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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتاب سرآغازدانم تا در بر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  آن واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینابرخی گردد و  آگاهیدعوت کند، موجبات 

 آلودهرزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که  آنرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن هدف و آ
  .بازگو شود دگربارمطلع نیست حال  آنداشتم و اگر کسی از  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهمهمه جانداران را  آزادي، فریاد برآورم و داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات  آزاراحترام و  آنجاودانی که داراي یک قانون است و 
  .است ها انسانو 

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



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

  .گ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گرددمر

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی  گیري از فناوريبا بهره توان میامروز 
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
 آزادتا کردارتان از دید من و دیگر  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می امع قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  و رهایی همه جانداران آزاديبه امید 

 
  

  



  

  

  

  

  

  پیشگفتار

  

  

  



  

  

ــت    ــان اسـ ــن جهـ ــا در ایـ ــاي مـ ــه دنیـ   همـ

ــان اســـت     ــن عیـ ــا در ایـ ــان مـ ــه ایمـ   همـ

  اســــــت آناگــــــر بــــــودم نبــــــودم راه 

ــیش    ــر در پـ ــان اگـ ــس جانـ ــت آننفـ   اسـ

ــدا اســت      ــن جنــگ پی ــزاران بــاره در ای   ه

  فــــــرو مانــــــدن نــــــدارد راه فریــــــاد   

ــود اي داد  ــد بــ ــیش خواهــ ــان در پــ   جهــ

  دگرگــون ایــن جهــان هــر نظــم و بیــداد     

ــه  ــن راه   آزاديبــ ــد ایــ ــا باشــ ــم تــ   قســ

  دوبــــــاره صــــــدهزاران بــــــاره فریــــــاد

ــق در     ــاي عشـــ ــا نهـــ ــدف رؤیـــ   آنهـــ

  م بــــــاهم و ســــــازیم ایــــــن راهبســــــاز

  

  اســـــت  آنو نهـــــاي صـــــلح   ایـــــرؤبـــــه   

  همــــان اســــت  آريهــــدف بــــودن بگــــو   

ــت    ــان اسـ ــام جـ ــن جـ ــی ایـ ــمان در پـ   دو چشـ

  کـــه دنیـــا را دگرگــــون جـــام جـــان اســــت    

  جـــان اســـت  آنایـــن جهـــان از   آخـــرکـــه 

ــد     ــان باشــ ــا جــ ــه تــ ــت آنراه  آريکــ   اســ

  اســــت آنبیــــا جــــانم بــــه راهــــم پــــیش     

ــت    ــان اســـ ــا زِ جـــ ــقان دنیـــ ــه داد عاشـــ   بـــ

  بــــه طوفــــان و بــــه دریــــا بادبــــان اســــت     

ــا راه   ــر دنیــــ ــا تغییــــ ــه تــــ ــت آنکــــ   اســــ

ــت    ــران اســـ ــاکی پیشـــ ــاي پـــ ــین دنیـــ   چنـــ

ــین و راه    ــا همـــ ــا دنیـــ ــه تـــ ــت آنکـــ   اســـ

  



  

  

  

  

  ي خون به راهش خواهیم ماند و جنگید، قطره آخرینجهان آرمانی واالترین ارزش دنیاي ما که تا 

جانداران این آرمان پاك یعنی بودن ما،  ي همهبراي  آزاديها، جهانی در  جهانی عاري از تمام زشتی

  ...ي ما و یعنی  یعنی زندگیِ ما، یعنی ایمان ما، یعنی آینده

نه در انحصار که براي همه جاویدان باد، باید به این  آزاديچه واالتر از رسیدن به این آرمان پاك که 

ن پاك فرو ننشست که زیبایی دنیا در ارزش واال قسم خورد و عهد کرد که تا پیدایش این جها

  رسیدن به این راه خالصه خواهد شد،

  به امید ساختن جهانی به زیباییِ رهایی و جهان آرمانی

  



  

  

  

  

  

  به نام جان

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  چشم بر جهان هستی باز کردم،

  ما، تنها جایگاه ما براي زیستن، آناین جهان ما است، جهانی از 

  بودن و براي زندگی کردن،براي 

  ؟ایم آمدهچرا به جهان 

  چگونه به جهان چشم گشودیم؟

  سرانجام ما چه خواهد بود؟

  ؟نهاي جهان چگونه ترسیم خواهد شد



 نی شهسواری ١٣

 

ام کرد، مجالی براي زیستن نیست، باید اندیشید، باید دانست و  یک به یک از هر سو احاطه ها پرسش

  ها بود، باید تنها در تکاپوي همین دانستن

  تا با من در میان بگذارد، آمددور و اطرافم را بسیاري احاطه کردند، هر کس از هر سوي به سویم 

  افزودند، می ها شپرسنه پاسخی در اختیار هیچ کس نبود، تنها بر  

  است؟ آفریدهچه کسی جهان هستی را 

  خالق جهان در کدامین آسمان منزل کرده است؟

مدفن در  ها پرسشباز هم پرسش بود، کسی براي پاسخ گفتن به میان نیامده است، همه با دریایی از 

  افزایند، هاي خود می اند و هربار بر شمار پرسش این خاك شده

  است؟ آوردهاز زیستن هم حرفی به میان  کسی آیااما به راستی 

چیزي فراتر از زیستن رقم خورده است، باز باید  آنانکسی را با زیستن اخوتی نیست که جهان براي 

ها را از خود خواست، اما چه کسی تضمین خواهد کرد که  افکار خویش فرو رفت و پاسخ اندرونبه 

  درستی در میانه است؟ هاي پرسش

  ایم؟ کرده یا به دنبال معانی و مفاهیم در این ناکجاآباد سر بر آوردهبهر زیستن پرسش 

  ،ام دیدهاز دورتري همگان را 
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، ام دیدهروز نخستین همه را  آناند، از  ، در تکاپو و تالش برآمدهام دیدهرا  آدمیانبه طول هزاران سال 

  خواست که شروع کجا بود؟واي که اگر بخواهیم از نخستین روز هم به سخن آییم هزاري بر خواهند 

  شد؟ آغازچگونه 

  بود؟ آدمیانچه کسی نخستین آدم 

  شده است؟ سرآغاززندگی از کجا 

  چه بود؟ آغازپیش از 

زیستن است هر بار دورتر و دورتر  آنچههاي بیکران که ما را از  باز هم پرسش و دوباره بار پرسش

از و منشأ ننگریم و کمی  سرآغازبگذار تا به کنم،  آغازخواهد کرد، پس بگذار اینبار از کمی دورتر 

ها درگذریم، چه تفاوت به جهانمان که از نیایی انسانی زاده شده و یا از تکامل دیگر  نخستین راه

  ،ایم آمدهجانداران پدید 

  ؟بینی میداران را  چماق

چیزي بگوید را نابود  آنانراي تا هر که بر خالف آ آمدهخ خود بر ایمان دارند و با ایمان راس آنان

، حال کافی است تا تو بگویی ما از تکامل و انتخاب طبیعی بدینجا اند آمدهبراي دریدن  آنانکنند، 
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هاي  تأیید بکوبی و در انتظار چماقها است مهر  خیاالت و فسانه آنچهایم، یا اذعان کنی و بر  رسیده

  شان بمانی تیزکرده

 آنچهام جهان هستی هم که بر من باشند دوباره فریاد خواهم زد، داران، تم مرا چه خیال با این چماق

که کالمم  آنانام را با دیگران قسمت خواهم کرد و بگذار تا بدرند، دریدن مرا چه سود بر  دانسته

  جهان را در خواهد نوردید

ي بقاي تا همتاي دیگر جانان جهان برا آمدهدر جهان بود، او بر  آدمیرا دیدم که  آنجاياز دورتر 

یستن در ا جهان را مسخر خویشتن کند و به زبود ت آمدهبکوشد، براي زیستن تالش کند، او خود 

  آویزد،

  را چه ملزومات باید فراهم کرد؟دورترها تا کنون زیستن  آناز 

رفتند، او بود در کنارمان بود و هماره  شیپرا با قدرت به درون بردند و بی هیچ منت  برآمدههواي 

که او  دید نمیزندگی بر جانمان بخشید، لیک او را کسی به چشمانش نکشید، او را بها نداد که او را 

  کنارمان بود، تکلف یب

ن بخشیدن معناي رویمان بست، او جان بخشید که جا اي کشید و نه راه را به نه صدایی کرد، نه عربده

آفریند و چگونه در کنار ما است، تنها  ي حیات چگونه باز می ما ندانستیم که این جانهبودن او بود و 

خود کردنش  آنبر سر از  ،بود و ما از بودنش هماره جان گرفتیم و رشد کردیم، بر سر کشیدنش
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که او جاري  خود کند آنو تنها از  آوردنشد تا به چنگ در  آنکسی را خیال به جنگ نبود، کسی بر 

  ،اند کردهکه مردمان کمین  ام دیدهنرسید و اري در میانمان بود، او را گزند از مالک شدن و س

ما  آنچهو ببین که در دورنمایی دورتر از  اند کردهمردمان براي از میان بردن عدل هماره کمین 

 آنانید ان برآمده آدمیزاي  مرگ هاي ارزشایم به همین منوال و در همین زیستن در میان همین  زیسته

 آن، کشورها بگشایند و همه چیز را از آیندبخروشند و به جنگ در  آنکه هوا را مالک شوند، بر سر 

  خود کنند

دور است، شاید محال و نا ممکن که هوا جاري در میان ما است، او به برابري در میان ما خو گرفته 

تا  اند آموخته آناناند،  تشنه مالک شدن آدمیانمالک شدن نیست، لیک است، او را هیچ آلودگی به 

اند و حال به هر روي  الود گرفته هر چه از تعالیم بوده است را به این ارزش مرگ آنان ،ندیبرآ گونه این

براي مالک شدن  آناندر میان است را از میان ببرند، و هر سوي بر خواهند خواست تا هر چه عدل 

  وسیله بهره خواهد جست، ها از هر بارور شدند و در این ارزش

  !آفرینند ها همه چیز را می ارزش

شک بدان که از هر  دار شد بی که ارزش میانه آنگاهآفرینند و  هر چیز در جهان را میها  ارزش آري

  چه در میانه است براي وسیله شدن بهره خواهد جست

  ها چگونه ساخته شد؟ ارزش
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فکر  آنچهتا هر  پایان نخواهد داشت ها پرسش، این ها پرسشباز هم دریایی از  ،باز هم پرسشی دیگر

به هر پرسش بها نداد به پرسشی اعتنا کرد که راه زیستن را کنی، زاییده خواهد شد، لیک باید دانست، 

  دریابد،

دارد تا براي  ها دیو خو آدمی را بر آن این ارزش روز که آنهوا آسوده به میانمان بود و هست تا 

مرداب درنمانده است، باید به  آنو در  سو آناما حال که جهان در ست به تیغ برد، مالک شدنش د

واقعیت جهان است  آنچهدر واقعیت است نگریست و ناالن از اوهام نشد که طریقت زیستن میان  آنچه

  نهفته است

  ،ي حیات ین مایهگوهر روان ااین  آببود،  آباز دگر ملزومات زیستن 

  به سوي ما خواند نفقدانش مرگ را هراسا

زیستن در  آخربجویند،  آنگسیل شدند تا زندگی را در کنار  آندیدند به سوي  آبمردمان هر جاي 

بردند و زندگی را  پس باید به او تمنا می خواند میمیسر بود، فقدانش مرگ را هراسان فرا  آبکنار 

بود تا همگان را به نعمت بودنش دریابد، به  آمدههم براي جان بخشیدن  آبجستند،  می آندر کنار 

همگان زندگی عطا کند و زیستن را بیاموزد، به جریانش تعلیم بخشد بر جاي نماندن را، بیاموزد به 

ي وجودش همگان را جان بخشیده است، لیکن  بودنش که روان شوید و بخواند که از جوهره روان
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خویشتن مسخر به عقل  آدمین را چه مجال در میانه که که اینان نخواهند بود، اینا آدمیان آموزگار

  دانستن بود،

اند و حال باید  مالک شدن را پرستیده اند آموختهخویشتن ساخته و  آنچهبسیار که به  آدمیاندر کمین 

  را مالک شوند آبخرند تا  چند تن و جان می برند میدرند، چند گردن  دید چند گریبان می

مالک شدن بود بر یکدیگر گریبان دریدند، بر سر نهر  آنچهدرآمدند و بر سر  از دیرباز هم به تکاپو

  من است آناز  آبآبی یکدیگر را به زمین افکندند و چشم از هم برون کشیدند، 

در کنار رودخانه نیست، دو ارتش عظیم در برابر  دو تن آنشنوي، حال دیگر صداي  فریادشان را می

  گوید میبه مرگ و در میان مرگ کردن دیگران و فریاد زنان  خواند می اند، شیپورها فرا هم ایستاده

  است من آناز  آباین 

است او را به همین طریقت خواهد  آموخته آدمی آنچههاي خونین بسیار در پیش است که  جنگ

را به  آدمیهراسان  آبکه فقدان  آنجاير خواهد کرد و ت و را براي مالک شدن هربار جریحرساند، ا

  .ه زمین خواهند افکندها را ب برون خواهند رست و گردن ها مرگ فرا بخواند قداره

ي زیستن  به خوردن چرخید، بی فرو دادن هیچ فرا نرفت و همه دانستند که الزمه جان متحرك

  خوردن است، باید خورد تا نمرد، پس دیگران مردند تا ما زنده بمانیم،
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حیات و زیستن  آنچهفرا خواندند تا خویشتن زنده بمانند و از دیگران چه بی پروا همگان را به مرگ 

  آوردنداست را دریغ کردن تا زیستن را به چنگ 

را آموزگاري به بلنداي نفس هواي در  آنانروان و هواي در آسمان نبود،  آبدي از اما کسی را فریا

زشت را برگزیدند،  آموزگارانو  دار نبود آسمان در میانه نبود، به بزرگی درختان نفس بخش میانه

براي زیستن باید از دیگران دریغ کرد و بر خود  آنکه، به آموختآموزگارانی که تعلیمشان به دریدن 

  خود کرد، تنها خویشتن را دریافت و بر دیگران فزونی داشت، آنافزود، باید همه چیز را از 

، حال هماره زیستن آموختنددگی خوي درنرا به این  آنانبد آموزگارانی معلمان این قوم شدند و 

ه هر سوي اند و هر بار ب نگیدن تعلیم دادهبه به جنگ شده است، زیستن را نه زندگی کردن که جمشا

  خواهی دید که زیستن تنها به جنگیدن تشبیه شده است

عظمت درختان بیا و اینان را با  ک بال بیا و با اینان سخنی بگوي،خوانم، اي باد سب معلمان را فرا می

کن تا شاید بدانند زیستن چیزي فراتر از جنگی براي زندگی خویشتن است، زیستن دریافتن  آشنا

خوش را معلمانی  آدمیلیکن  آموختندکردارشان بود  آنچهاي تنها به  است، درختان بی هیچ گفته

و بیشتر در میانه دیگران ابراز اندام  اند کردهگري  که بیشتر هوچی زنند مید است که فریا آمده

بر و باز خواهی دید که  اند آموختهاز فریادها  آنانکار نخواهد بود که  آرامرا با معلمان  آنان، کنند می

  م مرگ فرو خواهند دادسر زنده ماندن دیگران را به کا
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جایی براي در امان ماندن،  شک خانه بود، آشیانه بود، النه بود، حریم بود و ي دیگر به زیستن بی الزمه

ر نامالیمت در براب آنچهبه مانند دیگر جانان جهان باید که مکانی را خانه پنداشت و خویشتن را از 

است رهایی داد، غار خانه بود، کپر خانه بود، چادر خانه بود، خانه خانه بود، قصر هم خانه بود، شهر 

  خانه خوانده شد،هم خانه شد، وطن هم خانه شد و جهان به سرآخرش 

ها به زمین ریخت،  در میان همین خوانده شدن ها که چه خونتر شد و  این حریم روز به روز گسترده

براي به  آب، به مانند ساخت میها را  نبود جنگ خود حریم دار بود، اینبار حریم در میان جنگ میانه

و اي واي که  آورد میود جنگ را پیش نکشیدند، این جنگ بود که حریم را به وج ،آوردندست 

  همگان را پروراند گونه این آدمی هاي ارزش

  ،آفریدبناي نامیمونی را  گونه اینها که  اي ننگ بر این ارزش

هاي  است، از همین گام ها دریدني زیستن  دانستند که تنها جوهره آنانننگ و زشتی از اینان شد و 

نخستین و از همان روز که دیدند معلمان فریادزن را برگزیدند براي خوردن، دانستند باید درید و براي 

  حریم داشتن فهمیدند باید مالک شد،

  روزگاران پیشتر معلمان دیگري برگزیده بودند چه فرجامی در میانه بود؟ آناگر از 

ي درمان دربی را باز تا برا تا راه چاره را از یاد ببریم آوردخواهد دگربار پرسشی تفکر را به حصر در 

  شویم تا شاید در روزگاري راهگشاي ما باشد، متوسلوباره به موهوماتی نگشاییم و د
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جهان براي همگان خواند که باید بیافرینند،  د،وبراز بقاي جانان در میان زاده شدن پرورانده شدن 

  ،آورده زاده خواهند شد و جهان را به تسخیر خود در خواهند دوبار آفریدنبه این  آنان

اي سر داد تا به نداي خوش آوازش  برون تراوید و براي همگان نغمه  از میانه آرام آرامشهوت 

  اند بقا را نشر دهند و دوباره از نو تکرار شوند از دیگران دریافته آنچهیکدیگر را دریابند و به نهاي 

آویزه به گوششان که باید در هم لولید و از هم شد تا  و کرد می، برایشان تکرار خواند میمدام برایشان 

بود که نداي شهوانی همه جا را فرا  گونه اینتا جهان را مسخر به خویشتن کرد و  این نسل بقا کند

ا وا باز براي بیشماران ندپر ر دیرزمان است، همو است که بیشنوي صداي همان خنیاگ گرفت، می

  همه چیز را مالک شوید گونه اینو از هم شوید تا  آمیزیدخواهد داد تا به هم در 

به مانند دیگر جانان جهان هر بار از جهان دانست که به این عناوین زنده است، در میان این  آدمی

تر و  و او به مدد از هر چه در برابرش پر رنگ خواندند میعناوین جان گرفته است و همه براي او 

که چگونه زنده است، چگونه زندگی را باید سپري کند و  آموخت می، آموخت می زد میبلندتر فریاد 

  از دیرباز ملزومات زیستن بود نیازمند است آنچهبارور شود و حال نیز به  آنچگونه در 

خوي زیستن است و باز  ها این، غذا، مسکن و شهوت خالصه شده است، آبهمه چیز در میان هوا، 

  اند برآمده آنمگان در تکاپوي اندوختن هم ه
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که در  ام دیدهچشم دوختم هر بار  آنانبر  فراتر ییاز همان دیربازان از همان دوردستان که من از سو

  اند، ، براي در اختیار داشتن همینان از همه چیز جهان گذشتهاند آمدهتکاپوي جستن همینان بر 

  مگر چیزي فراي اینان در جهان موجود بود؟

  د و هم فراتري در دوردستان که همه فداي همینان شدزیستن، زیستنی که هم اینان بو آري

  شد آناناز  آموخته هاي ارزشفداي اینان نبود که فداي تعالیم و 

 آمده، به تکاپو در اند جهان، همتاي دیگر جانان بینم میرا  آنانام دوباره  چشم دوخته آنانباز هم به 

   از ملزومات زیستن است را دریابند، زنده بمانند و زندگی کنند،  آنچهتا 

جهند، به زیبایی دیگران  دوند، به قدرت دیگران نمی اما همپاي دیگران نیستند، به سرعت دیگران نمی

  کنند و از دیگران کهتر شمرده خواهند شد، پرواز نمی

  نوید داد؟ آنانچه کسی کهتر بودن را به 

  شد؟ آغازبهتر بودن از کدامین روز ي کهتر و  دایره

درمان  که اي آمدهبگذر که براي جستن راهی بر  آنانو از  هاي بسیار پیش رو وقع مگذار پرسشبه 

  از عمر کوتاه تو است آنچهبه بطالت مگذار در گذرد  گونه اینبجویی و  آندردها را در  ي همه
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ها  است راه آنانمشکل  ترین بزرگخیال کردند  آنچهشتند و براي درمان خویش را کهتر پندا آنان

  مهتر شناخته شد آنانجستند، باید فضیلتی داشت تا بر 

اید، به  داستان تکرار را خوانده آرياند،  مانده بینص یب آنبود که دیگران از  آنانچه فضیلتی در 

عقل در  آنچهاو به  گونه اینفضیلت او برشمرده شد و  آدمیدانید که عقل  اید، می ها هم پرورانده ذهن

  ها تراشید فضیلتش بهانهتر انگاشت و براي  اش بود خود را افضل بر دیگران شمرد، خود را بزرگ میانه

شد تا ابزار را دریابد و  آنعقل در وجودش بود بر  آنچهبه داشتن  ل او را از دیگران افضل کرد کهعق

  ردد،ابزار است مسخر به جهان هستی گ آنچهبه ساختن 

، او آورداست همه چیز را به تسخیر خود در  آمدهحیوان ابزارساز در میانه است، بنگر او را دریاب که 

  او است آناست تا جهان هستی را مالک شود، به او بنگر جهان پیش رو از  آمده

خویش قرار  آموزگار، او کسی را آموختهاي نخست به او  جهانی که ارزش بنیادینش را همان دیدن

ها است، جهان را به دو نیم کرد و  نداد و خود به این ادراك رسید که افضل بودن برترین ارزش

  جماعتی را به کهتران سپرد و برخی را در افضالن برشمرد،

همه چیز را در این نگاه و در این گفتن بسنده  توان نمیشد، اما  آغاز آدمیبود که داستان  گونه این

خیال است، بگذار تا بار دیگر هاي بسیار در  انه بود، توان پرداختن فسانهدید، هزار راه دیگر در می

  بگویم و باز بشنویم
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و شبانگاه صداي دیوها را شنید، ماه در آسمان بود، سیماي ترسناکی  آمددر ترس به دهشت در  آدمی

جانش را در بر گرفت، او به  ي همهترس و  خواند میداشت، تاریکی مرگ او را دمادم به گوشش فرا 

  و را از این ترس دهشتناك رهایی دهدجست که ا بود، او باید کسی را میترین  دنبال افضل

نبود تا هر  آنتر خوانده شدن، او بر  پرداخت به واالتر رسیدن و کوچک آدمیپیدا شد که  آنجامعنا 

بر نیامد تا  آنان لقب دهد، به دنبال که را در تفاوت و تمایزش با دیگران ببیند و همه را یکتاي جه

هاي تهی خود که هیچ  بود تا به انگاره آمدههمه را در یک سو و در سراي برابري نقش دهد او بر 

براي قبول کردن و قبوالندن به دیگران نداشت برخی را بر برخی برتري بخشد و نظام هستی را بر 

  همین تفاوت در کهتر و بهتر خوانده شدن بخواند

ساخت که افضل افضالن بود، از دیگران  آشناکرد، ما را با معنایی  آفریدننسان به ترس شروع به ا

داشت و مرجع دیگران بود، او در این ترس و بر این  تیارجحتر خوانده شد، بر دیگران  بزرگ

  بود تا یکتایی را بیافریند آني دیگر از ریز تا درشت بر  ها به هزار بهانه دیده

زد، نه دور نشو به آسمان ننگر او  آفریدناز او بر خویشتن سودها خواهد بود، او دست به  یکتایی که

  است بر این افضل خوانده شدن گره خورده است آنهر چه در  سرمنشأاست که  آفریدهنظامی را 

وجودش  ي همه حرصشدند و  ، در او پرورانده میکردند مینش رسوخ ها یک به یک به جا احساس

  نه به قلبش راه یافت و همه بر او از خودش خواندند،آز او را احاطه کرد، کی را گرفت،
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نقش بسته بود، او خود را دید، باید که در این نظام  آناي دید، تصویرش بر  خود را در میان برکه

  ،شد میخوانده  تر افضلبه چشمان او، به ادراك و از خیال او از دیگران  آمدهپدید 

  تر ندانست؟ ي نظمی را در همان نظم از دیگران بزرگ هسازند توان میمگر 

  ،اند آفریدههاي بسیار  گویند و برایمان نقل خود پاسخ می اند، خود به پاسخ درآمده ها پرسش

در این سالیان بسیار در  آنچهتا  برآمدهگفتن در این بطالت ما را کار نخواهد برد، ما به دنبال ساختن 

در میانه است  آنچهرا دوباره بیافرینیم، پس  اند ساختهدر اعماق تهی خیال ها  همین توهمات و دانستن

حلی براي گذشتن و گسستن این دیوانگی و نظام  ارزشی نخواهد داشت که سرانجام تنها ما را به راه

  راه بدارد

اي با  دهتا کنون دی اي چه دنیایی را ساخته است اي، دیده چشم دوخته آنتا کنون بر  اند آفریدهنظم را 

  آفریند، را می تر و برتر خوانده شدن چه سرانجامیها کرده است، همان نظم که این جهان چه

  است، آفریدهاي چگونه انتقام را  اي، دیده تمثیل این دیوانگی انداختهتا کنون نظر بر 

او را را به بزرگ بزرگان بدل کرد،  آدمیشاید دور از خیال شمایان واقع گردد که این افضل بودن 

جانش را در بر  ي همهدار شد، از این رو بود که آز  افضل افضالن نامید و از این روي خودپرستی میانه

مالک شدن را  گونه اینهمه را قربانی کرد، او  آوردناو پر از آز بود و براي به دست  آريگرفت، 
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ل نگاري و تهی ماندن در خیال همه ا این افضلک شدن نخست به جانش حلول کرد و ب، ماآموخت

  دنآلود درآی مسخر خود کرد تا به این نظم بطلچیز را 

د کرد که داستان را چگونه بخوانیم، برایش چگونه بال و پر نقش دهیم و او توفیري به حال ما نخواه

یریم که حال ره بگرا به کجا بنشانیم، برایمان سودي نخواهد داشت تا در این اباطیل دنیایمان را به سخ

خواهد، همه  خود می آنن تن فرساي دیوانه در میانه است که همه چیز را از است، همی گونه ایناو 

  چیز براي او است و همه را مالک شده است

در  آدمیکه چگونه  ام دیده، هر بار ام دیدهتصویري را به جنون هر بار  آلود غمدر میان این داستان 

همه همان را تکرار  ام شنیدهزند، سخنان عالمان را  یان دراز دست و پا میمیانه این نظم دیوانه سال

را  آن، کسی براي از میان بردن این نظم در میان نیامده است، این بازي قانونی دارد و باید کنند می

  اي آمدهپذیرفت اگر به دنبال افضل بودن در 

ندي تمناي تغییر این نظم را ، دانشمچگونه از مرشدي، درویشی، حکیمی، دانایی، شاعري، فیلسوفی

نه کرده تا در این هستی را هزی ي همهاست، او  آمده اي که او در پی افضل خوانده شدن بر کرده

و را چه کار با این نظم ساخته که خود باید به قبولش جاه و بار از دیگران پیشی بگیرد، ا مرگرقابت 

  .خود کند آنمقامی از 
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تنها  خواستند میرا به تغییر کار نبود که  آنانو بر دیگران خواندند  آمدندش یک به یک فاضالن به پی

الح ، مصلحان در پی اصآمدمکاتب به پیش شد که  گونه اینند و دخویشتن را افضل بر دیگران برشمر

دن گریبان دریدند و از یکدیگر پیشی گرفتند و مدام پیکري بر نبودند در پی بر حق خوانده ش

  نظم ساخته کوفتند، ي این پیکره

نظم جهان را بنگرید که همه خالصه در فردیت است، در منی است که باید افضل  ي همهحال بنگرید 

که برترین  خوانند میمدام  آناني بر جانان رسوخ کرده است و  بر دیگران شمرده شوم و این مایه

  .جهانتان من هستم و نیاي من خواهد بود

یدند، اي از دیگر زیستن را نوش که جرعه آنانیا بر برتري فروختند بودند که عقل ر آدمیاناما در دل 

  را چشیدند، آزاديطعم  کردند می مزه مزه آرامکه  آنگاه آنان

هم  آزاديرا در  آنانخوش طعم بود، او گوارا و مطبوع از گلویشان به درون رفت لیک  آزادي

اند تا  د که چگونه برآمدهدیدن گونه اینبود و  از مالک بودنخیالی از افضل خوانده شدن بود، خیالی 

  را مالک شوند، آزادي

خوانده شدن داشت همه حدیث مجملی از  خواندند که همه گرو در مالک آزاديحکیمان برایمان از 

آلوده میهمان کرد، حال باز  همین افضل بودن خواند و همه را به برکت بودنش در این رقابت خون
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دار جهان  میانه اند کردهتفسیر  آزاديخود  آنچهفرستند تا  را به کام اسارت می بنگرید که چگونه همه

  .باشد آنان

بخشی بود، او  هاي برابري نوشیدند، واي که اکسیري جان پاي از این هم فراتر رفت، برخی از جرعه

تا به مانند  دخوان میي زیستن بود، او همه را فرا نداي آسمانی از دل هوا بود، او تنفس بودن به معنا

از افضل  آنچههوا بر دیگران خوانده است بخوانند و همه چیز را براي همگان بدانند، لیک  آنچه

  ها خویشتن را ستود و همه در خویش خوانده شدند، ، آز به قلبآفریدخوانده شدن بود، آز را 

 آنچهدریافتند خودي خود را تا به  آنانهاي در برابر باید که خویشتن را دریافت و  براي رسیدن به قله

  بود آنانقله در برابر است ره یابند و همه چیز را فداي خود خویشتن کردند، برابري براي 

ند، برابر شد اند خواندهخود برابري  آنچهمدام خود بر پاي این تمثیل ساخته بر دستانشان، بر  گونه این

طلبید، چگونه  را جاه نداشت و تنها برتري را میاین نظام برابري  آخردند، تر ش از دیگران بزرگ

در پی چنین نظمی در جستجو عدل گشت، بناي این تفکر بر همین خویشتن نهادینه شده  توان می

دنشان برخی خوان ، به نهاي برابرزنند می ها ضجهرا چه کار با بیشمارانی که در تمناي برابري  آناست، 

  را کهتر از خود خواهند شمرد،را برابر خواهند پنداشت و دیگرانی 
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چوب تقسیم در میانه بود، چوبی را حکیمان به دست گرفتند و بناي تقسیمات را فرمودند، فرمودند تا 

این تفکر عالمانه را  آنکهو به سرمنزل مقصود  برخی را برابر بینگاریم و برخی را کهتر از برابران

  .ست به عنوان افضل افضالن برشمرده شدزاییده ا

در میانه  بود، نظمی که از همان نگاه نخستینها در جریان  ها، تمام زیستن ظمی به طول تمام بودنن

  ،آفریدانده شدن موجوداتی در طلب برتر خو آدمیان دار شد و از میانه

بودن خوانده شده است،  انیم، بخوانیم و هر بار ببینیم که چه کسی بر تخت افضلحال بیایید تا بخو

، هر بار میدان در اختیار تنی است  آمدهدار در فرا بر  تاج نگین آندر تکاپوي  بسیار تاج یبسرهاي 

تخت را به کف آرد و تاج را بر سر نهد، همه در تمناي  آندر برابر است را مالک شود،  آنچهاست تا 

  کوبند همان تاج بر سر و روي خود می

 قدرتی در آنن زمینی است، نه فراتر از تقسیمات به ما فهمانده است که اشرف دیگران همین انسا

دریا و کوه و ستارگان است، ماه و  است، سنگی بر زمین است، درختی در بیکران است، ها آسمان

مهم  یست،ن آناست، هر بار تنی در میانه است، مهم چه کس در میان  آمدهخورشید بر کف زمین بر 

  اند دهوي جستن همان ارزش واالمقام برآمفرماید و به امرش همه در تکاپ می گونه ایننظمی است که 

مرا بارور  گونه اینتقسیمات جهان را نگریستم و من هم در میان همین نظم چشم گشودم، با همین 

هر کدام  ان نگریستیمدو به جهام نبود، هر  نخست بشر در میانه ي گونه آنکردند، هیچ تفاوت با 
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اشت و او نگاه کرد و در میان زمین و آسمان خورشید را دید، او را یگانه پند ریدیم،ارزشی را آف

گ بزرگان به چشم دوخت و بر او خواند که تو از دیگران افضلی، از قدرتش را پرستید، او را بزر

ود، از خردش مدد جست تا افضل بر دیگران شمرده ش ،آمدگران هراسید و در پی قدرت بر قدرت دی

، او را به درون بردم و دیدم چگونه به همگان ارزانی داده است، او ن هوا را استشمام کردملیکن م

رسوخ  به ام خواندهاو را  گونه اینن نیست، اگر گاهی ه جان بخشیدن است، افضل بر دیگرابودنش ب

 نگري باز ندا خواهد داد، هزاران سال است که برن است که به تلپوسیده در جا هاي ارزشهمان 

دیگران خوانده است، دیگران را چه مجال اندیشیدن، او هیچ به جاي نگذاشته است، این نظم به جاي 

تا پاسخ همه چیز را  آمدهپاسخی خواهد داد، او بر  ها پرسش ي همهدیگران تفکر کرده است و براي 

  بدهد

  نظر کرد؟ ها پرسشها به  براي افزودن بر دیگران، براي جستن راه آیا

از دیگران فزونی گیرد و بر تختی واالتر منزل کند، او را با  ها پرسشاست تا به پاسخ  آمدهبر او تنها 

  گردد میها چه کار، او تنها به این نظم معترف است و در پی همین نظم  راه چاره

را به  آنانچرخند،  اي فکر می بی پروا و بدون جرعه اند آمدهجماعت بسیاري به دور نظمی در 

  :خواند می آنانندایی از درون محراب فریاد زنان بر  آخراند تا هیچ نیندیشند،  داشتهچرخیدن وا

  در اختیار من است ها پرسشپاسخ تمام 
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، دو پا ام دیدهي او را در میان آزمایشگاهی ، چون ابري بزرگ در آسمان بود، بارام دیدهباري ندا را 

است او یک چیز را مدام براي همگان  معنا یببود، تفاوت در سیمایش  آدمیانداشت و چون دیگر 

  خواند می

  در اختیار من است ها پرسشپاسخ تمام 

رو را به خیال دانستن و در پی پاسخ به دنبال خود  و عموم مردمان دنباله داند میاو همه چیز را 

  را چه سود آنان سؤالاند که دانستن پاسخ این  ، حتی باري به این فکر نکردهکشد می

  به دستانشان خواهد داد آباي  هجرع آیا

  هواي را صاف خواهد کرد آیا

  ؟آموختخواهد  آنانمنطقی در عشق ورزیدن به  آیا

و براي کسی مجالی نخواهند  دانند میهمه چیز را  آنانپاسخ خواهند گفت،  آنانرا هم  ها پرسشاین 

  دانند می آنان آنچهگذاشت تا به چیزي بیندیشند، تنها باید بدانند از 

  ،خواند میسال برایشان دار به طول هزاران  ندایی دنبالهباز هم 

  در اختیار من است ها پرسشپاسخ تمام 
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مهم و مزید بر علت است را پاسخ خواهد گفت و دریایی از  آنچهاما او پاسخ همه چیز را نخواهد داد، 

  در تکاپوي پاسخ بگردند، آنرا در میان خواهد انباشت تا بدان بنگرند و براي  ها پرسش

ایم بگردید، بگردید و خیال را به  برایتان از محراب و پرستشگاه ساخته آنچهبگردید اي مردمان به دور 

  واهی در جهان است مسپارید، پاسخ در اختیار ما است آنچه

  ختواهی خواهد بود و وجود و ناجود کسی در آسمان نهایت معنا را خواهد سا آنانزیستن از خیال 

ام لیکن به نظمشان یاغی و طغیان در  ام، من هم از همینان بوده من هم در میان همینان زاده شده

اند در من نیست، مرا با این خیال واهی کار  به کرا گفته آنان آنچهمقبول داشتن برابرشان بود، توان 

  ا از من دریابر خواهی می آنچهدانم،  نخواهد بود که کسی فریاد زنان بگوید همه چیز را می

تا چون  آمدههمتاي همان دیربازان خویشتن بر ي اینان کار نخواهد بود که من  مرا با خیال آشفته

  نخستین جانان بنگرم و خویشتن دریابم،

م و جاري بودن و طغیان را فرا رگبن آبهایش بخوانم، به  یان تکانهبه باد بنگرم و برابري را از م

را باید که دور  آزارپرورد بدانم که  میان مهر زاده شده و در مهر می جان است در آنچهبه بخوانم، 

نیاز  آنچهو از  کشند می آغوشداشت، ببینم و در میان جانان بنگرم که چگونه در عشق یکدیگر را به 

  اند شده پرواراست آرمیده 
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 آنام، نه تعلیمی که نظم اینان راهگشاي  بیشتر بدانم، من به تعلیم برآمدهو  از یکایک جانان بیاموزم

بود، تعلیمی که زمین و آسمان برایم خواند، جانان تکرارش کردند، همه بر جانم خواندند و مرا 

  را آرامتا به مهر بیافرینم جهانی زیبا و  آموختند

ها هر روز بارورتر از پیش شدم، هر بار معنایی را در میانه  در همان کودکی و در میان همان دانستن

، هر بار و در هر کجا مکتبی به رویم باز بود، معلمان همگان ام دیدهترین اتفاقات روزمره  کوچک

زیستن را براي  انآنتا درسی از دروس زیستن را به من بیاموزند،  آمدهدیدم که  بودند، همگان را می

  و بودنش تقال کنم آنرا دریابم و براي  آنبنگرم، معناي  آنتا بیشتر به معناي  خواندند میمن 

برخیز اي فرزند طغیان، به خروش من یاغی باش و در برابر هر چه نامالیمات  ،خواند میدریا به رویم 

  است، بایست

چگونه باید در حرکت بود باید رشد کرد و  خود گرفت و برایم خواند که آغوشرود خروشان مرا به 

و دیدم که چگونه در  داد میاو درس طغیان  کرد میو مرا به تکاپو وادار  خواند میایستا نماند، او برایم 

  یکی از معلمان بودنیز جاي نمانده است، هر زشتی را به رفتن از خود زدوده است و او 

 آمدهکه در نظم به بند در  آدمی، حتی گاه اند خواندهند برایم ا دور از نظم مانده نیز که جان آدمیاناما 

گیر این مکاتب  او نیز به همین مکاتب رفته است، گاه که از شر دامن آخراست نیز برایم خواند، 

  است آمدهدیوانگی خالصی یافته ساعتی را به نزد باران در 
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  روان سپرد تا همه در میانش پاك شوند آبباران باریدن کرد، همه را دریافت و به 

که برایم  ام دیدهکسی که از طبیعت خوانده را  آنطبیعت چه مشتاقانه براي همگان خوانده است و 

  خواند می آرام

  دیگران را دریابید، با یکدیگر و از هم شوید

  خواند آرامیکی از همان دورماندگان از نظم و تمدن انسانی بود که برایم 

طبیعت برایم گفته بود، حیوانات و  آبو برابریم، این را پیشتر از او هوا برایم خوانده بود،  همه یکتا

  به وجودم بخشید اي تازهو او به تکرارش جان  خواندند میخوانده بودند و همه یکصدا به گوشم 

ل پژمرده و ، معناي از دآوردبود تا این برابري را به حصر خود در  آمدهاو هم در پی تقسیمی بر  آیا

  از برابر در میان مانده است را به تاراج دهد؟ آنچهبرگیرد و دوباره  آنناالن 

یکی از حکیمان هم برایم  ، اگردانم اما من به مکتب طبیعت همه را خوانده بودم و از او دانستم نمی

 آدمیت نظم تهی خواند من تمام معنا را دریافتم و هر چه از تقسیمات او در میانه بود را به چاه حماق

خواندم تا شاید  دادم و دوباره به همانان می باز پس می آنانهمانان بود باید که به  ندیبرآ آخر، سپردم

ت و عطر رجوع نکنند و در صالب ي متعفن از افکار خود الشه آنرا شنیدند به  اي تازهاینبار که فریاد 

  خوش این ندا برخیزند
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بود که به  آنگاهآموختم و  شدم، از اینان می یعت بکرش بارور میمن در میان این جهان و در دل طب

  آمدمدر  آدمیاندیدن جهان 

  ،رسید میجهانشان را نکبتی مدام فرا گرفته بود، همه جاي بوي تعفن افکار تهی به مشام 

دیدگانم رابر در ب آنان هاي نالهشد و تنها  ر برابر ترسیم نمیروزها که افکار د آنتنها افکار نبود،  نه

  به رنج است آلودهشناخته شده، دنیایی که  هاي زشتی ي همهی بود، دنیایی به زشت

  ،خواندند میزدند، مرا به خود فرا  ها در گوشم فریاد می صداي ناله

  برخیز باید که این جهان زشتی را دگرگون کنی

  ، ببین همنوعانت را ببینخواند میزنی در زیر خروارها سنگ مرا به خود 

  اند ن چگونه مرا دریدهببی

  خواند میبستم لیک صداي فریادي مرا به خود فرا  چشمانم را می

یاق بسیار خونم را به زمین درند و با اشت ن دریدن ندارد، میغی است که توازیر تیام در  حنجره

منوعان اهند شد، اینان ه، اینان همسان تو و از تو خوانده خواند کردهاز گوشتم تناول  آنگاه ریزند می

  خواند میبرایم  ضجهصداي او را هم مدام شنیدم، او مدام با  تو هستند،

  کرد میو ناله  خواند میناله بود، صداي فریاد بود، از سر درد بود، مدام 
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همه جا بودند، کودکان بیشمار که در حسرت زاده شدند، مردمان بسیار که در نکبت مانده شدند، 

و جهان را به  خواندند میدیوانگان بسیار که در حماقت خوانده شدند، همه بودند همه مرا به خود 

  ام دیدهگشودند همه را  رویم می

فرسا، در آلودگی جانش را به معامله  توانار ، ککند میکه هر روز کار  ام دیدهچشمان گریان مردي را 

 آمدهکه در درد جان را به مرگ واگذار کرده است، او در تمناي نانی بر  بینم می، او را گذاشته است

خاك سپرده است، او را ي فرزندش را به  که با چشم گریان با دستان خود جنازه بینم میاست، او را 

  ش در ازاي تکه نانی هم نشدموفق به باز پس گرفتن جان فرزند جانش را فروخت آنکهکه با  بینم می

اند، تکه و  ، او را دریدهکند می که فریادزنان التماس بینم میو را ، ابینم میچشم گریان او را مدام 

دار است از جنس  نیست، او را تفاوتی میانه آناناو همتاي  آخر اند آوردهي بدنش را به میانه  ه پار

  خوانند میدرند و باز هم برایم  زند، او را می نیست، او هم فریاد می آنانهمتاي جنسش، جنسش 

، چرا من آنانینوعی از  کودکی را دیدم که فریاد زنان بر من تاخت و گفت تو نیز از همینانی تو هم

  ام در این بیغوله زاده شده و در این جبر روزگاران سپرده

دار شد،  سرچشمه گرفت، از برتر خوانده شدن و یکتایی میانه جبر این دیو بدخوي، این دیو که از آز

 آنجهان را از  ي همهدار خوانده شد، این دیو  از ترس قدرت گرفت و از مالک خوانده شدن جان

  درا به جبر بر دیگران بفروش آزاديخود کرد، ارزشی پرقدرت را پادشاه جهان کرد تا همه چیز حتی 
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  دار کنند به قدرتش میانههر چیز از زیستن تا بودن را 

تازه از دیار خود دور شدند، همان کودك بود،  آرزوییکه در تمناي  آنانیدر میان خشکی بودند 

گرفته تا او نیز به این  آغوش تر شده است، همو کودکش را به زرگخودش بود که حال ب آري

  بود که یکی شلیک کرد گونه اینبطالت و در این بدبختی روزگار نگذراند و 

بود، از خودشان بود و یا از بیگانگان بود، او را خوانده  آنانگشتی براي سامان بخشیدن و نظم حریم 

د چه چیز فراتر از همینان ان دیوانه که تنها به خوانده شدن و اطاعت بارور شده آدمیانبودند و بیچاره 

  اند آموختهرا  آنان

  از طغیان بگوید؟ آنانباري شده است که دریا را فرا بخوانند تا به  آیا

  ؟اند کردهدار دنیایشان  تا کنون باد و روان بودنش را مکتب آیا

لبیده دار طرکه فرمان دارد و فرمانب از مالکی بزرگ خوانده است آناني داري برا جهتنها صداي ض نه

را فرمان ده تا فرمانبردار تو گردند،  آنانچه استدعایی خواهی کرد،  رو دنبالهاست، از این دیوانگان 

ي منت  فرمان است را به دیده آنچههرجی نیست جز  آنانو بر  اند آموخته گونه اینرا  آنانهزاران سال 

  به روي تخم چشم بگذارند و عمل کنند

  شکافت خواند اش را می که گلوله سینه گاه همان آرامبرایم 
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را به راه خوشی فرمان ده، تو را توان شبان شدن  آناندند، تا فرمانبردار تو گر فرمان ده آنانبرو و بر 

که  کس آناز نظم اینان دیوانه شده بودم و چه تلخ  کرد میام  است، من دیوانه شدم، صدا دیوانه آنان

وار نظم حاکم را  لحظات بودنش همان نداي دیوانه آخریننیز به او به این نظم در مرگ وامانده است 

اند، خودشان این نظم را  از همین نظم شده آنان، اند کرده آنان، این نظم را بخشی از وجود خواند می

  و حال در هر کجاي هستی که قرار گیرند بخشی از این نظم را خواهند ساخت آفریده

  بی کوشی، گاه به کشتار و گاه به گاه به فریاد و گاه به خاموشی

ما است، کوشش  آنبرآیید از ما شوید همه چیز از  خوانند میکوششی در میانشان نمانده و همه را 

ها را از همان  ننگرید، درس آنزي فراتر از ل خوانده شدن در برابر است به چیبراي همان افض

از  دوباره با کوششی مذبوحاند  هم برآمده نآموخته خواستار ک آنانو  اند آموخته آناندیربازان به 

  .آویزند میین خود به دیگران هاي دیر همان درس

، من که به مکتب اینان در نیامدم و راه اینان را نپیمودم، مرا در نشدم آموختهمن که همتاي اینان  اما

جان برایم  آنراتر از طبیعت، نه ف آنچهجاي نبود و براي کسب جاه به میانشان نیامدم، من از  آنانمیانه 

است، مدام برایم انداز  انستم و بارور شدم و حال که نداي بیشمارانی مدام در گوشم طنیند خواند می

  دانم جهان چگونه بدین نابودي و انهدام رخت بربسته است را دریاب می که ما خوانند می
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از این نظم  آنانام که  ام و دانسته ا زیر نظر بردهر آنانجهان  ي همه، ام دیدهرا  آنانمن از دورتري  آري

حال ببین که در برابر این  ن نظم پژمرده و بیمار کرده است ورا ای آنانام که  ، دانستهاند آمدهبه ستوه 

  ام نظم هزاران ساله ایستاده

در  توان میآفریننده است، همه چیز در جهان است، همه چیز را نخوان که  آناین طریقت و راه را بر 

تعصب و ترس، دلبستگی و دیوانگی به جانمان  آنچهد دید و دور از جهان جست و باید دید، بای

همه تو را فرا خواهند  آنگاههمه چیز برایت سخن خواهند گفت،  آنگاهرسوخ داده جهان را دید، 

  خواند تا به در آیی و این نظم را از میان برداري

همه تو را خواهند خواند، تو را به تغییر مژده خواهند داد که به تغییر ژرف و عظیم همه چیز  آري

دوباره ساخته خواهد شد، دیگر جانان جهان را در رنج نخواهی دید، لیک این ندا برایم از کمی 

  پیشتر خوانده بود

داز، خود را به وهم در مین آناست، به حقیقت چشم مدوز و خود را به وهم  دنیا دنیاي واقعیت

  ، بنگر که جهان واقع استه نها خواهد خواندروزي را ب تیره اسیر مگردان که ناکامی و آني   آلوده

است، تو را به ارمانی واهی دل خوش نکند  آمدهدر ظلم پدید زشتی و ظلمت به جهان است که جهان 

  که جهانی عاري از هر ظلمتی پدیدار خواهد شد،
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نامالیمات است را از میان  آنچهتا  آمدهتفکر و خرد در میانمان بود  آنچهاست ما به واقعیت در برابر 

که توان است جبر را از میانه ببریم و بدانیم که جبر  آنجاتا  باشد آنکه جهان را یاراي  آنجاتا  برداریم

به من  دریا قابل تغییر است باید که تغییر کند این را آنچههم بخشی از جهان زیستن ما است، اما 

