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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

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

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

  .افکارش را نشر دهد چنین ینگردد و ا

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

نیاز به  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 
شتم و دا یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود آناگر کسی از 

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



رهایی جاودانی که  .سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران،  آنداراي یک قانون است و 
  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

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

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

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

م و تنها هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادنگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

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

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

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



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

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  گرگ و میش است و مه غلیظی آسمان را فرا گرفته،  واــه

اي به چشم  آسمان کشیده، کلبه میان جنگلی زیبا با درختانی سر بهدر 

اي  آید و از دور خانه دودي به آسمان نمی آنخورد، از دودکش  می

شود، این کلبه به اعماق جنگل مدفون شده و در میان  متروکه دیده می

  آید پیر به چشم می یمنزلگاههاي این جنگل زیبا  درخت
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سوي خود  آورد و نور کم خورشید در حال طلوع از میان ابرها سر برمی

 آناي در  ست و هیچ وسیلهدمد، درون کلبه خالی ا را به درون کلبه می

هایی است که ما را درون یکی از  خورد، کلبه داراي اتاق به چشم نمی

شویم، مردي  میال روبرو س کشاند و با مردي کهن ها می قکاین اتا

  .روي گردنش را پوشانده استموهایی سپید که تا ها و  خمیده با ریش

از تمدن پدید اي دور  هاي پریشانش از او چهره موهاي مواج و ریش

نده و در تنهایی آورده، کسی که گویی سالیان دراز از آدمیان به دور ما

  خویش زیسته است،

اتاقک در  ، او میانهایی بلند هایی ژنده، چکمه با لباس هشتادسالهمردي 

کند و در حال تکان  هاي بلندي می حال راه رفتن و تکاپو است، سرفه

را با دقتی در خور  بسیار این کار است، به سختی و با زحمتدادن میزي 

را به  کشاند، سپس صندلی ي اتاق می یانهدهد، میز را به م تأمل انجام می
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هاي کاغذي به  زند و برگه رساند، دوباره در اتاق چرخی می کنار میز می

  گذارد، روي میز می

نشیند، در این اتاقک جز این  قلمی در دست دارد و به پشت میز می

میز و صندلی، یک تفنگ دو لول شکاري نیز توجه  آنت و پیرمرد فرتو

ي اتاق تکیه داده  کند، تفنگی بزرگ که در گوشه را به خود جلب می

  شده است،

کند و دوباره  چرخاند و به تفنگ نگاه می پیرمرد از پشت میز سر می

توان  کند، در نگاه پیرمرد می ها و نگاه به آنان غرق می خود را در برگه

زیادي را جست، مشخص است که او در سر هزاران فکر  فکرهاي

  سرانجام دارد بی

کوبد،  آید، با نوکش به پنجره می ي اتاق می اي به پشت پنجره پرنده

آید و با عجله از  پیرمرد که در افکار خود غرق است، ناگاه به خود می
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شود، به شوق آمده و  رهسپار می رود و به اتاقی دیگر اتاق بیرون می

ز اي کوچک در دست ا سهیکند و چندي بعد با ک ب اتاق را باز میرد

  گردد، قبلی باز می شود، به سوي اتاق اتاق خارج می

  پشت پنجره نشسته است، شپرنده در انتظار

زند و به روي درختی که در  گشاید، پرنده جستی می پیرمرد پنجره را می

آید و پیرمرد با  نشیند، هواي آزاد به درون می نزدیکی پنجره است می

کشد، گویی قسط بلعیدن هوا را  اشتیاق بسیار هوا را به درون سینه می

  دارد و در حال صرف غذایی بس لذیذ است

دهد، پیرمرد دست در کیسه  را تکان می آنزند و کمی  باد به ریشش می

بر زمین  آنکشد و از  برد و از درونش مقداري گندم بیرون می می

آید و با شوق زیاد شروع  پرنده به سوي گندم می ریزد، چندي بعد می
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دهد و پیرمرد  بین صدایی از خویش بیرون می آنکند، در  به خوردن می

  گر او است، در تمام مدت نظاره

بندد، چندي  از دیدن سرزندگیِ پرنده لبخندي بر لبان پیرمرد نقش می

 آند و از شون ها نزدیک می تري پرنده نیز به گندمنگذشته که تعداد بیش

کنند، پیرمرد دوباره دستی در کیسه برده و گندم بیشتري بر  تناول می

بندد و  را می آندارد، را پاشد و حال دیگر قسط بستن پنجره  زمین می

  کند، نگاهی از پشت پنجره به پرندگان می

کند تا از هواي  دهد و دوباره پنجره را باز می تصمیم خویش را تغییر می

نشیند باز غرق  ها لذت ببرد، به روي صندلی می ردن به آنآزاد و نگاه ک

و  خیزد ي برمیاشود، هنوز چندي نگذشته که سراسیمه از ج در فکر می

اي در دست از کلبه خارج  و کوزهگردد و با ظرف  به اتاق بازمی

  .شود می
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رسد، ظرف را بر  دارد و نزدیک به درختی می کمی در جنگل گام برمی

کند، شیر ظرف را  از کوزه درون ظرف را پر میزمین گذاشته و 

رود و در  یکند، پیرمرد به کناري م پوشاند و تمام سطح را پر می می

ي کوچک از باالي درخت  ي بعد سه بچه گربهایستد، چند انتظار می

روند، او به آنان چشم دوخته و  آیند و به سوي ظرف می پایین می

ي فرتوت رنگی نو بخشیده  هرهچ آننگاهش پر از شوق است، شادي به 

ها است، چندي بعد  ها و جان و زندگیِ آن و چشمانش خیره به گربه

شوند و پیرمرد ظرف را به دست گرفته به سوي  ها از آنجا دور می گربه

  گردد کلبه باز می

  بار دیگر پشت صندلی منزل کرده و به فکر فرو رفته است

  من کیستم،

  من کیستم
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  کند را تکرار می جملهزیر لب چند بار این 

  من کیستم

نگاه قدر در فکرهایش النه کرده که دیگر تاب  آنگویی این جمله، 

ن بیاید و دمادم بر جهانش باید که به زباداشتنش در خیال نیست و حال 

گوید که  کند، زیر لب می ي اتاق می تراود، نگاهی به تفنگ در گوشهب 

  نیز چون من انتظار بکشزمانی نمانده، تو 

کند، قلم را در دست  ها را مرتب می گوید و مصمم برگه سخنش را می

بعد برگه را پاره و به زمین  يچند کند، گرفته و شروع به نوشتن می

از جاي  باره کیکند که  اندازد، چند باري این کار را تکرار می می

  گیرد، خیزد و تفنگ را به دست می برمی

  زند، فریاد می

  حال زمان انجام است، حال زمان رها شدن است،



 نی شهسواری ١٤

 

  ند،نشی ندلی میگذارد و دوباره سراسیمه به روي ص تفنگ را به زمین می

  :گوید زیر لب می

  باید، باید

بندد، گویی به  گذارد و چشمانش را می سرش را به روي کاغذها می

و  کرده دنیوزنگذشته که بادي تند  خواب عمیقی فرو رفته، زمانی

  زد،یخ کوبد، پیرمرد سراسیمه از جایش برمی ره را به هم میپنج

  خواب بوده است یا نه؟

دلی بندد، دوباره به روي صن رود، پنجره را می به سوي پنجره می

  :گوید گیرد و زیر لب بارها می یگردد، قلم را به دست م بازمی

  باید،
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به سوي  خیزد و اندازد و از جاي برمی دوباره چندي بعد قلم از دست می

  رود، همان اتاقک که باري گندم و شیر آورده بود می

ي این کلبه است، مقداري شیر از کوزه در لیوان  اتاقک آشپزخانه

شود، پس از  ریزد و قدري شیرینی در دست مشغول خوردن می می

اي  هیچ وسیله آید که خالی و بی ي متروك می به پذیراي کلبه آنصرف 

  شود، تختی دیده می آنکه در  رود یاست، به سمت اتاق دیگر م

لغزد،  گیرد، تنش خسته و رنجور بر تخت می به روي تخت آرام می

تی دور از این حجم خواهد به خوابی فرو رود و خود را براي ساع می

  ،افکار کند

ها  خسته است و دواي این خستگی خوابی آرام خواهد بود، شاید ساعت

بود، حال که خسته در فرو رفته  اتاق به فکر آنپیش از آمدن ما در 

  مدانی او نمیمیده و به خواب فرو رفته ما هیچ از دنیاي جاي خویش آر
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خیزد و دوباره به  د دوباره از جاي خود برمیرچندي نگذشته که پیرم

تر از بار پیش قلم در  گردد، مصمم میز و صندلی بازمی آنسمت اتاق و 

  نگارد گیرد و بر سربرگ کاغذ می دست می

  من کیستم

  به راستی من کیستم؟

هیچ از خویشتن ام و به این دنیا با چنین مردمان  اطالع بی آنخود نیز از 

  ام و هیهات که به طول عمر ندانستهدانم  نمی

  اند؟ م و تمامیِ این مردمان انسانمن انسان

 گونه همانچندي پیشتر تصمیم گرفتم تا به زندگی خویش خاتمه دهم، 

کردم و دوست داشتم تا به جبر روزگار تن در ندهم  میکه همواره فکر 

و مرگ خویش را به دستان خود سازم، به جنگ با جبر روم و با اختیار 

  ام خاتمه دهم به زندگی
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چشم نبینم، محتاج  را به آغوش بکشم، خاري را به آنرگ نهراسم، از م

م، با آسودگی به آسمان پرواز کنشدنم، پیش از فرتوت دیگري نشوم و 

ترسیم کرده بودم،  شتنیخومن از دیرباز پایان زندگی خویش را 

  که به دست خود باشد و در اختیار خویشتنم گونه آن

عملی خواهم  را آنپوشانم و به زودي  ي عمل می حال به این مهم جامه

ام، وسایل منزل را به دردمندان  کرد، تمامیِ کارهاي الزم را انجام داده

به  آنمردنم تفنگی براي خویشتن تدارك دیدم تا با هدیه دادم، پیش از 

زندگی خاتمه دهم، لیکن کمی پیشتر از این راغب شدم تا قبل از مرگ 

  بنویسم،

، به راستی یتنامه استوص یک دانم اسمش چیست، مسلما بیش از نمی

ام،  بوده چه کسیوانند و بفهمند کیستم، شاید بخندانستم در طول عمر 

شاید کسانی چنین زیسته و در این دنیا گام نهادند، نام چنین جاندارانی 

  زیند چیست و چگونه در این دنیا می
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یوندند و در کنارشان از نوعان خویش بپ ن تنها نباشند و به همکاش چنی

چو من کس دیگري باشد و رون آیند، چه زیبا است اگر تنهایی ب

به مثال من تنها نباشد، چه سخت و دشوار براي کسی که عمري  گاه هیچ

ننگاشته و بسیار کم خوانده است حال نگاشتن و شرح اوصاف خویش 

اما توان ما چه ، نهاي دشواري خواهد بود زدانیچ همهدادن بر جماعت 

در انفعال کاري بر این دنیا  اي هر نکردهتالش ما راهگش بسیار که

  ها است انسان

نویسم،  م و مینشین روزها است که پشت این میز میها و  ساعت

 آنکنم تا شاید بهتر بنویسم، به خواب رفتم و در  نویسم و پاره می می

تلنگري بود تا بدانم، شاید این تردید  آندیدم که خواهم مرد، شاید 

باعث شکستنم در برابر جبر روزگار باشد، از این رو خواهم نگاشت، هر 

  ...تا بدانند وگویم و به دیگران یادگار خواهم گذاشت  یتوانم م چه می



  

  

  

  

  

  ام که امروز منزلگاه من است، زاده شده ییجا نیهم والیــدر ح

 آناي بدل شده اما  کمی دورتر از این کلبه که شاید امروز به خرابه

ي ما  د، خانهکردن هاي بسیاري زندگی می روزگاران در این حوالی انسان

شد که  روستایی محسوب می ،نیز در همین حوالی بود، این منطقه

  چندین خانوار سکنه داشت،
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مردم در دل جنگل به کشت و کار مشغول بودند و این قلمروي 

م ها شده بود، هرچند از کنار ه حیوانات تبدیل به منزلگاهی براي انسان

کمتر از امروز مخل آسایش یکدیگر  بودن بیزار بودند لیکن چه

  حقا که حیوان دور و دورتر از انسان طالب زندگی است،، شدند می

جاوز روزگاران به حریمشان ت آندر  کمتر هم ها به راستی انسان

پایان بوده و هست اما شاید کمتر از چنین  کردند، هرچند تجاوز بی می

  نده است،روزگارانی بوده و این در ذهن من به یادگار ما

اي  رودخانه آننزدیک  اي چوبی در اعماق جنگل بود که ي ما کلبه خانه

گرفت و در طول جنگل امتداد  سرچشمه می از دل کوه جاري بود و

ساختند تا بتوانند از آبش  ها را اغلب در کنار این رود می ، خانهداشت

طراف خانه این رود بود، اي ما نیز در کنار  ز این رو کلبهاستفاده کنند، ا

پایان، جنگل، درختان سر به آسمان کشیده و  هاي بی پر بود از زیبایی



 رسگردانی ٢١

 

هاي گیاهان و علفزارهایی که روح آدمی را  هاي زیبا، بوته مغرور، گل

  دادند نوازش می

اي در همین جنگل زاده شدم، ساکنان این روستاي  من در چنین کلبه

ی یا از اقوام یکدیگر جنگلی با یکدیگر نزدیکی خانوادگی داشتند، یعن

هاي طوالنی جز  زندگی در کنار هم طی سال ي واسطه بهبودند یا 

  آمدند خانواده یکدیگر به حساب می

اش همواره به کار مشغول  ز ابتداي زندگیپدرم مردي تنومند بود که ا

ونه پدرم نیز اینگي بود، زاندر جد کشاور ما سالیان درازي جد بود، کار

پدرش مشغول به این کار بود، در  دکی در کناراز همان دوران کو

هاي جنگلی بسیاري وجود داشت که گاه مردان و زنان به  جنگل میوه

را براي فروش به  آنشدند و با طی مسافتی  مشغول می آنآوري  جمع

  بردند، هاي نزدیک می شهرها و آبادي



 نی شهسواری ٢٢

 

اي از جنگل نزدیک به کلبه، هر کس به  فارغ از این در گوشه

هم  آنکرد و از محصول  میزي مشغول بود، زمینی را بارور کشاور

کردند و هم براي فروش و امرار معاش به  اش تناول می خانواده خود و

غول بردند، پدر من نیز همواره به چنین کارهایی مش ها می دیگر آبادي

داشتیم، گاه گوسفندانی و گاه بزي  بود، جز این کار ما همیشه حیواناتی

یم و آنان در کنار ما شد تا از شیرش استفاده کن یز مراقبت میکه از او ن

  .زندگی آرامی را سپري کنند

و همیشه در چنین  مادر نیز همچون پدرم به همین کارها مشغول بود

کردند و گاه به  دو به سختی کار می آنکرد،  کمک می کارهایی به پدر

در زمین و  هاي جنگلی مشغول بودند، گاه به کشت و کار چیدن میوه

  مان گاه به تیمار حیوانات اهلی

 دریغش را بیش از هر چیز محبت بی مادرم بسیار مهربان بود، صورتی که

کردي دوست داشتی به زیبایی بیکرانش خویشتن را غرق  درك می
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ها به نظاره  کرد تا ساعت غب میا، چشمان مهربانی که آدمی را رکنی

زیبایی چشمانم است،  برابري مادرم همیشه در  ند، چهرهبنشی آن

  دریغش که معناگر محبت بر جهانم بود بی

دید به  غنیمت می حمت کشیده و چروکین که هر زماندستان ز آن

کرد و من  فشرد و نوازش می شد و مرا در آغوش می سوي من دراز می

  جستم، شدم و از او محبت می به چشمانش خیره می

ر بودند و پس از دان مشغول کادو به سختی از بامداو مادرم هر پدر 

شد تا  هاي اطراف می آوري محصوالت پدر راهی شهر و آبادي جمع

هایشان را بفروشد و کاالهاي ضروري دیگرمان را تهیه  ي تالش ثمره

رسید و مشغول  گشت و به کارهاي خانه می کند و مادر به خانه برمی

  کرد شد و از من مراقبت می آماده کردن غذا می
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تر  روان آنهاي آهنین  کردند تا زندگی و چرخ سخت کار میها  آن

زده به سختی و با تالش بسیار آنان نیز  هاي زنگ بچرخد، لیکن این چرخ

  ایستاد، چرخید و می گاه نمی

مان لمس  زندگی يجا يجاگذشت، فقر در  زندگی برایمان به سختی می

چرخ  آند تا کشی کرد، مادر بیشتر زحمت می شد، پدر بیشتر کار می می

بچرخد و ما کمتر سختی بکشیم و سر گرسنه به بالین نگذاریم و در 

  حسرت زندگی نباشیم

روزگاران به همین منوال در حال سپري شدن بود، من روز به روز 

به جستجو  آنو در  شناختم دنیا را بیشتر میشدم  تر می بزرگ

پرداختم، کنجکاوي براي دانستن و شناختن دنیا نظرم را به خویش   می

شدم و در ذهنم هزاران سوال شکل  خیره می آنکرد، به  جلب می

  گرفت، می
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گذاشتم و آنان پاسخ سوالی  سوال را به سرعت با پدر و مادر در میان می

ادن ادامه شدند و اگر به پاسخ د را نداده با سوال دیگري روبرو می

  ها باید پاسخگوي سواالت بیکران من بودند دادند، شاید ساعت می

دریغ با هزاران  هاي بی ي فهمیدن بودم و دانستن، پر از کنجکاوي تشنه

  شد پاسخ که هر روز به شمارشان اضافه می سوال بی

هاي  مند به دانستن و پرسش قهي کنجکاو و عال دیدن این روحیه

 انداخت تا بستري فراهم کنند و یرا به فکر م مادر پدر و ،ي من هوقف بی

اي که ما  دهکده آنمن بتوانم این روح کنجکاو را سیراب کنم، در 

او  کرد، اي نزدیک به ما زندگی می سکونت داشتیم، پیرمردي در کلبه

ي اهالی دهکده داناتر محسوب  او از همه کردند، را پیر دانا خطاب می

  شد می
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خوانده درس گفتند در شهر سالیان درازي تحصیل کرده و  برخی می

درس  ساالن بزرگگفتند در شهر به کودکان و  است، برخی می

گفتند از دیدن روزگار چنین عالم و فرهیخته  و برخی می آموخته می

  گشته است،

بیشتر اهالی دهکده فرزندان  گفتن و شرح ماوقع نبود، خودش راغب به

بیکران علم و دانش را  اي از دریاي بردند تا ذره زد او میخویش را به ن

فرا گیرند و بتوانند بخوانند و بنویسند، از این رو در ازاي چنین موهبتی 

دادند و گاه درهم و  از سوي پیرمرد، والدین کودکان به او طعامی می

  .دیناري که پیرمرد دانا نیز بتواند، روزگار سپري کند

ن این روح کنجکاو مرا به نزد پیرمرد دانا بردند و من پدر و مادرم با دید

و بردباري با ما  شدم، پیرمرد دانا با تأمل بسیار به آموختن دانش مشغول

گفت و سعی در آموزش بهتر ما داشت، به ما دانش خواندن  سخن می

بخش بود خواندن و نوشتن در دیاري که  آموخت و نگاشتن چه لذت می
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گی تنیست و تو با احساس کودکانه بر فرهیخ کسی بر این کار مسلط

  فروشی و بر این مفتخري خود فخر می

دادم و سعی در  ي بسیار به سخنان، پیر دانا گوش فرا می من با عالقه

بردم،  تر علوم داشتم و از این کار لذت فراوان می و سریعآموختن بهتر 

ر به من روي د و بیشتآم ي من سر کیف می این همه عالقه پیرمرد نیز از

کرد، دوران خوشی بود، من  تر می آورد و یادگیري را برایم سهل می

درگیر آموختن این فن جدید، خواندن و نوشتن به فراخور این درگیري 

ها کم شده بود و حال ذهنم متمرکز آموختن این  ذهنی دیگر این سوال

  دروس بود

و چه  موختیمآ وشتنو ن تا خواندن حال دنیاي ما ادامه پیدا کرد گونه نیا

لذتی از این کار بردیم و چه فخرها که نفروختیم، براي پدر چیزي 

کرد و من در پوست خود  برد و تشویق می خواندم و او لذت می می

  گنجیدم، نمی
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هاي دیگر  یافت، پیر دانا به آموزش آموزش خواندن که پایان می

 آنآموخت لیکن پس از  پرداخت و علم و معرفت به ما می می

سویم  ها به سرخوشی از یادگیري نوشتن و خواندن بار دیگر پرسش

ن گاه دور ماند و گاه عصبانی شد و سخ به آناهجوم آورد، پیر دانا از پا

  نشستم، من باز کنجکاو بودم و فرو نمی

کردم و از  ها او را نظاره می نشست و من ساعت بلبلی بر روي درخت می

داد، گویی با  نشست و آواز سر می یبردم، چه زیبا م دیدنش لذت می

کردند و من در  ها با هم بازي می بسیار دارد، گربه هاي جهان سخن

جست و من  آرزوي بازي با آنان بودم، موشی از درون جنگل بیرون می

رود و مقصد  کردم تا بدانم به کجا می با سرعت او را تعقیب می

  گی کنمها زند اش کجاست و به دنیاي او و با آن نهایی

داد به او نگاه  جغدي بر روي درختی نشسته، صداي عجیبی سر می

ها در آسمان پرواز  بردم، عقاب هایش لذت می کردم و از زیبایی می
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ي ستبر مغرورانه  کردند، با شکوه به زمینیان فخر میفروختند و با سینه می

ها  انکردند و من از دیدنشان در فراز آسم یشان نگاه میهابه جهان زیر پا

  آمدم، می شدم و به پرواز در پر از غرور می

آمد او را  ه سمت من میجست و ب ها بیرون می سگی از ال به الي بوته

کرد، در کنارش  کردم و او خودش را در آغوش من رها می نوازش می

کردم و از  ام او را نوازش می چه آرام بودم، گویی از جهان دور شده

  شدم، آرامشش آرام میبردم و با  لذت او لذت می

انگیزشان به وجد  هاي هوس از جست و خیز آهوان زیبا با هم و بازي

اشک در چشمانم حلقه  شان یناشدن وصفهاي  آمدم و از زیبایی می

  بست، می

و دور از  و در کنار آنان باشم، جزئی از آناندوست داشتم در جنگل 

  زندگی کنم آنان با ها گر در این دنیاي پر از زیبایییدنیاي د
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پایان من به حیوانات و طبیعت از همان نخست در وجودم  ي بی عالقه

برایش تالشی نکردم و هماره آنان را با تمام وجود دوست  گاه چیهبود، 

گرفتم و  رفتم، آنان را در آغوش می داشتم، به سمت درختان تنومند می

از دنیا شاد ها بودن  آن گفتم و از در کنار ها در کنارشان سخن می ساعت

  شدم می

دهکده نزدیکانی نیز داشتیم، بیشتر اهالی  آنجنگل و در میان  ما در

دهکده با یکدیگر اقوام بودند و ما نیز از این قاعده مستثنا نبودیم، مادر 

کرد، همیشه به  پیرزن مهربان در همان حوالی زندگی می آنمادرم یعنی 

و او مرا در آغوش رفتم  خاطر دارم که با چه شوقی به سویش می

ها  گفت و گاه افسانه ها می کرد برایم سخن بارانم می گرفت، بوسه می

و در  دادم با سرزندگی به سخنانش گوش فرا میکرد و من  تعریف می

  آمدم عالم رویا به پرواز درمی
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هاي  خوردنیپخت و دستانم را از شکالت و  برایم شیرینی می

ها برایم  نشاند و ساعت کنار خود مید، مرا در کر ي دیگر پر می خوشمزه

گفت تا چشمانم گرم  اي می آمد، قصه گفت، شب به بالینم می سخن می

شود و به خواب فرو روم تا از خوابیدن من مطمئن نبود از بالینم دور 

  نشست شد و خواب رفتن مرا به نظاره می نمی

من در  مادر بزرگم را به جان و با جان دوست داشتم، او مهربان بود و

مثال در جستم مثال در کنار حیوانات بودن  کنارش، آرامش ابدي می

رزن مهربان پی آنآغوش کشیدن درختان مثال زیستن با آنان، در کنار 

  آمد روحم به پرواز در می نیز آرام بودم و شاد،

رفتیم و  ي مادربزرگ می اي یکبار به خانه من به همراه پدر و مادر هفته

اش  آورد، فرزندانی داشت که با او در خانه ه منزل ما میگاه پدر او را ب

شدند اما من تنها  ي من محسوب می ها هم خانواده کردند، آن زندگی می
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جان مهربان  آنرفتم و از در کنار  خانه می آنبه ي دیدن او  به واسطه

