرش و پدرش از پدرش و او به من گفت که ا

اند که دین خداوند بزرگ، دین  یکدگر هر کدام در پایان عمر گفته

  :اند زندگی است، خدا و رسولش فرموده

براي ساخت جهان بهتر، باید هر روز از دیروتان متفاوت باشد و طریقت 

  اي را پیش گیرید، تازه

روز به ها، جدم در شرایط سختی مثل ام او گفت، زمانی که در دوردست

ها مثل امروز سر به  اي مدد برد، وقتی تمام برده برد از افسانه سر می

کردند او از  داشتند و براي تغییر جهان خودشان را آماده می شورش برمی



 شور ١٤٩

 

آن افسانه که کم و بیش در میان مردمان رایج بود مدد برد و ناجی را به 

  جهان هدیه داد،

هم حال بهتري نداشت، در میکائیل سر جایش خشک شده بود و داود 

  :همین بین ارباب ادامه داد

  به جهان ناجی را هدیه داد، گونه اینآري جدم 

  ها، آن انتظارها، ها، آن دعا کردن آن چاه

دور از واقع  ها ایناي از زبان جد من باشد، نه اینکه  نه اینکه این افسانه

  است، نه

ت و هر کاري به که جهان از آن خداوند بزرگ اس ها اینیک از  هیچ

حقانیت جهان است،  ها ایندور از واقع نیست و  ي او است اذن و اراده

اما دین ما دین خرافه نیست، دین پیشرفت است، دین کار کردن است و 



 ناجی ١٥٠

 

آن روزها جدم این را صالح دانست و حال ما باید بدانیم که این داستان 

  اي از مشکل ما باز نخواهد کرد، گره

تازه بجوییم، دین ما دینی پویا است، نباید در جا بمانیم و باید طریقتی 

  خویشتن را محصور داریم،

، داود روي برگرداند تا کرد میکه ارباب داشت صحبت  گونه همان

میکائیل را ببیند، رنگ میکائیل مثال گچ دیوار سفید شد و تکانی 

از ي آرام به صورتش زد و باز هم واکنشی  خورد، داود چند ضربه نمی

  او ندید،

سراسیمه و هراسان شده بود، چند بار آرام اسمش را صدا زد، بدنش 

اي که  به سمت همان، دریچه برد، دریچه آرام آرامسرد بود، او را 

  رویش باز بود و از آن وارد شده بودند،



 شور ١٥١

 

هاي ارباب  آن قدر صاحبان و عالمان غرق در افکار پس از شنیدن حرف

دو نباشد، داود میکائیل را به سمت  بودند که کسی حواسش به آن

  جا آمد، حال میکائیل به باالخرهوراخ برد، س

  :داود به چشمانش نگاه کرد و با شوقی وصف ناشدنی گفت

  دیدي برادر، خودت شنیدي،

  آیا ما نباید خودمان حقمان را بگیریم؟

  آیا آزادي حقمان نیست؟

د و نقیضی کرد از درون حس ض وقتی با شوق با میکائیل صحبت می

شنید، در همین حال با  کرد، ضربان قلبش زیاد شد، صداي پایی می

و گفت، برو و به ضربتی، میکائیل را از درون حفره به بیرون انداخت 

اي، جمالتش هنوز کامل نشده بود که یکی از  همه بگو که چه شنیده

  صاحبان دست به گریبانش انداخت،



 ناجی ١٥٢

 

به هیکل تنومند او زد، مرد بلند  او را از زمین بلند کرد، داود ضربتی

  :فریاد زد

  بیایید، یکی از بردگان اینجاست، با فریاد او همه دویدند و پیش آمدند،

دانست چه  میکائیل که آن سوي دریچه افتاده بود، هراسان بود و نمی

  کند،

، انداز شد داود در گوشش طنینهاي ارباب افتاد، جمالت  به یاد حرف

و به سرعت دوید و با سرعت به سمت قلمروي  در همین حال برخاست

  اسحاق در پیش بود،

جماعت عالمان و صاحبان دور و بر داود را احاطه کرده بودند، صاحب 

فرد مذکور را ببیند، وقتی چشمم به پیش رفت تا  ها آناسحاق از میان 

  :داود افتاد فریاد زد



 شور ١٥٣

 