روشان باش ر حال رسیدن به ساحل بود برایم خواند، در جاي نایست و خکه در تکاپو د آنگاهگفت، 

  که تغییر را تا هر کجا که ممکن است دریاب

همه در جهان خواهند بود،  که زشتی و ظلم ستم که رنج و دردت نظر بردم و دانمن به واقعیا آري

اندیشیدیم تا  آندر توان بودن به  آنچهاز بودن ما است، لیک با ها هم بخشی  دانستم که این زشتی

  بود که نظم حاکم برابرم رسید آنگاهرا تا بدانجا که ممکن است از میان بردارم و  آنان

  خواند میم دوخته است، بر من شرا دیدم که چگونه مغرورانه به من چ آن

 آنکه همه  و زور پرستان، این نظمی است این نظمی است به طول هزاران سال، به قدرت زر اندوزان

در آمیزي و بر  آنشتن از خویشتن هم در گذر خواهند بود، تو را چه ثواب که با را پذیرفته و براي دا

  را توان از میان بردن نخواهی داشت آنطغیان کنی، تو را چه سود که  آن

 آیااند،  را پرستیده آنساخته و خودشان را این نظم  گفت میدوخت و  به من چشم می شادمانانِنظم 

  را تغییر خواهد بود آنانبه خیالت به گفتن تو 
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بود که دانستم این طریقت  گونه اینو  گفت میپچ کنان  بر زیر گوشم پچ و خواند میمدام نظم برایم 

با است و او را باك که ما براي تغییر  آمدهمرا به تغییر راه خواهد برد، این نظم است که به تکاپو 

  ایم شهامت عقد اخوت خوانده

مکتب هر که اهل خرد بود و در  آموخته، بسیار ام خوانده، همه چیز را ام دیدهحال که همه چیز را 

شدم تا تغییر را سامان دهم و  آن، حال که دانسته این نظم ما را به هالکت برده است بر ام نشسته

  آغازگر این راه طول و دراز گردم

را به قیام فرا خواند، شورش را طاهر خواند، یاغی  آنانرایشان از طغیان گفت، باید باید که ب ،طغیان

  بودن را ارزش برشمرد تا براي تغییر بیدار شوند،

نگري اصلی با اصالت در وجودمان خواهد بود که در برابر ظالمان ایستادن الزم است، به نبودن طغیا

  ،خواهد داشتمکانی براي ظالمان در خود  آیامظلومان جهان 

  ؟عداد ظالمان از مظلومان بیشتر باشدت اي تا کنون دیدهیا اي و  تا کنون از خود پرسیده

به جنون هماره وردها  آلودهاند در تمناي این حماقت  ظالمان که بر کول حماقت مظلومان سواره

  زنند مید دوزند و بلند فریا که چگونه در خاك به آسمان چشم می ام دیدهرا  آنان، خوانند می

  حماقت قوم ما را مانا گردان اي قدرت بزرگ
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در این  را را بدین حماقت و در حماقت ماندن اسیر کرده است، او هم اینان آنانقدرت بزرگ هم 

  خواند میمسیر بارور کرده است و برایشان مدام 

  ترین اقوام جهانید بر حماقت خود فخر بفروشید که شما احمق

چه بی سود همانند همان سر  میانه است، ارزش فضل است، حال شرط و در حماقت هم افضل بودن

  معنا است ي همهدر میان تاج که سرش بی بها است تاج 

فریاد بزنند، تصور است را مدام به طغیان فرا خواهم خواند تا در برابر هر چه نامالیمات  آنانمن 

فریاد زنان خاموشی  اند کردهر خمود را به بند کشیده و میلیون در برابرش س آنمملکتی که یک تن 

 گونه اینو  خواند میها تیره کردن طغیان را  ، بر چشمخواند می، لعن کردن قیام را خواند میجهان را 

  است که مدام در میان تعالیمشان فریاد شنیده شد

  ش به نزد خموشی استو ارز ارزش یبطغیان 

دار باشد  پیروز شود جهان و تغییر را خواهد ساخت، اگر خموشی میدان آنچهها،  در این مبارزه ارزش

ها دوباره در مصیبت و درد النه خواهیم کرد و اگر طغیان جهان را فرا بگیرد از  به مانند این هزاره سال

خود  آنرا فرا بخوانند و به یکدیگر تعلیم دهند، تغییر همه چیز را از  آنلب دریا تا صداي مردمان 

  و جهان را دوباره پدیدار خواهد کرد، آمدهد کرد، تغییر به میان خواهد خوا
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دانی چه روز طغیان را لعنت  باکی خواهد داد، می را، او برایت درس بی نبشنو صداي مدام طغیا

  را بی ارزش شمردند؟ آندانی چگونه  گفتند، می

شان ترس شد و همان ترس مانده در دار جهان که میدان آنجاکه ترس در میان جانشان النه کرد،  آنگاه

  دند،یان را به درك واصل کررا به این اسیري و بیماري کشاند و طغ آنانجانشان بود که 

ت سر خواهد داد و این قبیله پر ترس باز هم ر با طغیان بود، طغیان فریاد شجاعدر ترس چه کارا  آنان

  اندخموشی و خار شمردن خود خواهد خو هر چه تمنا دارد را در

خواهم گفت که هر چه از تغییر است را در میان  آنانبه  خواهم خواند،ا به طغیان فرا ر آناناما من 

  آمدبه میدان در خواهند  آناناست که  گونه اینطغیان خواهید جست و 

  را دگرگون خواهد کرد احترام است آناننظم  آنچهاما 

معنا  سرآغازهمه چیز را از  اهد بخشید،اهد بود که ارزش را معنی خواحترام معناگري بزرگ خو

را دوباره تعریف خواهد کرد، روابط را دوباره به جریان خواهد برد، برابري  آزاديخواهد بخشید و 

  آوردرا معنا خواهد بخشید و همه چیز را از نو به جریان در خواهد 

  خواهد خواند آنانرخنه خواهد کرد و بر  آنانهاي بیشمار  به میان دل آرام آراماحترام 

  معناي احترام به دیگران است آزادي
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پوچ بیرون خواهند رفت، از میان دور  هاي ارزشاو سراسر منطق ما است، به احترام چه بیشمارانی 

  اي خواهد ماند؟ برتري را میانه آیاآز را جاي خواهد بود،  آیاخواهند شد، 

  خواند می آنانبه گوش  آراماحترام را بشنو که 

  اند ن حق و بر حق بر زمینهمگا

ی و میانش با جریان زندگشنوي، این را تمام جهان هستی با زیستن و بودن در  صداي او را می

  زیستگاه خوانده شدنش برایمان خوانده است

نگري چه چیزي فراتر از  اف میکه به اطر آنگاهچه چیزي بیشتر از این در این بودن ما معنا شده است، 

  اند؟ اي، چه کسی به تو نخواهد خواند که همگان حق بر زمین تهاحترام را دریاف

  اي؟ را درنیافته آنانبودن  آیا

  اند؟ اي که چگونه بر زمین زیسته ندیده آیا

داده است از این رو است که همه را جهان برایمان سفره گسترده و همگان را در میان خویش منزل 

د بود که این واقعیت خواه آنو چه کس را یاراي  اند آمدهحق پنداشته، همه به حق زیستن به جهان 

  درا تغییر ده
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اره پنداشتند رنگ از رخس خود حقیقت می آنچهو به حقیقتی موهوم نظر کردند و با  آمدند آنان آري

واقعیت زدودند، لیکن ببین واقعیت با ما است، در کنار ما است و جهان هستی فریاد این حق بودن 

  خوانم خوانم بلند به نام احترام می است و من می همگانی را سر داده

  اش احترام به دیگران است همه آزادي

  در میان رویایشان خوانده است آرامتپند تا به صداي این مکتب دل بسپارند که او  ها در سینه می قلب

  اختیار را گرامی دارید

  است آوردهعطر خوش بوي اختیار در هوا متصاعد شده و همه جا را به بوي خوش خود در 

استشمام کنید، بوي خوش اختیار را استشمام کنید و بدانید که رستن ما رسیدنمان به رهایی در میان 

  همین اختیار تعریف خواهد شد

ا برابري و هر چه معنا در ت آزاديشدند تا باز هم هر چه خود از  آندیدي قلدران زمانه را چگونه بر 

زنند، اینان تنها نظم حاکم را به  می را برهم نمیه دیگران بخورانند، اینان هیچ نظود را به جبر بجهان ب

  ایم و ما براي تغییر نظم برآمده کشند میسوي خود 

  ات گوش بسپار حال بیندیش و به نداي بلند در میان سینه

  همانا اختیار است آزادي
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 آناناند،  زیسته آزاديدر میان  آنان ام دیدهرا در میان دشتی بزرگ  آنان، ام دیدهرا  آدمیانفوج فوج 

  اند خواندهاحترام را  آزاديند و به ضمانت پایداري این ا از شراب اختیار نوشیده

را زندگی  آدمیانجماعتی از  ،خواهد بود که به خودمختاري و در ذهن خویش پروراندن آنتوان  آیا

  اند؟ بوده آزاد آنانفرا عطا کنی و بر خود بخوانی که 

  اند را که در تمناي زندگی در فرو برآمده آنانحال بنگر که 

  خواند مییکسان در جهانمان فریاد زنان  هاي ارزش

  به نام طغیان

  آزادي

  برابري

حق را خواهد ستاند که این دانیم طغیان به شجاعت بیدار خواهد شد و  می گونه اینو ما  خواند میاو 

  گام نخست از میان بودن است، از بودن و زیستن است

  به بهاي احترام پدیدار خواهدشد و تمام معنایش اختیار خواهد بود آزادي

  دن و از میان بردن فضل و برتري حاجت است،بري را به انهدام مالک خوانده شبرا
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، همانم که خواستم از ن کودك دیرپاي دورزمانمبزنند، هماتا فریاد  آوردهها را به میان  ارزش

را با دیگران در میان  آنم فریاد زنان که پاسخ به پرسش زیستن را دریافت آنگاهدوردستی تنها بنگرم و 

  ، باز هم پرسشی داري؟ام آمدهبگذارم، حال 

  دانم را نمی ها سؤال ي همهمن پاسخ 

  من حق بر زمین نیستم

  تم،تر از دیگران نیس من بزرگ

خوانم،  می آنانگارم و بر  یان در وجود من است، احترام را بزرگ میدانم، طغ دانم، اختیار را می ا میام

دانم که باید باز هم تغییر کرد،  ر از این میدانم و بیشت را می ها ایني من است  دیرینه آرزويبرابري 

  تغییر کرد، آنراستین را شناخت و پس از  هاي ارزشباید 

  ام آمدهاین منم که فریاد زنان به میان شما 

  زنم این منم که فریاد می

  بپا خیزید و جهان آرمانی را بسازید
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ام کنند، بگذار بر من بتازند، مرا به کم دانشی و نابخردي محکوم کنند، به خوش خیالی و  بگذار دوره

بکنند، مرا باك نیست،  خواهند مینهان و آشکار رسوا کنند، بگذار هر چه  هاي زشتیوهم برانند، به 

  ام دانسته را فریاد زده آنچهمن 

  بودن را آموختم، ،من از جان

ژرف و بزرگ که طالب ی و غذا و شهوت است که زیستن است، زیستنی به معنای آببودن نه تنها 

  است که برابر با دیگران غمخوار دیگران است بیداري انسان

را به ذات گره مزن و با من  آنفراتر از دیگران ندان،  را آنمگذار،  آننه به خطا نرو و نام ابر انسان بر 

مردن راه نیست، به یاد من بگوي که برابري را با افضل ش ، باآموختمکتب جان به تو  آنچهبگوي از 

را به کام بردي بدان که افضل بودن  آنکه  آنگاهبنگر و  آنهواي متراکم در میانمان بیفت به  آن

  است ها يبرابر ي همهمعناي نابودي 

جهان را ببین، از جان  ي همهن بودم و اگر نبودم، مرا از یاد ببر و بنگر به هر سوي خود بنگر چه م

ها بخوان و از هر چه در برابر است  بیاموز، از کوه آفتابجان در کنار تو است، از  آنچهدریاب، از 

  ها خواهند خواند ، برابري و دیگر ارزشآزاديکه همه براي تو از احترام،  دریاب

که او  خواند میشان افضل بودن مدام که دنیایشان و نظم آمدندمن بر  به کوتاه کردن نام آنانشاید 

ام و هر که منصب  که من در تباهی آمدشان به میان  جاي شما را خواهد گرفت، شاید نظم دستپاچه
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تر کرد، اما تو که فریاد مرا  کردند مرا بزرگ آنانو شاید هر چه  آمدیمه به نابودي من در داشت سراس

  ها است در میاي که افضل بودن شروع نابودي آناندر میفت و به بازي  آنانبه چنگ  اي شنیده

تو  دان کردهدندان تیز  آنانن و براي خار شمرد آمدهکهتران بر  اند به تعقیب که افضل شمرده آنگاه

  دار ما است وي که برابري یگانه میانهي جدور آنانمکن و از  آلودهخود را به این حماقت 

به نظم اینان به راه تغییر در نیا  آلودهرا خواهند کرد و تو باز  آمدههر چه در تکاپو از دستشان بر  آنان

  تازه را به میانه بگذاري هاي ارزشنظم میان را بر کنی و  آنکه تو باید 

است،  برآمدهد خواهی دید که چگونه جهان هر روز به راه تغییر دار شو تازه میانه هاي ارزشکه  آنجا

هر روز جهان تازه و در حال رشد را نظاره خواهی کرد و با من هم قسم خواهی شد که این تغییر در 

  .راه است

هر روي و در هر هیبت  دانسته خواهم گفت، به آنچهکه نفس یاري کند از  آنجايباز خواندم و تا 

دي و بیچارگی رسانده است، به وباست که ما را به این نا آنکم در تنها فریاد من تغییر جهان و نظم حا

دنیاي واقع مرا هیچ کوتاهی نخواهد بود، هیچ در خود ماندنی گریبانم را نخواهد درید که من به 

دگرگون سازیم و به نهاي هر  این جهان راتا  آمدهها را تغییر دهم، ما  تا این ارزش آمدهحرکت در 

 تا تو را به مرگ آمدهبه خیال موهوم اینان مسپار که یدي تنها به تغییر دل خوش کن و خود را چه شن

  .دنیاي خود اسیر دارند
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شروع  دانند میکه  اند سپردهییر را به راهبی دور از تغ آناناند،  بیشماران آرزوداران به راه تغییر را فریفته

، نوجوانی با آمددر خواهد  اند ساختهسالیان  ي همهاینان در طول  آنچهي نابودي  ین تغییر به منزلها

است، او را باك از گزند اینان نیست، اگر در کودکی بال  آمدهجان به راه تغییر جهان بر  ي همه

را پست شمردند، به ها او  نی به گزند گفتهادوباره بالی کشید، اگر در نوجو اند بریدهآرزوهایش را 

مهر کینه را دور و جهان را به سالمت دانش احترام برابر خواند و اگر در جوانی او را به تیغ دریدند به 

به جان در میدان است، به راه تغییر  رؤیاخواند، حال او میانسال است، شاید هم پیر تفاوتی نیست که 

  بنگر که او دیگر تنها نیست، او زایش کرده استو و نکوشد و از هیچ فرو گذار نخواهد بود، بش می

هاي بسیار نیست، از  نیازي به پرسش دانند میدانی همه  تو هم می آفرینراز ماندن و بقا در زایش بود، 

تنها به زیستن جهانیان است، تنها  آنها به نزدمان مانده پاسخی خواهیم داد و  دیرپرسش آنچههر 

  .شدنش خواهیم کوشید و هر بار براي رشدش هیم گفتپرسش میان را پاسخ خوا

 آنانبه دیدن زاییده شدند، در کالم و به بحث نشستن، بیداري زایش  آنانراست، زایش هزاري را یا

قدر این بیداري گسترده خواهد شد  آناند،  در حال زایش دوباره آناناید که هزار هزار از  بود و دیده

  .ما واقعیت جهان شود يایرؤکه 

  



  

  

  

  

  

  باک ن بیاج

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاك   ــداران در خـــ ــان و جانـــ ــام جـــ ــه نـــ   بـــ
  

  بــــاك ماکــــان یــــاد بــــیبــــه نــــام حیــــوان و 
  

  انبــــات جــــان بخشــــیدن پــــاك   بــــه نــــام  
  

ــان و بیـــــداري بـــــرون الك  ــام انســـ   بـــــه نـــ
  

ــان    ــه جـــ ــر همـــ ــرم دیگـــ ــام محتـــ ــه نـــ   بـــ
  

ــان    ــات و حیســـ ــان انبـــ ــان جهـــ ــه جـــ   همـــ
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ــع   ــام منــــ ــه نــــ ــت  آزاربــــ ــالكاســــ   افــــ
  

ــه  ــانهمــ ــا جــ ــاك   هــ ــاد در خــ ــی بــ   گرامــ
  

ــژواك   ــه پـــ ــعري بـــ ــتن شـــ ــام گفـــ ــه نـــ   بـــ
  

ــکاك   ــاد شـــ ــی بـــ ــک را گرامـــ ــه شـــ   همـــ
  

ــام   ــه نــ ــهبــ ــاد   آنچــ ــت آي فریــ ــدل اســ   عــ
  

ــاك   ــان پــ ــان و جــ ــر جــ ــر خوانــــدن هــ   برابــ
  

ــاك    ــودن خـــ ــک بـــ ــع مالـــ ــام منـــ ــه نـــ   بـــ
  

ــالك    ــدن افـــ ــر خوانـــ ــن را برابـــ ــه تـــ   همـــ
  

ــان   ــه طغیـــ ــودن بـــ ــتن از بـــ ــام رســـ ــه نـــ   بـــ
  

  پـــــاك بـــــاك و دل بـــــیبـــــه نـــــام یـــــاغی 
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ــن آز    ــرس تـــ ــدن تـــ ــام دور خوانـــ ــه نـــ   بـــ
  

ــه   ــابودي کینــــ ــه نــــ ــان راز همــــ ــه جــــ   بــــ
  

ــام دیـــــدن هـــــر تـــــن در ایـــــن دار    بـــــه نـــ
  

ــرار   ــه تکــــ ــدن بــــ ــاي را دیــــ ــه دنیــــ   همــــ
  

ــار    ــن کـــ ــتن در ایـــ ــاي را گفـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

  رهانیــــــدن جهــــــان از ظلــــــم بــــــد ضــــــار
  

ــام   ــه نـ ــار    بـ ــن بـ ــدن ایـ ــر دیـ ــه دیگـ ــود بـ   خـ
  

  خــــودت بســــیار هــــر تــــن جــــان بســــیار      
  

ــه  ــرار همــــ ــه اصــــ ــدن بــــ ــاي را دیــــ   دنیــــ
  

ــار     ــت اینبـ ــود اسـ ــن بـ ــان مـ ــن جـ ــر تـ ــه هـ   کـ
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ــت     ــر اســ ــو جبــ ــام محــ ــه نــ ــلبــ   داغ تحمیــ
  

ــار خویشـــــتن ذیـــــل     ــرا خوانـــــدن خیـــ   فـــ
  

  دیگـــــران رادن بـــــه نـــــام علـــــم خوانـــــد   
  

  از دادعلــــــــیم بــــــــراي هــــــــر تنــــــــی ت  
  

  بــــه نــــام ایــــن رهــــایی کــــز دل مــــا اســــت 
  

  همــــه دنیــــا رهــــا دارد چــــه زیبــــا اســــت     
  

ــ  ــدن و خــــ ــار خوانــــ ــه در اختیــــ   ویشهمــــ
  

ــویش   ــیش روي خـــ ــه در پـــ ــیشهمـــ   از کـــ
  

ــتن   ــه در گفــــ ــن داد  آزادهمــــ ــت ایــــ   اســــ
  

  همـــــــه داد رهـــــــا بـــــــودن رهـــــــا بـــــــاد 
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  رهـــــایی را بخـــــوان ایـــــن معنـــــی نـــــاب    
  

ــار      ــد ب ــده ص ــو خوان ــر ت ــه ب ــت ک ــاب اس ــر ت   پ
  

  بــــه نــــام ایــــن جهــــان تعلــــیم مــــا جــــاه      
  

ــد     ــا شـــ ــان مـــ ــب جهـــ ــه مکتـــ   راه آنهمـــ
  

ــم دســــت  ــام بــــودن از هــ ــه نــ ــیش بــ ــا پــ   هــ
  

ــه دســــت دیگــــري   ــیش دســــت آنبــ ــا بــ   هــ
  

ــه  ــار و دیگـــــر انبـــــاز    بـــ   نـــــام هـــــم کنـــ
  

  بـــــه یکـــــدیگر رســـــیدن عهـــــد همـــــراز    
  

  بــــــه نــــــام نــــــامی جــــــانم همــــــه جــــــان
  

ــنم  ــان را مغتـ ــه جـ ــدن در ا کـ ــان خوانـ ــن جـ   یـ
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ــان در پــــــیش   ــدنســــ   اوي بــــــر روي آمــــ
  

  پـــــوي آنبدیـــــدا ایـــــن جهـــــان را نیســـــت 
  

  نــــــدارد او مجــــــالی در دل ایــــــن خــــــاك 
  

ــده   ــتدامی خوانــ   تــــن بــــاكبــــه تــــرس مســ
  

ــر  ــز را پســــــت  آنبــــــه قعــــ ــزه مغــــ   غریــــ
  

ــت   ــتن دســـ ــردا خویشـــ ــدیم کـــ ــه تقـــ   همـــ
  

  خــــودش را دســــت بســــته بــــرد در پــــیش    
  

  خـــــویش طینـــــت آن بـــــه پـــــاي مـــــذبح از
  

ــاري بدصـــــــوت ایـــــــن راه  ــد قـــــ   بخوانـــــ
  

  شـــــــاه آناو اســـــــت  آنهمـــــــه دنیـــــــا از 
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ــت   ــدا اســ ــر هویــ ــل دیگــ ــن افضــ ــان تــ   همــ
  

ــت   ــرا اســ ــان و افــ ــر جــ ــاالر دیگــ ــو ســ   همــ
  

  درد تکــــرار آنبخوانــــده صــــد بــــه صــــد    
  

ــرار   ــه اصـــ ــل بـــ ــین مجمـــ ــد او همـــ   بخوانـــ
  

ــاي   ــویش او پــــ ــه دور خــــ ــزاري را بــــ   هــــ
  

ــن   ــه در ایــ ــان جملــ ــدتنــ ــاي پابنــ ــود جــ   خــ
  

ــا   ــوت زیبـــ ــوان اي صـــ ــوان راه آنبخـــ   بخـــ
  

  بخــــوان بــــر تــــرس مــــن بیــــدار ایــــن جــــاه 
  

  بـــــه جـــــاه فـــــاخري بـــــر پـــــیش رو کـــــرد
  

  شـــــاهی شـــــروع کــــــرد  بـــــراي نـــــاقلش   
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  در چنــین نظــم اســت او راســت    کــس آنهــر 
  

  دور بــــادا نظــــم کــــژ راســــت کــــس آنهــــر 
  

ــی  ــژدار بــــ ــه دم کــــ ــت بــــ   دم روي را بســــ
  

  ببـــــــردن او بریـــــــد و خـــــــوي را پســـــــت
  

ــزان داد    ــان را خـــ ــش جـــ ــتی دلـــ ــه پســـ   بـــ
  

ــر   ــایی را بـــــ ــودن رهـــــ ــه بـــــ   داد آنهمـــــ
  

  بـــه خــــامی خویشــــتن او کشـــت هــــر جــــان  
  

  اســــــت حیــــــران  بــــــراي دم رســــــیدن او 
  

  دوبــــاره یــــک تنــــی دیگــــر همــــان خوانــــد 
  

  همـــــان محمـــــل بـــــرایش او همـــــان رانـــــد 
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  همـــــــه در دار دیـــــــوار اســـــــت اینســـــــان 
  

ــی    ــژ رهـــ ــراي کـــ ــدبـــ ــان  آمـــ ــه انســـ   بـــ
  

ــویش    ــل از خـــ ــزاري مجمـــ ــد او هـــ   بخوانـــ
  

  هــــــزاري را پرســــــتیدن در ایــــــن بــــــیش   
  

  در ایــــن بــــد بیشــــه زشــــتی همــــه خـــــان     
  

  همـــــه در خـــــویش جســـــتار شـــــه از جـــــان
  

  دش را خواند او شاههمه جان خو
  

  همــــــه در ایــــــن رســــــیدن شــــــاد بــــــر راه
  

ــر    ــیم هــــ ــدن تقســــ ــه دور دیــــ ــانبــــ   ســــ
  

ــودش را او  ــه خــ ــلبــ ــان  یفضــ ــد اینســ   خوانــ
  



 نی شهسواری ٦١

 

ــان  ــیل انســــ ــه در پــــــیش بینــــــی ســــ   همــــ
  

ــزران    ــتار لــــ ــی دســــ ــی یکــــ ــه تعقیبــــ   بــــ
  

  رســـــیدن کشـــــت خـــــود جـــــان آنبـــــراي 
  

  خـــــودش را هـــــم دریـــــده بـــــاد انســـــان    
  

ــت     ــا اس ــه از م ــه ارزش ک ــن هم ــده ای ــه خوان   چ
  

  در پـــــیش مـــــا کاســـــتهمـــــه دار جهـــــان 
  

  بخوانـــــد او همـــــان قـــــاري بـــــد ریـــــش    
  

ــوت   ــان صـــ ــکرهمـــ ــیش  هیـــ ــن کـــ   دار تـــ
  

  بخوانـــــــــد او هـــــــــزاري را در ایـــــــــن راه
  

ــه   ــن را بـــ ــه تـــ ــالهمـــ ــاه  یآمـــ ــد شـــ   کنـــ
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ــد   ــه دل صـ ــت   آرزوبـ ــو خواسـ ــن همـ ــر تـ   هـ
  

ــه  ــاج شـــــــهی را همـــــ ــت آرزوتـــــ   راســـــ
  

ــده واي    ــز دیــ ــک چیــ ــه یــ ــت آنهمــ   چیســ
  

ــب    ــت قلــ ــن نهایــ ــه دارد ایــ ــت آنچــ   کیســ
  

ــت   ــد داد از چیســــ ــار ناشــــ ــی را کــــ   کســــ
  

ــار درون  ــت  آنز انبــــــــ ــی نیســــــــ   تنــــــــ
  

ــن در    ــر تــ ــه هــ ــد او راز کــ ــش را خوانــ   دلــ
  

  یکـــــی رازي کـــــه قـــــاري خوانـــــد او بـــــاز
  

ــان راز  ــد او همـــــ ــاز خوانـــــ ــزاري بـــــ   هـــــ
  

  همـــــــان راز گذشـــــــته را کنـــــــد بــــــــاز   
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  ه دیگــــر راز ناشــــد ایــــن هویــــدا اســــت کــــ
  

ــه  ــت   همـ ــدا اسـ ــر پیـ ــر مهـ ــن سـ ــد ایـ   خواندنـ
  

ــان    ــه ترســـ ــماران را کـــ ــان شـــ ــین بیســـ   ببـــ
  

ــت   ــنش خواسـ ــود او خفتـ ــوف خـ ــه در خـ   همـ
  

  هویـــــدا اســـــتبـــــه خـــــواهش دارد و داري 
  

ــت    ــیش رو راســ ــدن پــ ــدان دریــ ــین میــ   همــ
  

ــراي  ــوان   آنبـــــ ــتر خـــــ ــدیث پیشـــــ   حـــــ
  

  تــــر راهــــی اســــت حیــــرانبخــــوان و پــــیش 
  

ــانی   ــتح تابــــ ــن فــــ ــو در ایــــ ــانتــــ   یو خــــ
  

  تـــــــو شـــــــاهی و خـــــــدایی و جهـــــــانی   
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ــت    ــیش رو کیســ ــران در پــ ــه ارزش دیگــ   چــ
  

  از آنــــــیارزشــــــی ارزش  آنتــــــو خــــــود 
  

ــوش  ــه روي گـــ ــد او  بـــ ــیار خوانـــ ــا بســـ   هـــ
  

ــویی ــه ارزش را تـــــ ــی کـــــ ــاي آنـــــ   معنـــــ
  

  همـــــه ایـــــن بـــــار خوانـــــده نظـــــم را راد    
  

ــاد   ــم فریـــــ ــیش روي نظـــــ ــه در پـــــ   همـــــ
  

  نباشــــــد هــــــیچ انگــــــی ننــــــگ در ایــــــن 
  

ــین   ــان را ســــاخت رنگــ ــا جهــ ــم مــ ــه نظــ   کــ
  

  نــــــابهمــــــه شــــــادان از ایــــــن دانســــــتن 
  

  خوانـــدن تــــاب  ســـان همـــه بـــی تــــاب از این  
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ــد     ــان خوانــ ــم همــ ــراي هــ ــم بــ ــه دور هــ   بــ
  

ــاد از داد  ــان بـــــ ــر دور انســـــ ــه دیگـــــ   کـــــ
  

  و داد را زاد آفریـــــــــــــدخـــــــــــــودش داد 
  

  پـــــیش چـــــون بـــــاد   جهـــــان او آزاربـــــه 
  

ــان     ــت اینسـ ــق اسـ ــده او حـ ــر دم خوانـ ــه هـ   کـ
  

  و قدســـــی انســـــان آفریـــــدخـــــودش حـــــق 
  

ــان   ــر ز انســــ ــدن ســــ ــادانی بریــــ ــه شــــ   بــــ
  

ــه روي  ــین  آنبــــ ــان زمــــ ــیش ترســــ   او پــــ
  

  زمــــــین او را کشــــــید و بــــــرد محــــــراب   
  

ــاي   ــه روي پـــ ــاد   آنبـــ ــد یـــ ــی کنـــ   قدســـ
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  منقــــار کــــه افضــــل دیگــــران کهتــــر بــــه    
  

ــر دار    ــرد و بـــــ ــید بـــــ ــو را او کشـــــ   همـــــ
  

  بــــــراي ایــــــن فضــــــیلت بایــــــد از جــــــان 
  

  بـــــه قربـــــانی کشـــــیدن هـــــر تـــــن انســـــان 
  

ــان    ــک جــ ــرده یــ ــاال بــ ــان دور حــ ــه انســ   نــ
  

ــد ران    بــــــه پــــــیش مــــــذبح زشــــــتی کنــــ
  

  بــــه ران دســــت او در خــــون خــــودش دیــــد 
  

  بکنـــــــدا گـــــــردنش قلـــــــبش نترســـــــید   
  

  نــــه از ترســــی کــــه دیــــران بــــود میــــدان     
  

ــه از  ــیده در   آننــــ ــر پوســــ ــان آنمهــــ   جــــ
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  نباشــــــد هــــــیچ در میــــــدان ایــــــن خــــــان 
  

ــان    ــورد انســـ ــت خـــ ــر حماقـــ ــه او زهـــ   کـــ
  

  شــــــهد  آننــــــابی شــــــربت شــــــاد     آناز 
  

ــه  ــد  بـــ ــون در عهـــ ــانده خـــ ــدامش نشـــ   انـــ
  

ــد  ــه عهـ ــود ســـاخت  آنبـ ــه خـ ــه ارزش کـ   همـ
  

ــت     ــش خواسـ ــن دلـ ــر تـ ــت او هـ ــادم کشـ   دمـ
  

ــوان    ــاي حیـــ ــر پـــ ــه زیـــ ــاران بـــ ــی بـــ   یکـــ
  

ــان   ــاده انســــ ــدا بــــ ــردن او دریــــ ــه گــــ   بــــ
  

ــه  ــر از   بـ ــاده جـــامش پـ   خـــون آن خـــونش بـ
  

ــون   ــر افســـ ــزد زهـــ ــود بریـــ ــام خـــ ــه کـــ   بـــ
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ــون    ــه خـ ــوردن بـ ــن خـ ــتید و از ایـ ــون پرسـ   خـ
  

  دیــــــد و جنــــــون را او بپرســــــید شخــــــود
  

ــی راد    ــده او در هیبتــــ ــان دیــــ ــه اینســــ   کــــ
  

ــت  ــان پســـ ــده   از انســـ ــر او دیـــ ــاد دلتـــ   شـــ
  

ــتار جهـــــان او  ــاد تـــــر مســـــت   ز کشـــ   شـــ
  

ــت   ــده پســ ــادان شــ ــرگ او شــ ــر مــ ــه زهــ   بــ
  

ــودش  ــتی خـــ ــادان ز پســـ ــار  شـــ ــر بـــ   و هـــ
  

ــا    ــد بـــ ــرودي خوانـــ ــار  آنســـ ــاري خـــ   قـــ
  

  صـــــدایش در جهــــــان پیچیـــــد زان کــــــرد  
  

  همـــــه دنیـــــا جهـــــان را جـــــاودان کـــــرد    
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ــن بـــد بـــودن و زشـــتی همـــه کاشـــت        در ایـ
  

  همـــه بـــذرش بـــه کـــین بـــود و دلـــش داشـــت 
  

ــرد  ــه ره بــــ ــا را بــــــدین ویرانــــ   کــــــه دنیــــ
  

ــ  ـ ــان بـ ــو انســ ــورد د و همــ ــام را خــ ــن جــ   ایــ
  

ــت   ــن ارزش پســــ ــال در ایــــ ــزاري ســــ   هــــ
  

ــود در بســـــت  ــین ره بـــ ــه مســـــت همـــ   همـــ
  

  ي فریـــــــــاد بشـــــــــنو صـــــــــداي نالـــــــــه
  

ــاري   ــرار قــــ ــه تکــــ ــوهمــــ ــوش پرتــــ   گــــ
  

ــه  آناز  ــد آیــــــــ ــم بخواننــــــــ   اي را هــــــــ
  

  اي را کــــــه هــــــر آیــــــت بخوانــــــد کینــــــه
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ــویش  ــر خــ ــده بــ ــوانگی او خوانــ   از ایــــن دیــ
  

ــده ا  ــویش خوانــ ــراي خــ ــیشبــ ــن کــ   و از ایــ
  

ــه  ــد کینـ ــن بـ ــت   از ایـ ــدا اسـ ــیش پیـ ــد کـ   ي بـ
  

  مـــــا اســـــت ي همـــــه زشـــــتی دنیـــــا پیشـــــه
  

  چــه زشـــت ایـــن نـــام مـــن را چیســـت انســـان؟ 
  

  نخـــــــواهم نـــــــام ننگینـــــــت نخـــــــوان زان
  

ــرده   ــان را بـــــ ــتوي جهـــــ ــه پســـــ   ام راه بـــــ
  

ــت  ــه عزلـ ــدهبـ ــاه  ام خوانـ ــن جـ ــود را در ایـ   خـ
  

ــت    ــود را دور از پســـ ــرده خـــ ــه دوري بـــ   بـــ
  

ــت  ــتی پرســ ــن زشــ ــت  یاز ایــ ــد مســ ــاي بــ   هــ
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ــدنام داران  ــدنامی و بــــــــ ــن بــــــــ   از ایــــــــ
  

ــه  ــد کینـــ ــن بـــ ــیش دا  از ایـــ ــد کـــ   راني بـــ
  

ــل از جنـــــون دور    ــن از دیـــــوانگی جهـــ   مـــ
  

  از ایــــــن بــــــدکامگی ایــــــن دیــــــو در روي
  

ــتم از دور   بـــــــــه دوري راه بـــــــــردم رفـــــــ
  

  ام کــــــوه هــــــا ره بــــــرده بــــــه دور دســــــت
  

ــتواران   ــوه اســــ ــه کــــ ــدهبــــ ــد ام دیــــ   دیــــ
  

ــد   ــان دلـــــم زیـــ ــدا ایـــــن غـــــرور جـــ   بدیـــ
  

ــا  ــان زیبــــ   بــــــه زایــــــش در دل ایــــــن جــــ
  

ــاي روان  ــرا آنبــــــــه دریــــــ ــاد گیــــــ   بــــــ
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ــه ز ــایی بــ ــت   آنیبــ ــرا اســ ــه افــ ــجر کــ   اشــ
  

ــرو و  ــه ســـــ ــدي  آنبـــــ ــتم راهبلنـــــ   داشـــــ
  

ــان داد  ــدار جـــــ ــی جانـــــ ــاهم در پـــــ   نگـــــ
  

ــ ــان از  بدیـــ ــید و جـــ ــان کشـــ   راد آند و جـــ
  

ــا   ــه زیبــ ــش خواســــت   آنچــ   کبوترهــــا دلــ
  

ــد و یکــــی خواســــت    یکــــی را عشــــق ورزیــ
  

  هـــــاي مغـــــروران در خـــــاك   نعـــــره بـــــه
  

ــاك    ــاك را پــ ــیدن بــ ــودن رســ ــن بــ ــه ایــ   بــ
  

ــن  ــدر ایـــــ ــان  یآزادگـــــ ــاد از جـــــ   فریـــــ
  

  زان هـــــان در پـــــیش تـــــنرون دیـــــدن جبـــــ
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ــوه بــــــودم دلبــــــه  ــا روي کــــ ــه دریــــ   بــــ
  

  جـــــــاه آنروي مـــــــاه بنشســـــــتم در بـــــــه 
  

  بـــــه بـــــاد و بـــــارش و در پـــــیش بـــــر راه    
  

ــاه      ــژ شــ ــو کــ ــام تــ ــه نــ ــن همــ ــتم مــ   بشســ
  

  و در قلـــــب ایـــــن خـــــاكنگـــــاهم را گـــــر
  

ــه  ــارانهمـــــ ــالك  آموزگـــــ ــیش افـــــ   پـــــ
  

  بـــــــرایم صـــــــدهزاري نغمـــــــه خواندنـــــــد
  

ــده  ــرایم زنـــ ــان بـــ ــا جـــ ــه دنیـــ ــد بـــ   راندنـــ
  

  یـــک بـــار یـــک تـــن دیـــد مـــن گفـــت  ییکـــ
  

ــت   ــود اســــت از پشــ ــان یکــــی بــ ــا جــ   بگفتــ
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ــه  ــو راد    آننــ ــد نگــ ــی ناشــ ــک تنــ ــن یــ   تــ
  

  بگـــو هـــر تـــن بـــه دنیـــا خوانـــده ایــــن داد      
  

ــت   ــر چیســـ ــتی دگـــ ــاري زشـــ ــداي قـــ   صـــ
  

ــان  ــت جهـــ ــو کیســـ ــرده او بگـــ ــاد کـــ   فریـــ
  

ــت   ــن نفــــس کیســ ــر ایــ ــادرس بــ ــو فریــ   بگــ
  

  و ایـــن چیســـت ایـــن ارزش ز تـــن چیســـتبگـــ
  

ــراي   ــان بــ ــم جــ ــه هــ ــوان  همــ ــودنش خــ   بــ
  

ــان      ــن ج ــر ای ــعرش ب ــن ش ــده ای ــوان او خوان   بخ
  

ــرد      ــان کـ ــاد جـ ــه فریـ ــود همـ ــودن خـ ــه بـ   کـ
  

ــان و داد    ــه دنیـــــــا نشـــــ   کـــــــرد آنهمـــــ
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  اســــت آنکــــه ایــــن بــــودن همــــه معنــــا در  
  

  اســــــــت آنهمــــــــه زیبــــــــایی دنیــــــــا از 
  

ــري نیســــــت    ــوهر واالتــــ ــدین واال گــــ   بــــ
  

ــه  ــدل و همـــ ــر عـــ ــتدر بهـــ ــري نیســـ   برتـــ
  

ــده جــــان را    ــر خوانــ ــدا ااو برابــ   ســــتهویــ
  

  نهـــــــان و آشـــــــکاران راز پیـــــــدا اســـــــت
  

  کــه بــودن جــان و ایــن تــن معنــی مــا اســت        
  

  بگــــو بــــودن همــــه معنــــاي کــــرا اســــت     
  

ــک  ــس آنیکایــــ ــت  نفــــ ــا گفــــ   داران منــــ
  

  بـــــه دنیـــــا و جهـــــان او شـــــعرها گفـــــت    
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ــاس    ــرم را پــ ــن حــ ــو ایــ ــان بگــ ــو از جــ   بگــ
  

  خوانـــدن ایـــن خـــاص   بگـــو بـــر پاســـداري   
  

ــن راز   ــا در ایـــــ ــی معنـــــ ــه آزادگـــــ   همـــــ
  

  ایـــــن پیـــــداي از مـــــا اســـــت نباشـــــد راز و 
  

ــان   ــن بدینســــ ــیش روي تــــ ــان در پــــ   جهــــ
  

  همـــــه در مکـــــر مـــــرگ و مـــــرگ آســـــان
  

  هـــــا شـــــاد  همـــــه در پـــــیش رو از حیلـــــه  
  

ــت   ــتن خواســـ ــراي خویشـــ ــا بـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

  ی کــــــه اینســــــانیهمــــــه در قعــــــر معنــــــا
  

  بـــرد مـــرگ اســـت انســـان    بـــه زشـــتی مـــی  
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  بدیــــــــــدم جبــــــــــر را او پــــــــــیش در راه
  

  همــــو را خوانــــده بــــادان شــــاه بــــر شــــاه     
  

ــدان  ــدان و میــــ ــو میــــ ــوطدار و  همــــ   مبســــ
  

ــتی  ــط زشـــ ــه بســـ ــروط اش  بـــ ــاي مشـــ   دنیـــ
  

ــرد   ــام از نفــــس بــ ــن کــ ــه در شــــرط ایــ   همــ
  

ــرد    ــه در بـ ــان بـ ــن جـ ــه تـ ــد و همـ ــو خوانـ   همـ
  

ــداد   ــت داد بیــ ــرگ اســ ــده مــ ــر او خوانــ   اگــ
  

ــاد در زاد    ــده بـــ ــرگ خوانـــ ــام مـــ ــه کـــ   بـــ
  

ــش در   ــه اذنــــ ــه زادن او همــــ ــود آنبــــ   بــــ
  

ــود    ــه در ب ــان ب ــت ج ــرگ اس ــده م ــر او خوان   اگ
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  گــــــــــر دورت بــــــــــدارد دور تــــــــــر راها
  

ــاه    ــو شـ ــت تـ ــد اسـ ــو خوانـ ــد همـ ــر خواهـ   اگـ
  

ــولی    ــومی ملـــ ــر محکـــ ــن جبـــ ــو در ایـــ   تـــ
  

  زشــــت خــــولی  يدر ایــــن خاکــــان اســــیر  
  

ــد    ــایی بایـــ ــن نیـــ ــه دیـــ ــت آنهمـــ   خواســـ
  

  نـــــداري راه دیگـــــر تیــــــغ پیـــــدا اســــــت   
  

ــاد    ــر فریــــ ــان در جبــــ ــار جهــــ ــه کــــ   همــــ
  

ــاد     ــن فریــ ــارد ایــ ــس نــ ــرا کــ ــاكچــ   غمنــ
  

ــد زان   ــدا دیـــ ــن هویـــ ــم در ایـــ ــه غـــ   راه بـــ
  

ــاه   ــن شــ ــاك تــ ــت او در خــ ــر زشــ ــه جبــ   بــ
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ــیش در راه   ــر از پـــــ ــاه دگـــــ ــی شـــــ   یکـــــ
  

ــاه     ــن جـ ــودش در ایـ ــده مولـ ــتی خوانـ ــه پشـ   بـ
  

ــت  ــه دوري دسـ ــد  بـ ــودش خوانـ ــا دوري خـ   هـ
  

  رانـــــدنســـــان را او گرامـــــی خوانـــــد ایـــــن 
  

ــاه آنبــــه شــــاهی بــــر ســــرش تــــاجی از     شــ
  

  همــــــه شــــــاهان ز ســــــر افتــــــاد در کــــــاه 
  

  ه فرمانــــــده خـــــــویش ندیــــــدي او شــــــد  
  

  صــــــداي زشــــــت در پــــــیش آنشــــــنیدي 
  

  را خوانـــــد يبــــدین صــــورت همــــه دنیــــا    
  

ــد   ــودش ران ــودش داد و خ ــد و خ ــودش خوان   خ
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ــد    ــان دیــ ــه جــ ــود بــ ــی را خــ ــه آزادگــ   همــ
  

ــا  ــودش دنیـــ ــاي خـــ ــه معنـــ ــد آندر  بـــ   زیـــ
  

  چنـــــــین واالنشـــــــینان عقـــــــل در پـــــــیش 
  

  همــــان نظــــم زمینــــی خوانــــده ایــــن کــــیش
  

  همـــــان دســـــتار در پـــــیش همـــــان دیـــــن و
  

ــی     ــود بــ ــین بــ ــتی پیشــ ــان زشــ ــشهمــ   ریــ
  

  در ایـــــن راهنی چـــــه گـــــویم بـــــین نمیـــــدا
  

  کـــه دیـــوي را بـــزك کـــرد اســـت جـــان مـــاه 
  

  بـــه جـــاي مــــاه یـــک تــــن زشـــت تــــن راه    
  

  نشســـــته صـــــورت مـــــاه و همـــــان شـــــاه    
  



 نی شهسواری ٨١

 

  بــه جبــرش یــک بــه یــک در خــاك خــون کــرد
  

ــرد    آناز  ــون کــ ــن جنــ ــان او بــ ــرین زمــ   دیــ
  

ــت   ــی کشـــ ــازان یـــــک تنـــ ــر در دیربـــ   اگـــ
  

ــون   ــه میلیـ ــیبـ ــد مـ ــرد   کشـ ــرون کـ ــیکن بـ   لـ
  

ــاب بـــــرون  ــی نـــ ــزاران معنـــ ــت هـــ   داد اســـ
  

ــزاران  ــخن آنهــــ ــاد  ســــ ــاي دل از شــــ   هــــ
  

  هـــــــزاران شـــــــادي و شـــــــادان بگفتـــــــا   
  

  بــــه جــــان راهبــــا لــــب خنــــدان  آخــــرســــر 
  

ــب خنــــدان بریــــد اوي      ــه دنــــدان بــــا لــ   بــ
  

ــود در روي   ــوي بــــ ــه دیــــ ــد و دد بــــ   بریــــ
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  بریــــــد و بــــــاز خندیــــــد و تــــــو را شــــــاد 
  

ــن داد     ــدي از ایـ ــین خنـ ــر زمـ ــر بـ ــی سـ ــو بـ   تـ
  

ــه  ــدانی قصـــ ــر از  نـــ ــاه ي جبـــ ــن شـــ   دل ایـــ
  

  همـــــان قـــــاري همـــــو خوانـــــده همـــــان راه
  

  نـــــدارد تـــــاب تغییـــــر و نفـــــس نیســـــت    
  

ــت     ــد کیســ ــان نبــ ــر جــ ــی بــ ــد ارزشــ   نباشــ
  

ــت   ــن کاسـ ــا را در ایـ ــام دنیـ ــن جـ ــین ایـ ــو بـ   تـ
  

ــاخت    در  ــو سـ ــدان همـ ــه زنـ ــتی همـ ــن زشـ   ایـ
  

  اي روي هــــــزاري را بـــــــه دریــــــا دیـــــــده  
  

  فروشــــــی بــــــود او پــــــوي   رؤیــــــا آندر 
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ــه جـــــویش  ــدبـــ ــد آخـــــرشو در  آمـــ   دیـــ
  

ــد   ــه رویــــش تیــــغ را زیــ   یکــــی بــــا لــــب بــ
  

  لــــــب بخندیــــــد مبریــــــد و دیــــــد و بــــــاز
  

ــد   ــن چیــــ ــاز تــــ ــد و بــــ ــد و بریــــ   بخندیــــ
  

  یکــــی بمــــب از هــــوا بــــود از ســــرش دیــــد 
  

  ایــــن تــــن دیــــده لغزیــــد    دریــــد و دیــــد  
  

  هزاران شعر و از اشعار خوان گفت
  

ــرد   ــان بـــ ــد و جـــ ــرانش خوانـــ ــعار بیکـــ   شـــ
  

  همــــــه را پـــــــیش بــــــرد و گـــــــردنش دار  
  

  بســـــت انکـــــار هـــــا او  بـــــه روي چـــــوب 
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ــن  ــده ایــ ــی را دیــ ــن اوي را  کســ ــتمــ   کشــ
  

ــد   ــرد در رشــــ ــو را بــــ ــا همــــ ــده مــــ   ندیــــ
  

  دار آنیکایــــــــک آدمــــــــان در پــــــــیش   
  

ــار    ــن خـــ ــت تـــ ــیار اســـ ــه روي دار بســـ   بـــ
  

ــرد    ــن مــ ــه تــ ــدم کــ ــا دیــ ــا منــ ــی گفتــ   یکــ
  

ــی   ــا دون دروغــ ــانبگفتــ ــن  جــ ــه تــ ــرد بــ   بــ
  

ــاي    ــر او در پـــــــ ــه زور جبـــــــ   دار آنبـــــــ
  

ــرگ دادار  ــود و مـــــــ ــه روي دار بـــــــ   بـــــــ
  

  د هـــــر نفــــــس کشــــــت اگـــــر الزم بیایــــــ 
  

ــرهمـــه کشـــت و بـــه    ؟هـــیچ تـــن کشـــت آخـ
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ــت      ــن کشـ ــه تـ ــن را بـ ــی تـ ــده منـ ــی دیـ   کسـ
  

