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  سخنی با ش

  
  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می

  .همگان را از این درخواست باخبر سازم

برخی را به خود بخواند،  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

 چنین ینقشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و ا

  .افکارش را نشر دهد

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به  بر خود، ننگ دانست تا به

  .ثروت مادي آلوده سازد

به تحقیق نیاز  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 

 آنداشتم و اگر کسی از  یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

انسان و یا هر نام  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم

ی داده است، فریاد برآورم و ت و هدف را هماره باقدرت تالقیدیگري که غا



رهایی جاودانی که داراي یک قانون است و . سازم همه جانداران را فراهم آزادي

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

 آزاديدانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می

  .ایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوماست قانون ره

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر د از علم و فناوري امروزي، میدبا م

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 

  .رددحادث گ

ام هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچمن خود ه

حال چه از روي . ها بر کاغذ استاز ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته

  .یرسان سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

و تخریب درختان این گیري از فناوري در برابر مرگ توان با بهرهامروز می

دانید جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

. به قتل طبیعت دست نخواهید زد گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیکه بی

بهره از کشتار و اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی



کردارتان از دید من و دیگر  توانید از فناوري بهره گیرید تاعام درختان می قتل

  .گردد یمتکر حق و قابل اندیشان به آزاد

  و رهایی همه جانداران آزاديبه امید 

 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فصل اول

  

  

  دانم، هیچ نمی آنچشمانم را در جهانی باز کردم که از  باره یکبه 

اي دور از انصاف باشد، شاید براي  ذره آنشاید گفتن این کالم بدون تعمق بر 

مدت طویلی در این جهان زنده بودم و شاید حال پس از مدت مدیدي است که 

  ،اي و شاید براي چنین فریضه ام آمدهدوباره به دیدار این جهان و جهانیان 

  ام براي دیدن به جهان پاي گذاشته



 اغوا ٨

 

را درست سر جاي خود بگذارم، شاید  چیز همه را سامان دهم وتوانم افکارم  ینم

 درستی بهتوانم  اش شناخت کم از خویشتنم باشد، هر چه که هست نمی دلیل اصلی

  ام، و چگونه پاي بر این جهان هستی گذاشته درك کنم که چرا

  زند، باز دنیایی از چراها در میان افکارم پرسه می

  ت؟سبوده ا ام چه معناي این باز در جمله

، شاید این هم یکی از همان ام آمدهم که باز به جهان ا چرا با تأکید اعالم داشته

دهد که این بار نخستی نیست که در  سوق می آنشرایطی است که مرا بیشتر به 

ه شده است تنید تار و پودمدر  قدر آنتلقین این جهان هستم و شاید این قدرت 

  کنم، فکر می گونه اینکه 

که هست باید بیشتر از این با خود کلنجار بروم، شاید با چنین کلنجارهایی  هر چه

ام  جاي آوردهسر حواسم را به  م، حال که براي اندك زمانی است،ا زاده شده

  توانم به درستی تعریف مشخصی از جهان پیرامون خود بدهم نمی



 فصل اول ٩

 

باز  سؤالی اولین دار است در پ و دنباله فرسا جانچه قدر ماندن در میان این افکار 

شود و دل بستن به این  به اشکال مختلفی بر ذهنم تداعی می ها سؤالدریایی از 

  غرق کند آنتواند جهان را در  افکار می

شاید باید بیشتر از این دنیاي درونی فاصله بگیرم و شاید باید به کمی دورتر 

  دیگران را بشناسم، ،سرك بکشم، شاید نیاز است براي شناخت بهتر

  !فراخواندی مهیب مرا به خویشتنم صدای

  چه چیز باعث شد تا دوباره سر بر این جهان برآورم،

ي ، واي که باز این چراهافراخواندداري مرا به خویشتنم  شاید صداهاي دنباله

ام فاصله بگیرم، شاید با  اند، باید کمی از این دنیاي درونی بیشمار مرا احاطه کرده

این دید و ، شاید فراگیرمچیزهاي بیشتري  خویشتنمبه پیش رفتن بتوانم از جهان 

  رساندند مها دنیاي مرا نقش دادند و مرا به خویشتن هشنید

  ،کنم یماي دورتر به زمین نگاه  از کمی باالتر و با فاصله

 رأس تیرقرار دارم و در هوا تاریک است اما در فضایی دورتر از جایی که من 

ند، این نورهاي متراکم مرا به نک می نوازي چشمفریبی  نورهاي فراخ و دل دید من،



 اغوا ١٠

 

د که به نشو د، این نورها در کنار هم به نوري یکپارچه بدل مینخوان خود فرا می

  شدت اغواگر است،

به سوي این نور متراکم بر جهان پیرامونم برسانم شاید پاسخ تمام  باید خویشتن را

  هاي دنیاي من در همین نور خالصه باشد، چیستی

بدین گونه است، باز ذهنم در حال تراوش افکار بسیاري است، حال این  آري

فهمانند که جستن هر چرایی در جهان در دل نور خالصه  افکار دوباره به من می

از  هایم را این نورها برسانم و پاسخ پرسش منشأشده است، پس باید خود را به 

  .دریابممیان همان که پرسش آفرید 

صحنی زیبا و با شکوه، واي که دار مرا به صحنی برده است،  الهتعقیب این نور دنب

  چه دنیاي عظیمی است، واي که چه رنگ و رونق سرشاري به خود دارد

 ابرها ر نوردیده و به پیشگاهرا د دل کبودهاي سر به آسمان کشیده که  نساختما

شهر آمده از دل این رسیده است، نور متراکم این دنیا که مرا به خود فرا خواند 

اند،  سطح این شهر را فرو خورده هاي بیشماري و بزرگ، مغازه بود، شهري زیبا



 فصل اول ١١

 

ي خود کنند، نگاهم را به  نورانی و جذاب هستند که هر عابري را شیفته قدر آن

  دوزم، واي که چه قدر زیبا است، می آنان یک یک

اي را  با اشکال مختلف و گوناگون، با نور بسیار که هر بیننده هایی برازنده ویترین

ها و کمی باالتر از  در حسرت خویش اسیر خواهد ساخت، فراتر از این مغازه

هاي  کند، تمثیل چهره ، تابلوهاي بزرگی در دل این شهر خودنمایی میها آن

ند کرد، از دل زنده خواه از احساس را به اي گونه هرکدامه ک است بسیاري بر آن

ري را به ، از اجسامی که هر کان آراسته و جذابتا مردا رو خوشهاي زیبا و  زن

اند، همه نور  تا اشیایی که براي رفاه با هم به ستیز برآمده سهل به پیش خواهند برد

  دل بسته است، آنانپرورانند و آسمان و ماه هم در سکون به نور پر فروغ  می

 اند آمده آنانهاي بیشماري را به دست آورند،  نند و دلی کباید که نورافشان آنان

تا اغوا کنند و حال فرصت در اختیارشان است، حال گوي و میدان را به دستان 

ها  خواهند را به پیش برند و من در این دنیاي دیدنی اند تا هر چه می سپرده آنان

نند عابران ام، قدرت تکان خوردن را هم ندارم، دوست دارم به ما افسون شده

ا چشم به این ه خود خشک بمانم و ساعت ها بر جاي بیشمار این خیابان



 اغوا ١٢

 

لذت ببرم، دوست دارم خویشتن را در باالترین  آنهاي زیبا بدوزم و از  ویترین

اي هم که شده مجسم کنم، اما شاید  هاي با شکوه و فرا براي ثانیه طبقه از این برج

شاید در خویشتن چنین توانی داشته باشم که  خویشتن هم بتوانم سر بر آسمان برم،

  ،پرکشمپرواز کنم به آسمان 

در اختیار ما است و  نامعلومیچه افق  ها آني  ها و در پشت پنجره برج در باالي آن

افق خیره شد و براي چند  آنتوان دل سپرد باید در اعماق  به چه فضاي دوري می

خواند،  سپرد، واي که چه قدر زیاد مرا به خود می آنصباحی دل به دریاي دید 

  را تجربه کنم، ها دوردستبر   نگاه آنتا به پیش روم و  واندخ می

و این نور  نواز چشمهاي زیبا این تابلوهاي  هاي عظیم این مغازه اما فراتر از این برج

ها که  بیلبه تسخیر آمده باز هم فراتر چه بسیار دنیاي قابل روئیتی است، این اتوم

ي گردون بر گیتی  دایرهتا هر سرا از این  اند آمده اند پرکردههر جاي این شهر را 

آسمان تا کرات و تمام سیارات از  در آورند، از زمین و دریا، آدمیانسخیر ت به را

ند و مغرور اند که بر همه جاي حکومت بران تهساخ قدر آنهمینان است و حال  آن

  ب و مالک بینگارنددر جهان خویشتن را صاح



 فصل اول ١٣

 

خواند شاید  است، شاید نجوایی است که مرا می انداز طنیندر گوشم  آرامصدایی 

ي خویشتن است، هر چه هست  اي است و شاید از درون سینه از درون سینه

ات از در اختیار  گوید از اشرف بودن از حرمت و کرامت از بزرگی و واالیی می

ها  ترین جان داشتن و از سلطه و حال آنجایی است که باید چشم بر این الیق

  .را نظاره کرد آنانباره دنیاي و دو دوخت

روند، چه  دارند و پیش می ریافت که چگونه در این دنیاي گام برمیرا د آناناید ب

اند و  را تصاحب کرده جایش جاياند،  بسیارند، تمام سطح این توپ گرد را گرفته

  کنند، حکمرانی می جا همهدر  آنحال مالک بر 

اند  سام ساختهاشیا و اج قدر آندارند،  برمیبر جهان هستی گام  مالکان چه مغرورانه

ابزار  قدر آنترین صورت ممکن پیش ببرند،  خواهند را به سهل هر کار که می تا

گوید اینان  خواند و می ساختند تا پادشاه جهان شوند، ندایی درونم مرا فرا می

ي دوار ببین به کجاي  بودند، حال در این چرخه ابزارسازهمان جانداران 

دیروز را تا به  ي پاافتاده پیشاند و ابزار  ببین تا کجاي را فتح کرده ،اند دهرسی

  اند ها رسانده کدامین قله



 اغوا ١٤

 

همه  آناست اما در صورتی از  ها آن دنیاي ابزار بسیار در گوشه و کنار

دار مرا  لههاي دنبا خواند و در این نگاه بیشتر مرا به خود فرا  آنچه، اند مشترك

، از هر چیز آنان آغوش، سطحی است نورانی در کرده استمجذوب به خود 

گرفته و به او  آغوشرا در  آنحداقل یکی از  هرکدامخورد،  بیشتر به چشم می

کند و عاشقانه در گوش  فشرد، لمس می می آغوشدر  آرامورزد، او را  عشق می

  او نجوا کرده است،

دانم،  است، نامش را می آدمیاننی در اختیار شتر از هر چیز دیگر این سطح نورابی

را فرا خواند، شاید باید به او سطح  آنام، اما باید بیشتر و فراتر  را شنیده آناسم 

نورانی گفت، شاید باید عشق زمینی بر او لقب داد، هر چه که هست بیشتر از هر 

  ،تا سري بچرخانماست کافی را تسخیر کرده است،  آنانابزار دیگري جهان 

روم این سطح نورانی را در  ها که می ه و در کنار هر کدام از انسانبه هر گوش

چشم بدوزم و از  آنانها به عشق میان  توانم ساعت بینم و می می آنان آغوش

را به آرامی  آنگیرند  می آغوشدیدنش متحیر شوم، چگونه ابزار ساخته را در 

ثانیه بر نور تراوش  شوند، هر در برابر هر نامالیمات می آنکنند، حافظ  لمس می



 فصل اول ١٥

 

گذارند، گاه به  اند، هر غم و درد را با او در میان می چشم دوخته آنکرده از 

ات طوالنی نجواي اند و گاه با عشق برایش ساع پرخاش با او مشاجره کرده

شریک شده با این سطح نورانی است که  آنان، تمام احساسات اند عاشقانه خوانده

  به اشتراك برده است آنانو زندگی را با  اي دمیده جان تازه آنانبه 

ه از داراي نظمی است ک آناني  ، هر کرده و نکردهاند آمدهبه نظم در  آدمیان

خیزند،  ها در ساعتی مشخص از خواب برمی برایشان ترسیم شده، صبح تر پیش

شوند، بسیاري در انتظار  است، رهسپار می ها آنبه سویی که در انتظار  هرکدام

باید  آنانوم برسانند و خص به میعادگاه معلرا در ساعت مش ها آنهستند تا  ها آن

وظیفه که به دوششان محول  آنین در جاي از پیش فراخوانده شده در ساعتی مع

  شده را به بهترین شکل به پیش برند،

این شهر در کنار هم در ساعت معین به  ي چهارگوشهدر  آنانهاي بسیار  جمعیت

 آنروند و  هاي مشخص شده می با هم و در کنار هم به میعادگاه آیند بیرون می

رسانند، همه در نظمی به شکل  ي به دوش را به بهترین شکل به سرانجام می وظیفه

د و نتا ماشین بزرگی را به حرکت در آور اند آمدههاي گردون این راه در  چرخ



 اغوا ١٦

 

به  آنکهدهد،  ي خود را به درستی انجام می ي منظم وظیفه هر کدام در این چرخه

ي دور  آید و این جمع را به خانه دوشش وظیفه بردن است به ساعت معین می

جهان را از  ،چون امروز من ناظرانِ، را نظارت کند چیز همهباید  آنکه رساند می

 باید به آنکهسازد و  ازد میید بسکه با کس آنکمی دورتر نظارت کرده است، 

چرخ  رود تا در ساعتی معین، پیش می برد، باز این چرخه به پیش برد به پیش می

گردون را به نظم به چرخش در آورند، روز از پی شب بگذرد و شب در انتظار 

کمیل کنند و این نظم را بچرخند و بگردند تا یکدیگر را ت ر دو، هگذر روز بنشیند

  در حال پیش بردن است، آرامند و انسان در این چرخه به گردش در آور

ي جادویی را به  این جاندار ابزارساز آمده تا باز هم بسازد، کمی پیشتر جعبه آري

اي از قدرت را  ي کرهتر رها سطح نورانی و شاید در دوردستجهان داد و بعدت

گردون پر جان و با تالش هر روز در این چرخ  آدمیانپیشکش کرد و حال این 

یشتن را اي پدید آورند و خو م ابزار تازهدر حال پیش بردن این نظم هستند تا باز ه

  .بدانند مؤثردر این نظم شریک و 



 فصل اول ١٧

 

ام، این نظم گردون و این چرخ دوار را  را دیده آدمیانحال که این جمع کثیر از 

ز این ام، شاید من هم بخشی ا اي به خویشتنم آگاه گشته ام شاید ذره احساس کرده

  ون هستم،من هم ناظري بر این چرخ گرد آنام یا نه فراتر از  چرخ گردونم بوده

را  آنانباشم تا  آناناند تا ناظر بر اعمال  ها مرا پدید آورده همین انسان اصالًشاید 

  قضاوت کنم،

را دریابد، شاید چون این دستاوردها  هایم آید تا داده اما چرا کسی به سراغ من نمی

راغم در دوردستی کسی به س دریافت و آنانکم و اندك است، شاید باید بیشتر از 

  و یا من به سراغ کسی رفتم آمد

ست من طالب دیدن جهان ام دور کرده ا این دریاي افکار مرا از اصل خواسته

  را بشناسم آنان، من آمده تا جهان آدمیانم

را دریابم و  آنانتا جهان  ام آمدهآشنا شوم،  آنانا به زیر و بم دنیاي ت ام آمدهمن 

  دور کند ام خوانده خودي  وظیفه گذارم تا این دریاي افکار مرا ازباید ن



 اغوا ١٨

 

ام شاید بیشتر دوست دارم، نظم خویشتن را  یافتهرا در آدمیانل که این نظم حا

براي  آنانل باید به مثال درك کرده و حا ي بر دوش خود را دریابم، شاید وظیفه

  گرداندن این چرخ مددي برسانم؟

  ها را در نوردید، نباید باز ایستاد باید به پیش رفت و تمام قله

  ها؟ قله

  ها؟ دریاها؟ کوه

  ؟ورمآ را به خاطر می ها آنن نیست، چرا هیچ خبري در میا ها آناز 

هاي زیبا و  جنگل آنام، شاید از ما دورتر هستند شاید  ندیده آناناما هیچ از 

  قرار گرفته است، آدمیان ي آشیانهدورتر از این  بخش جان

  ،اي را دیده آنانو تا چشم کار کند، تمثیل ی هاما تا بخوا

  ها زیبا نیست؟ این آیا

ساخته  ابزارسازدمی این ابر جاندار که آ به تشبیه هاین دریاي خروشان بدل شد آیا

  است زیبا نیست؟
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ها و  بدیل، این قله ین طبیعت خودساخته، این دریا بیا ،ها با شکوه این کوه آیا

  شکوه نیست؟اند با  ساخته آدمیانکه  ها این سازهها  صخره

نزدیک شد،  ها آنرا دید باید به  ها آنرا دریافت، باید  ها آنزیبا است و باید 

 سازي پارکی است، شبیهاند، جایی  ها ساختدر جاي جاي شهره آنوین بسیار از عنا

است بزرگ و خروشان به  ، جایی استخريها دوردستشده از جنگلی انبوه در 

  صنوعی مزین شده تا بار دیگر تصویر دریاي را تصور کند،هاي م موج

اند و شاید کمی دورتر ابر و  داده آدمیانهاي بلند  ها جاي خویش را به برج کوه

شدند، به  آنانابزارساز داشت و جایگزین  انآدمیماه و خورشید هم همتایی از این 

در  آدمیانحد نیاز  کردند را شبیه سازي شده و در آنان آنچهنشستند و  آنانجاي 

اختیار دادند، حال دیگر به مثال دورترها نیست، حال دیگر جنگل هر جا که 

و  خواهد ساخته که آدمی می آنجا، آید نمیرون کشد و ب بخواهد سرك نمی

را در اختیار و به  چیز همهشود و شاید در دیرترها خواست آدمی تا  پرداخته می

  خواهد اي ببرد که خویشتن می استفاده آنزیر پرچم خویش در آورد و از 



 اغوا ٢٠

 

 آغوشگردند و باز هم سطح نورانی در  از کارها به خانه بازمی آدمیانفوج فوج 

  ،عاشقان در خوري بودند آدمیاناست، اما  ها آناست در انتظار محبت از  ها آن

را دریافتند و به محبت مزینشان کردند، هر از  آناني ساعات  همه تمام روز ودر 

گرفتند و در گوششان نجواهاي عاشقانه گفتند و  آغوشرا به  آنانچند گاهی 

عاشق  آغوشروند و در  به خواب می آرام پر رمز و رازل این معشوقان حا

  اند، لمیده

در  آرامامن است، امن و  آنروند در شهري که همه جاي  خانه می به آدمیان

است و نه  ها آنمخل آسایش نه کسی  کنند میبه راحتی زندگی  آنان، آناناختیار 

  کند، دست درازي می آنان کسی به

که  هرکسیهستند تا  روزي شبانهدر تعقیب  یافسران بیشمار محسوس و نامحسوس

به دور  آدمیاناست که این جمع  گونه اینو  درکنندم را بر هم زند از میدان به نظ

 چیز همه، گردند بازمیروند و  در امنیت و آرامش می ومرج هرجو  نظمی بیاز هر 

 قدر آننیست،  قانونی بیاند، خبر از  این شهر منظم است، همه در جاي خود ایستاده
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هره ببرند و براي ماندگاري این ب هرکدامز اند که در جاي مناسب ا هابزار ساخت

  متوسل شوند آنظم هم به ن

بر طبق اصول و قواعد  چیز همهام،  مشاهده نکرده نظمی بیاي هم  حتی براي لحظه

رود همه در جایی  خود در حال پیشرفتن است، هر چیز به موقع و درست پیش می

اند، چیزي که گهگاه چشمانم را به خود  گرفته آرامگفته شده  آنانکه به 

د، در انتظارن آرامکنار این شهرها  مجذوب کرده، افرادي است که در هر گوشه و

  کنند، کن ریشهنظمی را  بی د تا فرمانی بشنوند تا دریابند وان نشسته آرام

افراد یکدست و  کنم، خیلی بیشتر از این احساس می هرگاهدانم چرا  نمی

  اند بیشماران دیگري در لباس مبدل در نقش همینان فرو رفته شکل یک

  ،از خویشتن استها هم از بدگمانی من است، باز  شاید این

ي این خاطرات  ام، شاید به واسطه دهاید من به خاطرات بیشتري آلوده شش

را  آنانام تا  برگزیده شده آدمیانکنم، اما اگر از سوي  قضاوت می گونه این

 آناناز سوي  اصالًشاید  دانستند، ي من بیشتر می از گذشته آنان حتماًنظارت کنم، 

کند  آرایی می ها در برابرم نقش بسته و صف نیستم و واي که باز این دریاي چرایی



 اغوا ٢٢

 

 آنانغرق شوم و از  آدمیانه جهان پاسخ به اینان نیست باید بیشتر باما حال توان 

  بیشتر بدانم

بستري فراهم شده  ،بري می رگ و با شکوه به هر گوشه که نگاهر بزدر دل این شه

اند  در برطرف کردن نیازها پیشرفت کرده قدر آنتا هر نیاز از آدمی گرفته شود، 

اي در اند، از هر چه که دلت بخواهد بر که هر نیاز را با هزاري راه درمان کرده

  اند یار گذاشتن ساختهتخا

آورد، حال هزاري به انواع طبخ،  ینت را به تنگ مگاه احساس نیاز گرسنگی جا

را  آنچهانتخاب کنی  آنتا تو به دریاي  ها در انتظار تو هستند و طعم رنگ، بو

  اي داشته آرزوروزي در سر 

  گر تشنه شدي چه؟ا

کنی اگر به  اند که دیگر نتوانی از میانشان انتخاب طعم و مزه برایت ساخته قدر آن

  شهوت نیازمند بودي چه؟

 آنبرایت دریایی از افکار و کردار و پندار شهوانی ساخته شده است تا به دریاي 

  سازي آرامخویشتن را غرق و 
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 اسخ در آستینپ قدر آناند  یاز هزاري پاسخ دادهاست براي هر ن آدمیاناین جهان 

  خواهینیاز شوي، کافی است تا تو ب اند تا تو بی پرورانده

  اندیشه کنند، تا نیندیشی و برایت و اندیشه کنیتا ت

دریاب هر چه در  آنا و از در برابر چشمان تو است حال بی آنان دریغ بیدریاي 

  اي و نداشته اي فکر داشته

ی از هر کوي و هاي این شهر پرسه بزن در خیابان کافی است تا براي چند صباحی

  برد، انگیزد و دلت را با خود به پیش می میتراود، چشمانت را  برزن نور می

  آدمیان ي ي پارك، همان جنگل شبیه سازي شده گوشهدر 

ها و رفت و آمدشان در دل تابلوها و  در میان اتومبیل ،هایشان در کنار دریاچه

ي جادویشان همه و همه برایت هزاري  اعالناتشان در دل سطح نورانی و جعبه

اند که فراتر از حس شهوت و گرسنگی و تشنگی به  آفریده قدر آناند،  آفریده

  هزاري دیگر نیاز در دل بپرورانی و پیش روي



 اغوا ٢٤

 

ها دوست دارم تا  زنم، بیشتر از دیدن انسان قدم می رو پیادهدر دل این  آرامحال که 

هاي پر  ین، دوست دارم خویشتن را در این ویترشان بنگرم به جهان ساخته

  خوانند رها کنم، هر بار به چیزي چنگ بزنم که اینان همه مرا فرا می وبرق زرق

  راستی چرا در من احساس نیازي نهفته نیست؟

  نه یا تشنه نشدم؟رسي که چشم را بر این جهان گشودم گدیرباز آنچرا از 

  ها نیستم؟ همتاي این انسان اصالًنکند من 

ت قدر  نآنااینان نیستم، حال بیشتر از پیش برایم مجسم است که من همتاي  آري

  اند، فکرم که اینان مرا ساخته آندر  ابزاري را دارند و حال بیشتر ساختن هر

  اینان مرا ساخته تا از شناخت من به جهان بهره برند

خ بر که به این دریاي از پاس التفاوت دارم و ح آنانمن با دنیاي هر چه هست 

  را دریابم، آنانام دوست دارم بیشتر  چشم دوختهزها نیا

، شاید دیگر برایشان این زرق و برق از اند گونه همینها هم  شاید خود انسان

تر فرازي از رهاي من از دو دیده تماماًها  تر شده است، اما این خویشتن هم مهم

  مبهم بود؟ي  تلنگر ذهن من این نقطه، اما چرا اولین است آنانجهان 
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 جعبه، سطح نورانی ،شورها، تبلیغات، بروها عکس ،ها مغازه ،ها تابلوها، ویترین

خوانند هر بار به شکل و در  خوانند هزاري را فرا می ه و همه فرا می، همجادویی

زنند و  اند، هر بار به نیازي چنگ می آیند و در برابرم نشسته ظرف خاصی پیش می

خواهد بود که من خویشتن را  چه زمانی آنگاهوانند و خ بر خویش فرا می مرا باز

  مجذوب بنشینم، آناناز خود دور دارم و به تسلیم در برابر زرقی از 

، اما شاید به دور و ها آنطالب چشم انداختن به جهان  حال که تنها طالب دیدنم،

  نزدیک زمانی مرا به راه خود فرا خواندند و بدان مجذوب واماندم

  را فروخت، آنمبدل به کاالیی شده و باید  چیز همه

  ،هایی است و گاه جان هایی ها گاه لباس پشت این شیشه به

شوند و باز مجذوب  وند عامل میش آیند، کارگر می ها به رقص در می گاه جان

  کشانند ها را به خود می و شامه تراوند میها به خون عطر  و گاه جان کنند می

در ازاي پول و اینان  آناناند،  شمارانی را تحریک کردهرقص آمده دل بی به آنان

را  چیز همه آنانز ستان جان یکدیگرند و نظمی فرتر ادر ازاي پول در حال بده ب

  در آرامش و امنیت فرا خوانده است،



 اغوا ٢٦

 

هاي خودساخته سخت است اما  تن براي این دریاي بیکران از زیباییامنیت ساخ

را  روم نظم و امنیت هم که به هر جا می هنوزبم، دریااي نا امنی  وز نتوانستم ذرههن

ناظران یک یابم و حال برایم محکم و استوار است که چیزي فراتر از این  در می

  اند مان دادن را بر عهده گرفتهساي  وظیفه یکدستشکل و 

دانسته و  آنانحق است این نهاي حقیقت در این دنیا عامالن است،  آري

اند تا چگونه این نظم و  هاي بسیار دریافته به آزمون آناناند تا چه کنند،  اندیشیده

امنیت را برقرار سازند، به طول هزاري سال دریافتند که هماره چوب و تیغ 

هاي کم فروغ در برابر  پوالدین راهگشاي جهان هستی نیست و گاه این جان

  ،دان تحسینربابان نیازمند تشویق و ا

و  رنگ همگر مزین شد تا همه را در بر گرفت، همه را هاي دی گاه باید به سالح

هاي نوین در  باید راه ها سوزاندند لیک ید باري به زور توپساخت، شا یکرنگ

هاي  شان در ارزشهای به دانسته آدمیانکه تکامل  دریافترا این ورطه از بودن 

  ده استبه پیش بررا  آنانیرومندتر جهان ن بار هر خودساخته

  است؟ مؤثریگري در این نظم بخشیدن چه عوامل د
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را به تعظیم و سجود واداشته و  چندرنگچه چیز دیگري تا این حد این جماعت 

  از این هزار رنگان یکرنگی ساخته است؟

و کرناي مداوم نه فقط  بوقشمایل نه فقط این هم  نه تنها این ناظران یکدست و

کردن  آرامها نیز در راه  این حس بودن یکپارچه و در کنار هم چیزي فراي این

  در تالش است آنان

و سکون  سازي یکسانآمده تا در این نظم و امنیت، در این  آناناو هم به مدد 

که این جماعت چند الیه و متفاوت  آنجاکمک کند، مدد برساند، چه با شکوه 

کنند، چه شور و هیجان  در کنار هم براي تغییر حرکت می صدا یکو  راه یک

  شان را در نوردیده است،غریبی جهان

اند، حال دیگر به مثال سابق در  گرفته اي ها رنگ و جان تازه حال دیگر تمام سالح

  ند،حال فروش اجناس دیر روزگاران نیست

اند، تغییر را  درگیر کردهال سرنوشت و بودن را اجناس تازه به میان آمده است، ح

  اند و حال روز تغییر و دگرگونی است فرا خوانده



 اغوا ٢٨

 

 آدمانشهر و دیار این  جاي جاياند، در  اي به خود داده تازه شمایل نماها آگهی

نقل کند و جماعت ایام بهتر شدن از است تا از تغییر بگوید تا  یمقرهاي فراوان

خوانده  براي عاشقش م نقل بسیاربیشماري را گرد خود در آورد، حتی معشوق ه

بازد از تغییر  خواند رنگ می میاست، به نجواي عاشق دلباخته سطح نورانی آواز 

ي خویش خواهد کشاند، او به پیش  و معشوق را به دنباله آورد میخن به میان س

است  آمدهیی به میان رود و معشوق زمینی در جستجوي او است، جعبه جادو می

  رانند، از تغییر تازه سخن می صدا یک همنار همه و همه در ک

درگیر به  آناناند،  اي کرده را درگیر در بازي تازه آناناند،  فراتر از تغییر رفته نه

اي گام  براي داشتن سرنوشتی متفاوت به بازي تازه آنانبازي قدرت خواهند شد، 

همین  ،رکت در قدرتاند که راه تغییر و مشا دانند و دانسته شده می آناناند،  نهاده

نیست، دیگر فریاد راهگشا  فشانی جانبستر پیش رو است، دیگر نیاز به بلوا و 

 آنانهاي تازه در برابر  اند، حال دریچه در تمدن غرق آدمیاننخواهد بود، حال 

است و حال خواهند توانست تا در این دریچه برآمده راه درست را برگزینند 

  خواهند را طلب کنند، از قدرت می آنچهبروند و هر  پیش به



 فصل اول ٢٩

 

ي جادو  به کنش آمده است، جعبه زنند، سطح نورانی فریاد می نماها آگهیامروز 

چشم دوخته بر لبان اینان در  آدمیاندار است و  با هزاري سخن و راهکار میدان

  کنند تقسیم قدرت مشارکت می

در کنار هم هم گوش تا گوش هم  درپشت پشتهاي طویلی که  چه با شکوه صف

تا سامان  اند آمدهنشانند،  کنند و تغییر می روند از ریشه برمی سازند راه می سیل می

دانند  تا حرکات با شکوه پیشین را با تمدن غالب به پیش برند، می اند آمدهدهند، 

شده است که  گوشزدها  خواهند هر روز به طریقی اوالتر از پیش بدان چه می

خواهید رسید، هر روز از ارزش واالي این حکومت  چگونه به این راه بزرگ

دانند که امروز  ها روا شده است، می در اشکال مختلف سخن آنانمردمی بر 

فانی بیایند خویشتنشان در این تغییر راهگشا هستند و حال باید با شکوه به مثال طو

  ،ی پرورانده استدر ذهن آنچهنند به را بدل ک چیز همهو 

گوید، به دنبال چه چرایی مانده است، در طلب کدام تغییر  می چه آناناما ذهن 

  است؟



 اغوا ٣٠

 

از این همبستگی و  هزارتو که مرا از این عظمت و شکوه هاي سؤالواي از این 

  ودن و مشارکت دور کرده استتجدد از این ب

ان بهره از این ، حال زمان لذت بردن است، حال زمحال زمان پرسیدن نیست

هاي طویل به راه انداخت از شکوه و  حال باید صفدستاورد بشري است، 

انداخت تا به  ها همبستگی سخن راند، آرا و اهداف به دست گرفت و در صندوق

ي این تغییر به  فردایی نزدیک هر تغییر را به پیش دید، مدام تغییرات و چرخه

 یزچ همهاند، از  ها را شناخته دانند، تمام تفاوت زد شده است، می جانشان گوش

به معشوق  دلبرانِي سطح نورانی که  اند، گاه با نجواهاي عاشقانه برایشان گفته

  گوید، می

  متوالی است،راست در پیش راه  طلب تو از تغییر در دل

هاي  و زرق و برق نوازي چشماي از جادو، گاه به قدرت  گاه به فریادهاي جعبه

راه  آنانچنگ بر نان  آنانر جان و برق ب آید میها و گاه نور متراکم به میان  خیابان

  خواهد نهاد آنانبر گام 



 اول فصل ٣١

 

اند و در پی  ها نشسته باز چرخ این جهان به گردش در آمده و در کمی دوردست

  اند، کار این جماعت همیشه در صحنه ایستا مانده

ن اند و حال زمان حرکت ای خواسته و باید را کمی پیشتر انجام داده آنچه آنان

ن است، زمان لذت بردن است و گویی من نیز است، زمان دید هاي بیشمار توده

 آدمیانباید به کمی دوردست پیش روم بر آسمان بشینم و در منزلگاه دور از 

به کجا خواهد رفت چه  کنم، باید ببینم این دنبالهرا تعقیب  آنانحرکت با شکوه 

ز را به راه را بر پیش خواهد ساخت و حال که در پی تغییر آمده است چه چی

  کرسی خواهد نشاند

به مشارکت و به همبستگی به تغییر و به تمدن به تجدد  دانی همهو به  پرسی همهبه 

ا به هاي طویل آرزوها و آمال ر گویند و در صف و به پیشرفت به همه سالم می

  نویسند سپارند، می هاي پیش رو می صندوق

  نامه است؟

  است؟ آرزو



 اغوا ٣٢

 

در طول این سالیان از زبان همه و همه از جان سطح  آمالبه  آنچهتا نویسند  می

 آیندهبه  آنچهي جادو از هر که بود و نبود از دیرترها و  نورانی تا فریادهاي جعبه

  خواهد بود،

  که تغییر در پس این مشارکت و با هم بودن است بدانند

در به دل و  آنچهپس پیش رفتند به ارزش پیش آمده در برابرشان سالم گفتند تا 

هاي با شکوه ساخته  در پی سالیان جان داشتند را عملی سازند و این صف آرزو

عموم گذاشته شد تا سعادت و  آرايو به  آمدشد، قدرت به مشارکت در 

 آغوشخوشبختی را در منزلی نزدیک به خویشتن با مشارکت و همبستگی در 

  بگیرند،

ي به  جهان در اختیار گونه چیز همهدر این جهان مدرن و بی همتاي آدمی که 

  ،ها است اي از جان تکامل رسیده

به روم  که به آسمان می آنگاهسیاري در جهان وجود دارند، مار بهاي بیش قدرت

بینم که در سراسر جهان گرد هم آمده  می آدمیانآیم چه بسیار از این  پرواز در می

  و در حال ساختن جهان بهتري براي خود هستند،



 فصل اول ٣٣

 