  بودن شاد بودم

و در انتظار شناختم  ي ما بیاید سر از پا نمی زمانی که قرار بود به خانه آن

ها که قرار بود به  کردم، در یکی از همان هفته شماري می آمدنش لحظه

ي مادربزرگ برویم اتفاقی افتاد که ریسمان این ارتباط زیبا را از  خانه

  هم شکافت

شد که زودتر آماده باشیم، باید  هوا آفتابی بود، پدر به مادر متذکر می

ربزرگ نبود اما پدرم همیشه ي ماد برویم، هر چند راه طویلی تا خانه

ي  عجله داشت تا کارها را زودتر انجام دهد و شاید این رفتن هم به مثابه

کرد که  اصرار می شد، از این رو هماره به مادر کاري برایش تلقی می

  دجاي نگزار خواهد، وسایلی را که براي مادر می د وزودتر آماده شو
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ي مادربزرگ رهسپار شدیم و من شاد  پس از اندك زمانی به سوي خانه

گنجیدم، دوست داشتم به پرواز درآیم و  بودم و در پوست خودم نمی

زودتر مادربزرگم را در آغوش بگیرم، در کنارش بنشینم و او برایم 

هاي باورنکردنی خویشتن را  هافسان آنها بگوید و من در رویا و  سخن

و  ییایرؤهاي  باران کند و لحظه د و بوسها در آغوش بگیرمر ،مغرق کن

  زیبایی برایمان رقم بخورد

شدیم که من از کنار پدر و مادر به  ي مادربزرگ نزدیک می به کلبه

ي مادربزرگم دویدم تا زودتر از همه  سرعت جدا شدم و به سمت کلبه

ی تا با من روبرو شود و هر دو از رسیدن به هم شاد شویم، چند قدم

  کلبه نمانده بود که مادربزرگم را در کنار کلبه دیدم

اش  متوجه حضور من نشد و من به آرامی در کناري ایستادم و نظاره

کردم، مرغ چاقی در دست داشت و چاقو در دست دیگرش، مرغ را به 

  زمین گذاشت و چاقو را بلند کرد
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شیدن من خشک بر جاي خود مانده بودم، قدرت سخن گفتن و فریاد ک

گر این اتفاق بودم، صدایی از مرغ شنیدم، گویی با  نداشتم و تنها نظاره

گشود تا به درونش النه  زد و پوست تنم را می صدایش به تنم تازیانه می

  هاي خون جاري بر زمین و بازگشتن مادربزرگ به سوي من کند، قطره

  کرد او مرا دیده بود و چون من شوکه نگاه می

  ریسمان پاره شد، آنبعد به آرامی لبخند زد، وجودم پر از تنفر بود و 

  به سرعت از کنارش دور شدم و به جنگل زیبا پناه بردم،
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روحم نگاه به چشمان مهربان مادرم که در بستر بیماري بود زخمی به 

گر بودم، به شدت مریض بود و ما  زد و او را در این حال وخیم نظاره می

  گذراندیم، در این حال پر از غم زندگی را به سختی میاز دیدنش 

دکتري به بالین درآمد بیشتري کسب کند کرد تا  پدرم تالش بیشتري می

، مادر آورد این غم النه کرده به جانمان را دور کند و دوباره شاد شویم

زد،  هایش زخم به جانمان می سوخت، سرفه مادرم به سختی در تب می

  چه تصویري در ذهن من حک کرده بودوضعیت  بودن مادر در این

نگاه مهربان  آننگاه مضطرب،  آنهمیشه چشمانش در برابرم هست، 

افتاد  به من می نگاه که همواره وقتی آندرونش بود،  که حال ترسی

شدم و حال پر از اندوه به سویش  کرد و من پر از شادي می نوازشم می

  گرفتم آمدم و در آغوشش می می
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به کند و قدرتش را جزم تا خود را  ردم که خود را جمع میک حس می

ن ایمان نیز بر آنازد که خود  ان پر امیدي میمن سالم نشان دهد، سخن

کردم که تنها براي آرام کردن من به زبانش جاري  نداشت، حس می

  شود می

نشست، با نگاهی پر از اندوه او را  آمد به بالین مادر می پدر به خانه می

کرد و خود را  شد، به سختی کار می کرد و از خانه برون می می نظاره

کشید، به  کرد، بارها به دوش می مشغولی از جهان دور می مشغول این دل

شد، به همراه خود، پزشکی به بالین  هاي اطراف رهسپار می سمت آبادي

  آورد تا او را ببیند و همان سخنان پراکنده را تکرار کند مادر می

کشید  ب و کمی دارو تسکین دردهاي مادرم نبود، مادر درد میاي آ ذره

توانستم برایش بکنم و با  بردیم، کاري نمی و با دردش ما نیز رنج می

نشستم، در همان روزهاي پر اندوه،  هاي بسیار به بالینش می اندوه ساعت

  تالش پدر و دردهاي مادر، مادر چشمانش را آرام بست و دگر باز نکرد
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روزگار، پر کشیدن مادر با  آنها پر کشید، چه تلخ بود طعم  ماناو به آس

دار، حال محبت از کنار من پر کشیده بود و  هاي مهربان و دنباله نگاه آن

  کردم جاي خالیِ این مهر بیکران را با تمام وجود لمس می

ها و گیاهان و درختان دردم را  رفتم و با نظاره به حیوان به دل جنگل می

ي جان  کردم و آنان آرام و صبور به سخنانم با همه تقسیم میبا آنان 

  دانستند دادند و خویشتن را همدرد من می گوش فرا می

 آنرفتم، حال دیگر مادربزرگ  شدم وقتی به دل جنگل می چه آرام می

ي پر محبت را برایم نداشت و من چه حس بدي به او داشتم،  چهره

نگریستم، به  صحنه در برابرم بود، به دستان خونینش می آنهماره 

نشود از او دوري  آلوده خونبردم که جسمم به  آغوشش پناه نمی

نش هم نبود مهربا ییها نگاهجستم، مادر نبود دنیا هم نبود مادر نبود و  می

خوارم بود و درختان سر به فلک کشیده سنگ  لیک جنگل زیبا تنها غم

  ودنددر کنارم بصبورم 
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کردم و به  رسیده بودم حال در کنار پدر سخت کار می یسالگ دهبه 

شدم، در بین هر کار و تالشی فکرها از من دور  اعماق افکارم غرق می

مادر مهربان به کنار پدر کار  آنبود، حال مثال  منبود و همیشه همراه

 هاي آنان نبودم و جزئی از تالش گر تالش کردم و دیگر تنها نظاره می

  کردم شده باید کار میها و دنیا  فرسا براي زندگی کردن طاقت

روییدن گیاهان در برابرم و تیمار حیوانات چه زیبا بود، آنان را آرام در 

و   بودن شدم، حال در میان جنگل آرام میدیدم و از بودنشان  کنارم می

یر ام بود، گهگاه به سمت پ کار روزانه هاي جنگلی بیشتر آوريِ میوه جمع

  آموختم، اي دانش می شدم و ذره می کالم همرفتم، با او  دانا می

مهر و  آنگذران زندگی در میان کار و خواندن و دانستن، به دور از 

  .پایانی بود تکرار بی آمیز چه بتنگاه مح
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ها در گریز بودم و  از همان کودکی از ارتباط برقرار کردن با انسان

دیدم وقتی به نزد استاد پیر  نمی اي به چنین کاري در خودم عالقه

بسیاري نزد تر از خودم  تر و بزرگ کوچک گاه وساالن سن همرفتم،  می

دادم و  نشان نمیها از خود  اي به ارتباط با آن من هیچ عالقه و بودند وا

دوري  جمعشانعت از ها به سر صحبتی با آن گاه بعد از اندکی هم

گاه براي ارتباط  و هیچبود جستم، این احساس هماره در وجودم  می

جستم، بیشتر دوست  ها در خویشتن اشتیاقی نمی ار کردن با انسانبرقر

کالم شوم به  داشتم به دامان طبیعت بروم، با حیوانات و نباتات هم

  ها به جهان پیرامونم فکر کنم اي در تنهایی خویش بخزم و ساعت گوشه

ي عظیمی در پیش رو خود در داالن تو در توي افکارم پرسه بزنم و دریا

و گاه شنا کردن بیاموزم اما با شنا کنم، گاه غرق شوم  آنبسازم و در 

ها مرتبط نشوم که نکند  ها نروم و با آن ي این اوصاف به نزد انسان همه
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کالمی با آنان بیشتر در فکر  ي افکارم را بدرد و هم طنین صدایشان رشته

  ...کهدر فکرهایی  بار نیاغرقم کند اما 

لیکن  بودها از همان ابتدا در وجودم  این حس دوري جستن از انسان

وزها به سختی در کنار پدرم در گذشتم و ر می یسالگ دهزمانی که از 

رفتیم، بیشتر با  هاي اطراف می ل تالش بودم گاه با او به دهکدهحا

ط ارتبا گونه نیاکالم،  شدم و ناخودآگاه با آنان هم ها مرتبط می انسان

 وساالن سن همبا  آنکردم و به فراخور  جبري بیشتري با آنان برقرار می

  خویش نیز بیشتر معاشرت کردم

هاي دیگري نیز بود که در  در اطراف زمین زراعی کوچک ما، خانه

شان مثل  و بعضی زیستند من می وسال سن همها کودکانی  برخی از آن

زي بودند، این حس کردند و برخی مشغول با یکار م من نزد والدین

ها و دنیایشان کماکان در من زنده بود و دوست  دوري جستن از انسان

دیدم و گاه مجبور  ها را می داشتم با خویشتن خلوت کنم، لیکن بیشتر آن
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شدم، ارتباطم هماره نوعی اجبار بود، گاه  ها می به برقراري ارتباط با آن

  یافت جکاوي ادامه میکرد و گاه به کن به اجبار نیز ادامه پیدا می

ها  مرتبط شدم و شاید به قول انسان وساالنم سن همبیشتر با  گونه نیا

  دوستانی پیدا کردم،

هاي مهربان  نگاه آن آلودش، هاي عشق نگاه آنین صداي مادرم و طن

دیدم که  آمدم و بستري را می همیشه در برابرم بود، وقتی به خانه می

به شد،  ي جانم درد می همهرفت  به خواب می آنروزگارانی مادر در 

  زدم فریاد مینشستم درونم ماالمال از غم  بالینش می

زد  ها اشک بریزم، لیکن صدایی از درونم فریاد می دوست داشتم ساعت

که استوار باش، در خویش بمان و این غصه را بگذران، از این رو 

 آنردم، به یاد ک ها بر جاي خالی مادر نگاه می نشستم و ساعت می

کرد،  کشید و نوازشم می افتادم که دستانش را به رویم می روزگاران می
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کردم و تمام جانم پر از شادي و شعف  به چشمان مهربانش نگاه می

روزها که به  آنکردم،  اش فکر می شد، به روزگاران تلخ مریضی می

انش فشردم، گاه دست رفتم و دستانش را در دستانم می باالي سرش می

سرد  قدر آنسوزاند و گاه  قدر داغ بود که گرماي بدنش جانم را می آن

  خواستم از آتش درونم بر او ببخشایم بود که می

کرد، با چه تالشی چشمان مهربان و  چه آرام و معصومانه به من نگاه می

مادربزرگ  آنساخت، گاه به یاد  ناامیدش را، امیدوار براي من جلوه می

دیگري شده بود،  انساناش برایم مبدل به  دم که حال چهرهافتا مهربان می

افتادم،  روزگاران پیش می آنکردم به یاد  هرگاه به مادربزرگ فکر می

ها و ناگاه به داالنی از  ها، بارش بوسه ها، نوازش قصه خواندن آن

بست که  نقش می مزن در برابر آني  رفتم، چهره فکرهایم فرو می

  ي حیوانی است در حال بریدن خرخره سنگدالنِ
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پیرزن  آنشود و  کشد، شکنجه می دهد، زجر می حیوان جان می آن

اي خون  هایش به کار خود مشغول است، قطره ها و ضجه توجه به ناله بی

کند،  را با دستان که مرا نوازش داده پاك می آنپاشد و  به صورتش می

کند و من با حسی پر از  میگردد، به من نگاه  دهد و بازمی ادامه می

و سوخته به سوي جنگل  گرفته آتش با جان گیرم و نفرت از او فاصله می

ریزد و خون جان من با خون حیوان  برم، دستان پر مهر خون می پناه می

  نوشند، یکرنگ به کام هزاري رفته و می

روزگاران خوش  آنچه بسیار این فکرها که گهگاه با به خاطر آوردن 

چنین افکاري غرق آورد و مرا در  ه سویم هجوم میرگ بمادربز

  ها کرد، هربار به شکلی و به درازاي ساعت و روزها و ماه می

خدا، این واژه را چه بسیار از همان کودکی شنیدم، با شنیدنش به فکر 

شد، گاه پدر او را گرامی  فرو رفتم، گاه و بیگاه بر زبان مادر جاري می

آمد، پدر و مادر حالتی  از او به میان می داشت، هر وقت سخنی می
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کردند، از همان  گرفتند و مدام از او یاد می خاضعانه به خویش می

پایان در باب این نام در ذهنم بود، گاه و بیگاه  کودکی هزاران سوال بی

 ی اوقاتشنیدم و برخ ها می گذاشتم، پاسخ ها را با سایرین در میان می آن

  رفتم به فکر فرو میده باشم بدون اینکه جوابی شنی

  مهربان يخدا

هاي  کرد و ملتمسانه خواهش همواره مادرم این نام را برایم الال می

کرد و  گذاشت، براي ما آرزوي سالمتی می خویش را با او در میان می

  پرسیدم که خدا کیست در روزگاران خوشمان از او می

  هایی داري؟ چرا از او چنین خواسته

ها، خالقی یکتا و  او پدر ما است، پدر زمین و آسمان: گفت مادرم می

زد، با  ها از او حرف می آمدم، برایم ساعت قدرتمند، گاه به شوق می
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رفتم، او نیز به سختی براي آسایش  سخنانش بیشتر به فکر فرو می

  کند چون پدر و مادر من؟ فرزندانش کار می

  او مثل پدر من است، پس چرا لقب مهربان دارد؟

  تر نبود؟ گر مادرم مهربانم

هایش سراسر مهر است همچون  د، نگاهیکش دست نوازش به سرم می

  مادر من؟

  او که مادر نیست،

شد، به او فکر  کردم تمام جانم سوال می هر بار که به خدا فکر می

که در  کردم و سیمایی برایش متصور بودم، همیشه نشانم داده بودند می

ان جایگاهی ساخته بودم، او نشسته بود آسمان است و برایش در آسم

  کرد چرا کاري نمی
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چشمان  افتادم و چشمان او را به جاي چشمانش مهربان نبود، یاد مادر می

  د،کر خیره شده و مهربانانه نگاهم میگذاشتم که به من  در ذهنم می خدا

  مادرم چرا رفت؟

 گفت من به نزد خدا خواهم آخرین روزهاي عمرش به من هماره می

  آیی، رفت و تو سالیان سال زندگی خواهی کرد و سرآخر پیش من می

شد، خدا چون مادربزرگم مهربان  اي از سرم دور نمی فکر به خدا لحظه

کند و  مثال پدر است، به سختی کار می در افکارماست و چون تصویر 

  دارد زانی میرا به من دوخته است و مهربانی اریا چون مادر چشمانش 

هاي من روز به روز ها در حال گذر بودند، فکر ها و سال اهو مروزها 

که در  يزیهر چگذاشت،  اي آرامم نمی شد، لحظه بیشتر و بیشتر می

شد،  دیدم، باعث به وجود آمدن افکاري در ذهنم می دنیاي پیرامونم می

اندیشیدم،  می آنها به  کردم، ساعت خود را در این دریاي افکار غرق می
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کردم به تمام  را وارسی می آنرفتم و  اي بزرگ به داخلش می چون کلبه

کردم، گاه به دنبال پاسخ  را تفتیش می آنکشیدم،  هایش سر می اتاق

ي عظیم سیر  کلبه آنحل و گاهی تنها غرق در افکار در  بودم و گاه راه

  کردم می

و به  ه بود که برایم بسیار غریب بوداي در من بیدار شد احساس تازه

، چیزي که مرا به سمت خود متازگی با این حس روبرو شده بود

نشست،  ام می شد، عرق سردي بر پیشانی کشید، تنم گاه داغ می می

توانستم به موضوع خاصی متمرکز شوم، جز  شد، نمی فکرهایم آشفته می

زمان ندیده  آنهایی که تا  دیدم، خواب هاي بسیار نیز می ها خواب این

کردند و مرا به دنبال  جست و خیز می مهایی که در برابر هبودم، چهر

  کشاندند، خویش می

کرد  اي پیدا شده بود که درگیر جهان بیرونم می در وجودم احساس تازه

نگریستم، گاه در دل  گرفتم، به بیرون می اي از خویشتنم فاصله می و ذره
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اه گ شد، احساس سوزش و آتش در وجودم پدیدار می آنکار و مزرعه 

کردم، هیچ  شد و عرق می تنم داغ می رفتم تمام وقتی به رختخواب می

  آمد زمان مشخصی نداشت و گاه و بیگاه به سراغم می

زد   کرد، ذهنم فریاد می هر وقت که چنین احساسی در وجودم رخنه می

کز کن، تنم گرم بود و از این این احساس بگریز، افکارت را متمرکه از 

بخشی است که دوست دارد بیشتر در  یش حس لذتسرمست، گویی برا

نین احساسی نیست، کن به تنهایی قادر به ادامه راه در چغرق شود، لی آن

خواهد که به جهان بیرون چنگ بزند و کسی را بجوید، مجذوب  می

  گردد اي می کننده است به دنبال جذب

 اوها را ترسیم و  جذاب در دوردست آنبه خواب و در اعماق خویش 

دوري  خیزم و از این حس غریب از خواب برمیجوید، من  میرا 

کنم،  رونم را خاموش میم و پس از نوشیدن جرعه آبی آتش دجوی می

آید و مرا بیشتر ترغیب  این حس که روز به روز بیشتر به سراغم می
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ها نظاره  م، به آنها بشو ها سخن بگویم، نزدیک آن کند تا با انسان می

  گیري است نین احساساتی بشوم، در حال قدرتکنم و غرق در چ

دزدیم، مشغول کار  نگریستم، نگاهم را از او می هرگاه که به دختري می

گسست و یا  اگاه از هم میي افکارم ن شدم، رشته فکرهایم میکردن و یا 

تنم کرد،  حس به تمام جانم رخنه می آن، داد را به کندي انجام می کار

کرد و گهگاه  ین احساس را به سویم پرتاب نمیشد، هر دختري ا داغ می

بعضی از آنان با کردار یا گفتاري چنین حسی را به سویم سرازیر 

  کردند می

ها با  همه عالقه به انزوا طلبی و دوري جستن از انسان آنعجیب بود، 

پدیدار شدن چنین احساسی به یکباره تغییر کرده بود، هرچند که هنوز 

ارتباط  ها همچون سابق هم عالقه به ارتباط با پسرها نداشتم و با آن

  اي پیدا کرده بودم، اما به دخترها احساس تازه کردم برقرار می
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ها سخن بگویم، نگاهشان کنم،  سمتشان بروم با آندوست داشتم به 

ها و هجوم این  لمسشان کنم و بیشتر از پیش جذبشان شوم، با بودن آن

که به سمتشان  زد احساس به سمتم چه حال بدي داشتم، درونم فریاد می

زد به  دانم، اما باز هم ذهنم فریاد می برو درونم بود یا جسمم نمی

، نوعی غم آنه کردن و گوش فرا دادن به خصوص با دیدن کسی و نگا

شد، از خود و خویشتنم دور بودم  یکرد، فکرم آشفته م به درونم النه می

  بردم می و از این تناقض رنج

تازه آمد و حال فرمانده بر جسمم این  گویی کس دیگري به درونم می

او مهابا به مبارزه با  ذهنم و درونم که بی وارد و مهمان ناخوانده بود،

این  دید، افکار ا غرق در چنین حسی میاو خویش رپرداخت،  می

زد و قدرت فکرم در این جدال هر روز  احساس را از درون فریاد می

دیگري به ستوه آمده از درونم دوري  آنشد،  بیشتر و بیشتر می

  خزید، اي دوردست می جست به گوشه می
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گفتم به فکرها  مین سالم جستم، به خویشت دم، خویشتن را میش شاد می

رباره به سویم هجوم بخشیدم لیکن مهمان ناخوانده دگ و دنیایم سامان می

  رد و این مبارزه کماکان ادامه داشتآو می

 وسال سن همهاي درونم باز هم با پسران  در چنین دوران آشفتگی

کردم، گاه به اجبار و  ها ارتباط برقرار می شدم، با آن کالم می خویش هم

رفتم و با جمعی  خودم از سر مزرعه به بیشه می ،هاي کاوينجگاه به ک

که هم سن و سال هم بودیم مشغول خوردن خوراکی چند نفره 

دادم و  ها گوش فرا می گفتند، بیشتر به آن شدیم، از هر چیز سخن می می

گفتند، از  هایشان می کردم، از خانواده دنیایشان را در برابرم ترسیم می

ها  اي به صحبت کردن با آن دادم و عالقه ن، گوش میاهایش کار و بازي

کرد، گاه پر از احساس غم و  نداشتم، گاه سخنانشان به فکر وادارم می

شدم و دوست داشتم فریاد بزنم، به هیچ  شدم، گاه عصبانی می اندوه می

عنوان دوست نداشتم از خویشتن و دریاي افکارم سخنی به میان آورم، 
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را به دنیاي خویش وارد کنم و در حال شناخت  ها دوست نداشتم آن

  دنیاي آنان بودم

اس متناقض رسید و از همان احس گاه سخنانشان به دنیاي دیگري می

زدند و  اش حرف می پروا درباره ز آنان چه بیکردند، برخی ا صحبت می

کردم که این احساس  آشنا به این احساس غریب بودند، ابتدا فکر می

ها  اي نبرده است لیکن دیدم آن بهره آنو کسی از ن است تنها متعلق به م

نپرداخته و  آننیز چنین احساسی دارند ولی چون من به مبارزه و ستیز با 

کردند به  یاند، شروع م ور این محور در گردشد آنجویی از  پی لذت

ها گوش فرا  به آنو ارتباط برقرار کردن با دیگران  صحبت کردن

آمد و خواستار  شد، ذهنم به فریاد می تر می شفتهدادم، فکرهایم آ می

زد اما حس  او عاجزانه فریاد می بوددوري جستن از چنین دنیایی 

احساس غریب مرا میخکوب و غرق گوش کردن  آنکنجکاوي و 

  ساخت می
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خودشان، از  وسال سن همگفتند، از ارتباط با دختران  از این احساس می

سن خود  ها از چنین ارتباطی با پسران هم هایشان، برخی از آن جویی لذت

آمدند، بیشترشان سرمست  جمعی سر کیف می دسته آنگفتند و از  می

دادند و منی که پر از نفرت از  دادند و باقی گوش فرا می توضیح می

  گزیدم کنارشان دوري می

به دنیاي اینان نزدیک شده بودم، روزي چند ساعت به کنارشان 

شنیدم و پر از احساسات گوناگون  ند و من هم میگفت رفتم، سخن می می

در چنین حسی ناراحت بودم،  شدم، از این همه پوچی و افکار غرق می

اند و دوست  دیدم که بیشتر آنان در این دنیاي پوچی غرق ز میهر رو

نقل کنند و باقی با حرص و ولع  آنخارج نشوند، هماره از  آندارند از 

گوش فرا دهند پر از احساس غریب شوند و در فکر و خیالشان  آنبه 

دنیاي وصف شده در  آنخود را به چنین روزگارانی نزدیک کنند، به 

  ها بخورند نقل برسند و در این حس غریب غوطه
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هاي  بار و یکنواختی بود، با اینان چه صحبت چه دنیاي کسالت

دم، در برابر فریادهایش کر سرانجام و تکراري اما ذهنم را خاموش می بی

را بیشتر  آنگشتم تا به این دنیاي انسانی بیشتر وارد شوم و  اعتنا می بی

رساند، از چنین  حس غریب نیز مرا به این قفس می آندرك کنم، 

 وساالنم سن همدر روز با رو زمان زیادي را  این دنیایی سرمست بود از

از هرجایی سخن دادم،  گذراندم و به سخنانشان گوش فرا می می

شد و  ها به شاهراه این احساس غریب ختم می گفتند که همگی آن می

  به میان این احساسات غریب متصل بودیکسره این راه 

 آنروزي که چون روزهاي دیگر کار کرده بودم، پس از فراغت از 

به  وساالن سن هم آندر کنار مزرعه نشستم، یکی از روي تخته سنگی 

کرد، مشغول صحبت شدیم، من نیز از جاي  سویم آمد و صدایم

جمع چند نفره رفتم، در میان راه  آنبرخاستم و به همراهش نزد 

گویی و  چندکالمی با من سخن گفت که چرا هیچ گاه سخنی نمی
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ها  زنی تو نیز چون ما از خاطراتت بگو برایمان قصه اینقدر کم حرف می

و که با لبخند به من نگاه ي تأیید سري تکان دادم و ا نقل کن، به نشانه

  کرد تا به جمع دوستان رسیدیم،

هاي معمول از این در و  نشینی و صحبت پس از گذشت لحظاتی از هم

اي شد و همه مشتاقانه  هاي جمع مشغول گفتن خاطره یکی از بچه در آن

سرمست  انِیجو لذتحس غریب و  آنبه او گوش فرا دادند تا غرق 

  شوند

تر  تر و نمایان که در جمع ما از همه بزرگ پسري درشت هیکل بود

آمد، او  تر به حساب می شد، از نظر سنی نیز از ما بزرگ شناخته می

کرد، چون سایرین به او  ها را در جمع بیان می ها و خاطره بیشترین نقل

 گاه چیهاما  شدم، ت میحنیز حس خوبی نداشتم و بیشتر از سخنانش نارا

تصور هم  گاه چیهکردم،  اتفاقی فکر نمینین اي هم به چ حتی لحظه

  اي اتفاق بیفتد کردم که چنین حادثه نمی
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  او چنین نقل کند و سایرین از شنیدنش لذت ببرند،