  نکشــــته کــــس نباشــــد گفــــت هــــم کشــــت
  

ــیش   ــتار در بـــ ــن از کشـــ ــر تـــ ــتن هـــ   بکشـــ
  

  همــــــه کشــــــتن بــــــه دار از دور در پــــــیش 
  

  یکـــــی را او ســـــکوت و کشـــــت اینســـــان   
  

ــان   ــاد انســــ ــن بــــ ــرد در ایــــ ــی را بــــ   یکــــ
  

ــار   ــار بیمـــــ ــت در افکـــــ ــی را مســـــ   یکـــــ
  

ــر بـــــودن  ــار یکـــــی را قعـــ ــر خـــ ــرد بـــ   کـــ
  

  یکـــــــی را فقـــــــر درمـــــــان دلـــــــش داد   
  

  بکشــــــت و او دگــــــر در مــــــرگ هــــــر زاد
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ــرد  ــوانگی مـــــ ــدین دیـــــ ــه زادان بـــــ   همـــــ
  

ــورد    ــودش خـــ ــاي خـــ ــردار دنیـــ ــه مـــ   همـــ
  

ــوانگی راه  ــن دیــــ ــین در ایــــ ــان بــــ   و اینســــ
  

ــاه  ــار جانکــــ ــا در ایــــــن بیمــــ ــه دنیــــ   همــــ
  

  انــــــد آنهمــــــه مســــــت همــــــان بــــــاده از 
  

ــاي   ــه هجـــ ــوان  آنهمـــ ــانرا خـــ ــد خـــ   انـــ
  

  همـــه یـــک تـــن شــــدا قـــاري بـــد صــــوت     
  

ــه  ــد   آنهمـــــ ــران بخواننـــــ ــل دیـــــ   مهمـــــ
  

ــه  ــداي رعشـــــــ ــد او راه صـــــــ   اور خوانـــــــ
  

ــاه      ــدین جـ ــاه و بـ ــده شـ ــن شـ ــر تـ ــوان هـ   بخـ
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ــی   ــان بــ ــنم طغیــ ــن مــ ــین ایــ ــنم بــ ــاك مــ   بــ
  

ــی   ــنم بــ ــاغی مــ ــنم یــ ــاك و دل مــ ــاك بــ   پــ
  

ــدم   ــار خوانـــ ــد بـــ ــده و صـــ ــان را دیـــ   جهـــ
  

  همــــــــه دنیــــــــاي را دیــــــــدم و مانــــــــدم 
  

  یـــــا مـــــن نشـــــان دادراهـــــی کـــــه دن آن در
  

  داد آنبــــه مــــن درســــی از  هــــا جــــانهمــــه 
  

ــ  ــن خوانــ ــن از ایــ ــن داد مــ ــد آندن و ایــ   دیــ
  

  کــــه بایــــد ایــــن جهــــان را بــــاره فردیــــد     
  

  کــــــرد آنخواســــــت دوبـــــاره بایــــــد او را  
  

  جهـــــان را او دگرگـــــون زاد ســـــان کـــــرد   
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ــاز   ــد و بـــــ ــان را او فریـــــ ــرد آننســـــ   کـــــ
  

  معنـــــاي جـــــان کـــــرد    آشـــــنا جهـــــان را  
  

ــان    ــاوري از جـــــ ــد بـــــ ــانبیامـــــ   و اینســـــ
  

  بــــــه قلــــــب آزادگــــــی فریــــــاد حیجــــــان
  

  بــــه پــــا خیــــز و جهــــان بــــاره بــــه در دار     
  

ــاره  ــارپر دار  آندوبــــــــ ــاز و بــــــــ   بســــــــ
  

ــال  ــاره بـــــ ــا را  دوبـــــ ــا هـــــ ــاز دریـــــ   بـــــ
  

ــن راه  ــت تـــ ــن رســـ ــوه از ایـــ ــه روي کـــ   بـــ
  

  بیـــــــا از مـــــــن در ایـــــــن فریـــــــاد کـــــــرا
  

ــاه     ــن جـ ــت ایـ ــاد اسـ ــعر فریـ ــن شـ ــوان ایـ   بخـ
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ــذار    ــاي بگـــ ــر پـــ ــاي دیگـــ ــاي پـــ ــه پـــ   بـــ
  

ــ  ــه دســـ ــرانبـــ ــه دار  ت دیگـــ ــتی نگـــ   دســـ
  

  بیــــــا بــــــا هــــــم جهــــــان را دیگــــــري زاد 
  

  آزادهمـــــــــه دنیـــــــــا بـــــــــه بیـــــــــداري  
  

ــه  ــر   آزاديهمــــــ ــت بــــــ   راد آنو حرمــــــ
  

ــن داد  ــا در ایــــــ ــایی دنیــــــ ــه زیبــــــ   همــــــ
  

ــن را از    ــه تــــ ــه همــــ ــه دادي کــــ   داد آنبــــ
  

  جـــان بـــه جـــان شــــاد    آزارهمـــه منـــع تـــو    
  

ــت    ــا اســ ــن دار دنیــ ــه تــ ــن همــ ــی از تــ   یکــ
  

  همـــه از هـــم همـــه جـــان تـــن بـــه یکتـــا اســـت
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ــو  بد ــد از نــــــ ــان بایــــــ ــدنینســــــ   آفریــــــ
  

ــان و نظــــــم زیــــــدن    دوبــــــاره ایــــــن نســــ
  

ــر ارزشـــــــی راد    دوبـــــــاره خوانـــــــدن هـــــ
  

  دوبـــــــاره خواســـــــتن فریـــــــاد در بـــــــاد   
  

ــاره  ــر روي نفـــــس جـــــان  پـــــدوبـــ   یش بـــ
  

ــان    ــرس انســــ ــاد از تــــ ــدار بــــ ــه بیــــ   همــــ
  

  شـــــــهامت را بـــــــه روي چشـــــــم دیـــــــدن
  

ــم   ــرمه چشـــ ــه ســـ ــدن  آريبـــ ــاك چیـــ   بـــ
  

ــدن    ــویش خوانـ ــود در خـ ــه خـ ــجاعت را بـ   شـ
  

ــاره  ــدندوبــــــ ــردن آفریــــــ   تــــــــرس مــــــ
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  دوبــــــاره پــــــیش طغیــــــان را بــــــه فریــــــاد 
  

ــادم   ــدن دمــــ ــود خوانــــ ــه خــــ   آزادرزم  بــــ
  

  همـــــه یــــــاغی در ایـــــن بــــــودن رهــــــایی  
  

ــودان را خو   ــق خــــ ــه حــــ ــتگاهیهمــــ   اســــ
  

  و خــــــویش گــــــاهی  یآگهــــــهمــــــه در 
  

  راهــــــیبــــــه بیــــــداري دیگــــــر جــــــان    
  

ــزاري   ــن هـــ ــی یـــــک تـــ ــدیکـــ   اوي آفریـــ
  

ــتن بــــر ایــــن پــــوي    همــــه در پــــیش در رســ
  

ــدیگ  ــام یکــــ ــه در کــــ ــان آنر از همــــ   جــــ
  

  بـــــه خوانـــــدن ارمـــــان شـــــهر خـــــودان زان 
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ــن   ــه تـــ ــرا خوا آرزوهمـــ ــویشنـــ   دن از خـــ
  

ــه  ــابـــ ــدن  رؤیـــ ــیش  آندیـــ ــدل از کـــ   عـــ
  

ــودش   ــده خـ ــودش خوانـ ــت  آزادخـ ــرد اسـ   کـ
  

ــت    ــرد اسـ ــار کـ ــد و جـ ــق را فریـ ــودش حـ   خـ
  

ــت   ــرد اســ ــویش کــ ــار خــ ــودش در اختیــ   خــ
  

ــون     ــت چ ــد اس ــر بن ــود اگ ــد سرخ ــتخوان   مس
  

ــان  ــن  بدینســـــ ــا دور تـــــ ــر را مـــــ   دادجبـــــ
  

ــد   ــایی خوانــــــ ــاد رهــــــ ــه فریــــــ   آزادبــــــ
  

ــان خـــاك     ــن جهـ ــرم در ایـ ــان محتـ ــه جـ   همـ
  

ــه  ــاك   آزاديکــ ــان پــ ــدار و جــ ــین رهــ   چنــ
  



 نی شهسواری ٩٣

 

  
ــاد و   ــان شـــ ــه جهـــ ــبـــ ــنآرامـــ ــا ی مـــ   مـــ

  
  مــــــــا در پــــــــیش در راه رؤیــــــــاهمــــــــه 

  

  ایــــــن دار پیــــــدا اســــــت زیبــــــاییهمــــــه 
  

  را خواســــت  يایــــرؤبدینســــان خوانــــده او  
  

ــیش  ــا راه آنهـــــــدف در پـــــ ــا نهـــــ   زیبـــــ
  

ــه  ــد اوي  بـــ ــم بینـــ ــا روي چشـــ ــن جـــ   هایـــ
  

  کـــــه فریـــــاد همـــــه بیـــــدار کـــــرد اســـــت 
  

ــان را  ــاجهــ ــ نیــ ــرد اســــت  نیچنــ ــار کــ   تیمــ
  

  آزادچنــــــــــــــــین دنیــــــــــــــــاي را او زاد 
  

  را او زنـــــــده جـــــــان داد رؤیـــــــايهمـــــــه 
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  دوبـــاره جـــان بـــه نـــام جـــان کـــه پیـــدا اســـت 
  

ــد او خواســـت     ــون بایـ ــان دگرگـ ــان اینسـ   جهـ
  

ــیش   ــدنی پـــ ــرایش خوانـــ ــد بـــ ــین بایـــ   چنـــ
  

ــویش   ــدن از خــ ــن خوانــ ــدار در ایــ ــه بیــ   همــ
  

ــدها   ــر صــ ــر نفــ ــا هــ ــوان بــ ــه بخــ ــراربــ   تکــ
  

  ر اینســـــان امیـــــدت یـــــار زنهـــــار   کـــــه د
  

ــاك    ــن خــ ــدار ایــ ــه رو بیــ ــتان بــ ــه دســ   همــ
  

  جـــان دال پـــاك  گـــر شـــود مـــیدگرگـــون 
  

ــود   ــان بــ ــاهی دیــــد جــ ــود او در نگــ ــه خــ   بــ
  

ــاد    ــه فریـــ ــود و همـــ ــودش بـــ ــود آنخـــ   بـــ
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ــن راه    ــد اســت ای ــرد و خــود خوان   همــه خــود ک
  

ــاه   ــیش را جـــ ــان پـــ ــازد جهـــ ــودش ســـ   خـــ
  

ــ  ــس گف ــه ک ــت  ن ــامی ز دور اس ــه پیغ ــت ن   ت اس
  

ــ  ــی بــ ــه حقــ ــ ودهنــ ــت  یاز قدســ ــور اســ   کــ
  

ــمان و در   ــم آســــ ــه وهــــ ــت دنــــ   دور اســــ
  

ــت     ــور اسـ ــت گـ ــازي مسـ ــه بـ ــاظ و بـ ــه الفـ   نـ
  

ــودش ــرار   خـ ــان تکـ ــت و جهـ ــد آنگفـ   خوانـ
  

ــایی    را بــــه جــــان مانــــدکــــه جــــان واال رهــ
  

  بدینســـــــــان صـــــــــدهزاري بـــــــــود در راه
  

ــاه    ــر جــ ــود بــ ــزاران بــ ــن هــ ــدها تــ ــه صــ   نــ
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ــا   ــی نهــ ــون بــ ــه میلیــ ــت در راه  بــ ــود اســ   بــ
  

ــت      ــم اسـ ــن نظـ ــع ایـ ــن خلـ ــه تـ ــاه آنهمـ   شـ
  

ــان    ــت انســ ــد اســ ــون دیــ ــت واژگــ ــه تخــ   بــ
  

ــت    ــود اســ ــام او بــ ــر نــ ــه دیگــ ــان آنکــ   جــ
  

ــان  ــن جـــــ ــري را زاد ایـــــ ــان دیگـــــ   جهـــــ
  

  پـــــــاك آرمـــــــان آنوســـــــعت جهـــــــانی 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فصل اول

  ترسیم جهان آرمانی

  

  

  



  

  

  

  چرا

  

  ساخت؟چرا باید جهان آرمانی را 

چالشی چرا خواهد بود که ما را به این  شک یبپرسش در برابر ما در این فرآیند تغییر  ترین بزرگ

بزرگ بایستیم و پاسخ  ما بی پروا ایستاده تا در برابر این چراي شک بیبزرگ فرا خواهد خواند و 

  .اند را بدهیم بسیاري را که در برابرمان ایستاده

شک  ایم که بی هن ما است، ما در جهانی چشم به دنیا گشودجهان پیرامو رسش شرایط نا بسامانپاسخ پ

و ما را در این زندان بزرگ در  آلودهاست، هر چیز را به جبر  آنصل زیستن در جبر قدرتمندترین ا
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بریم و حال  گداز به پیش می ، ما محکوم به این زیستن شده و دنیا را در این تاریکی جاناند آمیخته

  .تا این جبر را به اختیاري مبدل کنند آمدهبر  انگرانیطغ

با شمایان سخن خواهم گفت، اما پیش از رسیدن به این جبر  آنجبر را بیشتر خواهم گشود و از 

دانم که قدري از زیستن بشري و این زندگی  زندگی ما را در بر گرفته است الزم می ي همهبزرگ که 

  .ساخته در جهان هستی با شمایان سخن بگویم

کنیم و با قدرت  دانیم که ما و تفاوتمان با دیگر جانان جهان در تفکر است، ما فکر می شک همه می بی

گذاریم اما بیشتر از این قدرت ادراك و تفکر باید انیم موانع در برابر را پیش رو بتو ادراك می

ارب و افکار و با انتقال این تج آدمیآدمیزاد را در تفاوتی فراتر جست و بدین باور داشت که 

  ها بدین جایی که امروز ایستاده است رسیده است، حل راه

کردیم  اش انتقال تجارب را کسر می را در نظر بگیرید که اگر از معادله زاده یآدماین دوار گردون 

زیستیم، تک تک افعال ما در این زیست  امروز چه شرایطی را دنبال کرده بودیم و در چه دنیایی می

است که  آنبه فراخور  ایم کردهاي پیشرفت  اگر در زمینه ین انتقال تجارب نهفته است،ه در اکوتا

ایم، ما میراثی را از گذشتگان به ارث  نبوده اند ساختهدیگران  آنچهخویشتن محتاج دوباره گردآوردن 

پی کنده شده به دست گذشتگان را پیش  آني  اند ادامه ما را تعلیم داده آنان آنچهبرده و با داشتن 
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قرار داشت تا هر بار همه چیز را از همان گام نخستین بیافریند و در  آدمیر ایم، در نظر گیرید اگ برده

  عمر کوتاه او مجالی براي این تغییرات عظیم را یارا بود؟ آیااست غربال شود،  آفریده آنچهمیان 

  به پیش برد؟توانست تا این حد همه چیز را  می آیا

رسید که بخشی از تفکرات اخالقی  آنرا در نظر گیرید که در میان آزمون و خطاهاي بسیار بر  آدمی

زمون و خطاي در سالیان بسیار توانست به ارزش و یا عدم ارزش باوري پی آاو عبث است، او با این 

وانسته است آزمون و خطاها تال با دریایی از بود که خویشتن را مترقی ساخت و ح گونه اینببرد و 

  .شود نائلبدین جایگاه که امروز ایستاده است 

  در طول این سالیان کرده است تعبیر خواهد شد؟ آدمی آنچه نشانه تقدیسها به  این گفتن آیا

  ت،در خطا بوده اس ها گام نیتر ییابتداباور دارم که این راه از  شک بیخیر،  شک بی

بودیم که بر خطاهاي  آنایم و در طول سالیان بسیار بر  راه را از همان ابتدا به خطا رفته آدمیانما  آري

بود که مبتال به این در  گونه اینزشتی است بهانه بتراشیم و  آنچهبسیار خود پا بفشاریم و هر بار براي 

ب و تعالیم تجار توان میاز اصل امر بدین سادگی گذشت،  توان نمیلیک ایم  شده ها خود ماندن

ما را در این  آدمیدار  هن گونه خواند که این حماقت دنبالدانست و بدی منحطگذشتگان را یکسر 

مانع و سدي در خواند که این انتقال تجارب  با این حد توان نمیالب گرفتار کرده است لیکن منج

که در بسیاري از  ونهگ همانباعث پیشرفت است،  انتقال، باید باور داشت که این برابر ما بوده است
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انتقال دانش به دیگران بود  آنچهي  به واسطه اند خواندهکه تعصب را از خود دور  آنجانقاط جهان، 

هایی در بهبود شرایط  برداشت صحیح و دور از تعصب بود را به دیگران منتقل و گام آنچهتوانستند 

  .جهان عرضه دارند

  گفتیم چه بوده است؟ آنچهحال هدف از 

نیم که این تغییرات بدانند و در کنار ما با هم بخوا آدمیانرا خواندیم تا در گام نخستین  ها یناما 

در  آدمیاناي است در دل  ي خاص نیست، این چرخهنژادیا خون و  مختص به شخص، قبیله، کشور،

دل جانداري که به واسطه تعقل توانسته به دنیاي پیرامون خویش با نگاهی متفاوت بنگرد و در پی 

 آمدهتغییر بر آید، این جاندار بسیار راه را به خطا رفته است و حال اگر در پی تغییر جهان هستی بر 

ران و به حرکت گدیدانسته به  آنچهي گردون است و با انتقال  چرخهاست دانسته که عضوي از این 

  .این نظم نوین در پی دوباره ساختن است آوردندر 

، در پی هاست دانستهرا خواندیم تا بدانند این تغییر براي همه است، در طول و به امتداد تمام  ها اینما 

جان گرفته که دانش و دانستن را انتقال داده و ما به  آنهاي دیگران است از پی  بهره بردن از نگاه

  ایم، گام نهاده آنقال انت

قدرت استدالل در وجودمان  آنچه، باید از آموختایم تا بدانید باید از همگان  را خوانده ها اینما 

کردار را از  در میان جانان جهان پرسه زد تا نیکیرا برگزید و  آموزگاراناست بهره جست و بهترین 



 جهان آرمانی           ١٠٢

 

م بردارند و خویشتن را همه باید به تغییرش گاکه  گونه هماناند  خود کرد، همه در این تغییر سهیم آن

با قدرت  آدمیو  اند کردههمه در این پیدایش نقش ایفا  آنن کل بزرگ بدانند به فراخور بخشی از ای

  را به دیگران بیاموزد آنانتقال دانش خود بر دیگران است همت گماشته تا  آنچه

روزگار بگذرانند و  آناند و همه باید از  غییر سهیمگان بدانند همه در این ترا خواندیم تا هم ها اینما 

  .بایستندباید که در برابر جبري که جانان را از این دستیابی دور نگاه داشته است 

نخواهد بود تا او را از  آنمند خواهند بود و کسی را یاراي  است بهره آوردهجان بر  آنچههمه از  آري

  .بزرگ دور نگاه دارد تیواقعاین 

 آناندر خودماندن بکشاند و تا در میان زیستن بیشماران را به اعماق  آمدهاما جبر این دیو بدخوي بر 

  .را اسیر این زیستن در جهل و جبر کند

  ما را چه سر سازش با این دیو بدسیرت

هر بار هزاري کرشمه کرده است و با ریشخند به  ،که دیو بد روي آنگاه ،در میان آرامشما را چه 

  شما محکوم بدین زیستنید خواند میمان روی

و در برابرش خواهیم ایستاد، این جهان جبر است که ما در  آوردجبر بخواند را ما تاب نخواهیم  آنچه

  .تسلیم بودن نیستایم و یاغیان را سر سازشی با  تسلیم شده آن
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لی نخواهند خواست که است دلی آزاديکه فریادش اختیار و  ها آرمانفراي یاغیان که براي این جهان 

ات  گفت که این چرایی آناناند باید با دیگران خواند و به  معنا را در میان همین فریاد جسته ي همه

  .بزرگ را چگونه معنا خواهیم داد

تضمین  است زیرا بودنش آرامد، او نیخزیدنش را در زیستنمان به چشم بب آرامبه جبر بنگرید، 

او را کار به فریاد نخواهد بود، او نیازمند نعره زدن نیست، او سر به جنگ  در جهان ما است، یانیپا یب

  گره خورده است آنبودن ما به بودن  آخرنخواهد برداشت، 

  بینید، ي او را در زیستن ما نمی بینید، حرکت خزنده نمی

  بینید؟ این بودن ما را نمی

و بی  آراماو شادمان است، ، خورد میلول خرامد و بر زمین  ده شدن ما میدر میان زایی آرامببین چه 

او امر بر بودن ما کرده است، صداي نازك  آخربالد،  گیرد و بر خویشتنش می پروا در میانمان جان می

  شنوید؟ اش را نمی و با کرشمه

  باش و ما خواهیم بود خواند می

خود بخواهیم و  آنکهبی  ،ایم آمدهاو خوانده است، او امر بر این بودن کرده است و حال ما به دنیا 

و خواستار بودن در  آوردهفریادي بر  آنکهاي را طلب کنیم، بی  براي بودنمان در این دنیا خواسته
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ببین و صداي  آنگاهجهان شویم تنها او است که با ناز و کرشمه خوانده امر بر بودن ما کرده است، 

  ایم ها را بشنو که ما سر بر زمین برون آورده ناله

  است، آوردهفریاد میزند کودکی که کنون سر بر جهان بر  ناالن

  ناالن و گریان فریاد نبودن سر خواهد داد؟ 

  جهان را فریاد بزنی؟ يها يدیناامتا این بطالت و کسالت مداوم در پی  اي آمده آیا

  تا در این حماقت پوچ فریاد یأس را بلند بلند قرقره کنی؟ اي آمده آیا

معنا است، نبودن را هیچ معنایی نخواهد بود، اگر نیامده بر  ي همهز نیستن است، این بودن هستن به ا

  تو را حتی مجال رنج بردن هم نبود،جهان بودي 

و ملول و فریاد نبودن سر  آور أسیکه  آناناي  حال در برابر دو رویه از جماعت متخاصم ایستاده

واهند کرد و بیشمارانی که در این بودن تنها در پی محکوم خ خیالی خوشخواهند داد و تو را بدین 

محکوم خواهند کرد و فریادشان  خیالی خوشتو را بدین  آنانجستن لذات سر بر خواهند داشت، 

  عالم گیر خواهد بود، بشنو

، به دنبال چیزي یاي پیش روي ما استایم، جهان همین دن و زیسته آمده آنجهان همین است که در 

  مباش آنفراتر از 
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مباش که هر چه بودن است مبتال به آلودگی  آندنیاي را به حال خود رها دار و در پی چیزي فراتر از 

  رنج خواهد بود

را به  آنانرا به سازش فرا خوانده است، گویی او  آنانگویی جبر  يشنو یمصداي این بیشماران را 

وابستگی خواهد ساخت همه  آنچهبا  یکدیگر نزدیک و از هم کرده است، او به مانند مادري است که

  و اسیر خود خواهد کرد، آلودهرا 

 آموختان را فریادي بزند تنها با بودنش همگ آنکهو مغرور جبر را ببین، او بی  آرامي  ببین چهره

زنی و کسی صدایت را نخواهد شنید  به خود کرد، تو فریاد می آلودهبه جهان  آمدنهمگان را با همان 

  هاي اینان به کرات شنیده شده است صداي او در میان سینه آخر

  خواند میاعت به ظاهر در برابر هم دایش را بشنو او هر بار بر این جمبشنو ص

  بودنتان به خواست و امر من بوده است

اند، اگر تو فریاد بزنی  تسلیم به رضاي او شده آخردیگر تالش و دست و پایی از اینان نخواهی دید 

ي  رفتن و این چهره آنانید اي از تو برون آ تا جمله چشم خواهد دوخت آمدنشانخویشتن و به  آنان

  بخوان آناندردآلود مرگ را تصویر خواهند کرد لیکن تو فریاد بزن و بلند بر 

  جبر بر شما خواند و تصویر بودن و نبودن را برایتان نشان داد زیستن را از شمایان ربود آنچه
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  که این طول بودن را به خود بلعیده است نیببچشم بدوز و  آدمیاندن و نبودن به تصویرهاي بو

مرگ  آرزويراضیان به رضایت او را ببین که مشتی اسفمند از درد بودن و در رنج ماندن هزاري بار 

  .زیستن است گذر خواهند داشت آنچهکرده و بسیاري در پی لذت از 

و هر گاه خواست تا چهره از  آوردبر به چنگال خود در ج کرد، همه را آلودهجبر به خود  همه را

 آنچه آنانکه  به جنون خود دل بست آلودههزاران الك برون کند در برابر یاغیان ایستاد و به کرنش 

  ي منت خواهند پذیرفت او فرموده بود را به دیده

ن بخوان از درد جبر که هر چه اي را فراموش دار و اینبار به سهل بر اینا که تا کنون خوانده گونه آناما 

  و زیستن است را به فنا برده است آزادي

اسیر ماندیم لیک نباید که زیستن را  آنبهر جبر بود و در  آمدنمانن جماعت که به دنیا بر ایبخوان 

خوانیم و در برابر این مکر پرفریب و تسلیم ماندن بفرسا رها داریم، باید که اختیار را فرا  بدین جبر جان

  خویشتن در اختیار را برگزینیم

  و حال پاسخ به پرسش بزرگ پیشترها

  .جبر استدلیل ساختن جهان آرمانی از میان بردن  ترین بزرگ
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ادن تسجبر بدخوي، بدسیما و بدراه را باید که از راه به در برد و تنها راه برون رفتن از این تسلیم و ای

  خواند میخواهد بود، جهانی که اختیار را فرا  اه آرمانجهان  شک بیدر برابر این مکر و فریب 

را به حصر خود در  آدمیاناي  ي افسونگر جبر بنگر و او را تصویر کن که هر بار به کرشمه بر چهره

تکرار کرده است که بودن و  گوید میها  ، برایشان از گذشتهخواند میاست، او مدام براي اینان  آورده

دنیایی بدون بودن من نا داشت، او برایشان تصویر خواهد کرد که  شما سر در میان بودن من خواهد

  دستاویزي دست خواهد برد تا بخواند که من جهان شمایان هستم،به هر  ممکن است،

و گاه به دین نمایان خواهد شد، گاه فریاد فیلسوفان را به درازا  آمدگاه به تصویر علم در خواهد 

مسخ خود کند و در این را تا شمایان  آمدهرون خواهد تراوید او خواهد انداخت و گاه از لب ادیبی ب

 آنتا شاید  تو نیز خواندند انگریطغوانفسا همه را محصور خود دارد و حال بگو بر اینان تا شاید از لب 

  کردي که حماقت خود و مکر جبر را دور کردند رروقدر اینان را با آنقدر خواندي و 

خواندم که واالترین ارزش  آناني اختیار بر  را به اختیار تعبیر کردم و هر بار با نداي عاشقانه آزادي

نژندي سپرد و اختیار در پی ن را بدین ر بودن است، او ملول کرد و شمایازیستنمان همین در اختیا

  دوباره زاییدن شما بر خواهد خواست،
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 آمدهخویش جان بخشید و حال اختیار را در این حصر  ن داد، او شمایانجبر باري شمایان را بود آري

ساختن  دار هیداع ها آرمانچ از جبر باقی نماند و جهان زایش را دوباره تصویر کند تا هی است تا حتی

  جهانی به وسعت اختیار همگان است

  نی را ساخت؟امچرا باید جهان آر

به وسعت آرمان همگان ساخت تا همگان  دار جهانمان باشد، باید جهانی باید ساخت تا اختیار میدان

  را مالک شوند اند خوانده آزادي آنچهدر اختیار 

جبر را دیگر مجال بودن جبر است را از میان خواهیم برد و از او اثري به جاي نخواهد ماند،  آنچه

  نخواهد بود و حال باید دانست و باز از جبر گفت تا این دیو بدخوي را بیشتر شناخت

  کرد، او به تو خواند خوش نوازيو جبر برایت  مديآبه جهان 

  به جبر پدرت او است و مادرت این است

 اسیر کردهخوي  آتشیناست، اما جبر تو را به مادري  آرزوتو فریادکنان خواندي مرا با مادري مهربان 

  خواندبود، پدرت به دهانت کوفت و جبر 

تا دیگري را برگزینی و  امر کردم و تو را مجالی نخواهد بود تا او را از خود دور کنی گونه اینمن 

  ي بر خود برگزینیا خویشتن پدر خوانده آنچه
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است که بسیاري را مطیع خود فرموده است، او با زیستن در میان جانمان هر بار  گونه اینجبر را ببین 

  و همه را به کناري خواهد راند، تازد میود ساخته بیشتر توان گرفت و حال با دژي استوار که براي خ

ن که این بزرگی را ارج نهاده و خویشت آنانو  اند آمدهستوه  ها به بودن جماعتی که از این رنجملول 

  در برابر جبر دو راه ساخته شد آدمیان، در میان این اي را دیده اند سپردهدل به دل او 

که  آناندور خواستند و ه بردند و خود را از جهان و پژمردگی را یفسردگکه در رنج به  آنانیکی 

و تن هم بخشی از این جبر شوند اش شهادت دادند تا شاید خویش این جبر را شناختند و به بزرگی

  بود که جهان در جبر ساخته شد گونه این

  دینت از خاندانت براي تو به ارث مانده است

  بردند اي می خانه مسخ شده بر آمال او تو را به سالخ و مردمان خواند می آرامجبر 

  او امر کرده است بر تختی تکیه کرد و خواند آنچهسر از تنت بریدند و جبر شادمان از 

و حال باید به انتظار بیشتر غوطه  اند خواندهالزم بود را فرا  آنچه آنانام،  دهبه خود کر آلودههمه را 

  ام را آموخته آنانمن  آنچهاز  آفرید نداهخویشتن باز هم خو آناندر بودن شد،  آنانخوردن 

  اي چشم گشوده آنانوطنانت همینان که با  کشورت همین خاك و هم

  اي؟ برده آنانرنجی از  آیا
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  براي تو بی ارزش است؟ آنان هاي ارزش اآی

  اید؟ ها از باور و ایمان تا کردار و اخالق از هم دور مانده فرسنگ آیا

  باش که امر من تنها طاعت جهان هستی است آرام خواند میجبر 

خورانند و  بیشتر به مردمان می اند آموختهاز او  آنچهاز  شادمانانِو بندگان در حصرش  خواند میجبر 

  دانند میاوالي دیگران  ها يگسار بادهخود را در این  آنان، اند کردهبدمستی  آن در

 آخرو توي دردمند را راهی نخواهد بود تا در برابرش بایستی  خواند میجبر یک به یک اوامرش را 

  او در میان تولد را خوانده است، آرامتمام نظم حاکم بر جهان نداي 

  شمایان همه محکوم به جبر منید

را جهانی دور از جبر حادث است، در این میان یا  آنانوده با جبر نخواهد بود، را که سر آس انگرانیطغ

  و حصر به مانند جبر و اختیار در کنار هم نخواهند ماند آزاديجاي طغیان است و یا جبر، 

برخیزید روز و براي بیشماران خواهد خواند که  آموزد میفریاد زنان درس اختیار  ها آرمانحال جهان 

  قیام است، روز تغییري به نابودي جبر جهان است

  اختیار مانده در جهان خویش را فریاد کنید و از او بخواهید تا برخیزد

  چرا باید جهان آرمانی ساخت؟
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  شنوي؟ ها را می بمب خراش گوشصداي 

  اي؟ جهان زور را به چشم دیده

  اند؟ پیشی گرفتهاي که چگونه در قساوت و خونریزي از یکدیگر  دیده

  ؟اند بردهکه جهان را به کدامین سوي  بینی می آیا

  شنوي؟ صداي پاي جنگ جهانی دیگري را می

یان است ساخته است، نظمی در میان نیست و هر چه در م ینظم یبي  نظمی به پایهاین جهان  آري

خواهی شنید صداي زورگویانی را که به  آنگاهبیشتر به اطراف خود بنگر و  است، ببین نظمی بیمعناي 

دار جبر  دنباله هاي آموزشآورند، اینان زاییدگان خلف جبرند، اینان به  قلدري در جهان فریاد بر می

  تا جهان را براي خود کنند آمدهشدند و از او هر چه خواستند را دانستند و حال  آموخته

ه چه فرجامی برایمان خواهند ساخت، ببین که شت بسپار، بسپار کوگبشنو و صداي تیرباران را به 

  براي فردایمان چه آرزوهایی را به سر دارند و به فردا چه برایمان خواهند داشت،

د تا صاحب بر تا جهان را مالک شون آمدهبه پیش  آموخت آنانجبر بر  آنچهزورگویان از هر سوي به 

ببین که چه بی پروا در حال  و آورنددیربازان است به خود در  آرزوي آنچهدیگران از 

  ،اند آمدهها بر  کشورگشایی
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مدام خواند که براي در میان  آنانبر  آموخترا  آنانرا دبیري در میان بود به قدرت جبر که  آنان

 آزاديخود باید که  آزاديرا در هم بشکنید براي  آرزوهاداشتن آرزوهاي خود باید که دیگر 

  اق جبر استراید این صداي پر طمط دیگران را تسخیر کنید این ندا را همه شنیده

گریز جبر  همه نداي جان ها ایناند،  خود نکرده آنخود کن تا تو را از  آنتا کشته نشوي، از بکش 

  است

ز اگر از کنارشان بدین سادگی و مذموم بگذري بدان که تو را به خود خواهند بلعید و همه چیز را ا

اي دل خوش مکن که زورمندان سر در  را نشنیده آنانهاي  خود خواهند کرد و حال که نداي توپ آن

  ه فراغت یابند تو را خواهند بلعیدک آنگاهو  اند بردهدیگري  آخور

اي را به خود خواهند  با دهانی باز به سویت روي خواهند کرد و هر چه از هستی در جان نهان کرده

گوش سپرده یا نژند  آنانبه نظم  آخرنخواهد بود،  آنانمجالی براي رویارویی با  خورد و تو را هیچ

در زورمندي  آنکهو تو را دیگر مجالی نخواهد بود که  آمدهدر  آنانشده خاموشی و یا به بازي 

  اند دیگران را رخصتی است تو را به خود بلعیده

  ار کرد؟در برابر این کژي باید سکوت اختی آیااست  آنحال پرسش 

  ؟آوردباید به هرج و مرج خوانده به نظم سر فرود  نظمی بیدر برابر این  آیا
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  ي عزلت را برگزید؟ ا گوشهشد و ی آنانباید از  آیاحال 

ها براي خاتمه دادن بدین قلدر معابی و در این  جهان آرمانی پاسخی است براي این زورگویی

با جان و دل است تا در برابر این کژي بایستد و  آمدهرمانی آجان به در بردن، حال جهان  نظمی بی

  برخیزد

 آنگاهکه تیر خوردن دردمندي را به چشم دیده است، حتی  آنگاهباز هم چرا به دنبال هم است حتی 

قدر این صداي پر کرشمه از جبر به بدو تولد در جانان او  آن آخرها را به گوش شنیده است،  که ناله

  پرسد و باز مدام می نگذاشترا مجالی براي شنیدن باقی  رخنه کرد که دیگر او

  باید جهان آرمانی را ساخت؟چرا 

 ي همهت که جبر بودن جبر است، او ما را خوانده اسکه تحمل و سازش از برکات بدو بگو و بخوان 

هیچ  دخوان میبر گوش مقربان  آرام آرام، او است که اند آمدهجهان را پر کرده و همه از وجود او بر 

  براي ابراز در میانه نیست، هر چه در میان مانده است تحمل است

براي بودن و زیستن در جهان هستی  خوانند میو مدام برایمان  اند خواندهسازش را شکیبا به جانمان فرا 

 يمایس خوشبود، حتی این فریب  آنانرا تحمل کرد و با  آنانباید که با دیگران سازش کرد، باید که 

  اند خواندهکه تحمل و سازش را از ارکان تمدن بشري  شنوم میعطر بودن تمدن زیبا کردند و  را به
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 آنکهاند، شما را هیچ مجالی به میان نیست جز  که در تحمل دیگران بردبارند از شمایل تمدن شده آنان

قدر میانتان فاصله است را به خود بخوانید که جبر شما را  آنو هر  دیریبپذدیگران را به درون خود 

دیگري را در دل خویش منزل داد، باید با  آن، باید خواند میفرمان داده است، جبر است که  گونه این

  او سازش کرد و کسی را نیست در میانه که فریاد بزند

  ران بطالن دهیم؟را به تحمل دیگ آنمگر تمام طول هستی ما چند صباح خواهد بود که 

ایم این درس سازش  بود که به صداي هزاري شنیده گونه ایناي از زیستن خواندند و  بطالت را آمیزه

در متن و حاشیه هیچ قرابت  ها برگبا دیگران را، ما را در نهان و آشکار در اصل و بنیان در ریشه و 

ک با سجده راهی به میانه نیست لی در دوردست سجده بردند و ما را يا يکوبه  آناننیست،  آنانبا 

  ن سازش کرده استجبر است که همه را محکوم به ای

تو را هیچ راه در میانه  خواند میپر خشم خواهی شد و جبر برایت  آنانباز به دیدن  خوانی میتو باز 

  آناننیست جز به سازش با 

یی تفاوت افکار میانتان است باید که اگر دریا اند، در کنار تو زیسته آنانچه توان تو را خواهد بود که 

خلف زادگان در جبر به تحمل ي تمدن ما بنوشید و اینسان متمدن چون بیشمار از ما  از باده

  اند خوراندهي سمی به ما  و از این زهره آمدندگساران به میانه  ، بادهدیگسار باده
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که از این بودن در کنار  آنگاه، ایم کردهاحساس ندامت  آنانکه بی پروا از بودن با  آنگاهگاه و بیگاه 

 آنانما را به چوب تکفیر خواهند راند و متحجر خوانده خواهیم شد که جبر  ایم آمدهیکدیگر به ستوه 

  انذار دادو ما را طغیان به زیستن یکباره  آموخترا به تحمل 

نخواهد بود و  بها گرانیند که از شما آنانتان در کنار  بودن یکباره آیایکبار به جهان خواهید بود، 

  نیست که در کنار بیشماران عمر تلف کنید که از یکدیگر بیزارید؟ آنمالل 

 آرزوخویشتن  آنچهزیستن همه را در  ها آرمانو سازش را فرا خوانده است و جهان  خواند میجبر 

 آنچههر کس به  آنر ما را به دنیایی فرا خواهد خواند که د ها آرماننوید خواهد داد، جهان  اند کرده

او است جهان بگذرد، دیگر نیاز به تحمل نیست، نه  آرزويهم  آنکهکرده است دست یابد و با  آرزو

  سر جنگ در میانه است و نه به جبر سازش را باید برگزید، آنانبا 

 خواهند داشت، نه نیاز به مال راو در این یکبار زیستن حق زیستن در ک آمدههر دو باري به جهان 

دار کرد، باید خود بود و خویشتن فریاد زد که ما  ماندن در پوستین حماقت است و نه ریا را باید میدان

را با اینان بودن در کنار اینان شادي نخواهد بود، ما را با اینان کار نخواهد بود که بطالت منجی 

  انیدرا از دنیاي خود بد آنانجهانمان خواهد شد، ما را به سوي خود بخوانید و 

شد، همانان را خواهی دید که  زیبایی خواهند دار داعیهحجران هم خواندیم مت گونه اینکه ما  آنگاه

ت زرین خود براي ما موعظه خواهند کرد، از بزرگی در تخ آمدهچگونه با دستان خونین به میان 
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 آمدي دشمن در خواهند  اند به قافله که در دریدن از دیگران پیشی گرفته آنانسازش خواهند گفت، 

  در میان همین جبر است آنانتفکر  و با دشمنان خود هم دست خواهند بود که بنیان

 آنچهبه یادشان بیاور  ها آرماننی بگو و در برابر این چرا بودن جهان بنگر و باز برایشان از جهان ارما

  بود آنانباور در تحمیل 

اند، هر دو از  ند، هر دو به یک خون وابستها از یک پدر زاده شده آنان، اند قماشجبر و تحمیل از یک 

ها را  و باید بیشتر چشم بینی میو حال با این اخوت میانشان است که آشامند  و می خورند مییک مجرا 

  اند دار شده بگشایی که دوباره این دو برادر میانه

ذشتگان بود، او را هیچ همفکري و نزدیکی با شود که تنها میراث گبنگر او در باوري چشم بر جهان گ

برد  زیست، باید به تحمل می فرسا باید که می در میانه نبود و محکوم بر این جبر جاناین باور موروثی 

  خواند میو تحمیل را به خویش فرا 

ن باور اما او را سر آشتی با این قساوت نیست، او را توان سازش با این دیوانگی در میانه نیست، او ای

  دیده است آدمیانو چرکین را نهاي زشتی جهان 

  ،کنند میو سر از گردنش جدا  کند می، برائت ریزند میزند و به کامش مذاب فریاد می

است، باور از هر جاي هستی که فکر کنی سر برون  آدمیانباور آسمانی است، باور زمینی و از همین 

  را از جبر برده و از او بارور شده است آموزشاست، هر چه هست  آورده
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 آناندر دل و ذهن پروراند خود را به تیغ تیز  آنچهبود که او با  گونه اینو  نمود آذینرا  آنانجبر باور 

اند، همانان که او را گردن زدند، همانان که مذاب به دهانش ریختند که در  سپرد و حال ببین همانان

  برابر باور موروثی خود فریاد زده بود، همانان را ببین که چگونه از تحمل میگویند

ما حجران متمدنان جهان دار است، مت میانهتحمل و تحمیل به میان همان یک حرف نبوده در میانشان 

تمدن امروز است  آنچهاند، هر دو به هم دستی هم  اند، هر دو از یک قماش و هر دو از یک طایفه بوده

و  زنند میتا حق خود را بگیرند و ببین چگونه فریاد به تحمل  آمده، طلبکارند آنو از  اند ساختهرا 

  اند کردهدنیاي را به دیگران تحمیل 

را از تن که سر  آنگاهاند و  ان نوید دادهدن در جبر را به دیگراز باور تا بودن است، بو آنچهتحمیل 

  از بزرگی جبر خواندند و او را بدین شوکت واال نوید دادند آرامبریدند هم براي قربانی در خاك 

ز براي که باز هم چرا را بر تو گسیل کردند تو نی آنجايو برایشان از جهان آرمان بگو از  باز هم ببین

بگو که دیگر در این جهان بزرگی ما جایی براي ابراز اندام تحمل و  و تحمیل بگو، از تحمل آنان

سر سازش است و جبر را باید که به  ، ما را با اختیاردار است نهمیل نیست، ما را تنها آزادگی میاتح

  جاي داد ها منزلدورترین 

مردمان را به در خود  جبر تحمل و تحمیل، سازش و در خود ماندن، انفعال و سکوت، همه و همه

را به همین زیستن در  آنانرا بدین زندگی در رنج بشارت خواهد کرد،  آنانو  خواند میماندن فرا 
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ین را بد آنانجماعتی خواهد ساخت که بر امر عامران چشم بگویند، او  آناندرد نوید خواهد داد و از 

  خواند میشنو که چگونه برایشان از همین درد طریقت نوید خواهد داد و باز ب

  با دیگران سازش کن و این دنیا را تحمل کن،

  جاي تغییر نیست

  تغییر در جهان دیگري هموار خواهد شد

  که جهان را تغییر دهد آمدکسی خواهد 

  نخست دنیاي خود را تغییر بده

و تو را مجالی  اند کردهها  ي ذهن کهاند را مل خواسته آنچه، اند خواندهشنوي هزاران بار به گوشت  می

 آناناند تو تنها باید که فرمان بري، تو باید از  براي اندیشیدن در میانه نیست، به جاي تو اندیشیده

  ي منت برگزینی بشنوي و همه چیز را به دیده

اند  ها جسته و از این راه در برابر بهره اند کردهخود  منحطانتقال دانش را ابزاري براي بسط افکار  آري

  باشی آنانبردار  خود کنند و تو باید که در این منجالب تنها فرمان آنتا همه چیز را از 

فرمان برداران را پاداشی نکو در راه است، او را شهروند خوش خطاب خواهند کرد و در بهشتی به 

  دنیاي دیگري منزل خواهد داد،
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  خطاب خواهند کرد او از پرهیزکاران خواهد بود و او را عالمی بزرگ

اما تحجر در برابر این تمدن جاي بسی شادمانی است که سازش را نخواهد پذیرفت و به جاي این 

سازش بیمار و انفعال بر جان طریقتی را بر خواهد گزید که هیچ کس دیگري را تحمل نکند و 

  دار نباشد تحمیلی میانه

را بشارت  آنانهند خواند و براي جماعت خواید که فریاد زنان ان را خواهی دگر حال باز هم موعظه

  به راه بی کم و کاست خود خواهند داد،

اند  براي رام کردن تو بر گرفته آنچهنان بجوي، در میان انی را در میان اباطیل همامچراي جهان آر

با حال خواهی دید که دیگر تو را دلی در میانه این دیوانگی راهبر نخواهد بود، دیگر تو را بجوي و 

نی را در میان از میان بردن تحمیل امکار نخواهد ماند و چراي جهان آر سوده در حماقتآاین خیال 

  خواهی جست

ي خود  نظم حاکم است فریاد خواهی زد و از باور تازه آنچهکه فریادزنان علیه  هاي میدانتو در  آنجا

را راهی به سوي تغییر  آنانرا ارج خواهی داد و  گذاران بدعتاست که  آنجادفاع خواهی کرد، 

  خواهی دید و ایستا ماندن را نکوهش خواهی کرد

 اند آموختهبه تو  آنچهبخوانی، بر باور موروثی خود است  آنچهتا تو بی پروا از  اند آمده گذاران بدعت

 آنانتو را توان تحمل  آیا، آنانییا بر  آنانیاي برگزینی از  هر چه دانسته و خوانده آخرشک بري و به 
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ي و یا تو نیز از ربراي جهان خود بنگ اي تازهراه  خواهی می آیا، آنانیباز هم از  آیادر میانه است، 

  گذارانی بدعت

ایم، مجال دانستنش در  پرداخته آنات  در میانه نیست و ما تنها به چرایی ها آرماندنیاي  آنحال که 

ات بسیار این جهان  نگر تا باز برایت از چراییبخوان و لیک بدین دنیا ب آنپیش است، پیشتر برو و از 

  ريارا به گوش بسپ آنبخوانم و تو 

  روزگاران بدانی، آندر  آلودهبگذار تا برایت از این جهان بخوانم و از این جبر 

نیست را به تیغ هالکت  آناناز باور  آنکهتا  اند آمدهحجران را دیده تیغ بر دست به میدان شهر بر مت

 آنان اند، ا به چنگال دیوان نسپاردهکه خود ر آنانطرودان را گردن بزنند، اما همه از بسپارند و م

به نجواي دوردستان گوش  آنانخود راهی برگزیدند،  ي بدعت کردند و براي طریقت تازه آرزوي

  سپردند و با خود اندیشیدند، جایی به جز این زندان نیز براي زیستن در میانه است

گرفتند، گفتند ما را با این  راه آنانبه سوي  شادمانانِگوش سپردند و  آنانهاي  به صداي بلند کارناوال

نیستیم، ما را به وراثت اینان کار نیست که به  آنانلیک از  آمدهخویی راه نیست، ما از این بر دیو

  ایم برگزیدهدانسته راهی دور از اینان  خواندن خود

نبود، سرزمین دوردستان تنها براي بزرگی نام و جالل خود سر و صداي بلند  نانآاما کسی را پذیراي 

جبر برایش  آخر، دید نمیکه کار نبود، او که اینان را از هم قطاران خود  آناناو را با زندگی ، کرد می
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 هم خون و وطن زیر پایتان، شما را این خاك به آنخوانده بود، شمایان را تنها یک اخوت است، 

را به کام فرو بردند و حال از او شنیدند و همه  سرمستانِ آناندیگر نزدیک کرده است و یک

  ي جالل و شکوه بزرگ مندان راه خواهد بود ندان به تغییر در میان دریا و خشکی طعمهآرزوم

 باشند و تا تا محکوم به جبر در دست با خیال سرزمینی در دور رفته تا بی ارزش خوانده شوند آرزوبا 