دانند تخطی از  است، اصولی که همه می ها آنارزش حقیقین جهان  لیامروز اصو

را به این هزارتوي پر  پس همه خود ،ماندگی است به معناي پسرفت و عقب آن

گیرند، کشورهاي  می از یکدیگر سبقت بحبوحهد و در این ساننر شوکت می

 نانآ، اند رقابتاي بزرگ در عالمی از رقابت در حال ه بیشمار جهان و قدرت

ي بشري از یکدیگر گوي سبقت را  هاي تازه ساخته شده تازند تا در این ارزش می

بربایند و در این رقابت بزرگ پیروز باشند، از این رو است که هر روز قدرت 

و براي تصاحب ند قدرت همیشگی هماره وجود دارد آورد، چ اي سر برمی تازه

به این رقابت با  آنانمبارزه در آیند، ها باید که دیگران با یکدیگر به  دیگر جایگاه

  زنند؟ ي پیروزي دست به هر کاري میو برا اند واقفها  این چارچوب

اي نیز زده است،  ها جامعه بشري پیشرفته دست به ساختن سازمان تازه فراي این

  هاي انسانی سازمان بزرگ و جهانی براي پاسداشت از ارزش

ابناي  ي تر را براي همه بهتر و زندگی راحتاي که جهان  هاي تازه ساخته ارزش

هاي تازه و این زندگی نو نیاز به سازمانی  بشر به ارمغان خواهد آورد، این ارزش

ها، پس از کشتارها، پس  پس از جنگ آدمیانپاسداشت کند، پس  آندارد تا از 



 اغوا ٣٤

 

شدند تا در ساختمانی براي نظمی نوین به  آنبر  استثمارهاها و  از خونریزي

ها جلوگیري کنند، حافظ  مکاري هم جهان را پاسداشت کنند، از ریختن خونه

ي خود باشند و براي ماندن در این جهان تازه تأسیس تالش  جهان تازه ساخته

  کنند،

  ها چه بود؟ ي انسان نام این سازمان پاسدار حقوق همه

بیش از  شاید سازمان ملل، شاید سازمان حقوق بشر و شاید هزاري اسامی دیگر اما

مهم و چشم نواز بود، دیدن این سازمان، این  آني خطیر بر دوش  وظیفه آناسم 

ها این فکر کردن و این سامان دادن باز مرا مست این هواي انسانی  بودن انسان

ي  کرد و دوست داشتم بیشتر به پرواز در آیم بیشتر ببینم اما دریغ که گستره می

ما باز هم باید دید و به پیش رفت باید تمام هاي من هم کم و کوتاه بود ا دیدن

درك  آني آزمون گذاشت و بیشتر از  هاي ساخته به دست بشري را به بوته دریچه

  .کرد

باز  آدمیانهاي بسیار ساخته شد،  گروه آدمیاندر این دنیاي ساخته به دست 

ا تمام تاریخشان از هم دور و چند دسته شدند تعدادي کار کردند ت ي مثابه به
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گروه و  ایند،ند، کسانی حکم کردند تا بیاریبیاالبسازند کسانی فکر کردند تا 

اي قدرت  ها از پی هم این جهان تازه را ساختند و پیش بردند، اما گروه تازه گروه

  ه بود، صاحب بود و چون دیرپایان اجر فراتر داشت،کام خویش بردو شأن را به 

را درك کرده بودند، این جهان پیش  آنانارزش کار واالي  ،دانستند می آدمیان

شدند، این منطق هزاران  باید که مالک می آنانداشتند پس  آنانرو را از برکات 

  گذاشتند بود و باید بدین راه احترام می آدمیاني  ساله

بر کرسی  سوار یکهساخت، علم  علم بود که راه و طریقت میو حال عالمان بودند 

  مدیون بودند؟ها  را بدان  دنیاي تازه آدمیانتاخت و  قدرت می

خواستند اراده کافی بود تا به دست این عالمان بر دست  هر چه در این دنیا می

 آدمیانتازه بر جان  اي معشوقه آنانگیرند، روز معشوق خواستند پس پیشکش 

ن بود، روز پس کارگران ساده در برابر رویشا آمدندبود، روز از کار به تنگ 

اي  لب قدرت شدند، عالمان پیش رفتند تا طریقتی تازهآوردند و طافریاد بر 

پیش بردند که  قدر آنواهند که هیچ در میان نباشد، بسازند و بخ قدر آنبرگیرند 

خواستند بکند،  هر چه می آنانشان بس بود که جهان در خوف قدرت  نام ساخته



 اغوا ٣٦

 

دند، خالق شدند خلق و همراه آفری پیاله همعالمان پیش رفتند و همتا ساختند، 

و این طریقت را ، دانستند آموختندکردند، هر چیز شده و نشده را تحلیل کردند 

  قدوست بخشیدند،

ین خاستگاه نبود حال روزگار علم و نمو ا آدمیانحال دیگر روزگاران پیشتر 

د، حال روزي بود که علم نه ابزار که حقیقت بود که نه راه آدمی به میان آمده بو

دور  مایه گراناختن ابزار تازه که قداست بود حال هر که از شأن این در براي س

شد، حال علم راه و طریقت بود،  بود هیچ بود و در عدم محکوم به ماندن می

دانستند تنها  ها می بود، حال انسان آدمیاناین جهان مدیون همین دانش  چیز همه

است،  آنانقا و ماندن است همین دلیل ب آنانهمین بودن  آنانعامل پیشرفت 

ن حس درونی اند از همی دهرسی جا بدینهزاري به خود خوانده بودند که اگر تا 

با صداي بلند خویشتن را موجود ابزارساز خواندند  آريگرفته است،  نشئت ها آن

و در این ساختن پیش رفتند و خود ساختن را ارزش داشتند، دیگر وسیله نبود، 

  در همین ساختن خالصه بود، چیز همهحق بود حقیقت بود، 
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به فراموشی سپرده شد  بازهمها  چرایی ،در میان نبودو چگونه ساختن  چه ساختنِ

  تا به جاي هر چرایی وجود ساختن علت و غایت هر اتفاق جهان باشد

بار از یکدیگر پیشی گرفتند  پس عالمان پیش رفتند و هر روز در این رقابت مرگ

گاه کمیت به کیفیت چربید  کرد میتر خلق  بیشتر و با کیفیت بود که آنو پادشاه 

و گاه کیفیت اصل و بنیان شد اما هر چه که بود مهم و اصل داستان خلق کردن 

  خالق به چه شدنبود و نه 

که او عامل به ساختن بود او فکر  ندبود ابزارسازحال عالمان پادشاه بر موجود 

ود، پس هر چه بر سر و پیش بردن ب پروراندن بود او هدف و غایت پیشرفت

هایی ساخت تا قدرت را تثبیت کند، گاه  و ساخت، گاه بمب داشت پروراند

ساخت تا  شکل همتقلید کند، گاه بدل و موجود تازه خلق کرد تا خلقت را 

ساخت تا هر چه تاج و تخت بر جهان بود را بر  قدر آنحکمت را تنبیه کند و 

  کند تنفیذخویش 

، حال مالک بر کرامت بود حق را اشرف و برتر بودن بود آناین طبقه حال معناي 

چه سري بر پاي این بت تازه  آدمیانر خویش دانست و عامل پیشرفت بود و د



 اغوا ٣٨

 

دانستند چه برتر و واالتر از افکار چرخ این زندگی تازه  که همه می دساخته ساییدن

انرواي حقیقی جهان او بود و باید ساخته است پس فرمرا همین پیشرفت در ابزار 

  ،ت کردبه پیشگاهش خدم

و از  آمدندغرق به خدمتش در  آننخست به لذاتش پاسخ گفتند و در  آدمیان

  .خدمت خویش راضی و سرخوش زنده به پیش رفتند

فرمان در پیش  فراي این فرمانروایان بی تاج و تخت دیگرانی نیز پیشگام و پیش

وظیفه در پیش  آنانشدند،  و گاه بر تاج دیگري الماس می بودند و گاه تاج داشتند

رویشان بود که گاه سرگرم کنند، گاه برقصانند، گاه بچرخانند، گاه مجذوب 

 ساس دیگري نفوذ کنندنها از احساس به احگاه تأثیر بگذارند و فراي همه ایکنند، 

  و خزیده خزیده به جان روند و از جان شوند

و بر احساس  آمدندکه به طول هزاري از احساس بر  آناند هنرمندان پیش رو بودن

 اینتا باز احساس بر انگیزند، اما شاید  ري نشستند، حال در پیش روي بودنددیگ

به پیش رفته بود و دیگر نیاز به برانگیخته شدن  چیز همهزمانه تغییر کرده بود  بار

ي دانستن و  حال زمانهي شناخت و تحلیل بود،  زمانه ،احساسات نبود، حال زمانه
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ید خودآگاه و به دور از هر احساس، احساس دانستی با حمیق بود، حال باید میت

، باز هم در میان ین بود هر چه بود و نبودانگیختی، این هنر بود نه فراتر از ا برمی

باز هم در پیش بود  هرکسییکی و به جان  آنبود این تاج بر سر دیگري و به کام 

رفت باز همه جا را تسخیر  گرفت باز پیش می علم و قلم به دست می قلندرانِباز 

ي محرکه و  کرد قلوب در برابرش بود ابزار پر نفوذ بر احساس دیگري بود، قوه می

شد هر  بلعید و به هزاري رنگ بدل می می ي معانی را به خویش تشخیص بود، همه

رفت و جماعت  مییافت و باز به پیش  تبلور می بار در رنگ و ساحتی خاص

نشستند و  تش در انتظار میبا کماال هاي مدید در انتظار رخ تبیشماري ساع

  شدند ي او می خوردند و دیوانه حسرت می

آمدند تا او را ببیند و احساس کنند،  به کمک می هاي ابزار حال باز هم باید همه

ند بکنند و همه را توانست دیگران نمی آنچهها را برانگیزد، شاید  بود تا احساس آمده

خرید و به پیش  ي زحمات را به جان می همه به دوش او گذاشتند و او باید تنها

  برد می



 اغوا ٤٠

 

ي تبلیغ داشت هر چه  وظیفهي تحمیق داشت،  ي تهییج داشت، وظیفه حاال وظیفه

، آمدند میي ابزارها هم به کمکش  برد و همه بر دوشش بود باید که به پیش می

راند، اگر نیاز بود سطح  براي بسطش سخن می ها ساعتي جادو  اگر نیاز بود جعبه

خواستند هر چه تابلو در  کرد، اگر می نجوایش می ها گوشو به  گفت مینورانی 

رساندند  ، ابزار به راه ابزار همه به همه سود میآورند میخیابان بود را به خدمتش 

  کنار هم بود و در انآني  یی این نظم به کمک همهو برپا

اش نشست و منی که حاال در این  باید دید باید همه را از دور دید و از باال به نظاره

کم و  ها نهفته باشد را بی ه به دل اینام هر چ ي این شکوه نشسته سکوت به نظاره

اي دور شوم،  گوش فرا دهم، ذره آناناي به نواي  کاست خواهم پذیرفت تا ذره

زندگی بر ابزار  قدر آناند  ین دو راهی پر قدرت مرا به چالش کشیدهدر ا قدر آن

اند که باید در این تهییج احساسات از جان و دل بیخود و فرا  را به جانم خورانده

صداي برقصم بچرخم و بمانم که بودن و بقایم در  آنروم باید دست به دامان 

  شنیدن و خواندن و دانستن همینمان است



 فصل اول ٤١

 

 آنانام،  و باور شده تصمیم ازپر  ،بی شناخت آنانن حد باز بر دنیاي یاما چرا تا ا

اند، اما باز  که هیچ از دریاي دنیایشان بر من نگشوده آناناند،  که هیچ به من نگفته

  هم این بدبینی به جانم رخنه کرده است

د از ت، حال باید دید بر آسمان پر کشیحال زمان درگیري در این بدبینی نیس آري

  آنانرقص و شادي و سرور  جان اینان گفت، از مجالس پر بزم وکوه و هیش

  ،از شادمانی و سرمستی از تهییج و فرا رفتن

  از رهایی و در آسمان پر کشیدن، از پیشرفت و باالتر رفتن

چگونه توانسته است تا  ابزارسازرا دید، باید دید که این موجود  ها ایني  باید همه

بدین درجه پیشرفت کند که در این برهوت عدم و پوچی هر چه بخواهد را 

بر حقیقت داده است که حتی جنبه  قدر آنبسازد، گاه تخیالت خویش را 

 ویشتندر این پیشرفت از خ قدر آناست،  غیرممکن آنو واقع  رؤیا تشخیص،

  وجود بدل ساخته است ود را بهرا به ممکن هر ناج ناممکنگرفته که هر پیشی 

دارم در  گام بر می آدمیانن شهر هر چه خواسته را به دست آورده و حال که در ای

ها قابل  این آرياست،  آنانبینم از پیشرفت و واال رفتن  گوشه و کنارش هر چه می



 اغوا ٤٢

 

همین  آندیرترها هیچ باقی نمانده و هر چه هست از  و دیدن است، از هیچِ رؤیت

کشیده و هر چه خواسته  آغوششده است، هر چه خواسته را در  بزارسازاموجود 

را به چنگ آورده هر چه خواسته را به عشق بدل ساخته و هر چه خواسته را از بین 

  برده است

  ها مفهوم پیشرفت و دگرگونی است؟ این آیا

  است؟ آدمیانهاي  این حد نها از خواسته آیا

  ،آدمیانکدامین  است، پاسخ در پرسش نهفته

بر آید بی شک هر چه خواسته و فراتر از  ابزارسازموجود  آناگر انسان به شمایل 

را کسب کرده است، شاید باز هم طالب داشتن فراتر باشد که هست که به دل  آن

به دنبال اش هر روز در حال فزون است اما باز باید دوره کرد که در به در  خواسته

  سپارد کدامین طریقت جان می

چرا مرا  دیرترها سخن به میان آمده و ابزارسازامروز هر چه هست از همان  يآر

  و بدبینی غرق کرده است؟ بینی خوشز ا هجمهدر این 



 فصل اول ٤٣

 

ست من هر بار به دیدن هر اتفاق در سطح و در پیش رو ا چیز همهحال که 

است، شاید  آنانم، شاید درمان من به درون عمق ا برداشت خاصی را پیشه کرده

باید از این نگاه بر سطح فاصله گرفت باید هر چه بیشتر و بیشتر در عمق رفت و 

در پیش رو  آنچهبینم هر سطح را بر  را می چیز همهاعماق را دریافت، حال که 

آگاه  آنهیچ از درون  دانم، هیچ نمی آنانباز هم از دنیاي ام  نمایان است دریافته

  پیشواز این اعماق برومام و شاید باید به  نبوده

  ز چه روي پا نهادم؟ آدمیانساخته  تازهدر این دنیاي 

همیشگی به همراه من است، چرا چیزهاي متفاوت از گذشته و  سؤالباز هم این 

در  آنهاي من نیست و فراتر از  در بسط در اختیار دیده چیز همهدانم  حالشان می

  ست بر دوش من؟اي ا این وظیفه آیابه همراه من است، ناخودآگاه 

  است؟ ها آني  ي من شناخت و دانستن دنیاي تازه وظیفه آیا

رایی و است، شاید پرسش درست فهمیدن چ معنا بیبرایم گنگ  چیز همهدانم  نمی

اش کنکبودن خویش باشد، شاید باید این چرایی را ابتدا در جهان پیرامون به 

  ،که از ابتدا کردم و خواستم طور هماننشست 



 اغوا ٤٤

 

از خویشتن به شناخت  ،آنانابتدا دنیاي پیرامون خویش را بشناسم و به شناخت 

اخت نیاز به رفتن در دانم که فراتر از این شن ها می ني ای برسم، اما حال فراي همه

را  دارم حال باید به پیش روم سطح را بشکافم و اعماق آنانمیان اعماق افکار 

دور  آنانطح هر بار مرا از واقعیات دنیاي ر دیدن سدریابم، این ایستا بودن من د

  خواهد کرد

ي جادو تا سطح  دیدم همه را دیدم، از جعبه آريه دریافتم، چ آناناز دنیاي 

را  آنان م، نظمشیاي همانند و متشابه همه را دیدتا ا تا اجرام آسمانی نورانی

شناختم امنیت را درك کردم مشارکت و با هم بودن را دوره کردم، دیدم چگونه 

خود کرد، دیدم عالمان به کجاي  آناین موجود ابزارساز پیشرفت و پیشرفت را از 

اند، همه را دیدم،  دهچنگ انداخته و در پیشگاه این ساحت مقدس به کجا رسی

جوم احساسات به خویش لغزیدم، ریافتم، به هنر مزین شدم و از هاحساس را د

  همه را دیدم و دریافتم،

  اما درد در کجاي این منزلگاه النه کرده بود؟

  را در نیابم و باز در چراهاي خویش غوطه خورم؟ چیز همهچه باعث شد تا 



 فصل اول ٤٥

 

اغوا به پیش آمده و باید سطح را شکافت و عمق را دریافت که سطح براي  آري

اش  دانم وظیفه ها نهفته باشد، پس گام بعدي که نمی شاید اگر حقیقتی بود در عمق

  .ام نهاده نزدیکی و در یافتن عمق قضایا است را چه کسی بر عهده

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فصل دوم

  

  

هر بار در جانم احساس  آدمیاني  در میان این سفر طول و دراز با دیدن جهان تازه

  دیدن را،شود و از هر چیز بیشتر دوست دارم  اي زنده می تازه

  دریابم، اما به راستی وجود من از چیست؟ آنانببینم و از  دوست دارم ربیشت

  انسان هستم؟ آنانمن هم مثال  آیا

  ام؟ تکامل یافته آنانبه مثال  آیا

  ارزش زندگی کردن را دارم؟ آناني  به اندازه آیا



 فصل دوم ٤٧

 

که انسان بودن دانم  می ،هایم در همین چند صباح و در همین روزگاران دیده

با  آدمیاناین کرامتی است بزرگ و این را هماره  آري، نعمتی است بس شگرف

دانم که بودن  اند، حال بیشتر از پیش می رفتارها و کردارهایشان به من ثابت کرده

  نخواهد شد، اي جنبندهکه الیق هر  نعمتی است آناناز 

را در این  آنانراستی چه قدر از دیگر جنبندگان کم به جهان مانده است، چه قدر 

ها است، اینان مالک بر زمین هستند و  انسان دنیاي دنیا،ام، حال  دنیا کم دیده

  خود مرتبتی فراتر از دیگر جانداران است، آنانپادشاه زمینیان و بودن از 

  ید به انسان بودن وانمود کرد؟حال با

  جاي داد؟ آنانباید خویشتن را در پوستین 

انم که ماهیت و هویت من در چیست، اما این را خوب د دانم، هنوز هم نمی نمی

اند و خواهم توانست  ساختن هویت باز نهاده اي را براي دریچه آدمیاندانم که  می

 آناناي براي خویش تعریف کنم اما باید که به قواعد بازي  به زودي هویت تازه

به  آنانبا پیروي از این راه و کار  ا بشناسم ور آنانواقف باشم، باید راه و طریقت 

بار  هعواقب سهمگینی ب آنانهاي  ز ارزشخواهم دست یابم که تخطی ا می آنچه



 اغوا ٤٨

 

 را بشناسم باید آنانباید بیشتر  خواهد آورد، پس فراتر از خویش و هویتم امروز

 آنها  ز در آسمانشوم، این دیدگان از دور این پروانزدیک  آنانبیشتر به جهان 

وشم سنگینی اي بر د دانم وظیفه و حال که می چیز که الیق است را به من نرسانده

  و جهانشان را بیشتر از پیش بشناسم آنانشوم تا  آنکند باید بر  می

را  آنانتا جهان  ام آمدهدارم باز هم  باز هم به قلب همین شهرهاي انسانی گام برمی

از نو سرآغاز کنم، باز هم ببینم و بیشتر دریابم، اما نه اینبار دوست ندارم که به 

ست آسمان پرواز کنم، دوست ندارم از کمی باالتر جهان را زیر نظر بگیرم، دو

  باشم، آنانو بخشی از  آناندارم در کنار 

سر صحبت را باز کنم، اما او چیزي از من  آنانچند باري خواستم تا با یکی از 

اي نبود  از کنارم دور شد، هر چه کردم تا با او ارتباط گیرم راه چاره آرامنشنید و 

بود و من دور  آنانباید جزئی از  آنانو دلسرد شدم، شاید براي نزدیکی به جهان 

دور  آنانبود و من از  آنانباید به  آنام و شاید نه فراتر از  النه کرده آناناز دنیاي 

  .و دورتر شدم



 فصل دوم ٤٩

 

دیده اما دانم و ارتباط میانمان هیچ طریقتی به خود ن چه می آنحال با تمام 

را زیر نظر بگیرم، شاید چند صباحی دیگر که کسی به  آنانتوانم از نزدیک  می

هایم به نزدیک و به  تا از اینان گزارشی بگیرد بتوانم از دیده آمدواستم بازخ

براي خویشتنم  آند را به او بازگو کنم اما نه فراتر از خواه می آنچههایشان  نفس

ها را به کناري  ي این الیه پر ارزش است، پس باید همه آنانکه دیدن و شناخت 

 آناننون که نفس در نفس یکی از مثال هم اک ،نزدیک شد آنانزد و بیشتر بر 

ام که گرماي نفسش را بر  به او نزدیک شده قدر آنهستم به نزدیکی چند انگشت، 

دانم که به داشتن این نقطه  جانم احساس کنم، باز هم جان به پیش آمده و حال می

با هم مشترکیم، هر چه تفاوت میان ما است دور باد که به جان هم تراز و یکسانیم، 

  نزدیکی این دیدن این آزمودن،این 

ها، همان پاها،  نوز هم همان دستدیر روزگاران نکرده، ه آنآه که هیچ تغییر از 

  ها است، ، این همان انسان گذشته...همان انگشتان و همان

  دیرباز چیزي به خاطر دارم؟ آناما مگر من از 



 اغوا ٥٠

 

ها هستند که به طول  شود، اینان همان دارم که مدام بر سرم تکرار می حتماً آري

قوم دیرپا هستند که از گزند رعد این هزارسال جهان را در نوردیدند، اینان همان 

کردند، از صداي  ها به دل غار اشک و شیون می گرفتند و ساعت و باران پناه می

ریختند و  ت اشک میقدر  نافقد آمدند و از تنهایی و هاي حیوان به درد می زوزه

اند و  اند، حال هر کدام پادشاه و سروري بر این جهان حال هر کدام به تاجی مزین

  اند آمدهدار یکه قدرت بر زمین به حساب  این پادشاهان تاج

نزدیک باشم، دوست داشتم براي چند صباحی  آناندوست داشتم بیشتر از این به 

اي از  پیش روم تا هیچ ناگفته قدر آنسرك بکشم  نآناهم که شده به اندرون جان 

  دنیایشان واقف شوم چیز همهجان این جانداران برایم باقی نماند، به راز 

  را بیشتر شناخت شانجهانو به اندرون جانشان  شاید بتوان پیش رفت

ام  نشسته آنانهستم حال که به زمین و در کنار  آنانحال که در چند گامی  آري

است که مرا  وانگارد، باز ا سطح نورانی مرا به خویش میباز هم بیش از هر چیز 

اما هر چه هست  کند، شاید سطح نورانی بود و شاید هزاري دیگر به خود جلب می



 فصل دوم ٥١

 

است و  ها آناست، شاید اسبابی براي نفوذ بر  ها آنج بر سر شاید این همان تا

  اغیار است،به  آنانشاید ابزاري براي نفوذ 

ي دنیایشان را  بزرگ و با شکوه است که همه قدر آندانم هر چه هست  نمی

ي جادو تا سطح نورانی تا هزاري دیگري اسباب که امروز جهان  پوشانده از جعبه

گرفتن و نداي دل  آغوشتا در  هاي عاشقانه پچ پچتا نوازش و  را ساخته است آنان

  اند آن آناز  آناناست و  آنان آنهمه از  دردانه،

بیشتري از این  هاي هجمهشوم،  می آنانتر بر  روم و نزدیک هر چه بیشتر پیش می

و  جهانشان را در برگرفته است، به هر کوي برزن در دل خانه گرآالت اغوا

و خلوت رهدار همه و همه در  ر از لب یاررختخواب در دل شهر و به سر کا

ت او است که نجوا اس آغوشچنگ سطح نورانی بر آمده است، او است که در 

  ،اند آمدهبه تقال  آدمیانوایش چه سر خوش و سرمست کند و به نج می

دهد و اینان  در چنگال جهان او در آمده است، او نشان می آنانبیش جهان 

  کنند گوید و اینان می ند، او میشنو خواند و اینان می بینند، او می می

  اینان فرمانده بر او؟ ي اینان است یا اندهراستی او فرم



 اغوا ٥٢

 

  به راستی او ابزار دست اینان است یا اینان ابزار دست او؟

کنم، عشق و یار و همکار به  نمی دانم این همه نزدیکی را درك ام هیچ نمی کالفه

ک به است، همه هستند لی ها آن دار میانکنار نشیده است و باز سطح نورانی پادشاه 

تر  غریب غریبانهاند، همه هستند و از هم هر روز  کنار هم دور و دورتر شده

گیرد به آرامش سطح نورانی فرزند  می آرامخواند سطح نورانی  اند، مادر می شده

شود و باز به دریایش مانده است، مادر از او اگر فاصله گرفته باز به  باز غرق می

سطح را لمس کرده است، شاید باید از هم دور باشند،  آنسنگینی زنجیر دستانش 

 ند، بهشاید به نزدیک نیستند و اینان آمده تا دنیایشان را بیشتر از پیش دور کن

دیکی و در کنار هم این ابزار هیچ و توخالی است پس باید که دور شد باید نز

یش بالید که حال در کنار ه داشتن این اسباب و ابزار به خودور شد که ب قدر آن

دور شد که قدرت سطح نورانی را درك کرد، باید  قدر آنیکدیگریم، باید 

ساخته به دست حیوان ابزارساز  اری این ابر ابزدور شد که این ابر ابزار آدم قدر آن

در  آنچهیشتن را نشان دهد، تجسم کند، تبسم کند، چهره برآورد و هر خو

  تر کند آرزوي نزدیکی است را نزدیک و نزدیک



 فصل دوم ٥٣

 

صه نبود و چه سودها اش در همین خال همه آرينزدیک شد، باز باید دید، باز باید 

ا ارزش تازه خوانده بر اینان رساند نزدیک کرد بیشتر فهماند و بیشتر آموخت ام

دانند بر چه طریقتی  نمی ها افزود، و هر روز بر این فاصله را از هم دور کرد آنان

ترها برایشان تعریف شده بود، حال  در پیش آنچهیار دور شدند از آمده است، بس

گشت،  بدل می شد و نیاز به فرع ساختند اما پس از چندي ابزار اصل می ابزار می

را در بر  چیز همهکنند، تا ارزشش را درك  ساختند مییعنی براي ابزار نیاز 

 چیز همهتر شد تا  بزرگ و بزرگ ،در این داالن قدر آنرفت  گرفت و پیش می می

صداي و جهانشان را محدود کند، جهانشان را به دست بگیرد و همه بدانند 

که چه چیز تا چه حد بزرگ و با ارزش  دنوردها را بشنوهاي بزرگ این دستا طبل

و  رؤیاو  آرزواست، بدانند که انسان به کجا رسیده و کجا را فتح کرده است، 

خیال هزاري پیش را حقیقت ساخته و حال خویشتن مدعی حقیقت است، باید به 

ها را دوباره و از نو سرآغاز  به خود غره شود که ارزش قدر آناین دستاوردها 

  کند سرآغازها را باز آفریند و از نو  غره شود که ارزش قدر نآکند، باید 
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دارد بیشتر  است که مرا به خویش وامی آنانها جهان امروز  ي این اما بیش از همه

 آنچهاند  به دست آورده آنچهرا بنگرم، بیشتر از  آنانزند تا جهان  به من فریاد می

واند، خ اند مرا به خود می نیاوردهبه دست  آنچه آناند و یا فراتر از  از دست داده

را بیشتر دریافت  آنانیکی شد تا  آنانباید با  ،نزدیک شد آنانباید بیشتر از این به 

نفوذ کرد اما دریغ که این نیرو  آناننیاز است تا به کالبد  آنانان براي شناخت جه

  م،ها را زنده کن باید در خود تالش در من یافته نیست و براي داشتنش باز هم

توانم چیزهاي  می بازهمام  نزدیک شده آنانحال در همین حد که به جهان 

کنند،  بینم چه می ام، حال که می نزدیک شده آنانبیشتري دریابم، حال که به 

مرتب و  ،خیزند، باید به ساعتی مقرر از خواب برخیزند، لباس بپوشند ها برمی صبح

از کمی پیشتر فراخوان شده است، باید  آنانی را به پیش گیرند که به آراسته راه

  ،خواند را فرا می آنانبرسانند که خویش را به راهی 

کنند راهی را  می آغازنوردند،  در هیبتی عظیم راه را در می برخاستهاز خواب  آنان

  رد آورند،اي گ باید پیش روند و باز ابزار تازه آنانکه برایشان ساخته شده است، 



 فصل دوم ٥٥

 

فرمان داده شده  آنانیشتر به اند که از کمی پ به ارزش در آمیخته آنانبه راستی  آیا

  بود؟

ند و باید به آخر ابزار ابزارسازهایی که  جان آريبودند،  آناز  آنانبه ارزشی که 

بسازند و هر روز در این سیر تکامل از خویشتن دیروزشان پیشی بگیرند، شاید از 

خیزند به میادین شهرها و به  که در ساعتی معین از خواب برمیهمین رو است 

را  آنانروند تا  به پیشوازشان بیایند، می کنندگان حملروند تا  ها می نزدیکی خانه

خواند و  است، او می آنانی به قرار برسانند، باز هم سطح نورانی همراه همیشگ

برند که از کمی پیشتر  یی میرا به مقرها آنانرساند،  ا به راه پیش رو میاینان ر

شنوند  بندند و هیچ نمی ها را می شمچ آنانده است، برایشان ساخته و پرداخته ش

برایشان خوانده و  آنچهدیدگان است،  بر برایشان الال و آنچهبینند جز  هیچ نمی

د تا این حیوان ابزارساز باز بسازن برند تا را به دورگاهی می آنانساخته شده است، 

خواند برایشان از ابزار  د و باز بیافریند و باز برایشان هربار سطح نورانی میزبسا

خویش را  آنانکند و  یم میترسها  گوید از پیشرفت و ارزش می اي تازه بار مسرت

گوي سبقت  آناید بتوانند در رسانند تا ش هاي این داالن خوشبختی می به دروازه
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ن دنیاي ساخته در برابرشان از روند و در ای پیش می آنانبایند، را از دیگري بر

  گیرند، یکدیگر پیشی می

ها  ارزش آني تو در تو برایشان ساخته که بخواهند در ها ارزش قدر آن آنانجهان 

بزرگی شوند ابر انسان از هم پیشی بگیرند، بهتر کار کنند، بیشتر بسازند و ابزارساز 

ارزش ساخته به دنیایشان است چنگ  چهآنشوند و در این گوي رقابت به هر 

تري را تصاحب  تر مالک شوند، جا به جا کنندگان با ارزش هاي بزرگ زنند، خانه

شتن در این ساختن و پرداختن از ارهاي بیشتري به دست گیرند و خویکنند، ابز

  دیگران بیشتر شهره شوند،

د هر روز به ساعتی معین روند در این داالن در برابر بای هاي بیشمار به پیش می توده

ه ارزشی که کمی پیشتر تعریف ببرخیزند و تا ساعتی معین کار کنند براي رسیدن 

ظم جهانی تنها شادمانی و ده است و حال در این دنیاي تعریف شده در این نش

  ،شان استتفاوتشان همان ابزارهاي ساخته به دست خود



 فصل دوم ٥٧

 

بار نماي از نو باز تعریف کنند، هر هاي پیشتر را دوباره  دارند تا ارزش باز وظیفه

ها را مستحکم و قدرتمند  این ارزش دهند و بیشتر در دل خویشتن آناي به  تازه

  و برایش الال بخوانند کنند

را به ماه و گاه سال  آنانه است و این گذر یک روز از پس روز دیگري گذشت

ز کارهاي رسانده است اما دریغ از درك یک روز متفاوت از دیگري، هر رو

ن و چه دردناك که قدرت تفکیک ای آفریند میکمی پیشتر به تکرار خود را باز 

  این حیوان ابزارساز دریغ شده است از همروزگاران از 

، هیچ بیند ها نمی ها و سال ، ماهین این روزها که هیچحال دیگر او هیچ تمایز ب

ش برد که ي پیشترها به پی نامهابد و باید هر روز را با همان بری درنمی آنتفاوت از 

ي عمل بپوشاند، قدرت را بیشتر  جامه ساختهخود  در حرکتی جمعی به ارزشی

اي که برایشان  که امروز قدرت بیشتر در داشتن ابزار بیشتر است، به ریشه کند

دانند که براي تسلط بر این ارزش باید از همه پیشی  اند و می تعریف شده باز گشته

داشتن قدرت بیشتر باید در این ارزش سرآمد دیگران باشند و  براي ،بگیرند

ن نظم در آورده است پس جماعتی است که بیشتر خویشتن را به ای آنپیروزي از 
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ها را  روند و روزها را پی یکدیگر شب و شب ر پیش میو فک کالم بی، دخیزن برمی