 آنرا به زحمت  آنهاي  ستون الاقلمعنی که  چ و بیدنیاي پو آني  همه

با شنیدن چنین سخنانی بر سرم  ماستوار نگه داشته بوداحساس غریب 

  .مدفون شدم آنآوار شد و در 

را  آنپسرك شروع به نقل داستانش کرد و با شور و حرارت بسیار 

داد، سایرین چشمانشان بر لبان او خشک شده بود تا ادامه ماوقع را  شرح 

بشنوند، در این جمع بلوایی به پا بود، حاضرین با اشتیاق بسیار گوش فرا 

از درونشان د و بیشتر از هر زمان دیگري غرق در لذت شده دادن می

  دادند فریادي از شادي سر می

حس غریب  آنهاي سرکش  شعله آنکردم و در  به چشمانشان نگاه می

هاي در  سوزاند، حرف کشید، همه چیز را می جستم که زبانه می را می

  شده ینحس نفر آنهایی بیمار و چه دنیاي زشتی غرق در  پستو و عاطفه
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گفت که دختري را دیده بسیار زیبا، از  پسرك داشت با آب و تاب می

دیدنش به هیجان آمده و به سرعت خود را به او نزدیک کرده، گرماي 

کرده و با حرص دوست داشته که او را در  تنش را از دور حس می

گفت و سپیدي رنگ و رخسارش، از لبان  آغوش بگیرد، از دختر می

جویانه گوش فرا  گفت و سایرین لذت ودش، از او میآل قرمز و خون

  دادند می

دیک زمهابا خود را به او ن پسرك گفت که نزدیک دختر رفتم و بی

کردم، تنم را به تنش چسباندم، با ترس از من فاصله گرفت، چند کالمی 

اشت، پسرك به با هم صحبت کردیم، دختر با ترس بسیار پا به فرار گذ

  اي نزدیک گرفتار کرد، رکت افتاد و او را در فاصلهحدنبالش شتابان به 

لرزید، با نگاهی ملتمسانه به پسرك چشم  دختر چون بید به خود می

او دور شود، پسرك که از کرد تا بگذارد  دوخته و از او خواهش می

 آناحساس بیمار بود چیزي جز خاموش کردن  آنحال غرق در 
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هایش  دختر را به روي شانهشناخت و  شنید و نمی احساس درونش نمی

  اي در همان حوالی برد، از زمین بلند کرد و به دخمه

حس  آنلرزید و پسر سرمست از فوران  ریخت، می دختر اشک می

زد و پسرك از فریادش سر کیف  برد، دختر فریاد می کثیف لذت می

  آمد، می

ي  و همهسایرین مست شنیدن چنین سخنان از پسرك بودند و من جهان 

  ،میان بر سرم آوار شدآد

دیگري  احساس چیز آننگرم، در نگاهشان جز غلیان  به سایرین می

اي  نامه نین رنجزشتی که اینان از شنیدن چ و بینم، چه دنیاي بیمار نمی

  حس غریب و شنیدن آنشدند،  سرمست می

انگیز بود، در ذهنم غوغایی به پا بود، فکر  حال برایم همه چیز نفرت

شنیدم  هاي ذهنم را می ها و ضجه ریخت، صداي ناله فریاد بود، اشک می
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حس از وجودم رخت بسته بود، به  آنو در سوگش من نیز عزادار بودم، 

دید، ذهن پر  کنارم نادم خزیده بود و جرئت بازگشت در خویش نمی

  زد که برخیز ریاد میآشوبم ف

به لبان پسرك چشم دوخته بودم، واژگانش چون تیر به قلب و تنم فرو 

خریدم که در این سوگ چه تسکینی  ها را به جان می رفت و آن می

  اي از فکر برهاند، چون دیوانگان از جا برخاستم درد که ذره آنباشد، 

گویی ك زدم، با مشت محکم بر دهانش کوفتم، ضربه به صورت پسر

ها را بشنوم و یا به انتقام برخاسته در حال استخراج  کالم آنخواستم  نمی

کوفتم، به رویش  فریادهاي ذهنم بودم، به صورت پسرك مشت می

زدم که دستانم پر از درد  قدر محکم به او ضربه می نشسته بودم، آن

رسید و صورتم را رنگین به خونش  شد، خون از رویش به آسمان می می

حیوان ناالن به یکباره در برابرم نقش  آني مادر بزرگ و  رد، چهرهک می

  زدم تر ضربه می بست و من دیوانه که محکم می
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و منی  دایی نداشتنم را به یاد ندارم و یا شاید معنکشیدم، سخنان فریاد می

کشیدم، پسرك غرق در خون و  زدم، فریاد می وار ضربه می که دیوانه

جوم آورده تا مرا از روي این دیو بلند کنند، سایرین که به سمت من ه

  به هر زحمت که بود مرا بلند کردند،

کرد،  هایم سنگینی می به سرعت از جمعشان دور شدم، دنیا بر گوش

گویی جهان بر سرم آوار شده بود و زیر آوارش مدفون بودم، به دل 

جنگل رفتم به زمین نشستم و رو به آسمان فریاد سر دادم، اشک 

  کشیدم دستانم پر از خون بود، ریختم، فریاد می می

من نیز فریاد  آنو به تبع از کشید کردم، ذهنم فریاد می اه میبه دستانم نگ

از خویشتن و همگان بیزار بودم پر از نفرت جانم آتش  کشیدم، می

قدر اشک ریختم که بر دامان طبیعت به  آن سوخت، گرفت و می می

ن درخت مهربان که سرم را بر پایش آرام خواب رفتم، به دامان هما

در  اي بود چه دنیایی چه خواب آشفته نشاندم و او که مرا نوازش کرد،
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سوزاندند هر  انیرو ویدي دنیا را سوزاند که  و همهخوابم نقش بست 

ي دنیا هلهله  و به سوگ و مرگ همه آنچه از عشق و مهر و عاطفه بود

  .دچشم بست و از دنیا پرکشیوار  سر دادند و دنیاي هم دیوانه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  رسیده بودم، سیمایم در جوانی یسالگ ستیبسن دگر به  الــح

هایم به  درخشید و درونی که سالیانی پیرتر از این سیما بود، ریش می

ها کل  ام را به کلی تغییر داده بود، ریش تازگی در آمده بود و چهره

تا حدي  اي به کوتاه کردنش نداشتم پوشانید و عالقهصورتم را 

در صورتم باقی بماند، موهایم  آناي از  کردم تا منظره کوتاهشان می

ریخت، قدم بلند شده بود، هیکل  هایم می نسبتا بلند بود و به روي شانه
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درشتی داشتم، به لطف کار و با مدد از پدر چهارشانه بودم و عضالتم 

  کرد نوازي می چشم

هایی به یادگار  ها را در برگه گویم و این مثال امروز که وقتی از اینان می

ز گریستم، گویی ان روزگاران نیز ببیشتر به خود می آنگذارم در  می

به ندرت به خود نگاهی  آنتا پیش از  بردم خود و سیمایم لذت می

ه شدم و باز هم ب کردم پر از سوال می انداختم و هربار که نگاه می می

روزگار نگاهم با کمی تحسین توأمان  آنرفتم لیکن در  فکر فرو می

کردم، هربار که  شده بود و در نگاه دیگران نیز این تحسین را حس می

کرد دوباره نگاهی بیندازد و  افتاد سعی می کسی نگاهش به من می

  تصویر حک شده در ذهنش را دوباره مرور کند،

اي پدر را به کلی من گرفته بودم، کردم، ج سنین بیشتر کار می آندر 

کرد،  ي من بود، پدر بیشتر استراحت می کار در مزرعه کامال به عهده

دادم راضی و  و از اینکه من کارها را انجام میحال خوشی نداشت 
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خشنود بود، به کار من اطمینان داشت و با اطمینان خاطر کارها را به من 

تا شامگاهان مشغول کار کردن  رفتم و سپرد، از صبح زود سرکار می می

آمدم و با پدر  ها به خانه می م، شبیاي داشت کننده بودم، درآمد راضی

نوشیدیم و  خوردیم و می شدم و با هم چیزي می مشغول سخن گفتن می

  گذشت روزگاران آرام می

  در همان دوران کار کردن بود که براي نخستین بار او را دیدم

خاصی به سراغم نیامد، بر عکس  بار نخست با دیدنش هیچ حس

شدم، پس از  روزگاران پیشتر که با دیدن دختران ماالمال از احساس می

 آنحس درونم کشته شده بود، هرگاه  آنسخنان  آناتفاق و  آن

هاي طول و  افتادم و حرف پسرك می آنآمد، یاد  احساس به سراغم می

م فریاد بزنم و آمد، دوست داشت درازش که چون پتکی به سرم فرود می

  انتهایم را با کسی در میان بگذارم، هاي بی حرف
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به خدا بگویم و او نظاره کند، خاموش بماند و من شرم را در نگاهش 

  ببینم مثل خودم

آمد، چرا  احساس غریب به سراغم نمی آناتفاق دیگر  آنپس از 

وقایع به سرعت از  آنآمد لیکن با فکر کردن به  آمد به کرات هم می می

  .گریخت میشد و به انتها قانع از من و دنیایم  من دور می

نخستین بار که او را دیدم احساس خاصی در من زنده نشد، نگاهی به او 

تر از مزرعه ما آنان  طرف آنانداختم و مشغول کار کردن شدم، چندي 

ه همراه مشغول کار کردن بود ب آناي داشتند و او چون من در  نیز مزرعه

و یا کارگرانی روزمزد  نداش بود دانم شاید خانواده چندي دیگر، نمی

شد و هر  خانه بود، روزها سپري می آنساکن  شدانم که خود ولی می

توانست  هاي ما مشرف به هم بود، هم او می دیدم، مزرعه روز او را می

او  کردم و مرا در حال کار ببیند و هم من در بین کار گاهی سربلند می

  دیدم که به سختی مشغول کار است را می
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کند از این رو  می منگاهکردم که مرا زیر نظر گرفته و  گاهی حس می

آمد و گاهی حس  کردم، گهگاه حدسم درست از آب درمی سربلند می

دار ادامه  هاي دنباله دزدد، این نگاه کردم که نگاهش را از من می می

کردم و سرم را بلند  کرد، احساس می داشت، هرگاه به من نگاه می

روز ها و حس کنجکاوي روز به  کردم، برایم غریب بود، این نگاه می

کردم، هر دو تمامیِ کارهاي  شد تا جایی که حس می تر می افزون

  ایم و وجودمان براي یکدیگر مهم است ي هم را زیر نظر گرفته روزانه

آییم، چه موقع به استراحت  یم بدانیم چه موقع به سر کار میدوست داشت

  ،گردیم و چه موقع به سوي خانه بازمی رویم می

بیشتر و بیشتر شد، تلنگر این بیشتر  کم کمده بود، ابتدا تنها نگاه کردن سا

حس مرا به سویی کشاند که  آنحس کنجکاوي بود،  آنشدن براي من 

بیشتر به او و کارهایش توجه کنم، نگاه سردش به اطرافیان، دوري 
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اي خزیدن و  ، به گوشهبا دیگران کالم شدن کمتر هم ،ها گزیدن از آن

  آرام فکر کردن،

شدند و او به  نش به دور هم جمع میي اطرافیا ت همهاوقات استراح

نشست، گویی چون  رفت و در سکوت می ي درختی می تنهایی زیر سایه

حال غرق شدن است،  ماق فکرهایش غوطه خورده است و درمن به اع

گذاشت و با ولع بسیار به فکرهایش چنگ  اي به دهان می میلی لقمه با بی

کردم و این تصاویر را در  ، به او نگاه میشد ها غرق می زد و در آن می

زدن به این تصاویر را   یاراي خدشهساختم که چیزي  ذهنم از او می

  نداشت

تصویر دختري که تنهایی را برگزیده و همواره به فکر دوري گزیدن از 

دنیا  آنکند و به درون  ترسیم می سایرین است و در فکرهایش دنیایی را

حس  آنگذراند، مشابه دنیا و رفتار من بود و  ها زندگی می دوردست در
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احساس دیرباز  آنبود، گویی کنجکاوي مدام در وجودم در حال تغییر 

  گفت بیشتر به او چشم بدوز چهره تغییر داده بود و حال دگر به من می

تر از پیش بگردان، تصویر  ت را قويکن، احساسا یحالجرفتارهایش را 

تصویر بنگر و به  آنن، بعد به راحتی در نقش بسته در ذهنت را کامل ک

دنیایش وارد شو، مشخص بود که او نیز در افکارش تصاویري ساخته از 

ي او در  کننده تعقیب در ستیز و گفتگو است، نگاه آنسیماي من و با 

کرد که دورتر از  احساسی را در من زنده می ،نگاه آنمن و الهام شدن 

اي به نگاه در چشمان مهربان  بود، طعنه دور زماناحساس غریب  آن

  مادر

و بنه بستم تا  وزي براي فروش محصوالت باردر همین دوران بود که ر

اي نگرفته  به سوي دهات اطراف رهسپار شوم، در بین راه هنوز فاصله

ها نگاه  بودم که دو نفر با مقداري محصول دیدم، از دور که به آن

به سراغم آمد و نگاهم دوخته شد به ه حس تازه تولد یافت آنکردم  می
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برگرداند و به  اي نگذشته بود که سر دو تن، هنوز چند ثانیه آنیکی از 

  تعقیب و گریز آنمن خیره شد، باز هم 

  ، آري خودش بودسر برگرداندنشباز هم 

به سمت دهات اطراف رهسپار شده بود، به همراه پدرش بود، با دیدن 

ها نزدیک شوم، بعد از سالم و  تا به آنمن سرعت خود را کم کردند 

  :پرسی، پدرش گفت احوال

روند و دخترش را که  براي فروش محصوالت به دهات اطراف می

ورده بیند همراه خود در این سفر کاري آدهات را ب آندوست داشته 

  و به دهات اطراف رفتیم است، با هم همراه شدیم

ها  و با چشمانمان به هم سخنکردیم  در مسیر هر از گاهی به هم نگاه می

کرد و من با  هایی بیان می شد و پرسش گفتیم، او به من خیره می می

  دادم، چشمانم یک به یک پاسخشان را می
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مورد  حتاجیماهاي اطراف رسیدیم، محصوالت را فروختیم و  به دهکده

نیازمان را نیز خریدیم، به پیشنهاد پدرش باز هم در راه بازگشت با هم 

شدیم، راه بازگشتمان یکی بود، در مسیر بازگشت در کناري  فرس هم

  ایستادیم تا دقایقی استراحت کنیم،

آنجا بود که لب به سخن گشود و سوالی از من کرد، سوالش به خاطرم 

را   آورم، سوال اش را به خوبی به یاد می نیست لیکن چشمان هیجان زده

خی بشنود، من نیز پاسخ مطرح کرد و چشمانش را به لبانم دوخت تا پاس

  مهابا پرسشی بیان کردم و او نیز به سرعت پاسخم داد دادم و بی

، هر چه ، زندگی ر، خانوادهي کا این پرسش و پاسخ ادامه داشت، درباره

و  ، شاید تنها دلیلش به سخن آمدن و گپو هرچه که در ذهنمان بود

ها که  نگاه آنروزهاي طوالنی و  آنگفت کردن بینمان بود تا پس از 

ها را از لبان هم بشنویم و با تصویر در ذهنمان  سخن بار نیاسخن داشتند 

  مطابقتش دهیم
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پدرش به آرامی خوابیده بود و ما گویی پس از سالیان دراز همدیگر را 

ي خویش را با یکدیگر در میان  هاي هزاران ساله ایم و پرسش یافته

  شنیدیم، پاسخ میکردیم و  گذاریم، به سرعت سوال می می

هایمان با چاشنی طنز همراه بود و لبخند بر لبانمان جاري  گاه پاسخ

 آنماندیم، پس از  رفتیم، گاه هر دو آرام می شد، گاه به فکر فرو می می

پرسش و  اي بی کردیم و لحظه نگاه یکدیگر را حس کرده و سربلند می

  گفتیم، پاسخ با چشمانمان هزاري سخن می

دادیم تا یکی از بینمان  اید ادامه میي بین ما بود که بگویی این باز

یکی پرسش  آننبرد شود، بخورد و دیگري پیروز این میدان  شکست

بکند و به آهنگ صداي دیگري در پاسخ گوش فرا دهد و با آهنگ 

  صداي او آرام شود
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شد، به آرامی  سخنوردانم، چه از او پرسیدم لیکن او به سخن آمد و  نمی

  شدم، گفت و با طنین صدایش آرام می سخن می

ابتدا غرق در آهنگ صدایش بودم که لحن صدایش تغییر کرد و به 

  هاي من بیشتر از پیش وقف شنیدن شد، گوش آنفراخور 

اش گویی که ترکیده بود و او با صدایی لرزان برایم  بغض چندین ساله

رونش، از هاي د گزیدیم، از انسان به سخن آمده بود، از دنیا دوري می

اي  شدیم و به گوشه در خیال و به واقعشان، دور می شده میترسهاي  انسان

  شویم کنیم و در خویشتن غرق می خزیدیم، فکرها را احاطه می دنج می

شان که چه تلخ مرا  نگرم، به افکار و کردار سراسر زشتی ها می به انسان

به انزوا پناه  کشانند و منی که کنند و به تنهایی می در مرداب غرق می

اي از ذهنم دور نشده و چون خوره به  برم، لیکن فکر به دنیایشان ذره می
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و  خورد مکد، از خون تنم می افتاد، ذره ذره ذهنم را می یتمام جانم م

  شود، سیراب می

کرد، چشمانش پر از اشک بود، لیکن با  بغض در گلویش سنگینی می

هایش  گذاشت بر گونه تالش بسیار سعی در مهارشان داشت و نمی

کرد و دیگر طنین  جاري شود، سخنانش چون زنگ در گوشم صدا می

 هایش نبود، گویی من به روبروي خویش نشسته و لب به صدا و نگاه

  ...ام، من یا سخن با خویشتنم گشوده

قدر آشنا بود که بارها گویی از درونم همه را  دانم اما سخنانش آن نمی

هماره در این افکار و هزاران فکر تو شیده بودم، شنیده بودم، بارها اندی

در توي دیگر غرق بودم و با این فکرها از خردسالی زندگی کرده بودم، 

الهام  آنتعقیب و گریزها،  آنها و حس کنجکاوي  نگاه آنپشت 

  چشم دوختن به لبان و در انتظار پاسخ نشستن آنها و  نگاه
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روح در آهنگ  رقص آن، آنآهنگ صدا و آرام شدن در  آن

ها، حال قلبم به تپش افتاده بود، از سخنانش  نواز دوست داشتن خوش

ام حبس شده بود و دنیایی از سخن را از دل خویشتنم  نفس در سینه

برکه شنا  آنبه روبرویم گشوده بود و حال در  آناي از  داشت و برکه

  زد کردم، از خود بیخود بودم و قلبم به تندي می می

ریستم، نگ شده در چشمانش جمع اشک به شمانش انداختم ونگاهی به چ

به صدایش گوش فرا دادم و لرزان بودنش را حس کردم، به خود آمده 

دانم چگونه  و از خلسه بیرون جستم و شروع به سخنوري کردم، نمی

در برابر کس دیگري جز خودم سخنور  گونه نیابار بود که  لیکن نخست

  گفتم ها می سخن طنازانِشوم و  می

راندم، از خاطرات داشته  ها می آوردم، سخن از هر دري که به خاطر می

اي لبخند  ام، از هر چیزي که روزي از ذهنم در گذر بود و قطره و نداشته
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گفتم، لحن سخن گفتنم  ها می ها برایش سخن به لبانم نشانده بود، از آن

  بود،را هم تغییر داده بودم، او نیز تغییر داده 

توانم طنازي کنم، من و غرق بودن در  دوست داشتم بگویم و تا می

کردم  حال به سخن آمده و لفاظی میدریغ  افکار و مسکوت ماندن بی

  اغوا بیرون آید و چشمانش دگر تر نباشد، آنتا بخندد، از 

آلود را  سخنان بغض آنها نیز گذشت و  ها و پاسخ پرسش آنروز و  آن

و دیگر نه درونم شکل خویشتن را عوض کرد  نیز شنیدم، احساس

کرد، به مزرعه  ند در وجودم بیداد میمتکنجکاوي که حسی قدر

به او بنگرم، با نگاهش مرا تعقیب کند و من نیز او را تعقیب آمدم تا  می

  اي بگیرم کنم، از دور لبخندي بزند و از لبخندش من نیز جان تازه

اي  نارش نیز دلتنگش باشم و لحظهپر از دلتنگی از او دور شوم و در ک

نگاهم را از وجودش دور نکنم و سنگینیِ نگاهش را حس کنم، 
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سخنان و دنیاي دیگري از سخنان  آنصدایش در گوشم زمزمه کند و 

  دوباره مرور شودکه خویشتن ترسیم کردم در گوشم 

و و چشمان منتظر او را بنگرم قلبم به تپش بیفتد و تندتر از همیشه بنوازد 

هایی  از نگاهش خرسند و غرق شادي شوم، به وصف چنین دلتنگی

بیشتر سر کار بمانم تا در کنارش باشم و او را نظاره کنم و هر روز این 

  شد تر می کرد و قوي و قوي احساسات تغییر می

شد و  ي خودشان دورتر می رسید او از مزرعه زمان استراحت که فرا می

سخن به  نشستیم، بی مدیم و زیر درختی میآ من نیز دورتر به نزد هم می

کرد و بر  هم نگاه می کردیم و باز چشمانمان شروع به سخنوري می

گشودیم، از  بست، پس از چندي لب به سخن می لبانمان لبخند نقش می

صداي یکدیگر را بشنویم و  آني  گفتیم تا به بهانه ها می هر دري سخن

  و غرق در شادي هلهله بکشیم یمدرروح را به رقص در آو آنبا آهنگ 
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افکار همیشگی دور شویم و در کنار هم آرام باشیم  آناي از دنیا و  ذره

  در عاشقی پرواز کند از همیشه قرارتر یبقرار و  هایمان بی و دل

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  شد، تر می گذشت هر روز احساس بینمان قوي و قوي روزها می نـای

 آنآمدیم و از  ها سر کار می وز براي دیدن یکدیگر، پر از دلتنگیهر ر

کردیم، با شوق و پر از امید منتظر زمان  یکدیگر را نظاره می ها دستدور

  شدیم، استراحت می

ي مهربانش غرق در  ر کنار سایهرفتیم و د به زیر درختان می  زمان آندر 

دیم، او به من نگاه آم شدیم، بر افکارمان فائق می دي و آرامش میشا
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آمد و با صدایش پر از  گرفتم، به سخن می کرد و در نگاهش آرام می می

  شدم، شور می

استراحت فرا  ها، زمان بود که چون دیگر زمان ییروزها یکی از چنین

باز هم و با هم ن درخت و یار همیشگی رفتیم و به هم رسید، به نزد هما

 سخن راندن کرد، گفت و من به نگریستیم و چندي بعد او شروع به

گوش فرا دادم، بار دیگر صدایش لرزان شد، بغض  صدایش آهنگش

 آنانتهایی در  گلویش را چنگ زد، به چشمانش نگاه کردم و غم بی

کرد تا از  جستم، اشک در چشمانش جمع شده بود، خود را مسلط می

با  گفت و از روزگارش ها جلوگیري کند، از خانه می جاري شدن اشک

آشنا بودم و طعمش را به  آناهالی آنجا، روزگار سختی که من نیز با 

ها خو  گفت که من نیز با آن ها و دردهایی می کرات چشیده بودم، از غم

  گرفته بودم و با هم زیسته بودیم
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هایش، غم دنیا و  هاي مهربانش، غم پدر و درد دل غم فقدان مادر و نگاه

  پایان و دردهاي دیگر، هاي بی هایش و غم تمام انسان

گفت و با صدایی لرزان با بغض به  بار دیگر از فکرهایش سخن می

رسید، دستانم را به سمتش دراز کردم و دستانش را بر دست  گوشم می

گرفتم، به آرامی نوازشش دادم و با گفتن سخنانی سعی در آرام 

گوش تر شد، به سخنانم  کردنش داشتم، او نیز با گرماي دست من آرام

فرا داد، اشک در چشمانش فرو نشست و مسکوت به من چشم دوخته 

  بود،

جستم و  گر بود، در نگاهش آرامش را می گفتم و او نظاره من سخن می

 آندادم، احساس ناب و زیبایی بود، او را از  ادامه می يسخنورشاد به 

غم دیرباز دور کرده بودم و از خویشتن خشنود شدم، اشک در 

  د، بغض گلویش را رها کرده بود،چشمانش نبو
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کرد، با هر بار  ته شده بود، به حرکاتش نگاه میچشمانش به لبانم دوخ