  خواند، سازش کنیدصداي بلند متمدنان ب

  گري سازش کند؟چه کسی با دی

  سرزمین و وطن تنها خواستگاه با هم بودن است آموختهکه  آنان

  ده و او را از خون خود ندیده است؟کسی که همه چیز را در میان خون خود دی آن

سرایی امن  آرزويکه در  گذاران بدعتها خورده است یا  از این ارزش آموزشمدام در میان  آنکه

  ند؟ا کدامین محکوم به سازش با دیگران اند آمدهبر 

  رفته است سؤالو تنها نظم است که زیر  زنند میها را بشنو و باز همه فریاد  صداي نعره

تنها این نظم است که تحمل و گنجایش ایستادگی در برابر این سیل خروشان از تغییر را ندارد و پاسخ 

  براي ساختن جهان آرمانی در میان همین نظم متالشی بگیرچراي خود را 

  ؟اند خواندهدست و پا میزند و از چه روز هرج و مرج را نظم  نظمی بیاز نظم بپرس که چرا در این 
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 آخر دانند نمیهیچ  آنان، آمدچه باید کرد، چه در برابر راه است و چه به روزشان خواهد  دانند نمی

  از این فریادها را نخواهد داشت کدام چیهنظم پاسخ  انه نیستچیزي براي دانستن در می

 آرزوکه در  آنانباید با این خیل بیشمار چه کرد، با  دانند نمیتنها تظاهر کردند و براي این تظاهر  آنان

اند هر چه اتفاق افتاده است دوري و  جالل و شکوه دانسته آموزشهر بار به  که آنانو  اند آمدهبه پیش 

  است خیانت

که باید هم وطن را دریافت، ارزش در میان این وطن خاکی  خواند میرا فرا  آناناز سویی  آموزش

بداند در میان  آنکهبی  خواند میاز تحمل  آنانبراي  يا گوشهاست و هر از چند گاهی باري کسی در 

بر سرشان  اند ردهکت که هر چه تظاهر اس آنجاند نهفته است از نپذیرفتن همین گفتن تحمل فریادي بل

  فرو خواهد ریخت

  دیگر چه براي گفتن در میانه است

  اند؟ گفت در برابر جماعتی که در بهترین تفکرها تنها مجاب به تحمل شده توان میچه 

شدند سرب به دهانشان  آتشي  اري جان سپردند در خشکی طعمهاست که در میان دریا بسی گونه نیا

بسیاري در برابرشان امن رسیدند سراخر  سالم برون بردند و به خانه انکه از مرزها ج آنانریختند و 

  دنخوانرا به نفی بلد فرا ب آنانبودند که 

  خواندند میرا به دور شدن از خاك ابا و اجدادي خود فرا  آنان
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  خواندند میگاه به انگل بودن  دومین ارزش در شهر گاه به پوچی ورا به  آنانبیشتر 

انی باز پاسخ ماند و حال جهان آر البی فرو رفتهچه ساخته و در چه منج دانند ینمنظم دستپاچه است 

تمام جهان هستی بودن جهان دیگري  آخردیگر خود به پاسخ چرا نخواهد داشت،  است آنانچراي 

ردرگمی جماعت تا پاسخ به این س آمدهببین که  صالبتی را با نامزند و این بار جهان آر فریاد می را

  کند سرآغازرا  اي تازهرا به کناري بنشاند و نظم  آنانتا این نظم هرج و مرج طلب  آمدهبیشمار دهد، 

  ؟اند آمدهبر آرمانی باز هم مدام در حال پرسیدن چراي بزرگ جهان 

ر بیشماران را در حال خفه شدن د آرزوي آیاکه به خاك نشسته است،  بینند نمیرا  آرزوهاکشتی  آیا

  ؟بینند نمیدریا 

را در خود  آنان و به نهاي هر چه تالش خواند میرا را به خود ف آنانو ماندن در جهانی که  آمدن آیا

  بینند نمیاي پس زده است را  به وامانده

  ؟بینند نمین در جهان را این سیل بیشمار از پناهندگا

  ؟بینند نمیدور مانده از زادبوم خود را  وطنان یب

  کردتحمل باید 

  سازش باید کرد
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  تحمیل باید کرد

  به جبر قانع باید بود

  باید تغییر داد اما نخست خویشتن را و یا با ارفاق بزرگان و کریمان سرزمین خویشتن را

  نظم را چه، جهان هستی و این منظومه از دیوانگی را چه باید به حال خود رها کرد؟

یان قد قدر توان نیست که در برابر یاغ آن، تو را يزیآمقدر توان نیست که با طغیان در  آنجبر تو را 

ات جهان آرمانی را سر  و حال فریاد چرایی آمدهگالویز شوي، ما براي تغییر جهان  آنانبر افرازي و با 

این جهان در ظلمت را تغییر داد، نباید مسخ جبر شد و نباید گوش به اباطیل در  دهیم که باید می

  خواب ماندگان سپرد

  اي دیده اند را به چشم و جاي مانده آبو  که بی غذا آناناي،  ران در فقر را دیدهشمابی

  گذشت؟ آنانباید از کنار 

  را از یاد برد؟ آنانباید 

  به جنونش را پذیرفت تا باز هم به بیشترخواهی دیوانگان افزود؟ آلودهباید جهان و نظم 

  بی عدالتی استدهشتناك  چراي بودن جهان آرمانی در میان همین نابرابري و درد
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باز هم جبر اما جبر را توان ایستادن در برابر ما نیست، او را مجالی نخواهیم داد تا باز همه را مسخ در 

این دیوانگی به رقابت برتري فرا بخواند و در چشم بر هم زدنی ببینیم بیشمارانی را که در این 

  اند فضاحت از جان در مانده

را گرامی پنداشت، باید او را میدان  آندار را جان خواند و  هد بود، باید میداندیگر او را مجالی نخوا

  داد تا حق زیستن به کام برگیرد و در میانه باشد،

است، در این هرج و مرج خوانده به نام نظم هر چه  آنانزورمندان را چه خیال که امروز روزگار 

  ،اند بردهاستثمار  اند و بیشمار بردگان را به را مالک شده خواهند می

  یشمندانه خواهند خواند که این تغییر نا ممکن استکه جهان تغییر کند و حال باز اندرا چه سود  آنان

  انگی استشاید بگویند دیو

  ستشاید بگویند اوهام ا

را چه خیال با شکم  آنانتر و قدرتمندتر شوند  همه چیز خواهند خواند تا در این چپاول غره آنان

  اند ي بیشماران که تنها وسیله لذت ایشان گرسنه

اي بنشین و جهان هستی را از  جبر حال که عمر درازي از بودنت به جهان گذشته بیا و باري به گوشه

 آنگاهدانم که تو را خیالی به ماندن و دیدن نیست لیکن این تنها راه در برابر تو است،  نظر بگذران، می
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ي  تو تنها بیننده آوردندبیداري بیشماران همت گماشتم و بیشماران در راه این بیدار فریاد بر  که به

تغییر خواهی بود، خواهی دید که گرسنگان براي برابري فریاد خواهند زد، همه چیز را به عدالت 

ه جبر در این میانمان تقسیم خواهیم کرد اما ما را با تو و وجود منحوست راهی نیست، ما دیگران را ب

  خوانیم، بهشت هم نمی

نخواهیم  ورف آنم خواند و همه را به زور در فرا نخواهی آنحتی اگر بهشت را هم دریافتیم همه را به 

زمودن است، اختیار انتخاب خواهد بود و آ تو نخواهیم شد و هر کس را اختیار به جنون آلودهبرد، ما 

  جهان چگونه خواهد بوداي نزدیک خواهی دید که  خویشتن به آینده

  جهان به چه سوي خواهد رفتود چه کسی بر زمین خواهد ماند و دار ش که اختیار میانه آنجا

به تمناي  آنان، اند آوردهدر به وجود تو این جماعت را به بند بنگر تمام مولودان خلفت را ببین اینان 

ه دیگر از تو چیزي در جهان ال بنگر کو ح اند بردههان را پیش ج گونه اینتو  يها يامدادگرتو و با 

  نخواهد بود

را به  آنباید براي بودن از خویشتن و باورشان بگویند، باید  آنانفرزندانت را تنها خواهی گذاشت و 

ي تو  یبی وحشیانها بخوانند، دیگر دست غبه بشارت دیگران را به خود فر گونه ایندیگران بگویند و 

  میانه دار نخواهد بود

  آرمانیباز هم چرا جهان 
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د، را از بین خواهد بر آدمیاین ظلمت جبر است را از میان برون خواهد راند  آنچهجهان ارمانی 

  برابري را نوید خواهد داد

ا سر خواهد داد و برابري جانان جهان را تالوت جهان ارمانی جهان جانان است، او فریاد جان ر

پیرامونتان بنگرید، صداي زیستن است، این صداي جان خواهد کرد، صداي بزرگ او را به جهان 

  همه به جان برابر و یکسانیم، خواند میاست که جهان را در نوردیده و حال بلند و مغرور 

  جهان را یکسر جان خواهد دید و حیوان و انبات همتاي انسان خواهند بود

  و فریادکنان خواهند خواند آمدهند وار به میدان خوا شدگان در جبر را ببین، ببین چگونه دیوانهمسخ 

  ما را کرامتی است که در میان دیگر جانداران نخواهد بود

  مدیگران بخوانید که بزرگ جهانیان ما را اشرف

  شده است آفریدههمه چیز براي بودن ما در جهان 

  تا برایشان بخواند خوانند میجبر را 

  تی که همه چیز را براي ما آفریدي؟پدر مگر تو نگف

  ت بدریددر برابر است به لذ آنچهوید و از شما است بر آنچرا فرزندان دلبندم همه چیز از 
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وار در حالی که چیزي از عقل سلیم در کفشان نمانده مدام براي هم  ي دیوانه در این معاشقه آنان

رگ ست تا در این چراي بزا آمدهتا برابري را فریاد بزند، است  آمدهو جهان ارمانی  خوانند می

  بخواند که همه حق زیستن داریم

بخشد و انسان در وهم کمال انسان در حصر جبر را  زند به یکایک ما جان می جهان زیستن را فریاد می

فرصتی نخواهد بود تا دیگران را به دوري از حق خود فرا بخواند، اینبار عقل و احساس در هم 

این  است تا در برابر آمدهارمانی بر  بزنند و جهانیستن را فریاد تا ز تا زندگی را بجویند اند آمیخته

  مظالم بیشمار بایستد

و هر بار در  کنند میتکه  ، در قربانگاه تکهزنند می آتش، جنگل را برند میها سر  در میان کشتارگاه

کینه شده است و حال بگو که جهان و جهانشان خشونت  آموزگار، روند میو جنون پیش  این جهل

  النه کرده است را از میان بردارد آدمیاناز این جنون در وجود  آنچهست تا ا آمدهرمانی 

، اند آوردهایمان  آزادي بهدیگران نخواهد بود که همه  آزارگر جاي براي در دل جهان آرمانی دی

اختیار را به احترام دیگران پایدار خواهند کرد و براي مانا بودن این ارزش واال دیگران را پاس  آنان

را به بسط در میان جانداران جاودان  آزاديهند داشت، جان دیگران را تیمار خواهند کرد و خوا

  خواهند ساخت

  ي جهان پاسخ دهید دوباره پرسش جهان ارمانی را با آینده
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  بود خواهدبگویید که فرداي جهان بدون بودن حیوانات و انبات چه 

داشت و دنیاي در برابر چه تصویر خواهد فرداي بودن در این خونخواري و وحشی خویی چه خواهد 

شود تا اویر بزرگی را به رویشان خواهد گخواهد خواند و تص آنانکرد، جهان ارمانی مدام براي 

  بدانند به فردا چه در میان خواهند داشت

اش براي جان و پروراندن جان در میانه است و حیوانات در کنار هم جانان خود  زیبایی مطبیعت با تما

عقل و انتقال دانش به دیگران است پاسدار جهان هستی  آنچهگی خواهند کرد و دمی به داشتن زند

لقب خواهد گرفت، همه جان بخش بر جهان جاي ظلمت را به مهر خواهند داد و هیچ از دیوانگی 

  .دار نخواهد بود پیشترمان میانه

  چرا جهان آرمانی باید ساخته شود؟

  جهان آرمانی معنا خواهد داشتزیرا برابري تنها در میان 

  ها ها و بی تبصره بی تقسیم، بی طبقات، بی ارزش ها جان ي همهبرابري به وسعت 

  جهان آرمانی جهان برابري است،

  گویند من حق بر زمینم و فریاد زنان می آیند می، باز هم شنوم میاما باز هم 

  زنند میر و سرب به دهان فریاد حق ي خونین با خنج ههاي بر دست با دشن چگونه با تیغ بینم می
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  آورندتا حق را به میان  آمدهگفته است  آنانجبر به  آنچه آموختنباز هم به جبر به  آنان

  حق از باور اینان همان زور است

  او است آنهر که زورش بیش باشد حق از 

ود بدانند و ببین که خ آنتا حق را از  آموختهاین نداي بلند جبر در زمانه است، او است که اینان را 

  خواند می گونه ایني مفتون  جهان آرمانی براي این قبیله

  همه در جهان هستی حق و حق بر جهانیم

  برایمان خوانده است که همه حق بر جهانیم، آندنیا و زیستن بر  آري

  آمیزیدبیایید و در حق خویش دنیاي بسازید بیایید با حق خود در 

همین حقیقت است، اینبار حقیقت نه در اختیار ما که براي همه است، همه چراي جهان ارمانی در میان 

رتر حقیقت و و به فردایی دو اند کردهد تصویر و براي خو اند دیدهرا  آنهمه  اند بردهبهره  آناز 

  واقعیت در هم خواهد آمیخت و هیچ جز حقیقتی که واقعیت است در میان نخواهد بود

  دار خواهد شد حقیقت میانه آنگاهجبر را به دور برانید، 
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ي شمایان نیست که حق را فریاد خواهید زد و هر که خواست از این  دیگر نیازي به شمشیر آخته

و جهان  آوریددریاي معرفت شمایان خواهد نوشید، همه را از خود کنید، همه را به یکرنگی خود در 

  را ماالمال از خود کنید، مگر حق در اختیار شمایان نیست؟

را در سنگ فرو کنید، هر که حق جهان هستی  آهنینخ ه جبر و تحمیل نیست، بخوانید و میازي بنی

و دیري نخواهد  آوردجهان را به یکرنگی خود در خواهد  ي همهدار شود  جبر میانه آنکهباشد بی 

  ه برودپایید که باطل از میان

ستاد ها را پاس داشت و بر برابري لعنت فر براي ساختن جهان بهتر باید تفاوت اند کردهکه تصویر  آنان

 آنانبزرگ بسازند، شاید همه از گران میدان خواهند داشت تا جهانی بی استثمار و بدور از جبر دی

  ...باشند و شاید آناندند، شاید همه یوغ بردگی به گردن نهادند تا از ش

حق  آنچهاي نزدیک تصویر خواهد کرد به او میدان دهید تا  حق را جهان ارمانی بدور از جبر در آتیه

  دیآپندارید در دوردستی تصور شود، واقع شود و از دنیاي مجاز برون  می

زور بیشتري دارد حق خود  آنکهاند،  همه حق خویشتن را فریاد خواهند زد، امروز با شمشیر در میدان

حق را به دور از  ها آرماناند اما جهان  یگران تحمیل کرده و زورمندان حق جهان پنداشته شدهرا به د

  تحمیل است واقعیت خواهد بخشید آنچه
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واهد کرد، جبر را از میان دار خ اهد ساخت و برابري را میانهبسیار به دل خو هاي ارزشجهان آرمان ما 

ن جهان وقع گذارد و امبه ارزش واالي آر نکهآواهد دید، خواهد برد و حق را در دل همگان خ

  آوردحق جهان است و میدان در اختیار او تا جهان را به مانند خود و باور خود در  ردیبپذرا  آزادي

گري خوانده خواهد شد که به سرعت حق را از باطل دور و حقیقت را به  میدان غربال ها آرمانجهان 

  آوردجهان پدید 

اختیار فریاد خواهد زد و اگر باز هم به دنبال چراي بودن در جهان ارمانی هستی  هر که به هر باور در

  اند دیدهخود سر داده و حقیقت را در میان باور خود  نگر این بیشماران را که فریادب

  حقیقت امروز تنها در میان زور زورمندان خالصه شده است ها را ببین، بنگر و بمب

بسیاري را به  آوردقدرت است، اگر کسی او را به چنگ  دار انهیمنها کسی را کار با حقیقت نیست، ت

  اند کردهرا لگدمال  آزاديتحمیل در ارزش خود فرا خواهد خواند و ببین که چگونه 

 توان نمیزند، او به من خوانده است، هزاران بار با دلی پر خون فریاد زده مرا با تحمیل  فریاد می آزادي

  به دیگران خواند

که تو بر تحمیل  آنجايبا من خواهد بود  يزیآمي من در میان اختیار است، چگونه توان در هم معنا

  بگشایی؟ آغوش



 نی شهسواری ١٣٣

 

  کنی؟ دار انهیمکه جبر را  آنجاونه تو را با من کار خواهد بود گچ

به این  آلودهرا  آزاديحتی  آناناما این به گوش دیوخویان این فرزندان خلف جبر نخواهد رفت که 

و تانک و جنگ افزار بسیار به قدرت و زور در  ل ببین که به توپو حا اند کردهي ننگین خود  وسوسه

  و دیگرانی را به برابري فرا بخوانند آزاديمیخته تا بسیاري را به بهشت برخی را به آ

ي  الشهت بسیار در خود بلعیده است، از این به نام نظم در جهان هستی را عفوناین هرج و مرج خوانده 

  اند ن هیچ به جاي نمانده و ببین که او را همه به زشتی از خود راندهفمتع

  چه کسی را تا کنون شناخته که جهان امروز را بستاید؟

  ند؟ایستد و از نظم کنون جهان دفاع کها ب د بود که در برابر این زشتیهخوا آنچه کسی را توان 

رسد و بتواند و براي جهان ب هاي زشتیفتن از کسی را مجال گ آنکهسالیان زمان خواهد خواست 

  شتی این جهان پرده بگشایدمردمان از ز

  اي به جهان پیرامونت بنگر، نیاز به پرده گشایی دانشمندان نیست، برخیز و بیرون برو، ذره

  ،نیببکودکان در درد را 

  بیشماران در فقر را ببین

  را ببین زجرحیوانات در 
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  طبیعت سوخته را ببین

  حاکم بر جهان را ببینر جب

  را ببین آرزوپر  هاي د در دریا الشهدر

  را ببین آرزوبی  آرزومندان

  درد در حسرت مرگ را ببین و باز هم ببین

  ایان نخواهد داشت، اگر سالیان سال به نگاشتن بنشینی تو را توان بازگو کردن نخواهد بودپاین قصه 

ها را  جهان ارمانی را خواند ابتدا دیگر نگاشته آنکهبسیار نگاشتم و زشتی این جهان را فریاد زدم تا 

ببیند و بداند  اند خواندهبرایش فرزندان خلف جبر  آنچهخوانده باشد و جهان را بیشتر از پیش، بیشتر از 

فریاد جهان ارمانی را کشیده بیاید و دیگر چرایی در برابرش نمانده باشد که جهان هستی همه  آنگاه

  اند آوردهتغییر فریاد بر  آرزوياست، همه در 

از  آنچهبرگرفته است،  امروز جهانمان را در آنچهنشست و کتابی بزرگ برون داد از  توان می آري

وار ما را پیش خواهد برد و هر بار  در این نظم دیوانه آنچهکرد،  خواهند آیندهدر  آنچهدیرباز کرده و 

  ها باید که راه درمان جست هر طریقت خواندن از این زشتی به
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هایش خواندم که و من اگر از دیرباز براي جهان و درد هزاري خواندن از درد درمان را خواهد خواند

  را داده بود ها آرمانداشتم و جهان برایم فریاد ساختن جهان  آناز درمان 

  رمانش گفتاز لبان کودك در بند جبر شنیدم که برایم از ا

  گفت آرزویشاز زن زیر پوتین سربازان قلدر معاب شنیدم که از 

  از لب قربانی زیر تیغ شقاوت شنیدم که از زیستن گفت

م که کرد شنید آرزونش را سپر رسیدن به چشم دوخته جا ها دوردستدر  آرزوياز فریاد زنی که به 

  از باورش گفت،

 شنیدم میرا  آنان، اند شدهغی رانده اند و هر بار به تی شنیدم که مدام فریاد رهایی را سر داده آزادگاناز 

  گفتند میهایشان  که از ایده

انتقال دانش به دیگران بود  آنچهها از  ، نخست گفتنشنیدم می آنانو من از  خواندند مییم همه برا

  ها دارند در دوردست آرزوییو  دند که آالمکدام به طریقتی خوان گفتم و بسیار از دیربازان هر

 آنانکه به زبان نیاورده و چه  آنانبه تعلیم یکدیگر در این تکامل بسیار خواستیم و خواستند، چه  آري

  خوانند میهمه  اند خواندهکه به هذیان  آنانکه به لکنت گفته و چه 
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ن که در پرواز برایم خواندند و ند پرندگا، به ماندانند می، ستاره و خورشید که خواند میهمانند ماه که 

  زیباي نداي جهان را فرا خواندند، چهچهبا 

یر بزرگ این تغی دادند میو ندا  خواندند میهمه و همه یکصدا برایم  خواند میدنیا برایم  ي همه آنگاه

  که باید جهان را تغییر داد دادند میو ندا  خواندند میخود  جهانی را، همه براي آرمان

گشته است،  يا چهیدربرون زدنش به دنبال  و نران سال است که هر بار براي فورااین ندا به طول هزا

رقصی جبر به در خود خواندن و دور  اما هر بار به خوش خواهد که این نظم را دگرگون کند، می

هدف ز این ود ما را ابه هر حیله و ترفند که به نزدش باعتماد بر خود است،  آنچهگفتن خویشتن از 

  تا جهان را دگرگون کند آمدهبه دور راندن جبر  ها آرمانغایی دور کرد و حال جهان 

  را باید ساخت، برایشان از دنیاي پیرامونت بخوانآرمانی اندند که چرا جهان اگر باز هم برایت خو

ي اتاقت را باز  هتنها کافی است تا پنجر نیاز به جهیدن و جستن بسیار نیست،نیاز به تالش بسیار نیست، 

بر دار است، ج یانهخواهی دید که نامالیمات م حتماً، خواهد زیاد هم از خانه دور شوي کنی، نمی

  است آوردهود در حاکم است و همه را به بندگی خ

ین اگر در خیابان بودي و دیدي کودکی فریاد بر این جبر زده است، اگر دیدي جوانی فریاد کنان از ا

  اند کردهاگر دیدي که دیگر جانان را پایمال و رنگین به خون  است آمدهبر  زندان مانده شاکی

  تو را به خموشی رساند ها دنیداگر دیدي و بسیار و 
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  خاموش مشو، در خود نمان و به افسردگی دنیاي را مفروش

و از تو  اند بردهارزش خود را در این جبر واال  ببین که فرزندان خلف جبر با فروختن خود بدین

بندگان خواهند تراشید و اگر تو به براي خود  شک بی آموختهکه جبر را  آنانخواهند ساخت،  اي بنده

تو را بنده خواهند کرد، زمان پژمردگی نیست، زمان در خود ماندن و سر بر  شک بینژندي وا مانی 

  این واماندن فرو بردن نیست

  ي تغییر است حال زمان زمانه

  ستن و فریاد زدن استحال روزگار برخا

ان داد جهان را نش آنچهسیم کرد و بیش از جهان را ترآرمانی باید که برخاست و براي چرایی جهان 

  جانداران است ي همهو آرمان  آرزوبه وسعت  گفت، از جهانی که ها آرمانجهان  از

  را ترغیب به بستن چشمان کرد، باید گفت چشمانت را ببند و دنیاي را تصور کن آنانباید 

  دنیاي خویشتن را تصور کن

  به دل داري را خود بساز آرزورا خویشتن بساز و هر چه از دنیا  خواهی میاز جهان  آنچه

  این جهان ارمانی است

  جهانی به وسعت آرمان همگان در اختیار همگان و براي همگان
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رزوهاي خود را خواهد خواند و به نهاي تمام آدیگر نیازي به خواندن تو نیست هر کس در دلش 

  برایشان بخوانآرمانی ات بودن جهان  چرایی

  شدتو باید که جهان آرمانی با آرزويبراي 

  شند،را کشته با شانیآرزوکه  آنانمگر دیگر چرایی تکرار نخواهد شد 

و در این  اند خواندهرا به پژمردگی فرا  آناناند،  را کشته شانیآرزوهااند  را کشته آنانبسیار از  آري

  آمداز این خموشان هیچ براي تغییر برون نخواهد  دانند می ،اند کردهرا رها  آنانحال نزار 

که پرسیدن  آنگاهها بگو به بیشماران بگو  گفته ي همهرا نیز بیدار خواهیم کرد و باز به نهاي  آناناما 

  را باید ساخت؟آرمانی ن چرا جها

  خود تو است آرزويآرمانی زیرا جهان 

  ن همگان استامجهان آرمانی، جهانی به وسعت آر

  همگان است آرزويجهانی براي 

  .کن و جهان خویشتن را تصویر کن این جهان آرمانی است آرزوبا چشمان بسته 



  

  

  

  

  

  چیست

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــو  ــتبگـ ــت   او کیسـ ــان چیسـ ــام جهـ ــن جـ   ایـ
  

  اش کیســـــت چـــــه دنیـــــایی رهـــــایی بـــــانی 
  

ــت     ــس چیسـ ــو پـ ــهر تـ ــان شـ ــن آرمـ ــو ایـ   بگـ
  

ــه کـــــس زیســـــت  ــانی را چـــ ــان آرمـــ   جهـــ
  

ــاي   ــو در پـــ ــوان تـــ ــان را خـــ ــان آرمـــ   جهـــ
  

ــه گـــوش مـــا بخـــوان ایـــن راه بـــر جـــاي         بـ
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ــن دل آواز  ــاز دارد ایـــــــ ــه ســـــــ   چگونـــــــ
  

ــه    ــد بـــ ــین آیـــ ــی زمـــ ــه پـــ ــازچگونـــ   آغـــ
  

ــود  کــس آنســازد و  آنچــه کــس    چــه کــس ب
  

ــاري    ــایی جـــ ــا رهـــ ــر دنیـــ ــه بـــ   رود آنکـــ
  

  پــــود  آنغــــایی بخــــوان بطــــنش نهــــایش   
  

ــودش را   ــود و نبــ ــوان بــ ــود بخــ ــر جــ ــو بــ   تــ
  

ــاي  ــتن معنـــــــ   رود آنهمـــــــــه در چیســـــــ
  

ــیل    ــایی را بخــــــوان تفضــــ   پــــــود آنرهــــ
  

ــن از راز  ــازین مـــــ ــام آغـــــ ــویم گـــــ   بگـــــ
  

  نهـــــــایین راز را فاشـــــــا بـــــــه دل ســـــــاز   
  



 جهان آرمانی           ١٤٢

 

  کــــــه اینســــــان جــــــام را تغییــــــر جانبــــــاز 
  

ــاي ا  ــاختن دنیـــــــ ــراي ســـــــ ــازبـــــــ   نبـــــــ
  

  آرمــــــان کیســــــت نگــــــو بــــــانی جهــــــانِ
  

ــو  ــن   آننگــ ــر بطــ ــت رهبــ ــت آنکیســ   نیســ
  

  نـــــدارد ایـــــن جهـــــان ســـــاالر در خـــــویش
  

  در عـــــزل ایـــــن کـــــیش آنهمـــــه معنـــــاي 
  

  بگـــــو بـــــانی همـــــه دنیـــــاي جـــــان اســـــت
  

ــت   ــران اســ ــان در ایــــن گــ ــام جهــ ــه جــ   همــ
  

ــان    ــوان جــ ــا را بخــ ــان و دنیــ ــه ارزش جــ   کــ
  

  کــــه تــــا دنیــــا جهــــان باشــــد همــــان اســــت
  



 نی شهسواری ١٤٣

 

  وغ و پــــیش بــــر روي بــــه جــــان پــــر فــــر   
  

  نهـــــــان پـــــــويبخوانـــــــد او از ایـــــــن راز 
  

  کــــــه صــــــدها بــــــار بایــــــد راز را فــــــاش 
  

  دنیـــــــا را دگـــــــر بـــــــاش   آوردهمیـــــــان 
  

  جهــــــــان دیگــــــــري را ســــــــاختن بــــــــاز
  

ــاز آواز   ــان را ســـــ ــن جهـــــ ــاره ایـــــ   دوبـــــ
  

ــان  ــدار اینســــــ ــه جانــــــ ــه آواز همــــــ   بــــــ
  

ــی ــایی معنـــ ــاناش در ایـــــن  رهـــ ــان بـــ   رهـــ
  

  کـــه بــــانی را بخــــوان جــــان بــــود هــــر بــــار 
  

  دنیــــــا بــــــه تغییــــــر تــــــو اصــــــرارهمــــــه 
  



 جهان آرمانی           ١٤٤

 

  بخوانــــــــــد او برایــــــــــت راز را بـــــــــــاز  
  

  کـــــــن آواز ییایــــــ رؤاز ایــــــن تصــــــویر   
  

ــاز   ــا ســـــ ــه آواز بـــــ ــر همـــــ ــزن زیـــــ   بـــــ
  

ــاز    ــود نــ ــزم خــ ــان را عــ ــن جهــ ــازان ایــ   بســ
  

ــان   ــی جـــ ــر تنـــ ــانی هـــ ــا و بـــ ــویی معنـــ   تـــ
  

ــودن    ــن بـــ ــس ایـــ ــه دم را از پـــ ــازکـــ   آغـــ
  

  جهـــــان اســـــت  ينســـــان در بـــــین دنیـــــا  
  

ــو  ــان راز  آنهمـــ ــت و بـــ ــان اســـ ــان بـــ   جـــ
  

  پاســـــــــبان و رازدان اســـــــــت آنمـــــــــو ه
  

ــت   ــران اســـ ــان را پیشـــ ــازد جهـــ ــو ســـ   همـــ
  



 نی شهسواری ١٤٥

 

  در ایـــــن راز بخـــــوان تغییـــــر ایـــــن انســـــان
  

  کــــه از او یــــک تنــــی دیگــــر عیــــان اســــت 
  

ــر    ــام او را دیگــــ ــان نــــ ــه انســــ ــازنــــ   آغــــ
  

  دگــــــر جــــــان اســــــت ایــــــن تغییــــــر آواز
  

ــان     ــام را جـ ــر نـ ــوان هـ ــد بخـ ــود خوانـ ــه خـ   بـ
  

  اســــتهمــــه جــــان را بــــه پــــیش و پاســــبان  
  

  جهـــــان غایـــــت بـــــه تغییـــــر نهـــــاي ایـــــن 
  

  بــــــــراي ســــــــاختن او بــــــــود در زیــــــــد 
  

ــان اســـــت     ــن دگرگـــــونی عیـــ ــراي ایـــ   بـــ
  

ــت  ــان اســـــ ــان را او بیـــــ ــه راز جهـــــ   همـــــ
  



 جهان آرمانی           ١٤٦

 

ــمیم   ــی از راه تصـــــ ــر دمـــــ ــد هـــــ   بخوانـــــ
  

ــام اســــت  ــر جــ ــه تغییــ   کــــه تصــــمیمش همــ
  

  بگویـــــــــد او در ایـــــــــن دوار اینســـــــــان  
  

ــیش     ــق پـ ــوان حـ ــان را بخـ ــر انسـ ــت آنهـ   اسـ
  

  همـــــه حـــــق، حـــــق همـــــه دنیـــــا پدیـــــدار 
  

ــی   ــودن معنــ ــه بــ ــق  آنکــ ــتحــ ــان اســ   عیــ
  

  نـــــه دیگـــــر راز بـــــود و هـــــیچ از بـــــیش    
  

  کــه اینســان ســـهل حــق را پـــیش جــان اســـت    
  

ــین راه   ــق همــ ــودن حــ ــق بــ ــان حــ ــه جــ   همــ
  

  بخـــوان حـــق در پـــس بـــودن بـــه جـــان اســـت 
  



 نی شهسواری ١٤٧

 

ــیش    ــن بـــ ــد از ایـــ ــان خوانـــ ــان آرمـــ   جهـــ
  

ــر تنــــی را حــــق در ایــــن کــــیش    بســــازد هــ
  

ــویش     ــراي خـ ــر سـ ــاحب بـ ــه صـ ــان آنکـ   جـ
  

  حــــق در میــــان اســــت   کــــه جــــانی دارد و 
  

ــات    ــان و انبــــ ــر انســــ ــر نفــــ ــد هــــ   بگویــــ
  

  حیـــــوان و همـــــه جـــــان و همـــــه ذاتهـــــر 
  

ــر  ــس آنهـ ــیش   کـ ــان در پـ ــام جـ ــت آننـ   اسـ
  

ــت    ــان اسـ ــویش جـ ــراي خـ ــاحب سـ ــه صـ   همـ
  

ــان   ــر جـــ ــات بـــ ــراي انبـــ ــه بـــ   یکـــــی خانـــ
  

  خــــان آنبـــر  یکـــی حیـــوان در ایـــن خانـــه     
  



 جهان آرمانی           ١٤٨

 

ــان    ــن بــ ــانی در ایــ ــر جــ ــان و هــ ــه انســ   همــ
  

ــان     ــد جـ ــویش بـ ــق خـ ــه حـ ــاحب بـ ــه صـ   همـ
  

ــا رهـــــــایی خوانـــــــد آواز    در ایـــــــن دنیـــــ
  

  بــــه ســــاز دلکشــــش خوانــــد بــــه پــــرواز     
  

  همــــــــه را بــــــــال دارد ســــــــازد او بــــــــاز
  

ــر تـــــن مـــــی  ــه ز هـــ ــراید نغمـــ ــاز ســـ   اي بـــ
  

  جــــان رهــــایی را در ایــــن ســــان    آنببــــین 
  

ــان    ــتن جــ ــا خویشــ ــه معنــ ــروازش بــ ــه پــ   کــ
  

ــرواز او راز  ــس پـــــ ــان در پـــــ ــه جـــــ   همـــــ
  

ــاز  ــتن بـــــ ــان از خویشـــــ ــد او عیـــــ   بگویـــــ
  



 نی شهسواری ١٤٩

 

  در هــــــوا بــــــوداگــــــر او آســــــمان مــــــن 
  

  بــــــود او در رهــــــایی جــــــان ســــــرااگـــــر  
  

  دیگــــــر پریــــــدن را بخــــــوان بــــــازهمــــــه 
  

  کـــــــه او پـــــــرواز مـــــــن در آســـــــمان راز 
  

  خــــان آندارد یکـــی یــــک تــــن همـــه تــــن   
  

  بـــــــراي خویشــــــــتن ملکـــــــی فــــــــراوان  
  

ــود   ــودش بــ ــاي خــ ــه دنیــ ــک بــ ــه او مالــ   کــ
  

ــتن بـــود      ــان بـــه رو از خویشـ ــر انکـــس جـ   هـ
  

ــان     ــان جــ ــا را جهــ ــک زیبــ ــن ملــ ــین ایــ   ببــ
  

  وا بخوانــــد جــــام را جــــان   چــــه بــــی پــــر   
  



 جهان آرمانی           ١٥٠

 

  بـــــر جـــــان بگویـــــد هـــــر تنـــــی در پـــــیش
  

  بــــــدارد او ســـــــرایی خویشــــــتن خـــــــوان  
  

ــات   ــی انبـــ ــه دادار  یکـــ ــت بـــ ــن حرمـــ   ایـــ
  

ــار    ــر نــــ ــدار هــــ ــران زنــــ ــت بیکــــ   طبیعــــ
  

  همـــــــه افـــــــرا ســـــــپیداران و بـــــــا بـــــــال
  

ــامی نفـــــس را   ــین جـــ ــد چنـــ ــالخوانـــ   آمـــ
  

ــت     ــزل نیســ ــا عــ ــن دنیــ ــار ایــ ــر در کــ   دگــ
  

ــت   ــش کیســــ ــوچی ره در دلــــ ــد پــــ   نباشــــ
  

ــس   ــه کــ ــران   چــ ــاي ویــ ــین دنیــ ــد چنــ   تانــ
  

ــه   ــتن نغمــ ــد بکشــ ــس تانــ ــه کــ ــان  چــ   از جــ
  



 نی شهسواری ١٥١

 

ــا راد    ــبش رهـــ ــروار در قلـــ ــان پـــ ــه جـــ   کـــ
  

ــه در ایــــن ســــرا خوانــــد اســــت        از دادهمــ
  

  آزادکـــــه داد از ایـــــن جهـــــان را خوانـــــد    
  

  همـــــه جـــــام رهـــــایی خوانـــــد ایـــــن راز    
  

ــام   ــن جـ ــین ایـ ــین در بـ ــت  یببـ ــا اسـ ــه زیبـ   کـ
  

  گــــوارا اســــت  ببــــین جــــام جهــــان زیبــــا   
  

ــب  ــین در قلــ ــان  آنببــ ــن نفــــس جــ ــر تــ   هــ
  

  خـــــان را  آبچـــــه بـــــی پـــــروا بنوشـــــد    
  

  بـــه خانـــه خویشـــتن در پـــیش جـــان اســـت      
  

  بــــــان اســــــت آزادهمــــــه جــــــام جهــــــان 
  



 جهان آرمانی           ١٥٢

 

  همـــــــه در پـــــــیش رو در قلـــــــب فریـــــــاد
  

ــد از داد   ــایی خوانـــــ ــن رهـــــ ــراي ایـــــ   بـــــ
  

ــا رود  آببــــــه قلــــــب  ــا رهــــ   ایــــــن زیبــــ
  

ــه  ــم از همــ ــس هــ ــان در پــ ــن و جــ ــود تــ   پــ
  

ــا  ــه معنــــ ــان بــــ ــه یکســــ ــا زاد يهمــــ   رهــــ
  

  بــــراي هــــم بــــه جــــان داد     همــــه از هــــم  
  

ــن    ــدار در ایـــ ــین زنـــ ــت راه ببـــ ــدا اســـ   پیـــ
  

  همـــــه جانـــــدارگان در ایـــــن رهـــــا بـــــاد    
  

ــودش زاد  ــیم خـــــ ــه تعلـــــ ــایی را بـــــ   رهـــــ
  

ــان او   ــه جــــ ــدبــــ   ایــــــن راي از داد آفریــــ
  



 نی شهسواری ١٥٣

 

  بـــه خشـــکی در نفـــس در پـــیش هـــر جـــان     
  

  ســـــــپیداران افـــــــرا بـــــــود هـــــــر ســـــــان 
  

ــان    ــر جـ ــب هـ ــیش از قلـ ــه پـ ــم بـ ــان هـ ــه سـ   بـ
  

  انســــــاند ایـــــن جانــــــدار  نفـــــس بخشــــــی 
  

ــر   ــان او دیگــ ــن نیســــت   آننســ   دد دیــــو تــ
  

ــر  ــو دیــــرین روز   آندگــ ــن نیســــت دیــ   ظــ
  

ــر  ــتی و  آندگــ ــر جــــان   آنزشــ   خــــاك بــ
  

  مــــــرگ دار و مــــــرگ را بــــــان آندگــــــر 
  

ــر  ــار   آندگــ ــر خــ ــه بــ ــت پیشــ ــن ز ظلمــ   بــ
  

ــر  ــر جـــار     آندگـ ــت بـ ــتی نیسـ ــه زشـ ــن بـ   تـ
  



 جهان آرمانی           ١٥٤

 

  دگـــر او را بخــــوان جــــان اســــت هــــر ســــان 
  

ــان   ــاد او جـــ ــیم بـــ ــه تعلـــ ــانون و بـــ ــه قـــ   بـــ
  

  در نفـــــــــس زادســـــــــراي خویشـــــــــتن او 
  

  بــــــه قــــــانون رهــــــایی او شــــــد ایــــــن داد
  

ــان     ــیش اذعـــ ــی در پـــ ــر تنـــ ــان هـــ   بدینســـ
  

ــان    ز بـــــاور خویشـــــتن او خوانـــــد هـــــر ســـ
  

ــتن داد   ــراي خویشـــــ ــود بـــــ ــراي خـــــ   بـــــ
  

  بــــــراي خواســــــتن در ایــــــن جهــــــان راد   
  

ــن جــــام را ســــاخت     ــو در پــــیش او ایــ   همــ
  

  جهـــــــان را او دگرگـــــــون ســـــــاخت از داد
  



 نی شهسواری ١٥٥

 

ــرات او کنـــــ    ــه کـــ ــایی را بـــ   د جـــــانرهـــ
  

ــان   ــد او جـــ ــان را خوانـــ ــام جهـــ ــه جـــ   همـــ
  

  بدینســــــان در دل ایـــــــن آســــــمان بـــــــود  
  

ــین و آســــــمان    نفــــــس رود آنبــــــر  زمــــ
  

ــا   ــت و دریـ ــوه و دشـ ــه کـ ــوي و بـ ــر سـ ــه هـ   بـ
  

  بخوانــــــد جــــــام دنیــــــا را بــــــدین پــــــوي 
  

  یـــــن جهـــــان از بهـــــر هـــــر زاد   سراســـــر ا
  

ــن داد    ــد در ای ــود خوان ــه خ ــان ب ــس ج ــر آنک   ه
  

ــود زاد    ــس خـــ ــتن در نفـــ ــه در خویشـــ   همـــ
  

  آزادبـــــر قلـــــب    ایـــــن زیبـــــا جهـــــان  در 
  



 جهان آرمانی           ١٥٦

 

ــه داد   ــس همــ ــن پــ ــام را زیــ ــن جــ ــین ایــ   ببــ
  

ــاد   ــه فریــــــ ــایی را بــــــ ــه داد رهــــــ   همــــــ
  

ــه   ــد بــ ــه خــــود خوانــ ــق بــ   آزادهمــــه در حــ
  

  زادگــــــــــی را معنــــــــــی از رادآهمــــــــــه 
  

ــان   ــایی را بـــه خـــود جـ   کـــه مـــن خوانـــدم رهـ
  

  رانــــدم در اینســــانخــــودم خوانــــدم خــــودم 
  

ــادم   ــانون فتــــ ــن قــــ ــودم دادش در ایــــ   خــــ
  

ــدم  ــودم خوانـــــ ــزادمخـــــ ــایی را بـــــ   رهـــــ
  

ــن  ــآفررا  آنمــــــــ ــادم آن دمیــــــــ   نهــــــــ
  

  همـــــــه دولـــــــت سیاســـــــت را بـــــــدادم   
  



 نی شهسواری ١٥٧

 

  کیشـــــان و انســـــان بـــــه داد مـــــن بـــــه هـــــم
  

  مـــــــن ایـــــــن دنیـــــــاي را در پـــــــیش دادم 
  

ــیش   ــام را در پــ ــن جــ ــین ایــ ــان  ببــ ــر ســ   هــ
  

ــر  ــان  آنهـــــ ــام دارد اوي انســـــ ــن نـــــ   تـــــ
  

  خــــــــودش داد و رهــــــــایی را فریــــــــد او  
  

ــودش  ــه پـــوي    آنخـ ــاخت ایـــن راه و همـ   سـ
  

ــودش  ــرد و داد را زاد خــــــ ــیر کــــــ   تفســــــ
  

ــت   ــد اسـ ــن رادخـــودش خوانـ ــود در ایـ   راه خـ
  

  بدینســــان ایــــن جهــــان حــــق را بــــه تــــو داد 
  

  آزادبدینســـــــــــــــان اختیــــــــــــــــاران زاد  
  



 جهان آرمانی           ١٥٨

 

ــان    ــر جـــ ــاد هـــ ــان فریـــ ــی داد از جهـــ   یکـــ
  

  زان آنرهـــــــــایی را همـــــــــه معنـــــــــی در 
  

  کـــــه دنیــــــا در رهـــــایی نیســــــت انســــــان  
  

ــوان   ــت حیــ ــی نیســ ــانی و هیچــ ــر جــ ــه هــ   نــ
  

ــن داد را ا ــوان ایـــــــ ــب بخـــــــ   آزادز قلـــــــ
  

ــا راد  ــاي رهــــــ ــی دنیــــــ ــوان معنــــــ   بخــــــ
  

ــوان از داد را    ســـــــــــــاختن زاداو بخـــــــــــ
  

ــو ــب  بخـــــــ ــر داد را از قلـــــــ   آزادان هـــــــ
  

ــی راه   ــر تنـــــ ــده هـــــ ــایی او بخوانـــــ   رهـــــ
  

ــار    ــزاران بــ ــود هــ ــاز خــ ــه ســ ــاه  بــ ــر جــ   بــ
  



 نی شهسواری ١٥٩

 

  همـــــه معنـــــی ایـــــن دنیـــــا همـــــان اســـــت 
  

ــت   ــان اسـ ــام جـ ــان و جـ ــه جـ ــت بـ ــه حرمـ   همـ
  

  بــــــراي ایــــــن رهــــــایی قلــــــب ایــــــن داد 
  

ــو  ــرم بگــ ــت  او محتــ ــان اســ ــیش جــ ــر پــ   بــ
  

ــاي  ــی پـــــــــ ــد داد آزاري تنـــــــــ   نبایـــــــــ
  

ــن را   ــیچ تــــــــ ــد هــــــــ   داد در راينبایــــــــ
  

ــش   ــز دلـــ ــی کـــ ــه راهـــ ــتبرخ آزاربـــ   اســـ
  

  داد بــــــــر کاســــــــت آنکســـــــی را دور از  
  

ــابودي رود راه  ــه نــــــ ــا بــــــ ــه دنیــــــ   همــــــ
  

ــاه   ــت ایــــن شــ ــان پیداســ ــن جهــ ــاره ایــ   دوبــ
  



 جهان آرمانی           ١٦٠

 

  جهـــــان ارمــــــان قـــــانون خــــــود خوانــــــد  
  

ــد    ــود رانــ ــانون خــ ــن قــ ــت ایــ ــاره گفــ   همــ
  

  قســــــــم او داد هــــــــر بــــــــاررهــــــــایی را 
  

ــن دادار    ــایی پهـــ ــن رهـــ ــان ایـــ ــه اینســـ   کـــ
  

  اســــت آنبگــــو جــــان محتــــرم معنــــی در    
  

ــت   ــان اســ ــه جــ ــم و آزاري بــ ــی ظلــ ــه نفــ   بــ
  

ــههـــــر  ــاي را دار آنکـــ   خواهـــــد ایـــــن دنیـــ
  

  از خـــویش جـــان اســـت  بـــه قـــانونش همـــه   
  

ــود   ــم او بــــ ــر در ظلــــ ــان دگــــ ــر جــــ   اگــــ
  

ــان اســـت  ــرداي در ایـــن حصـــر جـ   خـــودش فـ
  



 نی شهسواری ١٦١

 

  خوانــــــدتکــــــرار را  آنبدینســــــان بــــــاز  
  

  را پهـــــــن او مانـــــــد   یآزادگـــــــ همـــــــه 
  

ــه  ــد  آزارهمــــــ ــو رانــــــ ــا را همــــــ   دنیــــــ
  

ــد    ــعر را خوانــ ــرد و شــ ــت دور کــ ــه ظلمــ   بــ
  

ــن همــــه داد     ــایی ایــ ــا مــــن رهــ ــوان بــ   بخــ
  

ــان    ــب جـــــ ــه قلـــــ ــه دادش بـــــ   آزادهمـــــ
  

ــن داد    ــت در ایــ ــوان اســ ــات حیــ ــی انبــ   یکــ
  

  فکـــــر پیـــــدا اســـــت   آندور از  آنیکـــــی 
  

ــت    ــان اسـ ــام جـ ــون نـ ــل و مجنـ ــی در جهـ   یکـ
  

ــودك   ــان ک ــت   هم ــوان اس ــین خ ــن ب ــه در ای   ک
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ــس زار   ــر نفــــ ــون از هــــ ــه را او مصــــ   همــــ
  

  همــــــــــه را محتــــــــــرم در قلــــــــــب دادار
  

  کـــه بایـــد ایـــن نفـــس را خوانـــد هـــر بـــار       
  

ــبان دار    بــــــــراي ایــــــــن رهــــــــایی پاســــــ
  

  دگــــــر انســــــان بگــــــو او خویشــــــتن داد    
  

ــرد دادار  ــان کــــــ ــودش دادش نمایــــــ   خــــــ
  

ــت در راه   ــدن رفــــ ــان بخوانــــ ــر انســــ   دگــــ
  

ــاه  آندر  ــت او جــــــ   دوار گــــــــردون رفــــــ
  

  و خـــود خوانـــد همـــه قـــانون خـــودش خوانـــد 
  

ــد    خـــودش گفـــت و خـــودش در پـــیش او رانـ
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ــرد  ــیر زان کــــ ــودش تفســــ ــایی را خــــ   رهــــ
  