  .پیشی بگیرند کنند تا در ابزار و این ارزش ساخته از همه پی یکدیگر روز می

بت پیشرفت کند، این جماعت بیشمار از حیوان ابزارساز که بر آمده تا در این رقا

ها تا  باید بستري فراهم سازند تا این ساخته آناندیگري نیز هست،  محتاج اوامر

این ابزارهاي ابناي بشر بیشتر از پیش مورد وثوق همگان باشد، پس باز دست به 

همواره در حال گردش است  ي دوار ، این چرخهدنکن هاي تازه می ساختن ارزش

این  کند، هر بار در خود به فراخور همان نگاه نخستین ارزشی باز تعریف می

ند تا مصرف شود، باید بسازد تا بخواهند باید سازد و باید بپرورا جماعت می

  بخواهند تا بسازند

برایشان مقدر  آنچهها جماعتی در ساعتی معین به پیشواز  چرخد، صبح چرخه می

که نیاز  اند دانستهاز کمی پیشتر جماعتی  آنچهد سازن روند و می است پیش می

هاي تازه را باز  سازند و جماعتی طبع است، جماعتی می ها آنبزرگ زندگانی 

نیاز  بار هرکه این دو قشر به مثال انسان و هوا محتاج یکدیگرند،  آفرینند می

  ،خواهد شد روزمره پاسخ به نیاز باز آفریده این ارتش  شود و از اي تعریف می تازه
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سازند تا همه به این گرداب مبتال شوند، باید نیاز را  می شپاسخبه نیاز و  قدر آن

 آني  بال و پر داد که براي سازنده آنبه  قدر آنقدرتمندتر کرد، باید و محکم 

  روختنش بودیش از ساختن به فکر ف، باید پجایگاه منزلت به بار بنشاند

زه جماعتی را اند که هر بار با روشی تا ب کردهمهارت کس قدر آندر این چرخه 

زار که الزم است اب آنجاآید  مغموم خود کنند، تمام ابزارهاي پیشین هم به مدد می

ي ابناي بشر را به این  ته خواهد شد و باید که همهتازه براي این فرآیند هم ساخ

مصرف و در مصرف ماندن مبتال کرد، باید جماعتی فکر کنند و براي دیگران 

کنند و هر بار تولید فکر بسازند، باید جماعتی بسازند و براي دیگران احساس نیاز 

یان این ساخته شده م آرزوهايتا در این رقابت به  آید میاي به میان  چیز تازه

  ها جمعی بیشتر نزدیک شود ارزش

 آنوت به دل از عمرهاي جماعت بیشماري که هیچ تفا ،و در این میان چه ارزش

  دار و روزمرگی میدان ترها است رمشقی در پیشنیست و هر روز تکرار س

ها  ي جادویی، سطح نورانی همه و همه بیشتر و بیشتر از این تابلوها، اعالنات، جعبه

  احساسی تازه شکل گیرد آدمیانآیند تا در دل این  به مدد می
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ي انسانی است، از همان  ترها است از همان جوهره ریشه و مصدر از همان پیش

  است، ها آندرد پیشتر و از همان نیاز در جان 

  ؟کرده اما باید که بر این تکی

  ،مبتال کرد آنباید که بر این موج سوار شد و جماعت بیشتري را به 

  مبتال کرد، آني ابنا بشري را به  یشتر که همهتنها جماعت بنه 

 جا بداناست و باید روزي  ابزارسازدر همین است، انسان و حقیقت راستی  آري

باشد، او  آنن به باخت آنانش بر ساختن و پس از ي جه یافت که همه دست می

ر جهان اي ساخته به بسازد و جماعتی ببازند که همه در گروي رسیدن به ارزش

  .اند خویشتنشاندرونی 

  چه بیشتر از قدرت بود؟ ها آندراز این تقالي هزاران ساله، این زندگی طول و 

حال هر بار این  ،خواستند براي رسیدن به قدرت بود هر چه کردند و هر چه

و  ت بودقدر  ناي مهم کسب هم آمد، اما نکته قدرت به اشکال گوناگونی در می

جماعت  آنکهچه واالتر و قدرتمندتر از  آنان ي حال در این دنیاي تازه ساخته

خویش کشاند و در  را به مرداب آنانرد، اغوا کرد، بیشتري را به خویش مبتال ک
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ارزش نزد  آنچهگذاشت تا به هر  حرکت بیصفت و  آناین باتالق پاي را در 

از دیروز  قدرتمندترد و برسن است آنانآمال در اختیار  آنچهاست به هر  آنان

  خواهند را تصاحب کنند شتی آرزوها هر چه میسوار بر ک

بینم چگونه از صبح  یابم، می بینم و هر روز بیشتر در می بیشماران را می آنبینم،  می

کنند، هر روز و دیروز  رسند، سخت کار می می کنندگان حملخیزند به  برمی

رسازي با ارزش و سازند تا در این ساختن و ابزا می قدر آنیکسان و برابر است، 

شوند اما خویشتن هم  تاز یکهگیرند تا  از هم پیشی می قدر آنبزرگ شوند 

  اند، اسباب و بازیچه آنانو سر دراز دارد  ،دانند که این کالف می

فراتر از  نیست، پرداختن کهو و ساعاتی را به ساختن  برخاستنفقط در همین  نهاما 

 آغازموقع که زمان فراغت است، هجوم  آن و آنگاهسازند،  کنند و می کار می ،آن

  خواهد شد،

گوید،  در جهان می گوید از طمع می آتشینشند، از عشق ز سطح نورانی فریاد می

هر بار در میان  آنانکند فراتر از  می آغازي جادو به سخن آمده و درد دل  جعبه

شان هر بار به  فروغ تمدن تازه در میان نور و، در دل خیابان و کننده حملاتول 
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د، باز بارور نشین گیرد و بر قلب می شنوند از گوش هم پیشی می گوش می

ها است اما بیشتر از گذشته  شان همان نیاز گذشته تازه خواست بار اینشوند،  می

  مند که باید او را سیراب کردزیاد و قدرت قدر آناست، 

برند  می ، پیشروزگاران پیشو به پیشتر  وز را به سالیروند هر ر از پیش میپس ب

آورد و این جماعت باید  اي سر برمی زهي را پاسخ گویند، هر بار نیاز تاا تا نیاز تازه

  پاسخ گوید آنبه تکاپو بر 

شنود و باز  این جان خسته، این ابزارساز قدرتمند این شاه بی تاج و نشان باز می

پیش  ي مثابه بهآورد و روزگاران را  رکت در میبه حشود باز چرخه را  اغوا می

است  آفریدهآنی است که خویش  ي کننده مصرفیشتن گذراند و در انتها خو می

  و باز این چرخ دوار در حرکت است

که سر برون آورند، هستند  آناني انسانی هستند  اما گهگاه هم از این نظم برساخته

ها را به سخره گیرند، نقد کنند،  که این ارزش آنانیانی که خسته شوند، هستند آن

براي  قدر آن، این نظم ساخته ننددر برابرش بایستند و براي تغییرش تالش ک

است،  ها آناي خطیر بر دوش  وظیفه آنجماعتی مقدس است که پاسداشت از 
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ري خواهند زد، دست به هر کا آنو براي پاسداشت  اند اي آفریده نظم تازه آنان

اي بر جهان مستولی است،  ترها نیست، امروز نظم تازه گر جهان دیروز و پیشاما دی

  حیوان ابزارساز است آنصاحب  نظمی که

سازد، شاید یکی از همان ابزارها سطح نورانی بود، شاید  او براي همه کار ابزار می

 گیر شدنش استفاده کرد هره جست از همهب آننه از روز نخست که کمی بعدها از 

فش را پیش به واقع از هر ابزار کمک خواست تا هد ،م را به کرسی نشاندو نظ

که در سرآغاز و بر  آناناند،  قدرت شهره برد، آخر این جماعت که به کسب

خورانند که ابزار ارزش  له است اما میکه ابزار وسیدانند  اند، می ها نشسته تخت

  جویند، ز ابزار بهره میخورانند تا تخت و تاج مستحکم کنند و خویش ا است، می

ي  تا همه تا باور و کردار آرزوهابرند تا آمال و  به سطح نورانی دست می بار یک

نیاز بسازند  آن خور، به فراخوراك دهند آنر و به فراخورا دریابند  آدمیاناي دنی

رنگ بزنند و باري  بار یکانگ بزنند  بار یککنترل کنند،  آنفراخور  و به

  اند مبتال شده آنهمگان را به ارزشی که به  خاموش کنند
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بسیار  قدر آنست ه بسیار ا، راهکارهاي تاز، اگر فریادي شنیده شدآمداگر صدایی 

ظم تازه ا تا ابد خاموش کرد و حافظ این نبتوان جماعتی ر هرکدامکه به دستاویز 

  بود

نظم به سنگ تمرد و باري به  جررا به انگ دیوانگی به رنگ تح آنانباري 

، این جماعت اند درکردهاز میدان به  ی و سکوت به تنهایی و دور ماندنخاموش

را جمع  حواسپس بیشتر  ،آمداند که پیش از وقوع باید بر فریاد فائق  دانسته

  کنند، اند همگان را رصد می کرده

  زندگی در خفا و در عیانشان را،

 آنانترها آماده هر حرکت و باید از پیش را باید که شناخت آناندنیاي  چیز همه

پاسخ گفت و این نظم را  آناناگر خواستند کاري کنند باید که به  آنانبود، 

هم خواهند بود نه در  آنانکه  پاسبانحافظ بود، پس اینبار نه به شهر تنها شرطه و 

د ترتیب داد باید ساخت بای آنانکه در دل و به ذهن بودن و معذور  مأمورخفا به 

  کرد صدا یکرا یکرنگ و ن و دنیایشا
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را مورد  آنان قدر آنرا نیز در بر گرفت باید  آنانباید ابزار ساخت تا جهان درون 

  کنند، بینی پیشنظر داشت تا هر چه اگر خواستند را 

ي جهانشان  بزرگ که همه قدر آن ،ها پیچیده و بزرگ بود ي انسان نظم دنیاي تازه

قلمداد  آنانتسلط بر شد تعبیر به راهی براي  را در برگرفته بود و هر ابزار را می

 آناناز ارزش براي  قدر آنآوردند،   دیدند و باز به روي خویش نمی کرد، همه می

  ها بود ایزوله بودند، ارزش آنگفته بودند که نسبت به هر چه فراي 

  شده بود، عامرانه فرمان داده آنانکه بر دنیاي  کردند می آنچهباید هر  آنان

ي پیشرفت گوي سبقت از یکدیگر را  کردند تا در این چرخه می آنباید  آنان

  ،بدل شوند آنبربایند و در این حیوان ابزارساز به بهترین 

تا  ي ابزار در اختیار داشتش همهبود و براي پاس آناني جهان  این نظم تازه

  خواهند را به پیش برند، می نچهآقدرتمندان 

تی یدر واقع بود واقع آنچهبه دور از  آرامي انسانی پسرکی  در میان این نظم ساخته

به نداي سطح نورانی  آرامبرد،  لذت می آنکشید و از  می سر آرامساخته را بر

  تر کند، ک و نزدیکها نزدی زشداد تا او را به ار گوش می
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از او ابزارسازي بسازد که از همه پیشی  رؤیادر میان خواب و و حال  آندر 

خواهد گرفت و به فردا در این ارزش تازه غوطه خواهد خورد و سرآمد همگان 

  .خوابید گرفت و می می آغوشخواهد شد، در همین ابنا محکم سطح نورانی را به 

ي بشري  اند و این تجدد تازه ها تازه و از نو سرآغاز شده جهان، ارزشدر امروز 

 آناني  نشانده است، کمی پیشتر از این دنیاي تازه آدمیاناي در برابر  هاي تازه راه

را زیر نظر گرفتم، دیدم  آنانها دنیاي  کالم به میان آوردم و از کمی دوردست

دولت  ،گرا تیحکومت تمام که چگونه این رعیت دیرباز ملت شد و بر جاي

و بر مسند قدرت  این جماعت بیشمار تنفیذ شود آراياي بنیاد کرد که از  تازه

هاي بیشمار را زیر نظر گرفتم و از این شکوه و تجدد به  تکیه کند، حرکت توده

گام نهاد باید  آنانبالیدم، اما باید باز هم به اندرون دنیاي  آنانخویشتن و دنیاي 

تر  نزدیک و نزدیک آنانرا زیر نظر گرفت و به دنیاي  آنانیش جهان بیشتر از پ

  را دریافت، آناننزدیک شد تا دردها و آرزوهاي  آنانبه  قدر آنشد، باید 

اي از آمال و آرزوها در برابر بشریت است، رخت رعیت بودن را از  امروز قبله

  اند، دهاي بر تنش نشان اند و دیباي تازه انسان و انسانیت بر کنده
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و چه سخت  و در کنار هم ماندن پرسی همه، از ی از مشارکت و با هم بودنیدیبا

  بالد از داشتن و ساختن این دنیا این جاندار ابزارساز به خود می

  است، با فروغبالیدن و  الیق به که

را بیشتر از پیش دریافت، باید دید  آنبیشتر نزدیک شد و  آناما باید که باز هم به 

عبور داده  ها پاالیه، چگونه از هزاري خورانده شده آنانچگونه خوراك بر  که

  ،اند خوانده شده آناندیشید و بر  آنبیندیشند که باید بر  آنچهشوند تا به  می

هایی برایشان ساخته  و دنیا چه راه اند آمدهکه در چه هزارتویی در باید دانست 

  ،ي قدیم نیست به مثابهها، دیگر هیچ  است، واي از این جهان تازه

اي به خود گرفته و انسان دانسته که هم نوعش چگونه زهر را  رنگ تازه چیز همه

ران به غضب و در جبر ، دانسته که اگر پیشترها جام شوککشد سر می آرام

خواهد، باز هم جام شوکران سر خواهد کشید  خوراندند، امروز انسان راه تازه می

کرد باید رنگ  آغازهاي دیربازان را باید از نو  ارزشبیشتر طالب است،  لطافتاما 

را به جماعت در  آنعوض کرد و دوباره  کوفت باید چهره آنو جالي تازه بر 

  ،برابر فروخت
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اند،  لغزانده آناناین خون سرد را بر جان  آرام اند و بوده آناگر طالب بر تحکیم 

  برند، ي گشته است و از بودنش لذت میهایشان جاري و سار در رگ آرامچه 

که محکوم به بودن و تکرار است در ارزشی شناور است که این بودن در  کس آن

از بودن و تکرارش باید که به خود ببالد و خویشتن را  ،تکرار را باید که بستاید

  ها است، ي دنیاي انسان دور از هر پوچی در نهاي هدف بینگارد و این سیماي تازه

شود تا بیشتر بدانند  یاد می آنانشود، از شأن و کرامت  خوانده می آنانروز بر هر 

  تا بیشتر در این جهان تازه غرق شوند، و منزلت خود را بشناسند تا بیشتر قدر

ترها نیست او تازه و از نو متولد شده است با  این انسان دیگر انسان دیروز و پیش

سرشت و سرنوشتی در اختیار خویش، حال حق انتخاب در برابرش است، چه 

  که هرجی نیست اگر تمام انتخاب در اختیار او نمانده است، آنتفاوت بر 

فاصله  پیشترها د گامیچن دركاز  آنانالتفاتی نیست که  در خویش بر این پستی

اي برایشان  نا کجا آباد پیشترها در پیش رو نیست و راه تازه آناند، دیگر  گرفته

به خویشتن ببالند و بر سرنوشت خود سوار  آناي تا در  هموار است، راه تازه

  شوند،
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ام،  گرفته آراماي  غمین و نژند به گوشهمانم،  بینم و باز در خود تکیده می باز می

ي  ام، جهان خود ساخته ها را دیده باالي دست آخرام،  ها رفته ا به فراز راهآخر ت

آیند، چگونه  ام، دانستم که چگونه و از چه راهی به پیش می را در نوردیده آنان

رسند و  گیرند، چگونه به جایگاه انتخاب شدن می ت را بر دست میقدر  ناعن

  ام، واي که همه را دیدهگذارند،  را پشت سر می ها پاالیهچگونه تمام 

 آرامد و براي چند صباحی دی از قدرت الینفک زر با خبرم، کاش دیدگان نمی

ماند تا دل و دنیایم براي چند صباحی به آرامش در آید، هر  می آرامماند،  می

کردم، از حرکت با شکوه  اند را قبول می ها نشان داده اند و بیشتر از گفته گفته آنچه

  ،آنل تغییرند نه هیچ قدرتی فراتر از عام آناندانستم که  بردم و می میها لذت  توده

اند و  نماید نیست و امروز را ساخته می آنچهاما دریغ و افسوس، هیهات که دنیا 

  خواهند تو ببینی، کنند که می نمایان می چنان آن

یت در است، راه دریافتن این واقع آنانهاي  این دنیا در دریافتن راه راز دانستن

درست دیدن است، در عمیق شدن و ماندن است، در فریب نخوردن و خواندن 

 آنانها گفت بر  است، باید بود و دید و بیشتر نزدیک شد، باید از فقر این توده
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کند، چگونه از  ها که نمی نزدیک شد، باید دید که این غول هزار سر ثروت چه

  ها است، باز همان داستان گذشته که وامصیبتافرمانروا برون داده است و  دونان

  دوباره فرمان و فرماندهان، دوباره حکم و حاکمان

که بنیان این زشتی، قدرت را دریافتند بر تغییرش جان نفشاندند، چرا  آنگاهچرا 

ها را باز گشودند تا باز فاسدان به  را باز بیافرینند، چرا دریچه آنخواستند تا دوباره 

 آنکه هر طریقتی پاك را به انجاس کشاندند و در  واي ايکنند،   النه میانش

  سرمست و شادمان به پیش رفتند

دوباره همان داستان پیشترها از نو سرآغاز شد باز دوباره همان الالي پیشترها 

خوانده شد، خوانده شد تا جماعتی را مسخ و مغموم به راه بخواند، باز ثروت به 

و از هر  آمدندش برد و جایگاه خود را نشاند، باز میان بود باز قدرت همه را از پی

  ره بردند تا جماعتی را اغوا کنند،چه در پیش رویشان بود به

  هاي کهن در پیش رو است واي که باز همان داستان

  ي جهانشان دوباره در برابر دیدگانم است، گذشته
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نهادند،  به سیاست پاي بار این، سالطین و پادشاهان نام عوض کردند و خلیفگان

کند،  سرآغازتا دوباره و از نو  آمدتا تطهیر کند،  آمدتا بازي کند،  آمدسیاست 

یکسان بود، قدرت بود و تاج در میان بود، همت بود خواب در کمین  چیز همهاما 

هاي  داشتند به هزاري از داستان مسکوتبود، سکون بود و فعل را ربودند، همه را 

  پیشترها خوش

  دیربازان کم شده است، آني دنیاي پیشترها در برابرم بود، چه از  باز دیدم و همه

  ؟به تقسیط در آمده استقدرت 

  در کدامین راه و به کدامین مقصود؟

هاي دیر و دور باز به ناله  پیشترها است، باز هم همان داستاننقل واي باز هم همان 

پیش رفتند تا غصب کنند تا قدرت  آنانافتادند، باز انسان را بدل به راه کردند و از 

ابزار براي خویش سازند، دوباره ثروت در میان  چیز همهرا به چنگ آورند تا از 

ي داشتن این نعمت دور بود قدرت از  بود تا راه را هموار کند، هر که از دایره

اگر بر خالف راه  آنجانش غریبه بود در سوي انتخاب جایی نداشت و فراتر از 

ي  کرد اگر راه به راهی دوردست تر از نظم موجود داشت در حیطه میمعمول کز 
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ب کنند اي به میدان بودند تا انتخا که باز به لعاب تازه آدمیانانتخاب نبود و بیچاره 

که پیشرفت را برده بود و هر بار تکرار  ر را کشته بودو فراي این انتخاب که تغیی

  بود، نانآترها بود چه سرانجام در برابر  راه پیش

را به پیشواز  چیز همهر اختیار یکی و باز بیداري سالطین از قبرها، باز باز قدرت د

خواهند در اختیار داشته  ر ا می آنچهها زدند تا  خود بردند و باز تکیه بر تخت

  در پیش بردار فرمانببخشند به جماعت  ها مانده تهو از  باشند

رفتند، هر روز از تغییر برایشان  پیش می ها به پیش بود همه در امتداد یکدیگر صف

نده حقوق خواو داراي حق  آنانبخشیدند،  کرامت می آنانخواندند، به  ها می قصه

  ،یششدند و مالک بر سرنوشت خو می

به  ،فشردند و جماعت بیشتري را در این اغوا پا می شدگی هر روز بر این مسخ

رفت تا  به پیش می مستانه ،و این صف طویل خوش رقص سپردند دستان اغما می

  ،انتخاب کند آناناز انتخاب 

اند  سفره که برایشان گسترده آنتا از قدرتمندان و ثروتمندان انتخاب کند تا از 

  نکنند، اسرافبخورند و بیاشامند لیک 
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  ود،به راه انتخاب ب آنکهند و سرآخر انتخاب شود ي کنباز آنانتا به نظم 

ران به کبه تندي پیشترها که امروز جام شود، نه او صاحب و مالک و پادشاه بو

کشیدند و از مرگ لذت  سرمی آرامش مزین بود و هزاري رنگ و طعم و بوي خو

  که محکومین جهان نام داشتند آنانبردند  می

 آرامشنا کردند و چه بسیار که  که فریاد داشتند که خالف جریان دریاچه بسیار 

جام شوکران بر دست، سرکشیدند و از حرکت آرامشان جماعت بیشتري مرد، 

  زنده بودند و اینان مرده آنان

 بار یکمردند و  بار یکگرفت،  آرامکس دیگري جام را نوشید و کس دیگري 

اي در  به اغما رفتند و هر بار به چهره بار یکاغوا شدند و  بار یکخوابیدند، 

داشتند که جهان تجدد ما جاي این پرخاش نخواهد  ، فریادها را مسکوتآمدند

 آنتمامیت و انتها است و تخطی از  آنداشت، این نظم نوین جهانی است، این 

  گ حماقت در پیش خواهد داشت،سن

برایت تعریف شده را به جان بخر، لذت ببر که ما  آزادياز  آنچهبگیر و  آرام

، تو باید بدانی و در این داناندهیم یشتر دانسته و به تو خوارا از کمی پ چیز همه
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برهوت لب نگشایی که هر چه در جهان است بر این نظم نوپاي جهان سر خواهد 

  سایید

را غل و زنجیر خواندند و باز  آزاديچه بسیار که فریاد داشتند، چه بسیار که این 

  چوب تکفیر در برابر بود،

  اند، ها عوض شده راه ،است تغییر بیفکر همان فکر پیشترها است، اصل 

  قدرت در میان نیست؟ دانی هیچ مخالفتی با ارزشِ می

در  چیز همهاي گرفته است،  ترها است که اینبار رنگ تازه باز هم همان درد پیش

هاي پیشتر را به رنگ تازه به جماعت بیشمار  پس باید ارزش ،حال نو شدن است

نشاند، باید  آنمست کننده بر  خوراند، باید جام شوکران را جال داد، باید عطر

وب دیروز نوازش امروز است، وعش کرد که مستانه سر بکشند که چمطب چنان آن

هیچ رنگ نباخته و باز تکفیر و انگ و ننگ  ،همان درد پیشترها است چیز همهاما 

  ها که به تفسیر و تصویر تازه در ذهن در میان است اما نه به سنگ

اند، گهگاه از پیشترها هم پیشی خواهند گرفت،  ایستادهت قدر  ناسالطین در آسم

که جهان را  بیشدر حصار  آدمیان، نه فقط دیگر نه فقط مردمان سراي خویش
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است،  یاناننظم جهان است، صحبت از تسخیر جه خواهند، صحبت از می

گران بر سر کارند، قدرت  خواهند همه را به زیر پرچمی واحد در آورند، سلطه می

را به دست گرفته و بر دیگران خواهند تازید، هر که قدرت  چیز همهاند،  ودهرا رب

ک بر جهان باشد، همه را به بیشتري در اختیارش است، خواهد توانست که مال

ي  کند، مالک و صاحب شود، غصب کند و چهره استثمارخود در آورد،  تسخیر

  تري به خود گیرد، تازه

آمدند، غارت  ها یکسان و در برابر بود، می نگپیشترها اهداف در پیش رو بود، ر

دانستند  دانستند که دشمن در برابر رو است، می بردند و همه می کردند و می می

روزگار پیشترها نیست،  آنبلعند، لیک امروز دیگر  اند و جهان را می اشغال شده

دیگر  کنند، به تن می دهند، پوستین تازه یک تغییر می ها را یک به امروز نقاب

 آناني دلبر بر  زنند و چهره اند، دیوها را سرخاب می لعاب تازه بر جان کشیده

  اند، نشانده

توان درك کرد کدامین دیو و کدامین دلبر  فکیک کرد، نمیت آنانتوان بین  نمی

  بلعند، می و برند را در خویش می چیز همهپیش رو است، 



 اغوا ٧٦

 

درند و بیچاره اسیر که در  آیند و همه را به اسارت می پیش می آزاديبراي 

  است مانده اسیر و در بند آزاديتجسمی از 

که یک دیروز  وامصیبتاو  اند آمدهبراي حقوق و احقاق حقوق ابناي بشر به میان 

تا  آمدند، اند آمدههزار امروز است، یکی مرد و امروز هزاري به شکنجه در 

ظالم و مظلوم  و جايي ظلمت کنده شود ولی دریغا که ظلم ریشه دواند  یشهر

  ها است، جهان تغییر تمام صورتک آدمیانوز عوض شد، دنیاي امر

 جانی، آرامشد تا بدرند و در هیبت  ندبازند و از نو معنی خواه همه چهره می

  ي پیش رو بر جان مست و مسخ شدهچنگ و دندان بنشانند 

کنند، خود در  یي ظالم را تیز م گاه قداره آرامگر نشسته اغوا شدگان طالب اغوا

  سازند تا او به قربانگاه بر آید، این تکاپو راه می

ی که لبخند بر لب دارد به چشمان جالد چشم دوخته و او را لدر حا آرامقربانی 

درد و سر  می آراممنجی خویش خواهد خواند، منجی است یا جالد هر چه هست 

در مرگ هم قربانی  زي واپسین و حتی پس ا اما تا لحظهاز تن جدا خواهد کرد، 

  تشخیص جالد و ناجی عاجز است



 فصل دوم ٧٧

 

هاي تازه بنا  گري و براي این بازي شوم و پر نیرنگ باز سازمان براي این سلطه

تا در تشخیص جالد و ناجی بیشتر همگان را به شک  اند آمدهخواهد شد، اینان 

براي قربانیان به  آرامند و تر کن این جماعت را به مسخ نزدیکتا  اند آمدهاندازند، 

خوانند و اینان مست به کام مرگ  می آناني آخر نجواي و الالي سر دهند،  لحظه

هند کوفت و از داشتنش روند و تا سرآخر بر این راه تازه پیش نهاده پاي خوا می

  حتی همانان که به تیغ سپرده شدند هند بالیدبه خود خوا

اي بدل خواهد  ي تازه به چهره هر بار چیز همهچهره عوض کرده است،  چیز همه

ي آدمی است، هر  ها از میان برداشته شده است، این ماهیت جهان تازه شد، تفاوت

  نسبی و هیچ مطلق نیست، چیز همهها خواهند خواند که  بار بر گوش

ها ندا خواهند داد که جهان در برابر ما متفاوت و کثیر است هر  هر روز به گوش

انداز خواهد شد تا عمق را به  ها طنین طح در گوشاختن به سپردبار نداي 

هاي گوناگون در برابر دیدگان  هاي تازه به شکل فراموشی سپارند و هر بار چهره

  ،آمدبه رقص در خواهد 



 اغوا ٧٨

 

کسی از  آنکهبی  آمداي به پیش خواهد  واهد در هیبت تازههر بار هر کس که بخ

توان به هر  با خبر باشد، جهان مجاز روبرو جاي تبدیل است، می آنهویت واقع 

در برابر دیدگان  چیز همهشد،  چیز همهتوان هیچ نبود و  صورتک بدل شد، می

خواهی بدل  می آنچهبراي بدل شدن در پیش رو است تا به هر  چیز همهاست 

  خواهی را به کذب واقع کنی می آنچهو هر  شوي

سازمان که دافع از حقوق همگان باشد، اما  آنتازه هست  در این دنیاي وانفساي

اه در برابر چیزي است و در باطن چیز دیگري است، کند، گ هره بدل میاو هم چ

اي بزند و فراي تمام  اي رو نمایان خواهد شد تا حرف تازه هربار به شکل تازه

ه در چنته ، چها اگر روزگاري یکرنگ شد، اگر خواست تا داد مظلومان ستاند این

  خواهد داشت؟

را به  چیز همهچه قدرت در برابرش است جز قدرت قدرتمندان تا دندان مسلح که 

کام خود خواهند خواست، پس هیچ راه در برابرش نیست جز ذکر مصیبت، جز 

دادن خبر و هشدار، گاه بازیچه خواهد شد، گاه از او استفاده خواهند کرد و گاه 

  ده شدن شادمان خواهد شدخود با فراغ بال از استفا
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که فریادش داد مظلومان است، جماعتی را به دنباله جمع خواهد کرد تا  آنجااما 

ها  را به گریه وادارد و هر کدام این تشکل آنانذکر مصیبت کند تا بیشتر  برایشان

داشت سرآمد همگان است،  توالییکه در اشک گرفتن و محکوم کردن ید 

  او و براي او است آناز  چیز همه

 آنانخوش آمدم، خوش آمدم و هر بار بیشتر بر این دنیاي  آدمیاني  به بازي تازه

نزدیک شدم، نزدیک شدم تا بیشتر دریابم، در این حال و هواي دیگر برایم هیچ 

مهم نیست تا کسی مرا بر این کار واگذاشته باشد یا کسی انتظار گرفتن گزارشی 

را از این دنیاي تازه  خواهم تا همگان می آنبیشتر از  هایم کند، حال از دیده

را به خود بخوانم به خویشتنشان  آناني بشري آگاه سازم، شاید بخواهم تا  ساخته

  امید بخشم و برایشان از روزگاران آرمانی سخن برانم

و ننگ و انگ رانده خواهد شد،  به سنگ چگونهآرمان دارد  آنکهباز شنیدم 

ها  ي اندیشیدن دنیاي دور از هر چه آرمان است، جهان تصفیه دمیانآي  یاي تازهدن

در برابر  آنچهاهد ساخت تا بر است، جهانی است که چهارچوبی در برابر خو



 اغوا ٨٠

 

را به ننگ و انگ از خویش برانی که آرمان  آنبیندیشی و فراتر از  رویت است

  و خیال، یعنی دیوانگی و جنون رؤیا، یعنی یعنی دور شدن از واقع

بت اها رق ن ارزشاند و باید به پاسداشت ای یف شدهها تعر بر جهان اینان ارزش

اي خویش را دور بینگارد متحجر است، دور از  کنی، هر که از این تعاریف ذره

تجدد و در غارها است، هربار که سخن از آرمان به میان بیاید، خواهند بود 

که بخوانند  ها را دور کنند چوب تکفیر این تحجر مانده در دلبیشمارانی که به 

نان را مین جهان پیش رو است و حال که ایواقع است ه آنچهاین راه موهوم است 

کرده ام بیشتر دلم هواي آرمان و ایمان  بینم و بیشتر به دنیایشان نزدیک شده می

مفعول به جاي در ها است، آمده تا  است، جهانشان مدفن هر چه فعل و خواستن

چوب حماقت است  تخطی کردن آنت گام بردارند و از حریم و حرمت اس آنچه

  ي عزلت را طلبید انگ ندانستن و تحجر است و باید در خویش ماند و گوشه

 آنهاي در برابر باشند، همه باید  اند و همه باید پاسدار ارزش ها ساخته شده ارزش

  ها چیست؟ شتالش کنند، اما این ارزبرد همان را بدانند و براي پیش

  اي دارد؟ چه خواسته و نخواسته
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هاي دیروز که رنگ و  ر است، همان درسشترش وام گرفته از روزگاران پیشتبی

اند و ارزش بعدي همان جاندار ابزارساز است، همان  لعاب تازه بر خویش دیده

تر  بزرگ و بزرگ را آناجر نهاد و  آندلیل بقا و بودن آدمی همان که باید بر 

ر را به اسارت د چیز همهرسوخ کرده و  آنانکرد و این ارزش تا همه جاي دنیاي 

به اسارت خویش در آورده که علم را مجذوب خود کند،  قدر آنآورده است، 

ابد و برتري خود را در این به پیش رفته که علم خویش را در این وادي بی قدر آن

  تعالی ببیند،راه م

هاي سعادت در این ارزش بشري را  ي دروازه رود و همه پیش می آید علم می

دیربازان  قدوستپیموده که جایگاه واالي عالمان جایگاه  قدر آنپیموده است، 

قابل مصرف است را باز آفریند، آمده تا بیافریند و خلق  آنچهباشد، آمده تا هر 

  کند،

سازد  بمب ساخت می که باید آنجاساختن است و نه چه ساختن،  ،برایش ارزش

فهماند که باید  اند، بازار مصرف می چشم بسته آنکه بیشمارانی در آرزوي داشتن 

  در برابر است، ،در این وانفسا بر این اصل پا فشرد و ارزش



 اغوا ٨٢

 

  تا کامروا و رستگار شود سازد تا سعادت پیدا کند انسان ابزارساز می

با تمام قوا بسازد و بیافریند چه مهم این بین که تا ده پس علم گریبان دریده آم

بمب ساخته بشري مرگ هزاري است که در این آفرینش و ساختن بقا  آنفرجام 

اي بیافرینند و دیگر بودن و نبودن  نهفته است، شاید به دیربازي توانستند انسان تازه

شت، هر است، مهم داشتن و ساختن است، هر چه طالب دا ها آنخود  آناز  آنان

  خواهند چه خواستند و هر چه می

مالکانه بر جهان فخر خواهند فروخت که  ،روند پیش میمهابا  سازند و بی پس می

تاز جهان هستی همین نوع از حیوان پیشترها است که راز تکامل خویش را  یکه

ي ساختن ابزارها است، پس  دریافته است، دانسته است که بقاي او به واسطه

ي امور سرآمد جهان  خواهد ساخت تا در همه قدر آنخواهد ساخت، را  چیز همه

  باشد،

ها ساخته شدند، پیش رفتند و جهان را دریدند، سوختند و آتش زدند، هر بار  بمب

آمد که با ضربتی تمام  پدید می آناي در میان بود و به فرجام شاید  انفجار تازه

ي ساختنشان به  ه واسطهو هر بار ب جهان هستی را به نابودي بکشاند، هر بار ساختند
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ها و  ها دوباره از میان همین داشته چنگ انداختند و ارزش يرت بیشترثروت و قد