در  میها لبرفت و با  باال و پایین شدنش چشمانش نیز باال و پایین می

هایم که ناگاه  کردم و او به لب حرکت بود، من به چشمانش نگاه می

  اي زد و عقب رفت نزدیکم شد، بر لبانم بوسه

من خشک و آرام از سخن گفتن باز ماندم، به چشمانش خیره شده 

شد و دنیایی از فکر به سویم  بودم، دیگر سخنی بر لبانم جاري نمی

بانم حس کرده بودم، بدنم گرم شده اي آرام بر ل هجوم آورده بود، بوسه

  ام عرق نشسته بود زد و بر پیشانی تر از همیشه، قلبم به تندي می بود، گرم

در ي دنیا در برابرم  آمد و به سرعت همه فکرهاي بسیاري در ذهنم می

بوسه و نگاه برچشمانش آرامشی که در  آنگذر بود، شیرینیِ حال 

ن، آرام کردنش، حس م يها يسخنورخورد،  غوطه می چشمانش

  پایانی در وجودم خرسندي از خویشتن و حال التهاب بی
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کشید و  فرساي درونم، آتشی که از درونم زبانه می گرماي طاقت

کردم، گرما به سراسر وجودم  گرمایش را در تمام تار و پودم حس می

رخنه کرده بود و چشمانم به چشمان او خیره شده بود، خشک و 

  بودحرکت ایستاده  بی

  حس غریب آن

ها بود که از وجودم دور شده  کردم، سال چرا او را در وجودم حس می

گاه فرصت آمدن بر وجودم را نداشت، فکرها به سراغم  بود و هیچ

مرد، صدایش به جایی  شد و سرانجام درونم می آمد و او انتحاري می می

ر از درونم پروات تر و بی رسید لیکن حال دوباره بازگشته بود و جریح نمی

خواست که درون و برونم  کشید و به شکل آتشی در آمده می زبانه می

  ریختم، شدم، همچون عرق به زمین می را بسوزاند، ذره ذره آب می
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پسرك که  آنبردم،  اتفاق فکر می آنحال دگر خیال مردن نداشت، به 

هاي او،  شد، سخنان خودم و آرامش نگاه ناگاه در وجودم تنیده می

ي شیرین آتش درونم و آب شدنم و  بوسه آندي از خویش، خرسن

  اي از این اتفاق نگذشته بود که بر من چون سالیانی گذر کرد لحظه

که حرکت آرامش را بر وجودم  من به چشمانش چشم دوخته بودم

شد، نگاهم بر  آمد، به آرامی نزدیکم می حس کردم، به سمتم می

کردم،  ا تمام جان حس میچشمانش دوخته شده بود و حرکاتش را ب

  نزدیک شدنش برایم ملموس بود،

شد، گرماي  تر می کشید و تنم داغ آتش درونم بیشتر از پیش زبانه می

ي  و رشته کردم، در آتش در حال سوختن بودم وجود او را نیز حس می

شد و دنیایی از فکر به  افکارم چون کالف سردرگمی به هم تنیده می

  ترف سو می آناین سو و 



 نی شهسواری ٨٤

 

من به این افکار و دریایش غرق بودم، تنش را بر روي تنم حس 

کردم و هر دو در حال سوختن بودیم، لبانش را بر لبانم دوباره  می

  نزدیک کرد و تنش بر تنم لمس شد،

حس وجودم را ماالمال از خویش کرده بود و در آتش چنین  آن

خویش  زدند، مرا به سوختم، فکرهایم آشفته فریاد می احساسی می

اي لبانش بر لبانم نمانده بود که با دستانم او را به عقب  خواندند، ثانیه می

  راندم و از خود دور کردم

  تنش از تنم جدا شد و آتش زبانه کشیده به یکباره خاکستر شد

نگاهش به چشمانم دوخته شده بود و من آرام بر جایم خشک شده 

سوختم  تش خویشتن میبودم، آتش بینمان خاکستر بود، لیکن من در آ

  کردم، غم دوباره به درونش النه کرده بود و بر چشمانش نگاه می
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دستانم توان برخاستن و  شد و اشک در چشمانش به سرعت جمع می

  گرفتن دستهایش را نداشت،

زده بر جایم خشک مانده بودم،  هایم تاب سخن گفتن نداشت، یخ لب

در حال آب شدن است، یخی که از درون آتش به خود کشانده است و 

  ام ساخت، اي با عرق از پیشانی آب از چشمانش جاري برکه

از جا برخاست، پر از غم و اندوه از کنارم رفت، من به تنهایی در جاي 

اش چشم  شد و من بر جاي خالی خویش خشک ماندم، او دور می

دوخته بودم، تمام اعضاي بدنم قدرت تکان خوردن نداشت و تنها در 

  وبی به پا بودذهنم آش

هیچ خستگی در حال گذر بودند و این ازدحام را با تمام توان  فکرها بی

اي  کردند، ذهنم بیشتر از پیش نیرو یافته بود، افکار تازه دو چندان می

خواست که توان از من  برد، می ها لذت می ساخت، با اندیشیدن بر آن می
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تا فکر در  فرو رومبرباید، بر جاي خویش دراز بکشم و به خواب ابدي 

  خواب هم بتازد و به پیش رود

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  روزي از این ماجرا گذشته بود، ندــچ

، توان کار کردن مآمد عه میمن به دریاي این افکار غرق بودم، به مزر

ام بود  تازاند همان افکار همیشگی ر وجودم میکه د نداشتم، تنها نیرویی

سو  آنتر از همیشه در حال پیشروي بودند، نگاهم را به  که پر قدرت

  گشتم، نگاه آشنا می آندوختم و در میان آنان در پی  می
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کرد، دیگر  اش نفسم را در سینه حبس می اثري از او نبود و جاي خالی

مهربان  چشمان آنکنم و بر  اش سر بلند نگاه نبود تا از سنگینی آن

راحت نبود که به امیدش کار کنم و به سویش اوقات است آنبنگرم، دگر 

  بشتابم،

 آنبه آهنگ صدایش گوش فرا دهم و به نگاهش چشم بدوزم و در 

نگاه به پرواز درآیم، دیگر هیچ نبود دنیا هم نبود تنها جاي خالی 

رفت،  سو می آناین سو و خاطرات در برابرم بود، دنیایی از فکر که به 

 آندید و در  هر لحظه شاخ و برگی به خود می ریشه دوانده بود

ي  تاخت که صحنه قدر می رفت، آن دوید و به پیش می می ها پیچک

کرد و از این صحنه هیچ باقی  زندگی را از شاخ و برگ خویش پر می

  گذاشت، نمی

م تنهایی و خاطرات را برد ها نبود، به هر سو که چشم می نگاه آناثري از 

روي و در پیش خود دیده روبنشستم و گاه در خیال او را به  به نظاره می
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شفت و در میان هوا آ زد و خیال می ، فکرها فریاد میکالم بودم با او هم

  شد و خاکستروار بر آسمان گم شده بود دود می

تاب  ر این پیچ ورفتم و د نشستم، غرق در فکر به خلسه می در مزرعه می

رفت، توان کار کردن نبود، گاه از  به پیش می اي از فکر  چنین جاده

شدم، به سمت  آمدم از مزرعه دور می جاي برخاسته به خود می

نشستم و  ام می شدم، در نزدیکی درخت جاودانه درختمان رهسپار می

  کردم، را در برابرم ترسیم میجاي خالیِ او 

خاستم با  نشسته بودم، از جاي برمیاو در برابرم بود و من در برابرش 

رفتم تا به دیدارش  شدم، می شان رهسپار می عزمی جزم به سوي مزرعه

کالم شوم، لیک پاي توان راه رفتن نداشت و  بشتابم و با او هم

  کرد و سنگینی می ستادیا یبازم
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مزرعه راه افتادم و به چند  آنچه روزهاي بیشماري که به طول 

ماند، گویی تمامیِ توانم را افکار به یغما  نمی توانی برایماش دیگر  یقدم

گذاشت، چه  برد و دیگر توانی براي ادامه راه بر جانم باقی نمی می

ي خویش  کردم و به سوي مزرعه عجیب که با فریاد افکارم، راه کج می

  رفتم، می

، نیروي به تاراج رفت میتوان به پاهایم بازگشته، چابک و چاالن راه 

تاخت و مرا به سوي  ته باز پس گرفته شده و چنان مرا به پیش میرف

، این کلنجار و کشیدم که از درون و برون فریاد می کشاند ام می تنهایی

اي  در منحنیراهپیمایی در مرگ، توان به یغما رفته و باز پس گرفتنش 

  داد، به پیچ و تاب و تکرار بود، گذران روزها را به من نشان می

 ساخت، گویی از آمد و اثري از خویش نمایان نمی یان مزرعه نمیاو به م

که حال به آسمان پرکشیده است،  این جهان دور شد و یا خیالی بود
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دواند، به سرعت شاخ و برگ  آمد و ریشه می فکر تازه به سراغم می

  ساخت گستراند و مرا مدفون در خویش می می

کارم بودم و در مزرعه راه در حال کار اتالف زمان و یا کلنجار با اف

رفتم که سنگینیِ نگاهش را حس کردم، قلبم به تپش افتاد از سینه  می

  مهابا روي برگرداندم کنده شد، بی

چشمانم را به چشمانش دوختم، آري از الکش سر برآورده است و 

سر ها  خاکسترش از آسمان به زمین بازگشته است، از میان کوه

  است ده دوباره او را در برابرم نمایان کرده، به هم گسیل آمبرافراشته

آري خود او است، رویا است خیال است یا به دنیاي واقع بازگشته 

  است؟

  ، در آسمان دور نشده در برابرم نمایان است،شود چرا دور نمی
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این خود او است به دنیاي واقع بار دیگر سفر کرده، سنگینیِ نگاهش مرا 

است، خود او است که چشم بر چشمان از این خواب و خلسه رهانیده 

سراید و فریاد  گوید شعر می می سخن  هممن دوخته و با نگاهش باز 

  زند می

نیروي از  آندارم، تمام  کنم و به سویش گام برمی می تمام توان را جمع

ام، سنگینیِ  توان افکار را به تاراج بردهبا تمام یابم،  دست رفته را باز می

دارم و با تمام  نم اما با توانی بیشتر گام از گام برمیک پاهایم را حس می

  افتم توان به سویش راه می

دارم، به  کنم، باستیز بر جان خویش گام برمی به فریاد افکار اعتنایی نمی

  دارد، من خیره است، نگاه برنمی

  مات من شده؟ گونه نیاچرا 
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این ستیز  فهمد و از حال امروز مرا میشاید این راه رفتن من و شاید 

  جانم مطلع است

وزد تا  یا او است که به یاريِ افکارم آمده و به سرعت در برابرم می

کنم پاهایم در گودالی فرو رفته و  نتوانم به نزدیکش برسم، حس می

هربار براي بلند کردنش توان بیشتري از پیش الزم است، با تمام تالش 

و مرا  وزد د به زیر پایم میکنم، با د میاین توان را بدست آورده، گام بلن

  راند به عقب می

روم، به  ایستم، با قدرت بیشتري به پیش می باز هم از تالش باز نمی

ام توانم ذهن آشفته با فریاد به تاراج تم ام، آنجا که نزدیکش رسیده

ماند، این جسم  آمده است و مرا خشک در جایم خواهد کرد لیکن نمی

  خشک و یخ زده است



 نی شهسواری ٩٤

 

ام و او بر چشمان من  باید که گام بردارم، به چشمانش خیره شدهباز هم 

  شنوم، ها می آورد، من به چشمانش سخن خیره است، سخن به میان نمی

سراید و فریاد از اعتراض  ن آهنگ غمگین میپر از شکوه است، ناال

ام  هاي به سینه ي حرف همهخورد  دهد، لبانم از هم تکان نمی سرمی

  مدفون است،

کند، خاموش باش،  ترواد و سخن از بازگشتنش می آشفته لب میذهن 

  سخن دارم

  اما چه بگویم؟

پسرك و روح بیمار، از این حس  آنحال نزار، از  آن، خاطره آناز 

  در مزاراست کثیف و حال زار، از این دنیا و زشتی ما که مدفون 

لب سخن ندارد و چشمانم دریایی از سخن است، چه بگویم که ذهن و 

  جان در افکارم غرق و زبان را خشکانده است،
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، چه بگویم که عشق آلوده چه بگویم که دردم ناشناس بر این دنیا است

  داغ بر قلب ما است پیر آني  است، چه بگویم که کرده ها به این هوس

تو بگو چه بگویم، تو گویی که کار من خطا است، تو در آتشی و 

  دوزخ براي ما است،

م مهر شده، تاب سخن گفتن ندارم و چشمان پردرد لبانم خشک بر ه

  کشد و کسی با چنین جنونی آشنا است فریاد می

ي من که پر درد حال  باز اشک از چشمانش جاري شدند و قلب تکیده

را  تپیدن هم ندارد و دزدیدن نگاهش و به درون الك خویش فرو رفتن

  ،رساند ي ما می به عجز تمنا به گوش خسته

گري خموش آمد ر این آشوب و در این غوغا بار دییم و دبه محشر آمد

این رویا، او رفت و من به جا ماندم، با تلنگر پدرش به خویش آمدم و از 

  گر خشک و ساکن در جاي ماندم،شنیدن سخنانش بار دی
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تی این روزگار ر چه نزدیک و چه رعدآسا به چه سرعروز دیگ چند

ها و  ها چون دقیقه اعتها و س گذرد و روزها چون ساعت شوم می

  اند ها گذشته ها چون ثانیه دقیقه

کشد و ما به خیال خویش  ها پرمی آید او به دوردست شب وصالش می

  گذرانیم زندگی را بازمانده در این دنیا می

اش را به دست کسی دیگر سپرد که چنین به دور از  او رفت، زندگی

ه در فکر و ذهنش دنیا آدمیان زنده نباشد و چون همینان زندگی کند، ن

خیال زندگی کند، رفت و ما بازمانده به دنیاي خود  آنبسازد و با 

  ایم، رفت تا آرامش و سعادت را کسب کند نشسته

ی ها چه راحت دور ماندن از چنین آشوب و غلیان از چنین دور از نسان

  سرخوشی خواهد داشت،
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رفتم،  مزرعه میدرمان ما است، به  ل شدن دواي بر درد بیبه کار مشغ

کردم، از کاري که همیشه بوده و  صبح و به شب به سختی کار می

کار سخت چاره بر  ایمان نگذاشت، این یار باوفا واي تنه هست و ثانیه

  دردمان شد و صبح و شبمان را به سرعت به خانه برد

گذرد و چه تلخ که این خیالی بیش نبود ما به  چه خوش که خرد می

مان هی گذشته، سالی  ایم، روزهاي گذشته ذر کردهخیال زودگذرش گ

  هایی گذشته همه در حال گذرند و ما در حال گذار گذشته، سال

ها  و از نالهپرسه زدن، سخن با درختان  آنبه دل جنگل فرو رفتن، در 

ها  نجواي مرگ گوش فرا دادن، از رقص برگ گفتن، با جغد پیر به

ما را در آغوش کشید و ما به  درس آموختن، جنگل پناهش را گسترد و

  دامانش دردهایمان بردیم و او چه شکیبا دردمان را چاره شد،
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در آغوش گرفتن بچه گرگی، نوازش دادنش، نگاه پر از غضب او به 

اي بر لبانمان گذاشت،  هاي پر از شر، چه خنده چشم آنرخسارمان و 

  درد به فراموشی و درمان به آغوش خویش

سرد و چه شکیبا این مادر گران، چه مهربان آغوش چه آرام این جنگل 

درد در  دهد و ما چه بی گشاید، به درد دل کودکانش گوش فرا می می

این التیام خویش، نوازش خاك و زمین و روییدن از بذرها و دیدن 

کند این روزگار زشتی را و ما را دور از این  هایشان تلطیف می شکوفه

  حال و هوا

، باد پاییزي ما را از جاي گرما و بارش برف بر سرمادر میان کار کردن 

  نشینیم کند و به صداي بلبالن بهاري به زمین می می

نهیم و از  کند و ما روزگاران به پشت می ها است که هماره گذر می سال

شویم، به مدخل جدید آمده به دنیاي خویش  دور می ،روزهاي دیر آن
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رسیم که  کنیم، به پدر مریضمان می بازگشته به تکاپو آمده و باز کار می

یدش به دنیا است، حال رساند، لیکن چشم ام بوي مرگ به مشاممان می

رفتن ندارد و با این مرض و دردها شادمان از کار ما است که سخت 

ي کوچک از وجود ما  کنیم و به روزي آوردن این مزرعه کار می

  آید گیرد و به پرواز درمی برکت می

برند بسیار کسان و با  است و از این رونق بهره می روزگاران رونق

هاي سال از  خورند و شادمان زندگی کردند، سال اش روزي می روزي

ها شاد   یم و از بهر کارمان دلتر گذشت ما کار کرد روزگاران پیش آن

ز شاديِ آنان با کسانی شدیم که ما را کس پنداشتند و از روزي ا

  شادتر از پیش به کار مشغول شدیمناچیزمان روزي خوردند و ما 

شد و باز هم هجومش را به جانم  احساس در گوشم شنیده می آنزنگ 

اي به ما بیش نبود  کردم، چه روزگارانی گذر کرد، او غریبه احساس می

و حال دوباره خیال آشنایی به سر دارد، دوباره به ما روي کرده و فکر 
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گوید و  روزگاران و دورترها می آندهد و از  فریاد زنان نجوا سر می

  داستان است آنحس و الباقی  آنزنان طالب  جسم ضجه

سوز تن و فکر و رویا را در هم تنیده و  عرق سرد بر پیشانی و گرما جان

سیماي کسان در برابرم به رقص آمده است و ما را به این جهان آتشین 

ي دیگري  دروازه اش توانهبندیم به پش هایی را می کند، دروازه وارد می

پایان و  م، باز دوباره مدخل بیبند ز می، به سمت دروازه رفته باباز است

کند، از  کشاند و در خود غرق می خویش می به این راه تو در تو ما را

گویم، از گرمایی که به سرديِ جانمان  عرق خشک کرده بر پیشانی می

س از فکر آشفته احسا آندور شده و باز پس گرفتن از درون باز هجوم 

لش، تن سرد و گرماي و فریادهایش از خیال سحرانگیز جادوي وصا

  ي دنیایمان زند به همه برون جسته اش، آتش می
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از تن که به سردي خاموش این آتش درون را دستی خواهد به پیشانی 

که عرق نماند و در خیالی که به واقع ترسیم کند خیال به شب و در 

  قع، همیشه و همه جا هستروز، در رویا و به وا

آید،  تر از پیش به سراغمان می دارد، هرگاه آشفته دست از این تن برنمی

گشاید، گویی او نیز تسلیم شده است، تن بر  دگر فکر لب به سخن نمی

شان را به دور  دهد و نفهمیده همه افروخته به سخنان و فکر گوش فرا می

برد و از خویشتن  ه پیش میافکند، نخوانده و ندانسته حرف خویش ب می

  طلبد زند و براي دردش مرهم می دم می

  

  

  



  

  

  

  

  

  اي در حال بردن محصول و در چنین احساسی به سوي دهکده رقــغ

  فروششان بودم که نجوایی به گوشم آمد، مرا به خود خواند، 

ات  بر پیشانیبه ضیافت ما گام بگذار بر چنین آشوبی خاتمه ده، دست 

چه بسیار کنی،  شوي و خستگی را به در می می آمده، عرق از تن خشک

ام، روزگاران پیشتر چه  شنیدهان، از این سرا و این داغ به پیشانیِ آدمی
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نجوا که به گوشم آمد و به تندي و به فریاد جاي خویش نشاندم این 

  پرستان را و امروز دگر یار باوفا مسکوت مانده است هرزه

احساس غریب، تو چه تنها گذاشتی و فرمانبر شدي، یار ما  آناین تن و 

فریاد در برابر این  آناي، کجا است  گویی، مسکوت مانده سخن نمی

دانم،  روزگار نمی آناي، این سخن امروز است و  ها، خام شده وسوسه

  نجواي شوم کار خویشتن به پیش برد آنلیک 

به سوداي انسان و این جهان به مسکر  ما مسخ بر اینان به دنیاي مردگان

ش رفته و گام بر رسوایان این نابخردان دست در دست دشمنان به پی

  بافان در کام هوس خویشتنان وبه افکار  پشت کرده

ي آدمیان  ي فروشندگان و به دخمه به بزم خون و به عیش جنون، به کلبه

ر و ت با حویزدان این جهان به مصاحب گاه به بهشت زمینیان و وعده
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نان،  به تن فروشان بی دل خونگران،  مالئک به بزم غلمان در غل و عشوه

  و به خشت فرومایگان درمان، به ننگ آدمیان به دلبران بی

  ریزان، احساس، گرماي تنم و عرق آننجواي در گوشم و غوغاي 

  !؟ره و راه و درمان عالج این درد بودچا

ه زر صاحب تو شدي و به زور فائق ي این آدمیان است و ب در بزم شبانه

  احساس آنتو شدي از 

اي و مردگی  تو بیا خویشتن به من بسپار که جام شوکرانت دهم، تو مرده

زن  آنیابی، به آغوش  خواهی کرد لیک به این مردگی زندگی نمی

  روي که چون حوري براي عیش تو زاده و به نان تو محتاج است می

  او شدي،او محتاج و تو صاحب بر جان 

  بتازان که این میدان آدمیان است
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 و ي ننگین جهانیان چه زود گذشت دخمه آننجوا تا رسیدن به  آناز 

گذرد، به چنگ  احساس به تو فائق آمده و زود می آنچه دیر بگذشت 

  آوري، مسکین تن فروش را می

خویشتن و افکارت به تو  آنگذرد به دیر که تو دور از  چه تلخ می

  فرما است دنیاي پلیدان حکم

گیرد و صاحب کند مرا،  ننگین پست زر از ما می آنبه دخمه رسیدم، 

صاحب به مرگ، صاحب به اشک، صاحب به درد و آه، صاحب به داغ 

  خدا آنو پیشانی 

دراز کشیده، خود را دردمندانه به من عرضه  آنام، زنی در  به اتاقی رفته

احساس ننگین است، گرماي تنم  آند، تمام وجودم ماالمال از دار می

سوزانم و  سوزم و می اتاق را و در آتش این نیاز می آنزند  آتش می

  روم پیش می
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دزدد و به سویی دیگر نگاه  نگرم، چشم از من می به چشمان او می

چکد از نگاه، به جایم خشک  اندازد، به چشم اشک ندارد، خون می می

  بار به تنگ آمده ام و او از این سکوت مرگ کنارش نشسته مانده در

د که در پی روزي اي بر دوش دار خیزد، گویی او وظیفه از جاي برمی

و از این تالش فریبد و دلبري کند، آنان را به خود جذب دل از آدمیان ب

  م خشک خویش بریزداي آبی به کا جرعه

در خون شنا کند، خودش را  بتازاند و به اوانسان به آغوش خود بغلتاند، 

داد، در طلب کرداري از من بود که چشمان  رغبت و پر ماتم تکان می بی

  دوخته تنش پر اشک و پر عذاب از جاي برخاستم

از اتاق خارج شدم، صداي نجوا باز هم به گوشم آشنا آمد، بازگشتم و 

دم، نفرت مانده در وجودم را از این دنیا و این آدمان به صورت او نشان

آمد، گویی خون جاري  هایش بوي تعفن می غرق خونش کردم، از ناله



 رسگردانی ١٠٧

 

ها گندیده بود، بوي  پی این مردگی کردن ها از شده از وجودش سال

  گشود داد و تهوع به جانمان برمی زار می لجن

  دخمه و بهشت آدمیان برون شدم، سوختم در آتش خویش آناز 

به جهان اینان نا به هنجار به که من زاده به دوزخم، محکوم به سوختنم، 

  معنا جهان معبودشان بی

جهان روشن  آنآوري هیزم که آتش دوزخ  به دوزخ آمده در پی جمع

  بسوزیم که جهان عیش بر آنان است آنو در  سازم

  دهی؟ جنگل، آرامش جانم، مرا دگربار به خود راه می

  شوي؟ تسکین این دردها می

ا مثالشان زنده بودم و زندگی این جهان جاي آدمیان است و من کج

 آنکردم، کی مثالشان نسان بودم و به نظمشان رقصندگی کردم، من 
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هایم باش و بر این جان خونین مرهم  دور تن از دنیایم، تو التیام زخم

  بگذار،

 آن ،زِ افکارم بخش را دور کن نجواي زلت آنبه صداي بلبالن زیبا، 

گسارت مرا در آغوش  ي گرگان غم صداي هرزه را دور ساز، به زوزه

گیر و نوازش کن، پر از غم به تو پناه آورده، از این دنیا دورم و تاب 

  بازگشتنم نیست

 و خوارگان ندارم و دوري گزیدن از اینان تاب سخن گفتن با این شرم

  تا به کی مرا به دریاي خویش غرق کند

  از دنیا و مردگی کردن اینان بیزارم شود مدفن من واز نفرست که اینجا ب

گذشت، دوباره  بر دیدگانم می کی به کیوزهاي تلخی بود، افکار چه ر

تاب دست و پا زدن نبود  بار نیادر این دریاي از فکرها غرق بودم و 

  ب تقال هم نداردکه چون غرق شود دیگر تا
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ز درون که بپاخیز و پایان، فریاد شنیدم ا در این حال بد و افکار بی