ــرد  ــزان کــ   کــــه در دار و شــــکنجه خــــود خــ
  

ــو معنـــا اســـترا خـــودش خواهـــد رهـــایی    چـ
  

ــتن   ــار خویشــــ ــه در اختیــــ ــتهمــــ   خواســــ
  

ــانون دادار  ــترك قــــــــ ــیکن مشــــــــ   ولــــــــ
  

  آزادهمـــــــــه از قلـــــــــب داد از قلـــــــــب    
  

ــد زار و آزنبا ــن دادشـــــــــــ   اري در ایـــــــــــ
  

ــان راد  ــاي جهـــــ ــاي زیبـــــ   در ایـــــــن دنیـــــ
  

ــم   ــع ظلـــ ــه منـــ ــار  آزاربـــ ــر بـــ ــت هـــ   اســـ
  

ــه را دار   ــد نغمـــــ ــاران بخوانـــــ ــه بـــــ   همـــــ
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ــون  ــن دار  آنمصـ ــودك در ایـ ــون کـ ــن جنـ   تـ
  

  همـــــــه حیـــــــوان و انباتـــــــان نگهـــــــدار     
  

ــن هــر تنــی خــود کــیش خــود خواســت     دگــر ت
  

  خــودش خوانــد و خــودش در پــیش افراســت    
  

ــت     ــد اســ ــا خوانــ ــاکی داد مــ ــه پــ ــازبــ   او بــ
  

  کــــه جنــــگ و جهــــل را دوري بخــــوان آز   
  

  نباشـــــــد در جهـــــــان پـــــــاك مـــــــا راي   
  

ــث   ــین راه عبـــ ــاي  آنچنـــ ــر پـــ ــت بـــ   نیســـ
  

ــر کـــــیش  ــیچ تـــــن تحمیـــــل بـــ   نتانـــــد هـــ
  

ــدن   ــد خوانـــــــ ــیش آننتانـــــــ   زور را بـــــــ
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ــردن از راه  ــران را بــــــــ ــد دیگــــــــ   نتانــــــــ
  

ــتن او دور  ــاه ز راه خویشــــــ ــون شــــــ   چــــــ
  

  نتانــــــــد رزم را خوانــــــــدن در ایـــــــــن آز  
  

  ان مـــــا بــــــاز بـــــه کینـــــه راه نـــــارد جـــــ    
  

  بدینســـــان بـــــود هـــــر مـــــوطن نخـــــوان راز 
  

  خوانـــــــــد آواز آشـــــــــکاراننخـــــــــوان و 
  

ــه زر نیســــــت  ــاري زور و بــــ   کســــــی را یــــ
  

  او ســــــالحی را بــــــه فــــــر نیســــــتنتانــــــد 
  

ــاز     ــد بـــ ــابودي کشـــ ــه نـــ ــا بـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

ــن    ــر در ایـ ــان سـ ــه انسـ ــاز  کـ ــد بـ ــور کنـ   آخـ
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ــت او آز  ــا او رشـــــــک اســـــ ــه دنیـــــ   همـــــ
  

ــاز  ــاز او بــــ ــان را بــــ ــتی جهــــ ــه زشــــ   همــــ
  

ــه تکـــرار   ــابود تـــن نیســـت    بـ ــن جهـــان نـ   ایـ
  

ــان را بـــــردن از زیســـــت    نتانـــــد ایـــــن جهـــ
  

ــه ــا  و خوانـــــدن بیشـــ ــا آنهـــ ــوه و دریـــ   کـــ
  

ــدا   ــیش پیــــ ــان در پــــ ــان جهــــ ــه جــــ   همــــ
  

  آغـــــــازهمـــــــه دنیـــــــا بـــــــه خلـــــــع زور 
  

ــابود    ــان نـــــ ــن جهـــــ ــالح ایـــــ   آز آنســـــ
  

ــد پاســـــــبان داد    ــن بـــــــین بایـــــ   و در ایـــــ
  

  یکـــــی را بایـــــد از خوانـــــدن بـــــر ایـــــن راد
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ــر     ــیم از بـــ ــه تقســـ ــا بـــ ــه دنیـــ ــیشهمـــ   پـــ
  

  بــــراي پاســــبان کـــــیش   آمــــد بــــه پــــیش   
  

  بــــــــراي صــــــــلح بــــــــاقی جــــــــاودان راه
  

ــاه  ــر جــ ــد اســــت بــ   یکــــی را انجمــــن خوانــ
  

ــدا    ــت پیــ ــرك اســ ــن شــ ــا در ایــ ــه دنیــ   همــ
  

  بدینســــــــان اتحــــــــادي بــــــــود برپــــــــا    
  

  بــــــــراي پاســــــــبانی ایــــــــن جهــــــــان راد
  

ــا زاد   ــن رهــــ ــا تــــ ــیش دنیــــ ــه در پــــ   همــــ
  

ــیش     ــت در پــ ــود اســ ــی بــ ــا کســ ــر دنیــ   اگــ
  

ــر  ــویش   آناگــ ــلک خــ ــون را مســ ــن جنــ   تــ
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ــاید   ــد و شــــ ــدبخوانــــ ــین آز آمــــ   در چنــــ
  

ــان     ــن جـــ ــر تـــ ــرد بـــ ــدان بـــ ــه دنـــ   آزادبـــ
  

  چنــــین اشــــراك و شــــرکی پــــیش جــــان داد
  

  بـــــراي ایــــــن جهــــــان از خــــــویش زان داد 
  

ــیش    ــاد در پـــ ــان فریـــ ــن جهـــ ــه داد ایـــ   کـــ
  

ــیش   ــن کـــ ــابود ایـــ ــن نـــ ــیچ تـــ ــد هـــ   نتانـــ
  

  همــــــه زور و همــــــه جبــــــر از دل اینســــــان
  

  بـــــرون رانـــــد رهـــــایی جـــــام هـــــر جـــــان 
  

ــگ را    ــا جنـــ ــه تنهـــ ــت نـــ ــبان اســـ   او پاســـ
  

  نــــه بــــر زور و بــــه جبــــر پیشــــران اســــت     
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  کـــــــه او داد جهـــــــان را پشـــــــبان اســـــــت
  

  اگـــــر جـــــوري جهـــــان را پیشـــــران اســـــت 
  

  آغــــــــازهمــــــــه داد رهــــــــایی را کــــــــن 
  

ــل    ــر طفــــ ــر بــــ ــآاگــــ ــاز دیــــ   درد جانبــــ
  

  اگـــــــر مجنـــــــون نســـــــانی را کســـــــی زار
  

  آزاربـــــــــه ظلـــــــــم و زور او را کـــــــــرد   
  

  خــــــزان دادرا انی اگــــــر حیــــــوان و جــــــ  
  

ــجر  ــر اشــ ــان داد اگــ ــه جــ ــان بــ ــد و جــ   بریــ
  

ــوان  ــیش بــــــر راه   آنبخــــ ــن را پــــ   انجمــــ
  

ــداد  ــه او امـــــ ــت از دادکـــــ ــان اســـــ   پنهـــــ
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  نهـــــــان در پـــــــیش او پیـــــــدا پریشـــــــان   
  

ــو  ــان  آنهمـــــ ــانه ایشـــــ ــی و افســـــ   منجـــــ
  

ــان  ــان بـــــان اســـــت    آزادهمـــ   بـــــان و جـــ
  

  پاســــــبان و پاســــــجان اســــــت   آنهمــــــو 
  

  بدینســـــان کـــــس تـــــوان قـــــدرتی نیســـــت 
  

  کـــه زشـــتی جهـــان بـــر هـــر خـــزان اســـت      
  

ــه  ــدن از راه  بــــ ــزاري خوانــــ ــیم و هــــ   تعلــــ
  

ــاه   ــر جــــ ــن راه بــــ ــار در ایــــ ــه مختــــ   همــــ
  

ــم آ   ــدن او هـــ ــه خوانـــ ــا را بـــ ــه دنیـــ   وازکـــ
  

ــر  ــس آنهــ ــن راز   کــ ــدن از ایــ ــازخوانــ   آغــ
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  بــــه تعلیمـــــی کـــــه داد از ایـــــن جهـــــان داد 
  

  رهــــــایی را همــــــه در پــــــیش جــــــان داد   
  

  آزادبخوانــــــــــد و هــــــــــر تنــــــــــی را زاد 
  

  همـــــــه دنیـــــــاي را در ایـــــــن جهـــــــان داد
  

ــراي هـــــــر چـــــــه     تعلـــــــیم از دل داد فـــــ
  

  اســـــــت ایـــــــن داد آزادهمـــــــه از قلـــــــب 
  

ــه دنیـــــا بتانـــــد خوانـــــد از خـــــویش       همـــ
  

ــودش  ــاور و  آنخـــــ ــیش آنبـــــ   راه از کـــــ
  

ــر ــد   آن دگــ ــس دیــ ــه کــ ــا را چــ ــر دنیــ   جبــ
  

  چـــه کـــس تانـــد بـــه زور از پـــیش خندیـــد     
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ــت از راز   ــد اســـ ــتن خوانـــ ــه از خویشـــ   همـــ
  

  ز کـــــردار و بـــــه قـــــانون خـــــودش بـــــاز    
  

  خواســت کــه جمــع جــان جهــان را خویشــتن     
  

  رهـــایی را بـــه جـــان او ایـــن نشـــان راســــت     
  

  بدینســــان بســــط افکـــــار اســــت در پـــــیش   
  

ــیش    ــودش بــ ــم خــ ــازد کــ ــد بســ ــه تانــ   همــ
  

  چــــه زیبــــا ایــــن جهــــانی بــــود در پــــیش     
  

ــویش    ــر خــ ــود بــ ــامی بــ ــن مقــ ــه واال ایــ   چــ
  

  ولـــــیکن بـــــین هـــــزاري مســـــت لـــــرزان    
  

  بــــراي ایــــن جهــــان دنــــدان کنــــد خــــان     
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ــی  ــزي مـ ــه تیـ ــان   درد  بـ ــن جـ ــه تـ ــن بـ ــر تـ   هـ
  

  ویشــــــتن او دیــــــد لــــــرزانکــــــه جــــــاه خ
  

ــن   ــر ایــــ ــزاري در برابــــ ــانهــــ ــد جهــــ   انــــ
  

ــان   ــرس جـــ ــودنش در تـــ ــه از بـــ ــد همـــ   انـــ
  

ــت     ــان نیســ ــن تنــ ــراي ایــ ــاهی بــ ــر جــ   دگــ
  

  خــــوردن راه جــــان نیســــت   يدگــــر دنیــــا 
  

ــر مفتــــی و بــــر      زور خــــان نیســــت  آندگــ
  

  دگـــــر شـــــاه و مصـــــیبت پیشـــــران نیســـــت 
  

ــر  ــردن راه دگـــ ــویش بـــ ــت در خـــ   دان نیســـ
  

  جـــــاودان نیســـــت بـــــه اســـــتثمار دیگـــــر   
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  یشاز ایـــــن رو بـــــین هـــــزاري زور در پـــــ   
  

ــدان   ــه دنـ ــیبـ ــد مـ ــویش  کنـ ــن خـ ــان مـ   او جـ
  

ــتاد    ــت فرســـ ــن لعنـــ ــان مـــ ــه جـــ ــه تکـــ   بـــ
  

ــان مــــن را خــــورد   ــه تــــن جــ   پــــس دادهمــ
  

  یکایــــک خوانــــد او انــــگ اســــت هــــر بــــار
  

ــار    ــن ب ــتی اســت ای ــر زش ــده ه ــیش او خوان ــه پ   ب
  

  بخوانــــــد از زبانــــــت او تــــــو را خواســــــت
  

  در پــــــیش آراســــــتتــــــو را مــــــدهوش او 
  

  آغــــازوطــــن حــــب همــــین خــــاك اســــت  
  

ــق آواز  ــد او مشــــــــ ــدن را کنــــــــ   دریــــــــ
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ــت او    ــازي دســــ ــه ســــ ــان داد آرامبــــ   جــــ
  

  در خــــــزان داد بکنــــــد و جــــــان و تــــــن را
  

ــان داد   ــورد جــ ــس را خــ ــر نفــ ــت و هــ   بکشــ
  

  جـــان داددر ایـــن خشـــکیده صـــحرا مـــرگ    
  

  داد آنبـــــــه داد و هـــــــر نفـــــــس فریـــــــاد  
  

ــت و  ــه نفـــ ــان داد  آنبـــ ــیر جـــ ــال تفســـ   طـــ
  

ــس از   ــر نفــــ ــین او هــــ ــین دادل دببــــ   همــــ
  

  بــــــراي کشــــــتن ایــــــن جــــــام جــــــان داد 
  

  ولـــــیکن راه در پـــــیش اســـــت بـــــین جـــــان
  

  آنببــــــین دنیـــــــاي خــــــود را پـــــــیش در   
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  را در دلـــــــش بـــــــیش آرزوببـــــــین هـــــــر 
  

  زاد اســـــت او پـــــیشرا ببـــــین ایـــــن جـــــام 
  

  ببـــــین و ایـــــن رهـــــایی را بخـــــوان بـــــاز     
  

ــت    ــن بودنــ ــود ایــ ــه خــ ــاز  آريبــ ــزن ســ   بــ
  

ــاي در   ــام را معنـــــ ــن جـــــ ــاز ایـــــ   آنبســـــ
  

ــان   ــه جــ ــان  همــ ــت هرســ ــود اســ ــرم بــ   محتــ
  

  بـــــه قـــــدرت خویشـــــتن بیـــــدار برپـــــاي    
  

ــن راي   ــود ایـــ ــن بـــ ــر در مـــ ــوان تغییـــ   بخـــ
  

ــان    ــت پرسـ ــیل اسـ ــن سـ ــین و ایـ ــودت را بـ   خـ
  

ــر او رهـــــا ــانبخـــــوان بـــ ــاد بـــــر جـــ   یی بـــ
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ــام   ــایی جـــــ ــوان از ایـــــــن رهـــــ   آزادبخـــــ
  

ــب     ــکوه و قلــــ ــا شــــ ــن دنیــــ   داد آناز ایــــ
  

ــاز   ــودت ســـ ــهر خـــ ــان شـــ ــوان و ارمـــ   بخـــ
  

ــه    ــاز و نغمــــ ــداري بســــ ــه بیــــ ــردازبــــ   پــــ
  

ــزاران    ــدن هـــ ــا خوانـــ ــودي و بـــ ــی بـــ   یکـــ
  

ــرازان   ــون فـــــ ــیش از میلیـــــ ــزاران پـــــ   هـــــ
  

  زان بــــاد ایــــن جــــام اســــت هــــر ســــان فــــرا
  

ــان و تــــن  ــه جــ ــان  آن همــ ــود اســــت انســ   بــ
  

  آســــان بــــه پــــیش و ایــــن جهــــان تغییــــر     
  

ــان    ــر هرســ ــان تغییــ ــواهی جهــ ــو خــ ــه تــ   کــ
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  ایمــــــان در راه شــــــتنیخوبــــــه قــــــدرت  
  

ــاه   ــر جـــ ــه هـــ ــر پیشـــ ــاختن هـــ ــراي ســـ   بـــ
  

  دنیـــا خواســـت تـــو خـــوانخـــودت خـــواهی و 
  

  بخــــوان دنیـــــا بخوانــــد شـــــعر تــــو جـــــان   
  

ــد از   ــه مانــ ــیش   آنچــ ــدان و در پــ ــر دنــ   نفــ
  

ــدرت از    آناز  ــر قـــ ــدها نفـــ ــیش آنصـــ   نـــ
  

  خــــودش را کــــرد همســــان تــــو ایــــن جــــان
  

ــان    ــت از جــ ــا اســ ــت دنیــ ــا اســ ــر از مــ   دگــ
  

ــاي     ــاد دنیـــ ــان بـــ ــه ایمـــ ــر چـــ ــاي هـــ   نهـــ
  

ــاي  ــه دنیــ ــن   همــ ــه در ایــ ــن پیشــ   راي در ایــ
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  ایــــن جــــان جهــــان مــــا جهــــان خــــویش    
  

  خـــود خویشـــتن خـــوان   آرزو کـــس آنهـــر 
  

ــوان   ــیش او خـــ ــته و در پـــ ــم بســـ ــه چشـــ   بـــ
  

ــان    ــودش جـ ــایی را خـ ــد و رهـ ــودش خوانـ   خـ
  

  خـــــودش جـــــان داد او را خـــــود تـــــنش زاد
  

ــودش  ــ   آزادخــــ ــان بــــ ــرد جــــ   دان دادکــــ
  

ــان    ــت آســـ ــم اســـ ــتن چشـــ ــان بســـ   بدینســـ
  

ــان   ــتن جـــــ ــان را خویشـــــ ــان ارمـــــ   جهـــــ
  

ــیش     ــودت در پ ــش و خ ــان بخ ــه ج ــوان آنب   خ
  

ــه   ــا همــــــ ــه معنــــــ ــاي در   کــــــ   آندنیــــــ



  

  

  

  

  چگونه

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  چگونه باید جهان آرمانی را ساخت؟

شدم تا بر  آنرا برایتان بشکافم بر  رؤیابیشتر پیرامون جهان آرمانی بگویم و این  آنکهپیش از 

چگونگی ساختن این جهان نیز داد سخن سر دهم و بدانند این لشگریان طغیان چگونه جهان را به 

  ببالند آنآرمان خویش بسازند و در 

حل ساختن این جهان را برایتان بشکافم و بگویم که تنها راه براي ساختن جهان آرمانی  باید تنها راه

  است آدمیحل  اري تنها راهبید ها است شک بیداري تمام انسان بی

عمر به  آنایم و در  هاي بسیار سالیان دور و درازي است که در خوابی عمیق فرو رفته ما در این هزاره

الالي پیشینیان  آنچه آمدهکنیم، به بند در  و از قول خویشتنم زندگی را مردگی می میگذران یمبطالت 
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رام شده در این نظم هرج و مرج طلب تنها در پی گذران  آنان آرامایم و با نداي  بود را به جان خریده

  ایم آمدهزندگی بر 

گر تغییر  باید از این راه بزرگ و عظیم گفت و مردمان را به بیداري کشاند که این بیداري شروع

  خواهد بود،

ویري به در گام نخستین باید خواند و براي همگان گفت که جهان آرمانی براي همگان است، این تص

  د و همگان در بسط این دنیاي همسان و برابرندنزدي خاص تفسیر نخواهد ش

نی است امزند نهاي باور ما که جهان آر می برابري را فریاد آزاديپاك ما میان  رؤیايکه  گونه همان

  خواند میو همگان را به خویشتن فرا  دهد میداد سخن  ينیز در این برابر

تفاوت میان باور ما با دیگر باورها در همین به انحصار نطلبیدن حق است، شاید بسیاري جهان را به 

را  آناندادند لیک  رجحانرا به تالشی براي تغییر نظم  آدمیاندگرگونی خواستند فریادها برآوردند و 

  ایم ه ما حق را جستهکه بیایید ک آورد میرا ایمانی فریاد بر  آنانحقی در اختیار خویش عیان بود، 

حق به  آنچهستین خود بردند و آدست در  آنگاه بیایید و به ما بپیوندید که حق در آستین ما است

بود و  آناناي نوشاندند که حق به تفسیر  از باده آناندنیایشان نمایان کرد را به دیگران خوراندند، به 

ري با چنین بناي افکار نیست که ما فریاد بر را به دریاي خود کشاندند لیک ما را هیچ سر سازگا آنان

نیست که  آنانبناي یکسان با جانان جهان است، ما را هیچ  ي همهحق در میان جهان و به نزد  آورده
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دیگري فریاد  خویش واست، یکی حق را در انحصار  آوردههر کدام به راهی دور از دیگري فریاد بر 

  سر داده است حق در میان همگان

  کشاندیم،رو بود که ما فرا خواندیم و همگان را به این تالش از این 

فریاد جهان  آنچهپروار، اي رهامندان بی بال، برخیزید و جهان را با  آزادگانپربال، اي  انگرانیطغاي 

  کنید، آشنااست  ها آرمان

 را معنا آناختیار شما است و شما  آنچه آزاديبدانان بخوانید که حق در اختیار خویشتن شما است، 

بر نیامدیم و  آدمیانهم رنگ کردن  آرزويدر  میا فرانخواندهخواهید بخشید، ما کسی را به یکرنگی 

  خویش راندیم آزاديهر تن را مختار به 

بخوانید و بگویید که  آنانفریاد ما به جهان سرکش و مغرور سر داده است بر  آنچهحال طغیانگران از 

  رتان استقد حق خویشتن شما و جان گران

مگر کسی را یاراي تحمیل نخواهد بود، کسی حق پنداشته نخواهد شد  ها آرماندر میان این جهان 

بال و پر دهد، این  آنکند و به  آذیناست و هر تفکر را  آنهر که در  جهان را حق بپندارد، آنکه

  فرسا است جانان جهان به رزمی طاقت ي همهفراخوانی 

است و راه بسیار در میانه است، راهی طول و دراز که مقصد به همت ما فرسا  این طریقت طاقت آري

  آدمیانبسته است، به با هم بودن و اتحاد ما خالصه است و از این رو بخوان بر کثیر 
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که  آنجايپرورانده است، بر همگان بخوان و به دل  آرزوییبر هر که از جماعت جانان است، هر که 

  کردن فرا بخوان آرزورا به  آناناند  را کشته آرزوهادیدي 

که  آورندتا به خاطر  کنند آرزو شدند تا آننیز بر  آنانخویشتن بگو تا شاید  ياهایرؤبرایشان از 

  آمدندبر  رؤیاه راه کردند و ب آرزونیز چون تو  آنان بود، شاید آرزوهازیستن در میان همین  ي همه

را  آرزوا مردمان بی دل خوش کرده ت آنانبه مسلخ برند، را  آرزوهاتا  اند آمدهبیشماران را ببین که 

را به اوهام و خواستن را به حماقت  رؤیابسازند،  آرزوکنند و برایشان  آرزوبه جاي دیگران  ،آورندبر 

  است را به خورد جماعت دهند تر آسان آنچهبدل کنند و 

  اند، در برابر است، ببین چگونه بذر یأس را به دل بیشماران کاشته آرزوبال و بی  جماعت بی

  اند خواندهرا در این ایستا ماندن و در خود فرو رفتن فرا  آنانببین چگونه 

که این  ارزد ینمنساز که به لعن جان  آرزوبخوان، برایشان  آرزوباش، برایشان  آنان آرزويتو بال 

  ،ستا دیگران را دوباره خواندن آرزوي

 آنچهن سرمشق کردند، دیدي که چگونه خویشتن را براي دیگرا آرزوي آناندیدي که چگونه 

  اسیر کردند، آنخویشتن طلب کردند را طالبان بسیار برایش ساختند و در 
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 يآرزوها، تو تنها برایشان از اند آمدهدیگران به حصر در  آرزويببین دوباره اینان را ببین که در 

در میانه است، کسی را  آرزوهاو بدانند باز هم دنیاي  آیندتو به وجد در  آرزويز خویشتن بگو که ا

  ،اند آمدهبه فریاد بر  گونه این آناننیست، این جماعت از گنگ بودن  رؤیایاراي از میان بردن 

  خواهد شد، آرامدر میان فریاد رساي تو  آنانخواهی دید که نداي  آنگاهبزن  تو فریاد

، نخست گام در برابر آمدرا بخوان که جهان در پیش روي از تالش شمایان پدید خواهد  انگرانیطغ

  خویشتن کنید آرزويمردگان را زنده بر  آرزوهمان است که 

و ملوالن را جاه خواهند  اند کردهن خموشی ، همگان را محکوم به ایاند ساختهجهانی به بلنداي سکون 

  به جاي نماند، ییایرؤو هیچ تن را  در میانه نباشد آرزوییداد تا دیگر 

  در نظاره استببین که کار سخت تو در برابر این خموشی بیکران 

، بلند بلند فریاد میزند که از داشتنش به وجد خواهی بود، خروش خواند میتو را به خود فرا  آرزو

  دان آمده آرزوهای واهی گفت، اما اینان که براي سالخخواهی کرد و شورش را درود خ

  به اوهام بدل کنند است را رؤیارند و هر چه در میان را بی ارزش پوچ بپندا آرزوتا  اند آمده

  خوانند میها را ببین که چگونه به گوش جماعت مسخ شده برابر بیشماران سالخ 

  تباهی است آرزو
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  خوش خیالی است رؤیا

  ایم جهان واقع همین است که ما ساخته

بازان بدکار چگونه جماعت بسیار را به آرزوهاي از پیش ساخته به افکار خویش  ببین که این دغل

  خواهند ساخت آرزویی، ببین که چگونه برایشان هر بار اند رانده

  بی در و پیکر و واال مقام اي خانه

  جایگاهی در علم به وسعت تمام جهان

  ثروتی به بیشماري ستارگان کهکشان

  سرعت نور در کیهاناي به  ارابه

فرا  آنان آنچهکردن نباشد و  آرزوتا دیگر کسی را توان  اند کردهخود  آرزوياینان همه را مسخ در 

  را تکرار کنند اند خوانده

، اینان را پرورانده تا در برابر شبان روند میملوالن جهان را ببین، ببین که چگونه به دنبال شبان خود 

خواهد بود و حال خواهی دید که چگونه سر  يبردار فرمانیان همین خویش طاعت کنند، ارزش در م

تو خواهی دید که  آخرباري برابر راه را ببینند و به  آنکهبی  روند میبه زیر به دنبال شبان خود به پیش 

  شبان همه را با خود به اعماق تباهی خواهد برد
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تو از دیربازان بود،  آرزوي آنچهخواندي از  آنانفریاد زدي بر  آنانکه در برابر  ام دیدهیاغی تو را 

تو  آرزويعوام در ننگ کسی برخاست و  آنات گفتی و دیدم که از دل  برایشان از آرزوهاي هر باره

  را دید

کرد، بیشتر دید، جهان پیرامون خویشتن دید و  آرزوتو  آرزويآرزویت زیبا بود و او به زیبایی 

  تباهی است فریادکنان ناله سر داد، این راه به

نه خانه بردند آرزومندان را نیز به سالخ خا را به سالخ آرزوسالخ بسیار داشت، همانان که  ،شبان آري

  ردستان که آرزومندان به مرگ کیفر داده شدند،دو آنن، از خواهند برد مثال همان دیربازا

اغی تو که به مانند اینان نیستی و فریادت مالزم و در را دریده است، لیکن تو ی آرزوها حال جهان

 تو آرزويبه  آنانخواند تا خود خواهی  آرزويفریاد خواهی کشید و از  آنانتکرار است، تو به پاي 

  بیدار در دل خود ببینند،

 نآرا بدانان نشان دادي و حال ببین در میان همان گله و  آرزوکه تنها  يا دهینتراش آرزویین برایشا

  کرده است آرزوشبان، شبان هم 

، رؤیاهاو دیگر سر رفتن به تباهی نخواهد داشت، این توان در میان  اید کرده آرزواو را نیز بیدار در 

  قدرت بیدار کردن شبانان را نیز خواهد داشت،

  دور ماندن از گله را کرد، آرزويشنیدم که شبان 
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دیدن که در دشتی رها  آخرشن گله بود و سر دور بودن از ای آرزویش ي همهه نخواست، او قبیل

  جهد سو می آنفریاد کنان به این سو و 

  اند خویش برآمده آرزويات حال ببین بسیاري را در راه  یاغی تو بیدار کردي و به بیداري

  ، تو فریاد زدي و خواندياند دیدهدوباره در شمایل شبانی ما را  ترسند، از تو ترسانند، از من نیز می

  خواهم شبانی که راه به علفزار همیشه سبز هم رهبر است را نمی

، غمین ملول نشو، هزاران سال است که اینان را دانستند نمیهایت هیچ  تنها گوش کردند، از گفته آنان

فریاد بزن و  تغییر نخواهد بود، اما باز هم آنانبه فریاد نخستین تو در میان  اند کردهبارور  گونه این

از من و تو وحشت کردند بدان که راه بیداري در  يکه دید ییجا همان رایشان تکرار کن،دوباره ب

  پیش است

در طریقت بیداري  آنانشفتند شادمان باش که آاگر دوباره ما را به شبان تصویر کردند و از ترس بر 

  اند گام نهاده

  شمایل شبان رند دید خویشتن از خویش ترسید، او از این خودي خویش نیز هراسید و خود را به

  نکند در میان قلب من نیز رخنه کند، نکند او مرا نیز بفریبد و در کام خویش فرو دهد؟

  عمري است که در میان وجودمان النه کرده است، آخر
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است و  آفریدهپیروي از دیگران  را به آناناز این جماعت بسیار تنها فرمانبران را پیش فرا داده است،  

  بلعد زیست دیگران را می شادمانانِپرورد و  ته است میکاش آناندر  آنچهیان در م گونه این

 گام اما به نداي تو دیدي که برخی از این شبان بودنت از شبان بودنم از شبان شدنشان هراسیدند، این

  پیروزي در نخستین رزم ما است

  حال باید به میان بود بلند بلند برایشان خواند

  کنید آرزو

  خود را بسازید يآرزو

  خود شما است آرزويجهان ارمانی 

عمق افکارشان تصویر خواهند فت، به روي و نمایش چهره خواهند دوخت و به به فکر خواهند ر

  دوباره فریبی در میانه است آیاحقیقت است،  آیاکرد، 

  تان داشتدورترها بگو و با من همراه شو که این راه دراز آغازي در دوردس آنکمی دورتر برو از 

  بیداري راه ساختن جهان ما است،

  ،زنند میفریاد  ها خیابان، در میان اند آمدهیماي بر غیان را ببین در هر تصویر و سیا

  خوانند میبه صوت قرا براي بیشماران 
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  کنند مینگارند و تصویرش را ترسیم  هاي بسیار می بر لوحه

مدام صدایی در گوششان  آخرگذرند،  از جان می در جاي نمانده و هر بار براي بیداري آنانببین که 

  تکرار شده است

  بیداري تنها راه عالج این بیماري است

  است آزاديبیداري تنها راه رسیدن به جهان 

اند در هزار سیماي و به هزار چهره در  پاسخ گفته آناین صداي را بارها شنیده و حال به نداي  آنان

  اري سر دهندتا در برابر همگان نغمه بید آمده

  اند سون درماندهاند، چه بسیار که به اف چه بسیار که در خواب مانده

  اند خواندهچه بسیار که خویشتن را به خوابی دراز فرا 

  اند و چه بسیار که در این حماقت خویشتن را عاقل رانده

کنی، اما مهراس یاغی تو را بسط این جهان کاري طاقت فرسا است که باید همگان را به راهش بیدار 

فریادي است که هزاران  خوانی میخویشتن است، هر چه  گویی از فریاد مانده در گلوي می که هر چه

اي، تو را تغییر رنگ و تصویر در میانه نیست که تو همه چیز را از دل و براي  بار به دل خوانده

  يا خواندهخویشتن 
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  همگان بودبیداري  آرزویش آنکهاست  آمدهبه تصاویر بسیار در 

  ار نقل داستان کرده استیکه نقال وار براي بس ام دیده ،ام دیدهاو را در میدان شهر 

  تا در میانش خرد کنند آمدهکه به تمثیل و تصویر در  ام دیده

که براي بیشماران از طول و درازاي جان و هر چه از عزل تا کنون بوده است خوانده است و  ام دیده

  و ساز سر داده است آوازجان بخش برایش که در ندایی  ام دیده

 آرزويشبانان نیز  از شنیدن نامدرد میازار که است، او را شبان مخوان و در این او همان یاغی میانه 

  او را در این راهبري نخوان که او بیدارگر جهانیان شده است مرگ خواهد کرد،

  در خواب خواند اعت بیشماربه هر سو و با هر توان که در جان داشت فریادزنان براي جم

  برخیزید

  وقت هوار است

  جانان همه دنیاي عیار است

  او در پیش و فریاد زنان از جبر جهان خوانده است

  خویش گیرید آغوشبیدار شوید اي جانان جهان و در این بیداري اختیار را به 
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  بود راه و وسیله نیز کرار است،مبانی بسیار است، معانی نیز بسیار است و در برابر هر چه مبانی و معانی 

  تا در این راه بیداري یکسره فریاد کند، آمدهتا بیداري را فریاد کند،  آمدهاو 

براي جماعت در بند  آوازاند، یاغی را ببین که با ساز و  شبان در پیش و رمه در دورترش به پیش

  برخیزید،: خواند می

  ،خرامد یمو نظم را  گوید می، به نثر دیسرا یمشعر  خواند میتنها مدام برایشان این خنیاگر 

  بر دیگران خواند نداي را شنید و آنگله پیچید، یکی در گوش  آرام آرامصداي ساز دلکشش 

  چه شده است با ما

ي  غی برایشان خواند، صداي سازش بود و یا نغمهرون برده در پیش بودند که باز یادیگران سر به د

به هر  کرد میدانم تنها یک نداي را تکرار  د و یا نمایش در پیش نمیهاي تصویر شده بو غزلش تمثیل

  اي را به رخ کشید برایشان تصویر کرد مدام چهره آموختنبود و بی  آموختهچه 

  او اراده بود،، کرد میخواست و خواستنش جهان را دگرگون  مغرورانه ایستاده بود، تنها می

را به خود فرا  آنانرفت،  همان اختیار اینبار تصویر به تمثیلی شده بود و در برابر بیشماران راه می آري

  و یکی دیگر از رمگان سر بلند کرد و بلند بر دیگران خواند خواند می

  بایستید
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ست دان کسی از او نشنید و بر راه خود پیش رفت، او نادرست خوانده بود، اشتباه راه برده بود و نمی

را به  آناز دیرباز بر او خوانده بودند  آنچهچه گفته است، او تنها اختیار را دید و توان کرد تا به مثال 

  خواند میکار خویش فرا گیرد اما یاغی باز هم براي او 

دوباره در همان سیمایی که بود با همان چنگ و ساز با همان فریاد و شعر، با همان داستان و تکرار با 

  یش و تصویر براي او خواند و دگر بار گفتهمان نما

  جان

  تصویر از خویشتنشان بود آرامي  اینبار تصویري در برابر رخ بسیاران در برابر گله

از مظلومان بود، از ظالمان بود از جانان جهان بود و همه در تصویر رنگ دادند، همه نقش کشیدند و 

  راندند می آنانو  خواند می، یاغی دید میهمه تصویر کردند، همه را 

، خود نخواسته بود تنها فرمان بود که از گریبان او برون و به کرد میرا از تصویر دور  آنانشبان 

بر لبان او نیز رسوخ کرده بود و این  آمدهگریبان دیگر رسوخ کرد، همان فرمان از گریبان دیگري 

 آنفرمان عظیم را به لبان چشید و  آنیز ن آوردپیشتر فریاد بر  آنکه، داشت میرا به تکرار وا  آندوار 

که اراده را دید، اختیار را به رو کشید فرمان را خواند و جماعت در پیش گاه به  آنگاهرا برون داد، 

بنا بود به خود هر که فرمانش رسا و فریادش  آخراین فرمان و گاه به فرمان دیگر سر فرو بردند، 

  ساخت میو مطیعان به زمین  خواند می
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واز دیرترها را خواند و جان را آش نواخت، دوباره همان بدانان چشم ندوخت و دوباره بر نیاما یاغی 

  را به این تصویر نمایان ساخت، آنانبه طلب کشید، به روي رخ رخساران بیشمار نشاند و 

تا  اند آمده، اند آمدهبر  آنانو دیدند که شبانان در تعقیب  رفتند میهمه در کنار هم بودند، همه راه 

 آنانبرانند، به دنیاي خود بکشند و از  اند کرده آرزوخود  آنچهرا به خویشتن فرا بخوانند، به  آنان

  خویشتن را بسازند

که از  آناننبودند،  گونه اینکه به ذات  آنان، از دل همان گله برون شدند، آفریدیاغی دیگر یاغیان را 

همتاي دیگران و از  آنانابر انسان و بزرگ دیگران نبودند، که  آنانخون پاك و نژاد واال نیامدند، 

نیز به راه  آناننیز خواندند،  آناناو خواند  آنچهدیگر جانان بودند، تنها فریاد را شنیدند و به فراخور 

  نیز در این بیداري سهیم شدند آنانو  آمدند

غی برون داد، جنگ در میان همین گله یاگاه شبانان از عاصیان بندگان فرید و گاه فریاد بیداري از 

  خواب کردن و بیدار خواندن بود

، طول عمر درازي کردند میو یاغیان به بیداري فریاد  خواندند میخود را شبانان مدام الالي پرتکرار 

، بیشمارانی را به این الالي اند کردهخود  آناند، همه چیز را از  است که شبانان همه جا را فرا گرفته

  است آناني شنیدن ساز  آماده آنانو گوش  اند بردهدل فریب راه 
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به  که گاه هر صدا را بدل اند خواندهقدر برایشان  آن، رود میبه خواب  آرامسرایند و جماعت  می

باز یاغیان  الالي زهرآگین کنند و آنجال نداده تا هر صوت را بدل به الالي خود کنند، دیگران را م

  خوانند می

  خوانند میهر قدر سخت و جان فرسا است باز هم 

او را  نبار به حواس دیگر او رخنه کردند،اگر گوش صوت را به الال بدل کرده ای ،زنند میدوباره فریاد 

  بوییدن در آشفتند،و به  آمیختند، به گفتن در آموختندبه دیدن 

بدل  آنانر فرا خواندند و هر چه در اختیار بود را به اختیار حواس او را به کار و احساسش را به بیدا

  کردند

  تیار و مهر و رهایی را تصویر کردندخااز ظلم خواندند، از جبر گفتند و از جور گفتند، 

  خواند میبود  آنانبود و حال به ندایی تومان هر که از  برخاستهاغیان بسیار از میان گله ی

و باز همه چیز بر  خواند میگ جهان و جان رزداد ب آنو  آزادي، از گفت مینیا از آرمان بزرگ د

سر برآوردند و دست یاري بلند  اي تازهبود که باز یاغیان  آنان، از حلول و رسوخ کرد میحلول  آنان

  آموخت میطغیان طغیان را کردند، 
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همین درس را تداعی  آنان، نیاز به گفتن نبود که بودن گفت میاز درس یاغیگري  خواند میبدانان 

براي جستن حقیقت خویش بسیاري را بدین طریقت فرا خواند، بسیاري را در  آنانکرد، هر بار دیدن 

  این تغییر راهبان شد و فریاد طغیان گله را فرا گرفت

شنید و در دلش بیدار  می آنانشنید، از  به گوش می شبان نیز همه چیز را شنیده بود، صداي یاغیان را

، از این در خود ماندن درمانده شده بود، خورد میهاي بر لب را به درون  هر بار نداي فرمان ،شد می

فرمان خوانده  آنکهفریادکنان بر  آخرسو راه برد تا سر  آنقدر به این سو و  آن، زد میناالن بود، فریاد 

  عصیان کردبود 

  کرد آرزوبود که  آنجادیگر امر را نخواند و 

  کرد آرزوگفتند و حال شبان بود که  آرزوایشان خواندند، یاغیان بسیار برایشان از را بسیار بر آرزو

  دیگر شبان نباشد

، چرا شنید نمیندا را  آن، دیگر خواند میرا به دور  آنو شبان  رسید می از صداي دوردستی فرمان

نیز باالتر رفت و به صداي فرمان گفت که خاموش  آنجاخواست که بشنود کار از  و نمی شنید نمی

  باش

 آناندوباره در میان گله کسی بیدار شد از نداي شبان بود که بیدار شد و دیدم که راه کج کرد و از 

دیگر  ،شد می، کسی دور رفته و هر بار از اینان دورتر خواندند میاز هم دور شد، حاال همه ب
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، شد میو دیگري دورتر و دورتر  خواند میهایی را به خود فرا باشد، کسی تن آنانخواست از  نمی

 آخرو براي دیگران خواندند و هر کس طریقتی پیمود تا به  آمدندبرخی به برخاستن به راه یاغیان بر 

  گله به جا نماند آنهر چه خواندن بود همه بیدار شدند و هیچ از 

  تزمان در میان همین بیدار کردن اس ي همهزمان برد، 

  در پیش است بسته بدین بیدار کردن است، آرزوهاهر چه جهان 

داشت را  ي این بیداري مصروف کرد و هر چه در جان ت، هر چه تالش بود را به هزینهاز زمان گذش

  آمدندهمه و همگان براي بیداري به فریاد در  آزادگانارزانی این طریقت کرد، یاغیان، 

  گاه از جبر گفتند و بیدار کردند

  اه از ظلم خواندند و آگاه کردندگ

  گفتند و همراه کردند و بخشیدنش آزاديگاه از 

  پیش رفتن را بر راه کردندگاه از طغیان گفتند و 

  خواند میآمیخت و به همگان  و کالمی به تکرار در می گفتند میهمه 

  بیداري تنها راه حل است
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در خواب مانده را به بیداري فرا خواند که تنها راه برون رفت از  باید این جماعتباید که بیدار کرد، 

  این جهان در ظلمت بیداري دیگران است

د مگر به تالش همگان، همگان در راه نخواهند شد مگر به بیداري تصویر نخواهد ش ها آرمانجهان 

  و این بیداري عزم ما است ها دل

را بیدار کردن و به  آنانرا همراز کردن، به ماندن  آنان گفتن آرزورا بیدار کردن، به  آنانبه خواندن 

  را همراه کردن آنانهر هم و تالش 

دانست این راه چیست،  ي بیدار از نداي طول و دراز بسیار یاغیان حال بیراه بود، تنها بیدار بود، نمی گله

  شد آغازي بیدارار بود و باز مقصدش کدامین رود است و به کدامین دریا خواهد ریخت، تنها بید

  خواندند و ندایی جهان را فرا گرفت آنانرا فرا خواندند، بر  آنانیاغیان 

  حق در میان آرزوهاي شما نهفته است

  را تصویر کنید اید کرده آرزو آنچهرا نفی و  آزار

 آرزودانستند و دوباره  رؤیان یدار بودند و در برابر این بیکراداشتند، ب آرزوز حال مردمان گنگ دیرو

  را پیش رو کردند آزاديکردند، دوباره از خود خواندند و براي خویش 
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همگان است،  آرزويجهان  آرمان ما است، جهان آرمان مارا حق پنداشته این  آدمیانجملگی از 

  جانان است ي همهي مشترك میان  جانداران است، این ایده ي همهجهان آرمان 

  بیشمار بیداران به راهی یکسان همه را فرا خواهد خواندبیداري را فریاد زده حال در برابر 

  شت که خویشتن شبان خویشتن استبه شبان خواندن دیگري نخواهد دا کس نیاز

خویش  آرزويرمان همه بر آهمه در راهی یکسان به غایتی برابر در کنار هم هستند، بدین جهان 

  اه آرمانچگونگی ساختن جهان  آنست ا گونه اینجنگند و  می

بیداري شرط است، خواندن دیگران بدین طریقت راه است و رسیدن در کمین همین خواندن و تکرار 

  بیکران یاغیان گره خورده است

کنند این چگونگی ساختن جهان  آرزوگفت تا بیدار شوند و  آنانباید خواند، تکرار کرد و باز بر 

  است ها آرمان

ساله را در روزي ش تو را بدانجا رساند و ره صد الاي که بی ت لیک اگر در تعقیب راهی برآمده

  سیار خواستار استاي و ساختن این جهان تالش ب رفتهاي، راه را به خطا  بگذراند عمر به بطالت داده

  ش فراوان و جنگ در تکرار خواستار استهم بسیار عزم بسیار، تال

  خت،ویشتن خواهد ساخ ،این جهان را به تالش و تکرار در تالش خویشتن
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  این جهان یک تن و براي تنی چند از یاغیان نیست، جهان هر چه جان در جهان است،

تو تنها بیدار کن،  تند چگونه این جهان را باید ساخت،حال که باز چگونه را بر تو خواندند، دوباره گف

  بیداري را فریاد بزن و بسیاري را بدین طریقت بخوان

را بدین راه کشاندي و به  آنانکه  آنگاهکه بیشماران را در این طریقت خویش فرا خواندي،  آنگاه

  خواندي از متن این خواستن آنانبیداري بر 

که با فریاد و  آنگاهپنداشتی، خویشتنشان رساندي، همه را حق بر جهان  آرزويرا به  آنانکه  آنگاه

  اهی یکسان به راه خوانديیمت، به خواندن و در ترسیمت همه را در رتعل

ر ساختن جهانی همدست خواهد بود که همه از نش را فریاد خواهد کرد، دهر تن چگونه ساخت آنگاه

خواهی دید که بسیار بسیار بیداران جهان راه به رو خواهند داد تا جهان  آنگاهد، بهره خواهند بر آن

  ساخته شود ها آرمان

ي ما گفتن جهان  واندن و در کنار هم بودن است، وظیفهي ما بیداري است، بیدار خ لیک وظیفه

همه در کنار  آنگاهخویش را در میان همان دنیاي واالي ببینند و  آرزويآرمانی است، باید بدانند و 

  هم خواهند بود

که ما را زودتر به جهان  آوردي خویش به راهی سر بر خواهد  ست که هر کس با اندوختها آنگاه

  آرمانی بخواند
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، به بیداري فرا زنند میایم که هزار هزار در میان دنیایند، به دنیاي گام نهاده بلند فریاد  اغیان را دیدهی

  خوانند میدانسته را به دیگران بلند  ها آرماناز جهان  آنچهو  خوانند می

  خواند می آرامداشت براي رهگذري یکی از همان یاغیان بود که 

  جهان آرمانی آرمان تو است

  ي او را دید و پرسش کنان گفتدیگر

  او است او کیست که جهان آرمانی آرمانگر م

  خواند میهمان رهگذر با صداي رسا  دیدم که

  قدر در جهان جانی گران

  خواندند میو براي جماعت بسیار در برابر  رفتند مییان در کنار هم به پیش یاغ

  این جهان ارمانی آرمان یکایک شما است

  شما است ي همه آرزوياین جهان 

  اند برآوردهگویند و از چه داد سخن  دیگري سر در گم و در خود مانده بود که اینان چه می

  ان را فرا خواند و بدو گفتیکی از یاغی
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  باشد آنان ي همهچگونه ممکن است جهان آرمانی آرمان 

خویشتن  رؤیايبود که چشمان دنیاي براي کوتاه زمانی بسته شد، همه چشم بر هم گذاشتند و  آنگاه

  داشت آرزوییرا دیدند، هر کس 

  یکی دنیاي را در میان خواندن به تکرار نام خدایان دید

  یکی دنیاي را در کسب ثروت و قدرت بسیار دید

  دید ر میان عبادت بر سنگ آسیابانیکی دنیاي را د

  و جان جهان دید آزادينیاي را به یکی د

جان کشید  آنخویشتن به پیش رفت، هر کس تصویري ساخت و در  رؤیايهمه دیدند و هر کس در 

بسته  يا قهیدقسمان رفت، همه در شادي خود بودند و جهان چشمش را براي آپر داد، بال گشود و 

  بود،

که بعد از دیدن بسیار از آرزوهاي  آنگاه، جهان هم چشمانش را بسته بود ندچشمان بسته بود  همه

  خود دید آرزويخویشتن، هر کس چشم گشود خود را به کنار هم 

ه باز کردنش تنها چشم بستند و ب آنان، آمدند نجا دربدا آنانجهان چشم بسته بود و کسی ندید چگونه 

  خود بودند و به پاسخ چگونه ساختن جهان ارمانی گفت ياهایرؤدر کنار هم 
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ش ساخته خواهد شد لیک به درازاي آرزوهاي بسیار جهانیان و گشودن ها چشموتاهی زمان بستن کبه 

  طول خواهد برد

  طول و درازش را به غم مگیر و بخوان که در پیش است، به کوتاهی پلک زدن چشمان به پیش است،

  کن، آرزوچشم را ببند و 

  اي ساخته رؤیادر  آنچهتا ساختن  اي هکرد آرزو آنچهتا  که گشودي دیگر مبند تا ساختنش آنگاه

  .است آنجهانی که الیق زیستن جان بر  آناینبار چشم بر هم مگذار تا بسازي 

  

  

  

  



  

  

   

  گفتار

  

  



  

  

  

شدند  آناند، هزاري از متفکران بر  ها بافته بیشماران برایمان قانون آنایم که در  به جهانی چشم گشوده

  تر از پیش جهان را برایمان تصویر کردند، به ما بیاموزند و هر بار پیچیدهتا زیستن را تشریح و 

  پیچیده و بی انتها

  کرامت انسانی از لبان بسیار از اندیشمندان تکرار شد و هر بار انسان را به نوك هرم زیستن نهاد،

  ز ما در میانه استاند نزدیک شو، چه ا نظم پنداشته آنچهبنگر و بیشتر بر 

در میان  جار زنان، صداي اند کردهات در زمین است را تصاحب آدمیانی که هر چه لذات و نعم