  ها ساخته و باز آفریده شد نداشته

ساختند، هر روز بر ساختنش پا فشاري  چیز همهتنها به ساخت همینان اکتفا نکردند 

ها نبود، انگ حماقت و تکفیر  ي نادان ساختند که در مخیله قدر آنبیشتر کردند 

که پیشرفت بر ساختن استوار  ماندگی در پیش بود و همه محکوم به عقب تحجر

  بود بر بیشتر داشتن و بیشتر خواستن،

  ام، هاي حیوان را شنیده اي نالهصدکشند،  هاي بیشمار زوزه می در گوشم ناله

هاي کودکان به  هام، صداي نال دردهایشان را کشیده برند و عمر به سر می ،در رنج

انداز  شنوم و باز فریادها در گوشم طنین دناك است، باز میگوشم سنگین و در

است، باید شنید باید درد برد که انسان آمده در این ارزش تازه واال و واالتر شود، 

  یش خواندهاي دیگر را به پ ارزش نوم جماعتی را که از کمی پیشتر،ش اما می

ر گفت، از عشق گفت، فداکاري و ایثار ترسیم کرد، از هزاري گفت و هیچ از مه

خود  آنرا از  چیز همهنشنیدند تا به پیش برند که دلیل بقا را دانسته و خواستند تا 

  کنند،



 اغوا ٨٤

 

 چیز همهباز براي کسبش از  ،باز هم این نفرین انسانی در میان است ،قدرت

 بقایش جهان را به به چنگ خواهند آورد و براي را چیز همهخواهند گذشت و 

 زاده و پرورش یافته آنانو در کنار  آنانه جان آتش خواهند کشاند و این نفرین ب

  و هیچ از این بودن باقی نخواهد گذاشت مکد است و هر روز از جهانشان می

باید در پی این هزارتوي پر درد که هربار در میان جان کثیري سر بر آورده است، 

کوت نشاند و مس آرامرا  آنان، باید که جماعت بیشمار را بیشتر از پیش اغوا کرد

فهماند و از  آنانخواهند باید این ارزش تازه را به  چه می آنخوراند  آنانباید به 

  باشند، سربازهایی بر آورد که پاسدار جهانشان آنان

شده از هر چه عالم واقع در ها دور  ر ماشین، این جماعت پر درد مانده دنفراي اینا

باید که به احساس مزین و معطوف شود، پس فراي هر چه در  ،است ها آنجان 

و  آمدناند، باز از او طالب به میان  چنته دارند باز به دامان هنر چنگ انداخته

  را هم به کاال بدل کرد، آنمیانداري هستند، باید 
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ابزار ساخت و به جماعت بیشمار  هم آنباید از  ،را هم فروخت و خرید آنباید 

ریشه  هاي کهن ي انسانی و ارزش کامیابی ارزش تازهرا هم براي  آن، باید خوراند

  ،و فروخت خرج کرد دوانده به عصر حال

روند و از هیچ فرو گذار  میدانند به پیش  یرا م چیز همهکه  آناندرتمندان و پس ق

خواهند  می آنچهن ارزش بشري هنر را به ي داشتن ای تا باز به واسطه ند بودنخواه

  خواهند را از او طلب کنند، می آنچهبدل کنند و 

اي به میانداري  ر روز یکی براي بسط ایدهمیانه بود ههر روز یکی از هنرها به 

 آنانرا مست و اغوا کند تا  آنانتا  آمد تا تنها سرگرم کند ، باري میپرداخت می

جهانشان  چیز همهکند و جماعت بیشماري که ن دور را از جهان واقع در برابرشا

را  کنندگی مسخي بشري داشت، این اغوا و  در این هنر تازه ساختهگره 

و براي دانستن  آمدند میزنده بودند،  آن بر آمدند و چه شاد مسخ ، میخواندند می

رقصید و  دریدند، او به صحن روزگار می سرشت و سرنوشت هنرمندي جامه می

شد و  گذرانند، او سردمدار می سر به پایین جهان می آرامبه رقصش مسخ  جماعتی



 اغوا ٨٦

 

شدند و  به مستی او مست می ،او روي مست دیده بود و جماعت دنباله خویش را

  کردند، میرا باید  آنچه

 آنچهتا  آمدبدل کردند و هنرمند  ها براي تحمیق ارزش يگاه هنر را به ابزار

در خون و  آرامگفت و چه  اند را به تهییج احساسات در برابر بفهماند، می گفته

را مست  آنان آرامگفت و  کرد، می لغزید و به جانشان النه می می آنانگوشت 

هنر را دریافتند و دانستند چگونه  چیز همهساخت که این هنرمندان  خویش می

  احساس را تهییج و ذهن را تحمیق کنند،

برون جستند و چه  آنباید را از دل  آنچههنر واقف شدند و  بودن این به ابزار

  به هر چه خواستند رسیدند، سرآمدانِ

در برابرش خوانده بودند  آنچهآمد و  ها و اشکال خاص در می هنر هر روز به رنگ

و داري بود که نه هماره به زور و زر  دنباله ، حرکتبرد، این حرکت پیش می بهرا 

رفت، او هم  ه به باور و ایمان و ارزش خوانده به دل هنرمند پیش میقدرت که گا

شد  که از این تهییج تحمیق می آنگاهاز دل همین جماعت هزارتوي آدمی بود و 
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 خواند را می آناي  ورزید و هر روز به شکل تازه مبادرت می آنخویشتن به بسط 

  ،دانستند خواند و همه می ایمان داشت ایمان خوانده را می آنکه بر 

ي دست بشر بود و  هنر هم ابزار ساخته آدمیاني جهان  در این نگاه و ارزش تازه

مدد بگیرند و  آندانستند که چگونه باید از  می ،دانستند را می چیز همهکه  آنان

پیشی گرفتند تا  حربهدر این  قدر آنبدل سازند، پس  خواهند می آنچهجهان را به 

ویش این جهان را به مدد خ چیز همهو  جهان شوند چیز همهمالک بر و صاحب 

  کوشیدند آنبردند و در بسط این هنر تازه به میان آمده بر 

 آرامشد، گاه همه براي دیدن هنري در خانه  ها گاه شلوغ و گاه خلوت می خیابان

رقصیدند، گاه از ارزشی دور و گاه به  بودند و گاه در میان خیابان به شور می

شدند، گاه چیزي را فراموش و گاه چیزي را به خاطر  ارزشی نزدیک می

سخت برآشفتم که این  گونه اینها  آوردند و چه بسیار از اینان دیدم و به دیده می

  .است آدمیاني  روزگار تازه

بودم و جهانشان را  آدمیانر پیش روي من است در کنار باز در این سفر که د

ري از ت به گام تازه آنانهایم از  شدم که دانستهنزدیک  آنانبه  قدر آنرصد کردم، 
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تر شد، باید به درون و بر  نزدیک و نزدیک آنانجهانشان برسد، اما حقا که باید بر 

 آنانید صدا و ندا و نجواي جانشان النه کرد، باید از دنیاي درونشان با خبر شد، با

اند، باید  کرده خوش دل اي آیندهزنند و بر چه  را شنید که به چه ریسمان چنگ می

  ،به گام بعدي بیشتري از سطح دور و به عمق چنگ زنم

ه به نگورا دریده است، چ آدمیانیبان این گر گدازي جانواي که چه مصیبت 

را از عمق  آنانهر بار و به طریقتی  میانآدهاي تازه بر آمده از دنیاي  طول این سال

به مجاز در اقعیات هر بار از و آنانو چه دردناك که کردند  مبتالدور و به سطح 

  ی به اغواي اغواگرشان مستانه خندیدند،و در این سرخوش آمدند

اما من نباید به این مرداب گرد آیم باید از هر چه در برابر است دور و دورتر شوم 

 آنانباید به روح و جان  ،را بدرم چه پرده و حجاب در برابرمان است باید هر

نوشته است را باز بخوانم که رسیدن به هر تغییر  آنانرسوخ کنم و هر چه بر عمق 

  ها نهفته است در دل همین تالش

حال که شب تاریک و سردي است دوست دارم به نزدیکی و در کنار یکی از 

  م،قرار گیر آدمیانهمین 
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را مرور کنم، او دختري  جهانش ،آرامست دارم براي چند صباحی به کنارش دو

 آغوشرانی را به ، باز سطح نوبر تخت خود لمیده است آراماست نوجوان که 

ش کرده است و روي ماهش را نواز آرامکند،  می لمس آرامکشیده و مدام او را 

  اند،خو به گوشش چیزي می آرامهر از چند گاهی 

و هر  کنند میي مدید را طی ها بیند که چگونه ساعت پدر را میاو هر روز مادر و 

به سطح  آرامبیند و باز  همه را می ،اند دنیایش دورتر و دورتر شدهو روز از او 

رانی است، ي دنیا در دل همین سطح نو برد، گویی او طالب همه نورانی چنگ می

ها به اشارتی داند تن هر چه را نمی ،ریابدرا د چیز همهکه  خواهد از دل نور او می

باید را به او  آنچهخواهد دانست و پاسخش در برابر دیدگانش خواهد بود، 

  دان،چیز همهاند و عمق پیشکش همان جماعت  نستهدا

اهد را در اختیار خو کنند تا او هر چه می داند که پدر و مادرش سخت کار می می

خواهد هر روز بر شمار  اي است و می لب چیز تازهطا بگیرد، هر بار و در هر ثانیه

گویند و سر آخر با  عتی میسازند، جما ون کند، پس جماعتی میهایش افز داشته

 چیز همهخواهد خواست، برایش  اي را دخترك یز تازهسطح نورانی در دست چ



 اغوا ٩٠

 

جهان دور است، هیچ مهم نخواهد بود، اگر همه را یکرنگ  به آنانهاي  جز گفته

دانان کسی برگزینند برایش بیهوده و چیز همهي هم کشانده تا از انتخاب  به دنباله

  ها را بی سرانجام رها کردند بطالت است، اگر به ساختن ابزار دریدند و جان

ندان هر روز باز بطالت جهان امروز است، اگر صاحبان و مالکان و قدرتمارزش 

و به فقر دیگران پربارتر شدند باز هم بیهوده و بطالت است که و بیشتر شدند بیشتر 

  هیچ نخواهد بود؟در برابر او  آنها و فراي  ي این مهه

  و یا او هیچ نخواهد دید؟

خواند که چه زیبا آواز  از سردمداري می آرامحال هر بار سطح نورانی براي دختر 

حال  ت چه زیبا و با فروغ نشسته است ورقصیده اس رانِدلبخوانده است، چه 

ي سطح نورانی است  در سینه آرزوي دنیاي دخترك رسیدن به همان آمال و  همه

 آرامبیند و  رد، میخواهد ک متصاعدن او با نور خویش که چهره را هر بار به چشما

ت براي اس آندر دل هزاري آرزوي بودن او را خواهد کرد و جهان و هر چه در 

اي قدرت تلنگر زدن بر جان او را نخواهد داشت که ایمان پیشترها که آرمان  ثانیه

هاي تازه برساختند و  ها همه اگر به انگ و ننگ و سنگ رانده شدند، چهره جان
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اما به کام و به جان براي خویش که  ا به دل جماعت بیشمار زنده کردندهمه ر

  .اند کرده آرزوو   از پیشترها خواسته آنانند که ک آرزو آنچهبخوابد و  آرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فصل سوم

  

  

  تازه بدل کنم، منزلگاهیباید بسازمش، باید بتوانم با ساختنش جهان را به 

این حق در اختیار من است، من توان ساختنش را خواهم داشت، مگر نه اینکه 

ام، مگر نه اینکه این وظیفه را به دوش من  گذاشتهبراي همین کار پاي بر جهان 

ها از همه  اند، مگر نه اینکه من جاندار ابزارساز هستم، پس باید در این ساختن نهاده

  تاز این رقابت باشم، باید مبدل به ابر جاندار سراي خود شوم، پیشی بگیرم و یکه

ي  د هر روز همهام، لیک بای واي که از تکرار این واژگان بر سرم عاصی شده

هاي  تعداد کثیر کتابها را در ذهنم دوره کنم تا بتوانم موفق باشم، باز باید به  این
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کارهاي بزرگ رسیدن به آرزوها خود را برسانم و از  خوشبختی و این راه

مدد برم، باید هر چه در برابرم است را ببلعم و در این  بدیلش بیکارهاي  راه

بتازم، ساختن این دستگاه جدید معناي بسیار در خود  زار یکه سوار باشم و شوره

ها انجام دهد، خواهد  خواهد داشت، خواهد توانست کار بسیاري را به جاي انسان

ها را به حرکت  ي تولید چرخ توانست تا کار بیشتري تولید کند، باز در این چرخه

پیش که در در خواهد آورد و باز همگان را به تشویق وا خواهد داشت، از چندي 

ي دل و دنیایم ساختن چنین ابزاري شد،  وقت صرف کردم همه  کارخانه آن

تا  تا بیشتر فکر کنم داشت واهاي مدید انجام کاري به تکرار مرا به این راه  ساعت

بدانم که انسان جاندار ابزارساز است، کار او در ساخت ابزارهاي تازه خالصه 

ي  بازو و قدرت خویش مدد بگیرد باید از قوهبخواهد از  آنکهشده است، بیشتر از 

که براي ساعاتی طوالنی مجبور به  آنگاهاي بسازد،  تعقلش مدد گرفته و ابزار تازه

ندگی براي انسانی است دانستم که ز آنجادار و در تکرار بودم،  انجام کاري دنباله

اید به دامان گرنه ب ،از حیات این دلیل بقا را بهتر درك کرده باشد که این بهانه

  باشد، آنبار سر کج کند و تابع  این زندگی رقت
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ا از هم به د که از هم پیشی بگیریم و سبقت مما انسانیم و در این انسان بودن بای

ساختن میسر است، پس باید دستگاهی بسازم که به ازاي من هزاري کار کند، 

 آنبه داشتن  کاري که هر صاحبِتر کارها را پیش ببرد  بهتر و دقیق قدر آن

خواهد  خألمبادرت کند، این دستگاه تازه ساخته به دست من دیگر نه نیاز به 

خواهد و نه از حقوق کم شکایت خواهد کرد، نه سندیکا  داشت، نه خوراك می

ي خود خواهد بود، او هم  به وجود خواهد آورد و نه در پی حقوق از دست رفته

تواند هر کار را به  و می آمددر خواهد  هاي بشري ماشینبه سیل بیشمار این 

ام هزار و  که من پدید آورده آناست که از یکتاي  آنگاهسادگی پیش برد و 

به ثروت و شهرت و منزلت  ها آني  و من به جاي همه آمدمیلیون به بازار خواهد 

ام، من  یافتهي آدمی دري من است، من هم راز بقا دست خواهم یافت، این وظیفه

کم توان مالک به جهان شده است و حال ام که چگونه این دوپاي  ستههم دان

نوبت من است تا این تاج را براي چند صباحی هم که شده به سر بگذارم و از 

  داشتنش لذت ببرم
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اي خواهم  را به وجود آورم، با ساختنش عمر دوباره آنتوانم  من میباید بسازم، 

ي من در  عمر دوباره آريخواهم سپرد، ها را به فراموشی  ي ناکامی جست و همه

ها است، من مالک و صاحب خواهم شد و در این دریاي  میان همین ساختن

بیکران انسانی خواهم توانست تا سري برون آورم و براي مدتی هر چند کوتاه و 

گذرا پادشاهی کنم، امروز هر که در این سیر دوار ادعاي پادشاهی کرده است، از 

 ت از کوچک تا بزرگ خود را در اینه منزلت و مقام رسیده اسها ب این ساختن

بقت را از همه شوم و گوي س ابزارسازورطه خواهند دید و من باید این ابر انسان 

  من است، آناز  ،در برابر هاي بربایم، پس جهان ندیده
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خواستم تا سرآخر توانستم به دنیاي اینان رخنه کنم، به جانشان حلول کنم  قدر آن

کردم  ها رخنه می و دنیایشان را بیش از پیش بشناسم، من باید به جهان درون این

را بشناسم و این گام پایانی به دیدن  آناننوردیدم تا بیشتر  باید جهانشان را در می

دلشان در میان افکار و باورشان و حال به  نزدیک به جانشان در ،بود آناندنیاي 

بود که به درون هر کدام از اینان که در  آنخواستم دست یافتم و زمان  می آنچه

زدم  کردم و کالم و فکر و باورشان را به زبان خویش پیوند می برابرم بود حلول می

  تا بیشتر جهانشان را دریابم
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دیروز  آناز  چیز همهم همان آسمان آبی، باز هم همان روزهاي تکراري و باز ه

روزگار  گونه اینتا چه زمان باید  است و باز من محکوم به این بودن و ماندن

  سپري کرد، من هم از ابناي همین موجود دوپاي ناطق هستم،

  ام؟ غربال شده آنانمن هم از میان  آیا

  من هم جاندار ابزارساز هستم؟

، اینان ام آمدهتر از اینان به دنیا  اما در من که هنر اینان نیست من کهتر و کوچک

هایشان  اي بیافرینند و با ساخته اند هر روز ابزار تازه اند و توانسته راز بقا را دانسته

  هزاري از من و این جماعت کهتر از خود را از میدان به در کنند،

ی از دنیاي اینان، لیک کمتر و د و من یکها جانداران ابزارساز هستن این آري

توانسته خویش را تثبیت کنم، نچرا که در این راز بقا  ،آنانتر از  ارزش بی

 گونه اینام با اینان به رقابت پردازم و گوي سبقت را از جهانشان بربایم و  نتوانسته

هر من و هزاري از من محکوم به شکست و نابودي خواهیم بود، این جاندار تازه 

روز جهان و ابناي خود را غربال خواهد کرد و هر روز هزاري بیشتر از ما را به 
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تر است به دنیایشان باقی  کس که از همه الیق آنکام نابودي خواهد فرستاد تا 

  اند که بهترین ابزارسازانبمانند و جهان را جماعتی مالک شوند 

ایم اما به مثال  همینان بوده ایی براي ما نیست، ما از دلدیگر ج آنانبه جهان  آري

ویند گ آناند پاسخی بر  انستهیا ندانسته نتوجانداران که راز بقا را دانسته  دیگر

اند و ما نیز حال و در دنیایشان محکوم به نابودي و  محکوم به مرگ و نابودي شده

  فالکت خواهیم بود،

  نه و اسیریم،گرس ما که گذاشتهجهان  بر چه ارزش در برابر این جاندار تازه پاي

نداشته و  ن که من و فرزندان و همسرم خانه و ساماناینا جانچه ارزش در برابر 

  ایم، اي بیغوله کرده هر شب گوشه

داشت ین رقابت هر که توان مقابله را نجهان اینان جاي ما را نخواهد داشت و در ا

  محکوم به مرگ و فالکت است،

ها پر شد از  بود، اگر کارخانه آناني  عرضه اش از اگر کارهاي ما را ربودند، همه

  چه خیال؟هاي دیروز را گرفت،  جاي انسان ،هاي تازه که همه ماشین
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ها  که چندي هم در میان جوي چه مالل آنجهانشان بهتر شد و در میان  چیز همه

ها را  ي ابناي بشر است، این ها براي تصفیه بمیرند، این مدد بیجان سپارند و 

تر از دیروز به میان  ها به جهان باقی بمانند و جهانی پیشرفته اند تا بهترین انسان کرده

  آورند،

  بر جهان نیست،جز اینان و دنیایشان دیگر هیچ ارزش 

  ام پر درد است از دیدن گرسنگی فرزندانم، چه درد که سینه

ه هیچ جاي کار براي این نادانان کم خرد و در جاي ماندگان نیست، چه مالل ک

گرفته و یا به  اي خواهد بود که در این ساختن پیشی دسته آن ،آنِاز  چیز همه

  اند، خوش رقصیده آنانضرب 

ره کرد و دانست که ام، اما باز باید دو یدن هم بودهاما دریغا من که راضی به رقص

ره نیست براي همه و در اختیار همه نیست، آنانی را و هموا ضرب اینان همیشه

ا ه ها و سال اي ضربشان روزها، ماهبه میل براي شنیدن صد، میل بیخواهد که نه  می

  خویشتن را فرو گزینند، آنانجهان را در نوردند و به کام 
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ب ناالن است، امش ام آمدهبر درك و پوچی و نیستی که طفل از جان ي دنیاي  همه

که او را به غم  آنجارسنه است، چه بر جهانم خواهد بود بی سرپناه و گامشب 

اش مدید سالیانی در پی ضربشان برآمده که او را به درد ببینم، اي ک آنجاببینم، 

کردم و  شانه خالی نمی آنآمدم و از  می بري عمر به ساختن  بودم، اي کاش همه

  اي کاش

حال هیچ به دنیاي واقعم نیست، همه در ها مانده و  به دل هزاري از این اي کاش

در خود ماند و گریست، ید یچ از واقع دنیایمان به جاي نمانده و باز بامجاز است ه

بود که همه را  آنها جهانم را احاطه کرده است و کاش توان  یاي کاشباز این در

غاز اره از نو سرآتوانستم تا دوباره از جاي برخیزم و دوب کردم، کاش می پرپر می

اند، این جماعت هزار رنگ  ي دنیایم را بلعیده و افسوس که همهشوم، اما دریغ 

  ،اند اي مهمانم کرده ذره ماندش پسي جهانم را خورده و از  همه ،ار رويهز

و  آرامتا ببینم چه اي منزل کنم  هاي پر طمطراق براي ذره باز باید به پشت شیشه

ام، این ابزار  نبوده آنگاه قادر به انجام  کند که من هیچ کاري را می آن دغدغه بی

دهد و دم بر نیاورده  کارها را بی نقص انجام می آرامساخته به دست بشر چه 



 ومفصل س ١٠١

 

هاي همسرش در گوشش طنین  است، نه به یاد چشمان کودکش است، نه ناله

  و دقیق کارخواهد کرد، آرامانداخته، هیچ به دل نیست و 

به عضالتش به افکارش به دنیایش چشم خسته نیست و حال من به دستانش 

تا حداقل همچون او  اقل او باشم ام تا ال ها خواسته ام و در این چشم دوختن دوخته

واماندنم،  حال محکومجاندارها زاده شده و  زنده باشم، اما من از این ابناي بزرگ

ان راز باز باید شبی را به سرما صبح کرد و به زیر برف و بوران زنده ماند که این

  بقایشان در ابزار ساختن بود و شاید بقاي ما در ماندن و ایستادگی

  

  

  

  

  

  

  



 اغوا ١٠٢

 

ي  ز شمهر بار که جهانش را در نوردیدم باهر بار که به جان کسی حلول کردم، ه

از پیشترها دانسته بودم  آنچهدر برابرم نقش بست، باز بر  آدمیاناي از جهان  تازه

را زیر و زبر کنم،  آناننم، من آمده بودم تا جهان افزون شد و باز خواستم بیشتر ببی

ي جهانشان را بشناسم و حال با این نیروي بر جانم بهتر و  من آمده بودم تا همه

ي جهانشان را درك خواهم کرد پس باز پیش رفتم و باز به  تر همه ملموس

م بار سیمایی که با شکوه و عیان همچون مالکان گا شدم این اي تازه بدل چهره

  داشت برمی

  

  

  

  

  

  

  



 فصل سوم ١٠٣

 

  اي استخدام کنم، باید براي به سامان رساندن این کارها باز هم کارگران تازه

فهمند و ادعایشان گوش هفت  اما وا مصیبتا از این مردمان بی وجود که هیچ نمی

آسمان را پر کرده است، واي به جانشان که هیچ براي انجام ندارند و در عوض 

  اند، گرفته دریایی از مدعا به چنگال

اند براي ما هم آبی  هاي کشور ساخته هاي بیشمار که نابغه اي کاش از این ماشین

آمد تا از شر این موجودات الجان  اي پدید می هاي تازه شد، کاش دستگاه گرم می

 شکوائیهخالصی یابم، باز هزاري مشکل و معضل خواهند داشت، باز برایم 

دهید،  ي راه ما را نمی است، چرا کرایه نمک کمکه چرا غذایمان  خواهند کرد

خواهند  کنید، باز مرخصی می یابد، چرا به من کمکی نمی افزایش نمی حقوقچرا 

  خواهند که براي مدتی کار را لنگ بگذارند، جیره و مواجب می باز

اند، اگر  ما نبوده آزاديکه قوانین کار را نگاشتند، هیچ به فکر  ها آناي نفرین به 

ن درماندگان را پر ام نشود من از کجا پول خواهم آورد که شکم ایکاري انج

  کنم،



 اغوا ١٠٤

 

نگارند، اي کاش هر چه زودتر از شر این  هاي سیر قانون می ن با شکماینا آري

نابخردان خالصی یابم، باز هم نیاز به تولید است، باید تولید کرد و باید بازاري 

 چیز همهو ساخت و فروخت که د تولید کر قدر آنفراهم کرد، باید براي فروشش 

ن دنیایم همت را مالک شد، باید باز هم کارگر جذب کرد باید هر روز در پیشبرد

  ،کنم

هاي  در این چند ساله گذشته اینجا را چند برابر کردم، اما حال نیاز است تا شعبه

 آنجاکشور و نه در سطح جهان پیش ببرم  را در سطح آن، باید بیشتري پدید آورم

 آراماز هیاهو چند صباحی  دور بهاست که خواهم توانست با خیالی راحت و 

  گیرم،

واهند خواست، ب خواهند کرد، باز چیزهاي تازه خباز فرزندان و همسرم از من طل

ي برتري است باید همه را برایشان  اي نقل مجالس است، نشانه هر روز چیز تازه

ر اختیارشان باشد باید بیشتر و فراتر از به فکر دارند د آنچهفراهم کنم، باید هر 

 آناناي ه و براي فراهم کردن تمام خواستههایشان را در اختیارشان بگذارم  خواسته

  تر بگردد، هم نیاز است تا چرخه این ساختن تندتر و روان



 فصل سوم ١٠٥

 

اي دریغ و صد افسوس از این اقبال کوتاه و بخت سیاه من، اگر براي این 

هاي  ها ساخته بودند من مجبور به پرداخت این پول ساختمانگاه ما هم ماشین

انداز کنم،  توانستم پول بیشتري پس هنگفت بی این نابخردان الجان نبودم و می

توانستم با سرعت بیشتري تولید کنم و سرآخر این عمارت را چند پاره کنم،  می

استه خواهند و هزاري خو اي ننگ بر این بخت سیاه من، این الجانان هم پول می

  اي خواهند بود، در طلب چیز تازه خواهند داشت و هر روز

خواهند کرد، باید  آرامحرکت این ماشین پیشرفت مرا کند و  این نابخردان چرخ

را از وجودش  چیز همهکه را زیاد کرد  آن قدر آني تولید افزود باید  بر این چرخه

پس داد که همه را در داشتنش سیراب کرد، باید تشنه  قدر آنباید  اشباع ساخت،

با این جماعت بازي کرد تا سرآخر پیروز شد  قدر آنگذاشت و باز برون داد باید 

تواند و حال باید به  داند و می می آنکهو این است تفاوت دنیاي این نابخردان با 

کنند و یا  یقضاوت نشست که آیات حق با این الجانان است که ادعاي برابري م

  اند از همه پیشی گرفته آناند و در  راز بقا را دریافتهحق در اختیار آنانی است که 



 اغوا ١٠٦

 

دار همسرم به گوشم زنگ خواهد زد، باز از من خواهد خواست  باز صداي دنباله

شال ابریشم  آنلباس حریر و  آنباید براي او  آرياي بخرم،  تا برایش جواهر تازه

نان  آنو شاید اگر بتوانم امشب از  آمدبه وجد خواهد  آناندن را تهیه کنم او با دی

  شب خوشی را پیش ببریم،و جو هم بخرم 

ها گفته است، فکر  نان جو قصه آنچند روزي است که مدام دخترم در تمناي 

را هر  آنهایش دیده بود، امشب باید  را در دستان یکی از هم کالسی آنکنم  می

 آنمغازه چند کیلومتري راه است، او از  آنجور که شده بخرم، براي رسیدن به 

مغازه  آنباید خود را به  آرياش کنم،  ي خاص دوست داشت تا تهیه مغازه

  برسانم،

نان به خصوص است،  آننان دارند، اما او طالب  آنها از  درست است که خیلی

نان خاصه را باید به  آنوس عوض کنم و مغازه باید دو اتوب آنبراي رسیدن به 

  ،برگه از جان انسان دریابممبلغ چند 

  ؟بس است آنجاي راه تا  نان و کرایه آنام براي داشتن  دارایی آیااما 

  نان جو؟ آنآمد خریدن  باز باید دوباره دوره کنم، چقدر از آب در می



 فصل سوم ١٠٧

 

م خواهم رساند، حال اش بیزارم، باشد کار را به اتما آه که چقدر از صداي زننده

خوارگان به خیال  خواهم که فکر کنم، واي که این جماعت مفت چند ثانیه می

  ي دنیاي ما را مالک خواهند شد، خود با دادن چند تکه از جان آدمی همه

  حتی فکر کردن،

و دهند  چند تکه از جان آدمی را هدیه می آناناما خب راست هم همین است، 

  را مالک بر جان ما کرده است، آنانها،  شاید همین تکه

ها را از هم  در این صاحب شدن گوي آناناند و باید که بتازند،  مالک شده آنان

 هاي جان انسان در اختیار هر که باشد همو مالک و صاحب خواهند ربود، این تکه

ر که ام آنگاهباره مالک است، پس  شکم خوار، است و حال که این مردك مفت

  رماندگی ما،در برابر نیست جز دکند هیچ  می

خواند و ما باید به رقص در آییم تا اگر شده تکه نان جویی به پیش منزل  او می

رقصیم اگر  زنند و ما می می آنان، آرزوي کوچک کودکان را اجابت کنیم بریم و

هیچ باقی  آندریده است که جهانمان را ببلعد و از  قدر آننرقصیم جهانشان 

  نان جو آنداشتن  آرزو آنان نان جو و یا فراتر از نگذارد حتی هم



 اغوا ١٠٨

 

  کند، می آرزورده است، حال که او در جان فرزندم نم آرزوحال که 

دست آورم، پس باید  من هر چه در توان دارم را به خرج خواهم داد تا براي او به

نم، باید از ترها بگذرا باید هر روز را مثال یک روز پیش ،گیرم آرامبرقصم و 

ي آرزوها و دنیاي خود دست بکشم، باید برده شوم تا شاید فرزندم در دیر  همه

دار شوم و همه بدانند  صباحی آزاد بود، باید رد تازیانه را به جان بخرم باید داغ

ي تنم دیگر  درت همان نان جو دخترم پارهتا شاید در دیر صباحی به ق ام که برده

  نبوده به مثال من زنده برد

به یاد خویشتن بود باید خویشتن و خانواده را  آنها است باید در  این دنیاي انسان

دانم که  ام، می جهان را دریافته آنانرا و بیشتر از  آناندریافت و حال که من 

را  چیز همهدخترم باید ابزارساز قهاري شود، باید به بازي بقاي اینان در آید باید 

  ا به جهان در پیش رو مالک و صاحب شودخویش بگیرد تدر اختیار 

  را به جان نخرد خفتباید او ابر انسانی ابزارساز شود تا دیگر این 



 فصل سوم ١٠٩

 

انداز است، باز عامرانه به  طنینخوار به گوشم  دار مردك مفت ي کشباز صدا

کند هر روز و تکرار گذشته را  صدا آمده و طالب رقصیدن من است، باز دوره می

  ،آمدنبه پیش نمانده جز خاضعانه به رقص  و براي من هیچ راه

 آنچهبه رقص در آیم تا او به  آراماین راه در برابر دیدگان من است، باید برایش 

  ها به دل پرورانده است دست یابید، در دوردست

به دریاي  گونه همینده بدل کند و جامه را از ده به هزار و  یکتاي این عمارت را به

آرزوهاي خویش غرق بماند و لذت جوید و من باز همان تکه نان جو در برابرم 

هاي جان  را دوره کنم که اگر امشب از تکه آناست که باید دوباره به دل هزاري 

نست تا آخر خواهم توا آیابرسانم  جا بدانرا اي خرج کنم و خود  آدمی چند تکه

 گرسنگی و بی روي شرمسار به پایان راه برسانم،این ماه دوباره کل خانواده را بی 

را به دل کوچک خود پرورانده  آنچهت باید که بتوانم باید خواهم توانس آري

تکه از نان جو هزاري  آنان است به او و در برابرش نقش بندم، اما اي کاش به می

ر اکسی آنهفته بود، اي کاش هزاري سحر و جادو مانده بود که اگر او از درس ن

و  آدمیاندانست که جهان امروز  یافت، می ي جهان اینان را در می خورد همه می



 اغوا ١١٠

 

داد تا در این  توانی می چنان آنراز بقایش در چه نهفته است، اي کاش به او 

رقابت همه را به کناري زند و به فردایی در دوردست به جایی بنشیند که این 

  اند خوارگان نشسته مفت

خویش  همدردانکه تخت اینان به چنگال جماعتی از  دوست خواهم داشت آري

سان بوده و هر بار  ها است، نه از دیرباز هم همین در آید این جهان امروزي انسان

ه بنیان و به اشکال تازه در آمدیم، اما بایم  ها عوض کرده در این چرخ دوار رنگ

بودیم و تنها هیچ تفاوت به دنیایمان نماند که از همان دیرباز هم طالب قدرت 

ي قدرت  دار را عوض کنیم، وگرنه ما را چه به کار ریشه خواستیم جایگاه قدرت

خت ت آناي بر  باره ي شکم خواره مفتاز زمین و زمان که امروز اگر  آنو برکندن 

جایگاه را قبضه کند  آنتر من هم خواهد توانست تکیه زده است، فردا دخقدرت 

  است، يها و خواستن که اصل ماندن و بقاي ما در همین بودن

  

  

  



 فصل سوم ١١١

 