هاي مداومی به  ضربهزاده خرابکار است و با  این داود است، این حرام

  صورتش او را کتک زد،

میکائیل با سرعت در هوا به پرواز در آمده بود و خودش را به پیش 

ي دوستان و بردگان در برابرش بود، در راه چند  ي همه برد، چهره می

  باري سیماي ناجی را دید،

سوخته  هاي یک دستی داشت، صورتش اما این بار نه زیبا بود، نه ریش

، به سرعت پیش رفت و آمد بود و مثل دیگر بردگان به چشمش می

  خودش را به قلمرو رساند،

اي که به داود زدند، دریچه را جستند، اسحاق  بعد از کتک وحشیانه

  :فریاد زد

ئه در قلمروي من در حال وقوع است و بیرون رفت تا خودش را به توط

  قلمرو برساند،



 ناجی ١٥٤

 

  :ارباب بزرگ گفت

دان آویزان کنید، این از اش را در می ا دار بزنید و جنازهه راین برد

  ها هم بدتر است، فراري

کرد و در دلش  داود با صورتی خونین از دریچه به بیرون نگاه می

  غوغایی بود،

خاردارها را رد کرد و خودش را به کلبه رساند، درب را باز  میکائیل سیم

باوري همه از جایشان کرد و به میان کلبه وارد شد، در کمال نا

  برخاستند، همه بیدار بودند و منتظر،

هاي میکائیل چشم دوخته بودند، سارا خودش را به میکائیل  همه به لب

  :رساند، اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند، میکائیل فریاد زد

  ناجی، آزادي است



 شور ١٥٥

 

اي در کلبه شکل گرفت، دانیال که به سختی هراسان بود  شور و همهمه

  :گفت

  میکائیل، داود کجا است؟

  :میکائیل گفت

او خودش را قربانیِ آزادي ما کرد، باید براي خون او هم که شده به 

  .آزادي دست یابیم

  :اي مضطرب گفت سارا با چهره

  یعنی فرار کنیم؟

  :اي مطمئن گفت میکائیل با چهره

  آزاد خواهیم بود، حقمان را خواهیم گرفت، جا نیهم نه



 ناجی ١٥٦

 

بود که اسحاق به سوي قلمرو در حال حرکت بود، با در همین حال 

ی از سربازان را به سوي تا جماعت کمی فاصله ارباب دستور داده بود

تا از شورش احتمالی، جلوگیري کنند و خودش هم  و بفرستندقلمروي ا

  به همراه آنان، مسیر قلمروي اسحاق را در پیش گرفت،

  :بردگان درون کلبه مضطرب گفتند

  چه کنیم؟

  :میکائیل گفت

ها باید در کنار  برده ي ها بیرون بیایند، همه بروید بیرون، باید همه از کلبه

  هم باشند،

هاي کلبه بیرون  در حالی که سارا و دانیال و میکائیل و دیگر برده

ي  اي را در پیش گرفتند و همه رفتند، هر کدام راه کلبه و طویله می



 شور ١٥٧

 

 تقریباً یرون بیایند، در همین بین وقتیتا ب بردگان را از خواب بیدار کرده

  شان کامل شده بودند، اسحاق وارد قلمرو شد، همه

به سمت قصرش  مستأصلوقتی این جماعت بیشمار از بردگان را دید، 

  دیدند، پیش رفت و بردگانی که او را می

  :پیشتر از آنان بود گفتمیکائیل که 

  کنیم، به سوي قصر حرکت می

ها را یکی دو تا باال رفت و خودش را به اتاق  پله اسحاق وارد قصر شد،

کارش رساند، تفنگ دو لولش را برداشت و آن را پر کرد، چند 

هایش گذاشت، در همین بین بود که پرنس  ي بیشتر هم در جیب گلوله

  :وارد شد و گفت

  چه شده؟



 ناجی ١٥٨

 