  گویند؟ ه میچ آنانشهرها را بشنو 

  بخوانند شمایان اشرف مخلوقات بر زمین هستید آدمیانتا بر  آمدهبی پروا بر  آري
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  شنوي؟ دارشان را می صداي دنباله

  اي؟ درد را چشیدهتکرار مکرر این 

از  آدمیانرا به حال خویش رها داشته شادمان  آناناین گام نخستین از این تقسیمات و طبقات است، 

 آنچهي منت هر  بر دیگر جانداران ارج و قرب خواهند داشت، از این رو بود که با دیده که اند آن

  بزرگان خواندند را آویزه بر گوش و سرمه بر چشمان کردند

  شد میبر زمین تکرار  آدمیانبه تکرار براي  ر زنانجاصداي 

  شمایان اشرف مخلوقات زمین هستید

  جهان را پر کرد ي همهقاري خواند، بزرگ مردي تکرار کرد، اندیشمندي به جان پذیرفت و ندایی 

شما است، این جهان براي شمایان پدید  آنزمین از  ي همههر چه بر زمین است براي شما خواهد بود، 

نعمات بر زمین است لذت برید و بدانید هر چه جان بر زمین بود براي شادمانی شمایان  آنچهاز  مدهآ

خود کوفتند فریاد سر کشیدند و بر سر و روي  شادمانان شنیدند می آنچهپرهوس از  آدمیانخلق شد، 

و همه چیز را  اند، از این رو بود که دیگر کسی را حرمت ننهادند که ما را بزرگ جهانیان لقب داده

  تصاحب کردند

  کشیدند میفریاد  آمدهجارچیان بر 



 نی شهسواری ٢٠٧

 

 آنچههایشان را بکنید و جامه بر تن کنید، از  در برابر دیدگان است تناول کنید، پوست آنچهبدرید از 

  براي شما است به درستی کام گیرید و بهره ببرید

  :دوخت و گفت یکی از همان مردمان در برابر جارچی بود که مشتاقانه به او چشم

  اند این زنان بر زمین از چه رو خلق شده

  :جارچی فریاد زد

  شما است آننعمات از  ي همهنعمات براي شما خلق شده است کام گیرید و لذت ببرید که  آنچهاز 

را کفاف  آناندند، یکی ي زنان رفتند، زن گرفتند و زن بر لبخند بر لبان به سوي حجله شادمانانِمردان 

  سمان بلند شد و اشرف طالب نعمات بیشتر بودآاز هم خواستند، نداي بر نداد و ب

  و بر لبان جارچیان فرو نشستید دار در دل اسمان چرخ صدایی دنباله

  دو زن برگیرید،

  سه زن را تصاحب کنید

  ،آوریدچهار زن به عقد خود در 

  نعمات براي شادمانی شمایان خلق شده است ي همهکه  آوریددر توانتان است را به چنگ بر  آنچههر 
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  دوباره یکی از مردمان شهر رو به جارچی خواند

  زار ما را نیاز بر کارگران بیشمار است براي کسب کار و تولید بیشتر در گندم

  ت و زمین به ندایی همگان را فرا خواندجارچی اینبار بر آسمان چشم دوخ

را به بردگی خود  آنانو  آوریدزادگان را به بند در  رامخوردگان، ناالیقان، ح تران، شکست ضعیف

  و فرمانبران است آموختناین درسی براي  ید که این نداي ارباب همگان است،گمار

آورم او  مرد بل هوس را به یاد می آن، صداي شد میافزوده  آنطبقات در حال زایش بود و مدام بر 

  :اش را فریاد زد رو به قاري کرد و بلند خواسته

  ي خود کرده است، بندگان در بند مرا شیفته آنیکی از 

  هنوز کالمش را به پایان نبرده بود که قاري بر او خواند

  د شدفرزندان خلف شما خوانده خواهن آنانکنیزان در بند کام گیرید و که کودکان  آناز 

سمان و زمین آاي خواست و هر کس طالب حقی براي خویشتن بود و مدام ندا در  باز کسی خواسته

  :خواند میشمرد و بر او  تر از دیگران بر می را بزرگ مرتبه آدمیآمد،  به تکرار در می

  نعمات بر زمین است لذت برید و براي خویشتن کنید آنچهاشرفان با کرامتان از 
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، هر که هر چه در توان کردند میو دیگران را مسخر خود  آوردند مییک به وجود  طبقات را یک به

خود کند، هر چه از حیوان تا گیاهان بر زمین  آنبست تا جماعت بیشتري را از  داشت را به کار می

  ،آمدبود در این چرخه از ملکیت حکام به بند در 

دند، مغلوبان را برده خواندند و چرخه در حال کشی تر را به بند تیار بردند، مردمان ضعیفزنان را به اخ

  تکامل خود بود

حال عالمان و  خواند می آدمیانبر  گونه اینحال دیگر این تنها صداي قاري و جارچیان نبود که 

  کردند میدانشمندان، بزرگان و فیلسوفان هم براي مردم موعظه 

  اندیکی از همان اندیشمندان براي جماعت بسیار در برابر خو

این را نه قدرتی در اسمان که همین  بزرگی در اختیار او است، ي همهت، معناي کرامت اس آدمی

  تفکر و استدالل عالمان پاسخ داده است

  مندان بر خیزید و جهان را تسخیر کنید کرامت

جهان بود، بازي  آوردهمردمان شادمان بودند و هر کس در برابر کسی را داشت که به تسخیر خود در 

  ده بود،تسخیر و مالکیت بر دیگران ش
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عمر را در تالش  ي همهبه نعمتی دست یافته باشد سر بی کاله داشت، لیک  آنکهشاید کسی بی 

نعمات است او نیز کام گیرد و این مدام تکرار صدایی از  آنچهرسیدن بدین بزرگی صرف کرد تا از 

  آسمان و زمین و جارچیان و قاریان و دانشمندان بود

 دیربازان چیزي به جاي آندیگر از  روزگار گذشته است، آنهاي بسیاري است که از  هزاره حال

که قدرت و ثروت را  آناناست، در اختیار نوك هرم این طبقات،  آدمیاننمانده و همه چیز در اختیار 

 ندکرامت تسخیر کرده در اختیار خویش بسیاري را به ب ي همهو حال با  آوردهبه اختیار خود در 

خود  آنجهان را در نوردیده و همه را به کمی و بیشی از  ي همهظم اند، حال این ن طاعت خود کشانده

  .کرده است

  ؟اند سپردهاما هدف از زیستن را به کجا 

  هدف از زیستن چیست؟ آنانبه دنیاي 

  اند؟ بهر چه به دنیا چشم گشوده و به کدامین نهاي نظر افکنده

  خواند میرا به مالکیت بر دیگران فرا  آنانها جهان  به نهاي تمام افکار و خواسته

مردان بیشمار  آوردنشتن زنی خواهد شد، گاه به بند در خالصه در اختیار دا آنانم دنیاي گاه تما

ها سپردن، همه چیز در مالکیت  خانه خواهد بود و گاه بیشمار جانداران را به سالخ آنانرزوي آ
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سخر خود کند، واالي دیگران اشرف و پادشاه دیگران و بیشتري را م آنکهشد و ه خواهد خالص

  ارباب خوانده خواهد شد، این هدف واالي از زیستن استبزرگ و 

 نیتر کوچکوار در انتظار  کوبند و در رقابتی دیوانه زمینی بیشمارانی به روي هم می گرداگرددر 

را  الشخوران آنبر زمین خوري و بیشمار از  آرامدر کمین نشسته تا تو  آنان ،اند برآمدهلغزش از تو 

خواهی دید که تو را به بند در اختیار خود برون خواهند برد، برخی تو را با ریسمانی بر گردن به میدان 

  است آوردهت که همه را به بند خود در اي اس یوانهخواهند کشید و نهاي این جهان د

با ریسمان به گردن به دنبال  لی بر زمین گام برداشته که بیشماري از جانداران رادر حا ام دیدهاو را 

  او است آنکه همه چیز از  خواند می آدمیاند کشانده است، او مدام بر عموم خو

شرفان است، شاه شاهان تمام جهان را او مالک است و او را مالک مالکان باید خواند، او اشرف ا

  جهان است او همه چیز و معناياست، بزرگ بزرگان است 

ان کوبند و این بازي دیوانگی در حال جری مقام واال به روي صورت هم می آن يجستجوهمه در 

تنی بسایند و از جایگاه قدسی تنها  آنیکدیگر را سقط کرده تا بر است، ببین بیشماران را چگونه 

  اي گام گیرند نعمات است ذره آنچه

وار گام ننهادیم و این چند صباي  لیک هدف از زیستن این نبود، ما به جهان براي این بازي دیوانه

 دار انهیمدیوانگان صاحب منصب حال فریاد زنان  آريزیستن را در این جنون به بطالت نخواهیم داد، 



 جهان آرمانی           ٢١٢

 

مار دردمندان محتاج حضور بیش آنانخواهند بود تا بیشترانی را به این رقابت در جنون بکشانند، 

 آنگاهرا به پیش برند و  آني جهل را باید که تنانی بکشند، باید با حماقت خود  خواهند بود، این ارابه

  را به پوچی فرا خواهند خواند آنانصاحبان فریادکشان  آنکه هدف از زیستن را بیان کنیم 

  کنندگانش خواهد خواند کتخواند کرد که مدام بر بیشمار شر دنیا را به رقابتی بزرگ تفسیر ي همه

  تو برتري

  تو کهتري

  تو است آنبرتري از 

  براي برتر خوانده شدن بجنگ

  را که برتر و افضل بر دیگران خوانده شوي آنانبدر 

لقب  آدمیانبی عرضه و بی لیاقت، حقا که باید تو را از همان پوچ مغزان خطاب کرد تو کهترین اي 

  اي گرفته

جان سوزي خواهند افزود از تو استفاده خواهند برد تا با تنت بسوزانی و بر ي  ن کورهباز بر تنور ای

لذت است بر  آنچهاي کام گرفتن از  و لحظه آرزوییسوزي و در  حرارت این رقابت بیفزایی، می
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 آنانبه سامان رسیدن و خواهی دید که جز سوختن چیزي تو را حادث نشده است، براي  آمدخواهی 

  بسپارند و تو را به هیزم این سوختن بدل کنند آتشاز است تا تو را به اعماق را نی

  خواند میبود که مدام براي بیشماران از زیستن  آتشیکی از تنان سوخته در میان همان 

  او همه را فرا خوانده بود تا به زیستن بنگرند،

  دار خود ببینند نبالههاي زندگی چشم بدوزند و دنیاي را فراتر از این حماقت د به نگاه

 آنکه او را به جبر در  آتشیهاي زندگی چشم دوخت و در میان سوختن و در دل  او مدام به نگاه

  سپرده بودند فریاد زد

  است آرامشزیستن، 

اش رو  هاي انتهایی از زندگی لحظه آنو در  شد میگرفت و به خاکستر بدل  می آتش، سوخت میاو 

  خواندبه جماعت در انتظار سوختن 

  زندگی همین جان در میان تنتان است، ي همه

  مردمان در بند به تن رنجور خود چشم دوختند که دوباره فریاد زد

  پس از مرگ هیچ به جا نخواهد ماند

  تمام بودن و زیستن در میان همین جان خالصه خواهد شد
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 آتشتا جان به  بردند آتشان مردمان در انتظار سوختن را التهابی به خود فرو برد تا باز یکی را به می

  برد، فریاد کشید

  درد را باز خواند و به جماعت گفت

  پایان در نخواهیم برد،هاي دراز بی  قصه آنفت و هیچ از جانمان از میان خواهد ر

را بیدار  گفتند تا شوري جماعت دبودن آتشکه در میان  آنانن خواندند، یک به یک سوختگا آري

  ند تا جان را دریابندرا فرا خوا آنانکرد و 

  ارزشی در میانه نیست آنت و واالتر از ترین گوهر اس زیستن است، با ارزش معناي ي همهجان 

براي از میان بردن جانت به میان  آنت و هر چه فراتر و فروتر از بودن تو به معناي بودن جان تو اس

را باور و یا دور از باور بدارد و ها  ارزش آناست، اگر تو نباشی دیگر هیچ در میان نیست تا  آمده

  فرا خواندند آتشبود که مقربان  گونه این

  زیستن جان است ي همه

ن است و هدف از زیستن به آسایش زیستن بر جا ي همهگفتند و خواندند که  آنانو بسیار از  آنان

تن فرا خواند، زیسي  شادمانی است را باید که به تنها جوهرهو  آرامشاز  آنچهستن همین جان است، ر

  جایگاهی خواهد بود، گونه اینت و او را ارج نهاد که او الیق در اختیارش گذاش
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و بیدار  مدام نداي جان در میان جهان تالوت خواهد شد تا هر که در خواب است را به خود بکشاند

د، را گران بدار آني زیستن او در جهان است درود بفرستد و  وهرهج آنچهبر  کند، او را فرا بخواند تا

 آزادگانهر چه از تاریخ و گذشتگان است تالوت خواهند کرد،  است، آمدهبرایش جان به سخن بر 

یان جان است، او را زیستن در م ي همهخواهند خواند و همه یکپارچه او را نوید خواهند داد که 

  ر که زیستن را فراي این بی معنا استگرامی بدار و بنگ

 آرامشاي  او در تمناي جرعه است، آزادببین، او تشنه به زندگی او و صالبتش را  جان در میانه است،

، براي بسط مهر او را به شالق اند آوردههزاري او را به بند در  زند، الیان درازي است که فریاد میس

و هر  دندکشانبا هم بودن او را به تنهایی بردند، براي بسط  چال اهیسبستند، براي بسط رهایی او را به 

زجر و حال باز هم در حال  آورندچه قساوت به دلشان بود را بر او روا کردند تا به چنگال خود در 

سر داده  آرامشاست، او مدام نداي  آزاديبردن است، لیکن او را امید به بیداري است، او در تمناي 

  تخود خوانده اساست و به فریادش بسیاري را به 

که  خواند میجوید و به ما  و رهایی می آرامش، زیستن را در کشد مییاد جان در میان وجودمان فر

  نهاي زیستن و هدف از بودن زندگی در میان خویشتن و آرزوهاي خویشتن است

سر داد  آرامشو فریاد  آمدمند از طول این هزاران سال به صداي در  که جانمان پر درد و رنج آنجاي

  به دیگران نیز خواهد نگریست
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نان را لمس خواهد کرد، دستش را به روي پیشوان دیگر جا آنجان خود را خواهد چشید و از طعم 

  خواهد برد، آغوشنوازش خواهد کشید و دمی را به  خواهد برد، بر صورت ماه

جان  داند می، او همه را همتاي خود جان فرا خوانده است و خواند میهمه را به خود فرا  آرامحال او 

  اند مانده آزاديو  آرامش آرزوهاي خود، در انتشار آرزوينیز در  نآنادردمند 

  زند مدام ندایی از دل طغیان جانمان فریاد می

  همه جان و به جان برابریم

همه را به روي چشمانمان گشاده است، هر که جانی در اختیار و به مانند ما کام را هر بار از طبقات به 

  .د به درد خورانده است فریاد خواهد زدآز آدمیزا رنج فرو برده و به این

مغرور بر ، پرندگان اند آمدهسیل بیشماران را ببین، اسبان باشکوه در میان علفزارهاي بلند به پرواز  آن

  ایستاده است، آناندر کنار  آدمینوشند و  می آبها  دوند، درختان در کنار رودخانه زمین می

د را از دیگران مهتر نخوانده و کسی از او واالتر شمرده نشده او خو اي، او را به باالي سر کسی ندیده

اي، تنها زیستن است که مدام در  را در میدان ندیده یبرداران فرماناست، کسی را فرمانی میانه نیست و 

  خواند میي جانان فرا  انههمگان جاري و ساري است، نداي عاشقمیان 

  همه به جان و در جان برابریم
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  رگی بود که برایم خواندي گ صداي زوزه

  جانت سالمت باد هماره هم جان من

تا  اند آنجانان بر  ي همهدیربازان بدصورت و زشت سیرت چیزي در میانه نمانده است، امروز  آناز 

  است آرامشدر میان  آزاد، زیستنی که ضامن جان و جان آورنددنیایی الیق زیستن بر 

  استاي جهان را در نوردیده  نداي عاشقانه

  خود زندگی کنید آزاديو به  آرامشجانان در میان  هم

بند  در طول این هزاران سال او را به آنچهه است، از او خست زند، ی را دریابید زندگی فریاد میزندگ

به ي نفرین شده  به غریزه آمدهاز این عقل در بند در  ،دیا آوردهرد محکوم به جهل خود در این خ

  کشد می ضجه زند، د میاست، فریا آمدهدر تنگ 

  زندگی کنید

که زندگی در جریان بود، دیدم بر روي قاصدکان بلند آواز  آنجايمن در میان دشت سبزگونی، 

دي و کمی دورتر مر کند میخنگ نوازش را نسیمی  آنانجست و خیز دو اسب اند، به  ها نشسته پروانه

  زند نشسته و موهاي همسرش را شانه می
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را دیده است، شادمانان بر روي صورت  آدمیان آرامشست که ، نخستین بار اتابد می آرامرشید خو

  خورشید برایش گفت را به چشم ببیند، آنچهتا  آمدهو ماه در میان روز برون  تراود میجانان زمین نور 

، هر چه دهند میبه زندگی نوید و یکدیگر را  خورند می آبهاي روان بیشمار جانان  در کنار آب

  خود را فرا خواند رؤیاينکرد و هر تن  رؤیارا به دور از این  آنانتر زورمندان بود نیز  دان پر قدرتدن

  خوانند میهمه در میان افکار و در دل و رخسار 

و باید برایشان خواند  خوانند میزیستن را همه  آرامش رؤیاي، ایم آمدهبه جهان  آرامما براي زیستن 

بودن باید که  آرامو  آزادین عهد که جان برایمان خواند براي زیستن و که حال امروز و در میان ا

 ، نهراسید و از هیچ فرو نگذاریداند ساختهاز دیرباز  آنچهجهان را از نو پدیدار کرد، دوباره ساخت 

دورتر و دیرتر بر ماي در جهان  رؤیاي آنچهدوربادا  ن یگانه هستی ما بر این جهان است،که زیست

  ،اند دهیدردورباد هر چه از ماي زیستن را  ،دان خوانده

که دنیاي بر بیداري ما  آنجاهمه را دور خواهد کرد  اند نگاشتههر چه از ما ربوده و بر دنیاي خود 

  دست فریاد بزنند که دنیا و جانان هم آنجا، فریاد هلهله سر داده است شادمانانِ

  جان یگانه ارزش جهان ما است



 نی شهسواری ٢١٩

 

را به دور  اند خواندهنظم و ارزش بر جهان  آنچهکه دنیاي را دوباره خواهیم ساخت، روز است  آن

 آوردرا به جریان در خواهیم  آنخواهیم افکند و نظم و پی این دنیا را دوباره بر خواهی کند، دوباره 

  گفت تا جهان ارمانی را شناخت آنو حال باید خواند و از 

که مدام برایمان از  عهد کرد تا ساختنش فرو ننشست آند و بر زیستن را با جان خوان آرزوينه یگا

  خواند می آزادو  آرامزیستن 

است را بر  رؤیا آنچهکه به جان هم قسم شویم و  کوبد میو بر طبل اتحاد  دارد میجان را گرامی 

  ...آوریم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  انسان

  

  



  

  

  

و بیراه این هزاران سال به هزاري راه  بود خود را به درازاي خرد آنچهانسان، جانی که به طول داشتن 

  فرا خوانده است، گویی اگر عقل در میانه نبود او را راه بهتري از زیستن هموار بود،

، خود را به این هزارتوي یأس آلود داشت برمیننگین گام  هاي ارزشاگر عقل در میانه نبود، دورتر از 

  آمد نده به گوري خویش بر نمیسپرد و هربار در جستن ز نمی

  عقل او را آراست و یا به کاستنش راه برد؟

دن هزاران از مهر گشود لیک ثوابش بر کباب شجهان راهبر شد و بر او طریقتی  مذلتگاه او را در 

  هیچ به جاي نگذاشت، آنبار ارزشی نکرد و از 
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بر شود، هر چه در میانه است خوانی خردش بود ما را راهخوش  آنچهراهی در میانه نیست تا بر 

عقل به جهالت است، دانستن به غریزه است  در اختیار خواندن خرد به مکر است، آنچهجهالت است، 

  و مرگ جریان در این پدیده است

را نیاز به مجاب و  آدمیاب کنیم که عقل به جنگ همان خرد رویم و او را مج حال باز هم باید

را تو به هزاري منطق توان خواندن  اند خواندهبیشماران به جهل بر او  آنچهخواندن به منطق نیست، 

 آنچهت یاراي برابر نیست و را تو به همت صداق اند کردهاسیر  آنرا در  آنانبه مکر  آنچهنیست، 

  اند خواندهبه کرار خرد خویش  آنانمعناي جهل است را 

را  آناناز خرفه است مزاج خوانده  آنچهباز هم ي و هزاري دلیل بیار بگو آنانمدام برایشان بخوان، بر 

را  اند بودهدر طلب او  آنان آنچه برند میخرافات را به کام  کشند میخوش خواهد بود، زبان بیشتر 

  ها داده است، همان خرافه

و هر چه تو  خوانند میرا به جنون فرا  آنانخرافه یک گام بود و گاه به تحریک و غلیان احساسات 

بدانند صداقت به  آنکهبه غلیان احساساتشان با  آنانببافی و بخوانی مدد نخواهد بود که برایشان 

  را لعنت و نفرین خواهند گفت آنتو است  کینزد

  خوانند میدارشان را بشنو، مدام  صداي بلند و ادامه

  بر جهنم باد که مغایر تحریک احساسات ما است استداللتمنطق و 
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  و بر این جنون صحه خواهند گذاشت دانند می، حتی خود خوانند میحتی خود 

  ؟اي شنیدهصداي بیشماران را به تکرار 

که باید پاسخی  آنجايکه تو میدانی و  اند خواندهعلوم با خبرند، همان علوم را  ي همهگویند که از  می

ماقت را به از ح آنجايبگویند، هر چه علم است را لعنت خواهند گفت و با دستانی باز و گشاده 

  را گفته است آنانخواند برد که تنها مجیز  آغوش

  خرد است فضل در خیال آنچهال بکن و بگو از حال باز هم خی

احساس و بزرگ  نیتر کوچکببال که به سادگی تحریک  آنخرد خویشتن بتاز و بر  آنباز هم بر 

  را به درك افسال خواهند فروخت آنخوانده شدن 

بودن نیست  آنانین جماعت بیشمار از خردفروشان به جهل، ما را باکی از برابر ما را باکی نیست با ا

چند صباح غلیان  آنرا به  آزاديو  آرامششاید  بخوانیم شاید زیستن را برگیرند، آنانبر  آمدهکه 

 آناناست که باز مددگر  آنجااند و  نخواستند و دیدند که هزاري خواسته آنانشاید  احساس برگیرند،

روي و اطاعت  را به دنباله آنانن احساس مدام در حال زایش بر جانشان است، همان که بی پروا هما

  خواند میکردن فرا 

و در  آفریدعقل در بر بود هزاري راه را به بیراه بدل کرد، هزاري مرگ و درد و فغان  آنچهاز  آدمی

  دار در تمناي زیستن است، مردگی بود زیستن را به هدر برد و حال در این بطالت دنباله آنچه
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و  ها ضجه، ام شنیدهرا  آنان خراش گوش، فریادهاي مداوم و ام دیدهرا  آنانگاه اشک چشمان جاري 

به دنبال راه  ،اند کردهمغز استخوان در این لجنزار و مرداب گیر تا و میدانم که  ام شنیدههایشان را  البه

منجی خود  آمدن، براي دهند میناجی سر  آرزوي، برند می، مدام دست به آسمان اند آمدهاي بر  چاره

  اند و باز خرد را به حماقت فروخته کنند میقربانی 

از این رو است که هر بار بر هر ریسمان چنگ خواهند  اند، و آرامش آزادياینان در تمناي زیستن در 

  را در میان خیالی دور بجویند رؤیا آناي از  رهبرد تا شاید ذ

 آخربود،  آرامشه قلب در پی زیستن ب آفریدانسان دوردستان هم در میان هر چه حماقت از خویشتن 

بکوشد که بداند  آنعقل پر نقصانش است را به کار بیندازد و بر  آنچهتا  تا بیندیشد او نیازي نداشت

  دنیاي چیست

جانداران در تمناي  ي همهکه  دید می، خواند میرا براي همگان  آرامش، زیستن در زد میدنیاي فریاد 

ي  که او بی تقال و مدد از عقل و خرد درمانده رو بود، از این اند آرامشو  آزاديزندگی در دل 

  خویش دانست باید به دنبال کدامین راه بگردد

عنت ، به لآمدسپرد به چنگ آز در  حواسل یک هر چه گشت بیشتر دور شد، بیشتر خود را به چنگال

و مالک شدن را شناخت، رقابت ساختند برتري را به او نشان دادند  ختیآمکینه دچار شد، با انتقام در 

  و یکتا بودن مصیبت بر مصیبتشان افزود
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این مالک شدن و حاکم خوانده  آرزويخود کرد تا بیشمارانی در  آنهمه چیز را به خود بلعید و از 

  زندیآمن به جان هم در شد

که  يجا هماناما از همان روز پیشترها از  اند آمدهحال بسیار سالیانی است که در ابن جنگ بسیار در 

انسان با خرد هم خواند که زیستن در میان  خواندند مید ، جانان بی خرخواند میطبیعت بر جهان 

  در دل جان است آزاديو به  آرامش

تن تنها نابودي پیش از این هزاري به ساخ آخراخت، هاي رسیدن س خویش راهاز این رو بود که براي 

هر بار به ساختنی همه چیز را نابود کرد، چشم گشود و دید هیچ به جاي نمانده  آدمیرا برگزیدند و 

 اي تازهخویشتن نابود کرده است و براي گذشتن از نابودي و تباهی خویش دوباره نابودي  آنچهجز 

  باور بودتباهی براي گذشتن از نابودي  آنی از و یک آفرید

زیستن بود  آنچهمعنا ببخشد، او از  آدمیتا بر این دوران زیستن بی معناي  آمددار شد، اوي  باور میان

بخشید، دست به گریبان باور  چی خود معنایی میدورتر شد و حال باید که بر این پوهر بار دورتر و 

  زي را توان در اختیار او نبود،چی کرد میبود، از او مطالبه 

او را استدعا  ریزند میبر پاي باور خود اشک  آمدهر ، با چشمانی گریان دام دیدهبیشمار را  آدمیان

به را  آناناي از زیستن فرا دهد،  را جرعه آنانبارند که  بر پایش با اشک چشم خون می ،اند کرده



 جهان آرمانی           ٢٢٦

 

شد و  آفریدهباور دردمند که خود براي مرگ  آنی خود زیستن بیاموزد و بیچاره گکرامت و بزر

  گ نخواهد داشتزیستن را مرتوانی بر او نیست هرجی بر او نخواهد خوانده شد که توان دادن 

شد تا همه  آندر تهی بودن، ناداري و نادانی بر  آدمیدر دل پوچی به مغز هر بار  دار شد، باور میانه

چیز جهان را از میان باورش برگیرد و درست و غلط، حق و پوچ، زشت و زیبا هر چه بود و نبود، باور 

  همه چیز جهان او شد

از او ترسیدند، او را بزرگ  خوانده شد و بر او فخر بردند، تعصب کردند آدمیتوان باور یگانه 

اي زیستن نهاد و شد، جاي بر پ آناني زیستن بود که او معنا گونه اینش خواندند و پنداشتند، ارز

  را معنا کرد، آزاديو  آرامش

پندارید  را حقیقت نمی آندوست دارید و یا ندارید ارزشی نیست که واقعیت جهان همین است، اگر 

بر جهان  آدمیاور یگانه توان اش نیست که یگانه واقعیت جهان همین است، ب باز هم ارزشی در میانه

را به  آناست که  آنجوید، باور را بیشمار معنا خواهد بود، توان  ز را از میان همان میهمه چی است،

  را به فعل واداشته است همین باور است آدمی آنچههزاري قسم بدل کرد، هر نام و بی نام بر او نهاد و 

را  اي هتازداشت، هر بار براي او معناي  يا دوبارهتازه متولدش هر بار زایش  و باور آدمیلیک 

  کرد میون را فز اي تازهو بر او ارزش  خواند میآفرید، او را در این جدال تازه نفس به میدان فرا  می

  یکبار با صداي بلند در میان زایشش فریاد زد
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  سیاست

در بند بود،  آدمیرا به خویشتنش مسخر کرد،  آدمیسیاست زاده شد، از رحم باورها برون تراوید و 

بود تا به بند دیگري در آید و این  آمادهباور او در طول این سالیان آزموده بر بندهاي مرئی و نامرئی 

  دار شد، اقتصاد فرزند خلف همو بود، بار به بند و چنگال سیاست رفت، او میانه

بندهاي بسیار از  در آدمید و خواست تا نگهبانش شو و از او می دیبال یمچنین فرزندي  این مادر به

به خرد پیر  آفریدهزیستن هر بار به بند یکی از معانی ساخته و  بی جستن معنایش آمدنددر  آنان

  به زنجیرهاي بر گردن افزودند شادمانانِیش تازه از میان پیشترها دوردستشان و زا

  زنجیرها فزون داشتند آنباز هم ساختند و هزاري بر 

  اند جسته آنرا به پیش برد و معناي زندگی را در  آنانطریقتی هربار ارزشی، معنایی راهی و 

در جهان جاري است همین  آنچهکه ارزش به واقعیت و  نداري بی ارزش است را دوست داري و آن

  معنا است

ها در  چشم بدوز که هر بار در میان همین معناها و ارزش آنانرا بنگر و بر  آدمیانبنگر این بیشمار از 

گیرند و فریاد حق سر  هر بار جان می ها ارزشرا ببین که در میان همین  آنانردند، حال لول خو

  اند داده
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را  ها پردهخسته شده است،  ها قتیحقبی پایان  آمدنگوش بیشماران در طول این سالیان از این پدید 

  مت کردندتکرار خواندند که حقیقت را بی عص قدر به آن اند کردهدریده و پاره 

  کار استبگذر که همه چیز در میان این واقعیت جهان آشحق پنداري در خویش از اینان و این 

و هزارن باور، هزار ارزش، هزاران معنا و حقیقت، همه را حق پنداشت و باز برایشان  است آدمی

  به جان است آزاديو  آرامشخواند، زیستن معناي 

بخوان تا بدانند هر چه در سر پرورانده براي رسیدن  آناناین نداي را مدام برایشان تکرار کن و بر 

  است آرامشبدین معنا است، براي رسیدن به 

همین معنا که  استخوانیم براي رسیدن به همین معنا  بر می آرزوچه از اقتصاد تا سیاست، از باور تا  هر

، اند خواندهزندگی را فرا  ها ارزشبه هزارتویی از این  آدمیاندانیم که  زند و ما می زیستن را فریاد می

جویند و به درست و نادرست، به حق و باطل و به  ها می معناي زندگی را در میان همین ارزش ي همه

  پوچ و با معنا بودنش دل خوش مکن که واقعیت را ببین

  حقیقت است، ي همهواقعیت 

اند و تو باید  ه الیق به زیستنهم اند جهاناینان حق بر  ي همهکه  خواند میواقعیت فریاد میزند و بر تو 

  اند رستگاري را میان باور خویش جسته ي همه آنانبرایشان همان فریاد جانان را بخوانی و بدانی که 
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که  آنانهزاري سال است که پیشتران، دورتران و  اند آمدههم در  آغوشبیشمار به جبر در  آدمیاناین 

دیگر را ، تیر کشیدند و یکآوردندمشیر بر ش گرفتندبودند به جایشان کار کردند، تصمیم  آناناجداد 

  کشتند تا به خون دور خویش را مرزي بکشند

 از یرقص خوشدار، گاه به  ري میانهسوداي باومرزها کشیده شده است، طول هزاران سال، گاه به 

  ،آدمیانواقعی  هاي ارزشي دلربا و گاه به تمناي یکی از  هکین

  بردند، و مردمان را به میدان فرا می خواندند می، بردند یمفریاد بلند در میانه بود، بلند نعره 

  بیایید بدرید و دشمنان را از میان بردارید

  میدان شهرها را ببین

آسا به جانشان دمیده شده است و یکایک  هاي غول سنگ اند، گشوده آدمیانه روي ب آتشمذاب 

  دان نقش بر زمین

  هایش را شنیدي؟ تانکی از روي بدن کودکی گذشت، صداي تکه تکه شدن استخوان

  باز هم به قدرت، به زور و بر حماقت ادوار اند کرده، بینمان را جدا کشند میمرز 

شد که وطنی  گونه اینمرزها را برون بردند، کشیدند و به دورمان خواندند،  گونه ایناز دورتر زمانی 

  را بر ما راندند
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  نیست، دار انهیمو در بند همان دورترها اسیر ماندیم، باوري  ما در میان همان وطن

مرزها  آنانبه خون  آلودهاست، در دوردستان، دستان  چماق دارانتنها تیغ تیز  اند نخواندهارزش را فرا 

به خون خود بین ما دیوار  آلودهدیورویان را بنگر، ببین چگونه با دستان  آنرا میانمان کشید، بنگر 

  را بشنو آنان، صداي بلند شالق بر آسمان کشند می

  اري فراخ را کشیدند تا میان ما جدایی افتداند، دیو هاي هم جانانت کوفته بر گرده

یکی از هم باوران هم باور دور دست خود را دید، از باالي همان دیوار کشیده بینشان مدام برایش 

  خواند می

  ییهم وطن کجا

  شالق تیز خوان به باالي سر رفت و پشت او را درید بلند خواند

  هم وطنان تو در دل این خاك و پشت این دیوارها خانه دارند

او  کوفت میو بر سر و روي خود  ریخت میهم باورش آنسوي دیوار اشک  ریخت میاز پشتش خون 

خاك و در میان هم وطنان خوانده  اینود تا شاید او را نجات دهد و او در دل ب آمدهبه نزدیک دیوار 

  داد میده به قدرت قدرتمندان تنها جان ش
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در همین میان بود که او  نگرفت، آغوشاز هم وطنان او را در و کسی  کرد میچرك  نشیخونزخم 

  از باالي دیوار گذشت و به چند نیزه دریده شد

یک تن و از هم بودند مرز  آناندرست به روي سر هم وطنش افتاد، هم باورش بود، هم راهش بود، 

  خواند می آنانرا از هم جداي کرد و باز حماقت خرد بر  آنانداران  چماق

  است قتیحقن است از دیربازا آنچه

  دورتر خانه کرده است اصالت است آنچه

  با اکثریت است حقیقت است آنچه

  براي تکرار اکثریت بود، آناننواي  کردند میو بسیار از مردمان تکرار  آنان مدام براي

ه همه جاي وجودش حلول هزاري تن او را پوشانده بودند، ب، دوید میغول بی سر و تهی در میان شهر 

لیک نا متحد از هم  آنانتعداد هم سنگ  ر، در برابآوردندبسیار این غول را پدید  آدمیانکردند و 

  ستاند می آنانو هر حق از  کرد میال برد، لگدم به زیر پاي می کرد میرا دنبال  آنانبود، غول 

  آینداین تیره از اقوام به بردگی ما در  اند خواندهدستور داد که اکثر مردمان 

  اکثر خواند و حقیقت پنداشته شد
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خون و باري به تیزي است، باري به قرمزي حال روز تیره روزان است، حال روز درد دردمندان 

  و گاهی به بیشمار بودن مردمان در دیدها  شمشیر، باري به بلنداي صداي بمب

، اند کرده، همه همان مسیر را طی بردند و هر چه او خواند را تکرار اند کردههمه همان راه را دنبال 

  خواند میو حقیقت خویشنشان را به دیگران فرا  خواند میمدام برایشان 

  این نظم تنها جبر و قدرت را شناخته است،

 ش را از اکثریت جسته است، گاه به تیغ و گاه بهو گاه قدرت آمدهقدرت در  آغوشگاه این جبر به 

  ستها یک چیز ا گفته ي همهدر برابر بود و نهاي  هخون، به هرچ

  خواهیم که ما می آنانتنها براي  آزاديو  آرامش

  که در این طبقه جاي دارند آنانی

  اند که بدین رنگ پوست شناخته آنانی

  کنند میاغوا و شهوت  که در این جنس آنانی

  ...که  آنانی



 نی شهسواری ٢٣٣

 

و هر بار یکی از شمشیرها را تیز  خواند میي بیشماران در بند به برابر همین را نظم دیوانه و مجنون برا

، به تیغ گرفتند میرا از دیگران  تند و فراي درد زیستنید، همه درد داشبر ، یکی را به گردن میکرد می

  .شد میبود که زیستن به نیستی بدل  گونه نایو  دادند میتیز گردن را برون 

اند لیک نه همه در  ، شادماناند آمدهکه در این تقسیم هم بر  آنانوطن هست، هم وطن هم هست، گاه 

  اند است نرسیده آرامشو  آزادي آنچهاین بازي به 

در درد را ببین، ببین که چگونه به هیچ از زیستن در نیامده و گاه زندگی خود  هاي اقلیتبیشمار از این 

در جنگ  آزادگی کنند، آناناسیر باشند تا  سپارند تا برخی زندگی کنند، را ارزانی و به مرگ می

  بمانند تا دیگران طعم صلح را بچشند

  بیشمار يها وطنهم وطن در میان است لیک هم وطنان در 

  بی وطن بسیار آدمیانلیک  ،وطن در میان

ت به بازوي هر کسی در دار اس تر توان دارند، قدرت میانهاست که از دیگران بیش آنانیوطن تنها براي 

د یل وطن خواهیی تشکناااو تو او را یاراي تغییر هم وطنان است، افتد او مالک دیگران است، حتی

  تداشت و قدرت همه چیز در میان دستان اس

، هم بینی میاش را  شونی، باز هم قدرت افسار گسیخته پر توان باور را در میان جهان می باز هم نداي

  را دیدهاي؟ آنان، اند آمدهخود بر نان بی وطن در جستجوي هم باوران وط
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  هاي ساخته و ویران به قدرت باور را دیدهاي؟ وطن

  وطن را که به باور بدل شده است را دیدهاي؟

جهانش را در من دید، او خود  ي همهو به دستاویز من  آفریدمرا  آدمی خواند یمزند و  باور فریاد می

ها و معناهاي او  ارزش ي همهمن نیاي  آفریدرا نیز از من دید و به توان من هر بار ارزش دیگري را 

باید  ن جانان جهان چهو اییندیش چه باید کرد، با این دنیا هستم، باز هم نداي پر توان باور را بیین و ب

  زندگی کنند آزاديو  آرامشد که همه در میان کر

در نیاییم و دوباره زیستن را به استعمار خود در نبریم، از دیگران دریغ  آدمیدوباره به چنگال حماقت 

  نکنیم و زندگی خود را به مرگ دیگران گره مزنیم

  ر راراه تغیی خواند میین جهان بنگر که این جهان فرا دوباره بیندیش و بر ا

مکتب جهل خواندند به توان جبر بردند، در  الیان به مدد از عقل و خرد کردند،هرچه در طول این س

  ساخت،این روزگار را 

  یر فریاد بر نیاورده است؟این روزگار جهالت به تغی آیا

  نباید این دیوانگی و جنون را دگرگون کرد؟ آیا

  ؟آوردنباید جهان دوباره را پدید  آیا
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  کرد آغازو جهان را دوباره سر  آمدتغییر است، باید به تغییر جهان بر  روزگار آري

  است؟ آزاديو  آرامشزیستن چیزي فراتر از  آیا

  ترین ارزش به جهان همگان نیست؟ جان مقدس آیا

ي دیگر  کسی را خواسته آزاديو  آرامشجز  آیاتوان خواستن باشد و  ست کهبی جان وجودي ه آیا

  هست؟

  در میان باور او خالصه شده است؟ آدمی زندگی ي همهاست که  آنجز 

در میان  آدمیو  آوردههر بار براي او فرزندي پدید  آدمیت که این مادر زاییده به دستان اس آنجز 

  ت؟همین معانی زندگی کرده اس

 آوردهرا به بند خود در  آدمیانکرده و  آدمیانهم وطن را جبر هدیه بر  وطن وجز این است که 

  ت؟اس

ست که ما اختیار را لعنت گفته تا در رنج زندگی سر کنیم تا شاید اصالت دردآلود خود را ا آنجز 

  در امان داریم؟

جبر مالکان  که به آنانبیشماران بی وطن در جهان را ببین، در بند ماندگان و در غل نشستگان را ببین، 

  را بنگر آنانو بیشتر  ین، بباند آمدهروزان بر  که در برابر تیره آنان، اند آمدهدر 
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که به  نخداوند و پادشاه خوانده است، ببیبنگر که چگونه تنی مالک دیگران شده است، او خود را 

  مدد از قدرت چگونه خون بیشماران را پایمال کرده است

  اند آمدهاست و بیشماران به جنگ در  آرامشاو در 

اند رأي مردمان  خوانده و مرد ساالري را برگزیدهکه استبداد را دورتر  آنجايبنگر در سرزمینی دورتر 

  سوده خاطر کردآتنها اکثریتی را 

 آنچهمفاهیم و معانی با اکثریت خوانده خواهد شد،  یت پایمال شد، مفاهیم بر جاي است،باور اقل

  دیدهاي، اکثریتی در  آدمیت و به نهاي این خرد در جهل اکثریت حق بپندارد حق بر زمین اس

  اند به اقلیت در بند چشم دوخته آزادي

ثروتمندي کنند، به کار در  آنانزندگی کنند، فقیر باشند تا  آنانتا بمیرند که  خوانند میرا فرا  آنان

ست که مدام همین رنج در میان مرگ زیستن در ا گونه اینسوده به خواب بسایند و تنی آ آنانتا  آیند

  این است آنو  شود میرار چیز مدام تک ادامه است، یک

  برخی از زورمندان بر دیگران است آزاديو  آرامشزیستن 

، دیده تعداد اند آمدهن خویش بر وط آرزويبی وطنان در بند را، دیده چگونه در حال که دیده 

شان هر روز در حال فزون است، دیده اینان را که بی وطن زاده شده از هم وطن جبري خود بیشمار
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نیز بی وطن  آناناند، دیده در خاك  اك دیگران و باز هم وطنی نجستهبر خ آمدهبیزارند، دیده 

  را خواند آنحال که همه را دیده باید به راه کار و تغییر چشم دوخت و  ،اند شدهخوانده 

  را فرا خواند ها آرمانیا آرمان است نگاه کرد و جهان دن آنچهبه تشریح 

د ي جان درو و به نظم تازه دیآبه شکل  انسان نی و زیستنامکه تشریح جهان آرست ا آنحال زمان 

  .جاودان است رؤیايهمین  آنجهان از  آیندهد که فرستا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

و  آزادياز طعم  آنکه همگان در  آمدبه آرمان جهان ساخته به عزم جانان، جهانی پدید خواهد 

کام  آنزیستن است درآیند و از  آنچهدار نباشد، یکایک جانان به  بچشند و جبر و قدرت میانه آرامش

  گیرند که همه به جان الیق زیستن در بهترین خواهند بود

  چگونه خواهد زیست؟ ها آرمانو انسان در میان این جهان 

که به اتکا و  داند میکه طول این سالیان دراز در حماقت جاویدانش روزگار سپري برد حال  آدمی

آفریند و  گ و والد که هماره در حال زایش است، او از خود باز میرن توان باور زنده است، باوري پر

است، او این توان پر قدرت را بازشناخته  آوردهرا به حصر خود در  آدمیبخشد و زندگی  معنا می

  است و بر بودن و حضور او صحه گذاشته است

  :گفتم آدمیانرو به جماعت بیشمار از  فریاد زنان
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  معنایی است یکتا که در میان افکار شمایان تصویر خواهد شد آن آرامش و آزادي

 ي همهجماعت بیشماري در برابرم بودند و هر کدام سخنی براي عرضه داشت مخرج مشترك میان 

  :فریادي پر تکرار بود آنان

  من است آنحق از 

 کرد میتصویر  آنچهکه مبناي زیستن بود ارائه کرد و به توان  آزاديو  آرامشهر کدام تصویري از 

را همرنگ و همسوي با خود کند و  آنانرا به نزد خود فرا بخواند،  آناندر جستجوي بیشمارانی بود تا 

  کرده است را بسازد آرزوجهانی که  آن گونه این

دیدم که به فراخور توان و جبر و اکثریت بیشماران به بند به  ریسمان بر گردن را می آدمیانفوج فوج 

 آزادي خواند می آنانش بودند، سرها به پایین بود و یکی پیشاپی آمدهر در تی توانگي جماع دنباله

  ام خواندههمین است که من 

معنایی  آن آرامشو  آزاديخواندیم که  آنانکه بیدار از این خواب غفلت بودیم در برابر  آنانمن و 

  اید کردهاست که شمایان بدان باور 

 يآرزوهااست در میان  آزادي آنچهصحه بگذارید که  آنها را بپرورانید و بر  تصویر در ذهن آن

  شمایان نهفته است
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گري و فریاد  ، با هوچیندکوفت کاران نیازمند به قدرت بر جماعت ریسمان به گردن شالق می دغل

را با خود همرنگ  نانآ، به وعده و تهدید ندبود آویزان، به ترس خواندند میرا به خود فرا  آنان

  آینددر  آنانند تا به نزد را به کار گرفت ندبود آموختهدر این سالیان  حربهو هرچه  کردند می

 آنانخود پنداشته  آزادي آنچهپنداشته بودند به فراخور  آزاديخویشتن  آنچهبخشیدند  آزاديرا  آنان

ریسمان بر گردن را  آنان آزادي اي عاصی از نشستند و دیدند که باز عده آرامشبود در انتظار 

بود که ریسمان  قدر آنلیک توان برخی  آفریدندها را نامرئی  ، این کیمیاگران پیر ریسماناند دیده

با لمس و احساس قیدها،  گونه اینظلمت او بر گردنش است را احساس کند و  آنچهنامرئی را ببیند، 

  طغیان کنند ها ظلمت

  را چه فرا گرفته است؟چه شده است، این شهر سوخته 

به کام هرج و مرج خوانده است و  آرامشهاي شهر سر به شورش برده است،  طغیان در میان خیابان

دار چیزي  جنگی ادامهبه حقیقت کردي جز  تعریف آنانخوانده که براي  آزادي آناز  ببین که

  خوانند میباز هم مریدان این طریقت جبر بر جماعت بسیار  عایدت نشد،

هاي  اند و صداي ما را به عربده شماران انداختهبافند و به گردن بی و نامرئی می هاي مرئی سمانری

  خوانند میخود فرو  خراش گوش

  خوانند میبراي شما  آنچهنه اید است  شما پنداشته آنچه آزادي
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هد روزگاري پدید خوا آناین جنگ نابرابر میان ما و این جماعت دگم در جریان است و به نهاي 

  در برابر دیدگان شما است آنکه تصویر  آمد

را آرزومند ساز که  آنان ایم کرده آرزوما  آنچهتصویر کن، به  اند که ندیده آنانرا براي  آنبنگر و 

  است آرزومندان آندنیاي پیش رو از 

  ایم، دوباره مرزها را کشیده

  کنیم را تصویر می آرامشما به مرز میانمان 

بی مرزي خالصه  رؤیاي جهان در آري، اند خواندهحماقت پرستان در جهل را مبین که براي تو  آن

  جانداران است، آرامشمسپار که دنیاي بی مرز قاتل  آنانگوش به اباطیل  است،

  خیال پرستان است،دنیاي بی مرز جهان بی معنا است، خیالی خام در افکار 

  ن بخوانبر دیگرا آنانمشو و دور از  آناناز 

از  ها ارزشایم،  ، هر کدام به تعریف و معناهاي در افکارمان زندهاند شناختههاي میانمان  ما را به تفاوت

  خود اندیشیدیم دنیاي را زشت و زیبا کردیم، آنچهباورهاي به ذهنمان ساخته شد و هر بار با 

پندارند،  زیبایی می آنان آنچهپنداشته براي دیگران معناي اسارت است و گاه  آزاديما  آنچهگاه 

  ؟اي ها تا کنون نگریسته معناي زشتی در جهان ما است، بدین تفاوت
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  اي؟ پرده گشوده آناناین تمایزات را دیده و به عین از 

ن ایما آناهی ستود، به مرزها را خو شک بیا به چشم دیدي ر آدمیانحال که این دنیاي متفاوت 

  ما است آرامشمن که مرز میان ما ضا خواهی داشت

  خوانند میو براي جماعت  اند آمدهدوباره برون  شنوم میبازان را  دار این دغل باز هم نداي دنباله

گیریم و هر چه مرز میان  آغوشاند، بیایید تا یکدیگر را در  در پی مرزبندي میان ما برآمده ها این

  خویشتن است را در هم بشکنیم

ناي باز در دستانشان را ببین، گاه ریسمانی به دست دارند و در تم، ریسمان نزدیک شو آنانبنگر و بر 