ام، حال دیگر  دنیایشان را شنیده چیز همهام و هربار  ن اینان سپردهادد دل به گوش

دانم و شاید به چند  حال دیگر هیچ از جهان خود نمی ،ام از جهان خود هم غریبه

یچ از دنیاي خودم باقی نماند و به شکل همینان در صباحی بیشتر و در برابر دیگر ه

ه مرا از دیدن و رو باشد هیچ توان نخواهد داشت ک آمدم، اما هر چه که در پیش

  اي هم دور کند، لمس جهان اینان براي چند ثانیه

ینان بیشتر از قبل هم که شده نزدیک شوم و باز باید به سیماي من باید به جهان ا

اي در  تا حقیقت جهانشان را دریابم و باز سیماي تازه خنه کنمبیشتري از اینان ر

  برابر من است،

ها  به دل و در اعماق فکرش هزاري ناگفته ،رود او که مشکوك و مرموز راه می

خواهد داشت که همه را براي من به اعماق ذهن سپرده است تا یکجا جهان او را 

  بشناسم،

  

  

  



 اغوا ١١٢

 

خواهند توانست که این نظم ساخته را به تباهی و جنون  آدمیانهر کدامین این 

برسانند، اینان همه توانایی این کار را خواهند داشت، پس باید بیشتر و بیشتر به 

به  قدر آني اینان را در نظر و از زیر نظر گذراند، باید  نزدیک شد، باید همه آنان

 آنشدن قضایا  حادز ترین اشتباهی کردند قبل ا نزدیک بود که اگر کوچک آنان

 فشانی جانرا چاره کرد، این نظام مقدس بدین سادگی سربرنیاورده و هزاري سال 

ها را به خویشتن یدك کشیده است، پس نباید در برابر این شوکت و جالل  انسان

 درنوردممسکوت ماند و حال که این وظیفه به دوش من است باید که جهان را 

ز جایگاه داشته یا ه پیش و روي گیرم تا کسی اباید هر زشتی در برابر را ب

  ي تخطی و از میان برداشتن این نظم مدد نگیرداش برا نداشته

به طول تمام این  آدمیاناي در جهان امروز از این وظیفه خطیرتر، شاید  چه وظیفه

جانشان پر نفرت شده است، شاید از شنیدن من و  ،از دیدن من ،ها از بودن من سال

در  آنبه دل و در اعماق جانشان و فراتر از  آناندیوانه شده باشند، اما کارهایم 

در برابر من خرد و حقیرند که من دافع از  آناناند،  حقانیت جهان به من مدیون



 فصل سوم ١١٣

 

ي هر خرابکاري را برکنم و نگذارم  تا ریشه ام آمدههستم، من  آنجهان و نظم در 

  شري به ذلت فرو افتدي ب نوساختهنظم این  ،هاي پر قدرت این ستون

اند و در برابر من باید که سر تعظیم  وجود من مدیون دانسته و ندانسته به آنانپس 

  از خشوع و خضوع را پایین بیاورند،

هر کس در  ،حقا هزاري از اینان به هزاري ابنا در حال خرابکاري خواهند بود

اي  خواهد تا نظم تازه خواهد که این نظم را برهم زند، می اي می لباس و چهره

 آنانرا دریافت باید  آناني انسانی باشد، باید  برون آورد و مخل این آسایش تازه

را از این جهان دور کرد که اینان مخل روزگار ما هستند، اما جهان به مثال کمی 

ها به کار  ب کرد، شکنجه داد، ساعترا عذا آنانوان ت نیست، دیگر نمیپیشترها 

ي ما عبور از  که نظم تازه رد و گردنشان را زداجباري مشغول داشت، اعدام ک

ها زشتی است، نباید همه را  و کرنا کردن بوقها است، این در  تمام این زشتی

  که باید تنها پاسبان نظم تازه بود، مطلع ساخت، نباید به همه گفت

  که نه کسی بداند و نه بتواند که بداند، آنجاشت اما در خفا، از میان برداباید 



 اغوا ١١٤

 

داشتند این  پیشترها گرفتند و به گردن زدند جماعتی را خاموش ،چشم زهرهاگر 

نمایش و ساز و آواز در  قدر آنها نخواهد بود، حال  نمایش نظم تازه محتاج چنین

بزار اغوا را هم جاندار ابزارساز ساخته را بتوان اغوا کرد، حال ا  میان است که همه

  وار است و دیگر چه نیاز به این دستاویزهاي پر دهشت و دیوانه

  را دریافت، آنان آدمیانباید از دل این هزاري  ،حال شناخت ارزش است

خواهیم را بشنویم، بشناسیم و باز به راهروي هزارتوي شناخت  می آنچه ،آناناز 

 آنگاهرا دریابیم و  آنانها برسیم و  ها و میوه ها شکوفه پرسه زنیم و سرآخر به ریشه

ي بزرگ  را دریافتیم زمان کندن است، زمان هرس است، این باغچه آنانکه 

د هرزبارگان را دریافت و جهان براي روییدن بهتر نیاز به هرس خواهد داشت، بیای

کرد تا دوباره و از نو جان  ها را از میدان به در از ریشه خشکاند، باید این هرزه

  ،مان هاي انقالب تازه شکوفه دبگیر

ه ب آرامشناسیم،  اما امروز روزگاران پیشتر نیست، امروز در خفا و مسکوت می

هیچ به  آنانایم، از  ط کردهرا از جهان و بودن ساق آنان آرامرویم و  پیشوازشان می

و در بزرگی و شکوه را بزرگ کنیم  آنانهی به ابزاري ، شاید گاآمدمیان نخواهد 
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مدد  آناناي بود تا باز از  به بازي تازهنیاز هاي هرز را بچینیم، شاید  ین علفا

ماللی  ،نوردیم و از هیچ هر چه راه و طریقت در پیش باشد را در میو بجوییم 

  نظم این جهان دست یابیمبه خواهیم  می آنچهنیست که باید به 

اي که در برابر است محکوم به نیستی و فنا است این نظم مقدس است  هرزبارههر 

اند و براي ماندنش ما باید جانبازي کنیم، براي  براي این نظم هزاري جانبازي کرده

 این نظم ، براي دور شدن ازها زشتی ز تمام اینبیرون ا ،اي تازه رسیدن به دروازه

باید همه جاي جهان را در  جهانی باید جانبازي کرد و از هیچ هراس نداشت

اند با  خواند که چه کرده ها آنو به همه هشدار داد باید گفت و هزاري به  نوردید

  دنیاي بی جان و رنجور ما،

چگونه تمام ر به جان این جهان آوردند، واي که واي که چه بالیاي بیشما

هایشان رقص  خودکامی در خود کشتند و به الشه و را به خودخواهی آنهاي  جان

شادي کردند، واي که از جان مادر و پدر بزرگمان از طبیعت هیچ باقی نگذاشتند 

بدل کردند، همه کار کردند و جهان را به کام خود فرو  يزار را به لجن آنو 
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افکار پوسیده و پوچ که هر بار به لباس تازه دوباره  ي بردند، اي ننگ بر این ریشه

  نشخوار همان دردهاي پیشتر بود

، همه را به انقراض و اند نگذاشتنندار بودن باقی وا مصیبتا که هیچ از جان و جا

تر این  هاي پیش نابودي به تباهی و فنا سپردند که خویشتن مالک شوند، این اشرف

پیش را دوره کردند تا دوباره در لباسی تازه  هاي رزشي ا خلیفگان دورترها همه

  و شنا کنند، بیننددریاي در برابر را غنیمت  به مدد از ابزار نوین،

مالک همه شوند و هر وس غرق کنند، شنا کنند و همه را به اعماق دریا و دل اقیان

  ان بدرند،جان را از می

بوي گذشته را  چیز همهده بود، باز سرا مان واي که بتاز ارباب پیش بود برده در ماتم

ي گذشتگان است و  هاي پوسیده داد این نظم تازه ساخته از دل همان قبرستان می

و جنگید گداز ایستاد و برابري کرد، باید ایستاد  باید که در برابر این زشتی جان

  ي خون در برابرش ماند، قطره باید تا آخرین

اند، حال  ناگون در نزدیکی خویش آوردههاي گو حال که هزاري پاسبان در لباس

 قبضهي جهان ما را  اند، حال که همه که به هزاري ابزار ما را در خویش نگاه داشته
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نباید در خود ماند و در برابر اند،  ي دنیایمان سایه انداخته اند، حال که بر همه کرده

  نایستاد و تسلیم شد، آنان

مان دست نخوردنی خواهد  کنند، جانمان یگانه منجی کردند و می آنچهي  با همه

پرورد و  کند، می هایمان النه می همتا در دل بی آزاديي زمان است،  بود، او باکره

با ما زاده  آزاديآخر یابیم،  زند و باز او را در می ی باز فریاد میبدور از هر زشت

  ا مانده است،شده است و به جانمان زیسته به طول ایام با م

، هزاري برایم، ام آمدهاقی که همه جایش سپید رنگ است در حال من در ات

اند، شاید صداي درد و شالق را  ترها شالق نزده اند، نه چون پیش آوازها خوانده

اند  که دیده نشود، شاید درد داده آنجااند لیکن  اند، شاید سوزانده پخش کرده

  اند، نکردهبیشتر از پیشترها اما کبود حتی 

نوردید اما با م را در ي جان اند که دردش همه تانم بردهشاید سوزن به نوك انگش

  آخر دستان بی ناخن را دیگران خواهند دیداند،  نکنده هایم را انبر ناخن

اند سبب خاموشی فریاد به دل نشد و هیچ توان خاموش  هر چه کرده و نکرده

منجی به طول هزاري سال به قلب را نخواهد داشت که این یگانه  آنکردن 
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خواهد که برخیزند باز  زند و باز می ها زنده و بیدار است، فریاد می یکایک انسان

باز یگانه منجی در حال  اند را فرو ریزد و خواهد که هر چه به زشتی ساخته می

ست تا روز پرواز این جماعت مانده ا آرامبه دل هزاري عاشق  نجواخواندن 

  نظاره بنشیند بیشمار را به

که شکنجه  آنجاریم آو کنیم بال در می پرواز می آنخواند و ما به نداي  او می

ورمان که از جهان د آنجام، ای ي دردها را براي داشتنش از یاد برده کنند همه می

م و باز به میدان شوی کشند باز زنده می که می آنجا آییم میکنند باز به جهان  می

ایم که  تا بکشند و بدرند و از میان بردارند و ما آمده اند هآمد ها آنایم،  آمده

ایم تا هر  ایم که بجنگیم و به میدان بمانیم، آمده بایستیم و مقاومت کنیم، آمده

ایم تا آرمان  را زنده کنیم، آمده رؤیاياز میان برداریم و جهان در  نابسامانی را

هان کژي و زشتی دوباره آرمان ها در این ج بسازیم، در این جهان مرده به آرمان

بجنگیم و  آرزوهایمانبه آرمان زنده شویم و براي آرمان و هدف و  ،بسازیم

  ها کنیم، جهان را بدل به ایده
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اند  اند باز گفته خوانند، مدام به گوش همگان از یأس و نا امیدي خوانده باز می

و نظم واقعش  را بکش و از جهان آرزوبحث را زمینی کن از زمین بگو خیال و 

زنده خواهند کرد  آدمیانها براي یأس به دل  گویند و دوباره ناله می آنان ،بگو

احساس واالي  آنبه گوش همگان بیدار کنیم  آرامایم تا باز  لیکن ما زنده

ه را ب آنانایم تا  جانشان تلنگر بزنیم، آمده ایم تا به حس رهاییِ درونمان را، آمده

تر کنیم که جهان در دل آرمان پیش  نزدیک و نزدیکاین معرفت بر جانشان 

  روي ما است
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به دل و جان  قدر آنکرد،  واي که تا چه حد یکپارچه و بی دریغ و مدام تکرار می

به بودن در دنیایش بود  اري ساعت نیاز به ماندن جانش بود،سخن داشت که هز

اختند، شاید غرقش کردند، بردند به دریا اند آرامچیدند او را  آراملیک او را 

اي جانکاه به فنا رساندنش هر  ، آرامش کردند، شاید به مایهآرامشاید به سوزنی 

  ،آمد چه کردند دیگر او نبود و صدایش نمی

چیده شد و کسی ندانست که چه سرانجامی  آرامیکتا نبود و جهانی به مثالش 

  تراوید میگلی که به عطرش جهان را داشته است 
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را به دست  آنرا تصاحب کنم، باید  آنواي که داشتن این حق من است، من باید 

  داشته باشم، ،هایم شتهرا در کنار هزاري از دیگر دا آن گیرم، باید

ن فخر بفروشم، چه چیز فراتر بر جها آنهم باشم و باید صاحب بر  آنید مالک با

  آنتر از بودن  چه چیز با اهمیت ،آناشتن از د

النه  آنانها بود، به جان بسیاري از  تن که هزاري از انسان دیگر نه صداي یکاین 

  نقل تکراري را، آنشنیدنم  باز می اي هر بار در سیماي تازهو کردم  می

کودك و  بار یکزن بود و باري مرد،  بار یکان بود و باري پیر، جو بار یک

هر چه که بود تفاوت چندان به دنیایش نبود و با حرص و ولع به پشت ...  بار یک

 آني دنیایش کسب یکی از  همهایستاده  پرطمطراقهاي  ویترین آنیکی از 

 آنجا، گاه نماها آگهیبود، گاه پشت ویترین بودند، گاه با نگاه به  ابزارها و کاالها

کرار همین جمالت را به دل تمدام  ،که در برابر جعبه جادو مات مانده بودند

ی مدام با ضجه و البه همان داستان کمی ننورا سطح آغوشکردند و گاه در  می

کردند، نه به جنسشان بسته بود و نه به سالشان، نه به جایگاهشان  پیشتر را دوره می

  کردند ام تکرار مینه به پیشگاه و برابرشان همه مد و



 اغوا ١٢٢

 

  حق من است، آن

ورم و مدام خویش را به حق تازه در برابر نزدیک و را به دست آ آنباید 

تر برایشان هموار شده بود  کردند، در طول مسیري که از کمی پیش تر می نزدیک

بردند و در آرزوي رسیدن به آخر این مسیر پر پیچ و خم به راه  خود را به پیش می

ند، کشاند مینند که افتادند، گاه الزم بود تا خویشتن را به ذلت و خاري بکشا می

  کردند، ري کنند که میگاه الزم بود تا طلب مدد از دیگ

  کردند، گاه نیاز بود تا کار کنند که با دل و جان می

  کردند، انداختند و می گاه حتی نیاز به دزدیدن بود که باز سر به پایین می

گام  آناینان در  تا مسیر از کمی پیشتر هموار شده مهم نبود که این رسیدنراه 

رفتند و در این مسیر در برابر از یکدیگر  راه می آنانذارند و به پیش روند، بگ

نمایان شده  آنانحق به  آنچهشتر در اختیار داشته باشند و گرفتند تا بی پیشی می

  یرند،بگ آغوشاست را در 

یز اي که کسی ندیده بود، گاه چ بود، گاه ابزار تازه اي گاه سطح نورانی تازه

  هر چه که بود ،آن، اما رسیدن به که سالیان آرزویش داشتند اي کهنه
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  رسیدن به آرزوها بود،

 آرزودند که مبدل به از کمی پیشترها گفته بو آنچهشده، آرزوهاي تازه ساخته 

، بنا شد به تازه را بنا کنند آرزويفکر کرده بودند تا این  آنها به  شود، ساعت

  ي همیشگیا خواسته، حقی در برابر و بدیل بیآرزویی 

 آرزوي رفتند تا ، میرفتند اینان حال که در این راه پر پیچ و خم درگیر به پیش می

اي  بود دست یابند و باز کمی دورتر خواستن تازه احساس خوانده آنچهدر برابر به 

به این سیر  را آناني خوبی بود که بیشتر  ي محرکه گریبانشان را بگیرد و این قوه

 آندر سر و به ذهن بدل کند که  آنچه آناند و اسیر سازد و از دوار عادتمن

  ان استواالنشین

که به جانشان  آدمیانز ، فکر و حرف مشترك هزاري اها نه تنها این خواستن

ر بیشت آرزوي در آرزوي ساختن در کردم نبود که باز بیشماران دیگر حلول

گرفتند این فکر اصلی و ورد  دیگر سبقت میفروختن و بازار کسب کردن از یک

یش خو آرزوهايخواستند باز بسازند، باز بفروشند باز در  زبانشان بود، مدام می

  ،به تکرار کمی پیشترها به جریان در آید چیز همهغوطه بخورند باز 
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سوختند و هر چه به دوششان محول بود  بیشماري که در آرزوي داشتن می آدمیان

نیاز براي  آنچهساختند  و آدمیانی که آرزوي براي اینان ساخته و میکردند  را می

گردش این چرخ دوار بود، اینان به تحریک هم هر بار به چرخاندن این چرخ 

 ماندن بار در این وانفساي رفتن و در جابادرت کردند و هر پوالدین پیشرفت م

  یشتر کردند،پهاي  تکرار همان البه

کردند و باز هم گوي سبقت را از یکدیگر ربودند به  پیشرفت ،در جاي نماندند

  هر قیمت که بود سبقت در هر چیز که برایشان ترسیم شده بود،

پیشرفت کردند که باز هر روز و هر بار همان تکرار گذشته را تالوت کنند،  آنان

پیشرفت کردند که هر بار و در جسم هر کدامشان که رسوخ کردم باز همان  آنان

هاي پیشتر را گفتند و  هر بار همان حرف آنانهاي به تکرار را ندامت کنند،   قصه

ها و تکرارها داشتند، باز فروختند و باز خریدند، باز  همان گذشته فکر در دنیاي

به  چیز همهدند و از دست بردند و کردند، به دست آور آرزوساختند و باز  آرزو

دیدم و  به حول خویش چرخید و ادامه کرد، لیک من باید که می آناننداي 

  کردم دوباره به جانشان حلول می
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اي  ام، مرا از خیلی پیشترها به چنین وظیفه من براي چنین کاري برگزیده شده

  اي است بر دوش من، اند و این وظیفه گمارده

تنفیذ شده  آدمیانستم، حال که این برگزیده شدن را از سوي من برگزیده ه آري

  بینم دریایی از کارها در برابر رویم است، می

سالیان مدید براي رسیدن به چنین جایگاهی رنج بردم و تالش کردم تا سرآخر در 

ام  چنین روزي چنین جایگاهی را تصاحب کنم، حال که به این مهم دست یافته

ام  از پیشترها در آرزویش بوده آنچهدارم را به کار بندم تا هر  باید هر چه در توان

  درمانده نیاز به صاحب و پیشرو خواهند داشت، آدمیانرا تصاحب کنم، این 

در خویش ندارند و من این قوه را در خود  ر و شریادن خي تمیز د که قوه آنان

  م،را به دنیاي خیر و خوبی راهبر باش آنانام پس باید  پرورانده

ها که  هاي هنگفت براي به دست آوردن این جایگاه کردم، چه هزینه چه هزینه

ها چه تبلیغات ریز و درشتی تا  ي رسیدن به این جایگاه بود، چه سخنرانی الزمه

 حربهر دوستداران راه خود در آورم و حال که با هاینان را یکپارچه کنم به صف 

  تغییر است، باید دگرگونی ایجاد کنم، روزِ به این مهم فائق آمدم، روز
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  این تغییرات چارچوبی خواهد داشت،

توانم  درست است که توان من براي تغییرها محدود است، درست است که نمی

تغییرات بنیادین به وجود آورم، درست است که اگر ثروت انباشت شده در اختیار 

را ندارم،  آندرت تغییر ق اند آمدهدر  سانی است و بیشمارانی به اسارتمعدود ک

  اي باشم، اما من هم به همین نظم مدیونم، باید حافظ چنین نظم برساخته

من به این نظم نوین جهانی مدیونم و باید در پاسداشت این نظم مقدس کوشا 

بیشتري کنم تالش  آنگیر کردن  و همه ید براي به سر و سامان رساندنشباشم، با

  بیشمار است را به کار بندم، ن جماعترا صالح ای آنچهباید 

را به این مهم  آناندانند و نیاز دارند تا راهبرشان  صالح خویش را نمی آنان

 به خیر و راستی بر دستان من است، آناني خطیر رساندن  این وظیفه آريبرساند، 

بر سراسر  آناي آشنا کنم، باید در بسط  ظم تازهباید جهان را یکپارچه به چنین ن

  چند صد ساله را به کرسی بنشانم،نظم جهان کوشا باشم و این 

  داشتن چنین نظمی است، مندجهان ما نیاز
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ها و چند  ي جهانی از این بازي هاي تازه واي که بیزارم از این همه برساخته

ها، چرا باید براي تصاحب جایگاهی که از خیلی پیشترها براي من ساخته  رنگی

اي که براي من دوخته شده بود تا این حد  به تن کردن این جامه شده بود براي

  شدم، دست به دامان ریا و نیرنگ میحد کردم تا این  تالش می

دادم، من در این بازي خود را غرق دیدم تا  وعده به دروغ و ریا می گونه این

  خودم هست را تصاحب کنم، آنچیزي که از 

  رسیدن به چنین مسندي؟ ر جهان برايتر از من د چه کسی الیق

 آنچهاي بر جاي نیست که هر  غهاما باز هم دل مشغولی نیست، حال دگر هیچ دغد

که داشتم  یر کنار ثروت هنگفتد را یکجا تصاحب کردم، حال دگر دبراي من بو

وت شود که صاحب بر قدرت و ثر کس آنقدرت را نیز تصاحب کردم و هر 

هاي بیشمار هستم،  من امروز صاحب جان آناز  صاحب بر جهان است و فراتر

هیچ  آناناند،  صاحب بر سرنوشت بیشمارانی که همه چشم به دستان من دوخته

  مدد رسانده شود، ها آندانند و باید در رسیدن به این کمال و خوشبختی به  نمی
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اراجیفی که دوست دارند  آناز  آنانباز باید به  ،صحبت کرد آنانباز باید با 

طالب شنیدن همین  آنانکه  ام فرو روم و باز باید در نقاب نقش تازه ادتحویل د

دانستند در این  سخنان هستند، اما باید خویشتن را تا همان حدي که خبرگان می

است را به کار بندم تا اهداف بزرگتري را  آنفراتر از  آنچهوادي درگیر کنم و 

  سامان بخشم

از داشتن جهان را از داشتن این نعمات  در جهانی کردن این نظم تازه بکوشم و

  این نظم تازه برکت بخشم،

دانید که ما همه مدیون به بزرگی این  دان، شما نیز میچیز همهاي مردمان دانا و 

ها  و این نگاه به جمع انسان خواهی همهي جهانمان هستیم ما همه مدیون  نظم تازه

ي جهانمان که جهان را در  خورم بر این نظم مقدس تازه پس سوگند می ،هستیم

  این نعمت بزرگ غرق کنم،

او گفت و جماعتی در دل آرزوها کردند، نه تنها در همان حوالی و در نزدیک 

 آنکه از این نظم کمتر دانسته بود و یا از  آنجاها  سخنرانی که خیلی دوردست آن

  زوي داشتن چنین نظمی را بر دل پروراندند،چیزي نداشت و مردمانی که آر



 فصل سوم ١٢٩

 

  سخنان چه قدر گذشت؟ آنو از روز  آناز 

ها و در همین  ماهی و یا حتی شاید روزي که مردمان آرزومند در دوردست ،سالی

  هاي آتشین شدند، نزدیکی پذیراي توپ

نده نیز خورا آنانهایشان را مهمان آتش و درد کرد تا از نظم تازه به  خانه ،ها بمب

مند شوند، او در باالي این قله ایستاد و  شود و همه از داشتن این برکت تازه بهره

گیر شدنش در جهان داد و مردمان آرزومند با نگاهی به  فرمان به نظم و همه

را نیز  آناناي از نور دیدند که کمی بعدتر به جهانشان بتابد و دنیاي  آسمان جرقه

  د،از داشتن این نظم تازه روشن کن

یشمارانی کور شدند و دیگر نتوانستند تابید که ب چنان آنغا که این نور اما دری

سی ببیند یا نبیند مهم که بودند دیگر نبودند تا ببینند، مهم نبود که ک آنانببینند، یا 

ي جهان  جهان دید و فهمید که نظم نوین جهانی در حال بلعیدن همه بود که آن

  در خود است،

  

  



 اغوا ١٣٠

 

  بد شناختاز باز زمان انتخاب فرا رسیده است، باز باید خوب را 

  باز باید یکی را برگزید که شایستگی بیشتري دارد،

  توان تمیز دادن این دو از هم در اختیار ما است؟ اما کجا

  اند، این بازي مشکوك ي آنانی گوش فرا دهم که به کلِ به سخنان پر البه

اند و یا باید دل را به دریاي آنانی  و بدتر کرده میان بد که سخن از انتخاب آنان

و شادي و شعف در آرزوي رسیدن به چنین نظم  بینی خوشي  بسپارم که با همه

  اند، اي از جان و دل و دنیایشان گذشته تازه

  ها بسپارم؟ ید گوش به کدامین نالهبا

ت، مگر شدن اس اما حقیقت عیان در پیش رو است، هر روز و مدام در حال تکرار

  اختیار اکثریت است گوش فرا نداد؟ به حقانیت که در توان می

 آنانف جهت حرکت توان بر خال اند مگر می که هزاري در پی راهی افتاده آنگاه

  ؟آمدبه حرکت در 

به  آنانمگر نه اینکه باید هماره همرنگ جماعت شد، این رنگ خوشی است که 

  ،اند داده تشخیصهزاري آزمون و خطا 
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  ن رنگی به رنگ همه برکت دانستن است،داشت

راه شناخت راستی و  آريدانند،  این جماعت بیشمارگان مگر نه اینکه بسیار می

  ها است، در پی بیشتر شنیدن ،ها است حقیقت در پی بیشتر دیدن

اي را برایم بازخوانند و من باید به تکرار  شدند تا نام تازه آنباز زمین و زمان بر 

  چیزدان هستم، دانم من که از دل همین جماعت همه دل فرا دهم، من که می آن

اند، حال که در و دیوار شهر یک صدا نام کسی را  رها دانستههم از کمی پیشت آنان

نام زند، حال که در خواب و بیداري در پستو در آشکار و نهان مدام  فریاد می

نجی دان، همان نام مچیز همه آدمیاني  رنگ همه شود، حال که منجی تکرار می

  واقع در برابر دیدگان پشت پا زد؟ توان به این حقیقت است مگر می

ام باز  که در خلوت نشسته آنگاهزنند،  همه و همه نام همان منجی را فریاد می

  ي جهانمان در برابر دیدگانم است، شمایلی از منجی تازه

ي دنیایش سرازیر است،  همه از سخن گفتنش کماالت ازایستادنش،  درایت در

 ها مختلف به گوشم ها و طبع باز به سخن ایستاده و مدام سخنانش به رنگ
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آشناست، از دل هر چه جهان امروز است لب به سخن گشوده و با کالمش سحر 

  ،خواهد کرد

بیشمار دیگران خویشتن هم به کهتر بودن خود رضا  آننام او را خواهم شنید، 

م که یکی از رقیبان ناجی چگونه خود از بار را به خاطر دار آنحتی اند،  داده

درایت و بزرگی او سخن راند، مگر ممکن است از دل این جماعت بیشمار که 

  دانند حقیقت را در نیافت؟ را می چیز همه

ي قلب تا هنرمندي که آمده تا جهان را به جاي  نه تنها همینان نبودند، از معشوقه

نهاده همه و همه نام هزاري نقش و تصویر به جاي  آنکهتا  زیباتري بدل کند

  دهند، ما را بشارت می آنانت، زبانشان اس  ي منجی لقلقه

روزي هزاران بار نام این یگانه منجی را ذکر  ،و هر بار و هر روز اند آمدهاري هز

  ز هر چه درماندگی است،حال زمان ذکر او است براي رهایی اکنند و  می

  ها و دردهاي دنیایمان را کند نا به سامانی تصویر می چگونه بی پروا

هاي خسته که مرهم در اختیار همو است،  زند به این جان چگونه هر بار تلنگر می

شویم و چه راهی جز  به الالهاي امیدبخشش زنده می آرامگوید و ما چه  او می
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اش به معنی  خواستهخواهد و  خواند او می همین که در برابر دیدگان است، او می

  ي دردها است، رهایی ما از چنگال همه

اي  کار تازه هترها هم از دردها گفت، هر بار راناجی دور آناما نه مگر کمی پیشتر 

  ما است، نرفت و امروز روزگار فالکت داد و به سرآخر هیچ از پیش به بیش

گفتند، دان حتی خود ناجی که از کارهاي کثیف او چیز همهاما این جماعت 

که علنی و  ها آناي رنگ داد و این رقابت میان  گفتند که او خود را در نقش تازه

  ،اند گفته آناناست که  آنهویدا  قابل روئیت است

که او از دردها گفت مثل همین امروز و چه بسا بیشتر  آنجاپیشترها  آناما چرا در 

 آنهم از  بار یکی ي دردها به فراموشی سپرده شد و دیگر حت پس از چندي همه

  سخنی به میان نیامد؟

باید از نو دوباره سرآغاز شد،  ،به دور انداخت اهاي کهنه ر باید تمام این رخت

اي است و اینبار ناجی  ایم، امروز روز تازه مگر ما مثال نادانان در گذشته وامانده

اي سر برون آورده تا این جماعت درمانده را نجات دهد، این تعداد بیشمار  تازه

گویند، این در و دیوارها، این صدا و سخنان او، این  که هر روز از او می
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دانند از او و این هزارتوي  بیشماران که بیشتر از ما می ي شائبه بیاي ه حمایت

را از شر تمیز دهیم و به دامان همه به ما فرمان داده است که خیر پایان همه و  بی

ها حقا وجود پر  ي مصیبت کار برون رفت ما از همه منجی تازه چنگ بزنیم که راه

  برکت او است، فردا روز انتخاب است

  خواند گزیدن ناجی که جهان نام او را میروز بر
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آیم و براي چند صباحی به درد و  اي بر می ها هر بار به چهره در این حلول بر جان

ام هربار مرا در  خواستهرغبت، به  ي بیام و این داالن هزارتو فکرهاي او جان سپرده

م و هیچ دم برنیاورم بشنو آنانگویی باید از  ،اي در آورده است لباس انسان تازه

تر شدن به دنیایشان در دل  ي دنیایشان را گوش فرا دهم که شاید نزدیک باید همه

  ها خالصه شده باشد، همین گوش فرا دادن
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تا کی سرنوشت من  خسته و درمانده شدم از این آوارگی، از این خانه به دوشی

و در این شرایط روزگار  گونه اینتا کی باید  در این آوارگی رقم خواهد خورد

  ام؟ محکوم به چنین درماندگی بوده من آیاگذرانم، 

قاق حقوق من فریادها برآورده این نظم نوین براي اح ،نه مگر این دنیاي تازه

  اند، که هر روز و هر بار از حقوق ابناي من دم زده نه مگر هزارانیاست، 

  و دنیایشان کجا است؟ آنانپس 

هاي امن آمده تا  ام و دریایی از این خانه الیق به زندگی خوانده شده ،نه مگر من

  زندگی به من دهند، نه مگر جان و دنیاي من در خطر است،

که هر  آنجاز نظم همینان است، از که دور ا آنجا، از ام آمدهسرزمین دورها  آناز 

 نوازشگرکه داغ شالق تنها  آنجا، انداخت روز خطر مرگ جهانم را به لرزه می

ی همچون مرا الیق به زندگی دانستند، نه مگر نایتمامی ابو جانم بود، نه مگر مرا 

کسی زیر بار چنین ظلمی زندگی  آناي زدند که در  همینان سخن از نظم تازه

ي همینان دل خوش کردم، ترك دیار گفتم  نگذراند، نه مگر من به الالهاي شبانه

  اي نصیب و منصب یابم، اند ذره گفته آنانحق که  آنتا از 
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ام جز خفت و خاري  اما حال چه سرنوشتی در انتظار من است، چه به دست آورده

  جز محکوم بودن، مرا هر بار مجرم خواندند،

 که به هزار انگ و سنگ رانده شدم گفتم سراي دور از نظم همینان آندر  بار یک

اي آماده شدند و  ضربهمنزلم دادند، هر بار براي زدن  چالی سیاهکه هر بار به 

  زدند که دیگر نتوانم بایستم و بر جاي بمانم، چنان آن

شان چه به  هشان به حقوق خواند سرزمین دورم اینان به نظم تازه آناما حال که از 

  اند؟ روزگارم مهمان کرده

مرا هر بار از روز نخست مجرم خواندند و خواستند  آنانبه اردوگاه منزلم دادند، 

را ثابت کنم، باز هم همان داستان پیشترها بود، باز هم از همان دردها تا خالفش 

هاي تکراري کمی پیشترها هیچ  بر گوش همگان خوانده شده بود، همان حرف

نه فراتر از  متغییر نکرده بود در سرزمین دور و در نظم نوین هر بار من متهم بود

مرتکب نشده را ثابت  آنچهخالف  ،ها مجرم بودم و باید در این بیدادگاه آن

  کردم، باید انسان بودنم را ثابت می آريکردم،  می
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خواهند ثابت کنم که در روز روشن بر آسمان خورشید  می چه تلخ و اسفناك،

  است،

  بر جهان نیست ي اینان نیستم، اما نه این یکتایی شاید من الیق به حق خوانده

اري چو من هر روز در این دردها هاي هزار بر جهان هز در این اردوگاه بر اردوگاه

، انگار همین چند روز پیش بود، باز اند ساختنسوخته و مجبور به  آنو فراتر از 

د باز چشمان کن دردش به جانم النه کرده است، باز برایم ذکر مصیبت می

ي دریا شدند،  زنند، چگونه طعمه م است و به جانم چنگ میآرزومندشان در برابر

  د و به آب زدند،آرزویشان را سوار بر قایقی کردن و امید و چگونه دل و دنیا

بجویند و وامصیبتا  آدمیاني  ها در نظم تازه رفتند تا زندگی را در کمی دوردست

  که سهمشان مرگ بود و ناکامی،

  ؟چند کودك تلف شدند

 ها پیشترها است، باز هم اثبات کردن خورشید در آسمان سؤالو باز هم همان 

اند،  اعت به تنگ آمده از سراي خود کوچ کردهاتر از این که این جماست، چه فر

را  آند است و ، بگویند که در آسمان خورشیحال باز باید از نو خود را بگویند
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نشان دهند، باید به پیش روند در آسمان چرخ زنند و سر آخر با دست به جماعت 