  :اسحاق به سرعت و عصبانی گفت

م و چند تا از این که بیرون برو اآلنها شورش کردند،  زاده حرام

هد آمد و از کنار ها را سقط کنم، حساب کار دستشان خوا شرف بی

  رفت، با عجله پیش به سوي در پرنس گذشت و

ي میزي گرفت و سرش با  به لبههنوز کمی دور نشده بود که پایش 

آن شدت به زمین برخورد کرد، خواست که دوباره بلند شود اما ضربه 

  نقش بر زمین شود، که دوباره قدر مهلک بود

هاي صورتش چشم  نشست و به چین و چروك شپرنس آرام باالي سر

  دوخت،

بیرون قصر، بلوایی به پا بود، بردگان همه در پیش بودند به سوي 

ها را باز کردند داخل  اي درب هاي قصر خود را رساندند و با ضربه درب

ي  به داخل قصر نرفته بودند که دار و دسته ها آني  شدند، هنوز همه



 شور ١٥٩

 

ارباب وارد قلمروي اسحاق شد و تعداد بیشمار بردگان را در حال ورود 

  به عمارت دیدند،

خودشان را به اطراف قصر رساندند، ارباب و دیگر افراد پیاده شدند و 

  ،سرپر در انتظار دستور ارباب نشستندهایی  سربازان با تفنگ

رفتند که در باالي  ي باال می یش درون قصر به طبقهسیل بردگان در پ

خواستند که به سوي او  ها پرنس را دیدند، بعضی دیوانه شده و می پله

خواستند تقاص آن همه  میحمله کنند، شاید داغ دلشان تازه شده بود و 

را از این بانوي ارباب ي خویش  ها، بانوان و کودکان مرده مصیبت

  بگیرند،

  :را آرام کرد و رو به پرنس گفتمیکائیل همه 

  اسحاق کجاست؟



 ناجی ١٦٠

 

پرنس بدون اینکه چیزي بگوید به سمت اتاقی که در آن اسحاق افتاده 

  بود رفت و درب را بر روي خویش و همسرش بست،

کرد و سربازانی که منتظر  رفت و فکر می بیرون قصر ارباب راه می

  ت و پار کنند،دستور او بودند تا به درون قصر بروند و بردگان را ل

  :ارباب دستور داد

اي که بیرون  هر بردهو دور تا دور قصر بنشینید و  قصر را به آتش بکشید

ان نباید زنده از این مهلکه آمد را با تیر بزنید، هیچ تن از این شورشی

هاي بیشتري در دهکده  باعث شورش ها آند، زنده ماندن بیرون بیای

  .خواهد شد

  :ارباب گفتیکی از سربازها رو به 

  درون قلعه باشند، همسرورم، ولی فکر کنم، صاحب اسحاق و همسرش 



 شور ١٦١

 

  :کرد گفت حالی که به آسمان نگاه میارباب در 

خداوند خواهد و  همواره برپایی شریعت پروردگار بزرگ، شهید می

  خواهد داد ها آناجر بزرگی به 

  ي او سربازان سرتاسر قصر را به آتش کشیدند، با این گفته

ترسیدند و با  در همان اول هاي آتش به درون قصر آمد، بعضی انهزب

ي  ي گلوله ها شتافتند و طعمه ها و درب دیدن آتش به سوي پنجره

  سربازان شدند

  :ایستاده بود پس از چندي فریاد زد مستأصلمیکائیل 

  ،آرام باشید، صبر کنید و کمی بردگان را آرام کرد



 ناجی ١٦٢

 

ي امیدش را از دست  و همهاي نشسته بود  طرب در گوشهدانیال مض

ثانیه نقش سوختن خود را کرد و هر  ، به این سو و آن سو نگاه میداده

  کرد، تصویر می در برابر خویش

به او چشم دوخته بود و در ذهن زندگی رها در  درکنار میکائیل،سارا 

د که از ، در همین اوضاع و احوال بوکرد میکنار همسرش را تصویر 

  :زد اي همه را به خود آورد او فریاد می میان سالن صداي برده

  راه را جستم راه را جستم

زیر تمثیل  دقیقاًبا شنیدن صداي او همه به سمتش دویدند و دیدند که 

اي جسته و شادمان و  هاي خانوادگی اسحاق دریچه پیامبر و عکس

  ،چشم دوخته است ت به چشمان دیگرانسرمس



 شور ١٦٣

 