دریاب این جهان را، تو دور از خویشی و این تنهایی به تو قدرت مبارزه 

توانی  می توانی پر قدرت و قوي و رها باشی و تو خواهد داد، تو می

  که زاده به رهایی بودي رهایی بخشی

  ساز دخمه یک بود و هزار که دنیایمان دخمه و انسان دخمه آن

  کیستی تو اي غرق در افکارتو زِ خویشتن دوري و 

درد و  آنا برکش، از یکی بِرهان یک عذاب ر آنها به دور  دخمه

  زندگی ده،

هاي رنج را دور کن، از خویشتنت تو مرهم باش، او دریاب و  سال آن

  جنگل باش و تو کم باش

لیکن با همین جانم تویی  ها و کس، به دنیا پر از غم کمم، تنهایم و بی

  آزاد تو اي تنها
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زد،  زد و افکارم یکباره جان بود، مرا به سوي چنین راه صدا می فریاد می

به این راه گام بگذار و همو را دریاب، جان بخش، آرامش و دنیا باش، 

  از دوزخ دنیا رها دارش تو اي تنها

عزم خویشتن را جزم کردم، با فکرهایم به راهکار رسیده و شادمان زِ جا 

دخمه و  آندهکده رفتم خود را به  آنه سوي برخاستم، به راه افتادم ب

ي حوریان و غلمان رساندم و  گاه یزدان جهان، خانه بهشت آدمیان، وعده

  نجوا شتافتم، آنبه کنکاش 

کرد که بزودي همو را  آمد و این خرسندم می به مشامم باز بوي تعفن می

نجواها چه  آندرخواهم یافت، نجوایش به گوش دگران بود، از شنیدن 

نقش بست، با هلهله و سرمست به دنبالش  انبرق و شوقی بر چشمانش

کشیدند با ولع و به سرعت، حریصانه  افتادند و بو می شده به راه می مسخ

  جستند تا بدرند و عیش کنند خواستند و راه می و ملتمسانه راه می
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خواست که بگریزد، در  به نزدیکش رفتم، از من دوري جست، می

کالمی با چنین ننگی با  برابرش سبز شده به سخن آمدم، چه تلخ بود هم

است و معلم  سخنورسخن گفتن که با پادشهشان نسان، چه تلخ و سخت 

  کالمی، ، چه دشوار با چنین پست و فرومایگان همبر اینان

ن نشنیدم راه گفتم و او نشنید، او گفت و مفرسا است، من  آه چه طاقت

برد و  برگرداندم به سوي دخمه رهسپار شدم، سخنانمان راه به جایی نمی

  فرجامی نداشت که من از چه گفتم و او از چه نالید

رفتم، او به تعقیب من در راه بود، به  به سرعت به سوي دخمه می

 آنان جایگاه به درونش آمدم، همگاه رسیده و  وعده آننزدیکیِ 

ي  روزگار دیرترها در برابرم بود، به سرعت درب باز کردم و الشه

انسانی حریص بر تن زن رنجور دیدم، با حرص و ولع در حال دریدن 

  کرد، هاي شکارش چه شادمان هلهله می بود، از ضجه
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مردك دیرباز لیکن چه روزگار  آنپسرك در برابر چشمانم بود و یا 

که تاریخ در حال تکرار است و خود تکرار تکراري است، گویند 

تاریخ بیکران به  آنها که زندگیِ کوتاه ما چون  کند در این دیوانگی می

  تکرار آمده

، ناله و رعشه بر تن من از این همزادگی با است و خون جاري خاك

ها آتش این  شده بر جهانیان، ضربه هاي اشرف چنین ددصفتان، انسان

هایش افزود، چشمان پر حرص بسته و  و بر شعلهکینه را خاکستر نکرد 

  کند، چشمان پر درد آرام نگاهم می

ها  دستانش را به سویم دراز کرده، گویی سالیان در انتظار این دست

دان به گیرد و خن ها را به آرامی در دست می نشسته است، حال آن

باز به صدا آمده، در گوشم سخن  افتد، نجواي پستی همراهم راه می

اي بر  شود و النه گوید، با بازگشتنم به سویش، گریزان از من دور می یم

  سالیان بخزد و آرام بگیرد، آنجوید که در  خویشتن می
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رونق روزگاران انباشته داشتم که با خود آورده به  پیش از آمدن بدانجا

  مردگی در زندگی کنند آناینان تحفه کنم، به سوداي 

چنبره زد، چه  آنشیدم، با حرص بر رونق به سویش پا آنمشتی از 

زد و حال توان لیسیدن پاي هرکس داشت، چه  شادمان بر زمین بوسه می

مایه از آدمیان سراسر  خویش دارد، چنین ننگ قدکوتاهدنیاي بزرگی به 

  و اسارت در ننگی

حریصان بیشمار به چشم ولع دارند و یکی از حریصان به خون  آن

اینان به زمین افتاده، در پی زر در جنگ ناپاك خود غرق است، راهبر 

  است، من از دیار زشتی به دور و در راه آرامگه خویشم

در دستم که سالیان تازیانه خورده از زشتی آدمیان، دستان رنجور کسی 

ي ننگین، این بهشت آدمیان و در راه سفر شادمان و  ما دور از این دخمه

  آرام است
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دیدي اي یار باوفایم، دیدي فکرهاي همیشه همراهم، حال این تن تنها، 

هاي دیگر را با خویش همراه ساخت، گرچه تنها است و این دنیا پر زِ  تن

روز پیش  آنها لیکن ما به قد خویش به حال امروز و  گژي و پلشتی

ي خویش آرام  هوفا کردیم و در برابر خویشتن شادمانیم، از این کرد

  باش، همراهم و آزاد باش،

دخمه دور شدي، حال زمان زندگی است، ما به فریاد فکرمان  آنتو از 

  .را دادیم و حال نوبت زندگانی استگوش ف

  

  

  



  

  

  

  

  

  و این سفر طوالنی، ودــراه درازی ب

به طول این راه سخن نگفتیم و لب از لب نگشودیم، گویی او از تمام 

داند و یا خویشتن به  ن با اطالع است و شرح این قصه را میسخنان م

تر و  ي زشتی آرام دخمه آندست سرنوشت سپرده که هرجا و مکانی از 

  زیباتر است
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هر چه بود کالمی بر زبانمان جاري نشد، به کل مسیر راه رفتیم و لحظه 

 نشستیم، نفس چاق کردیم و دوباره به راه افتادیم، این مسیر طوالنی و

  این مسکوت همراهمان به پایان رسید که به درب کلبه رسیده بودیم

به او خانه را نشان دادم و گفتم، این کلبه از امروز اگر بخواهی سراي تو 

سر به بالین بگذاري و آرام زندگی کنی، زنده  آنتوانی در  است، می

  ،آزادگی کنیباشی و 

د، کالمی بر زبان نراند لیکن در برق نگاهش شاد و مسرور به کلبه بو

مزرعه است،  آننگاهش خواندم که طالب جست و خیز در این کلبه و 

اي بنا سازد و به  را کنکاش کند، در دلش جهان تازه آندوست دارد 

  روزگاران تلخ پرواز کند آن فرسا به همه درد جان آنر از دو

کردیم، من نیز چون  ها را یک به یک وارسی به داخل کلبه رفتیم، اتاق

ها بودم،  ها و نشناخته کردم و در حال کنکاش ندیده او با اشتیاق نگاه می
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پرداخت، در نگاهش  او نیز چون کودکی پر شتاب به جستجو می

  ما نیز آرام و مسکوت و شادمان بودیم آنآرامش بود که از 

معرفی دو را به هم  آنر درد خفته بود، نگاهش به پدرم افتاد که در بست

کردم، به پدر گفتم او یار من است و تا ابد خواهد بود، پدر با تعجب به 

لبخندي بر لب شاد و راضی سر به بالین نهاد  آنوي نگریست و پس از 

  نگاه یار نیز شادمان شد لیکن تعجب نداشت

ی ي زشت دانست، سالیان در دخمه آري او قصه و شرح این افسانه را می

تر به دنیاي  روز پسین از پیش آنو  روز نخستین آندر انتظارش بود، 

واقع در خیال بر او تابیده بود و او شرحش دانسته و به انتظار موعودش 

  نشسته بود و حال زمان شادي بود و دیگر هیچ

اي  او را به درون کلبه گذاشتم و به سمت مزرعه رهسپار شدم، دقیقه

کلبه  آننشست، گویی نگذشته بود که به سویم آمد، ترسان در کنارم 



 نی شهسواری ١١٨

 

ي دیروز بود، چه توفیر میان این بناهاي ساخته از گل و  همان دخمه

ي خیال زیبا زِ  تازد اگر تعبیر کننده چوب که دنیایشان به جهان زشتی می

پایان به دنیاي واقع خواهد آمد  کابوس بی آندور باشد،  آندنیا آرام در 

  و النه خواهد کرد

 آنترس و  آنشد و با این تالش خود را از  میدر کنارم مشغول به کار 

روزگاران  آنکرد و چه تسکین دردش چون من و  دخمه دور می

شد، از دیدنش در این  دید، چابک و چاالك مشغول می دورتر، کار می

پایان چه  هاي بی حال ناراحت و غمگین بودم لیکن دواي درد این زخم

 نیچن نیاافکار پس  آندن زِ بسا روزگاري کار و باز کار باشد و دور ش

  هاي من دردي او درمان غم تالش او مرهمی به دردهایش بود و بی

برد، ترسی وجودش را  نگاهش پر از ترس بود، به هر سو نگاهی می

جستم و به سخن آرام  درید و من از چشمان زارش حال نزارش را می می
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ات تلخ و خاطر آنشود، مگر به دور شدن از  کردم لیک آرام نمی می

  هاي انسان پلیدي آن

گرفت، شبی درب اتاق  آرام می آناتاقی در کلبه منزلگاهش بود و در 

بنوشد و من جویاي حالش  تا را باز کردم تا جرعه آبی به بسترش برم

شوم، درب باز شد و او از ترس به خود لرزید، تنش را درون خویش به 

 آنخوار،  حریصان انسان آنحصار آورد و روزگاران پیش و 

ها و لذات  ناله آنها و  ضجه آنکش را به خاطر آورد،  پرستان روح ننگ

  مریضان زشتی

از ذهنم گذشته  کی به کیخاطرات  آنگذشت،  در برم میچشمانش 

ي افکارم از هم گسیخته به جوش و خروش آمده، چنگ  بود، رشته

سرعت شاخ پاشد، سر برآورده به  زند، بر افکار پیشین و پسین بذر می می

ي سپید را سیاه و  رود و صفحه کند این نهال و به پیش می و برگ می

  ذهن پرآشوب را درگیر خواهد کرد
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زشت، به کابوس  آنمحو  ش از دور شدن وهرچند که خرسند دیدم

نگرد،  انه به اطراف خویش میپر از غربت است، غریب واقع زندگی کردن

اي دست زِ  رس است و ترس بخشی از جانش شده است و لحظهپر از ت

دور و  آنشده تاب جنگیدن با  نیعجدارد، با چنین احساساتی  او برنمی

و آرامش خیال توان رزم و پیکار دارد و این ندارد لیک زمان  کردنش

  احساسات باید که به دور باشد

کار خویش غرق کشیده از دنیا به اف ایم، رنج در نشیمنگاه کلبه نشسته

نم که یاراي دیدن ندارد و به فکر و دا اندازد و می است به برون نگاه می

نگرد،  می آنبه این سو و  دهیبر دهیبرغرق است، نگاهش  آنآشوب در 

خیزد، به  نگرم، ناگاه پر از ترس زِ جا برمی سو می آنمن نیز به این سو و 

انده از آدم و آدمیان به برد و خود را به درون حصاري پیچ اتاق پناه می

  باید دور می
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پرست چه سالیانی که بر او سنگین بود و  آلود جماعت خون نگاه حرص

 آني  کشید، امروز با نگاهی از هر سو خاطره نگاه به دوش می آنبار 

گزیند، خویش را به حصاري  ها در برش است، لرزان دوري می پلیدي

  دنیا به کنار یکدیگر، آنکشاند، سخت است باور این دنیا و  می

دانی که کیستی و سالیان در پی کیستیِ خود غرقی، پاسخ به  تو خود می

ها و  ها به میان آدمیان نگاه دیده سالیان و سال رنج آنندادي و حال  آن

غرق است، حال چه بسازد، به کنار هم  لجن آلوددنیایشان به این مرداب 

اوري و نهراسد که نجواي نترسد زِ خویش ب مغشوشاز این دو تصویر، 

  تر است تر و ننگین نجواي دیگري پست آنتو از 

ترسی به وجودش مستولی شده که حق است در این ترس روزگاران 

تر زندگی کند و  بندیم که آرام ما توان خویش به کار میبگذرد لیکن 

  در این آرامش ترس از او دوري گزیند که جاي او در میان ما نیست
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تاقش رفتم به بالینش نشستم او خواب بود، چه آرام به به ا یصبحگاه

خواب فرو رفته بود، جرعه آبی و ذره نانی به بالینش گذاشته در انتظار 

احساس گریز  آنترس و  آناش بودم، از خواب برخاست و باز  بیداري

اي آرام شد،  بار با لبخند آرام من ذره وجودش را فرا گرفت، لیکن این

تناول کرد، من نیز به کنارش مشغول خوردن شدم و با هم  آنآرام از 

  چه آرام غذا خوردیم

شد،  لحظه لحظه دورتر می آندوخت، ترس از  نگاهش را به نگاهم می

کالم شدم و از زمین و زمان کار و بار سخن راندم که اگر مایل  با او هم

ادمان است به مزرعه بیاید و در کنار من مشغول به کار شود، او نیز ش

  پذیرفت

کرد، چه شادمان از این اعتماد به راه افتادیم، دستانش را به دستانم حلقه 

او بودم، به آرامی راه رفتیم، به سوي  يبودم، چه شادمان از برقرار او

  مزرعه رهسپار شدیم، شروع به کار کردن و سخن گفتن
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ز شنید برایش ا گفتم و او می شنیدم و من می زد و من می او حرف می

را فرا  آنگفتم و او با چه اشتیاقی  ي درست کارکردن می نحوه

  بست، گرفت و به کار می می

لحظات آرام در حال گذر بودند و ما به آرامی در حال کار بودیم، زمان 

اي  ختی در نزدیکیِ مزرعهرسید، به زیر در استراحت که فرا می

مسرور و او  ، از غوطمان خوردیم، به هم نگاه دوختیم، مننشستیم می

هایمان مسکوت بود و چشمانمان به  آرام، سخن راندیم، نه اینبار لب

  یندگی گفت و من از دردهاي زندگانسخن آمده، او از درد ز

او از روزگاران پیشتر گفت و من از روزگاران پیش، او از این آرامش 

کرد و من  پایان خود، او تشکر می گفت و من از این شادي بی

ودم، او آرام گرفته از بهشت آدمیان دور بود و من آرام ب گزار سپاس

گرفته بر فکرها و روح بیمارم التیام دیده بودم، از آرامش او آرام و با 

  شاديِ او شادمان بودم
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ام گذاشت، آرام چشمانش را بست، موهایش را  سرش را به روي شانه

  تیمم جان گرفنوازش کردم، صورتش را غرق در بوسه از نوازش دستان

ي شادمانی از  نغمه چه شادمان بودیم، چه آرام در آغوش من خفت،

کنان جسمم آرام رقصید، او در آرامشی به  دادم و هلهله افکارم را سر

، سر به بالین من نهاده بود، دیگر ترس بر وجودش خواب فرو رفت

کرد و از او و دنیاي ما دوري گزیده بود که دنیاي ما جاي  رخنه نمی

  شت نیست، این دنیا به دور از گژي آدمیان استترس و وح

هاي بیمار نیست، ترس کجا منزل  دنیاي زاده به افکار من، دنیاي انسان

  آرام دور مسلکان دارد به چنین رویاي زیبا و به افکار ما و به زندگی

دیگر از جاي خویش برنخاستیم، او آرام به آغوش من خفت و من به 

گذشتند، از  مش چه زیبا لحظات میآغوش او خفتم، غرق در آرا
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خواب که برخاستم، هر دو لبخند به لب داشتیم و به سوي کلبه شتافتیم، 

  ترس مرده بود، غریبی جاه نداشت، آندیگر 

همه  آنشتافت،  سو می آنداشت و از این سو به  با چاالکی گام برمی

کشید، یادمان  مهربانی درونش به غلیان آمده، دست تیمار بر سر پدر می

هاي مهربان، چشمان مادر بود، دگر ترس نداشت مهر بر  چشم آن

تر بود و  جایش نشسته بود، دگر غربت نداشت از هر تن به من نزدیک

  روزگاران تلخ به پشت سر نهاده بود، آندگر آرام بود، شادمان 

خاسته به سوي اتاق من آمد، همان شب نگاهش را به از اتاقش بر

چشمانم دوخت، من با لبخند پاسخ به پرسشش دادم و او شادمان به 

اش را بوسیدم، خود را به درون من رهانید و بر  بسترم آمد، پیشانی

بازوانم آرام گرفت، چه آرام چشم بر چشم گذاشت، چه راحت 

ایی براي منزل به جهان ر شده جها از دنیاي ما دو ي زشتی خوابید، همه

  و در این بستر جز مهر هیچ حاکم نبود ما نداشت
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  ي دوران دیده بخواب آرام و شادمانم کن اي رنج

شد و من با تکاپو به سمت  هاي پدر بر آسمان بلند می صداي سرفه

رفتم، اینبار جاي ما تغییر کرده بود، پدر در بستر  هاي اطراف می دهکده

زگاران پیشتر و مادري مهربان که آمدم، رو به بالینش میبود و من  درد

آمد، دکتري همراه خویش  بر تخت خوابیده بود، پدر به بالینش می

شد، بوي مرگ در هوا  ها به آسمان بلند می آورد، صداي سرفه می

پیچید، روزگار دگرباره در حال تکرار خویش است، اینبار پدر به  می

ل نزاري دارد، هر روز به سوي مرگ در منزلگاه مادر خفته است، حا

یشتر هاي ب رود و روز به روز گام پیش میحرکت است، در این داالن به 

رسد که انتهاي این  تر به مدخلش می دارد و روز به روز نزدیک برمی

  دنیا است
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نهد،  هایش می مرهم به زخم آنآید و از  یارم با چه تالشی به بالینش می

شود، نگاهش  هایش تکیده و فرسوده می با سرفه ریزد و به دستانش می

  نگرد شود و پر مهر بر پیرمرد خفته بر بستر می رنجور و ناالن می

زگارانی که کار کشم، چه رو م و او را به آغوش میآی به بالین پدر می

ها که  کرد و به ما آرامش هدیه داد، چه تقالهایی که نکردم، چه رنج

زنی، سالیانی که  اي، به آرامش چنگ می خفتهنبردي و امروز در بستر 

ه باشی که این رنج زمان است اي، اي کاش رنج نبرد در بستر درد مانده

  ملش بار گرانی به دوش کشیدنو تح

خواهی بار به زمین بگذاري، به چشمانت بوسه بزنم، چشمان  امروز می

رزمانی نگاه مهربان را طالبم که دی آنمادرم را غرق بوسه خواهم کرد، 

ات بوسه بزنم و عرق رویش را خشک  است زِ من دور است، بر پیشانی

اي از  قطرهاي مرهم به دهانت بگذار که با هر صدا و ناله  کنم، جرعه

  درد را می آنها  این جهان زشتیي و بر جانم را با خود می
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چشمانش را بر هم نهاده، آرام به خواب فرو رفته، پیرمردي و سالیان 

  اي؟ ر و مشقت، چه از دنیا ستانده و چه به دنیا دادهدرازي کا

اي، حال به پرواز بیا، حال به  هاي آرامش نشسته اي و بر بال آرام خفته

  پرواز بیا و در این سرزمین آرام زندگی کن،

که به کنار مادر النه کرد، امروز به آغوش هم  آرامگاهشپیرمرد و 

گیرند،  ند، امروز آرام میگوی رسند و امروز از غم دوري سخن می می

امروز زِ من هم خواهند گفت، چشمانم در انتظار نگاه مهربان تو است، 

وجودم در انتظار دیدار تو است، به کنار هم بنشینید، آرام باشید که 

بینم، این  نگارم و فردا می روزگارانی نمانده به نزد شما بیایم، امروز می

اندیشیده و غم  گونه نیانسان است، ا خیال ما زمینیان و یا واقع جهانیان

از این وهم به اندیشم که شاد باشم  شما من نیز چون نسان می دوري

  واقعیتی در خیال
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اش، به سختی مشغول کار شدم تا بیشتر  پس از فوت پدر، آرامش ابدي

تري برایش بسازم، آرام باشد و حسرت  کسب رونق کنم و زندگیِ آرام

تالش ما به زندگی، شاديِ دیگران است که از  هیچ به دل نداشته باشد،

شاديِ آنان شاد و سرمست خواهیم بود و از این احساس واالتر کس 

  ندیده بر جهان

شدم و به سختی تالش  مشغول کار می آنم در رفت به سوي مزرعه می

کاشتم، دو چندان برابر دورترها  کردم، محصول را برداشت و باز می می

هاي  ن برابر برداشتم، به سرعت به سوي دهکدهکردم و چندی کشت می

رفتم و محصول را به فروش رسانده مایحتاج زندگی فراهم  اطراف می

و از این کار درآمد بیشتري نصیبمان کردم، بیشتر رونق داشتم  می

مایحتاج زندگی  آنرفتم، جز  هاي اطراف می شد، هرگاه به دهکده می

ساختم، به چیزهایی که  یا همراه میهاي دن اي از زیبایی براي یار توشه

  که عالقه دارد کردم یمعالقه داشت و یا من فکر 
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شدم  مشغول می وگذار گشتچه شادمان در میان بازارهاي تو در تو به 

زمان گرفتنش از دستم برق شادمانی را اي برایش گرد آورم و  تا تحفه

  در نگاهش ببینم و شادمان شوم

با تالش رونق بسیار به زندگیِ ما هموار  روزگاران سخت بود و آنکار 

اي از این دنیا بر سر نداشتم، چه آرام روزها از پی هم  بود، دغدغه

کردم که هنوز خفته بود،  گذشتند، چشمانم را بر چشمانش باز می می

 آنخود را در آغوش من سپرده بود، چشمانش را بسته بود، سنگینی 

شکفت، چون  م از هم میاي بعد چش کرد و لحظه نگاه را حس می

  ي گلی نو رسیده، شادمان و زیبا بود غنچه

شد من  ، از اتاق دور میخاست یبرمکرد و از جاي  اي می به آرامی بوسه

رفتم، گویی سالیان از کنارم  خاستم، به سویش می تنگ از جایم برمی دل

رفتم و در  دور ماند و از آغوشم دوري گزیده است، به نزدیکش می
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نگریستیم و  ادمان میکشیدم، هر دو مست شراب نخورده ش میآغوشش 

  گرفتیم آشامیدیم و آرام می ردیم و میخو با هم می

او در خانه بود و من به مزرعه مشغول کار کردن که یا او تاب نمی آورد 

کردیم  شدم، به هم نگاه می تاب به سویش رهسپار می آمد یا من بی و می

گفتیم و به صدایمان روحمان به رقص و  گرفتیم، سخن می و آرام می

  آمد، پایکوبی در می

هاي  گشتم، چندي بعد به سوي هم و چه لحظه دگربار به سر کار بازمی

که از هر سو هاي دیرین، چه شیرین بود حس دلتنگی  دلکشی بود لحظه

درگیر بودیم و در کنار  آند، هر لحظه با کر به سویمان فوران می

  همیکدیگر دلتنگ 

گشتم، چراغش روشن بود، گرماي وجود او گرم کرده  کلبه بازمیبه 

آمد از نگاه کردنش، از آمدنش، از  زمستان سرد را، به سویم می
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ي وجودم  شدم و آرامش همه چشمانش و از مهر فراوانش، سرمست می

  گرفت را در برمی

هایش دور  بردیم، از دنیا و زشتی رفتیم، به آغوش هم پناه می به اتاق می

رسیدیم، فکرم آرام  خلوتگاه خویش به آرامش می آنشدیم و در  می

ها و  هایش و تمام زشتی اي دور از دنیا و انسان گرفت، لحظه می

ي جانم آرام گرفته است و شادمان بودم، او آرام بود و  هایش همه شرم

فشردمش، در این زیبایی به  زد، من شادمان به آغوش خود می لبخند می

  میخاست یبرماي از خواب  یم و با بوسهرفت خواب می

زندگی زیبا و پر آرامش ما در حال گذران بود و در این احساس پاك 

گذشت  کردیم، چه به سرعت می و زیبایی هر دو شادمان زندگی می

آمد  ها می ماه دیگري، سال آنآمد و پس از  ها می ماه کی به کیروزها، 

  سال دیگري آنو پس از 
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داد و چرخ  ن آرامش جهان را به تندي حرکت میآرام بودیم و ای