از این جماعت حق  در آتش خورشید بسوزند تا شاید از این جماعت نظم دهنده

آتش جان  رشید بر آسمان است، شاید از تأللويرا خواننده کسی دید که خو

خورشید  آنیکی دید که خورشید بر آسمان است، شاید جان مشتعل او نشان داد 

  ها را در آسمان

هاي دیروز است، باز زمین و آسمان به تنگ آمده  ها همان البه باز هم البه

اي دیده است و باز اینان دریا  ي تازه کنند، باز دریا طعمه یکپارچه ذکر مصیبت می

شان جاي براي همگان  اند تا از این بیشماران ببلعد که به نظم تازه را فرا خوانده

چین شده است و باقی محکوم به نظم از  نیست، این نظم براي جماعتی دست

شید که کسی رچشم به آسمان بدوزند، به همان خودورترها خواهند بود، باید 

کنند، طالب جهان تازه و  آرزوبودنش را درنیافته چشم بدوزند و به دل هزاري 

  ،نظم تازه است و ین باشند و سرآخر کسی که فرمانده این جهاننظم نو
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را اشتباه بگیرند  آنا خورشید عادت خواهد فرستاد که همه ببیند و باي از س خوشه

چشم ببندند و دیگر نبینند دیگر  آرامنند خوا به دل می آرزوکه  آنگاهو سرانجام 

  یابند ها دست د و به نظم در دوردستنباشن

هاي بیشمار در آسمان به سر بیشمارانی در  باز خورشید بر آسمان است باز خوشه

  اند؟ گداز واقع زا جان هاي آتش این خوشه آیاحال فرود است، اما 

  خورشید در آسمان واقع است؟ آیا

هاي  دردها و رنج بیشمار از اخبار، باز هم همان ایم مجاز زنده نکند ما به جهان

  ،بیشمار آدمیان هزاري

ها، باز هم همان نقل  ها و به آتش کشیده شدن جان باز هم هزاري از همان خوشه

اند، اینبار در لباس  که اینبار رخت عوض کرده وامصیبتابه تکرار پیشترها، ولی 

تا به  اند آمدهآراسته آمده تا سرها بدرند، اینبار براي بسط هزاري عناوین قدسی 

حال کار من در این سازمان تبعیض بنشانند و رت و ابرابري، اس و آزاديسبب 

  چند پاره چیست؟
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بر  کشد، هزاري القاب ین را به دوش میدر این سازمان هزارتوي که هزاران عناو

  کل جهان هستی خواهد بود، راهگشايخود نهاده است و گویی 

و یا فراتر از  آني من در این سازمان چند پاره به عنوان بخش کوچکی از  وظیفه

  بودم چه اختیار داشتم؟ آنچیست، حتی اگر رئیس و بزرگ  آن

که به سر بیشماران ها  گفتند، از هزاري خوشه هاي تازه می هر روز برایم از جنگ

و برابري  آزاديجهانی به نام  ي ریخته است مرگ داده است و به نام نظم تازه

با لباس  اند آمده استثمار به وت ونشانده است، به سوداي ثر اري را به کام مرگهز

  دوشند، اند و خونابه می شدهمهمان  آزادي

کشی به راه انداختند  بر رسید، هزاري را کشتند سر بریدند جنگ کردند نسلباز خ

  و باز ادامه داشت،

تا پناه بجویند و همه  آمدندو همه زدگان  جنگ ،آوارگان ،دردمندان ،خانمانان بی

 گفتند و ادامه دادند که قدر آند در آب و فالکت و درد خون مردند باز هم گفتن

خون گریه کردم و به آخر این دردها چه خواهد بود چه اختیار به جان ما که 

کشند بعد به خون طهارت  می آنانداران است،  جهان در دست قدرتمندان و نظم
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اند و ما باز باید  ر بر عرش نشستهبه مرگ غسل داده و باز طیب و طاهدهند  می

ري را به گریه باز باید جماعت بیشتبه سر دهیم، ذکر مصیبت کنیم باز باید ناله و ال

گریه کرده در آوریم و برایشان از دردهاي بیشمار جهان بگوییم، باز دلم هواي 

  صیبت در برابراست در این بدبختی و م

ها  ی از دردها و اشکانخواهم گریه کنم، اشک بریزم و براي بیشمار باز می

اسیر  آزاديکه به نام  آناناز درد ندارند، چه بسیار  گونه اینبگویم، اما همه که 

اند براي خویش از  اند از همان دیوصفتان در محفل و جایگاه ما النه کرده کرده

کنند، از  دیبا به تن می آنانهاي  بر جنازه آراماند و چه  ها بافته این نمد کاله

تنشان  آنانسوگ تهیه کردند و با خون براي خود لباس  آناندردمند  پوش تن

کنند و به سرآخرش دیباي ساخته از همان قاتالن که  ذکر مصیبت می خونی کرده

اي  ره نقش تازهکنند و دوبا ده شده بود بر تن میفدیه دا آنانبه  تر پیشاز کمی 

  خواهند کشید

است، چه تفاوت به  آدمیانواي بر این ریا و نیرنگ که بازي امروز جهان 

 آنتر از  تر و زشت دنیایشان، همان کارهاي پیشتر است و شاید که شنیع
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شده تا در این هزارتوي مخوف خویشتن را به  آنروزگاران، اما اینبار آدمی بر 

اي به راه بیندازد و هر روز در خاموشی و  ، هر روز بازي تازهآوردهزاري رنگ در 

است،  آناني جهان  پیشی بگیرد، این بخش تازه مخفی نگاه داشتنش از دیگران

ا تطهیر کنند، هر چه در جهان است را به مثال دیربازان پیش برند و اینان آمده ت

، چسب دلاي خوش و تازه با طعمی مطبوع و  کنند اما اینبار با رویه آنانز بدتر ا

 آنطعم  ن خواهند داد تا ازکنند و به خورد بیشمارا مطبوع میغذاي متعفن را 

  ها چه خواهد بود، ي من در این جهان زشتی لذت برند و حال وظیفه

ذکر مصیبت کنم، و ر دهم براي این بیشماران ناله س آرامد شاید بای آري

هم به این  آنانانان دارم و ي هم بیشمارانی را محکوم کنم که دست بر سفره

 آراماست پس باید  ها اند که ممري قدرت و ثروتشان همین بازي ها سرمست بازي

روزهاي جهان هر روز بیشتر  اي بیاموزم که دردهاي این ي تازه گیرم و باز ناله

اي  ي تازه که بی بدیل بتواند هر روز نوحه آنخواهد  اي می سراي تازه است، نوحه

ام همین مدیحه  تر شوم که امروز وظیفه بزرگو بزرگ بخواند باید در این حرفه 

  .ها است خوانی سرایی و روضه
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ها نیز  خر توانستم به جانی فراتر از انسانباال آدمیاندر این وانفساي حلول بر جان 

، آدم بود از که مالک و صاحب بر جهان آدمیاني  دست یابم، در این جهان تازه

ببینم،  آنانتوانستم بسیار از جهان  بر بسیار در دست نبود و نمیدیگر جانداران خ

تر  جستی باید بسیار به جهان نزدیک و نزدیک می آنانشدي تا از  باید ریزبین می

ل دیگر صاحب همین انسان بود و همه جاي یافتی، حا درمی آنانشدي تا از  یم

این کره خاکی را تصاحب کرده بود اما براي دریافتن این سیل بیشمار از جانداران 

را دریافتم و توانستم به جان او  آنانخر یکی از بیشتر به جهان نزدیک شدم تا سرآ

هم حلول کنم، او در جایی دور از زادگاه و طبیعتش منزل داشت او در چنگال 

ن که بیشمارانی هر بود در فضایی سرد و بی روح در مکانی سفید و بی جا آدمیان

توانستم تا به  اي از او دریابند و باالخر شدند تا شاید چیز تازه دقیق می بار بر جان او

  نیز رسوخ کنم آنها دست یابم و به  جهان جاندار دیگري فراي انسان
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، این جماعت ام آمدهحال روزگاران بسیار است که در این اسارتگاه به بند در 

کنند که  آنهاي دوپا هر روز مرا به مدخلی برده تا بر من  بیشمار از جان

اند، به  تاز جهان هستی شده اینان یکهدانم چه دورانی است که  خواهند، نمی می

اند و مالک این جهان  خاطرم نیست که چند صباحی است که اینان تاج بر سرنهاده

همینان به جهان و در دست گرفتن قدرت بود که جهان ما رو  آمدناند اما با  شده

و هر چه به دنیا بود را مالک شدند، این  آمدندبه افول و تباهی رفت، اینان 

ها به جهان همینان بود، اینان از همان روزگار نخست به   ترین خصلت بزرگ

  سوداي تصاحب زنده بودند،

  فراي این جان دوپا راه نداشت، ،چیز که به جهان دیگران آن

ن وو هر روز مالک بر جانی به پیرام ام خواسته را در مالک شدن نهادندتم اناین

ي  خود شدند، هر چه نزدیک و سهل بود را نخست بار مالک شدند، حیوان طعمه

راحتی در برابرشان بود پس او را صاحب شدند، مالک بر او نشستند و از 

کشیدند و بردند تا  قدر آنخواستند کار کشیدند،  آنچههاي بی توان او تا هر  گرده
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، پس ا بارها را به پیش بردي خواستند ت، روزآمداین جان دردمند از پاي در 

  بود، آنانبارهاي بیشمار  منزلگاهتوان حیوان  ي بی گرده

روزي خواستند تا از جان و تنشان بدرند و بنوشند، پس جان بی ارزش حیوان 

  جایگاه دشنه و قداره بود،

روزي خواستند تا پوست و تنشان را دیباي جان خود کنند، پس پوست حیوان 

  کنده و آویزان بود،

ها کوفتند و مالکانه در  باز خواستند و باز کردند و هر بار بر این مالک شدند پاي

تشنه بر صاحب  آنانها نشستند و بر همگان فخر فروختند،  جایی دورتر از جان

مالک همنوع خود شدند،  بار یکرو،  پیششدن بودند، هر بار مالک بر جانی در 

ربار به ز دیرباز تا کنون هي عمر ا همهارت کشیدند و به طول از او بردگی و اس

  لذت بردند، اي از این مالک شدن چهره

  دي این احساس درونشان بودن دیوانه آنان
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رودي بودند تا این عطش مالک بودن را سیراب کند، به مستانه در پی جستن  آنان

نوشیدند تا بیشتر و بیشتر مالک شوند،  آنرسیدند و هر روز از  آني  سرچشمه

  خویش را مالک پنداشتند، آناندار طبیعت،  بر جان زخم مالک

تفاوت جهان ما با این جان دوپا در همین مالک بودن بود، ما خویشتن را بخشی از 

زندگی کنیم، اما این دوپایان خواستند تا مالک  آنجهان دیدیم و خواستیم تا بر 

بر زمین شدند  ها را بریدند، طبیعت را آتش زدند، مالک شوند، پس درخت آنبر 

ام چه  خواستند پیش بردند، حال که به دنیاي این دیوانگان سر فرو برده آنچهو هر 

  ناچیز است مالک بر جان من شدنشان،و کوچک 

 آنانپرورانند،  اي تازه می در چهره را آناند و هر بار  به همین احساس زنده آنان

تن را هم خواهند درید ر خواهند بود، جان خویشبراي مالک شدن حاضر به هر کا

هم نوع و هم جان هر چه در برابر است را به خاك و خون خواهند کشید تا مالک 

چه خواهند بکنند و  ي مرا هم به بند در آوردند تا هرباشند و حال در این وانفسا

ا رفتار مرا زیر نظر بگیرند، ت تا آزمایش کنند ا سوزن بزنندت مالک شوند

توجیهشان، عمر بیشتر بشر بود، زندگی بی دردسر بود و یا هر چه که هزاري نام و 
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کرده بودند که  را تکرار آندانستند و خویشتن هم  است، اما همه می آنآوازه بر 

هاي  خود را مالک جهان و جهانیان پنداشتند، پس چه سود و ارزش جان آنان

ه مالک بر جهان خواهد خواست و هر چه را که بخواهد بر پیشگاه بیشمار دیگر ک

و بر پاي او خواهد بود در برابرش به خاك خواهد نشست که او مالک است، او 

خود را مالک پنداشت و جهان در برابرش به خاك نشست تا او مالکانه به هر 

عتبار این ي آدمی چه ارزش و ا خواهد دست یابد در این جهان مالکانه می آنچه

  اند، هان را دریدهبر ج بخش جانه هزاري از این جان و جان ک

بهره برد، باید که هاي بی وجود  براي پیشبرد زندگی آدمی نیاز است تا از این جان

مدد گرفت تا این جان با ارزش این جاندار ابزارساز به جایگاه واالي خود  آناناز 

  ددست یابد، عمر بهتري و بیشتري داشته باش

ف و مالک بر اب از جان او دور باشد که او اشرهر بیماري و عذ ،هر درد و رنج

جهان پیرامون خویش است، او کرامت دارد، وجود او داراي ارزش و اعتبار است 

اند باید شاد باشند و بر خود  مایه که جهان را پوشانده هاي خرد و بی و این جان

  اند، ان مدد رساندهببالند که بر این اشرف و بزرگ جان جهانی
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که به خودي خود هیچ ندارند و نتوانند هیچ بر جهان بیفزایند، زندگی سراسر  آنان

چیزي بر جهان افزون شود، این هزاري  آنکه بید دهن معنی را ادامه میتکرار و بی 

روند و وجود ناجودشان هیچ بهره به جهان  آیند و می ها هر روز می از حیوان

را داشته  آنوجود توان  هاي بی تر و واالتر که این جان نیست، چه از این با ارزش

د و کیفیت عمر بشر مد به طول آدمیي دوار زندگی  باشند که در این چرخه

افزون کنند، حال که جان خودشان بی اهمیت و پوچ است بگذار  آنبر  برسانند و

انسان این اشرف جهان را بهبود چو اي  تازه همان جان بی ارزش جان با ارزشتا با 

  بخشند تا او بسازد و جهان را در نوردد،

 آناني عمل بپوشانم، این یک حیوان و هزاري دیگر از  من باید به این مهم جامه

اي  اي به جهانیان عطا کنم، شاید از دلش یکتا عاقله چه سود که اگر من عمر تازه

جهان را دید که موجب فایده بر جهان شد، جهان را بیشتر به تسخیر آدمی در 

شاید جان بی ارزش این  آنجاآورد و قدرت او را بیشتر به اثبات رساند، 

اي کشنده به جان این حیوان  ههاي بیشمار هم ارزش پیدا کرد، حال که زهر حیوان

حی کشد و با زجر پس از چند صبا د میام، حال که او در بی فایده و ارزش داده



 اغوا ١٥٠

 

کنم و براي او جهان جان خواهد داد، شاید بتوانم این درد را از وجود آدمی دور 

باید که از این سرنوشت  ي خطیر من است و این حیوانات یفهم این وظاي بساز تازه

بر خویشتن  ، به مدد رساندن بر آدمید ببالند، به بودنشان در کنار انسانحتی به خو

نگارند هر چند که وجود و یفایده ب منشأجودشان را وببالند و خویشتن و 

  فایده بی معنا است ناجودشان بی

ال که سم تمام وجودم را در نوردیده است، معنایی و بی فایده بودن ح مام بیبا ت

کنم، حال که  فس کشیدن درد را بیشتر بر تمام جانم ادراك میحال که با هر بار ن

دانم آدمی  ي دنیا بر سرم یکسره فرو ریخته است، حال که می نفسم تنگ و همه

 آغوشاي در  پندارد، تنها طالب لحظه خویشتن را مالک بر جهان و جهانیان می

 مبودن فرزنداي در کنار  تنها طالب لحظهکشیدن جفت و همسرم خواهم بود، حال 

هاي مادرانه را  دیگر نوازش بار یکخواهم تا حتی شده براي  خواهم بود، حال می

  اي سیراب شوم، خواهم از نفس معشوق براي ثانیه به جان بخرم، حال می

قدرت ادراك و خرد بر جهان صاحب شدند  اند و صاحب بر جهان به ینان مالکا

  جهان را از یاد بردند، چیز همهو واي که 
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  ي دوست داشتن را، عطر عاشقانه

  استشمام هواي بودن را،

  یار را، آغوشپرواز در 

  نگاه بر چشمان فرزند را،

  قد کشیدن و راه رفتن دلبند را،

اند، عطر  اند، نفس کشیدن و زندگی را هم از خاطر برده همه را از خاطر برده

ن را از یاد اند، سرمستی حاصل از دیدن درختا هاي بهاري را از یاد برده گل

ي  ، یاد گرفتن و آموختن را همه و همهاند را از یاد برده اند، پرواز و دویدن برده

اند، هیچ برایشان از دنیا باقی نمانده است جز همان  هاي جهان را از یاد برده زیبایی

  ،، همان ساختن و صاحب شدنزندگی در خفت و تکرار

ي جانم را در نوردیده است، حال  هبه سرانجامی نا معلوم و گنگ، حال که درد هم

آیند، شاید از  بینم این جماعت دوپا چگونه از دیدن رنج من به سر ذوق می که می

اند چگونه عالج  اند درد کدامین بود و با درد دادن جان من دریافته دریافته آنکه

  ها را اند درد بر جان ز یاد بردهاما ا ،دیگري راکنند درد 
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ر شاید هم پس خریدند و فروختند، شاید چند صباحی دیگ ال دیدند،مه را کاه

همین امروز کسانی پیدا شدند تا خویشتن را بفروشند تا درد ببینند و این طالبان 

خود را  کنند که در دل دارند با جماعتی که خویشتن دانسته آناین خریداران 

  ،فروخته و در کمین دردند

ي  و باز تکرار همه نامعلومانتها با پایانی  باز هم هزارتوي بیکران دیگري با سري بی

م ترها، حال که درد عضالت دآلود پیشدردهاي پشت سر، باز هم همان الالهاي در

و منفعل بر جاي گذاشته است، شاید براي چند صباحی آنجایی که  حرکت بیرا 

 ام مهمان نم رخت بر کند و مرگ به خانهکه دیگر درد از جا آنجاچشمانم را بستم 

  ،شد، چشمان او را دوباره دیدم

 زبان کشید و رخت تمام مهایش را دوباره لمس کردم، شاید باز هم به جان نوازش

اي چند صباحی دور از تمام دنیاي مالکان و دردها را از جانم برد و شاید بر

  .یچ نشنیدمو ماندم و دیگر ه آرامو فروشندگان  ، کاالهاصاحبان
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اي را برایم  شاید اینبار به جاي رخنه کردن و حلول بر جان دیگري که جهان تازه

ها و  دانسته ،از معرفت آدمیانهاي این  بگشاید باید به میان هزاري مجلد از کتاب

  کشیدم، سرك می هایشان باید که داشته

کردم تا بیشتر به جهانشان پر کشم،  را زیر و رو می آنانباید این دریاي از معرفت 

ها و  در این نگاشته قدر آنشدم باید  هم نزدیک می آنانباید به این دنیاي از 

اندیشید، چه در سر  شدم تا بدانم که این جان دوپا به چه می ها دقیق می نوشته

راي پرورانده است و به داشتن چه چیزها دل خوش کرده است، شاید باید ب

داشتم، هر بار با  درازاي سالیان بسیار در میان اوراق نگاشته از فکرهایشان گام برمی

 آنهر کدام از  خواندم که اي می هر بار چیز تازهشدم،  اي روبرو می عناوین تازه

که در  آنجاها بود،  ها بخشی از داستان زندگی و بودن این انسان نوشته

که از  آنجاگفتند،  بودن به صراحت می هایشان از این احساس مالک نگاشته

  فروختند، کردند و فخر می افتخار می آنکه به  آنجازدند،  اشرف بودن دم می
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و  آرامکه  آنجا ،کوفتند ي مباهات را به سر دیگران می مایه که این ارزشِ آنجا

خواندم تا  می آنانگرفتند، شاید باید بیشتر از  گفتند و جواب می کنان می پچ پچ

  را درمیافتم، آنانیشتر این سیر کاال شدن ب

یافتم از  را درمی آنانهاي  شدم، جرقه از چگونگی پیدایش این افکار مطلع می

شدم تا به هزاري فلسفه و  گرفته بود، شاید باید بیشتر نزدیک می نشئتکجا 

 يیافتم که اینان جاندار ابزارساز هستند و شاید باید به این هزارتو استدالل در می

که براي اینان فکر  آنانزدیکی به یکی از ماندم اما شاید ن سالیان غرق می

تر و مفیدتر  آموخت مهم می آناننوشت و به این نوشتن به  می آنکهساخت،  می

بار به جان هزاري مجلد و کاغذ شاید به  بود، پس باز حلول کردم اما شاید این

دانست،  گفت و زیاد می زیاد می ،بود در میانه ها به جان هر که میان هزاري نوشته

دانم، هر چیز این جهان براي دانستن است و چه کس واالتر  دانم که می می آري

ست و هر را دریافته ا چیز همهانسته است، را د چیز همهاز این دوپاي با کرامت که 

به  چیز همهدانم اما نه  گال او است، باید دانست و من میچه درنیافته هم در چن

  همین هم ختم نخواهد شد،
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، ما را باز به فالکت خواهد سپرد، شاز دیرباز گفته شد و تکرار کردند این دانستن

، از دیرباز هزاري گفتند و ما همه باز ما را به این فالکت غرق کردند باز گفتند و

به اعماق جهالت و ها ما را  را دریافتیم، ما دریافتیم که چگونه اینان بدین گفته

گال این ها ما را به چن ن با همین دانستهایم که اینا اند، ما دریافته ت بردهحماق

هر چه از دیرباز  آنان، آنبیشتر و واالتر از  آناند، نه خیلی فراتر از  ها برده حماقت

ها بود، پس چاره  ردند باعث حماقت بود باعث افتادن به این چنگال از بالهتک

اند،  ساخته آنان آنچهبود، باید پشت پا زد به هر در رفتن بالعکس این مسیر خواهد 

تاد باید هر اند را به کناري زد باید در برابرش ایس در برابرمان نهاده آنچهباید هر 

اخت اما اصل مهم در این ساختن زبر کرد، باید از نو س چه پیش است را زیر و

  اند است ساخته آنان آنچهعکس هر بر

را  آناست،  آنانرا بسازیم که خالف حرکت  آنباید اینبار بسازیم اما  آري

  نداشته است، آنانیاي بسازیم که هیچ شباهت به دن
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دانیم،  گوییم که هیچ را نمی دانیم ما می را می چیز همهاند که ما  گفته آنانگر ا

 قدر آنقدرت دانستن چیزي را نداریم، باید خرد کنیم کوچک کنیم،  اصالً

  قابل درك باشد، آنوچک و اندك کنیم تا چیزي از ک

دانیم که گفتن  ما می ،ها گفتند اگر گفتند هماره از کلیات و بزرگی ،آننه فراتر از 

سطح  فریب است، پس باید به ممکن است، به اصل پرداختن دروغ واز عمق نا 

  فت،در سطح ماند و از سطح گ آمد

نی، دگرگونی به دگرگو ،گفتند و بافتند محتاج تغییر است، نه تغییر آنچههر  آري

را برعکس به پیش  اند ساخته آنانر چه ، باید از نو هآنمعناي زیر و زبر کردن 

ها سپرد باید در سطح حیران بود، باید از هر چه  برد، باید عمق را به چاه حماقت

  ریشه است فاصله گرفت،

یبان است، دست به گراي  کار تازه ر بار با راهند و هخوا کتاب در دست می

  اند، هزاري راه و چاه، وس برایش ساختهرا ساده و ملم چیز همه

  هزار راه براي خوشبختی،

  ترس، پنجاه راه براي از بین بردن
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  چهل و پنج راه براي مقابله با دروغ و اال آخر،

 نادانیم به هیچ عنو میایم، اما باز هم هیچ ن را دانسته چیز همهبه سطح رسیده و 

ت ادراك هیچ در اختیارمان نیست، ما باید سر به پایین در پی گذراندن قدر 

ها  و ایده و آرمان اوج حماقت م و دم بر نیاوریم که داشتن فکرشینینروزگار ب

  کرد خطابتوان مجنون  است، در کاهلی ماندن است و رویاداران را می

لیات گفتند و طبل حماقت خود را پر ضرب به صدا در آوردند، باز طبل از از کب

از  آنکهاز آرمان و ایده،  آنکهو نادانی به همگان بردند تا همه بدانند  سوادي بی

هدف و کلیات سخن بر آورده است معناي حماقت است، باز باید خواند و 

فت که اینان در تحجر اند، باید به کرات گ ینان جز حماقت هیچ نکردهدانست که ا

اند،  جهالت برده و را به سرایی از نادانی چیز همهاند و  گیر کرده ماندگی واپسو 

باید به چوب تکفیر هر کس که دانست را راند که همین دانایان ما را به اعماق 

گذاشته است باید  اند، همین گفتن از عمق ما را در این کارزار وا جهالت برده

پرداخت و هر چیز را تقلیل و  راه بیان کرد که باید به سطح گفت و به هزاري
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باقی نماند تا  آنکه هیچ از  خرد و بی ارزش قدر آن ،تر از پیش کوچک کردبیش

  را درك کنند، آنان همگ

ارزش تازه  زاري زبان گفتند و هر باراب در اختیار بیشمارانی بود به هپس باز کت

دوري کرد و صه شده است از عمق باید که در سطح خال چیز همهرا تکرار کردند 

نشان دادند، نشانه گذاري کردند هر که به عمق نگریست هر که از عمق گفت، 

محکوم به نادانی است،  هر که یکپارچه از ایمان و آرمان سخن به میان آورد

ي جهانی  تکفیر در برابر روي او است و او از این نظم تازه ساخته سنگ و چوب

ها را به  دور است که در بالهت و نادانی روزگار سپري خواهد کرد پس ریشه

ی به خود گرفتند تا دوباره به جماعت ها رنگ تازه و نوئ و هر بار ساقه فراموشی

  ،راموش کنندرا ف زچی همه آرامها  در این ساقه آنانبیشماري عرضه شوند تا 

ر شان را در چشم به هم زدنی د ندگیزکه گریبان  اي که نه به دور ریشه آنحتی 

  .هیچ باقی نگذاشت آنخود بلعید و از 
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ي بی کس و تنهاي باید که هزاري پادشاهی کنند، باید که هزاري تاج  در این النه

اري از ند، هزعصمت شوو بر سر بر پیشگاه دیگران فخر بفروشند و طالب بزرگی 

  ،آیند میدر دل یک به فریاد  آنان

، او ها است نه در پی جستن بیشتر غنیمتجایگاه در خویش لذت جویا آناز 

خواند، یکه هنرمند این جهان من خواهم بود، من مالک به  تازد و با خویش می می

ها خواهم ماند، به صداي خوش آوایم  تاز این رقابت خواهم شد و یکه آنانجهان 

خواهم آموخت،  آنانام را به  که در دل پرورانده آنچهگوش فرا خواهند داد و هر 

  رها به من آموخته است،هایم را کسی از پیشت هر چند که آموخته

اند اما  را آموخته آناند و یا به تزویر  به زر و زور به گوشم خوانده هر چند که

ي این جماعت بیشمار  خوش از این بازي که صداي خوش اواي من مست کننده

خواهم  آنچهاند هر  ن اغوا شدهمست به صداي آواي م آناننوازم و  است، من می

  من است، آنچنگال من است، غنیمت بیشتر از  در

فتن د، براي دریاخویشتن را به جانم ارزانی خواهند دا آراماز دختران باکره که 

  خواهند زد، این صداي خوش به سر و صورت خود
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ام تا کنیزکان بیشمار  آوردهام، اینبار هم قشون بیشمار به شهر  اینبار هم حمله کرده

رقصی من است، اینبار نه به ضرب نگ آورم اما سالح امروز من خوش به چ

ه براي به بندي نجر و دشنه که به آواي خوش و دلفریب چه کنیزکان بیشمار کخ

 آنانتا  آمدهکه امر  آنجادر برابرم خویشتن را به آتش خواهند کشاند،  آمدندر 

 آمدهمه سر به سکوت به دنبالم خواهند  آراماي بنشانم، چه  در راه تازه را به اغوا

ام را  اندهو در این وادي به من خواهند پیوست، هر چه در مخیله از دیربازي پرور

من است کافی است تا  آنقدرت، همه از  شهوت، ثروت، مالک خواهم شد،

ده کنم، این هاي بازي را درست بشناسم و در جاي درست از هر کدام استفا مهره

  اشم،نظم تازه خواهد گذاشت تا من بیشتر و بیشتر مالک ب

  ام، لک گشتهام ما ، دل اینان بود که با نداي عاشقانهام، ملکم اگر خواسته

است،  آنانه فکرهایشان بنشینم که سخنان اغواگرم منزلگاه فکر اگر خواستم تا ب

غنیمت بی جنگ در برابر است و  اگر خواستم مالک بر جان و وجودشان شوم که

ر در دیر صباحی طالب حکومت شدم باز هم صحنه در برابر است، ثروت در اگ

به دست است و شهرت در پیشگاه حال قدرت به پیش آمده تا کنیزي کند باید 
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ه را نیز به من عطا کنند باید به قاعده پیش اي اینان بازي کرد تا این خلوتگ قاعده

که جایگاه برایم هموار بود باید بتازانم و به این نظم مقدس که  آنگاهرفت و 

  را برایم درست چیده است باید که وفادار باشم چیز همه

 و نامی بزرگاین وادي  مرا به گونه اینبه راستی که چه نظمی واالتر از این که 

همتا  نسته از چو منی تا اینسان بیکه توا آنشکوه رسانده است، چه نظمی واالتر از 

باید که  آنبه بار آورد، این نظم مقدس است و من طالب و حافظ  و بزرگ جاه

ي  راه در برابر است به خرج دهم که همه آنچهداشتش هر  براي استمرار و بزرگ

  ها است  مکنت و شوکت من از همین خواستن

به  خواهی میقدرت که  جایگاه رفیع در برابرت، هر چه از ثروت و شهوت و

اي سر بکشی تا  ي در برابر ذره ه پیش آیی و از این جام و بادهرویت، حال باید ب

 آنخ دهی و ی باید به این شراب پاسی دست یابجایگاه که طالبش هست آنبه  آرام

اي در برابرت  آمال به دل پرورانده آنچهرا به کام گیري تا در دور صباحی هر 

پس تو  به پیش برد علمدارانِرا  آنت که باشد، این نظام نیازمند داشتن کسی اس

  به وجود آورده تا مصرف شوي آنانکاالیی هستی که 



 اغوا ١٦٢

 

تی این کاال بودن را از شاید در دیربازي توانس ،اگر به جان بخري این کاال شدن را

اي  ، هر چند که حقا هماره وفادار بودهو دیگران را به کاال بدل سازي جان بدري

  آنانیگفتند را خواهی کرد که تو مدیون به  آنچهو هر 

یکه سوار  آنکه در هیبت زیباي  آنگاهکنم،  این ندا را هر بار به گوش زمزمه می

ي پرشوکت روزگار ایستاده و آواز   که او بر صحنه آنجاام،  وختهها چشم د صحنه

نه به صداي خوش آواي او که به  آرامخواند،  می اش مرتبگی بزرگاز بزرگی و 

  ام که با هر نفس ملتمسانه در پی جایگاه او است، نداي قلبم گوش فرا داده

جایگاه نه به دل یک تن چو منی که به دل هزاري و  آنکرسی و  آننشستن بر 

ه رفیع را جایگا آنپرورانند  ها النه کرده است، به دل هر روز می میلیون از انسان

کرده است بر چنگ خواهد داشت و هر بار این ارزش  آرزوبه دل و  آنچهکه هر 

  از زندگی او بدل خواهد شد، الیزالبه امري 

سرود ستایش  دلبرانِبه صحن آرزوها گام نهاده و تن که  رویین آني  چهره

گان را به ستایش فرا خواهد ل همتن خوانده است در این شوکت و جالخویش

خواند، مستانه همه در برابرش سر به سجود خواهند گذاشت و او یکه سوار 
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ها خواهد بود و چه آرزوي فراتر از این که بر جایگاه رفیع او رخنه کرد،  میدان

است، سخنش مگر جز حق خواهد بود، تاگر کسی  سرلوحهاو سر راه و  حال که

و  همتا بیها درید که او  ها شکافت و لباس به او بی احترامی کرد چه باید سینه

او است و با او زاده  آنمقدس عالمیان است، او با عصمت است، عصمت از 

چنگ زدن ستارش در کنارش بودن و به د آرزويخواهد شد، جایگاه رفیعش 

یشمارانی خواهد گشت که یک از میلیونشان من خاکی تمام معنی و هدف ب

  خواهم بود،

  است، یمي آمال و آرزوها رسیدن به همهبه معناي من که رسیدن به جایگاه او 

هر چه قبل و بعد از او بود سراب است، هر چه در برابر ببینم بی ارزش و توخالی 

  ها است و باید که بدان دست یافت تمام ارزش است که رسیدن به جایگاه رفیع او

شاید در روزگاري  به دور خواهم ریخت تا باره یکر برابر است را پس هر چه د

  اه او چنگ بزنم،جایگبه  ک،دیچه دور و چه نز

من  خطایی کرد اگر کاري کرد که بر خالف میل و یا فتاگر روزي چیزي گ

  بود چه؟



 اغوا ١٦٤

 

اند،  که قدیسان بی اشکالکرد زمزمه خواهد باز ندایی به آرامی در زیر گوش 

است،  آنانخواهند کرد که به دوش  آنمعصوم و دور از هر خبط و گناه  آنان

شان  در چند گامی درخشند اگر می آرامها  پس این قدیسگان زمان بر صحن

و جماعتی از خواندنشان سرمست خوانند  می آرام آنانان سپارند، هزاري به درد ج

م سرمست خواهم شد، چرا که برای آنانبه سرمستی  آرامخواهند شد، من هم 

  بود، آناناند روزگاري پیشتر او هم یکی از  خوانده

از قدیسگی رساند او بدین حد  تا دردآلودو  او هم خویشتن را از جایگاهی پست

و هر زشتی را از پیش  آمدئق اکه بر هر مشکل در برابرش ف چنان آنمقدس است، 

اند که او کمال است، پس باز به خود خواهم خواو در نهاي  آريروي برداشت، 

و باالتر رفت  ها را در نوردید و باال ي پله مهچگونه از زیر دستان پیش رفت ه

بود که او  آنجابود که طاهرش کردند،  آنجاپیش رفت تا به آسمان رسید  قدر آن

اه رفیعی دست یافت و حال این بود که به هر جایگ آنجاند و را قدیسه خواند

معصوم بر زمان ما هر چه بگوید حق است، حقیقت است و هر چه که لیاقتش را 

ه است، اگر هی نشستحال او است که مالکانه بر تخت شاو داشت را تصاحب کرد 
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خواند و سرود خودستایی و ستایش  می که او آنجااي نزدیک به  هزاري در گوشه