و  بردگان در کنار هم شدي  به سرعت در پی فراهم آوردن همهمیکائیل 

رفت تا آنان را به سمت هم جمع کند و سارا که حال  به هر سو می

  بود، همدردانشه کردن همراه او در پی یکپارچ

جا را گرفته بود  پرنس در کنار اسحاق به او چشم دوخته بود، آتش همه

به طول یک عمر نگاه  هاي اسحاق و پرنس چشم میان چین و چروك

  گشت هاي او با پدرانش می جستن شباهت و در پی کرد می

شد، گرما تمام وجود  می تر نزدیککشید و نزدیک و  آتش زبانه می

  گرفته بود اما آتش کمی با او فاصله داشت، فرا پرنس را

مدام زیر لب ها چشم دوخته و  میان شعله کمی دورتر ارباب به قصر

، رسید زي جز نام خدا از زبانش به گوش نمی، چیگفت ذکري می

هایش تنها  ي گفته هرچند که ذکر او طوالنی و بلند بود اما در میان همه

هاي  نام خدا قابل لمس و درك بود در ذهن چندباري به داستان



 ناجی ١٦٤

 

کرد  گوناگون فکر کرد و سرآخر این طغیان را به آتش سوزي بدل می

ها و تمام  ي خویشتن برده یندهو براي فردا و فراداهایش و زندگی آ

  ،گفت میو باز مدام ذکر  کرد میکائنات دعا 

جان داود در میدان شهر آویزان بود و به درازاي هزاران سال  جسم بی

صدایی آورد  و کسی دم بر نمی سوخت اي در رنج و عذاب می دهکده

  ي باستانی داشت، هاي این دهکده کرد و نگاهی به چین و چروك نمی

اي به اطراف نگاه  حتی ثانیهشد و  سوخت، تنش خاکستر می میداشت 

  بود، انتظار منجی نشستهو دست به آسمان در  کرد مین

دور تا دوید،  حاال به این سو و آن سو می، منجی از جاي برخاست

بیشماري که در این آتش هاي  دورش را آتشی فرا گرفته بود و انسان

  آوردند، سوختند و لب بر نمی می



 شور ١٦٥

 

 وختههاي مدفون بر خاك س چشم به چین و چروكمیانشان زنی  در

ی که چند بار دست شود و ناج حتی از جایش بلند هم نمیدوخته بود و 

ه این سوختن و تقدیرش گویی ب او هیچ حرکتی نکرد، به دستانش داد،

  ،اعتماد کرد و با آن خو گرفته بود

مین و از ارتفاعی به زی که از میان پنجره به بیرون پرید ناجو سر آخر  

  سربازان شد، ي  ي آتش گلوله افتاد و طعمه

نقش صورتش  کمی بعد مردي که صورتی دراز و کشیده داشت،

به باالي سر ناجی آمد  آمد، به نظر میاي  همچون تمثیل چندهزاران ساله

  گفت، و دوباره همان گفتار پیشین را زمزمه کرد و زیر لب مدام ذکر 

را نظاره ها  و سوختنفریادها  ی تمام این نبردها،کمی دورتر کس در

ریزه از  گشود و جماعتی که با تالششان سنگ کرد و لب از لب نمی می

دادند و با  خالی دیوارهاي سنگی را تکان می با دستانداشتند،  میان برمی



 ناجی ١٦٦

 

رفتند و  ، پیش میجستند مین از میان بیراهه، راه تکیه بر قدرت خودشا

راهی پیدا با تالش بسیار طریقتی جستند، این روزگار، خیلی دورتر از 

  کردند و نوري از میان ظلمات دیدند

و با تالش بسیار دیوارها را به کناري زدند ها را به هم دادند  دست باز هم

  کردند، ترقابل عبور تر و بزرگ راه تازه را

ش خود یک به یک با تال تا یکی پیش رفت و دست دیگران را گرفت

 ها ها و اسارت ها و آتش ظلم از میان سختی در دست هم دادن، و دست

  سر برآوردند

به جهانیان دي فریاد بلنبا  بودند  حلی امن ایستادهو آنگاه که همه در سا

  .خویشتن ما است آن ما آزادیم، آزادي از :گفتند
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