گذراند و روزها را پس از ماه دیگر  گردون با تمام توان زندگی را می

گذشت و من  می گونه نیاد، ا پس از سال دیگر به فراموشی سپرها ر ماه

  نگریستم می تنبه خویش

دیگر چهره  آنو در  رفتم یفرومي خود  اي بر چهره درون آینه

گشت،  دیدم، موهایم در میانشان سپیدي پدیدار می پیشتر نمیروزگاران 

شکفت  ها نیز رخ به سپیدي باز می رنگ از خود باخته بود، در میان ریش

ن بود و خرسند، بر تر از دیروز نمایان و شادما اختهو سیماي خویش ب

بر پیشانی و در کنار چشم خطوطی نقش بسته که چون عمر درختان 

ام  چهرهساز است،  زندگی را به ما خاطره خطوط عمر ي تنومندشان کنده

  پیرتر شده لیکن دلم آرام است



  

  

  

  

  

  جهان زشتی، دندان نیشش را به من نشان داد ربارــدگ

کرد،  اندام عرضو چنگالش بر قلب خونینم فرو رفت، دوباره در برابرم 

کرد و به کابوس قدرت به رخ کشید، دوباره ما را از این رویا بیدار 

اراده، به جبر روزگار  اذن و  اش دعوت کرد، دعوتی بی همیشگی

ها، میهمان بزم خونین دنیا گشتیم و غم به دیدگان دگرباره  زشتی

  بنشست
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آرامش یار و آرام ماندن ما، چه کوتاه بود و چه زودگذر لذت از 

ري چه کوتاه بود، شادمانی او و شادمان شدن ما، روزي که از برقرا

پریده دیدم و در  رنگاش را  گشتیم، چهره عه به خانه بازمیمزر

چشمانش دردي تاب و توان ایستادن نداشت، به زور بر دو پایش ایستاده 

  تا به رخسارش چشم دوختم، حال نزارش را دریافتم بود

انش افتادم، در چشمان و چشم دآگاه به یاد مادر در بسترناخو

رنج  آني او همان چشمان اشناي مادر دیدم و بر تن نحیفش  دیده رنج

  مانده بر تن پدر

  غوشش گرفتم،به نزدش رفتم، در آ

بخند دنیا که ما اشک داریم، بخند و سرمست هلهله بکش که ما رنج 

 آنداریم، بخند و شادمان رقص و پایکوبی کن که ما به رنج زاده و در 

  بخند و هیچ به حال ما و دنیایمان به فکر نباش ایم پرورده
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گفت که دیگربار  رنگ به رخسار نداشت، چشمانش از راز مرضی می

 آنکند،  گیر این زندگانی شده است و رنج به ما هدیه می دامن

ي دردمندان که سیماي مادر و  از سینه خس خسمهابا و  هاي بی سرفه

  بست پدر را در برابرم نقش می

روزگاران به چشم یأس داشت و با چه تقال به ما امید ارزانی  آنمادر 

ي ما چه صبورانه رنج چشمش را با شادمانی  دیده داد و حال یار رنج می

  داد، توأمان به ما فدیه می

بینم او سعی در شادمانی دارد، چه تلخ این منظره که عمري  ما رنج می

ور  دهد و به سویت حمله ت نمیرنج کشیدي، حال بار دیگر رنج امان

از  ي ننگینش ایم و هرگاه سایه ندهدور زِ هم نما ،این دشمن و است، ما

  سر ما کم شد دلتنگانه به سویمان هجوم آورده و جانمان را در برگرفت
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به دنبال دکتر رفتن و به بالینش آوردن چه سود که مرهم اینان بر این 

مهرشان رنج ما بیش کرد و هیچ است و پوشالی،  سوز خانمانرنج 

تر از دیروز بود و  التیامی نداد، رنگ رخسار یار هر روز پریده

  تر آتشینهایش  سرفه

ساخت، باید امید فدیه داد و پر غم  سوخت و می از روزگاران پیشتر می

زد، ما در آرزوي  کشید و دم نمی شادمان بود، چه صبورانه درد می

نشستم و دستانش به دست  م، به بالینش مییکشید دوري دردش درد می

  زدم فریاد میگرفتم و در آرزوي گرفتن دردش به جان خویش  می

چشمانمان  خوابید، اشک گرفت، می و آرام میبست  چشمانش را می

د و شد به دریا راه کج کر ها جاري می اي به راه دارد و بر رودخانه برکه

ي دوران به بستر خفته و  دهدی سود که رنج ، چهیداقیانوس را درنورد

  برد کشد و رنج می صبورانه درد می
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غرق بوسه کردنش، نوازش بر سرش، اشک ریختن بر تنش، چه سود 

  عمري به درد نشسته است اي آرام باشد براي ما گر لحظهکه ا

در این روزهاي سختی و رنج در این روزهاي پر از درد و ماتم، در این 

دهد،  اش چون سالی رنج بر ما فدیه می ه ثانیهگذرد و ثانی روزها که نمی

دیده به کالم آمد، فریاد  روز ننگین رسید در بستر بیماري یار رنج آن

  کشید می

دیده است،  شنوي جهان، فریاد رنج کشید، می از درد درونش فریاد می

  رنجش را دیدید و لذت بردید

دید، و شادمان شدید، به آغوش حریصانه هجوم بر یدرنجش را دید

ي لب خندیدي و  تنش دریدید و لذت بردید، تو ساکت ماندي و گوشه

آه هم نگفتی، انتقامی نستاندي، مسکوت نظاره کردي و شادمان هلهله 

  سر دادي
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تنش دریدند، اشک ریخت، فرزندان خلفت لذت بردند و تو شادمان 

گشتی، نه تو شاد نبودي لیک مسکوت که ماندي، مسکوت در برابر 

اعمال زشتی، کمتر از انجامش نیست، مسکوت ماندي،  نیچن نیا

  اش مگسان بر آسمان در پرواز، که دریاي قدرت است، از اراده کس آن

کشد و  تنش دریدند و رنج برد و تو ساکت ماندي و امروز هم رنج می

ن درد دهد، نه فریاد از ای فریاد سر میخرد،  درد فدیه از تو را به جان می

  پایان بود سالیان رنج بی و مریضی که فریاد

با رحم ران هرزه و مادران هایش، در آغوش پد از کودکی و رنج

پروارنده شدند و به حراج ایشان فروخته شدند، دست هر ناپاك از نسان 

  به تن کشیده شدن و ارضا شدن با طفالن صغیر،

، فروخته شدن نه یکبار اشک بریز، خون ببار که دنیاي زشتی چنین است

و هزاران بار، صاحب به دنیا بودي و صاحب به دنیاشان شب که هر 
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کردي، صاحب به انسان شدند، زر خرید تو این بندگان زشتی، پوچی و 

دیده روزگار نازل  مان حلقه به گوش با زر رنجحقارت زر خرید این غال

  دیده و فریادش بشنو، پایانت را، به تن این رنج درد بی آن

من  دهد، تو از شنیدنش چه حال داري یمکشد، فریاد سر او رنج می

اي وجدان نه وجدان نه  بارم تو اگر بودي و ذره ذره گویم و خون می می

  به جان داشتی چه سرانجام بود؟وِجدان 

  هاي پوشالی واژگان پوشالی به نزد انسان

شنوم، در آغوش من فریاد بزن،  ام، فریاد بزن می دیده فریاد بزن یار رنج

هایت، بگو یار شیرینم، بگو و  ز روزگاران، بگو از رنجآه سر بده ا

سوزم، در این  دردت به جانم فدیه کن، فریاد بزن که در آتش می

  سوزم، میشم و  ها از رنج تو خاکستر می شعله
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آورد و گوشان  ام، صدایت عرش را به لرزه در می دیده فریاد بزن یار رنج

  اند، کر زمان از صدایت فراري

  ریزند، خزند و خاك بر سر می می اي به گوشه

آید و آنان به درد دادن  ام که درد از تن تو برون می دیده فریاد بزن رنج

  دیگران دردمندند

 يها يگودردها به نه امروز نه فردا که تا پایان بودنشان دردمندان از این 

  بخشد شاه دردمندان دنیا به درد زاده و درد می  پایان بی

ي  هدیه آنفریاد بکش به آغوشم اشک بریز، از رنج این مرض، از 

پستیِ آسمانی، فریاد بکش که بزم در خون آسمانیان به پا  آنالهی، از 

  است

سالیان، فرزندانشان تنت دردیدند و سرمست هلهله کرد، امروز نوبت 

  شاه شاهانشان است که بدرد و هلهله سرکند،
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رون آمدم و تاختم به م را و از کلبه با دیده یار رنج به آغوش کشیدم

زند و  دیده را که اینگونه فریاد می ها تا کسی دریابد این رنج دوردست

گرم  سوزم در آتش این درد، نظاره ریزد، می رنج سالیان سال بیرون می

کودکی که مادربزرگ سر برید،  آنگر چو  پایان، نظاره بر این ظلم بی

و هیچ نتوانست گفت از آدمیان که نماد خون پاشید و باز مسکوت ماند 

  و نماد دردشان کیستمهرشان او بود 

اندیشان بیمار، یار  کژمتنفر شد و دوري گزید از این ددصفتان، 

  رویم، مرهم این درد چیست ام طاقت بیار که به سوي طبیب می دیده رنج

  شنوي، فریاد مرا بشنو، مرهمش چیست می

رگ گشتی، چه فریدي و از حقارتشان بزها، تو که حقیر آ خاريِ انسان

  شوي ن دیگران بزرگ میبزرگی که از کوچک شد

  گر رعیت به میان نباشد؟شود  و راستی چه کسی ارباب می
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  بنده نباشد؟شود گر  چه کسی خدا می

تو ارباب بردگان، تو شاه بندگان، بشنو، فریادم را بشنو، از رنجم شاد 

خود ساختی، سازندگانشان علم  باش و یا بسوزان این تخت و عرش که

  کردند که خدایی کنند

به نزد طبیب رسیدیم، طول مسیر را دوان دوان طی کردم، بوسه بر یار 

کشید، به نزد طبیب بودیم او حال  زدم و او آرام فریاد می دیده می رنج

نزار یار مرا دید و مرهم به زخمش نهاد، ساعتی چند بر بسترش نشستم و 

، چشمانش بسته بود، پیش از بستن نگاهی به صورتم فریادش آرام شد

ها  انداخت، بر چشمانم خیره شد، شادمان و آرام بود، در نگاهش سخن

روزهاي دلتنگی،  آنگفت از  روزگانم خوش می آنگفت، از  به من می

  رنگی، آرامش و یک آنها، از  دوست داشتن آناز 
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زد، دگربار سر بر بالین اي  سرش را از بالین باال کرد و بر لبانم بوسه

کشید، دیگر رنج  گذاشت و شادمان چشمانش را بست، دیگر فریاد نمی

  می نگفتو دگر هیچ کالي تمام دوران خفت  دیده برد، رنج نمی

دگر عذابی نکشید، بر چشمانش بوسه زدم و نوازش کردم، چه آرام و 

  زیبا خفته بود،

  یگر رنج نبیني من بخواب نازنینم، بخواب و د دیده یار رنج

  است یختنیفرورزشتی  آنها به آغاز زشتی نباید که  پایان زشتی

دیده خفتی، دیگر برنخواستی، آرامش  تو رفتی و آرام گرفتی، یار رنج

شان امان  حق تو است که اگر این جالدان و فکرهاي ماالمال از زشتی

دیدگان، اگر از محشر آتش دوزخ رهایی  دهد بر تن رنجور این ظلم

یابد، آنکه به جهان دوزخ و فرشتگان عذاب آدمیان، سالیان عمر طی 
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خیال گره پوچی و پرستان  آرامشش با حرص این ظلم کردند و حال

  خواهد بود شکنجهنخورد که فرجامش 

ي دورانم، یار شیرینم، بخواب و  دیده خوابی، رنج تو رفتی و آرام می

  دیگر رنج نبین که آرامش براي تو است،

دیدم و آرام داشتم از  ات می روزگاري که شادي آنچه شاد بودم 

سالیان  آني تمام دوران تو رنج بردي، من از رنج  دیده آرامشت، تو رنج

دیدگان  چه رنج سردارمکشم، چه دنیایی بر  ها کشیده و می و چه رنج

افزاید و آرامش یکیشان آرامش دنیاي من است، شادمان  درد من می آن

شوم این شادي یک تن از هزار که آرام باشد و من مسبب به این  می

  آرامش جان

زشتی و دردها و جان من به آرامش خواهد زیست و ر از این جانش دو

  تواند بودفریاد  ذهنم آرام و بی
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بهشت آدمیان رهانیدم به  ي زشتی و دخمه آنري که تو را از روزگا

اضی از کشید و چه ر اشت، دیگر فریاد نمیآرامش رسیدم، ذهنم قرار د

که فروخت، چه شادمان بود  کشید و فخر می کردار این تن هلهله سرمی

  درمانش بسته است حل بر درد بی و راهافکارش به فرجام رسیده 

دیدگان که تو آرام  زند که تو آرامش ببخش به ظلم امروز فریاد می

  دیدگان دریابی و دریافته شوي باشی، آرامش دهی، آرام شوي که ظلم

دیدگان، فریاد این فکر  حل تو مدد او است، مدد بر جان بیکران ظلم راه

کشد، مگر دریابی، دست  ها سرمی ماند و هماره عربده یمسکوت نم

  دراز کنی، آرام کنی و این ذهن آشفته آرام شود

اي این دیرباز درد بسیار و این دردها به ذهنت النه کرده است و به  دیده

ها پیدا است و تو  رنج آناي از  نگري خاطره هر سوي این جهان که می

  جوید، حل می دست و پا زنان راهکند و ذهنت  غرق میرا به اعماقش 
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کارت همگان دریابد لیک توان  قدر بیش که دریابی و راه آننبودي 

سرمست و شادمان گشتی، چه از این  آنمدد بر یک که داري و از 

گیرد و  که ذهنت آرام می آنواالتر که شاديِ دیگري بسازي، نه 

  شدي مان میها شاد شوي، نه آنکه از دیرباز از این شادي شادمان می

کمک کردي و از مددت آرام گرفتی، نه اینکه مدد نکردي و به فکر 

فرو رفتی، به رویا این دردهاي بیکران جهان و جهانیان غرق شدي و 

  گیري، رنج بردي، دریاب جهانیان به حد خویش که چنین آرام می

ي دوران را یافتی و بر  دیده ترها بود که رنج پیش آنروزگاران سعادتت 

ها زود گذشتند، بر دیگران یاري رساندي  او آرامش بخشیدي، ثانیه

سخت کار کردي، روزي رساندي و از شادي انان، شادمان گشتی، چه 

حل جهان تو است که هماره ذهنت  آرام بودي از آرامش اینان و این راه

  یافته شوکشد که دریاب و در فریاد می
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 آنها که نکشیدي، یاد  یار شیرینم، دوران تلخی گذراندي، چه سختی

شدي و  نگریستی، دلتنگ می افتم که شادمان به من می روزها می

آمدم، در آغوشت مهر  شدم، به سوداي دیدنت به خانه می ت میدلتنگ

ادمان بودم و از این آرامش ستاندم به مهر دادنم ش دادي و مهر می می

  شدم زِ دنیا دور می سرمست

اي و من به تنهایی دگربار غرق در احساسم، لیک  یار شیرینم آرام خفته

  ام و بر فریادش فائق آمدم که دریابم و دریافته شوم راه جسته

دل به مزرعه رفتم، شروع به تالش و کار کردم که رونق  با جان و

  بازگردانم و از این حاصل به مدد دست پیش برم و آرام گیرم

ها کردم، دگربار خویش را به دریاي کار غرق کردم  به سختی تالش

شده آرامش بیشتر دریابم، حال  اي آرام گیرم و از رونق حاصل که ذره

ي دوار  برم و این دایره هاي اطراف می زراعت خویش را به دهکده
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ساندم و از این ، از حاصل این رونق روزي رکماکان هم ادامه داشت

هایش به مدد ما زیبا و با این مدد  تم که جهان و زشتیکرده شادمان گش

ها به  رساندن بال به پشت گیریم و در آسمانی دورتر از این جهان زشتی

  .پرواز در آییم

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  اطراف هاي که به دهکده بود و آمدهایی  از چنین رفت کیـدر ی

مرهم به زخم خویش بزنم، در تا حاصل را عرضه دارم و گسیل شدم 

همین روزگاران بود که نجوایی به گوشم دمید و از صدایش به خویشتن 

ها،  ي زشتی روزگاران گذشته افتادم که نجوا مرا به دهکده آنآمدم، یاد 

ي دوران دیدم و او را دریافتم  دیده یار رنج آنبهشت آدمیان برد و در 

  که او مرا دریافت
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ها در گوشم طنین انداخته بود و پر  پرستی ظلم آنصداي نجواي کثیف 

اش نگریستم او نبود و  نفرت مشت گره کرده بودم، بازگشتم، به چهره

ها زنده و مردگی  هرزگان بسیار در این دنیاي زشتی ،هرزه آنلیکن چو 

  کنند، می

هاي پر ظلم که زنده به رنج دیگرانند، چه بسیارند، این نجواي پر  نسان

نجواي کثیف این ددمنش مرا  آنوشم چه دردآور است، زلتشان به گ

به خویش آورده، در سخنانش ریز شدم که چه در سر دارد، باز از چه 

 خورد که بر تن مکد، این اسیر زشتی از خون که می کس خون می

  کند،خویش افزون 

خون زده  ي این مظلومان طعام به مکد از تن کودکان و از گرده خون می

نقش از فروش این طفالن بدآینده است، کشد و رو خویشتن برون می

ایند و از حقارت خویش در س ه شب سر میبردگانی به جهان صبح ب
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برابر حقیرتر از حقیران زمینی ناالن و پریشانند و این نظم به جهان 

  پرستان است زاییده، فکر حقارت

برده تا آخر دنیا خواهی ماند، رشد کردي و   آیی و برده برده به دنیا می

خویش  به سر واالتر که آرزو آنبرده که ارباب به سر دارد، چه از 

  ارباب شود و بر تخت اربابی بنشیند و برده به زیر پایش سجود کند،

پرست چه نظمی به  ن حقارتچه واالتر از این آرزو، براي این حقیرا

اي و اینان به پاي  یدهریده، از تو، خود به تاج این حقارت نشجهان آف

  بینند زنند و به زیر چشم بوسه شدن پاي خویشتن می می ها ننگین تو بوسه

پرست به آسمان بود، در گوش من طنین زشتی  نجواي کثیف حقارت

مکد از این طفالن ظلم دیده روزگار  شنیدم که خون می انداخت، می می

ها است،  سمانآ آنفروشد، اینان را که خویش برده بر  به بردگی می

  فروشد جسم و جان و تن اینان را مکد از خون اینان و به رونق می می
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ام، نفس تاب از آمدن و رفتن  صاحب نخواهد دنیا، دست بردارید، خسته

خواهی زِ جان این جهان زشتی، تو اربابی و این همه برده،  نیست، چه می

غلم به جهان دهی به این گژپرستان، حور و  خواهی، چه می وعده چه می

شان دریدن تن تاند، بهش برده و کنیز دارند و آسمان به زمین کشیده

  شان که برده سازند ي خویشتن ساختی دیدگان است، برده رنج

دیدگان را برده سازند، صاحب به وجودشان شوند که تو صاحب  ظلم

مکند،  پرستان زِ خون تنش می فروشند و خون بر اینانی، طفل درمانده می

عصمت  اند، بی شود و با کیفر هر کردار به رضاي تو تنش دریده می کنیز

عفت کنند، به کودك شیرخواره خود ارضا کنند، به هشت سالگی  و بی

  در آورند و عفافبه شب زفاف و حجله 

ي  خانه هیهات، دنیاي مریضان به سر بیمار دارد، صاحب این دیوانه

  ان، خداي مریضانها، صاحب قدرت و مست حقارت، شاه شاه زمینی
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کنیزکان حوري، این جهانیان انسان، چه زشتی بر این دنیاي تو، چه 

تر طفل را دل داري که عذاب دهی، طفل را دل داري که همبستر  زشت

نگاه  ساله رود، شش شوي، نه ساله دختري که به زفاف پیغمبر زشتی می

  نشیند، همبستري می باز دارد به او و در انتظار هوس

  او در حجله کنی با میچه 

کنی با خویشتن در زفاف و سر بریدن کودك، عیش و عشرت  چه می

اند که اطاعت کنید، زجر بکشید  پرست، کنیزکان زاده شده حقیران ظلم

پرست دریده  نهخواران کی به زیر دست و پاي خونو حقارت کنید، 

  شوید و اسارت کنید

، آیات ظلم به گوشم نجواي کثیف تو، اي حقارت دنیاي به گوش است

  چکد از چشمانم و خون می
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چه روز تلخی است، نشنوم این صدا، به دل جنگل آرام گیرم و از این 

  دور باشم وجهانشدنیا 

  ما از اینان نیستیم، ما کیستیم

کالم نشویم  نشنویم و چون نیستیم، ساکت بمانیم، ساکت نه نشنویم، هم

 مفت چنگانی شکمشان، ي خویشتنشان ارز نبیند و تحفه وجهانشان

  آلودشان، خون

ي خون به سوي طفالن روان شدم که یک  مکنده آناز نجواي کثیف 

دهند، چه فرجامی برایتان،  ها سرمی به یک چشم بر آسمان دوخته ناله

، چوب و ترکه و شالق، زور و گوش به حلقهکنیزکان دردمند، غالمان 

  تجاوز

د، سخن نتوانم کرد و زر به لرزی رعشه بر تن داشتم، دست و پایم می

اندیش نهادم، طفلی به دستم داد، چه  و زشت زشت پرست آندست 
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دهی که دندان  پرست بردار از وجودش، نشانم می کثیف دستانت، خون

آلودت را که غرق در خون و  دارد و سالم است، برکن این دست خون

  لجن است

دست و دور باش از او و این جهان دورباش، نسان که هست  آنبکش 

  پرستان که هست، او نباشد خدایش که هست، این سیل حقارت

 آزاددیده را رها کن تا  طفل ظلمتو دیگر نباش، دست کثیفت بکش، 

  مست حقارت، يتواآشام  باشد از چنگال خون

داشت، چه اندیشید، از آینده خویش چه فکرها  چه ترسان بود و چه می

  ها ها و شالق ضربت آنتصویر به ذهنش داشت، یاد 

و سیماي چنین روزگاري به آینده چه بر سر دارد،  افتد ها بر تن می ترکه

  شوند، سنگ می خورند و شوند، ترکه می ی میشوند، نه امر می
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دستم را به سوي دستانش دراز کردم، دستانش باز کرده، چه سخت، چه 

، تو آزاد به دنیا آمدي، آزاد آمدي و این تلخ، چه روزگار زشتی

معنایی، چه  پرستان اسیرت کردند، من آزاد کنم، چه آزادي بی خون

  دنیاي پوچ و گذرایی

  آه تو آزادي که آزادي درون تو است، به غل آزادي و در زنجیر آزاد

  فرمان نبري که آزادگان به فرمانبري کارشان نباشد،

ت خون دور شدیم، چه نگاهی به سویم تجار آندستانش را گرفتم، از 

کردند که شأن شما  پرستنان زشتی، مالمت می انداختند، این خون می

  واالتر از بردگان است،

بینند و با دیدنش سنگ و  قدر که نمی آنآري شأنشان واال است، 

پندار بردگی کند و  د که بردهند، به این دریاي حقارت غرق باشیچوب

  د،الیق زندگی نخواهد بو
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گر بود،  سو نظاره آنمزرعه و کلبه راه افتادیم، به این سو و  يسو به

کرد  تلخی را طعم می آنآمد و  خاطرات روزگاران پیشتر به ذهنش می

ام  یوانهد ،و در انتظار تلخ شدن کامش بود، تاب سخن نداشتم، فکر

به ذهنم و آتش سوختن در خویش به دنیا و  دریغش کرد، هجوم بی می

  و این بردگان در بند،آدمان 

ي  رقصنده بودند، ذهن آشفته مها چشم دوخته بودم و در برابر به زشتی

این آشفتگی توان سخن گفتن را ربوده بود، هرگاه چنین غرق فکر 

بودم، تنها یاراي رفتن  نیچنو این که بردم  بودم، سخن از خاطر می

  نمي ارامش رهسپار ک را به کلبه دهیظلم دداشتم که زودتر 

  

  



  

  

  

  

  

  و طفل به اطراف نگاهش را دوخته بود، رسیدیم بهــبه کل

چیز را زیر نظر گرفته بود، دنیاي ترسیم شده در خیالش چنین نبود و  همه

، او را به سوي کلبه بردم، بست نقششاید به این دلیل لبخندي بر لبانش 

 دادم و از دیدنشان به هیجان آمد،ها را به او نشان  داخل شدیم، اتاق باهم

کند تا برایش  ها را که دوست دارد انتخاب به او گفتم هر کدام از اتاق

  م گیرد،آرا آنسامان و در 
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را ورانداز  کشانی به کیداشت و  ها قدم برمی چه شادمانه بین اتاق

د، انتخابش اتاق یار کرد تا از میانشان یکی را انتخاب کن می

روزهاي  آنمان بود، سحر این اتاق را افزون کرد و یادگار  ي دیده رنج

  پیشین را به خاطر آورد

اتاق را انتخاب کرده بود و از انتخاب خویش  آنپسر کوچک من حال 

  خرسند بود،

را دوباره چیدیم، غبار  آناتاق را برایش تدارك دیدم و به کمک هم 

اي  جانش برکندیم، مثال جانمان جان تازهها را از  سال ها و روزها و ماه

خو گرفت پس از سامان اتاق  آندر  ام دهیظلم دبخشیدیم و طفل  آنبر 

به بیرون از کلبه آمدیم تا مزرعه را به او نشان دهم، ببیند و از دیدنش 

  دلش به شوق و پرواز درآید
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رفت و رویششان گیاهان کوچک که در حال رشد بودند، این باغبان پیر 