را تنها میان  آناناه اند و گ داري عظیمی بسته گردند، دل به برده نبال بندگان بسیار مینهادن مرزها به د

  اند آمدهحقیقتی بر  آفریدناز واقع دور شده و دوباره در پی  آنانهم خواهی دید، خیاالت و و

خیال پرستی است، ما را به وهم متهم خواهند کرد و خویشتن وهم را خواهند  آنانر احقیقت اینب

 آنانخیال واهی است را به خورد بیشماران دهند و دوباره  آنچهپرستید، ما را دور خواهند کرد تا خود 

  را به فردایی نامعلوم بسپارند

  دنیاي ما است آرامشمرز میان ما ضامن 
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را قبول کرد گر نه  آن را درك و آنمیانمان باید که پاسخی گفت، باید که  هاي بیکران بدین تفاوت

  ایم نشسته آنانهم پرستی خواهیم شد، یا دل به اسارت بیشماران سپرده و یا در انتظار حماقت دچار و

دار نیست، دیگر خون و شمشیري در کار نیست،  ایم، اینبار جبر دیربازان میانه را دوباره کشیده مرزها

  جهان را قسمت کرده است ،آدمیاندار نیستند و اختیار به نزد  ابران و ظالمان میدانج

ي تخت  در تمناي جستن دوباره آنانبازان گوش مسپار که  دغل خراش گوشهاي  به فریادها و عربده

  جاودان جانان جهان است لذت ببر رؤیاي آنچه، تنها ببین و از اند آمدهشاهی و قدرت خود بر 

 ها تالشفرسا  و براي تغییر این نظم جان اند آمدهرا که به میانه  آنانببین مردمان در میان شهرها را، ببین 

  تقسیم کردند باورهاي همگانرفت، جهان را به  آنانکردند، حال که دنیا به کام 

را نظم ببخشد،  نظم یب تا این دنیاي آمدهراهبر جهان ما باشد، تا  آمدهجهان ارمانی به میانه است، او 

  است آمدهنظمی که از اختیار ما پدید 

ي جانان هر کس به سوي وطن خویش رفته است، دیدم که هم وطنان  این جهان تازهدیدم در میان 

ت که جبر گریند، سالیان بسیار اس هم می آغوشاند، دیدم که چگونه در  کشیده آغوشیکدیگر را به 

را به خواندن آیات جبرالود خود  آناندردمند در خود رها کرده و  ملول و گونه اینرا  آدمیدار  دنباله

  اند آمدهجبر در میان نیست، همه را بیین که به اختیار در  آنفرا خوانده است، لیک امروز دیگر 

  که میهن خویشتن را خودت بساز خواند می آنانجهان ارمانی براي 



 جهان آرمانی           ٢٤٤

 

  را خودت انتخاب کن وطنانت هم

  کجا باشدخودت بخواه که وطنت 

  و هر ارزش که میانه است و باعث تفاوت میان آدمان را ارج بده

 آناندار نیست،  هیچ خساستی میانه آناننام دارند، براي ساختن  حاال در میان جهان بیشمار کشورها

  خواستند را ساختند، آنچهعزم کردند و 

  ،اند ساختهمیهن خود را با دستان خود 

را از دیگران متفاوت کرد  آدمیان آنچهیان دار است، لیان زاییده است مدر طول این سا باور و هر چه

  را به وطنی دیگر فرا خواند آنانجدایی انداخت و بینشان 

بپندارند و به  آزاديرا  اند خواندهخود  آنچهخود را تعریف و تفسیر کنند،  آزادي آنوطنی که در 

  را به جهان خود بچشند آرامشپنداشته و بدان باورمندند روي  آزادي آنچهفراخور 

از یگانه گوهر زیستن هم  آمدنش، جهانی که سالیان بسیار در طلب بر بینم مین آرمانی را جها

که  بینم میال حواالي من بدل شد و  رؤیايبرایش جان دادم و سرآخر جهان به  آنچهگذشتم، از 

، حق را در جهان خود اند کردهاي تعریف  را گونه آزادي، هر کدام اند آمدهبیشماران به میدان 

  اند دهیبرگزدل بستند و وطن و هم وطنان را با اختیار  اند کرده آرزوخود  آنچهبه ، بینند می
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  در میان جهان تصویر شده است، صادقِ رؤیاياین 

رستگاري  آنچهرا باور دارند و  آن آنچه اند کردهاحترام  آنبر  آنچهاند  قوانین خود را نگاشته آدمیان

  ن اختیار استجبر نیست که یگانه سکان دار جها، دیگر کسی را کار به اند جسته آنا در میان ر

ن هر بار چهره بر بیشمارا شادمانانِاست،  آمدهمیان جهانمان به رقص در با پر و بال گشوده در  آزادي

  است آزادياست، اختیار همانا  آمدهدر  آنان آغوشو به  گسترد می

او است که در این سالیان همه  آخراست،  آدمیانباور باز هم در میان جهان آرمانی یکتا توان محرك 

خه هستی دور کرد، او خود هستی و بودن است و باز همان از چر توان نمیلیت واداشت، او را را به فعا

دنیا است که جهان را  توان پیشترها را دارد، اما کسی را یاراي حق پنداشته شدن نیست که تنها واقعیت

  ،راند میبه پیش 

د را ساخته و وطنش را ، دنیاي خوسازد میکه هر کس با باور خود جهان را  بینم می ها آرماندر جهان 

اهد نخو آنکرده است و کسی را یاراي  را تعریف آزاديست، او به همان باورهاي بی انتها بنا کرده ا

  خود خوانده را به دیگران تحمیل کند آزادي بیرونیدرت و به زور هر عامل بود که با ق

دور است، چه زیبا و چه زشت چه خوب و چه بد تحمیل همان  ها آرمانحمیل از این جهان دست ت

را باطل پنداشتند و  آنتحمیل است، هر چه ما پنداشته در میان افکارمان حقیقت است برابر برخی 

  اند تکریم دارد را محترم شناخته آننزد همانان که شد تا حقیقت را به  آنبر  ها آرمانجهان 
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تواند باوري را حق و باور دیگري را باطل بپندارد که  باور را تعریفی یکسان نیست، کسی نمی

پندارند لیک باز هم واقعیت است که همه چیز را ترسیم کرده است، تو در میان افکار خود باوري  می

به تو  آزاديفرا خوانده است لیک همان  آزادير تو را به را باطل پنداشته و مختاري که اختیا

، ضامن بودن من همانا احترام بر يآوررا به دست  آزاديکه دیگران را محترم بشمار تا  خواند می

 آناند حق زیستن از  حتی اگر باوري را باطل پنداشته ها آرمانه در جهان و ببین کدیگران است 

  را مجال بودن بود، آنانند و به دنیاي واقع را به درون باور خویش کتمان کرد آن، گیرند نمی

نا هر بار به سیمایی هیچ خساست در میانه نیست، باور این هزارتوي و هزار مع ها آرماندر این دنیاي 

هر بار زایشی کرده و معنایی بخشیده است که در میان جماعتی معناي زیستن است، تو  است آمدهدر 

او حقیقت است  خواند میرا حق و یا باطل بپنداري که واقعیت دنیا به تو  آنمجالی نخواهد بود که  را

  اند حقیقت است که بدان باور داشته آناندر میان 

، گاه به خون و قوم و آمدگاه باوري در میان اعتقادات مذهبی تصویر شد و گاه به رنگ سیاست در 

سیت کشیده شد، گاه به اقتصاد رخنه کرد و گاه عرفان را جست نژادي میدان داد و گاه به رنگ جن

را در اختیار  آزاديخود پنداشته  آنچهبه  آدمیانرش بود تا باخواست کرد و میدان در برهر چه 

را به  آنت است که حق و باطل را حقیقت بپندارند و تنها واقعی اند کردهخود فرض  آنچهگیرند، 

  دگان نشان خواهد دادآین
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تر خواهد بود  به دانستن و خواندنش بیشتر و بیشتر شدند، حقیقتی پر رنگ آنانکه جماعت  ايآنج

به قبول نکردن که از میانه رفت، بی جبر و تنها  آنجايتر و  که کم رنگ شد حقیقتی کم رنگ آنجاي

  استرا باطل پنداشته  آنواقعیت جهان او را باطل خواهند پنداشت که  ها انسان

تا  تا او میان ما قضاوت کند میا واگذاشتهحمیل را کوتاه کرده و میدان را به اختیار دست جبر و ت

  اختیار حقیقت را تصویر کند

 آنچهیش برند و پتا دنیاي خود را به  را نوید داد تا وطن خود را بسازند آناناختیار این بیشماران 

  رستگاري خویشتنشان است را خود بسازند،

است و بیشمارانی را به خود فرا  آمدهباز هم باور است که چهره تغییر داده و هر بار به سیمایی در 

تا قانون خود را به جماعت بیشمار  را فرا خوانده است تا از خود بگویند آنان ها آرمان، جهان خواند می

مردمان باورمند  آنانو بی جبر از  را تبلیغ به باور خود کنند آنانرا انذار کنند،  آناندر برابر بگویند و 

  به باور خویش بسازند،

و براي بیشماران  آوردهر چه دوست داشت را گفت، به میدان تفاوت میان باور و نهاي افکارش نبود، 

و  کنند می، موعظه خوانند می، هر کدام از این مبلغان اند آمدهدر برابر خواند، به میان میدان شهرها در 

تا بیشماران را به خود فرا بخوانند، کسی را یاراي ریسمان به گردن  فراخ در میان است را میدانی آنان

ي اختیار توان خواندن به خویش خواهد داشت، پس او را ببین که اینبار  انداختن نیست که تنها به قوه
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 آناني اختیار  هونه به تزویر و ریا نه به زور و قدرت قدرتمندان، نه به اکثریت و خاموش اقالن تنها به ق

ت تصویر خواهد کرد که الزم اس آنجات تغییر خواهد کرد، که الزم اس آنگاهدل خوش کرده است، 

را به باوري  آناندبیر خواهد کرد تا اختیار را براي مردمان فرا بخواند، که الزم است ت آنجايو 

  یا کم خواهد شدافزوده و  آنانست که بر جمع ا گونه اینمیان خود راهبر شود و  مشترك

  اي؟ اند، دنیاي را چگونه دیده مردمان در برابر این بیشمار مبلغان در پی ترجیح خود برآمده

  ها است؟ تر از دیگر ارزش چه ارزش بر جهان تو پررنگ

  ؟بینی میمعناي زیستن و رستگاري را در چه 

  اي؟ را میهمان جهان خود کرده آرامشو  آغوشرا به  آزاديچگونه 

برایشان خوانده شد طریقت  آنچهتر از دیگران بود چشم دوختند و با  برایشان ارجح آنچهمردمان به 

را  آنانخواندي و  می آنانکردي بر  بود، باید بیدار می ها یآگاهزیستن خود را برگزیدند، این جهان 

امی بدارد و واقعیت را بیشتر گر آنانکسی را توان بیشتر بود که اختیار  آنکردي،  با خود همراه می

  تنها قاضی میان ما بود

 توان مین است، جمعی بر آشفته خواهند شد که این بیشمار باورها را چگونه باروهاي بیشمار در میا

 آنانود زندگی کنند، شاید بر بدي را منزل داد تا در میان اختیار خ آنان توان میسامان داد، چگونه 
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شدند تا به تحمیل حقی را باطل  آنبرکنند، شاید بر  آنانقت چشم دوختند و خواستند ریشه از حقی

  دار کردن باورها حماقت است بخوان که این خساست شما در میانه آنانبشمارند لیک بر 

  افزوده خواهد شد؟ آدمیانبر شما  آیا

اي  ذرهرا به اختیار خود فرا بخوانی و بگذاري در میان باور خود زندگی کنند، از جهان  آناناگر  آیا

  کم خواهد شد؟

  هستی؟ آنانان جاي بودن و زیستن است که نگر آمدهافزوده و از دنیا کم  آدمیانبر تعداد  آیا

تا شاید به صداي پر فراخش برخی را به خود فرا بخواند و در حصر خود در  خواند میاما جهل باز هم 

نها باید به اختیار مرزها ها نشده است، ت بخوان که هیچ کم و زیاد از جاه و انسان آنانلیک تو بر  آورد

د، باید براي هر کس هرگونه که باور کرده است سرزمین داد و با هم وطنانش او را رها را کشی

  داشت،

، آمداهند جیح خود به باوري در خوبه تر آدمیانود او را وانهاد که اگر اختاللی میان باورها به جریان ب

بخوان که در  آنانو باز هم بر  را در بر گیرد را سرزمین خواهند خواند آنانسرزمین که بیشتر باور  آن

میان این تقسیمات راه را به بیراهه نروند و دوباره به جاي دیگران تصمیم نگیرند، حق را خویش باطل 

  واقعیت جهان کنند ضی راو باطل را خود حق نپندارند و تنها به اختیار چشم بدوزند و قا
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 آنرا در  آرامشاي،  جسته آنرا در  آزاديتعریف از وطن سرایی است که  ها آرماندر میان جهان 

که همه چیز  خواند میکه باور تو حکم فرما است، آنجایی که اختیار به تو فرا  آنجا، يا شدهمیزبان 

تو است، هر چه خویش  آناش از  براي تو است، زیستن و بودنت براي تو است، دنیا و رستگاري

  درا وطن خواهند خوان آنجاياست و  اي براي تو پنداشته

ر تحمیل همه را به خود اسیر نخواهد کرد و انه دار نیست، دگدیگر به جهان ارمانی قدرت جبر می

هی نخواهی بود، به جهان ارمانی تو وطنت را خوا اند ساختهکه پیشینیان  اي خانهمحکوم به ماندن در 

 آزاديکه  اند اي که باورت را پاس داشته را وطن پنداشته آنجايساخت، انتخاب خواهی کرد و 

  اند پنداشته آرزوتو را  آرزوي ،اند خوانده آزادخوانده به لبان تو را 

ر بر این وطن نکرد، تو را برنگزید و تو را جباي او  است که تو برگزیده ییآنجابه جهان آرمانی وطن 

  را خواهی ساخت آنرا انتخاب و  آنتو 

یم، همه ا را از میان برده آنمهراسی که  آننیست، از  دار انهیمدیگر  آدمیانجهل و جبر  ،دیربازان دور

و زادبوم تو  اي، همه جا همان سرا ت را خواندهاي، اگر طبیع ت، اگر جان را وطن پنداشتهجا وطن اس

  خواهد بود،

ی خواهی داد که به جریان ي باور تو است، دل به دریای وار کنندهدل به کوهی خواهی سپرد که است

  تو را تضمین کرده است آزادياست و طبیعتی را گرامی خواهی پنداشت که  آمدهافکار تو در 
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فرا  آرامشو  آزاديایم همه تو را به  و فریاد جانان جهان را شنیده آمدهبه جاي جاي این خاك در 

  است آنرا وطن خود پنداشته که آرمان تو میان  آنجاي، همه جا وطن تو است و حال تو خوانند می

هاي با عظمتش چشم  تنفس کردي و حاال به کوه آناي، در میان هواي  به دل وطنت سر کشیده

دل خواهی سپرد، به دریاي پر خروشش نگاه خواهی کرد،  شیها گیرخواهی دوخت، به صحرا و 

ن مرز و بوم است، رستگاري تو در میان ای آخر، تابد مید بیشتر زیباتر نمایان است، خورشی آندر  ماه

  اند خواندهو نه دیوانگان و جاهالن به جبر تو را  يا دهیبرگزکه خود  آنجاي

 گونه اینواهند بود و اگر بودند چون تو تو نخ هم وطنان از خون و نژاد ها آرماندر میان جهان 

، اینبار اگر تو هم وطن را اند کردهجهلی را به کرار هزاري در اصرار تکرار  آنکهنه اي و  پنداشته

  يا جسته آناناي زیرا که تو رستگاري را در کنار  خود خوانده نژاد هم

را به  آناز نگاه من تو و بیشماران در کنارت باطلید و تو مرا به بطالن خواهی خواند که نژاد کهتر من 

دنیاي  آنچهتو برو و  گوییم و هر دو حق زیستن خواهیم داشت، هر دو حق می ريآده است، تو خوان

دار خواهیم  زمان و حقیقت را میانه آنگاهاي را بساز و من دنیاي خود را خواهم ساخت،  خود پنداشته

 ام ر جهان بودیم و هستیم که گفتهکرد تا به فرجامش حق و باطل را دریابیم، شاید باز هم هر دو حق ب

 اي تو با ارزش و براي من بی ارزش، باقی را به دل همان باورها بسپار که برحق بودن و زیستن است

  .است
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ت، اي، اویی است که با تو هم فکر اس است که تو او را هم وطن پنداشته آنبه جهان ارمانی هم وطن 

 گونه همانرا  آزاديتو جسته است،  هاي ارزشدنیا را به مانند تو دیده است، رستگاري را در میان 

را  آننی است که تو برگزیده و تو نده است، به جهان ارمانی هم وطن آکه اختیار تو خوا خواند می

و دیگر جبري میانه دار نیست تا میان شمایان راه  خواند میاي، او تو را هم وطن  هم وطن خوانده

  ندهمراه بخوا شما را هم خون و هم نژاد هم وطن و بگشاید و در حصر

دنیاي او از تو  ي همهوطنت بپنداري، او از تو دور است،  آنسوي دیوارها کسی نیست که تو او را هم

ها فاصله دارد، تو دنیاي را در نظامی بی طبقات دیده و او در پی ساختن طبقات است هر دو  فرسنگ

ي خود را خواهیم یاهر کدام دنتواند شما را اسیر در دنیاي یکدیگر کند،  و جبر نمی دیبرجهانحق 

خواند تا  باز واقعیت و زمان را فرا خواهم و هم وطنان خود میهن را زیبا خواهیم کرد و ساخت، با دنیا

  میان ما حکم کند

که  خواند میبرایمان تکرار کرده و مدام  و زیستن این را به ما خوانده است،باز هم هر دو حقیم 

ت که جهان را اس گونه اینن منزل کنید و جهان آرمانی خویشت یکدیگر را حق بپندارید و در میان حق

  ، جهان را بنا کرده هم وطن و وطن را تعریف کرده استسازد می

هایشان  که ارزش اند خواندههم وطن  ساخته شد و هم وطنانی یکدیگر را آدمیانوطنی به قدرت باور 

ند برد تا حقیقت خود را عالم یکسان است، یکدیگر را مدد خواهند کرد و به دنیاي خود تالش خواه
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استدالل و خرد و احساس در میانه است بیاویزید تا به  آنچهگیر در جهان کنند، جبر را دور دارید و بر 

  تر شود، و بزرگ بزرگوطنتان  آگاهی

دادن است، خواندن و انذار  آگاهیست، ن جبر بی معنا است و تنها گفتن اقدرتی در میان نیست، توا

  توان ساختن هم وطن خواهد داشت کردن است که

ما است، شاید زمان و واقعیت روزي را ساخت  آزاديو  آرامشضامن  آندیوار میانمان را ببین  آن

که همه در میان یکدیگر و به دور از مرز و دیوارها زندگی کردند اما نه به وهم و با حق خواندن 

خویش نه به جبر و با دستاویزي از مکر پیش که اینبار زمان و واقعیت میانمان حکم خواهد کرد و اگر 

 آرامشباور یکتا شد و جهان یکسان همه در کنار هم زیستند و  دندرا یگانه معنا کر آزاديوزي همه ر

  .مسئله میان جان و زیستن بود ي همهباز هم بدان که بردند  آغوشرا در  آزاديو 

ه بی پناه را نخواهی دید که در جستجوي پناه بر آید، دیگر اویی نیست ک آدمیبه جهان ارمانی دیگر 

 اند خواندهکه جهان را به معناي خود  آنانران بسیار در جهانند، او و هم قطا و بی وطن درمانده باشد،

نظر  آدمیاناز روي دیوارها به یکایک  اند آمدهدنبال هم وطنان خود بر  اویی را خواهی دید که به تنها

ببین که چگونه به  ،اند خواندهکه او را به خود فرا  افکنده و رستگاري را در میان قومی خواهد دید

و در ، ببین خوانند میرا ببین که هم وطن خود را از دوردستی به خود فرا  آناندود و  می آنانسوي 
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ن بسیاري او را از خود دور دیدند، گویی او را به ، گویی سالیارا بخوان آنانکشیده شدن  آغوش

  دند و حال اختیار او را به دامان هم وطنانش کشاند،اسارت برده بو

ند لیکن به انتهاي یست، هم وطنانی هستند که شاید چند صباحی از هم دور بمانپناه و بی پناه در میان ن

و در میان هم باوران  آمدده است به دیار خود در خواهند ناختیار و جهان ارمانی خوا آنچهاین راه با 

  خود خواهند زیست

  باز وطنت را ببین، آغوش

  هم وطنان در انتظار خود را ببین

بدانی که  آگاهیتا به  خوانند می، مدام تو را فرا خوانند میخود  آیندهمدام از قانون و راه باور و 

اند، تو در انتخاب جهان  است، اختیار را به روي دنیایت گشوده آناندنیایت میان دنیاي کدامین از 

 آنآرزوهایت را در  تو بوده است، رؤیای که توانی بی پروا جهانی را برگزین میخود مختاري و حال 

 آخراو را به خویش راه ندهند و بر تو انگ و ننگ بچسبانند،  آناننخواهی هراسید که  آناي از  جسته

  اند آمدهتو بر  آمدناي که با رویی گشاده در انتظار  هاي شهر دیده را در برابر دروازه آنان

 ي نقطهاند و  را از میان دیگران جسته اند، هم وطن هاي قرمز انداخته آیی و برابرت فرش تو به شهر می

  .اشتراك میان دنیاي شما باور میانتان است



 نی شهسواری ٢٥٥

 

از تصویر انسان در میانش گفت، همه را فرا خواند تا دنیایی بسازند براي اختیار  آنچهبا  ها آرمانجهان 

 رؤیاکند و  آرزوخود  هر کس در دل آرمان خود زندگی کند، آنخویشتن، جهانی که در میان 

اي نماند و در میان تحمیل  سازد، خود باور داشته باشد و قانونش را محترم بشمارد، او را به جبر میانهب

را خواهد  آزاديدر میانه است، او به اختیار  آزادياست که اختیار همان  گونه اینو  نگذارندزندگی 

  است آرامشعمر در  ي همه آزاديجست و با هم آغوشی 

که  خواهد داد آدمیانی به ممعناي زیستن خواندیم را جهان آر آنچهمعناي زیستن در میانه است، 

این مهم دست به ، او حال باید که بزرگ زندگی کرده است رؤیايظار این در انت ر سالیان استبیشما

در ظلم را  انآدمیاست تا این بیشمار  آمدهزندگی بگذارند و جهان ارمانی  آرامشیابد و در میان این 

  فرا بخواند اند کرده آرزو آنچهبه 

ت الزم اس ایم آمدهبر  آدمیبراي  آنناخت و حال که در میان ترسیم شنی را باید که بیشتر امجهان آر

ینید ي امروز بب تصویر کنیم که به قیاس جهان ارمان و نظم دیوانه آنانتا دو دنیاي گوناگون را از 

  ستجهان حاضر میان ما ا آنچهاشته و دما جهان پن آنچهتفاوت میان 

  روزگاران در پیش و پس بخوانم، آنگوش بسپار تا برایت از 

دسیماي امروز نیز ي ب دین منظرهه همت تو پدید خواهد بود و باز ببرایت از روزگارانی بخوانم که ب

 استبوده  آنتو در میان  آرزويبه فرداي انی را برگزین و برایش تالش کن که  نظر کن، ببین و
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را با  آنانارمان ي، ر به تصویر ساخته در برابرت تصویر خود را بیفزابراي ارمان خود بجنگ و هر با

  خود بسان و بساز ارمان

  .تاشت که این ارمان آرمان خود تو استو نیز بر این آرمان مقدس ایمان خواهی د آنگاه

  اي این را نیز ببین تا کنون دیده آنچهبه جهان پر ظلمت در برابر بنگر و در میان 

و چه بسا  ن گیتی پر ظلم هستنیست که گر نیک بنگري به جاي جاي ای آنتفاوت میان واقع و محال 

  را دیدهاي آنبدتر از 

  ري جنگ و خون ترسیم شد،بود، وطنی که از دیربازان به هزا آناین جهانی است که وطنی در 

ا را به ، ابتدا دیگر کشورهآمدندران سال هزاري بار به جنگ در که در طول این هزا ام دیدهرا  آنان

بهره بردند و بر توان خود افزودند، قلدر معاب در میان جهل و جنون از  آنان استثمار خود کشاندند، از

، کودکان را برده کردند و مردان را درا به کنیزي میان خود فروختن بیگاري کشیدند، زنانشان آنان

را  آنجماعت در درد باید به هر جان کندن بود  آنر سال باجی بر دیگران خواندند که گردن زدند، ه

بود که مرزهاي این وطن به مثلثی  گونه اینافزود و  می آنانو بر قدرت  کرد می، تقبل کرد میتقبل 

  بزرگ بدل شد
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به جان هم  دریدند، میبینشان بود، یکدیگر را دار  از میانه آنچهت قدرتمندان براي گذش سالیان می

، ختیآواش را به دار  افتادند، کودکی پدرش را کشت، برادري برادرش را کور کرد، شاهی بنده می

  قدرت بود آوردنمردمی را به شالق بستند و همه براي به چنگ در 

 آخرگذشتند،  از جان می آوردنرگ و زیبا همه براي به چنگ ایگاهی عظیم و فراخ تختی بزج

  آورد میتخت را به چنگ  آنلذت و نعمات همه براي کسی بود که  آنو فراتر از  آرامشو  آزادي

همه براي کسی بود زنان بسیار، شهوت بی انتها، ثروت نا معلوم، قدرت فراوان، حکم و فرمان همه و 

پدري فرزندش را کشت تا به جاي او  و از این رو بود که آورد میه خدمت خود در تخت را ب آنکه 

بود که  آنان آلودن بازي جبر به جاي او بنشیند و در میان همی ت تاشیند، فرزندي پدرش را کشبن

  یورش بردند آنانبود بر  آنانبه شبیه  آنچهدیگر وطنی با 

ست، ا آدمیانبار همان را تکرار کن، این سرگذشت  را بخوان و هر آنتاریخ تکرار شد، خطی از 

  کال مربع بسازبه جاي وطن مثلثی شکل، وطنی در اش دوباره همان را تکرار کن، اینبار

و خراج ، مردان را گردن زدند، کودکان را به بردگی گماشتند، باج آوردندزنان را به کنیزي خود در 

 ادند و هزار مصیبت فرا خواندند وبه جوخه دار سپردند، دندان نشان د بر قریه نشینان حکم کردند،

  اي کوچک بدل شد و باز تاریخ در تکرار بود هوطن دیروز مثلثین شکل به دایر
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پردند، هر کس به دیگري به یغما س آناناینان غارت بردند و  حمله کردند، آنانان یورش بردند و این

 آناز  امروزها از پس دیگر سالیان گذشت تا  و سال آوردد و دیگران را به حصر خود در ز خونیشب

  وطن دیروز مربعی بزرگ به جاي مانده است

نها دلیل این کوچک و بزرگ گاه بزرگ و گاه کوچک شده است و تاین همان وطن است، گه

  ها جبر و قدرت است شدن

ین خاك و مرز و اي کرده باشند، ا چنین خواسته آنان آنکهبی  خوانند میرا هم وطن  آنمردمان میان 

، اختیار تنها با باشندبراي بودنش اختیاري در کف داشته  آنان هآنکبی  اند خواندهبوم را وطن 

  کنند میشمشیرداران بود و امروز در میان این وطن از دیربازان برپا سه قماش زندگی 

  ...سه قوم سه قبیله، سه خانواده، سه  به ،اند آمدههم به زیر همین وطن در  سه باور فراي از

اقالن است به تفاوت شهوتشان  شناسند، جماعتی کوچک که اقل میم را با تفاوت میانشان این سه قو

  نماي شهرند، نیازهایشان تمایل و جنسیتشان انگشت

  اند شهر شده ي شهره آنان گونه اینو  خوانند میاش دگر برا  آنان

خوانده است دنیاي را تصویر  آنانباوري در آسمان براي  آنچهجماعتی است که با  آناندر برابر 

بنگر و ببین که با  آنان، دنیایی که رستگاري را در میان آیاتی از اسمان جسته است، به تعداد اند کرده



 نی شهسواری ٢٥٩

 

هم وطن و این وطن  اند، هر دو در این دیار زاده شده قماش دیگر برابرند، تعداد بینشان یکسان است و

  است آنان ي همه

ژاد خود را قماش در این وطن جبري جماعتی است که این خاك را خاك اجدادي و ن آخرینو 

، دیگران را پست و بدسیما خود را حق بر زمین و این خاك را براي خود داند میبرتر از دیگران 

  خواند می

ن تر از دیگرا خونشان پاكباور دارند که  آناندیگران است، برتر بر  انژادشباور دارند که ن آنان

  است، این جماعت یکسان با دین باوران در کلنجار است

افتند، یکی از دین باوران نژادپرستی را کور کرد، یکی دیگري را کشت و در  گاه به جان هم می

  تخت پادشاهی جلوس کرد

  شد، داران نیدهان یکی از شاه شا

خوانم، باید  ست که من میا گونه این آزاديدایان خواند، امر کرد که او بر تخت نشست و فرمان از خ

یست را شالق به باور ما باورمند ن آنکهباید هر که بر هم جنس عشق ورزیده است را گردن بزنید، 

  آوریددور از دنیاي ما است را به زندان در  آنکهبزنید باید 
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اندند را به ثمر رس اند خوانده آنان آنچهاعمال شد، حاال روزگاري است که  گونه اینخواندند و  آنان

شمشیر برکشید و خود را  ،آورد تا روزي در میان محراب یکی از نژادخواهان سرورشان را از پاي در

  ان جلوسید و هر چه باور خویشتنشان بود را به ثمر نشاندشاهنشاه خواند او به تخت شاه

  هر که از دین باوران است را گردن بزنید

  دور از باور ما بود را به زندان کنید آنکهبه هم جنس تمایل داشت را به شالق بدرید و  آنکه

  را به تغییري فرا خواند آنانقوانین تازه به جریان بود تا روزگار جهان 

در زور وا ماند که باید به دیگران احترام کرد، باید خواند که مردمان چه  گونه این توان نمی

  مردمان میانه دار شد يآرابود که  گونه اینچگونه است  نآنا، باور خوانند می

، همه را برابر آوردندمیان  ها را به مردم ساالري بود، صندوقتغییر کرد، حال دیگر روز  آناندنیاي 

  دار دنیاي شمایان شود پنداشتند و گفتند بخوانید کدامین این سه قماش و باور میانه

را که  ها دگرباشو باري وطن پرستان،  مؤمنانرا برون دادند یکبار به صندوق بود، هر بار یکی  ها يرأ

ار هم خونریزي بود شد که دوباره داستان تکرار شد، اینب گونه ایناقل اقلیت بودند و  آناند مجالی نبو

 5سال و هر  4بود و هر بار هر  آمدنو شالق زدن بود، دوباره حصر و به زندان در  دنیسربردوباره 

  سال جماعت دیگري قدرت داشت و دیگران در بند بودند 10سال و هر  8سال، هر 
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زیست، باید که راه دیگري جست و  توان نمی گونه اینگفتند  و این را خطا خواندند، آمدندرانی بیمشا

 آزاديو جبر برایشان از  شد میبرایشان خوانده  آزادي، شد میشد، تالوت  آناندار دنیاي  میانه

  خواند می

  گویم است که من می آنبه معناي  آزادي

  ام انی است که من گفته آزادي

  المی است که اسمان خوانده استک آن آزادي

  اند که پیشتران گفته کالمی است آن آزادي

  کالمی است که عشق گفته است آن آزادي

را  آنانوباره دنیاي مدد از اکثریت میانه دار شد و د تا به نها یکی باز هم به گفت میهر کس چیزي 

در میان نبود، تنها به زندان قناعت کردند، گاه نفی بلد کردند و گاه  در نوردید، اینبار دیگر خونریزي

  زدند که کسی نبود آنجااي تاریک  گوشه شالقی رام در

 اي تازهبازي همان بازي دورترها بود، شاید تفاوت بود، شاید هر سه را به سکون وادادند، شاید ارزش 

دار شد هر چه بود بازي همان بود، تنها بازیگران را تغییر دادند و  شد، شاید باور نوینی خانهمیانه دار 

  به فنا رفت آزاديندیدند و  یآرامشبود که باز  گونه این
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، رفتند تا تحقیر شوند ي دریا شدند، ه، خود را به دوردستی سپردند، طعمدور شدند آنجايبرخی از 

  نبودرا بی ارزش بخوانند، اما تنها رفتند که مجال ماندن  آنانرفتند تا 

قدرتمندي را کور کنند، ساکت کنند، ایده نقشه کشیدند، خواستند  در انتظار نشستند، آنانبرخی از 

  بهره بجویند تا ارزش خود را به دیگران فرا بخوانند يا حربهاز  ،آورندبسازند، نوین باوري را گرد 

و برخی تفنگ به دست گرفتند و جهاد  زندیآودر  آنانتا به قدرت  آمدندت در یاکثر بیتعقبرخی به 

، خواندند میشوب کرد، همه یک چیز را آو در میانه  آوردچه داشت را به میان هر کردند، هر که 

  زیستن به درك باد، زیستن را به درك بفرستید

تن را سالخی کنند و حال باز هم را به درك سپردند تا زیس آزاديواندند و به جهنم خرا  آرامش

  کنند میزیستن است مردگی  آنچهبینیم که در این جهان فرتوت و دیوانه دوباره همه در تمناي  می

در  آنان، خواندند می آنان آرينماند،  آلودهاما همه چیز بدینجا خاتمه نکرد و دنیاي در این یأس 

 هاي ، همه را به دوردستخواندند میمدام فرا سی رسیدن بدان جایگاه واال بودند همه را به یأ آرزوي

  را شنیدند ها آرماننداي جهان  آنانهمه کار کردند لیکن  آنانراندند و براي خاموشی  نا معلوم رها می

  تا جهان ارمانی را تصویر کنند آمدنددر میان همان وطن خود بود که بر 
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که در این روزگاران بسیار  آنانو  خواند میرا به ارمان خود فرا  آناندر میان بود،  ها آرمانن جها

 آرزوياز هم شدند تا هر کس براي  ند در این ارزش مشترك با هم شدند،هماره در برابر هم بود

  خود حرکت کند

خود جنگیدند تا سراخر جهان ارمان در میان همان خانه  آرزويبا هم و براي  همه در کنار هم بودند،

  ر شدپدیدا

پس کار براي تقسیم  ،آمدافزوده شد و نه از مساحتش کم  آدمیانخانه همان خانه بود، نه بر شمار 

بر تعداد  آمدبه میان  ها آرمانبود، سه قماش به سه باور در میانه بود، حال که سخن از جهان  آسان

و برخی باور هم دیدند  برخی دین و نژاد را با هم خواستند، برخی جنس و خون را با افزوده شد، آنان

همان که بودند بود، پس این تقسیم را  آدمیانمربع همان مربع پیشین بود و تعداد  ،آوردندتازه به میان 

  و در میان وطنشان ببین که جهان ارمانی تصویر شده است آنانساده کرد و حال به دنیاي 

خود  آنچهه است، هر کس با هر کس وطنی در میان وطن خویش صاحب شد دارند، اي خانههر کدام 

  کشیده است آغوشرا به  آرزوکرده  آرزو

از گیرد  برده است، از او کام می آغوشخود را به  آزاديهر کس خوانند،  را براي دیگران نمی آزادي

که وطن و هم وطن را  آنانت، هم وطنان در کنار هم هستند، جهان را در او دیده اس ي همهکه  اویی

  انه نیستاند، حال دیگر تحمیلی به می زیدهخود برگ
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هاي زورمندان   اي از خواسته در شهر جارچیان بر نیامده تا هر بار به طریقتی این جماعت را به خواسته

مت کردند، و باور به خون را مال و نژاد آمدنددیربازان باري بر  آندر خاطرم هست  مثالًبکشاند، 

زشتی را در میان دگرجنس بودن خالصه  ي همهگفتند و باري ي همان جارچیان دین را سرزنش بار

  کردند،

خود را برتر از دیگران ندانید در  ، از دیگران بیزار نباشید،شد میخوانده  آناناخالقی براي  هاي ارزش

 آنانه خواهد شد ک گونه اینن این خوانده شد و خوش خیال فکر کردند روزگاران براي نژادپرستا آن

دیدند که خون  می آویزانها  برق ها را بر چراغ و تیر نشد و جنازه گونه اینخود دور کنند اما را از باور 

توان هم باشد هرجی بدین کار  را توانی بدین کار نیست، آنانرا ناالیق دیده بودند ولی حال  آنان

در  آنانند، با هم قطاران خود در حال ساختن جهان هست آناننیازي بر این دیوانگی نیست که  نیست،

میان نیست که به حذف او دل خوش  آناي در  و دیگر بیگانه کنند میمیان هم باوران خود زندگی 

  است آناناختیار  آنچه آزادياست و  آناناست، باور باور  آنانکنند، ارزش ارزش 

اي جهان  کرده آرزوتو  آنچهچشم بدوز و آرمان خود را در میانش ببین که  آناني  به دنیاي تازه

ویید اید را بج خود ارمان پنداشته آنچهزند که برخیزید و  این جهان بارها و بارها فریاد می ارمان است،

  .در پیش استاین تنها مسیري است براي رسیدن شمایان به آرزوهایتان 
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ساخت بدوز و بگو که جهان ارمانی براي انسان تصویري خواهد  ها آرمانحال چهره بر رخسار جهان 

خواهد داشت،  سر دراز ها آرمانین گستردن جهان باور صاحب سرزمین خود باشد لیک بدکه هر 

و  آگاهیتر در برابر چشم بدوز که براي ساختن جهان آرمانی نخستین گام بنشین به تصاویر بیش

  .دادن به دیگران است آگاهی

  

  



  

  

  

  حیوان

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  جهان است ي همهجان 

نداي جهان  آنداري است که مدام هستی براي همگان خوانده است لیک کسی  این صداي دنباله

  هاي بسیار در جهل مانده بود، ها در بند ناله شمول را نشنید که گوش

  ، جان یگانه ارزش جهان است،شد میندا مدام تکرار 

  چیزي فراتر از جان در اختیار شما است؟ آیابه خویشتن بنگرید، 

  اگر جان را به خزان دهید باز هم بودنی شما را معنا خواهد کرد؟ آیا

  ؟اید کردهزندگی را طلب  آنچیزي فراتر از جان را شناخته که از  آیا
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خود به  آنچهبالیدیم  آنهاي بسیار ما را به خود فرا خواند و در این اباطیل غره کرد، ما بر  نعره آري

ایم، خود را  مان مدیدي است که در این بطالت غوطه خوردههم، واقعیت دیده بودیم و حال مدت زتو

  ایم دور باطل از دیگران کهتر شمرده شدهافضل دیگران خوانده و در این 

 خواند میکه انسانی این را به گوش دیگري  آنگاهحیوان از ما کهتر است، او را لیاقت زیستن نیست، 

که این نژاد کهتران الیق  خواند میو بر دیگري  برید دن او را میشت گرباورمندي به ارزشی دیگر دا

  به زیستن نیستند،

را  و گردن را برید و با تیغ به پایان رسید پس از بریدن یکی گردنش را با ریسمان بر دست کشید و اوا

  پاي او نشست و مرد بر تخت بلند خواندبه خود فرا خواند، رفت و بر 

  زیستن نیست آزاداین بندگان را لیاقت 

و  کرد میو در خود غرق  خواند میاین دور باطل به چرخش افتاده بود و مدام دیگران را به خود فرا 

  فرا گرفته بود آدمیباز زمین و آسمان را همان نداي ننگین دورترها اشرف و برتر خوانده شدن 

ه تیغ تیز را ب آناندر همین جهان است که ، اند بردهدر همین دنیاي است که جان جهان را به بند 

روز را به خاطر دارم که با تنی  آنو  ان جان گرفتمسپارند، من در میان همین شهر و در دل این آدم می

  خواندم آنانفریادزنان بر  آمدمعریان به میانشان 

  کنید، چه می



 نی شهسواری ٢٦٩

 

  که فربه شد سر بدرد و گوشت تنش را بخورد؟ آنگاهچه تن توان دارد که کودکش را پربال و 

  پروراندند، کردند و بر بیشمارانی چشم دوختند که جانان را براي دریدن میهمه سکوت 

ارزشی به قدرت خواندن پر تکرار و  که ارزشی برایشان خوانده بود، صدایی برون نداد آنانکسی از 

شان بر اینان خواندند و  همه آدمیانان، حماقت هاي بلند، به قدرت اکثریت در جهل، جنون بیشمار نعره

  تکرار کردند ونهگ این

را به این درد  آناند رها کردند، دوباره ان جهان را به حال خواست، باز هم جان آدمیان آنکرامت از 

  شستندن آنانهاي  رها داشتند و باز بر گرده

قدرت بیشتر دارد مالک بر دیگران است، حاال جهان بدل به  آنکه، خواند میبود  آنانصداي پیر نادان 

دانم،  نامشان را نمی ز ما است،بیشتر ا آنانکه توان  اند آمدهاي بر زمین  است، عده جهان دیگري شده

و شاید  اند آمدهي دیگري  هستند، شاید از سیاره آدمیاني تکامل ما  اند، شاید ادامه شاید ابر انسان

  بیشتر فرا گرفتند آناناند که از  هاي ساخته به دست آدمیان ذهن

خود کردند، حال ببین که چگونه  آندنیا را از  ي همهجهان را فرا گرفتند و اما  اند کیستدانم  نمی

  اند آوردهرا به بند خود در  آدمیان

بزرگ و سرورشان،  آنانکه خالق  آنجابنا فرموده که براي قدرتی بزرگ در کهکشانی دور،  آنان

  د،دشاه و مرادشان بر تخت نشسته است، قربانی دهناپ
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ها در برابر تمثیلی  ، مردي از انسانکشند میحاال ببین که مردمان را با ریسمانی به گردن به دنبال خود 

ش را برید خون همه جا را فرا آسمان رفت و گردنبر زمین کوفته شد، تیغ  آنانبزرگ از پادشاه 

  سمان را در خود گرفتآنشدند، صداي رعدها  آرامگرفت و خدایگانشان 

و به میدان  آوردکسی را به ریسمان در دست با خود کشید، با خود  آدمیانز جماعت یکی رفت و ا

  شهر انداخت، او زنی باکره بود،

بود که آلتی خونین به جانش بردند و او را قربانی  گونه اینو  طلبید باکرگان را می آنانداوند خ

  آرزوهاي خود کردند،

اي طویل را به دور گردنش  که پارچه آنان موعظتاناز  خون طلبیدند و اینبار یکیخدایگانشان باز هم 

ها را بلند  موهاي سرش را از وسط تراشیده بود و دنبالهو در دست ریسمانی بلند داشت و د پیچیده بو

  کرده بود خواند

  خواهند میخدایگان کودك 

دمان بر زمین دند و در حالی که مررسی آدمیانتند، سربازان به درون از هر سو مالزمان به پیش رف

ند و در برابرشان ایستاده بود کردند میکوفتند، تالش  ریختند، بر سر و صورت خود می اشک می

 زدند، می هق هقتا بدرند، مردمان  را بردند آنانمحراب بردند،  کودکان را به زمین کشیدند و به

نبود، قدرت  آنانهیچ فریادرسی بر جهان  اام کردند میبودند و طلب کمک  آوردهها فریاد بر  انسان
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را نوع مغلوب خوانده بودند به این تفاخر بزرگ موجودات تازه شاه شده  آناندر اختیار غالبان بود و 

  خواندند می اربابانِبر زمین خود را 

گردن به تیغ نهادند و اشک  بود که چند کودك را قربانی کردند،همینان  ها نالهو  ها ضجهدر میان 

  جهان را گرفت ي همهشد و  آغشتهمادران به خون کودکان 

  یکی از موجودات تازه شاه شده بر جهان که ابر انسان نام داشت خواند

مرا به خود فرا خوانده  آنانمرا میل به خوردن تن اینان است، گوشت لذیذي دارند، قرمزي خون 

  بود که از قربانیان خوردند گونه ایناست و 

همه چیز از  آوردغالبان است، قدرت را هر که به افسار در  آنبود و لذت از  بخش تلذخوشمزه بود، 

قدرتمند است دیگران را او را اجابت کنند، هر که  آرزويکرده و همه باید  آرزوپس او  است، او آن

د دیگران خواهد کرد، نه فراتر از این است، قدرت در اختیار هر کس باش قربانیخود  آرزويبراي 

را به سالخ خانه ببرید و از  ها آند که ابر انسان خواند بو گونه ایناند پس  شده آفریدهاو ي برا

  گوشتشان خوراکی لذیذ بیافرینید

که پوست سفید داشتند خوش طمع تر بودند، برخی  آنان بردند، را به سالخ خانه می آدمیانفوج فوج 

خواندند  گونه اینزدند و برخی سیاهان را  لب نمی نآناها سپیدان را انجاس پنداشته به خون  از ابر نسان

  ها بر پا داشته شد، شد که سالخ خانه گونه اینو 
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پروراندند تا پروار سر ببرند، با خونشان سوپ لذیذي  را می آدمیانکه  ام دیده آنانحال به جهان 

جهان را فرا  ي همه، بوي خون انسان سوزانند میها  و بر منقل کنند می، گوشتشان را کباب سازند می

  گرفته است و ابر انسان عاشق طعم بدن او است

ري اي خوردن کودکان انسان بهاي بیشتواي که ابر انسان کودکان او را بیشتر دوست دارد، او بر

چ گوشتی به هی گفت میحال خوردن گوشت تن زنی روز دیدم ابر انسانی را که در  آن، پردازد یم

  اي، واي که چقدر صفت و آبدار است را چشیده آننوزاد انسان نیست، خوش طعمی 

و از همان جاي به سالخ خانه سپردند سر از تن جدا شده بر  آوردندکودکان را مادران به دنیا 

عاشق  ابر انسان، خوردند میي زنی، آلت مردي، همه را  بود، ران کودکی، سینه آویزانهاي شهر  مغازه

  گوشت انسان بود،

سپیدان را برخی دوست داشتند و سیاهان را تعدادي، سرخان غذاي برخی بودند و زردان طعام 

  خواست تعدادي، هر چه بود ابر انسان انسان می

ها بود، او با خداي در کهکشان خود  کار پست براي ابر انسان نیست، این نداي قاري پیر ابر انسان

اي براي کسب  را وسیله آنانبه کار پست واداشت، باید را  آدمیانسخن گفت و از این رو خواند باید 

  ،ام دیدهرا  آدمیانها بسیار  ساخت و حاال در علفزار و دشت
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تا  سوزانند میگذاردند، تنشان را با میل داغ  را خمیده بر زمین می آنان، بندند میبه صورتشان افسار 

  کوبند تا زمین را شخم بزنند، جانشان میالق بر ها بدانند، با ش باقی ابر انسان مالکیتشان را

، یکی او را با خود و با شوند میبر خوانده رباها  که در میان ابر انسان ام دیدهمردان قوي هیکل را 

ال نوبت شالق زدن است، باید ریزد، ح بر کولش هر چه هست را میو  کشد میریسمان بر گردن 

هر چه جان کندن است، شاید لقمه نانی نصیبش شود،  رآخبتازد و او بدود، همه را به پیش برد و در 

  زنده بماند و این کارهاي پست را ادامه دهد آنکههم تنها براي  آن

  ها بود که دو انسان پست را در میدان شهري به جان هم انداخت، براي ذرهاي نان یکی از ابر انسان

دار تا را گشنه نگاه  آنانانسان است،  راند، این سیاست اب  خیلی سال است که همیشه گرسنه آنان آخر

، آوردرا به جنگ هم در  آنان نااي ن مهبود که به لق گونه اینتا بیشتر فرمان برند و  بیشتر کار کنند

به  آغازشهرها  ها دانیمپس  آمدکردند و ابر انسان را این جنگ و خونریزي خوش اش  بسیار دوره

  کار کرد

را به نیزه بدرند، او را به کام مرگ  آدمینشستند تا  ها می شهرها فوج فوج ابرانسان ها دانیمدر 

  به جان هم بیندازند و تکه و پاره شدنشان را ببینند بسپارند،

  گفتند میگذاشتند  هایی به نمایش می برخی را در میدان

  اند يا هیماواي چه قدر موجودات پست و بی 
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  یکی از زنان ابر انسان گفت

  د انسان بیچاره، ناتوان و بی قدرتسوز لم برایش مید

رقصی کن، شالق بر  ما است، همه چیز براي ما است، بازي در بیاور برایمان خوش آنقدرت از 

، رقصید مید و اداشتند، توپ بر دهانش گذاشته بوود، انسانی را در میدان شهر به رقص وصورت او ب