بود و  آناناند باید بدانند که او هم یکی از  از درد به خود مانده گفت، خویش می

و عالم ما است اهی رسید که برایش تالش کرده بود، پس او یگانه قدسی به جایگ

ش و به این هدف واال اعتماد کرده او را شدن ما به داشتنش به بودنش به شبیه

   ،خواهیم رسید هایی واالتر از او هم یم پرستید و در ستایش به مرتبهخواه

  و ما در رسیدن بر مرتبت اوبر جهان ما است  اي مرتبه واالاو 

در  خود دوره کرد و با خود خواند که یه بهها را هر بار و هر ثان تر از اینباید فرا

است  گونه این را تصاحب کرد و آنچنگ برد و  دوردستی به جایگاه واالي او

بیه به او شدن هزاري از کوچک و بزرگ از جوان و پیر در آرزوي بودن و ش که

 زندگی و بی هدف بی گذرانند که در این برهوت بی آرمان و ایمان نه زندگی می

که من  گونه همانشده است اند و جهانشان پربار  دست آورده را یکجا به چیز همه

  ام ین آرمان بزرگ زندهبندم و براي رسیدن به ا چشم می آرامبا این هدف واال 

  

  



 اغوا ١٦٦

 

بر  ي انسانی باز هم توانی ده به نظم تازهساخته ش ،در این هزارتوي به نام جهان

جهان حلول کنم، به قلب درختی  بخشان جانجان خویش دیدم تا به جان یکی از 

یکه و تنها در جایی به پیر النه کنم که تنها یادگار روزگاران پیشتر بود، حال او را 

به حال مرگ رها  آرامکه بخشی از او بود سپرده  کس آنتر از هر  دوردست

شدم، نه  کردند و من که بر جان او بودم از سکوت و آرامشش گاه کالفه می

  اي داشت کرد و نه ناله می شکوائیهزد نه  حرف می

ساکت ماند اما  هیچ براي گفتن نداشت، شاید هم گفت، شاید او نگفت و باز هم

ها راندند، شاید حیوان زخمی از روزگار  به جایش سخن آدمیانهزاري از همین 

به گوش زندگان به گوش  آرامبه جاي پدرش سخن گفت و شاید این مادر ناالن 

  را زد باید فریاد می آنچهانسان این اشرف و مالک و صاحب ندا کرد 

را  آنروزگار پیشتر به جاي نمانده است، نه دیگر هوایی است تا  آنهیچ از 

روزگاران  آندگر هیچ از  آريم، بیارایی آرام آناي تا بر  نه سایهاستشمام کنیم 

  گیریم، آرامپر محبت جان عالمیان  آغوشپیش به جاي نمانده تا در 
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ود، او را از و را زدند و از ریشه خشکاندند به جاي هر زشتی که به جهانشان با

خواستند به اشیا بدلش ساختند هر چه ریشه در آوردند و آتش زدند، کاغذ کردند 

  ها است هایی شنیده شد که انسان مالک بر جان ستکردند که باز هم از دورد

ها این سخن به کرات خوانده شد، هر بار گفته شد و دور آنواي که هر بار از اي 

  ها است، خلیفه و صاحب بر جان اشرف، ر دوره شد که انسان مالک وهر با

گاران پیشتر بود، زشد، اما باز هم تکرار همان رو یاي خوانده م هر بار به شکل تازه

تا باز بگویند و بنویسند که انسان  ساختند کندند و به کاغذ بدلشاز جان درخت بر

  اشرف و صاحب است،

  :فتدریدند گ که جان درختی را می آنگاه آرام بار یکآخ که 

  که همه یکتا و برابریم، فرزندم بر جانم بنویس

 ها سخن براند نه از اشرف که از کرامت انسان بار اینشد تا  آناو گفت و انسان بر 

گرفت اما در  اي به خود می ي تازه ترها بود هر بار شمه باز هم همان داستان کهنه

ار یشترها را نشخواصل و بنیان هیچ تفاوت به دل نداشت، باز هم همان دردهاي پ

  ،گفت کرد و همان را تکرار می می



 اغوا ١٦٨

 

گویند برایمان  می آراماند  د درخت پیر جمع شدهحال که جماعت بیشماري به گر

  اي در برابرمان بگذار که امروز جهانمان گرم است راه و چاره ،حرف بزن

ایم، در چند گامی  جهان را باخته چیز همهر حال سوختن است، نفسی نداریم د

  ایم، م شد، ما پر عذاب و به درد نشستههاي خود مدفون خواهی بیشتر به زباله

  ربانمان تو راهی به ما بدهاي مادر مه

به جانش تبر زدند  بخشید و عمر نفس ي مادر که دل پر دردي داشت، به طول همه

ن هیچ طویلش دید، انسال این عمر د در، او که به طول عمر ناي سخن نداشت

، دیده بود هماره همان دیو دیرترها است، او همه را دیده بودتفاوت نکرده است 

زان تا به امروز هر بار انسان خویش را مالک انگاشت و به دیربا آنکه چگونه از 

تر  و ننگین تر وار اش دیوانه جان طبیعت هجوم برد و حال در این نظم تازه ساخته

  ،تا بدرد است هجوم برده

 ده را ها بر زمین است، نفس جنازهید که تا چشم کار خواهد کرد خواهد د

بیند که چه  اند هر بار می کردهوزانند، به جایش هزاري زشتی بنا س کشند و می می

  اند، به زیبایی نشانده بیند که زشتی را ند، هر بار میا آورده آبیبه روز اسمان 
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خود نداشت تا عرض  در وجودهیچ  ساخته به دستشاننفس را ربودند و این تصنع 

شنید که  هاي کودکان را می دید و باز ناله همه را درخت پیر می آرياندامی کند، 

اي به دنیایشان  رهبر او به خاك افتاده بودند و طالب راه چادر برا مستأصلچه 

دردمند  نآناتند، باز گفتند و باز مادر پیر چیزي نگفت، سر آخر به درد گش می

  شد، اشک ریخت باران کرد

ها مادر  ها در میان شیون و اشک و زاري انسان ها در میان البه ي ناله در میان همه

  همه را برابر بینگارید به جان برابر شوید و به جان زنده بمانید: گفت آرام

  د و شاید خواست که بشنود،او این را گفت و باز فرزندش نشنید، شاید شنی

جان  ،ها بیند که چگونه به لطمه زدن بر جان چه بشنود و چه نشوند میاما حال 

خویش را به مرگ خوانده است، به سوختن سوخته است و به جان بخشیدن جان 

خواهد گرفت اما چه تلخ و زشت این انسان که پاسخ جان بخشی مادر روزگاران 

ها است که قساوت بر  را به تیغ و تبر داد تا باز به همه بفهماند که مالک بر جان

ها بود  است و پایان خوش باز هم آرزوي مادر جان دورانست که زشتی ها ا خان

جان بخشان جهان بود که  بخشید، او که داد و باز جان می جان می آراماو که 



 اغوا ١٧٠

 

 آرزوباز هم  ها ي جان بودنش به جان دیگري جان بود و نبودنش بی جانی همه

  کرد تا همه جان شوند و جهان را جان بپندارند

ها به جان بیشماران که گفتند و نگفتند که  به حلول جانم به جان هزاري از انسان

از خواب تا  برخاستباز آدمیزادي  آرامکه چه دیدند و ندیدند و باز دیدم، دیدم 

رفت  ،رفت ونه به پیشگروز را به شام و شام را به سحر بدل کند، باز دیدم که چ

ها او را  تا به بازار این بیشماران خریده شود، رفت تا او را دریابند و در این دریافتن

  هم بخرند، رفت تا این کاالي تازه را دریابند

او را  خوابگی همه شود، حال شاید براي آمده بود تا به بهاي بیشتري خریداو 

ن رأیی شاید براي خریدند، شاید براي پیش بردن کاري، شاید براي داد می

شتن را بفروشد و در برابرش ه دردي خالصه او آمده بود تا خویمصرف شدن ب

ي با جان به اهداف در ذهن دست  که از این الشه دهزاري دندان تیزکنندگان بودن

آمده بودند تا از دل اینان جماعتی را گرد آورند تا به دردشان درمان  آنانیابند، 

  بود، د دوراندرشود، درد که نه همان 
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ه پیش رفتند تا فروخته شوند ست، باز هر روز صبحگاهان هزاري بباز نشو باز بود 

را بخرند و بفروشند همه را به کاال بدل کنند و خویشتن  چیز همهتا خریده شوند 

 چیز همهعبور کردند، مالک شدند بر  چیز همههم سرآخر کاال شوند، اینان از 

  از هم پیشی گرفتند، ي جهان بود نظم تازهجهان صاحب بودند و در هر چه 

خود کردند و حال آمده بودند  آنرا از  چیز همهران ابزارساز شدند و یگانه جاندا

 گونه اینتا در این دنیاي ساخته شده به جانشان دوباره مبدل به کاال شوند، دوباره 

تر  در این کاال بودن به کاالیی با ارزش نهگو اینخویشتن را به کاال بدل سازند و 

ي جهان برایشان  در برابرشان راهی را داشتند که نظم تازه آنان آريبدل شوند، 

  ترسیم کرده بود،

راه شدم و به دیدن با یکی همپس باز دیدم هزاري را دیدم در جسم یک تن 

تصویر  شان را برایم نقل کرد، هر بار به دل گفت و هر بار سرنوشت هزاري

پیش درك کنم و  را بیشتر از آنانه بودم تا جهان مدن آبیشتري از جهانشان داد م

قدر در  قدر بی امید، همان درك کردم که بخشی از جهانشان شوم، همان قدر آن

به جهانشان نزدیک شدم  قدر آنهایشان،  یأس و نا امیدي در همان چاه از حماقت



 اغوا ١٧٢

 

م تا بیشتر جهانشان را دریابم، بدل شو آناناز  را دریابم به یکیي جهانشان  تا همه

هر بار که کسی خود را به کاال بدل کرد و به دیگري فروخت من هم با او فروخته 

خریدار در آمدم جان دریدم و باري به  دم با او خریده شدم، باري به شکلش

دریدند،  م و دریده شدم، گاه خودم را دریدند که خویشتن را میفروشنده بدل شد

  ودم که عمق را هم شکافته باشم،به دنیایشان نزدیک ب قدر آندیگر 

باشم،  هر وجود و ناجود از جهانشان را شناخته به دنیایشان نزدیک بودم که قدر آن

  شدم، ته که دیوانه میخس قدر آناما خسته بودم، 

ها به طول این  وان گفتن و شنیدن هم نبود، به طول این دیدنخسته که ت قدر آن

  ي جانم خستگی و عذاب بود، ها همه بودن

  ،درد که از خستگی به خویش پیچیدم و عذاب قدر آن

گاه  بودن هیچ آدمیانو با این  آمدن آننخستین حضورم در این دنیا از روز  آناز 

ها، این  را درك نکردم اما شاید این دیدن آنانهیچ احساس نیاز از دنیاي 

قدر نزدیک که احساس نیاز  د آننزدیک و لمس کر آنانرا به دنیاي ها م شناختن

بود،  به چنین نیاز ساخته آلوده رام آنانابم و یا شاید دیدن این دردهاي را دری آنان



 فصل سوم ١٧٣

 

م خواست تا به خواب رو لم میخواست، د که بود و نبود دلم خواب می هر چه

بخوابم که هیچ نبینم که هیچ نشنوم براي چند صباحی هم که  قدر آنگیرم،  آرام

  دوري گزینم، آنان شده از دنیاي

خواستم تا  ل طالب خواب ابدي بودم، حال میکردم، حا نه چند صباح را طلب نمی

ي جان من  ام دیگر نباشم، حال تمام خواسته نبودنم و حال که بودهاز نخستش 

  ل و درازاي ابدیت بود،خوابی به طو

یق و خواهم به خواب فرو روم، به خوابی عم خسته که می قدر آنام  خسته

  ها، نشنیدن و ها ندیدن ها از ها از نبودن یی از ندانستههمیشگی به دنیا

هیچ از  آنخواهد به دنیایی دست یابم دورتر از این دنیا به خوابی که در  دلم می

انفعال  ها را نبینم، این ها و زخم خراش نباشد، این دردها را نشنوم، این آناندنیاي 

خود ماندن و  و در خود ماندن را حس نکنم، این خاموشی و سکوت این در

  نبینم،را این حماقت و دیوانگی هیچ از دنیاي اینان  ،نترس، این یک رنگ شد

ها و  آمدنها، تمام  ماندن تمامها،  ست به درازاي تمام بودندلم تنها طالب خوابی ا

از انسان هیچ به میان نیاید و  آنخواهد که دیگر در  ها، دلم خوابی ابدي می رفتن



 اغوا ١٧٤

 

ز خواهد دورتر و دورتر ا جهانی می دلم آريمنزل نکرده باشد،  آنانسان هیچ در 

  داشته است، آنآدمی و انسان بر هر چه که نام 

ها سنگین است و در آرزوي  پلکلم خوابی دور از انسانیت خواهد خواست، د

  خواهم خفت یچنین جهان

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  

  مزین به صداي خوش آواز پرندگان، ،آسمانی نیلگون و آبی رنگ

  است و هواي بوي خوش درختان دارد، گر احاطهسپیدي نور خورشید 

جهان زیبا است و در فروغ واي که چه طراوتی، واي که چه زیبایی، واي که 

  درخشد، گیتی می

ي سطح جهان را پوشانده است و هواي خوش این بودن نفس  آسمان آبی همه

ها در حال تابیدن  تراویدن را به همگان عرضه کرده است، خورشید بر فراز آسمان

  تابد، است و از نور جان بخشش به همگان می



 اغوا ١٧٦

 

اند و هر از  ورانه سر بر آسمان کشیدهها مغر کمی دورتر از آسمان و بر زمین، کوه

گیرند و  آرام آنان آرامسري به میان ابرها خواهند برد که به الالي چند صباحی 

  ها را، استوار کنند زمین زیر پاي جان

صداقت بر صحن زمین بر جریان است، پر خروش در حرکت  ات زاللیآبی به 

شوید و زمین و زمانه را  دهد، می ایستد و هیچ زشتی به خود راه نمی است، وا نمی

  به جریان واداشته است،

از جان اند  اند، بر خاك جا خوش کرده مغرورانه بر زمین ریشه دوانده ،درختان

ي  یندهکنند و هر بار بر زمین رو می نوشند و بر جان زمین نفس ارزانی زمین می

  ،اند اي سر برون آورده تازه

کند،  را پیشکش می خویشتن دوباره بودن و مانا بودن به همراه آید و برون می

  ،را ها عطر زندار و جان بودن تراود میاز دل خاك برون  تراود می

کند هر چه میرایی از جان رفتنی است،  باز زندگی به جریان است و باز زندار می

  دهد، و به عطر خوش آهنگش نغمه سر می تراود میگل 

  به بودن و به جان ماندن را،
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  اند، ها و به جان خویش مهمان بسیار جان شده درختان به شاخه

دار بخشیده است به این زني بودن است، باز طراوت  جان به جان پیشکش دوباره

اند، مرغان عشق در ال به الي  ن جان و بر جان ماندن را، باز النه کردهکام زمی

  شاخساران درختان مغرور و افرا،

کنند زندگی را  ي خوش آوازشان مرور میدهند، به صدا چهچهه سر می آرام

  ي رنجور را، هایشان دوباره بسازند زمین سالخورده  دل آرامتا به نواي  اند آمده

  جان بیشماري را، تراود میبه خاك زنده است هزاري که به جان 

شند هواي بودن ک می آنهاي بر زمین از کام  دهد و باز جان درخت نفس هدیه می

  بخشند به بیشماران بر زمین، این نفس، جان میي  را و باز به هدیه

زنند و به هواي سر  ، به دل جنگل جست میاند آمدهبه تکاپو در همتا  آهوان بی

تري به زمین چشم  اند تا به بال بازي به پرواز در آیند و از دوردست برون آورده

اند و دو تن یک شدند به  اند، آمیخته ها به هم آمیخته که چه عاشقانه جان بدوزند

به جان والدان جان  آرامود عشق وصلت کردند و به جان مولود گشتند، مول

  ،هد جانشان دوباره به جان زنده خواهد شدز شگیرد و ا می



 اغوا ١٧٨

 

که به هم هر دم از این آسمان و زمین نداي زندار و جان بودن را  تراود میباز 

بخشند هر بار زندگی را، این نداي زمین و آسمان است این صداي  می متصالنِ

گی کن که ببخشاي که کهکشان است این غزل عاشقان است که باش و زند

 جهان بخشنده است که جان باش و جان ارزانی دار که این سراي جان ماندن است

  ،و به مهر زیستن است

که از جان خویش به جان هزاري بخشاینده است واي که زمین باز طالب به بودن 

و این چرخ دوار  تراود میاست هزاري به هزارتوي این راه آمده از هر ذره جان 

ورده است از یک ذره به هزاري برون داده است که هر بار جان شوید و به ندا آ

ره جان بمانید که هر چه ارزش بر زمین و خاکتان است به ارزش و کرامت این 

  ها است، جان

نه دیگر به چنین دنیاي جاي هیچ ارزش تازه نخواهد بود که هر بار زمین و آسمان 

  اند هاي بکر سراییده غزلبه نداي پیشترها 

همه  آنرها بر آسمانی که از  برابر آزاد، ها از سرشت جان است همتاي و این قطره

  است بر زمینی که براي همه است از جانی که به کام همه است،
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به  آرامدوزند و  شوند هر بار به هم چشم می و از دل هم برون می تراود میباز 

  هاي با شکوه را، خوانند کرامت این جان گوش هم می

خیز دهند آهوان زیبا به جست و  خواند، مرغان عشق سر می باز بر آسمان می

چه  هر وگوید  گرگ زوزه کشان می ،ده استگویند درخت به غرورش خوان می

گویند و  خوانند از شکوه و عظمت جان می جان بر زمین و آسمان منزل کرده می

  ت،ها اس بخش جان به پاسداشت بودن حریم و حرمتشان همین جان

روند و در هم یکتا و  باز به پیش می ،دوانند شه میو ری تراوند می، جان زبا

  ،آیند گون به نام با شکوه جان برمی یک

از دیربازان دانسته و هزاري  آنچهاند،  همان نداي پیشترها را خوانده آرامهمه 

حال  خواستند از جانشان بربایند، هزاري خواستند به زشتی از پیششان بدرند و

  دوباره به قوت درونشان خوانده درس جان را

 آناند از سرای به جان جاندارگان غزل می آرامبر زمین گام نهاده و  آرامانسان هم 

  فس فدیه خواهد داد،جان و به جانشان، ن



 اغوا ١٨٠

 

خوانند این یکتایی و شکوه را این برابري و  و با شکوه به گوش همه می آرام

در پی جان به حفظ  آرامخوانند و  و شوکت را همه را می آزاديعدالت را این 

  سرایند جان به شوکت و جالل و عظمت جان به کرامت جان نغمه می

برایشان در برابر است خواهند  آنچهو در جالل از  و برابر همه با شکوههمه یکتا 

جان  آنانبه  آرامدر برابر است مدد خواهند برد که این دست  آنچهنوشید، از 

ها است، همه  ها است، طالب پاسداشت از جان فدیه داده است و طالب تیمار جان

  خوانند ما جانیم می آراماند و  براي بودنشان حرمت نهادهاز یک ذره و به یک ذره 

به زمین  ،ها و طراوتشان به گل ،به درختان افرا ،به دریایی پرخروش ،به آسمان آبی

به هر چه بر  ،مهتاب ي به درخشش خورشید، به عاشقانه ،به ابرهاي با شکوه ،آرام

  خوانند همه یکتا و جانیم می آرامجهان بود و خواهد بود 

خوانند همه جانیم و همه برابریم همه  سرایند و باز هم به پاسداشتش می باز هم می

  یکتاي در بریمآزادیم و همه 

درختان به جاي مانده است و زیباي طبیعت پر جان است و با شکوه،  آرامجهان 

ها استوار بر  تا نفس فدیه دهند، دریاي آبی مانده تا بشوید هر چه زشتی را، کوه
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درخشد و مهتاب عاشقانه  ها خواهند بود، خورشید می زمین نگهبان جان

اند، واي که  اند همه بر جان خویش مانده دهد، همه بر جاي خویش مانده سرمی

  ،اهد داشتدیگر جهان صاحب و قدرتمند نخو

واي که برتر و کهتر به خود نخواهد دید واي که دیگر هیچ نام و قسم نخواهد بود 

  و همه را جان خطاب خواهند کرد،

مانده  آرامجان طبیعت پاسداشت شده  ،جان گیاهان، جان انبات ،جان درختان

است، مانده تا نفس فدیه دهد، مانده تا جان ببخشاید و بر جان خویش استوار 

  رگان است،ي جاندا د که جانش شوکت جان همهانبم

گرفته است به دور از هر زشتی  آرامبه دل این طبیعت با شکوه و زیبا جان حیوان 

و عذاب، به دور از رنج و تبعیض، حیوان به جان با شکوهش مانده است تا عشق 

فته به جان نه چیز همههدیه دهد تا بیاموزد و بدانند که دنیاي و زندگی فراتر از 

  و به بودن زندار است، تراود میق سیراب شده است به عش آغوشاست به 

 ماند و باز جان ا و جاودان به قلب هر چه جان با شکوه مانده است میمان

  خواند بخشاید و همه را به درس مهر فرا می می



 اغوا ١٨٢

 

گري انسان خبر است  وحشی ،پاسداشت جان حیوان جان خویشتن است، نه از باغ

اند نه  ها، نه گوشت تنشان را دریده کشی و حماقت نه از اسارت و دردها، نه از برده

 رذالتشاناند نه به  یدهاند، نه به پیشرفتشان سرها را بر ها پوشیده از پوستشان جامه

خواستنشان  زشتیاند نه به  ها چشیده اند، نه به کیفشان عذاب دریدهکودکان را 

  اند کشیدهقش زندان را ن

 ،ها انج آزادي، هیچ به جهان نیست جز ها هیچ به جهان نیست جز حرمت جان

  ،ها هیچ نیست جز برابري خان

همه یکتا و برابر همه به کام جهان به جان خویش محترم بر خاك خویش مانده 

  بخشند، گیرند و جان می جان می آرام

 آغوشاي به  به گوشه آرامپرورند باز  مهر می ند و بهکش می آغوشکودکان به 

نوازش مام را خواهند چشید و کشیدن را خواهند دید، زبان مهر را خواهند شنید، 

  ي عطوفت خواهند رویید، باز به گاهواره

 آرامباز است به آغوششان هزاري  مادران آغوشباز تا چشم کار کرده است، 

کشد به جان  د صباحی مهر مادري زبان میاند هر از چن خوابیده آراماند،  مانده
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ست که جهان را از ا شش، هر چه زشتی را از جان او بردهفرزند خفته بر آغو

  ،زشتی خواهند برد

دیدگان پر اشک خواهد شد باز از دیدن این جان و تراویدن  آرام ،باز به مهرشان

روازشان ها خواهد ریخت به شوق دیدنشان زنده خواهند شد و به پ ها اشک جان

  پرواز خواهند کرد،

به  آرامکشند،  می آغوشیکدیگر را به  آرامحیوان به جان طبیعت است و هر دو 

اند، دگر از آز خبري  گرفته آرامهم  آغوشبه  آرامخوابند و  هم می آغوش

دیگر حسد به کام دور رفته است دیگر خودخواهی جامه بر خواهد  ،نخواهد بود

  ،بست و جان بودن به جاي باقی خواهد نشست

ها به آتش کشیده  ها کوفته نخواهند شد، خانه دگر به آز و خودپرستی النه

کسی صاحب نخواهد شد و هر کس خویشتن را به همان جان که نخواهند شد، 

و به شوکت خود شوکت همه را در خواهد  ها است خواهد دید واالي ارزش

  یافت
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جنگل خانه حیوان است و طبیعت حرمت همگان به حرمتش به پاسداشتش به این 

ي دنیا دست خواهند  ز همهش اناند و براي بود مه یک جان شدهي امن ه خانه

  بخش عالمیان است اند جانشان گرو به جان همان جان شست که اینبار دانسته

و از اند هر روز جایگاهش را واالتر خواهند داشت  روز فزودهبر حرمتش هر 

ي را هزاري ي بودن و این جان واال دست درازي مصونش خواهند گفت که نغمه

اهش اند، حال که طبیعت پاسداشت شده است، حال که حیوان به منزلگ شنیده

ته از جان جاندارگان رخت بس مانده است، حال که هر عذاب و ظلم و زشتی آرام

  انسان کجا منزل کرده است؟ ،است

ي جانداران است، او  او هم به همین مام بزرگ جهان النه دارد، پاسبان جان همه

ي  دریافته که تکلیف بسیار دارد، او دریافته که مام جهان به او عطا کرد این قوه

جانانش  دانستن را که پاسدار جان همگان باشد، او دریافت که پاسدار جان هم

بر جاي گذاشت  آرامد بود، پس حال در این دنیاي واالي جایگاه حیوان را خواه

یر شدن نه براي لذت و پاسدار جانشان بود، به او لطمه نزد به هیچ دلیل نه براي س

و  آمدلیل دیگر که اینبار منفعت جستن و نه به هزاري ددن نه براي نه براي پوشی
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فظ کرد و به جانش قسم خورد که جانش بود، منزلگهش را ح حافظ جان هم آرام

  از هر زشتی و عذاب او را دور نگاه دارد

طبیعت را شناخت و دانست که مادرش است، دانست این نفس بخش عامل ماندن 

پس جانش را به همتاي جان خویش شمرد و به بودنش هر چه بر  ش است،و بودن

ي  جانش را حافظ بود که جان خویشتن و همه ،توان داشت همت گماشت

  جانان را پاسبان است، هم

اند این  ها حفاظت شده ي جان همه آنبه جهانی که در  ،ها حال به این دنیاي زیبایی

و گیرد باید که زیبا زندگی کند باید که جان باشد  آرامنگهبان دنیا نیز باید که 

و به دریاي همین عشق بارور شد،  ارزانی دادجان عطا کند، پس عاشق شد، عشق 

و در جهان ماند جان شد و همتا شد یک  آمدمولود شد و والد گشت به جهان 

جان شد و عاشق ماند به دریاي عشق هر روز بال و پر گرفت و هر روز بارورتر 

که از  این جان با ارزش را ،که حال دانسته بود ارزش واالي زندگی راشد 

ست، حال دانسته بود که باید حافظ این جان باشد که یگانه جهان واالتر ا چیز همه

فهمید که نباید به دیگري  چیست و آزاديارزش جهان است، حال دانست که 
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همه را دانست و خویشتن را براي داشتن این ارزش واال هزینه کرد،  ،رساندآزاري 

گفت تا  تکلیف پاسخ جهان جایی براي زندگی باشد به اینهزینه کرد تا  قدر آن

  زندگی کنند و از حقوقشان لذت برند آنجهانی الیق به بار آورد همه بر 

هاي جهان  حال دگر انسان هیچ نامی جز جان بر خویش نداشت همتاي دگر جان

بود، او دگر هیچ تفاوت به درختان و حیوان نداشت که به خویشتنشان تفاوت 

زنده هاي جهان بود و به این برابري  بینگارد، او حال دگر یکتا و همسان دگر جان

  شق شدعا آرامماند به یکتایی بهره برد و به این دریاي 

حال دگر ارزش زندگی را دانسته بود پس هیچ ارزش از زشتی به جانش منزل 

است دانست که پاسبان  بود که جان است که همتاي دیگران نکرد حال دانسته

به قانونش به پاسداشت قانونش بر  آزاديهاي جهان است، دانست که  دیگر جان

به تمام ایمان و باورش  همه است، پس آنجهان خواهد بود دانست که برابري از 

حقوق همگان  آنکردن، جهانی که بر  هان ساخت، جهانی ساخت الیق زندگیج

پاسداري شود، هر که به باور و ایمان خویش زندگی کند، تحمیل برچیده شود، 
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خویش پایبند بر قانون مکرمش زندگی  آزاديي جبر کنده شود همگان به  ریشه

  کنند،

که هدف  آمد، هر بار به شکلی در رگ شدبز ،کوچک شد ،جهان قسمت شد

ي  کرامت به جان مقدس همه ،ها بود ي جان همه ي زندگی راحت و آسوده

و در پناه باور  آرامجاندارگان بود پس هر شکل که نیاز بود انجام کرد تا همه 

خویش زندگی کنند، هر بار براي جمعی که خواست منزلگهی بنا شد تا آنجایی 

گیرند که هم باورانشان منزل  آراماند آنجایی  باور داشته آنگیرند که بر  آرام

بخوانند که  آزاديایمان دارند، چیزي را  آنکاري را بکنند که بر  آناند،  کرده

اند، به هر چه خواهند زندگی کنند، به هر چه خواهند باور  را ساخته آنخویشتن 

  خواهند ارزش نهند بدارند و به هر چه می

هاي  ي بیشمار به رنگها هاي گوناگون بدل شد، جماعت نگز این رو جهان به را

هزاري شکل زندگی کردند، هزاري قانون نوشتند،  آمدنبسیار به گرد هم در 

بود که هر کدام به باور خویش  آنجاهزاري کارها کردند، لیک شادمانی جهان 



 اغوا ١٨٨

 

گیشان را رنگ نزد که که تحمیل بر جانشان نبود که درد اجبار زند زنده بودند

  خویشتن خواستند و پاسدارش ماندند،

بر ذهنشان  شگونه زندگی کردند که تصویر آنبه سرتاسر جهان  آدمیانهزاري 

نهفته  آنبود هر که به هر چه باور داشت بر همان سرا النه کرد که معرفتش در 

دانستند که  بود، هر جا که بودند می آزاديبود اما یکتایی جهانشان پاسداشت 

همت گماشتند تا به  آنیگانه منجی جان همگان است پس به کرامت  آزادي

همیشگی و ابدي شود تا  آزاديزشتی فرو نروند، به جان دگري آزار نرساندند تا 

به  آرامها پشت اندر پشت هم بر این ارزش واال النه کنند و در این سراي امن  نسل

  ندجان در آی

خانه داشت لیک اینبار نیامده  مثال دیربازان بر جهان چیز همهبر جهان بود  چیز همه

رد، نیامده بود تا به جبر ده بود تا به تحمیل مردمان را بدها را بشوید نیام د تا ذهنبو

خواهند، پیشرفت  اي برند که خویش می بهره آنبه سر جاي بنشاند، آمده بود تا از 

اند که  داشت اما به راهی پیشرفت دیربازان را به سکوت وا می بود که قدر آنبود 

جان دگري آزار نبیند به راهی پا فشردند که جان دیگران حفظ بماند که دافع از 
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شد براي  اي بر آسمان شنیده می حال دگر اگر نواي تازهجان همگان باشند، 

نه کرد براي هایشان ال اي بر خانه نبود، اگر جسم تازه آدمیانمسکوت داشتن 

را به بند  آدمیانرفت اما  آمد و هر روز بیشتر به پیش می منفعل کردنشان نبود می

انگاه نبرد، اینبار خویش در نیاورد بنده نکرد و این عبد دست و پا بسته را به قرب

  بهتر زندگی کنند بهره برند و آنتا جانان از  آمد

تا  آمدندباز هم کار کردند که کار پیشرفت و همت است،  آدمیانکار هم بود، 

ساز نبودند جان بودند و جانبخش، اینبار کار بسازند اما اینبار حیوان ابزار باز هم

و ساختند تا  آمدندکردند تا جان ببخشند تا مثال درخت افرا نفس هدیه دهند، 

تا همگان را به  جان ببخشایند تا نفس هدیه کنند تا پاسبان جان دیگران شوند

د کار کردند خواندند دانستند زندگی بهتر میهمان کنند، از زندگی رخت نبستن

کشیده شدند کار هم  آغوشکشیدند و به  آغوشگی کردند، عاشق شدند، به زند

  هاي جهان ي جان کردند تا بهتر زندگی کنند همه

ان بهره گیرد ي بیشمارانی بنشیند و از این جان بی تو ست به گردهاگر کسی خوا

جانشان را از این درد برهانند، پس قطار  بیشمارانی به پیش بودند تا جان هم



 اغوا ١٩٠

 

ستبر کند و حق خویش را باز ستاند که بیشمارانی به راه بود تا برابر هر زشتی سینه 

النه نتوانست که  آناینبار جهان جاي جان بود جاي زندگی بود و هیچ جز این بر 

  کرد

هاي ستبر شده براي حفظ جان همگان به  هزاران هزار به پشت هم قطار با سینه

آمده تا از جان هم بگذرند که همه به جان زنده مانند  قراوالن پیشپیش بودند این 

  و به جان برویانند

هاي  ارزش به جان همگان رخنه کرد و هر روزاین حس با هم بودن  آرام آرام

فداکاري خانه کرد،  آمدازان را گرفت، ایثار به پیش واال جاي هر چه زشتی دیرب

ها دگرگون شدند باز  مدد رساندن اصل شد، هر روز ارزشاتحاد قدرت گرفت 

 و خویشتن را آفریدند تا هر روز بهتر و بهتر زندگی کنند همگان زندگی کنند

  جان همگان پاسداشت شود و همگان به کنار هم بمانند

  ممکن، محالو از میان بردنش جان یکتا ارزش جهان بود 

ارزش که براي همه  آنتوانست این یگانه قدسی را از میان بردارد  چه کسی می

یکسان و واال بود هیچ کس توان مقابله با چنین ارزش را در خود ندید و نخواهد 
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بود و این  آندید که یگانه ارزش واالي جهان جان همگان بود آزار نرساندن بر 