پروراند که زیبا سربلند کنند و به افالك قد علم و  ها را می داد و آن می

  ي آبی و پروراندن تو نیز باید که پرورانده شوي نیز چو اینان تشنه

به وقتش آب بنوشی و محبت فراگیري، قد علم کنی و تو نیز چو اینان 

چرخید  مزرعه میها زندگی کنی، چه شادمان در  دور از آدمیان و پستی

ي دیدارمان ترس را  ، در همین چند لحظهرفت سو می آنو به این سو و 

کرد، از  به کناري نهاده بود، شادمان از این بودن جست و خیز می

شدم و با نگاهش به دنیاي پیرامون خویش نگاه  اش شادمان می شادي

من به دنبالش جست و خیز  گشت و چرخید و می دوختم، او می یم

  کردم می

  چه حس غریبی را با آمدنش به من فدیه داد،

  کودکی دوباره،
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کودك شده بودم و کنجکاو به یاد روزگاران پیش، پر از سوال بودم و 

کرد و شادمان به  نهادم، او جست و خیز می به کنکاش هرچیز گام می

جکاوانه تقال پرداخت و من به کودکیِ او کودك شده و کن میتکاپو 

  کردم، می

آمد و مستانه در پی بازي بود و من سرمست به  چه شادمانه به سویم می

شدم،  هاي کودکانه عاشق می کردم، در بازي یاد ایام کودکی بازي می

عطر کودکی فدیه آورد  آناو آمد و با خویشتن عطر جوانی نه پیشتر از 

  و بذر شادمانی در این صحراي خشک پاشاند

 آنه چو هاي سپید گشت این روزگاران با موي سپید و ریش پیرمرد

کرد و از این احساس  ها می کودکیکودك دیرباز کودك شده و 

  سرشار از امید زیبایی سیراب بود
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آهویی  شدم او خواند، گاه ببر می میي خود  هاي کودکانه مرا به بازي

جست و  به اي به پرواز و اه او ببر و من پرندهو گفریب  دلکش و دل

نشست به  و او به کمین من میشتافتم  جویش در میان مزرعه و کلبه می

فشردم، چه شادمان خنده  بردم او را در آغوش می سویش حمله می

  شد دید و چه جان که در ما زنده می سرمی

  ي من طفل ظلم دیده

افتادم، چه  هاي شیرینش به خنده می خندید، از خنده میمن در آغوش 

خندانی، به راستی چه  که این لب نخندید و حال تو مرا می سالیان دراز

  کند، کسی به دیگري کمک می

دیده شادمان است که او را به  طفل ظلم آنشنوند،  هاي بیمار می انسان

نشیند و شادمان است،  پرورد، به بار می تاراج نبردند و در آرامش می
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اش  خندد و با خنده سوزد، می بیند و در رنج نمی زخم تازیانه به تن نمی

  اش کودکم خندم، کودك است و به کودکی می

ردم، همواره ک لیک خستگی حس نمیبود  دوچندانکار این روزگارانم 

کردم به کلبه  یرفتم و کار م م، به مزرعه میپر از غوط و قوت بود

خوردیم،  آمدم، غوط فراهم کرده به همراه طفل جانم می می

  بردیم خندیدیم و لذت می می

طفل نازنینم که در کلبه منتظر  آنشد،  در مزرعه دلم تنگ کودکم می

آمد، بر  گرفتم به آغوشم می اي می من است و با هر بار دیدنش جان تازه

زدم،  می بلندش یشانیپاي بر  کشیدم، بوسه سرش دست نوازش می

  چشمانش شادمان بود،

گشتم از حال خویش، فرزند زیبایم در آغوش من به  چه مسرور می

شد  خفت، هرگاه که از ترس بیدار می رفت و به بستر آرام می خواب می
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کردم، نوازشش  و بوسه بارانش می گرفتم یبرمآمد، او را در  به سویم می

دیدم، از  گفتم، خنده بر لبانش می کردم، از زمین و زمان برایش می می

  گفتم و تفسیرش میخواب 

بردمش به  به بستر می ي روزگاران پلیدي را و همه برد او را زِ یاد می

رفت،  به خواب می آغوشمبه  یآرام بهبافتم و  ها می بالینش قصه

گرفت، شادمان به جاي خویش  بست و آرام می چشمانش می

رفتم، چه خواب خوش و آرامی که  گشتم و آرام به خواب می بازمی

  رام خفته استکودکم آ

خواندم و  نشستم، بر او می در طول روز ساعات بسیار در کنارش می

تاب در پی  داد و چه بی یچه مشتاقانه به سخنانم گوش فرا منوشتم،  می

نجکاويِ ، بخواند و بداند چه کردیفرابگبود، دوست داشت  آموختن

هاي  جانم النه کرده بود و چه پرسش دریغی که در وجود طفل بی

  شمار که خصلت کودکان استبی
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ها کورش نکنند، با تعلیمات بی معناي خویش به حصارش  بیمار نسان

و اگر به  به دارش نیاویزندمعناي خویش  نکشند با تعصبات خشک و بی

  کمال پرورانده شود چه دنیایی در پیش خواهد بود

خواند و  ، چه شتابان میفراگرفتآموخت، نوشتن  خواندن به سرعت می

وز و گذشتنش بیشتر به نجکاو در پی دانستن بود، با هر رچه ک

افزود و من چه شادمان از این کردار به تعلیم او  هایش می دانسته

  پرداختم، می

کردم و رونق به  رفتم، کار می استم به سوي مزرعه میخ ها برمی صبح

اهم فر يا آذوقه، گشتم یبازمافزودم، ظهر به خانه  زندگانی می

ساعتی گپ و  آنشدیم و پس از  می مشغول خوردن اهمبآوردم،  می

کردیم، سپس به سوي خواندن و دانستن رهسپار شده با  ها می گفت

دانستم، پس از  خواندم، با دانستنش من نیز می خواندنش من نیز می
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ها، ساعاتی بازي  آموختن و دانستن و غرق به دنیاي بیکران دانستنی

  گذراندیم ندگی میکردیم و شادمان و کودکانه ز می

خوردیم،  رفتیم، صمیمانه غوط می سوي جنگل می آنبه این سو و  باهم

ي کودکم، جانم، کتابی نشست و برا ، به آغوشم میبردیم لذت می

گفت، چه  ها که نمی گفتم، میان قصه چه سخن اي می خواندم و قصه می

سخن ي دانستن بود از هر  کرد، روح کنجکاوش، تشنه ها که نمی پرسش

پرسید، پاسخش  خواندم و او می هزاران پرسش به ذهن داشت می

ان به شد و به تکرار چنین کشمکش میانمان جه گفتم، گاه قانع نمی می

  شد یشوخی و خنده بدل م

اش بوسه  کردم بر پیشانی آرام گرفت، او را نوازش می آغوشمدر 

رفت به  و آرام به خواب میبست  می یآرام بهزدم، چشمانش را  می

خوابید، حال به اتاق خویش رفته  گرفت و به سکوت می جایش آرام می

چه آرام و جان من هم آرام است، آرامش فکر ما یعنی دنیایی از فکر 
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زند،  دهد و آتش نمی که فریادش نجوا است، این بار نعره سر نمی

تش به پا سوزاند، لیک آ اي روشن کرده، گرمایش ذهنمان می شعله

نشده، در ذهن آشوبگر ما از شادي او شادمانیم، آرام بر جاي 

  کنیم ایم، آرام زندگی می خوابیده

گذشت و این نهال زیبا در  روزگاران ما یک به یک در کنار هم می

گاه  کردم و هیچ شد، در مهر غرقش می برابرم به درختی تنومند بدل می

کردم،  کشیدم و نوازشم می زِ خود دورش نداشتم، هماره در آغوش می

دادم و به سخنش اعتنا، او نیز به کنارم به مزرعه  به هر پرسش پاسخ می

  پرداختیم، کرد، با هم به کار خانه می کرد، کمک می آمد، کار می می

ترها توان نداشتم، روزگار مرا پیرتر از پیش کرده، هر روز  چون پیش

افزون از این آرامش و تمام شد، لیک قدرتم  توانم کمتر از دورترها می

  هایم که سالیان دراز با هم بودیم، کرده
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پسرم رشید و رعنا قد بلند کرده بود، نهال زیبایم درخت تنومندي شده 

بود، هنوز چون سابق،  افتهی پرورشان من رشد کرده و در دامبود و 

سخنیِ با هم سیر نبودیم،  زدیم، از هم نشستیم و گپ می ها می ساعت

آمد تا  داد، هنوز هم به آغوشم می هایم گوش فرا می به داستانتشنه 

  نوازشش کنم و آرام بگیرد،

م او نیز به من چشم بدوزد و با نگاه آرامش آرامم کند، گاه شبی به بالین

تنگم شود، مرا به دنیاي زیباي دوست بیاید و نگران حال من باشد، دل

یایم و در آسمان زیباي داشتن و دوست داشته شدن ببرد، به پرواز در ب

گاه و بیگاه  به پرواز درآیم اما ي جانم ها در نگاه پسرم همه آرامش دل

  آورد، دیدم که به زبان نمی سخنان مرموز می

زبان ساکت است، چشم به  گوید، گاه ها که نمی چشمان چه سخن

دهد، پسر نازنینم بزرگ شده بود، حال به دنیاي  فریاد سرمی سخن آمده
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اش با دنیا  پا نهاده بود، کودکی به انتها رسانده، حال نوبت مقابلهبزرگان 

  ها بود و یاراي گفتن نداشت بود، نگاهش پر از سخن

  حتم مهم بود و او قدرت گفتن را نداشت، سخنان طول و دراز به آن

  روزي به او گفتم تا سخن دلت بگو بر پدر که او مشتاق بر شنیدن است،

نهال روزگار پیشتر، امروز به سویم آمد و  آن طفل دیروز من، آنپسرم 

گفت، دوست  ها راند، چه زیبا سخن می در کنارم نشست، برایم سخن

اش باشم، آهنگ  ها سخن بگوید و من تنها شنونده داشتم ساعت

داد، لیک به بطن سخنانش گوش فرا دادم،  صدایش روحم را نوازش می

از اینکه دوست دارد برایم از دنیایش گفت، از فکرهاي در سرش، 

ها کند، با آدمیان در ارتباط باشد، از  کنکاش آنجهان را ببیند و در دل 

  آنان بیاموزد، بر آنان بیاموزاند، از آنان بگیرد و به آنان بیفزاید
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هایش، از آرزوهایش،  هایش از آرمان برایم از فکرهایش گفت، از ایده

از شناخت این دنیاي  از سیاحت دنیا، از آشنا شدن با جهان بیرون،

گفت، گفت که این شوق سالیانی در دلش النه  شیها ییبایزها و  زشتی

کند، دوست دارد به آرزوهایش  روزگاران سپري می آنکرده و به امید 

  ها را بشناسد، دست یابد، در جهان پرسه بزند و ناشناخته

گفت  خواهد که این را بگوید و توان گفتنش را ندارد، این را مدتی می

  و در چشمانش اشک حلقه زد،

اي بر چشمانش زدم، سرمست گفتم چه آرزوي زیبایی، چه هدف  بوسه

ام چنین آرزویی در سر پرورانده است،  بزرگی، چه زیبا که پسر دردانه

قصد پر کشیدن زیباي من امروز  ماهیِ آزاد من شناگر قهاري است، بازِ

  امروز روز پریدن او استاز روزگاران طی کرده و دارد، در آرزوي پرو
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خودنمایی کند،  آنآسمان در انتظار او است، به پرواز در بیاید و در 

پسرم، بر خویشتن ایمان بدار، عزمت جزم کن که به سفرهاي طول و 

تو است که یوغ بندگی  آني من، آزادي از  درازي خواهی رفت، آزاده

  ي دورانی به گردن نخواهی داشت که تو آزاده

اش جا نهادم، از سوي  ي سالیان کارمان را در توشه بست و توشهاي  توشه

ام بالش التیام یافت و آزادگان به پرواز در  من پرکشید، باز بال شکسته

آیند، دیر و زود خواهد داشت لیکن این قانون طبیعت است، رفت و  می

  تنها شدم

عید، هایش را به رویم باز کرد و مرا به خود بل دوباره تنهایی دروازه

دانی و  پایان، فریاد نزن که من شادمانم، خود می تنهایی و فکرهاي بی

  فریاد نداري، درد من تنهایی نبود که تو به سخن بیایی
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 کند، اینک فکر من، درد و رنج ر میچرا تنهایی مرا بیشتر به فکر وادا

  گویم بیشتر مرا به سخن واندار دانی چه می من، می

م بال و پر یافت، پرواز کرد، از این شادمانم که ا شادمانم، آرامم، آزاده

آرام بود و آرامش یافت، در شادمانی پرورانده شد، محبت را شناخت، 

ه است، از ها است، به زیبایی خو گرفت ي دنیاي زیبایی او پرورانده

ر هراس نیستم که او بر دگران مهربانی فدیه اش د کردارش و مهربانی

او است  آنآزادگی است که فرجام نکو از  داد و بد فرجامش تاوان می

که نیکو دل است، شادمان زیست و به آخر زندگی شادمان است، شادم 

  اش و آرامم از آرامش او از شادي

م بیش از این که یوغ از خواست ز کرد و آزاد بود، چه میباز من پروا

ي مهر و عشق درس  پرورید در خانهگردن برهاند و آزاده زندگی کند، 

شقی، درس آزادي آموخت، آزاده به پرواز درآمد، چه بیشتر از این عا

اي  ، چه از این واالتر که او را آزادهادمان تواند کرد من پیر دوران راش
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فرجام در آسمان بیکران پرواز پروراندم، بال کشید، قد علم کرد، به 

  کرد و بیش از این از من نخواه که بگویم

ام  هماره شادمان بود و آرامش به زندگیي خویش که  شادمانم زِ کرده

  النه کرده و آرام و آزاد بود،

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  را باز کردم، بیرون شدم، لبهـدرب ک

هایم منزل کرد و نفس تازه کردم، استشمام این  هواي تازه به درون ریه

مزرعه آماده بخشید و براي کار در  هواي پاك و زیبا، قدرت به جانم می

  شدم که قدرت تازه یافته بودم، می

جوانیِ دیروز را به من بازگردانده بود، پیرم لیکن جوانم به نوازش بادها 

داي فکرها شادمانم، ص به به کرده و ، جوانمو هواي زیباي این روزها
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 دایی از زوزه که ناله توأمانشم رسید، صها به گوش اي از دوردست زوزه

اي که  کرد، صداي ناله یده و رنجور میاي که قلبم را تک بود، صداي ناله

  کشاند ویش میپاهایم را پر توان به سوي خ

به سرعت به سمت صدا رفتم و با گرگی زخمی روبرو شدم، پایش در 

  کرد ها می کشید، ناله داد، زوزه می ها سرمی اي گیر کرده بود و ناله تله

  دهی اش گوش می به ناله

یشی از اند زیستی، هیچ نمی صدا و آرام میشنیدي این  نسان می

کشید،  اي، ذهنم دگربار فریادها سرمی هاي دیگران، آرام زنده ضجه

ها نبود، به دنیاي  ور بود، تاب فکر کردن به نسان شعله جانم به آتش

  ،من دورم و نخواهم که از آنان بود شان زشتی

کرد، دندان  ه به سویم حمله میخورد کردم، گرگ زخم تله را باز می

  درید داد و می نشان می
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پنداري، بدر، شاید  ام گیري که من از آنان میاز انسان انتق يدار حق

درمان درد تو این دریدن باشد، بدر لیکن بگذار تا رهایت کنم، آزاد 

ر شر این ددمنشان به دوي من، به پرواز بیایی و از  باشی چون پسر دردانه

  باشی

یز شد، لیکن او آزاده است، دنیاي همین آدمان رفت، با آنان گالو او به

اي لیکن تو در این زندان  چون تو، امروز به زنجیر اسارت افتاده آزاده

  اي، نیز آزاده

دانم که از  ي خونین آدمی است، می لهپایت توان رفتن ندارد و در ت

جنگی و سر  آزاده می يتواکنی تا جان هست  خویش دفاع می

  خورده، سایی، پسر من نیز آزاده است چون تو اي گرگ زخم مین
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ر دستم تقالهایش بعد از چندي آرام گرفت، چند زخم به یادگار ب

پس از برداشتن چند گامی کوتاه به زمین  گذاشت لیکن از تله رها شد و

  افتاد و از حال رفت،

 دیده و گرگ دیده، طفل ظلم به سوي کلبه بردمش، به اتاق یار رنج

  خورده، زخم

نم و آزاد به خانه مرهمت دهم، تیمارت ک بنشین، آرام و به جان

  بازگردي،

ها رها شد، پس از چندي  ، آرام گرفت و از شر انسانبنشست و تیمار شد

تو بودم از این  ویش ایستاد و شاید اگر من به جايسالمت به دوپاي خ

مرد تنها را ها، تن این پیر نفرت ماالمال در وجودم نسبت به انسان

نوعانم رقص  هاي بسیار از خود و هم خون آندریدم و به تالفی  می

  دادم اش هلهله سر می کردم و بر سر جنازه شادي می
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کنی که  دانی چون تو فکر نکردي و نمی کردم، می من این کار نمی

  دهی و پاسخ ظلم به آزادگی پاسخ لطف به لطف می

رود، مغرورانه از  دو پا راه میخورده بر  برخاسته از جایش گرگ زخم

ش نگرد، نگاه شود به پیش می رود چندي دور می درب کلبه بیرون می

دهد و  سر می اي پیرمرد تکیه زده بر درب، زوزه آندزدد، کلبه و  می

  شود کند و آزادانه دور می رواز میچون باز به آسمان پ

و مغرورانه راه  يدرآمدي من تو نیز به پرواز  پسرم امروز کجایی، آزاده

 آناسی و در شن کنی، جهان و آدمیان را می روي و آزادانه پرواز می می

  م لیکن شادمانمکنی، دلتنگ سیاحت می

  اي بدان که شادمانم، شادمانم که تو به آرزوي خویش رسیده
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خورده رفت و چون او روزگار  ماي، گرگ زخ شادمانم که تو آزاده

دردها کشیدم و به التیامش کوشیدم، پیشتر و پستر دیدم و با دردشان 

  آرام شدند، آرام شدم، آزاد شدند که آزاد شوم

یاد روزگاران پیشتر افتادم، در این میان نوشتن و گفتن و شرح حال از 

دیرباز تا کنون یاد روزگاري در دهکده افتادم به سوي همان دهکده، 

ه سوي دیده ب دیده و طفل ظلم نجواي کثیف براي فروش یار رنج آن

خریدم و  رفتم و محصول فروخته مایحتاج می ي شوم می همان دهکده

  گشتم، باز می

یدند و دیدم فروش انسان بر د آنها که در  دیدم، چه رنج آنچه چیز در 

  دیدم آناینان و واي که هر زشتی بر 
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شان  گویی و سرهاي بریده دل از فروش حیوان می گویی خجسته چه می

دنشان، یان بر زمین کشیدنشان، لگدمال کردست آدماز چنگال وارانه بر 

  دل گویی خجسته کردنشان، چه می هق هقداغ کردنشان، 

شنود جز خود  نمی چانیهکشی، فکرم هوار بزن، صدایت را  فریاد می

  ها سر کن، اشک بریز، بگو ناراحت از چیستی خویشتنت، فریاد بزن، ناله

  ریزي؟ از چه چنین درهم و اشک می

اند، او در هوا و زمین است به کشتارگاه  ا وارانه به دست گرفتهمرغکی ر

پاشند، مادربزرگ مهربان رخ و چهره  برند، خون می برند، سرمی می

به بهایی و جان و  کرده داغان ، تن حیوخجسته دلآراید، چه شد  یم

  فروشند شان می آزادي

رنج رها گذارند و در  خویش رحم نکرده داغ به تن می همنوعاینان به 

  کنند، تو به فکر حیوانی؟ می
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  رسد این فریادها به کجا می

کنی بر صورت این ددصفتان  یابی آنان را، مشت گره می تو درمی

آمده است، هزاران غلتند و جایشان هزار دیگري  کوبی، به خون می می

گاوها به هوا  آني  شوند و ناله مرغان کشته می آنهزار که هیچ فراي 

  رسد، تنش زخمی اسیر گشته می

راهش بجنگ، فریاد بزن، فکر  مشت گره کن، به صورت بکوب، به

کنم تو  و می جان کنده اش دریافته، به دنیا هزاران بار آشوبگر ما چاره

  دارم ان بخشیدنشجوان د بکش، من التیام جان آنانم که تفریا

  

  



  

  

  

  

  

  اي خلوتگاه آرامم، اي آرامش جانم، اي نفس ده، شادمانم گلـجن

گیرم، آغوشت را  خواند و به درونت آرام می خلوتت باز مرا به خود می

آیم، در آغوشت سخت  ر، به خلوتت میامرا در آغوشت بفش بازکن

گریم تو دگر سنگ صبورم باش، بشنو این دردها و التیامم باش،  می

  دهد شده از درختانت، آواز سر می هاي ریخته پاهایم بر برگ
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خوانند  دارم، می دهد، بر تو گام برمی نواي فرزندت به گوشم نوازش می

کنند، چه  پردازي می خوانند، نغمه دغدغه، در بستر آرامت می اینان بی

هاي  ریزم، اشک بر این ظلم گذارم و اشک می آرام سر به بالینت می

  پایان بی

هاي بیمار به حال همه و همه اشک  سانها، این ان این جهان زشتی

کنی و  م را و اشکانم را پاك میکنی چشمان ریزم، تو نوازش می می

  خواهم از لبانت، اي جنگل آرامم داري، بوسه می سرپایم می

  ات دعوت کن، اي میهمانم کن، مرا به بزم آرام شبانه به بوسه

مسکوتند،  رسد، در شب تاریک و آرام همه نجوا از جنگل به گوش می

و حال زمان فریاد  يپردردهاي  کشد تو سنگ صبور دل جنگل فریاد می

  کشیدن تو است
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، کشم یابم و به آغوش می و را درمیشنوم، من نیز ت بگو و فریاد بزن، می

زنم، بگو چه دردها که التیام دادي، مرهم چه  بر خاك پاکت بوسه می

دردها آبستن شدي، رنج دانم از این  ها گشتی، بگو که همه را می زخم

  اي اش بر دوش کشیده کنی و سنگینی را به خود حمل می

تو سالیان سخن دارم، نگفتی و من گفتم، چه  يجا بهمن سخن بگشاي 

راز دارد، چه بگویم دردهاي بیکران دارم، چه بگویم که این قصه سر د

  خورده است، به هر کنش از اینان خونین و زخم که این کام

بیفزایند و شادمان زندگی  آنگفتند و خویش بر  ها می لمظ کی کیاز 

  کنند لیک من چرا توان چنین کردار ندارم، گذر مردگی می

ام، به بالینت  سپیدار افرایم مرا به آغوش بکش که در آغوشت کشیده

  کنم بارم و به اشک چشم سیرابت می اشک می

  مرا در آغوش بفشار و بگذار تا بفشارمت
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ها  نیاي زشتیبینی، رنج سالیان دراز زندگی در این د می هاي بر تنم زخم

هاي بیکران  است، از دیدن و لمس کردن ظلم است، زخم ذهن بیمار

  دنیا است،

اي،  دوي از این دنیا زشت انسان به دور مانده ها می غزال تیزپاي جنگل

  اند این حریصان کجا در کمینت نشسته

ا دشنه به جانت افتند و از خونت اند که ب پرستان کجا در کمین این زشت

ات را به دهان گیرند و از شرب خونت مست  سیراب شوند، جسم دریده

شدند، هلهله سر دهند، پایکوبی کنند، به بزم خونشان خون بریزند و 

  خونبازي کنند

باال زیباتر است این  آناي از  ها به پرواز درآمده باز زیبا در فراز آسمان

درند، چگونه در  سان را که چگونه تن یکدیگر میبینی سیل ن جهان، می
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حقارت مست و شادمان است، چگونه خویش به اسارت برده و از 

  اسارت دیگران زندگی و آزادي گذران است

وضو  درند در خونشان اي می کنند، دیده اي با تن نحیفت چه می دیده

  سایند گیرند و سر به حقارت خویش می می

اي، رد تازیانه به  را، اسارت از اینان را دیده اي جان دادن طفالن دیده

  اي جانشان را دیده

  اي اي باز مغرور، دنیاي زشت انسان بیمار را دیده دیده

ها، غوغا به پا  تازي در این جنگل زیبایی اسب یاغی و سرکش، می

  کنی، بوي خون از دورتر به مشامت نرسیده است می

درند  کشند و می اي می اي، دیده ها دیده بوي خون و اجساد بیشمار انسان

  یکدیگر را



 نی شهسواری ١٨٨

 

اي خون  درند، دیده ها می شوند و تن اي از عشق دیگري هار می دیده

  نیلگون اینان را بر آسمان هستی

  اند، اي مهر را به آتش کشیده دیده

اسب مغرور، بتاز و در جنگل خودنمایی کن، نبین و نبین اي  اي دیده

  حکوم به دیوانگی خواهد کردها م که جهان دیدنیاسب تیزپا 

عشق و مهر را آتش زدند و کینه و  اي باز زیبا، اي غزال تیزپا، اینان

شم به جهان ارزانی دادند، تعلیمشان به خون بود، به دریاي خون خ

  اند اند، چه بگویم از اینان که محو زشتی غرق

پرستان چه بیش از  ، از زشت رویان و از زشتزشت مسلکانتو گویی از 

  این انتظار که تعلیم و قضایشان به زشتی باد

ماهی آزاد سر برون نیاورد که  دانم لیک هیچ از این دریاي خون یاین م

  است دیپرورپرست زاده و در خون  چنین خون



 رسگردانی ١٨٩

 

  کشد محکوم به غرق شدن در دریاي خون است یک که فریاد می آن

کند، ي عزلت زندگی  از جهان و جهانیان به دور در خلوت و گوشه

  اند ي حقارت و زشتی عشق اینان خون است، حقیر این حقارت، بنده

دور از این دنیاي زشتی، ما که عاشقیم، ما که تشنه به مهریم و پر از 

دوست داشتن، دوست داریم، عشق من دور از جهان زشتی اینان به 

جنگل است، نزد حیوان است، از جهان اینان به دورم در خلوتگاه 

ورزم و عشق  ام، آرام به بالین او سر نهاده عشق می خویش آرمیده

  گیرم می

ها تاب آمد و  ده ایام، نفس به گلویم بدم که این نفس جنگل اي نفس

گیرم، آرامم و آرامشم بر  شد ندارد، ماالمال از عشقم و از اینان عشق می

  بخشد ها آرامش می این آرامش جان
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ي  ام، اي آزاده تو شده زشگرنواباز زیبا و مغرور در آغوشم آرام گیر، 

  ها به دور باش من به پرواز دربیا، آسمان را درنورد، از این زشتی

  ام بی حد و فرا است عشق من لبریز و مهر در سینه

  شق به آزادي و عشقم همه جان دلربا استعاشقم و ع

دانی حال  ي تنهایی من در تو چه سالیان بر من گذر کرد، تو می کلبه

  ها دیدي، دیدي و با من ماندي، دیده، چه م، یار رنجنزار من، پدر

کنم به  ام، خلوت می اي را گزیده دگرباره در توام باز هم درونت گوشه

پرورانم و به دریاي متالطم  روم و در این سکوت ذهن می فکر فرو می

استاد پیر  آنروزگاران پیش از زمان  آنشوم، از  افکارم غرق می

  کاوي که در من بودآموختن به نزدش چه کنج
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ور شد،  کنجکاوي در من شعله آندگربار  ام دهیظلم دبا آمدن طفل 

ام، دوست دارم بخوانم، بدانم و  امروز به همان حال دیرین درآمده

  ي این دانستنم تشنه

زند که کنکاش تو  کشد، به درونم فریاد می ام باز هم زبانه می کنجکاوي

 آني دانش بودم، روزگار از  چاره است، بخوان و بیشتر بدان، تشنه

شدم فکرم آرام  ترها بر جهان دانستن غرق می دورم کرد، شاید اگر پیش

هاي جهان مرهمی  شد براي رنج ها به پیشم هموار می گرفت و راه می

  ستم، من مرهم گذاشتم بر داغ جهان، به سهم خویش خاموش باشج می

ها  ام، در میان اوراق و کتاب ذهن آشوبگر من، من تالشم را کرده

  گردي خوانم از این دانستن به دنبال چه می گردم و می می

  خواهی هاي دنیا می راه حلی بر زخم
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وان و بدان که تا مرهم بر دنیا باشی، بخوان و باز بیشتر بخ بخوان و بدان

زنم که  اي و من می دریغ فریاد بزن که نکرده اي، تو بی تو مرهم بوده

  ام ام باشد تمام نکرده کرده

  دانم کیستم من نمی

اي برایم مهم است  رسم، ذره ها به پاسخ می در میان این اوراق و کتاب

خوانم تا مرهمی دریابم، اینان  زنم و می رسیدن به این پاسخ، ورق می

اند چرا جهان تا این  اند، اگر رسیده اند و خویش به مرهمی رسیده تهنوش

  زخم دارحد زشت است و 

  خواهی پاسخ چه پرسشی را از دل این اوراق می

  حل و التیام جهان تو کیست راه
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شوي با  ها غرق می شوي به دل آن در میان این اوراق، آرام می بخوان،

ن ساکت بمانم و چیز نگویم کنی، بخوان تا م زندگی می کشانی به کی

  بگو و فریاد بزن،

  ام، باشد تو راست گفتی خواهی بگویی، من نتوانسته از چه می

ام پاسخ دهم،  خواهم به حس کنجکاوي دست از سر من بردار، می

خواهم به افکار و دنیاي اینان غرق شوم،  خواهم بخوانم، بدانم، می می

از درد دیگران درد کشیدم،  من سر پر فکر داشتم، من پر از رنج بودم

  خواستم مرهم تمامیِ دردهایشان باشم،

  گونه توانستم آنان را دریابم و عشق بورزم، ام، همین لیک نتوانسته

  ام ام باشد، کرده ام، نکرده من کار خویش به دنیا نکردم لیک کرده
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دانستی و از  چه قدر دیر بدین فکر افتادي، کار دیرباز تو بود، تو می

ردن من نگذار، تو ي خویش را به گ جستی و وظیفه ها می نت راهدانست

  اي  شده سخنور گونه نیاکه 

  اي و مرا به این راه نخواندي تر نگفته روزگاران پیش آنچرا 

چه رنجور بودم، نگفتی و این سخنان ما راه به جایی ندارد و من از من 

  ي خویش شادمانم، کرده

تو خاموش بمانی براي من بس، حاصل نیاز به خواندن و دانستن نیست، 

  من هیچ نباشد جز کلنجاري سرانجام با تو

  مرا به حال خویش رها کن،

 روزگاران آنآرامشت را یاد نیست،  چه ناسپاس با من سخن گفتی،

دم، من زخم به تو زدم، اي ناسپاس، با دل و روح و دنیاي در مرهمت نبو

  دور شد نهی و حال باید که پرواز کرد و برابرم می
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آید، نه این  کنم، از نقاشی خوشم می شروع به کشیدن نقش و نگار می

روز که از دیرباز از کودکی دوست داشتم بر دل بومی طرح بزنم، 

  خیره شوم آنسیمایی پدیدار کنم، افکارم را به دل بوم ارزانی دهم و به 

  نکردم،

رم، در برابها به این کار مشغولم، بومی  امروز نوبت کشیدن است، ساعت

  ها ص آنبه دستم و رنگان و رق ییمو قلم

در ذهن آشوبگرم، قیامتی برپا است، نقش و نگار از سوختگان بر آتش 

  هاي ظالمی یکتا مدد به یکدیگر و خنده ،ظلم

ي هایی از این آدمیان که سیما ورتکام بر بوم این بار ص ذهن آشفته

  نقابشان در اذعان است بی
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ها به رنگ و روغن زیبا  درونشان، این مترسکهاي  سیمایی از زشتی

نقاب چه سیماي کریهی  گشتند، بی دلربافریب و  گشتند، به نقابی دل

  دارند،

ي بوم، نقش بسته، گوشت تن آدمیان به دست  نجواگر کثیف بر پرده آن

خون  و دستان خونی، اند خونبلعد، مردمی که پا در  گرفته، می

  خورند می

آیند،  بارد و ابرها به زمین می که آسمان خون می چشم بر آسمان دوخته

  تزویر و ریااي از  از یکایک آدمیان در آینه سیماي بسیار

  ي بیکران جنگل، چه نازنین شد این بومنقش درختان زیبا

  سیماي پیرمردي که جنگل در آغوش کشیده است

اي آرمیده است به آغوش  باز در آسمان به پرواز و غزال تیر به گوشه

  شادمان و دور از این دنیا است یرمردپ
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هاي اندك این جهان در آغوش  کرد از زیبایی افکارم به بوم تراوش می

  حیوان و انبات دگانیظلم دگرفتن و مهر ورزیدن جنگل و 

  گرش بود چشم زیبا نظاره  ها که چشم خوش نقش آن زیبایی آن

رورزان به یش مهر افرا در آسمان سر برآورده زیر پاي سپیدا بر تنه

  کنند اند هم را و در رقص آزادي می آغوش کشیده

گر بود، بر دل  چشم زیبا در میان بوم من در میان زیبایی دنیا نظاره آن

  بوم هرکس به سوداي درونش سیما داشت،

سیل  آنهاي خونین و خاکستر شدن،  ام از محشر و جنگ ذهن آشفته

  فتاده است،جماعت در بند که در بندیان خویش به پایشان ا

  در بند آنان در بند یکتا و اینان در بند بندیان

  ي حقارت، اینان و همگان بر سلسه
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هاي ذهن آشوبگرم منزلی داشت که بوم بود و هر روز از غلیان  آشفتگی

  گرفت، شد و سیمایی تازه می این فکرها بوم رنگین می

ین ام، در ا روزگاري است که چون سابق بر تو عرق نریخته ،مزرعه

کردم، ذهنم آرام  جنگل چه روزگار بیشتري بود که به سختی کار می

شدم، روزگاري است که این جنگل دگر  بود، از لبخندشان شادمان می

  کسی بر خود ندارد،

آنانم و نه توان کار کردن دارم که  رسان يروزاند، نه من  همه رفته

  روزي بر خود و دیگران چون دیرباز برسانم

آیم تو  ام النه کرده، امروز نزد تو می انی است بر چهرهد پیري سالیگر

آیم و بر تو ساعتی مشغولم، از دیدن رشد کردن  همچنان شادمانی، می

دارم و آنان  انبات چه شادمان خواهم شد بر آنان آب ارزانی می آن

  اند شادمان سر برآورده
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کنند و  می ام پیري کمرم را خمیده کرده و پاهایم ناتوان لیکن اینان یاري

شان خواهم کرد و از این پیري نیز بگذریم، ما توان هر کار  من یاري

  داریم، خواستنمان کلید این معما است

روم،  ها نمی چون دیرباز خویش به فروش محصول به اطراف دهکده

ستاند و مایحتاج  آید و در ایام مشخص محصول می کسی به سراغم می

  و من نیز سودي که از این کار سودي برد آورد یم

نشینم در تو کار  آیم به کنارت می یار دیرینم به نزدت می يا مزرعه

آورم، چه روزها بر هم گذراندیم، چه  کنم، دیربازان را به خاطر می می

ها که تو دادي و من به مددش، مدد  کارها با هم کردیم، چه رونق

  آنان، هم تو یاران دیرین من، هم من و هم مرساندم و آرام شدی

  



  

  

  

  

  

  ام، درون کلبه صدایی آمده، من در کلبه شنیده هـب

اي برون آیم، نزدیک به درب، سگی ناالن نشیده است، هو بیرون می

  اي ینجا پناه آوردهسرد است، از این سرما بد

اي هایت از هو اي و سرگردان و ناله چند روز است که غوط نخورده

  است و یا از گشنگیهاي تن است  سرد است، از زخم

  اي، ي مرا جسته در این جنگل زیبا راه خانه
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  به اینجا بیایی، چه کس به تو خبر داد

  درخت زیبا، سپیدار افرا به تو چنین گفت آن

  شوي مدرداو از دردهایم برایت سخن راند، آمدي که مرهم 

گوش  نان باز مغرور و آزادهاي، به سخ به پاي صحبت غزال تیزپا نشسته

  اي یا اسب سرکش به تو راه کلبه را نشان داد داده

گذاري، اي نفس ده، اي آرامش  شنوي، بر دردم مرهم می درد دلم می

  جانم، آرامم کن

اي  اي تیمارم کنی، آمده رت کنم، آمدهاي تیما اي، آمده به نزدم آمده

  که مدد برسانم و مدد برسانی



 نی شهسواری ٢٠٢

 

تناول کن،  آنار راهگشاي من، غوطی به دهان بگذار، از بیا به نزدم اي ی

گذارم، به گرماي کلبه گرم شو از سرما ننال که  هایت مرهم می به زخم

  سرما یار زیباي ما است،

آرام بگیر تو از سرما ناالن نیستی از درد این دوران و رنج و فغان 

  دهی، جهانیان ناله سرمی

خوانی که  قلب جنگل می مرا بهآرامم کن اي آرامش جان، با صدایت 

  اند، بسیار مددجویان در طلب من نشسته

ام، مرا به  کار بستهدانی لیک توان من هرچه باشد به  دانم و می می

  اند خوانی که یک نیستند و هزار و بیش از بیش سویشان می

هم، آرامشان کنم، التیامشان دریابم این زجرکشان و از زجرشان بکا

ام، زخم آنان به مرهم من  هاي خود مرهم گذاشته به زخم بخشم و

  درمانده است، زخم من به وجود آنان درمان شده
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خیزم، در باز کرده  دایش زِ جا برمیآید، از ص می درب کلبه به صدا در

  دان ام شده دو نفر میهمان کلبه

  خواهند، اینان کیستند و به اینجا چه می

شنوم، به سیمایشان جوانیِ خویش  و میگویند  اند، می سخن آغاز کرده

  ام معنا که در نگاهشان خویشتن دیده بینم، لیک سیما چه بی می

 آنشنوم،  گویند و من به چشمانشان سخنان دیگر می چرا اینان سخن می

  پایان خویش زِ دیرباز تا کنون، سخنان و فکرهاي بی

  اند، چو من پر از پرسش

، در تالش براي تحقق آرمانی اند تالشدر  افتهی دستها  اینان به پاسخ

  اند ها دست یافته ها به قله گران، این
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ها یافته، پر تالش به راه رسیدن،  اند، پر سوال پاسخ ي اینان مصممآر

  اند فرجام من و ي دیروز اینان آینده

پردازند، افکارم، به سیمایشان کشیده شده،  با چه اشتیاق به کنکاش می

ان را نقاب ها گویی سالیان این بی ب همان چهرهنگرم، قا بر آنان می

  بینند، اند حال همان تصویر را دگر باره می اند و بر بوم نقش شده دیده

بینند و  دوانند، می شان فکر می شوند، بر آدمیان و زندگی خیره می آنبر 

  اند از آنان گذر کرده در قعر اهداف خویش غرق

کوبند، پر هدف به امید  به راهشان پاي می تر مصممزنند،  لبخند می

  زنیم، او در همین نزدیکی است چنگ می

فریاد درون ما است، اصرار از آنان که سیماي ما را به دل بوم بکشا،  آن

  ي ما بردار نقاب از چهره
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ام، نقاب در برشان  بوم در برابرم و قلم بر دستم، سیماي آنان کشیده

ست، به بوم زندگی همین که در برابرم هاي آنان همین ا نیست، صورت

  نقش بسته،

هاي یافته و  ها و پاسخ گر و برق همان پرسش هاي پرامید، تالش چشم

  همان هدف

  ها است، انسان به نقاب زنده اینان که نسان نیستند، این همان صورت آن

  ي سیماي آنان بر افکار غرقم که اینان کیستندا کشیده

و  اند منان نبوده و نیستند و نخواهند بود، اینان زِ دانم که چون من انس می

  من زِ اینان

  اید، پاسخم گویید که من کیستم و شما کیستید آمده

  من کیستم
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زِ شاديِ  که همان کساز رنج دیگران پر رنج است،  که هماناي یاران، 

کار از زشتیِ دنیا به رویاي اف که همانآنان شادمان، زِ آرامش آنان آرام، 

  م دردش درمان دیگرانالتیا که هماناست،  غرق

  هستید آندانید و خود از  کیستم من می

ام از  چشم دوخته آندراز است بر ام، سالیان  به زندگیِ خویش نگریسته

چشم دوخته و  آنصبح به شب، از بامداد تا سحر، همیشه و همیشه بر 

  زنم، اوراقش را ورق می

در برابر چشمانم  کی به کیزندگی و کارهایم، کردارم، افکارم 

ام، زِ خود راضی و خرسندم، به خود  چشم دوخته آنگذرد و بر  می

ام، من از خود دور لیکن به وجودم هستی و به باورم به  رسیده نرسیده

  ام ایمانم پشت نکرده
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من از شناخت خویش عاجز بوده، لیکن به دنیا و باورهاي خویش 

  خود تردید نشان ندادم،اي از  پایبندم و تردید نکردم، ذره

  کیستم و کیستید شما،

ند، غرق به جهان زشتی، بردگان حقارت، جانداران ا آدمیان که نسان

  پلشتی

  ها لیکن چو من اینان دور زِ دنیاي انسان

ها کیستند، نامتان چیست، به خود نرسیدم، آري خود نشناخته اما  انسان

  گران و پرفکرشما چو منید، من زِ شما، من پر درد زِ درد دی

ودم، من به ب گونه نیا، من دیا گونه نیاچو من از کوچک و بزرگ شما 

ام، به فریادش گام   ذات درونم، به افکار نهانم پشت کرده فریادش شنیده

فریادهایش گام برنداشته، ام، به دور از او و  ام، کردار پیش برده برداشته

  ام برداشتهها  پاي دیگران و آرامششان گامو  به راه
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فروشد، جوالن  ام، پیري رخ به ما نشان داده، فخر می حال خمیده شده

ها، چه اتفاقات،  چه ماهها که از ما گذشت، چه روزها،  دهد، چه سال می

ر فکرها، روزها، گذشت و ما ندانستیم کیستیم و د اي از هتاز چه دریاي

  ستیم کیستیماین پیري، فرسوده گشتیم و ندان

پیر و فرسوده شدیم، هشتاد سال  نیچن نیاعمر سپري شد و ما هشتاد سال 

گذر کرد، پایان زندگی در راه است، پایان یافتن و به خاتمه رسیدن این 

  عمر دراز، پایانش مرگ است

ها، هشتاد سال سپري شد، من پیر  خواب به این زودي آنرسد  از راه می

هشتاد سال سپري  خواب و آرامشم، آني رسیدن به  و فرتوت در آستانه

  شد و حال زمان رسیدن به آرامش است

هایش از برابرم  ثانیه کی به کیهایش  این هشتاد سال، روزها و ماه

  ه کردم،گذرد، چه کارها که نکردم، چه کارها ک می
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، ام ي پدر در نظاره وقفه هاي بی تالشهاي مهربان مادر در برابرم،  چشم

 آنتن وجودم، پیر دانا، استاد و تشنه به دانس حدوحصر یبکنجکاوي 

، نوازش کردن حیوانات آغوشی با درختان استاد بزرگ، هم روزگاران،

هاي زیبا،  مهربان، به پرواز در آمدن در آسمان، مهر مادربزرگ، قصه

  هاي حیوانات، هاي پایان، خون ریخته و ناله مواجهه شدن با دنیا و زشتی

هاي بسیاري در  شنود، ضجه گوشم آه ذهنم فریاد به درون دارد، می

 آنخون جاري،  آنفریاد نخستین،  آنذهنم جا خوش کرده است، 

  چهره زده،به نقاب به چهره، همو نقاب 

  اند ریابه دل تزویر و  داران زمین پر نقاب

ر که چه نقابشان بنگر، بنگ اینان، رخ بی زنی از چه بر بوم نقش می

  اند، خورند و مست اند که خون می زشت

  ها چه دیدي؟ آینه روزگاران به پیش
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ي عزلت  پیر روزگار، مادر چشم مهربان، تنها سوگ خوردي، به گوشه

ها که نریختی، از غم و  خویش پناه بردي، بر دامان جنگل چه اشک

دل، شما که سوگ  ار، چه سادهانگ مادر شدن، چه ساده سوگ مادر و بی

  رانچه سوگ در این دنیاي سوگوا اید و مادر خورده

دفن کن، تو مرا در آغوش مهاي زمین بشوي در خویش  جنگل تو خون

باختن،  گیر، آرامم کن، عشق و دوست داشتن، حدیث دلدادگی و دل

  اي از زندگانی در برابرم بود، چه زود بگذشت، چه آینه

گذریم،  می آنگذرد، از  روزگاران چگونه گذشت به تکرار بر ما می

دانستی کیستی،  گر روزها، می تالش آنن ما، برد زِ بی گذرد، پدر می می

کردي، تو از خویش راضی  ن میکردي، پرامید جهان دگرگو تالش می

  ها به خویش وفا کردي و خشنود باش که دریافتی و مدد کرده دست
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را  طفل مظلوم جهانم، آزادي معنایت به رویم پر گشوده است، تو

ي  معناي زیبایی، اي زدودندهر هستی، تو اي ام، اي واالترین گوه دریافته

  بر این جهان زشتی، آزادي بتابها،  زشتی

  ها را پرستی هاي بیکران، کژ بزداي زشتی

دو تن میهمان خانه و فریاد ذهن از آزادي به چشم امید دارد و پر هدف، 

  است، آنتالش گر رسیدن به 

اي به عزم اینان چو  خردي، چه مسکوت و خموش مانده انتظار چه بی

ستاند از  به زودي جهان میآزادگی در پیش و روي ما است،  من

  ها زشتی

پایان زندگی چشم دوختم، هماره در او نگریستم، چه  از دیرباز هماره به

دنیا پوچ و زشتی، چه بسیار در آرزوي این مرگ نشستند، چه دنیایی که 
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کشتند و مرگ فدیه  آنحریص بر  از نفس کشیدن سیر، سیل جماعتی

  دادند

اي که اینان،  پرست پیر، چه کرده ها کردي بر اینان اي زشت هچ

  ، اند زانیگراز جهان و نفس کشیدن  سان نیبد

  دانستی کیستی اي کاش می

نهادي، اکنون  گر بودي، به راه خویش با امید گام می پر هدف و تالش

فریاد پیري که عمر به اتمام رسیده است این سرانجام است، دریاب این 

  ا که آخر همین استپایان ر

ها  کرد و سخن ر روز برایم نقل میده، هپیري مرا به سویش پرتاب کر

شنیدم، پایان  تر به خویش می گفت، صداي پاي مرگ را نزدیک می

  نصیبی خبري و چه پایان بی زندگی به جبر چه درد عظیمی، چه بی
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و مرگ برایم بود  آناز دیرباز فکر بر مرگ فکر بر دانستن و انجام دادن 

  زمانش را به من هشدار داد،

  اوراق به دست گیر، پرسش مطرح کن، بگو که کیستی

جبر زمانه اي بر  پایان زندگی و مرگ به اختیار تفنگی در دست و ماشه

  یافته جهان راو یا او یابی او را  و حال تو درمیاست 

  بفشار، لمس کن، این پایان زندگی است، چه بگویم برایت

  بینی این زخم بر ذهن من است میاي و  چه دیده

اي،  دهیاي و شن هاي بسیار که دارم تو نشیده چه بگویم دنیا، چه سخن

اي و  زده نشنیدن، خود به ناشنواییشنوي دنیا تو  اي، می گوش فرا نداده

  ها را در چه حالی، ناله آنشنوي  شنوي، می هیچ نمی

  خون به زمین پاشیده را چو من دیدي؟ آن
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ي مرا، نجواي کثیف را شنیدي، چگونه به آتش  دیده نجدیدي یار ر

  کم و کاست، را بی يکشند دنیا می

که  گویم و تو خرسند باش ه بگویم نمیچتو خرسندي، دنیا سخن از 

  به پندارششنیده بسیار گفت و تو نشنیدي و ن

  پرورانی، ما رفته و تو مانایی تو دنیایی بر جهان و تا ابد می

  یکباره بیدار کرده استی جنگل را به یصدا

  ي متروکه است، کلبه در دل جنگل پر از صدا است کلبه آنصدا از 

چرخد، دو مرد و دو  سمان بر زمین میاند، آ خوان شده ها نغمه رختد

نهند کمی پیشتر از آنان، پیرمردي به چشم  به دل جنگل گام می جوان

  دهد، یخورد، پیرمرد نزدیک به کلبه رسیده، کلبه نوایی سرم می
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اند، به  صدا جنگل را به شور کشانده، دو مرد و پیرمرد درب کلبه ایستاده

  خواند نگرند، صدایی از درون کلبه این نغمه مسکوت را می هم می

خیزد و دود به  هوا برمی ي کلبه دودي به آید، از پنجره صدایی می

د آین دمد، پیرمرد و دو مرد دست در دست هم به پرواز درمی آسمان می

به  نوردند، در میان باران بیشتر و بیشتر هاي سیاه آسمان را درمی و با بال

  ، رعد بر آسمان پدیدار است،کنند یمافالك عروج 

دود  متروکه یکه منزلگاه میان جنگل کهي  شوند، کلبه سه ناپدید می آن

 فوجنداشت، حال دوباره به منزلگاهی بدل شده که فوج  شاز دودکش

دمد و با  روند و دودکش، دود به آسمان می می آنو از  ندیآ یم آنبر 

  آید قطرات باران به زمین می

  در میان درب کلبه کسانی در آمد و شدند، اینان کیستند

  مهم نیست نسان، شاید و حقا که
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که آمده رعدي به اند  آزاده ها کلبه پر از جمعیت متروك نیست، این

صدا  آمده و یکبرون ز کلبه اآید، فریادها  خورد، صدایی می زمین می

  :گویند می

  آزادي، آزادي، آزادي

و جهان به عزم و خروششان تغییر خواهد کرد و سرگردانی به طریقت 

  .تنهایی به خروش جمعی بیشمار جهان تغییر خواهد دادجستن بدل و 
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