اي همگان شد، پس به هر کوي و برزن به هر خانه و النه هزاري نهایی بر آزادي

دانستند یگانه منجی جهانشان است از جان هم  می آنچهبودند تا براي پاسداشت 

ریشه از هر زشتی ي خون به پیش آیند،  بگذرند و براي پاسداشتش تا آخرین قطره

ي هر چه ظلمت بود خشک و از  ریشه ،آدمیانن هزاري و به قوت ای کنده شود

  هیچ به جاي نماند، آنو از  میان رفت

جان بودند و  افزوده شد که همه هم قراوالن پیشبه این  يهر روز بیشماران بیشتر

 همه را در خویش گیرد و هیچ از به پیش رفت تا قدر آن بود، بریک راه در برا

اي که جان ارزش واالي  ن عقیدهباقی نگذارد جز باورمندان به چنیپیشترها جهان 

  ابدي آزاديمعناي  آنجهان است و آزار نرساندن به 

گرفتند به دریا  و هر روز بر پیش رفتن از هم پیشیپس هیچ کس بر جاي نماند 

  نمانند و بر جاي ننشینند، آرامتا  آمدندچشم دوختند و از خروشش به خروش 

شود که بر  آننشان دند تا جهابرابر هر زشتی ایستا به جان خروش در پیش در

  اند سر پرورانده آمال و آرزوي به



 اغوا ١٩٢

 

که هر چه خواهند کرد هر چه  ه و وطن بر زمانهزاري النه بر جهان هزاري خان

د را به پیش خواهند گرفت از کنند هر طریقتی که باور دارن انتخاب میخواهند 

زبان تا قومیت و نژاد از اعتقاد به فراي جهان تا اعتقاد به جهان هر چه مادیات بر 

از سیاست تا کیاست از حکومت تا عمارت از هر چه و هر چه که بر  ،است آن

  ي خویش منزل کرد تا پاسدار خویشتنش باشد، جهان بود به خانه

ه پیش رفتند تا انتخاب کنند دیگر نه به تحمیل که هاي طویل ب پس اگر اینبار صف

خود این راه را برگزیده بودند نه به زور و شمشیر که خویشتن بر این راه گام 

شد که همه  آنپس جهان  اند آمدهاند نه به تزویر که باز خویشتنشان به راه  نهاده

ه به تزویر کسی به زور ن بمانند، نه به زر کسی راه برد و نه آنخشنود بر و راضی 

  زورمندان نه به تکبیرو  النه کند

نماند که کسی  باقی آنکه هیچ از  آمدقدرت از میان رفت و به هزار تویی در 

تکه و  قدر آنو آنگونه بتازاند که جماعتی بر خویش بلغزند،  ننشیند آنمالک بر 

هیچ باقی نماند هیچ از قدرت نباشد جز به  آنپاره شد این دیو هزار سر که از 

 آدمیانبه دست همگان که این دیو هزار سر هزار توي دماري از  ،ندست بیشمارا
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 که کردند، کردند می آراماو را باید اینبار که ه است به طولی هزاري سال درآورد

ا قبضه نشود ت آنهیچ باقی نماند تا کسی بر  آنهزار تکه و کوچک کردند تا از 

او را مهار کردند تا  قدر آنسوار نگردد و بیشماران را پیاده کند، اینبار  آنکسی بر 

به کناري بنشیند تا از او استفاده شود  آرام ،اي دوباره سر برون نیاورد از هیچ بیراهه

  ها به راه پاك جان

نه کسی جرأت داشت که دیگران و درآویزد  ينه کسی قدرت داشت تا به دیگر

صلح بود باید که به  ن باید که طالب، براي ماندن بر این جهاگ بیامیزدرا به جن

که کرامت این یگانه قدسی جهان را پاسدار  جان جانداران حرمت گذاشت باید

  زندگی کرد، آرامو  آرامبود تا بتوان در این صحن 

 ي پاسداران از دل همه ،آدمیاني  به چنین جهان حامی هم بود از دل همه آري

تا دگر از گوشه و کنار جمعی سر برون  آمدبه دل این جهان حامی  ،آزادي

  ،همه را تسخیر کنند به جنگ و جدال به خون زشتیو نیاورند 

تی انگاشت تا پاسبان این باید که حامی این جهان را به پیش برد باید که قدر

ي قدرت به کوچک و خرد کردن قدرت  د اما به تقسیط هزاران بارهآسایش باش



 اغوا ١٩٤

 

که به  قدر آنرا خرد و کوچک کرد  آنهزار پاره کردن این دیو هزار سر باید  به

توانست بتازاند که باید  ي همگان بیاید اینبار قدرت نمیفرمان همگان در آید برا

  رسید، ها به مدد می براي حفظ جان آرام

 دخرد کردن قدر آنار به هزاري رنگ و هزاري ناظر بر یکدیگر هاي بیشم سازمان

که هیچ از خودکامگی بر جاي نماند و به قدرت بتواند حافظ جان بود، را رت قد

حافظ صداي همگان بود همه را دریافت و همه را در پناه گرفت که هیچ ظلمی به 

هیچ گوشه از جهان سر برنیاورد که همه از یک جان و برابریم، همه الیق به 

  ایم زاده شده آزاديزندگی و همه عاشق به 

ي قدوسیت  ه که جان بودند و طالب جان که حافظ همههاي با شکو گروهچه 

زمین و زمان شدند که حافظ بر جان همگان ماندند که در برابر هر زشتی ایستادند 

باقی  آنتا هیچ از  آمدندبود به پیش  آزادينابودي  آنچهگیري  و پیش از قدرت

  نماند و زشتی را نپروراند
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جانشان مطلع  هزاري پاسبان بر جهان بود که از همقدرت تقسیط شده بود  آري

و زیبا این  آرامکه حافظ هم جانشان شوند و در برابر زشتی بایستند، چه باشند 

  بر جان و جهانم سایه انداخت رؤیاي

باز هم پیشرفت  ،این پاسبان هم جانان خویش ،جهان آزادياین حافظان  آدمیان

و  گرفتند اما به کام جانهم در این خرد پیشی د بردند باز کردند باز هم از علم مد

  ،ي جانداران همه براي

و برابري چه کارها  آزاديا تکیه بر این دریاي معرفت گام نهادند و ب اینبار هم به

تري بدل سازند و  از علم جهان را جاي الیقتا اینبار به مدد  آمدندکه نکردند، باز 

  جانانشان همي  زیستن همهخواندند الیق براي 

به جان آمده تا جان هم جانشان را نجات  آدمیانکه این  آنجاواي که چه زیبا بود 

گیرد  آرامکنند تا جان حیوانی  دهند به مدد از علم هر چه دارند را پیشکش می

 آزاديرهایی و معرفت بود علم به  منزلگاهدرد نکشد و سالمت بماند دیگر علم 

  گره خورد و با او یکتا شد
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لوده ر جهان را آبه جب آنچهتا  بندد تا هر زشتی از جهان رخت دریچه شد ،اه شدر

 آنبود که به مدد از  آدمیاندیگر علم طریقتی به راه  ،کرده است هم دیگر نباشد

 آرامو  ز هر چه زشتی و نابودي است پاك کنند و چه زیبااي جهان را اهمه ج

  و برابري را همه بچشند آزاديیشتر طعم دواندند تا بدر این علم ریشه  آدمیان

حرف زدند و گفتند که همه  قدر آنهزاري نگاشتند دریایی از مطالب گفتند 

  ،ارزش یگانه منجی جهان را ،بدانند ارزش واالي جان را

خواندند و نوشتند تا همه به این ارزش واال  قدر آنرا به همه شناساندند  آزادي

هاي زمین از این  ي جان برابري از این یکتایی همه جان بسپارند، گفتند از جان و

دگر سطح بر پیش نبود عمق را شکافتند و به داخل منزل کردند  واالمقام آزادي

 قدر آنگفتند تا همه دریابند تا همه بدانند چه واال گوهري بر جهان است،  قدر آن

  دانستند راه بیداري به گفتن و آموختن است گفتند که می

را  آنانباید که  ،است آنانشناختن  ،تها اس ي این جهان، بیداري انسانراه بیدار

را بیدار کرد و  آنانباید به دانش و معرفت  ،ران ساله بیدار کردهزا  از این خواب

  ،گفت از ارزش جان آنانبه 
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  ها ي جان سخن راند از این واالیی و این مقام یکسان همه

اش که اگر قانونش را  و واالیی آزاديز ین برابري که راهگشاي جهان است ااز ا

پس باز نوشتند و هزاري  ،حفظ کنیم به همه جاي جهان دست خواهیم یافت

  بدانند و به جهان واالي گام گذارند آدمیاننگاشتند تا بیشتر 

 قدر آني جهان گفتند از جهان در برابر از کارهایی که باید کرد  گفتند از همه

 قدر آنبعد هزاري رفتند تا بیاموزند ، تا همه بیدار شوندخواندند  قدر آننوشتند و 

  بخوانند که همگان به این دریاي معرفت عاشق شوند

بخواند هزاري بگوید شعرها بسراید  تا باز آمد، آمدبه مدد  آرامهنر هم بود او هم 

ها بسازند  ها بگویند، مجسمه داستان ،موسیقی سر دهند ،آواز بخوانند ،برقصند

  ،آزاديها کنند و همه و همه بگویند از طعم خوش  نقاشی

  ،از وصلت این دو که بی هم هیچ و توخالی است ،یی برابرياز زیبا

ها به  گفتند باز رقصیدند و باز از رهایی گفتند باز جان آزاديباز خواندند و باز از 

  سرآغاز شد از نو چیز همهر دهند و باز را س ي برابري تا قصه آمدندپیش 



 اغوا ١٩٨

 

هاي زمین عاشق  باز جهان به زیبایی هنر به خود ریسه رفت باز جهانیان به ریسه

شدند و باز دوباره هر بار به قسمی این داستان براي همگان دوره گشت تا به آخر 

  همه فریاد زنند

  بود ما همه جان و برابریم و به آزار نرساندن دیگران آزاد خواهیم

چه فریادها، به دیوار کوفتند به کتاب نوشتند  ،چه آوازها ،ها چه نگاره ،ها چه نقش

تکرار شد که  قدر آنبه همه جا خواندند و باز تکرار کردند  ،ها نگاشتند به پرده

  و جهان به کمال زیبایی به پیش رودند دهمگان بدان ایمان آور

آسمان هلهله کند، زمین برقصد، درختان استوار بمانند و باز نفس ببخشایند، 

اي قی کنند، انسان به اهداف و باورههم در آیند و دوباره عاش آغوشحیوانات به 

خواهد زندار باشد و زندگی کند  می آنچهدور از هر تحمیل و جبر در ه خویش ب

  ن باشدن را پاسبا، جامانا باشد و در این بودن و بی نهایی جهان

  ها گفت، برایم ترانه آرامباز هم زمین و زمان 

گوشم الالي عشق سر داد تا بیشتر بر این زیبایی النه کنم باز چشم دوختم به  آرام

به هر جا  ،ودندب آزادآزادگانی که به نهاي جهان به  ،به کودکان در پرواز
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 ،ن هم بودندها همه پاسبا ، جانخواستند منزل کردند و به هر جا خواستند پریدند

کردند که دوست داشتند گاه پرواز در آسمان  آن ،آمدندهمه رها به پرواز در 

کشیدن یار، گاه به دل طبیعت و مستانه چرخیدن بود، گاه  آغوشبود، گاه در 

اي  نوشتن و خواندن شد، گاه کار کردن و پیشرفت خواند و هر بار به شکل تازه

  جان و برابریم به آزار نرساندن دیگران آزاد خواهیم بوددوباره هجی کرد ما همه 

 آدمیانهاي جهان  ي زشتی دانستم بعد از دیدن همه ،است رؤیااش  دانستم که همه

  ،دیدم رؤیاد وکه چشمانم طالب خواب ب آنگاه

ري تکرار را همه به دل هزا آنچه، مرا دید آناین آرزوها و فراتر از ي  دیدم همه

دراز دیدم  رؤیايها را در این  ي همه جان اند را دیدم، فریادهاي هزاران باره کرده

منزل  رؤیادانم بر  است، اما چه شیرین حال که می رؤیااش خواب و  و دانستم همه

 رؤیاي عمر به همین  دوست دارم به درازاي همه اهم برخیزم وخو ام نمی کرده

دست یافتنی  رؤیاخواهد شد که این  دي به دلم زندهزندگی کنم اما امیبمانم و 

  ره برخاست و باز تکرار کردها را گشود، باید دوبا باید چشم است

  .به آزار ندادن دیگران آزاد خواهیم بود و ما همه جانیم و برابریم



 اغوا ٢٠٠

 

حال که دوباره این جهان  ،ام حال که چشمانم را به جهان براي بار دیگر گشوده

  بر جهانم آوار شده است، چیز همهدوباره  ،بینم را می آدمیانپست 

به تکرار کمی پیشتر در  چیز همه ،ها در برابر دیدگانم است ي زشتی دوباره همه

را به دل  آنواال چشم فرو بستم، شاید  رؤیايحال گذر است، چندي بر این 

ي از همین هزار رؤیاي آنام، شاید  را به اعماق افکارم دریافته آنام شاید  دیده

را  آندانم چه بود و چگونه  میبه طول هزاران سال بوده است، خودم هم ن آدمیان

تکرار  و یاد آنکام است، هنوز با نگاه به اش هنوز بر  اما شیرینی زیبایی ،ام دهدی

شود اما دریغا که چه بد سرنوشتی بر آدمی سایه افکنده  می آراماش جانم  خاطره

  ،است

فکر بود و چگونه به جهان من پاي گذاشت تا چگونه مرا به این  رؤیاییاین چه 

آرامش ذهنم خواهد شد، دیگر توان  رؤیاي در  جمله آنتازه جان دهد، باز تکرار 

به آتش خواهد جهانم را  آنان ياي دنی را ندارم و تکرار دوباره آدمیاندیدن جهان 

  سوزاند، دي جانم را خواه همه آنانکشید، واي که دوباره دیدن 
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را دریابم این چه  آنانچرا باز هم باید جهان  ،بیند ها چرا کماکان می این چشم

  ی مرا به این دیدن مجازات کرده است؟چه کس یتی است،محکوم

مرا خواهد کشت، کاش دوباره به همان  دردهاي پیشتر آناي که باز تکرار و

منزلم بود و  رؤیاکردم، اي کاش دوباره بر همان  دورترها النه می رؤیاي

  هایم همان را تکرار کنم، توانستم تا آخرین ثانیه می

  ؟چه بود رؤیا آناما دلیل دیدن 

  ؟براي چه بوداز دیدنش سرمستی حاصل 

  فعل خواستن را به وجود بپروراند؟ خواست تا نمی آیا

  ها براي برخاستن نیامده است؟ یدنتمام د آیا

  ها را شکست؟ ست و بتنباید برخا ها دیدنبه نهاي این  آیا

وار و مستانه به دنبال  اي مرا دیوانه تکرار جمله ،خواند صدایی مرا به خویش می

  خود کشیده است،

  جان

  نرساندن هم آزاد خواهیم بود، آزاربه  ،ما همه جانیم و برابریم



 اغوا ٢٠٢

 

ل اي از اعماق د نه از فکر من که صداي بیگانه ،اما اینبار این آیت نه از زبان من

  اي در حال رسیدن است، هبیگان

  ام، خرد خویش را از کف داده آیاام کرده است،  اي که جهان دیوانهو

  ام؟ به جنون رمیده آیا

  ام؟ شده آدمیانه دیوانگی بر جهان محکوم ب آیا

نه از فکر و زبان یک  ،فکر خویشو شود، اینبار نه از زبان  اما نه باز هم تکرار می 

به  اند و منی که از کمی پیشترها توانستم را به دل و زبان سروده آنتن که هزاري 

  خوانند ها مرا به خویش می اره این جانالنه کنم حال دوب آدمیانجان 

ام این جمله را از اعماق جان  به جان هر کدام منزل کرده ،این چه جهانی است

  است؟ آناناین نداي قلب  آیاام،  شنیده آنان

  از قلب من النه کرده است؟ آناني  ر همهاین آیت به فک آیا

  اند را دیده آنها است، همه  اما نه بیشتر از این

  اند اال را دیدهو رؤیاي آنمن به همتایی جانمان  همتاي آدمیاني  همه
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را  رؤیابه چشمان و در ذهن  ،فعلبه روز که در خواب بیداري در سکون و  آن

  ،است  را دیده آندم همه همتاي من به جانشان دی

شود  شان این سرود خوانده می همه گاه دلِ به منزل گونه ایناند که  را دیده آن آري

  و آزار نرساندن آزاديسرود  ،جان و برابري سرود

  ؟است رؤیاي همان  هم دنباله دیدناین  آیاام،  مانده رؤیاجهان  باز هم به آیا

اما من که حال بیشتر از هر روزگاري احساس واقع بر جانم النه کرده است، حال 

ام، پس چرا مدام همین  که بیشتر از هر زمان دیگري به دنیاي واقع نزدیک شده

  خوانم؟ می آدمیانسرود را از فکر 

 آنایم از  را دیده آنهمه بر جانمان مشترك  ،اند را دیده رؤیااین  آناني  همه آري

برابر خواهیم داشت، حال همه هر بار  رؤیاییایم و حال  مانده آنایم بر  ندهخوا

کنیم، همه هر بار از به یاد آوردنش سرمست  را مرور می صادقِ رؤیاي آنتمام 

که  رؤیاییایم،  هچیزي که آرزویش را داشت آنشویم و حال در برابر ما است  می

  فته استنه آني آرمان و آرزوي ما بر  همه

  ام را شنیده رؤیا آننداي  ،ام منزل کرده آدمیانجانی که از حال به هر 



 اغوا ٢٠٤

 

از کودکان تا  ،هایشان هستند به ذهن رؤیايهر بار همگان در حال تکرار همان 

روز  آني ابناي بشر در  ند، همها را دیده آنهمه  ،دارها از جوانان تا تاج ،پیرترها

  اند جان را دیده رؤیايگانه ی

گویند به  خویش می رؤیاکه چگونه همه در خلوت روزي هزار بار از  بینم حال می

  زنند به دل نهیب می خوانند و از جان آیت را می آنند کن را تکرار می آندل 

 طاقت بی، واي که چه را به دیگران ندارد آنازگو کردن توان ب کس هیچاما 

کارگر بود  آنانبر  فریادهایم کاش ايشنیدند،  صدایم را می کاش ايام،  شده

  زنم، دیدند که چگونه برایشان فریاد می یم

  ،ویم که به هم بگویید و فریاد بزنیدگ گویم، می مشترك می رؤیاياز این 

بگویید که  آزاديراهبر جهان را تکرار کنید از جان بودن بسرایید از برابري و  آن

  یگانه منجی جهانمان است

 آنانهاي  بینند و تنها من به جان ز من نمیشنوند، هیچ ا میهیهات که هیچ از من ن

شنوم و واي که جهانشان را ترس درنوردیده  می آنانام تنها من از  منزل کرده

  چیزي بدانند، آنمانند که مبادا دیگران از  است، به ترس خاموش می
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  اند، بسیار شنیده ها از سنگ و انگ و ننگ آنان

است حماقت  سوادي بیاست نادانی است  اند که آرمان و ایمان تباهی دانسته آنان

  اند هجی کنند، خوانده آنانرا دیگران بر  آنچهاست و حال خاموش باید 

، واي که آورند نمیمانند و هیچ بر  می آرامن از ترس و انگ و ننگ خاموش به جا

طبل شدند تا بر  آناند و بیشتر بر  اند به دل ترسیده دیده رؤیا آنخودکامگان هم از 

  بفهمانند، آدمیانبیشتر به ن و ایمان بکوبند، نادانی و حماقت از آرما

از  چیز همهتزویر همه را به خموشی راه دارند که  ، شده برزور زر، شده بر شده بر

  است، آنان آن

یشکش کند، چه کس کدامین تاجداران خواهد خواست که تاجش را به دیگري پ

به جان  آزادي رؤیايبنشینند و حال که  نآگران بر از قدرت به پایین آمده تا دی

د، بر ترس نشست که مبادا ي دنیایشان بر ترس النه کر النه کرده است همه آدمیان

ن را به جان روزگارانی شوکت و جالل از کف دهند، پس ترس بر جادر دیر 

از ترس خویش فدیه دادند تا خاموش باشند  آنانن کردند، بر میهما آدمیانبیشمار 

  خواهند، می آنان کنند که آنو منفعل 



 اغوا ٢٠٦

 

هاي  که هزاري را به جوخه بر دل مانده بود ها حرفهنوز سخنی به میان نیامده و 

آتش سپردند باز هم در خفا باز هم به نهان اما گاه به میدان و عیان سوزاندند، 

نه دادند تا بیشتر بهراسند و بترسند، هزاري ال آدمیانآتش زدند و خاکستر به میان 

هنرمندان و خبرگان به پیش فرستادند تا در رد این اباطیل  ،از دانشمندان و دانایان

بگویند از بزرگی و جالل  ،ها ها بخوانند، بگویند از کرامت و واالیی انسان قصه

از نادانی و  ،ها قتها و از حما ، بگویند از ترسبگویند از شکوه این روزها ،آدمیان

  ها از همه گفتند و به خیال خویش همه را خاکستر کردند، از ایمان

 آناز  آنچهتا بیشتر بر مردمان پیشکش دهند از هر  آمدند ،نماندند آرامباز هم 

  نعمت کردند تا فرو بنشانند، ،تحفه دادند ،بخشیدند ،بود آنان

را تحفه و  چیز همهبخشیدند و  آزاديشدند حق دادند  آرامساعات کار کم شد، 

  فدیه کردند و باز به خیال خویش همه را خاکستر کردند

شد، هر روز و  ها پرورانده می گرفت به ذهن بیدار بود زنده بود بال و پر می رؤیااما 

ها هجی  دواند و باز به ذهن ه میکرد ریش شد النه می کسی بارور میهر ثانیه به دل 
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از فریاد و از  ،از بودن و ماندن ،آزاديجان و برابري و  خواندند از شد، می می

  شدند خواندند و عاشق می تغییر به دل می

تاجداران کردند که همه خاموش بمانند و در خویش برانند به فراموش  آنهر چه 

  :به گوش پدر گفت آرامسپارند و بر جاي نشانند هیچ نشد و باز کودکی 

  ؟چیست آزادي

برگ داد و غنچه زد از لبان کودك یشه دواند ساقه کرد، ریشه کرد، ر آزادي

  ماکان جوانان ریشه دواند،شکفت و به لبان 

ها شد، برابري به جانشان النه کرد و جان به وجودشان زنده  ي زبان لقلقه آزادي

  شد،

ع چنگ انداخت بار بیشتر از پیش النه کرد و خویشتن را پروراند و به واقهر  رؤیا

  گذشته است رؤیاها از داالن  و خویش را به واقع بدل کرد که راه تمامی حقیقت

به  آرامدند، را به ذهن خواندند و فریاد ش رؤیا، شدند آرامنگاه کردند و  رؤیابه 

  :زیر گوش هم خواندند

  هم جان جانت سالمت باد
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کرد برابري  وت میتال آرامچه  ،شد این جان واالي همگان نوازي گوشچه طنین 

  تن دیوار شهرها بود آني فریادها از  و شروع همه آزاديزد از  چه فریادي می ،را

ي فریاد  آدمی النه هاي گاه ساختمانبه آسمان کشیده از که دیوارهاي سر  آنجا

که برابري  آنجاهاي آدمی النه کرد  که جان بر جان ساختمانگاه آنجاشد،  رؤیاها

منزل  رؤیايکه بر سطح نورانی بر جان طوفانی بر خواب همگانی  آنجافریاد زد 

  کرد و فریاد بر آورد

  برابریم به آزار ندادن یکدیگر آزاد خواهیم بود آنما همه جانیم و بر 

که به  آدمیانبود، واي که دیدن هزاري از  اي تازه رؤیايواي که باز جهان برایم 

آورند مرا به شور  اند و فریاد بر می خفتهتنگ آمده به ننگ و انگ و سنگ به النه ن

 آنانباشم به کنارشان باشم و از  آنشانواداشت به جان آورد تا به جانشان باشم از 

پروا  اند، چه بی م و دیدم چه فریادها بر آوردهباشم، آمدم و به جانشان منزل کرد

در  اند در برابر زورگویان خواسته اند آمدهند، به خیابان ا در برابر ظالمان ایستاده

  زنند فریاد می و ندرو اند و باز به پیش می ایی کردهآر برابر زشت رویان صف

  جان را
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  زنند برابري را، فریاد می

  ي جانداران را، برابري نهفته بر جان همه

  روند زنند و باز به پیش می د، از فریاد دم میگوین می آزادياز 

وباره سر خوانند د اند در رویایشان باز می شالق ایستادهبه زیر چوب و شکنجه و 

 قسم همخان  آزاديي بر جان را، به همتایی جان به واال رؤیايدهند همان  می

 آزاديگیرد تا همگان به  آرامي جان جهان  اند تا همه اند از جان گذشته شده

همتاي  ام آمدهواي که من هم به جانشان اند،  ها کرده دست یابند و چه رشادت

ام، واي که این نهاي  ام و با فریادشان زنده شده ام به دردشان درد کشیده شده آنان

ندگی است این رشادت و ایستادگی این ماندن و ست نهاي طغیان و زبودن ا

  ها است جان رؤیاياین پیروزي و دگرگونی این نهاي  کوبی پاي

ست گرفته براي اند، هزاري به د نوشتهند، هزاري ا اند باز به پیش رفته باز خوانده

اند تا هزاري را بیدار  نهاده رؤیايي معنا بر اند، هزار اند تصویر کرده ن گفتهدیگرا

 رؤیايگفتند از  آزاديو فریاد زدند از برابري گفتند از  آمدندکنند، به خیابان 

ن و بر بر جان خویشتن بر زبا بزرگشان خواندند بر دیوارهاي شهر بر سطح نورانی



 اغوا ٢١٠

 

باز تکرار کردند  را و آزادي، جان برابري و ش نگاشتندها بر خون خوی ذهن

  فریاد بزنند آدمیاني  ها همه روز که در دوردست آني رویشان را به امید  همه

  برابریم به آزار ندادن یکدیگر آزاد خواهیم بود آنما همه جانیم و بر 

و  آمدند ،و فریاد زدند دماندني خون  رسیدن بر جهان تا آخرین قطره رؤیايبه 

زندگی  ها از حیوان و انبات تا انسان به ني جا باکانه از جان گذشتند تا همه بی

نفس  آزادياي ند، به هوبه صلح باشد و برابري را منزلگه خویش کن ،دنگیر آرام

  دند و بی آزار روزگاران سپري کننبکش

دند شدند به پیش رفتند و جنگیره جان ننشستند و براي تغییر جهان یکس آرامپس 

  و من به جانشان به وجودشان منزل کردم

دانم همه را  حال می آريها  همه را دیدم از روزگاران پیشتر از خیلی دوردست

ام  دانم که به طول عمر همگان بوده ام، حال خوب می شنیده آناني  ام از همه دیده

ام تا جان  ي جهان را درنوردیده ها همهفراتر از دنیاي پیشتر ،ام را دیده آنانو دنیاي 

ان اي از این قدسی عالم باشم تا به این مقام واال دست یابم که به ج شوم تا ذره



 فصل چهارم ٢١١

 

ها  ي کرامت ی این جان واال همهي قدس و بر جاي نمانم که این ذرهننشینم  آرام

  ،ها است رسیدني  ، همهاست

 زیر نظر گرفتم و دنیایشان را از ي جهانشان را همه ،ترها دیدم همه را دیدم از پیش

چه هستند چه بوده  آنانکه  مببینم و بدان ،زیر نظر گذراندم تا ببینم این جان واال را

  و چه خواهند شد

  ،ها ي سال هایشان به طول همه به دل بودم آناناي از  من ذره آري

یش نزدیک هر بار به نامی مرا از خود راندند و به خو ،ها که بر من نهادند چه نام

 بار یکموش کردند و فرا بار یک، نابود کردند بار یکبهره برند و  بار یککردند 

، دور بمانند رؤیایمز خود راندند تا نباشم و از امرا به هزاري  ،به اسارت کشیدند

  گذر کردمرا بودم و از دیربازان به کنارشان روزگاران  اما من

هایشان به مغزهایشان به فکرهایشان به  هایشان به قلب هایشان به دل من به النه

به فراموشی سپردند  آرامه بودم و مرا چ ن جانانشانمن جا آنجانشان نه بیشتر از 

کردند تا نبینند و هیچ از من نشنوند اما من باز هم بودم و همه را  مدفون آرامچه 



 اغوا ٢١٢

 

را زیر نظر گرفتم تا به روزي به آخر روزي سر بر آورم و فریاد بزنم  چیز همهدیدم 

  ها را نهفته در آزار نرساندن آزادياین  ،بودن و این یکتایی زندگی را ،جان را

کار بستند تا من نباشم و از من  ، هر چه تالش در وجودشان بود بههر چه کردند

ي دنیاي  نه بیشتر من همه ،مانانماي از ه هاقی نماند اما ندانستند که من ذرهیچ ب

  سیت و وجودشان بودموي قد من جانشان بودم همه آنانم

ام کرد  درد دادن دردم داد دیوانه درد ،بیشتر از درد دیدن ،ي دردها را بردم همه

بست و به جایم نشاند تا  ها دهانم را د، خاموشم کرد قساوتکالفه و بی صدایم کر

پس هزاري سال لب بر نیاوردم تا دوباره به  ،انمدگر هیچ نگویم و خاموش بم

آیم و همه را بیدار کنم همه را به خویش صداي زنم و دوباره جهان را بر  رؤیایی

  مزین کنیم آزاديبه جان بسازیم به برابري بیاراییم و به 

  

  

  

  



 فصل چهارم ٢١٣

 

به  آرام ،دواندسر برون داد و ریشه  آرامکوچک که  اي بود ها ذره در دوردست

اش را بر  کوچکی آرامهر چیز بود، هیچ نبود و  ،و بر جهان منزل کرد آمدپیش 

ها پیش رفتند،  ها زمین شدند و به آسمان برگ جهان پهن کرد و ساقه کرد ریشه

رفت و بزرگ و  غنچه کرد جوانه زد و هر روز بارورتر شد، به پیش ،میوه داد

  شدي جهان را در نوردید، بیشتر و فراتر  تر همه بزرگ

از  قدر آنجاي جهان را گرفت  تر شد تا همه ي دیربازان بزرگ و بزرگ ان ذرههم

 قدر آناند،  دیر بازان گذشت که هیچ به خاطرش نماند که همه همتاي خویش آن

 قدر آنز خاطر برد اما به این بودن ارا  چیز همهکه  آمدهاي گوناگون در  به شکل

  ار گشتاي تازه به جهان پدید تا سر آخر ذرهتکه شد 

را به  چیز همه ،ردي تازه بر جهان را در نوردید و همه را در خود فرو خو ذره آن

تر شد، چندي نگذشته بود که خویشتن را مالک  خود بلعید و بزرگ و بزرگ

هیچ از دیربازش به خاطرش نماند و باز بزرگ  ،دیگران خواند و باز به پیش رفت

کشت و قربانی  زد، به آتش می شد، آتش می تر شد، گاه دیوانه می و بزرگ



 اغوا ٢١٤

 

کرد و گاه  ، گاه از گوشت و خون تناول میکشید کرد، گاه خون به دهان می می

  داد باز هم به پیش رفت و در این دیوانگی بارورتر شد ش آزار میبه لذت

که کرد را هم ت آنش را به زمین افکند و ش رفت که هم قامت خویبه پی قدر آن

تر شد، هر بار زشتی تازه  پاره کرد به اسارت برد زنجیر بر دستانش زد و باز دیوانه

برون داد هر بار به حماقتی تازه بیشتر آزار کرد و هر بار در زشتی بیشتري فرو 

 قدر آناصی و بیچاره ساخت در این دیوانگی فرو رفت که همه را ع قدر آنرفت، 

و بر جاي زشتی روا داشت که همه بیمار و کالفه شدند اما باز هم به پیش رفت 

باري از  ،نماند همه را مالک شد صاحب بر جان همگان نشست بر تاج و تخت

آسمان تنفیذ شد و گاه از زمین گاه به اغوا و گاه به تسخیر گاه ترس و گاه به زور 

پیش رفت که  قدر آنو باز بیشتر ریشه دواند و به پیش رفت  شد متوسلبه هر چه 

تی بود و جهان مدفون در زشتی به کام جهان را زشتی فرا گرفت همه جاي زش

  مرگ رفت

مرگ درود دادند تا ذره همان ، همه بر ناي همه در زشتی و مرگ غوطه خوردند

ما به جان برابریم ریم، خواند ما یکتا و براب آرامسر بر آورد و  آرامي پیشترها  ذره



 صل چهارمف ٢١٥

 

یدند بریدند ایم او گفت و هزاري سرش برون کش از یک ریشه و از یک راه آمده

به خون بردند و ذره هزاري شد ریشه دواند دوباره  ،دندتاراندند به خاك کشی

ساقه کرد اما اینبار نه بی هویت نه بی راه نه بی ارزش نه چون علفی هرز که اینبار 

  به ریشه دواندندش هزاري تکرار کرد

  نرساندن به یکدیگر آزاد خواهیم بود آزارما به جان برابریم و به مدد از 

جهان را به ارزش خویش ي  ره رشد کرد و پیش رفت اما همهپس اینبار ذره دوبا

به این واالیی جان قسم داد و راه را بر این طریقت  یکرنگ ساخت، هر کار را

  الیقش بود دست یابد آنچهپاك به پیش برد تا جهان غرق در این پاکی به 

او جان است او یکتایی  ،وخته استدیده د ،حال از کمی دورتر به جهانذره 

و حال که به جهان  بر اذعان است  همه آزاديو  او برابري ،ي جانداران است مهه

بیند که هم جانانش که همتاي جان او که برابر او که همراه  می آرامچشم دوخته 

یگانه قدسی جهانشان و این اند از  همگان از جان گذشته آزادياو هستند براي 

  ها است ي ارزش مهفراي ه

  



 اغوا ٢١٦

 

به جهان باقی نماند و است که دیگر آزار  آنروند و جهانشان  به پیش می آنان

  ید،زار در نیاهیچ کس به آ

  :ند فریاد خواهند زدجان ي جانداران که همتا و برابر و هم مهروز است که ه آن

  ما است آناز  آزاديو  ما همه آزادیم

، خواهد بود و از داشتن چنین جانانی به جهان خرسند خواهد شد آرام آزادي

روز سخن گفت و چیزي از او را شنیدند که اینبار مانا خواهد بود و  آنشاید 

از بودنش لذت  جاودان تا آخرین روز هستی به کام همگان خواهد ماند و همه

  :خواند بر همگان می آرام آنگاهخواهند برد، 

  .زار نرساندن خواهیم بودنیم و به جان برابریم و آزاد به آما همه جا
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