  بخندند ها انسانبدود و ابر ریختند تا  می آتشین زغالبه زیر پایش 

ها گریخته بودند  که از شر ابر انسان آنانی، دوید میدر میان جنگل  ریخت میاشک و  رقصید میانسان 

، گاه کودکشان را به بند کردند میرا شکار  آنانراي تفریح ها ب و ابر انسان کردند میدر جنگل فرار 

هاي پست به اسارت  ه براي کار در پیشه، گادندکشی میدر میان همان جنگل به سیخ  آوردند میدر 

داشتند و  یرا به جنگ وام آنانگاه  دریدند، انگاه و گاه براي طعام میرا به قرب آنانگاه  بردند، می

  ...گاه

و  کرد میبه او نگاه  بود آمدهد، ابر انسان به زمین در پر ترس در برابر بزرگ مرتبت جهان خو آدمی

  خواند میاو برایش 

  جهانم، هر که قدرتش کمتر است الیق زیستن نیست ي همهمن است، من  آنقدرت از 
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خود را  نهیآدر  زد می ضجهفشرد، مدام  به ابر انسان چشم دوخته بود، کودکش را به جان می آدمی

بردند، او را قربانی کردند و  ، به اسارتش میخوردند میشکسته و ملول بود، از گوشتش  کرد مینگاه 

  را براي فروش میان خود بردند کودکش

  ها خواند و عریان در برابر ابر انسان آمدیکی از همانان بود که به مثال امروز من به خیابان  واي

  درید؟ می اید نه کسی را که خود پروراندهچگو

  خندیدند، او را مسخره کردند و یکی بر او خواند ها می ابر انسان

  بخوان، تو تنها نعمتی براي ما نکرامت جهان ماییم، ما را اشرف جها

  مندان، پادشاه جهانیان در جهان چرخیدگربز ترین بزرگاو گفت و صداي 

  قدرتمندان الیق زیستن و هر که ضعیف است را از زیستن دور بدار

ت، اس آوردهابر انسان انسان را به بند در حال آدم باز به خود نگریسته است، خود ابر انسان است، 

  معنا در ندانستن ارزش جهان است ي همهانسان، حیوان و دیگر نامان بی معنا است که  رانسان و اب

خواندي روزگار تو  آنچهکه درون  آنگاها دیدند، که این واقع از مجاز ر آنگاهبخوان،  آنانبر  دوباره

  دند بخوانکه دی آنگاهخویش دور دیر و حال خود را دیدند 

  یگانه ارزش جهان جان است
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  اند، هر که جان است، ق زیستنهمه الی

هاي  فرجام خوانده آنچه بخوانی از آناندوباره ارزش خواهند ساخت و براي تو راه بسیار است که بر 

و  دانند میگانه منجی ، اگر خرد را یاند ت، اگر به قدرت آلودهدارشان جبر اس است، اگر میانه آنان

همه بگو که  آخرشان را تصویر کن و به  نیاي آیندهبخوان و د آنانبر  اند کردهه دل خوش اگر به هرچ

  جان همه چیز جهان است

بهره برده را  آناست و هر که از  آنجان است که بودن است، زیستن است، معنا است، همه چیز در 

 ها آرمانو اینبار دوباره و صدبار براي اینان خوانده تکرار خواهیم کرد که جهان  حق به جهان است

  یگانه به جان است،همین باور 

  معنی در میان همان است، ي همهها بشمار که  جان را واالترین ارزش

که قدرتمندتر از شمایان در  ات نناز ود، به قدرت افسار گسیختهخواهد ب آنچه چیز را یاراي مقایسه با 

او از  شک بیکه ابر انسان بر انسان غلبه یابد چه خواهی گفت، بر جبر نناز که  آنگاهجهان بسیارند، 

ت که همه چیز را به اسارت بدل خواهد کرد، بر این حربه نناز و معانی است، او اس ي همهي  ن برندهمیا

خویشتن را بزرگ دیگران میندیش که جبر سر دراز دارد و گاه تو را به واال و دیگري را کهتر  آنبر 

  خواهد شمرد و همان جبر دوباره تو را کوچک دیگران خواهد کرد
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ه چیز را میان همان جان دریاب و فریاد آزادگی که اختیار است را بخوان به ارزش جان دیگران به هم

  تو نیز در امان خواهی بود آنانمحترم شمردن 

که  آنجايشدند و  آزادکردند خویشتن نیز  آنچههاي به ن آنگاهکردند هر که در دنیا جان بود و  آزاد

را محترم نشمرد و در این دور باطل دیدند که سر از  آنانن ادیگران را محترم نشمردند کسی ج جان

  ن خواهد سپردر همه را به زیر همان تیغ پوالدیکه سر بریدن س اند دهیدرنیز  آنانتن 

ها را در میان بودن خود معنا  ارزش ي همهو  خواند میبرایمان  ي جان است که باز هم نداي عاشقانه

  کرده است

در میانه بگو و برایشان بخوان که جان و واال شمردنش یگانه شرط جهان  انآدمیاین را به بیشمار 

  است ها آرمان

اید، اگر  بوده آزادياگر در طول این هزاران سال دل خوش به  خواند میو  آمدهجهان ارمانی به پیش 

خوانده به قلبش فرا بخوانید  را به ارزش آزاديد جان سپردید و جان دادی آزاديو  آرامشدر تمناي 

  ضامن جهان شمایان باشد واتا 

بودن  آزادشما به  آزاديواهید جست و گران خدی آرامشخود را در  آرامشبخوانید که  آنانبر 

  اهد شددیگران معنا خو

  ت،در میان گذاشته اس آدمیانانی است که شرط بودنش را با محال جهان آر
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اویدان خواهید را ج آنرط بودن این ارزش میانتان شمارید که به شرا محترم  آنجان را دریابید و 

  کرد

جهانتان را  ي همه آنبدانید که با لعنت گفتن به  اید کردهاگر دل به پایداري و جاودان ماندن او خوش 

باز جان برایتان غزلی خوانده همگان و  آزاديمگر به  آزاديد گرفت، مانا نخواهد بود هلعنت فرا خوا

در جریان  ها برگهاي در خزان هم خواهد خواند که زندگی در میان همین  طافت برگبه لاست، 

را  آزاديو در آیین او بمانید که  آییداست، او برایتان خواهد خواند و به قلبتان خواهد راند به جان در 

  جاودان شوید آنمانا دارید و در 

زند این غزل بودن را مرا به  و بر شمایگان فریاد می خواند میسراي دور برایتان شعري  این غزل آزادي

  را واال بینگارید آن ش دهید وت مگر جان را ارزنگ نیاورده در اختیار نخواهید داشچ

مبتال خواهید شد و این شرط  آنانندهید شمایان نیز به درد  آزاديشرط همان است، اگر دیگران را 

  .است ها آرمانبودن جهان 

بودي و دوباره این مدخل زشتی به  همنوعانمگر ظلمت  ز هم دید، باز هم نظارهچشمان منتظرت با

ت بگشایی، از های یی و بال به بالدرآسراپا و هراسان دوست داشتی که به پرواز  ، بیبازگشترویت 

  به طول این هزاران سال درد کشیدنت را، ام دیدهدانم  این زمینیان پر ظلمت دور بمانی، می

  در این ظلمت دم از دم نگشودي، آرامي انسانی و چه ها رذالت آتشسوختی در عذاب دیدي و 
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ات نشست و  ها، چه نامت دادند، هر روز کسی از این دیوانگان بر گرده وامصیبتا به بدبختی ما انسان

اي باز هم به این  اي، چشم دوخته اي نشسته بود و هراسان به گوشه ها آنتاخت که دیوانگی آیین 

  ها، ها و زجر دادن ا، به این درد کشیدنه رذالت

  اي، سوخته آدمیانبالی براي پرواز و دور شدن از  آرزوياي و در  هایت را و باز دیده رنج ام دیده

و چاقوي رذالت بر  برند میباز چشمانت دیده است، دیده است چگونه فرزندت را به قربانگاهی 

، فرزند این اشرفان ها آسمانبارد، دوباره ظلمت  شوید و به قرمزي مرگ می گردنش خون زمین را می

  فرزند بود و مال ما هیچ، ما از همیم، به یک سرشت، یک ذات و یک جان،

  ما است، آناز همیم و از تو، از تو از جانیم و جان از 

خویشتن ها را که انسان  ها را، نبین این رذالت اي ببند و دیگر نبین این حماقت چشمان منتظرت را لحظه

  از خویشتنش خجل خواهد شد،

گیر شرم دور باشد لیک همه از خویشتن خجل خواهند شد که چه به روز شما  شاید این احساس همه

اي چشم برهم بگذار و نبین که  اند، اما تو ذره پروا جوالن داده و در این رذالت چه بی آورده ها جان

  این زمان را ما از جا بر خواهیم داشت،
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و فریاد زد همه جانیم  آموختانی دیگر در این حماقت و ظلم تلف شود، باید دوباره انسان را نباید زم

ي من  اي واي که این تکرار هزاران باره ایم آمدهکشیم و از رنج به ستوه  و یکسان، همه برابر درد می

  در خواب مانده به طول هزاران ساله را برخیزاند آدمیاناست و باید که 

و تا پایان فریاد برابري سر خواهد داد، حتی در مرگ و پس از مرگ باز هم  شود می زسرآغااز نو 

ي دیگري برون خواهد بود و نظاره کن جانم، ببین که تغییر خواهد کرد این جهان  صدا از حنجره

ها نخواهی نشست و  ي رنج با ارزش و پاك خواهد بود، دیگر به نظاره قدرت گرانها، وجود  زشتی

  ها نخواهد شد، ن و جانت لگدمال هوا و هوس انساندیگر خو

  قسم به جان پاکت حیوان این برابري اساس جهان آرمانی است

ي تو باید از  است، جان رنجیده ها جان ي همه آزاديسوداي ما براي ساختن جهان آرمانی، برابري و 

 بار نیاخویشتن را بسازد و  شود و باز سرآغازچنگال این دیو رویان برون آید و انسان دوباره از نو 

  .به یک اندازه ارزشمند و برابر خواهد بود ها جانهمتاي دیگر 

از  به دورها،  از زشتی به دورهمه در کنار هم خواهیم زیست و این جهان آرمانی خواهد بود جهانی 

رزش و ها، همه یکسان و برابر، همه محق به زندگی کردن، همه با جانی پر از ا ها و تبعیض کشتن

  را نداشته باشد، آنرساندن به  آزاراعتبار که کسی یاراي 

  و برابري، آزاديجهان آرمانی یعنی 
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  ي من را بنگر اي جان خسته ها آرمانحال چشمانت را بگشاي و جهان 

تو  دهند میتو را کرامت  آنالیق زیستن تو بسازند، ببین که در  یتا جهان اند آمدهببین هم جانانت بر 

  فرستند را همتاي خویش پنداشته و بر جان با شکوهت درود می

  ش نظاره کنرا به شرط بودن ها آرمانو جهان  حال چشمانت را بگشاي

  نی معنا شده استامدنیا را فرا گرفته و جهان آر ي همهجهان دگرگون شده است، آرمان 

حترام خواهند کرد و کسی را یاراي در این دنیا است که همه به جان برابریم، همه جان دیگران را ا

 آزاددیگران نیست، کسی را توان تحمیل جبر بر دیگران نیست و حیوان اي جان شیرینم تو  آزار

  اي شده

دهند، جان ارزش است و  به قربانی نمی خاموش است، دیگر کسی را آدمیانها و مذبح زشتی  قربانگاه

 انهیم آناند بدانند که جان یگانه ارزش جهان است، وهم یان یا باید از جهان رخت بربندند و یا بایخدا

دیگران  آزارزند  جهان ما نخواهد بود، حق را در واقعیت جهانی خواهند جست که فریاد می دار

  است ها یزشتبدترین 

کسی را توان  آیای که صداي بلند داد و قانون یگانه فریادي به منع زار دیگران داده است، ندر جها

  ي خواهد بود؟دیگر آزار
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  ها بدرد؟ تواند از خون دیگران بنوشد و حیوان را به سالخ خانه یکسی م آیا

و  درند ینمهیچ به جاي نمانده است، دیگر کسی را به خون  آنایم، از  ها را در هم شکسته خانه سالخ

 آزارمعناي  ها دریدنسبزخوارند، کسی را توان دریدن شمایان نیست که این خوردن و خون  آدمیان

باشند را قدرت  ها دریدنکه طالب این  آنانانگان نخواهد بود، دیگران است، جایی براي زیستن دیو

  میانه دار است و قدرت در جهان ارمانی بی معنا است،

 آنجايها پرسه زنید  و در میان جنگل آییدبدرید شمایان اسیران جبر هستید پس به جبر در  خواهید می

ي غذایی خواهد نشست، بروید و  بیش است به نوك هرم زنجیره هر که قدرتشبا دستان خالی 

خواهید کرد اما نه به مکر و فریب، نه به استثمار و  آغازبدرید، یا شما را خواهند درید و یا دریدن را 

 آنجاد تا قدرت خواهیم سپر يمأوادرت را به درت را خواندن، طالبان قمجیز قبه پروراندن، نه براي 

قدرت حاکم است قدرت خود را نشان دهند نه به جهان ارمانی که قدرت را دور خوانده و جبر را  که

یگانه قانونش را براي  آزادير خواهد بود، دنیاي که یاي اختیابه سکوت واداشته است، اینجا دن

  همگان خواهد خواند

  دیگران را میازارید،

دگی و بند نخواهند سپرد که کسی را یاراي به بریوان در میانه نیست، او را دیگر خبري از شکار ح

  چنین زشتی نخواهد بود
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  جهان ارمانی وطنی بزرگ براي حیوان خواهد بود،

  بزیند و شادمان شوند، آزادو  آرام آنوطنی که در 

هاي پست او بدین سالیان دراز  چشمان دردمندت را بگشاي و ببین که روخجالن از نام انسان و کرده

 ي آلودهرا به تو پس دادند و حق تو را گرامی پنداشتند، دیگر دستان  آناند،  دادهتو را وطنی بزرگ 

  گر به مددم بینی نمیرا به دنیایت  آنان

وطن خود میان  در آرام آزاديحال تو  ،اند آمدهکمک به تو  ستند که برايگر اینان هم جانان تو هدی

جست و خیز بکن و در میان آسمان بلندش پرواز کن، پر بگشاي  آري اهی بود،زنده خو وطنانت هم

  زمین را ببین و دنیاي خود را نظاره کن

تو  نگاه نبردند،نکردند، دیگر به قربات جدا ه بند در نیاوردند، دیگر تو را از طفلدیگر کودکانت را ب

  اند را به اسارت نخواندند، گوشتت را تناول نکردند و مرگ را میهمان دنیایت نکرده

تصویري از دنیاي حیوانات نقش داد تا همه ببینند، ببینند که به فرداي روزگار ما  ها آرمانجهان 

د، خود زندگی را به سر خواهند بر آرامشو  آزاديدر  آنانچگونه حیوانات زندگی خواهند کرد، 

  انسان را به آز و طمع در جهان خود ببینند ي آلودهدستان  آنکهبی 
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براي دانستن عشق به پیشت در  آنکهمگر  ، مگر به مهر رو به رویت بنشینند،را نخواهی دید آناندیگر 

ز یاد را ا آزارو  ر و زشتی نخواهی دیدرا به جب آنانمگر به مکتبت درس بیاموزند، دیگر  ،آیند

  زشتی از ما بود را از یاد بردي آنچهدوربازان تو نیز  آنخواهند برد، شاید در 

را نظاره کن، همین  ها آرمان، حال تنها همین جهان ایم کردهدنیایت چه  دیگر به خاطر نداشتی که با

  اي زیسته آزاد آنما را بنگر و ببین که در  آرزويدنیاي ساخته به 

در امان بمانی،  آدمیانرا به حفاظی بلند آراسته تا از چنگ  آنین که ل موطنت را ببین، بببنگر و جنگ

  نیستی آناناي خود تصمیم گرفته و در بند بیین که خویشتن براي دنی

بیشتر از تو  آنچههم جان تو و به  آنانتا دردهاي تو را تیمار کنند،  آمدهنیست اینبار  آنانبه دست   تیغ

تیمارگر تو خوانده خواهند شد، هم جانان خود را زندگی خواهند داد که مادري بزرگ دارند تنها 

  را زندگی بخشید، آنان

بودن تو تالش  آزادو حال ببین که چگونه براي  اند آموختهدرس زندگی و زندگی بخشیدن را 

، عقاب در آبها در  بیشمار حیوانات را، کوسه ام دیدهخواهند کرد، در میان دشتی بلند و فراخ 

بخورند و  آبتا  آمدهبشخوري آ، همه به کنار روند میراه  آراماسمان، ببر بر زمین و مار در صحرا 

و  بینند نمی آزار آناندن ندی آزارگیرند، به  می آزاديدرس  آنان یآزادگ از آدمیانکه  بینم می

  .مانا خواهند بودها  زشتی ي همهشده از  آزاد آنان آزاديخود به  آزاددر جهان  گونه این
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همه را از  آنانهرجی نیست  آنانکه تو را کهتر از خود بپندارند ما را با  آنانیباز هم هستند  آري

هند و خدا را کهتر و همه را برتر خوایکدیگر کهتر و خود را برتر و دیگران را برتر و خود را افضل 

خیال  آناني جهل طواف کنند، ما را با  خواند، بگذار در این دور باطل گرد بخورند و بر این کعبه

دنیایشان  آرزوي آنچهمختار به جهان خود هستند در حقیقت خود پرواز کنند و  آناننخواهد بود، 

 آنانما جهان واقع است را به مجاز خود واقع بپندارند، حقیقت خود را تکریم و سر به طاعتش بسایند ا

طمع کنند و در این خوانده شدن به افضل  آنبر  هد داد تا بر داد شما رو بگشایند،را دست دراز نخوا

  آورندو کهتر شما را به بند در 

حق زیستن به همه داده و باور همه را محترم  ها آرمانببین اي جان مغرور من دنیاي را ببین که جهان 

دیگران  آزاري جهان خواهد کرد تا دست درازي براي  قانونش را یگانه و آزاديخواهد خواند لیک 

  در پیش نماند

 آزاديفریاد  اند بردهها به سر  هزاري اسیر از جنگ اند بردهدید همانان که تو را به بند  حال خواهی

نت که برابري را نقض بخواند لع آزاديفرا خواهند خواند، من  آزاديخواهند داد و ما را به مرگ 

تنها  آزاديد سپرد، ر برابري بایستد را به جهنم خواهکه در براب آزاديخواهم گفت، جهان ارمانی 

خودخواهی و خود خواستن در  گونه اینرا  آزاديهرج و مرج طلبان که  آنونش معنا است و نمیان قا

  جاي به جهان ارمان نخواهند داشت، اند کردهمعنا 
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جهان ارمانی است، حال باز هم  آزاديدیگران معناي  آزاربی دنیاي خویش لیک  ي همهمختار بر 

هرج و مرج معناي  شادمان باشند که آندیگران بخوانند و بر  آزادي ي کننده نقضبگذار تو را به 

اند و هر چه  به قدرت فروخته را آزادي آنانباز هم همان داستان ابر انسان است،  است، آنان آزادي

این افکار پوچ هزاران ساله در را ترك و دور باد  آنانند میان همان قدرت بود، ا کشیده آنمعنا از 

  .جاندارگان است آزاديي  و جنون حال زمانه زمانه جهل

هان است مقامی همتاي ارزشمند به ج ه حیوان به مانند ما جان و یکتاما جهان ارمانی را با علم بر اینک

 آزاراو به مانند  آزارزندگی کند،  آدمیستگاه خود بی دخالت م داد تا بتواند در میان زیانسان خواهی

مبادرت کند  آزاردادن جانداران با یکدیگر نیست، هر کس به  آزارانسان است و هیچ تفاوت میان 

دار  و بسط این فکر دوباره قدرت و جبر را میانه آزارالیق زیستن به جهان ارمانی نخواهد بود که این 

  نیست آناناست را به اعماق جهنم خواهد سپرد و دیگر روزگار  اديآز آنچهخواهد کرد، 

، پس ببین ایم هم قسم شده آزارهمه برابر و منع  آزاديك قانون پا آنبه جهان ارمانی و شرط بزرگ 

در میان هم وطنان خود بود و  نزل کرد و وطن خود را گرامی داشت،که در جهان ما چگونه حیوان م

  ن همین معنا بودر میازیست که همه زیستن د آرامشو در  آزاد

شتند که جان یگانه ارزش او را تکریم کردند و بزرگ پندا آمدبه دنیاي انسان  آناناگر جمعی از 

 آزاديو  آرامشنبود و بودنشان به نزد هم براي  آناندنیاي بود کسی را یاراي به اسارت بردن 
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م ها است هر دو به عشق به ه اگر حیوانی به نزد انسان ها آرمانیکدیگر خوانده شد، حال در جهان 

  و همه چیز میانشان برابر است اند بردههر دو از هم  اند بردهاند، اگر سودي  نگریسته

او بود که  آمدبه نزدشان در  آدمو اگر  برند میروزگار  آدمیدور از ظلم  آمدهبه زیستگاه خود در 

اي به  با بوسه آنگاهکرد، او را از خطر و درد دور نگاه داشت و خانه  آنجايبراي مدد به هم جانش در 

  خود رها داشت آرامشو  آزاديپیشانی هم جانش از میان رفت و او را به 

میان خویشتنش زیسته  خود و در آزادياند و حیوان به  تهخود زیس آزاديهمه به  ها آرمانبه دنیاي 

  .است

را  آنجا است، آمدهاست، او به دنیا  آنان در می آزاده حیوان ک بینم میو  ام آمدهبه جنگلی عظیم در 

 آنپاي گذاشت، از دشت و صحراي  آننفس کشید و بر خاك  آنپندارد، از هواي  که وطن خود می

  قد کشید آنو در میان  آوردغوط بر 

بودنش دل سپرد، به تعقیبش در رفت، او را دید به  همانجاي بود که عشقش را دید، چه زیبا راه می

بر زمین النه ساخت، خود را بزرگ کرد و کوچک بر زمین  بال گشود، به اسمان رفت، برایش ،آمد

به با هم بودن مدام  آنان آتشینحال دیر زمانی است که عشق  ،آمداو در  آغوشو در نشست تا به او 

  بدل شده است

  بود، آنانجان  ي همهکه  آوردن ها کودکی را به میا ن عشق ورزیدنای سرانجام
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انجامی در انتظار او است، ست، دیگر به وحشت در نیامده که سررا هراسی دنبال نکرده ا آناندیگر 

  اند م را بردند، او را از من گرفتهکدواي کو

  ین صداي کیستا

  ها انسانی در برابر ابر انسان

  حیوانی در برابر انسان

  انسانی در برابر انسان

  ...ر برابر خدا و یا انسانی د

 ي همهش را از او دور نکنید، او کودک خواند میگل شنید و گریه کرد، ناالن بود، جناین صدا را 

  دنیاي او است،

کشید، مدام دستانش را  ت به جانش میبود و با تیغی بر دس آمدهماه را بر زمین دیدم، او به قعر زمین 

  داد مین به جماعت و خون بر زمین ریخته را نشا کرد میخونین 

  شمایان درد کشیده است درکشم و هر که جان در تن داشت به د کشم، من نیز درد می نید، درد مییبب
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ه چ دانم با او رفت، کودك او را گرفتند، بردند، نمیگ باز هم نداهایی زمین و آسمان را در بر می

ی محراب بزرگ در برابر تمثیل بزرگر بزرگی در براب آتش آخرختند، اندا آتشکردند، شاید او را به 

  سوزاندند می آتشبه  آنند و قربانیان را در میان زرگی در دین بزرگی به پا داشته بوددر مذبح ب

  همان کودك کوچک را او را به میان منقلی کباب کردند، دانم شاید نمی

  کشند میکودکان را به سیخ  آنانمیدانی 

  کودکی را به سیخ بکشد، شود، مگر ممکن است کسی نه باورم نمی

گوشت  درند و باز در تمناي را می آن ،برند میدان هم را با همان خون مانده در جانشان به دن آنانتازه 

خون  آنگویند و براي داشتن بیشتر از  از نرمی و صفتی گوشت می ،اند آمدهدیگري از کودکان در 

  کنند میحرص و از 

تر به دوشش  باري از خود سنگین ،اند گماشتني خود با شالق به کارگر من دیدم کودکش را

  گذاشتند و با شالق او را به کار گماشتند،

  کودك بود؟

او را به میان شهر بردند تا براي جماعت بیشمار برقصد، دیگران  ها آنچند سالی بیشتر نداشت اما  آري

  ریخت میرا سرگرم کند، کودك مدام اشک 
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، این جنگل بود که خواب بدي دیده شنیدم میصدایش را مدام  زد میریاد ف کرد میجنگل هم گریه 

دانم چه دیده بود و یا ندید،  ي جهانمان را دید، نمی بود، او به یاد گذشتگان دنیاي ما افتاد شاید آینده

  خواب برخاست و به بلنداي صداي رعد گریه کرد، دانم که از کابوس و دیدنش از ن را میتنها ای

  کرد ضجهها  و به بارش بارانفریاد کشید 

که حیوان به همراه کودکش او را از این وحشت  زد میگریست و مدام بر سر و روي خود  جنگل می

  یگانه منجی جانداران است، ها آرمانفرا خواندند، گفتند دیگر این دور روزگاران نیست، امروز جهان 

دانست چه بکند فقط از جان  ود نمیرا بیرون داد، شاد ب اش نهیسماق نفس مانده در اع شادمانانِجنگل 

  در برابر پرسید

  ؟دزدند ینمدیگر کودك تو را 

  :جان پاسخ گفت

  نه

  فرستند و باز هم خیر شنید، دیگر او را به قربانگاه نمی: جنگل گفت

در برابر و رنج پرسید و هر بار جان اسارت پرسید از درد جنگل دوباره پرسید از بیگاري پرسید، از 

  ها از جهان ارمانی که جان را یگانه پنداشته است اي زشتیخواند دور و محال باد این دنی
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، خورشید و ماه و ستارگان هر چه خواند میسوده خیال آا نیز حاال جنگل خیالش آسوده است، دنی

  خوانند میو با هم  کنند میجان بر جهان است تالوت 

  را جهان جان بخوان ها آرمانجهان 

معنا به نزد جان است  ي همهبی معنا است،  آزاررا قانون بدان و بخوان که بدین جهان  آزادياختیار و 

  و جان را پاس بدار هم جان

گیرند  کام می اند ساختهجهان را خود  آنچهو از  برند می آغوشیکدیگر را به  آمدههم جانان جهان بر 

  .اند حق خویش در آزاديو  آرامشجهانی که الیق زیستن جان به 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  طبیعت

  

  



  

  

  

اي نشسته است و تنها نگاهش را به فرزندش دوخت، او را دید که در این دنیا به  در گوشه آرامپدر 

در تکاپوي جستن  محابا یبدر جستجو است، او را دید که دل بدین حرص دارد و دنبال آز خود 

  ي خود مرهمی بجوید اي است تا بر این آز افسار گسیخته دریچه

را پیش برد که فرزندش راضی از  يا او کرده، آموخت میرا  آنانا به اعمالش زد او تنه پدر حرف نمی

  دنیاي باشد و باز فرزند را دید که دل به حرص دوخته است

نشان داد طمع در این دنیا تباهی را به بار خواهد داشت،  پدر او را از حرص دور داشت و هربار بر او

  .لیکن فرزندش بنده آز خود بود

بر سیمایش دست کشید، تیمارش کرد او را به درون خود برد  آرامپدر ملول بدو چشم دوخت و 

  بود آفتابگذاشت،  اش یشانیپدست بر 
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روي تابید،  خورشید بر زمین می تشآو پدر روي فرزند را گرفت،  آمدفرزند به تنگ  خورشید از این

تا شاید این حرص را از خود دور بدارد و او تنها دل خوش  سوزاند می، او را کرد میفرزند را تیره 

  بدین آز کرد

لیکن نگذاشت تا  سوخت میبرد، تنش  آغوشه از کرد، او را بپدر دستانش را به روي فرزند خود ب

  او فرزند من است آخرداد  وختن نمیبسوزد، مجال س آتشفرزندش نیز در این 

ام با او سخن گفتم او دوباره با  ، به بالین او نشستهام شنیدهپدر چیزي نگفت تنها من درد دلش را 

  گستردن خویشتن به روي فرزندش بر من خواند

باز هم  آتشو  او فرزند و از جان من است، تن ملولم را براي در امان بودن او صرف خواهم کرد

  تابید، وار از خشم خورشید می دیوانه

  او سوخته است، تنش دردمند و ملول است، اما باز هم به من نشان داد و من دانستم ام دیدهتنش را 

  است فرزند خودحرص و از  آتشخورشید نیست از  آتشاش از  تن سوخته

او را به  گستراند میدستان دار بود لیکن باز هم با هرچه توان نزدش بود  ، تنش داغسوخت میاو 

اي از او نشنیده است و به هواي  است، صداي ناله هکار او دست پدر را برید رزند طمع، فبرد آغوش

  دست بریده را به روي سر گذاشت، آمداو تنها براي امان دادن او به دنیا  آنکه
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افسار آز  تا به یددو میدست بریده از پدر بر سرش بود که در میان جنگل دوید، در میان جنگل 

  خورشید در امان باشد آتشدر از پاسخی بگوید و با دست بریده از پي خود  گسیخته

ام تا شاید فرزند نا خلفت از این گرماي جان  گسترده آتشخورشید روي به پدر کرد بر او خواند، من 

  اي اي آز و حرص را دور بدارد و تو دوباره او را در امان داشته فرسا ذره

ریشه در خاك  آخرتوانست به تعقیب فرزندش در آید،  نمی زد، گفت، حرفی نمی چیزي نمیپدر 

داشت، او را به خاك کاشتند تا بی حرکت و گنگ بر جاي ماند، زبانش را آز پرستانی در دوردستان 

 با بودنم او را تعلیم گفت، تنها بر من خواند من بریده بودند و حال این تن مغرور دیگر سخنی نمی

از آز به دست گرفته بود دیدم، آز او را کینه  آنچهدر انتظار تعلیمش بودیم که فرزند را با  خواهم داد،

  کودکش است آموختنو پدر باز هم در تمناي  آموخت

 جاي گذاشت و حال پدري دارد که ي او را نیز در راه است، دست بریده آمدهفرزندش به بالین پدر 

در خاك کاشتند تا بر جاي بماند و کودکش دستانش را بریده است،  اش را او را گنگ کرد، ریشه

فعل  آنچهجان مهر است، باز هم به خواندن مهر دل به تغییر سپرده است، دوباره با  ي همهلیک باز هم 

  ده است،شی آز سپراو است دل به خامو

ي برخاستن نداشت، تنها و بر جاي ماند، توانی برا آرامکودك گرسنه بود، به زیر تن پدرش خوابید و 

او را به خود فرا  آتشی، خورشید بر پدر دردمند خواند، بگذار تا به خواند میآز او را به راه تازه 
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بخوانم، بگذار تا با مجازاتش او را تعلیم کنم، اما پدر بدین راه نظري نیز نیفکنده بود، او را به مجازات 

  المت کرد،کار نبود، دلش را مهر گسترده و خورشید را م

 شد میدور  آنانکه از بستر  آنگاهی نشست فرزندش را امان داد لیک خورشید از بزرگی او به خموش

  خواند آرام

  ز خواهد کردي آ را بیشتر شیفتهراه به جاي نخواهد برد، این مهر گستردن او  ،تعلیم تو گونه این

نبود و در نیاز خود وامانده بود، پدر کودکش را دیده بود که بی توان است، او را دستی به قدرت 

  توانست هم خود را جمع کند و براي خوردن دورتر رود، توانست از جاي برخیزد، نمی نمی

که  آنگاهبر او قدحی پر کرد، جامی ریخت و آبی به دستانش داد،  ي جانش بود عصاره آنچهپدر از 

  گفت آرامسپرد تا زنده بماند و زندگی کند ماه  غوط بدو می

ز دل خواهد سپرد، اهی دید که از زندگی بخشیدن تو به آرا زندگی خواهی داد و دوباره او را خو او

دند و به فردایی د فرو خورواند، شاید او را به فریبی در خوخ اي تازهشاید کینه او را فریفت و به راه 

کردند را به تیغ تیز  که نیازمندش آنانز و کینه به میدان جنگل رفته است، رفته تا دیدي که او با آ

  خود بدرد، شاید دیدي که به کینه النه کرد و براي دریدن راه به پیش برد

  خواند میاش خواندم که  گفت اما من از جاي دستان بریده پدر چیزي نمی
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درنیابم و در این مرگ  در این درد جان خواهد سپرد و بی جان هیچ به دنیا نخواهد بود، اگر او را او

  دیگر جانی نیست که دل به تغییرش بسپارم و شادمان از دوباره زاییدنش باشم ،رهایش کنم

  خواند تواري که به نزدیک پدر خانه داشتکوه اس

دل خوش به تغییر او مسپار و بگذار مرگ را درود گوید، شاید توان تغییر بیشماران را در اختیار ما 

  بود آناننبود و شاید نبودن برخی مهتر از بودن 

هاي کوه ناالن  پروراند از گفته که دل به مهر سپرده و هر چه تعلیم در خود داشت را به مهر می پدر

 آنانو نظرش دورتر از دیدگان  دید نمینگاه را  گونه اینپروراندن را خوش نداشت،  گونه اینشد، 

  بود،

  بر جانش بود غوطی فراهم کرد و فرزندش را غذایی داد، آنچهاز 

شهد زیستن نوشید و جان گرفت، از  آنحرص در جان از  ي همهان پدر را بلعید، با ي ج فرزند عصاره

کاري بکند، فعل را در رفتن دید و توانست  اش را جسته بود، می جاي برخاست حال تمام توان گذشته

  پدر را به حال خود گذاشت،

، ماه که کرد میتنها نظاره  تاباند، پدر او را بدین طریقت مجاب کرد و ماه خورشید رفته بود، نور نمی

 تمناي آز و به حرص در جنگل پرسه بود، دید که طفلش چگونه در آمدهبه تعقیب کودك او در 

  زند، نگاهی به پدر کرد و خواند می
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حسد ورزید، از  آنانست و بر است، او دیگر فرزندانت را دیده اوجودش را کینه فرا گرفته  ي همه

وجودش را گرفته  ي همهز آ آخرتخاب تنها به زشتی روي کرد، باید را نیاموخت و در ان آنچه آنان

  است

ی کرد و نور از خاك خورد، باران را شراب زندگدنیاي او نبود، هر چه در برابر فرزند  آموزگارپدر 

ص خوش کرد ز را دیده بود، او تنها دل به حرآاثر بر رشد خود خواند، کودك او را ندید، او تنها را 

، آمدچه به روز جهان خواهد  داند میریزد،  و در طمع بال کشید، حال پدر تنها است، اشک می

این ناخلف چه با دنیا خواهد کرد، اما او را توان مجازات دادن نیست، به تعلیم او مجازات  داند می

از برادران خود را  راهگشا نخواهد بود و در همین میان ماه دید که در حرص کودك او به کینه یکی

  کشته است،

فرزندان را  ي همهاو  آخرده است، ماه بدو بخواند دانست چه ش آنکهپدر در سینه حبس شد، بی نفس 

  ،اند بردهچه روزگاري را به سر  دید میدانست و  را می آناناحساس  کرد میبه جان لمس 

را حسد بود  آنچهنیاموخت او تنها  راستین خود هیچ آموزگارانحرص از حاال کودکی بود که با 

کینه بدو گفته بود را تکرار کرد و  آنچها سر کشید، ر خواند میآز برایش  آنچهشناخت،  و آموخت

  اند را دید که او را در این آزپرستی رهنمون آنانیبرادران خواهران  ي همهاز میان 

  خواند میبر پدر دردمند  کرد میماه زیر لب تکرار 
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را  کنند میرا نشناخته و هر چه دیگران  آنان، غریزه خواند میچه او را به کینه راهبر است فرزندت هر 

  به حرص بر جان خود بدل کرده است

کشید، گوشت خام و  در حالی که تکه گوشتی از جان برادر را به دندان می آمدفرزند به بالین پدر در 

پدر گریان بود و کودکش با چشمانی به  دوخت، نوشید و به پدر چشم می را می آنخون در میان 

شنید  چشید، تنها صداي آز بر جانش را می او را نیز ندید، تنها بوي خون را می هاي اشکرنگ خون 

  پدر دوباره خوابید، ي هبود که بر زیر سای گونه اینو 

د، او کودك در میانه نبوبود هیچ  آموختهبر او  آنچهش نگاه کرد، از او و در دردمند به روي کودکپ

برون داد، پدر او را به زیستن فرا خواند و آز را میان افکار خود  کودك از خواند ور فرا را به مه

 ، پدر او را به دور گفتن این خرد در حصر نصیحت کرد واز خرد خود کردکودك حرص و نیاز را 

  ي این نقصان عقل خود شد و حال او است که با دهانی پر از خون به بستر پدرش خوابیده است او بنده

به نزدش بود را بدو فرا داد و کودك  آموختننگرد، به طول این سالیان بسیار که هر چه  پدر بدو می

وم در کهکشان به نداهاي موه ،سمان دل خوش کردآم در دیگر را برگزید، به صداهاي مسمو معلمان

  دل سپرد، به زیر زمین رفت و از نداي در خاك ماندگان درس زیستن گرفت

  اي واي که هر چه زندگی بود را از مرگ فرا گرفته است،

  شاید من در خاك مانده او را به در خاك ماندگان فرا خواندم،
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ل تنها به نداي درون دستانش را کودکش برید و حا اند بریده، زبانش را شنوم میصداي درون پدر را 

گزیند تا شاید کودکش را از این خواب دیوانگی  خویشتن دل سپرده است، باز هم به مهر فعل برمی

  بیدار کند

ي راه  ه و از خود بود در میانهکه به تعقیب کین آنجاي، دوید میکه کودك در میان جنگل  آنگاه

ادرش به هراس افتاد، او در میان چشمان برالی را دید، غزال کودکی همراه خود داشت و از دیدن غز

ه این کینه از کجا به دلش رخنه کرددانست  میو  شناخت یمحرص را  ي او آز را دیده بود، برافروخته

  .است

تا در برابر  را فرا خواند تا از او دور شوند ي ملعون سپرده است، کودکش چگونه خود را بدین کینه

  دوید میي او نایستند اما او  کینه

ها  تا پاسخی به کینه دهد، پاسخی به حرص گوید و در میان دویدن دوید می بود، آمدهبه تعقیب در 

  کودك غزال زمین افتاد

که به اطراف نگاه کرد  آنگاهو  دوید میدانست با هراس تنها  نمی مادر ندانست پسرش بر زمین است،

  شد آغازبرادرکشی را ندید، او درمانده بود، بر جاي در خاك بود و  کودکش

  کشد میهاي جان فرزندش را به دندان  و دید که چگونه تکه آمدمادر دردمند به بالین خاك او 

  اي از ما بر دل داشتی چه کینه خواند میکنان  ناله
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  آمديبه انتقام ما در  گونه اینچه کردیم که 

ز را پاسخ گفت، به حرص روا و آ خورد میتنها  کرد می آغشتهخون او تنها دندان به  درید، او تنها می

  برادرش را کشته بود، خون او را به زمین ریخت ،خورد میکرد، باز هم  آذینا به دل خواند و کینه ر

  شنید هاي غزال را می ، نالهدید می همه چیز را ابر

  اند، فرزندت را در خون رها داشته و چگونه اند کردهبا تو این زمینیان، چه  اند کردهچه 

هاي  وجودش را دریده بود، از او هیچ جز تکه ي همهاي نهاد، د و استخوانش را به جا خوراو ر

  کرد ند و ابر به بالین کودکان نگاه استخوان به جاي نما

به جاي را استخوانش  را خورده است، آنشته است، او خون اي واي برادري برادرش را ک خواند می

کرده تا بیشتر بدرد، او را  آغازاو  است، آموختهگذاشته است و حال به خون درس ددمنشی را 

  یید، از پدرش بگویید، یاد او کنددیده است برانید، بر او بگو آنچهرا به چیزي فراتر از د، او بخوانی

و حال که فرزندي  آمدر هایش به عجز غزال د ، صداي نالهکرد میناراحت بود ناله  خواند میابر مدام 

  خوانند میخوابید هر دو براي پدر  آمدهبه بالین پدرش در 

  فرزندت برادرش را دریده است، هم جانش را تکه و پاره کرده است، چه بر او خواهی خواند

  و چگونه اندرز خواهی کرد آموختهچگونه او را به دوري از این حرص خواهی برد، چگونه او را 
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  اي پدرش گفتبه پ آرامغزال 

  اي با ما بود پدر او را چه کینه

  به چه روي و انتقام چه چیز را از ما گرفته است

  پدر سر به زمین افکند و ابر گریان ناله سر داد

  اشک ریخت زمین را باران فرا گرفت و پدر باز هم از تنش بر جان فرزند سایه گسترد

  ر جهان بود، بر او خواندندماه و خورشید و کوه و دریا، غزال و ابر و هر چه د

او دیوانه شده است، فرزندت قاتل دیگران است، او زندگی را از مرگ جسته است و در پی کینه همه 

  را به مرگ فرا خواهد خواند

  سایه از اوي بگیر که قاتل جان خودت خواهد شد

و را به این مهم فرا ید و اآتا به مجازات فرزندش در  گفتند میاو را  خواندند میپدر را به مجازات 

بیافریند و این جزا از او دوباره جانی خواهد  ت او را دگرگون کند، او را دوبارهخواندند تا به مجازا

ه کودکش نها به تعلیم دل خوش کرد و دوبارساخت لیک پدر را با مجازات و انتقام راهی نبود، او ت

  را درس به مهر داد
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برابر فرزندش خم شده است، باران ابر را که حال دیگر نه از  چشم باز کرد و دید که با همه جان در

 آنانمیان  آبهر چه  اش بر زمین با خاك و ریشه ،کشید میبارید به خود  به طغیان می براي اشک که

اي فکر کرد، به او  کودك ذره گونه اینتا کودکش در امان بماند و  بلعد یماست را به خود  حائل

  نگریست و با خود خواند

  داشت، ام خواندهمن  آنچهیستن معنایی فراتر از شاید ز

  کینه نگذاشت تا او فکر کند، غل و زنجیر را به خرد بست و او را خواند

  رو است که توان دیگر کار در او نیست آننهاد تنها از  تکرد، اگر خویشتن را به روی گونه ایناگر او 

 آتش به میان آب آنکرد تا خویشتن جان گیرد و از  گونه اینرا به جان برد،  آب ي همهاگر به ریشه 

  رشید بنوشدسوزان خو

  ز بود،او را راهبر به کینه و آ آدمیخرد 

 آنانیلذت براي  نیا با قدرتمندان و زورمندان است،خود کن، د آنخویشتن را دریاب و جهان را از 

  اند است که جهان را مالک شده

هاي کودکش را به  با بیدار شدن کودك همه در هراس جستند، رفتند، غزال دور شد تا استخوان

سمان خود را سپرد و ماه آبرد، ابر رفت تا دیگر سیماي بدصورت او را نبیند، خورشید به قعر  آغوش
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را با  ، پدر دل به مرگ سپرده است، اوخواندند میاز دنیاي رفت، همه در میان خود و به افکارشان 

  نا خلف به دنیاي زیست گونه اینش فرزند آخرینی دیگر کار نیست که زندگ

را بجوید، حرص را ز ص خود رفته است، دوباره رفته تا آفرزند از کنار او گذشت و دوباره در پی حر

خردش بر او خوانده است بر دیگران مالک  آنچهه را بپرستد، دوباره رفته تا اینبار به امان دارد و کین

  خود کند و زیستن را به مرگ بسپارد آنشود، رفته تا جهان را از 

 آموختني بی وجود در خود دارد را به  این قوه آنچهخردش را توانی نیست،  دار است، خردش میانه

ت، همو را برایش ز اس، حاال خرد تنها در جستجوي همان آباور کردند و او تنها دبیرش حرص بود

  پروار خواهد کرد

  تر خواهد کرد ز را به من نزدیکآ آنچهبود، بدو گفت برایم بگو از  آویزانکودك به خرد 

  معناي زیستن است آنچهبرایم بگو از 

  خواند میکینه بر جهانش مستولی بود و او خرد را به حصر خود 

  خود کنی آنر دیگران بزرگ و جهان را از خود کن تا ب آندنیاي را از  ي همههمه چیز را مالک شو، 

، احساس را لعنت گفت، مهر خواند میخرد راهبر بر دنیاي او بود و هر بار او را به کاستنی دوباره فرا 

  و طغیان را به خشم بدل کرد آوردرا به جهنم سپرد، آزادگی را به حصر در 
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د ، شایاند بریدهدنیاي او است، زبانش را ر گ ، پدر دردمنش تنها نظارهتازد میحاال او است که بر جهان 

د او را به خویشتن فرا گویتوانست سخن ب ، شاید اگر میخواند میاگر زبان داشت بیشتر به کودکش 

اما او را زبان بریده به جهان  کرد میز را از جانش دور گسترد و آ داستان مهر را برایش می، خواند می

ز هایی دیوانگان دل خوش کرد، آ رایید و کودك به عربده ستا هیچ توان جز فعل نداشته باش آوردند

  دبیر دنیاي او شدند آنانو  آموخترا  آنان

بسیار کرده است، هر چه کرده در میان آز بوده است و دنیاي را  ،تازد میو است که بر جهان حاال هم

و مرگ را به رنج فرا خوانده و دنیاي را به زشتی به حرص خود فرو خورده است، زندگی را به مرگ 

  کند میچه  بیند میبدل کرده است و پدر 

پدر را پیدا کرد و حال او را دیده است که برادران و خواهرانش را با همان دست   ي دست بریده

  راند را می آناناي تر  و به ترکه کوبد می آنان، بر تازد میي پدر  بریده

را به خدمت گرفته و بر حرص خود غالب شده است، حرص بر جانش  آناناست،  را نرانده آناننه 

  ستاید و خود ستایشگر کینه است رخنه کرد بر خردش او را می

اي تنها مانده است او را پدر زمین  هن جنگل لخت از جان به درد در گوشحال پدر رنجور در میا

تنها جان اي در خاك  با زبانی بریده و ریشهجانان جهان است، بی دست،  ي همه، او والد دانند می

و ماه و خورشید که مدت مدیدي است  اند سپرده، همه را به تیغ تیز کودك مانده در میان جنگل است
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را از  آدمیرا به جزا فرا خواندند و او باز هم به فعل مهر خواست تا  تابند از او دور شدند او دیگر نمی

  و فرزندش را به بالین خود دیداین دیوانگی و جهل بیدار کند 

ار از خود را به بند در او هستند، برادران و خواهران بسیبا بیشمارانی که در خدمت  است، آمدهاو 

  ، در برابر او بنشینند و در محضرش باشندآیندتا به بالین پدر او در  خواند میو همه را فرا  آورده

چشم دوخت و به نهاي دیدگانش دید که همان دستان بریده به  آنانپدر سخنی نگفت تنها به چشمان 

  دستان فرزندش بود

  که دورتري از جان پدر دریده بود کوفت میاي بر جان هم جانانش  حال با ترکه

کارگران او بودند، بردگان و بندگان او بودند و حرص که در میان  آنان، خواند میکارگران را فرا 

  گفت مینشست و  و بر سرش می آمد یمبه باالي  خورد یمپیچید و لول  خرد او می

  تو است آندنیا از  ي همهي حال دید

  همه چیز براي تو است

  اي و جهان براي تو است تو مالک بر همگان شده

جهان به کام حرص با شادمانی بر کارگران خواند ریشه از این درخت پیر برکنید او  آموختهکودك 

  ما استتنها یادگار دوران جهالت 
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ي بر دست اربابی  ماه خورشید کوه دریا، غزال و هر چه جان بر جهان بود دیدند که کارگران به ترکه

و ساکت  آرامباز و پدر  کنند می، او را زخم دار زنند میتبر به جان پدري  کنند میریشه از خاك بر 

  اري فرزند مانده است،وباره در میان چشمانش برقی از بیداست، د

ان نیم بند در کام همان زبان تو بیدار خواهی شد، او با چشمانش نگفت اینبار با همان زب خواند میپدر 

  ده به دست زورمندان خواندبری

  تو بیدار خواهی گشت

کودك ترکه به جان کارگري کوفت او را ترغیب به تبر زدن کرد، تبر مانده بود، کارگر بر جاي 

  خوردند، خشک بود و تکانی نمی

  کرد میبلند و با فریادي رسا تکرار  خواند میرا به کوفتن فرا  آنان، زد میفریاد  آنانبر کودك 

  برکنید این تنها نشانه از دوران جهالت ما را

بر  شد میخوردند هر چه با ترکه به جانشان کوفته  کارگران بر جاي خشک مانده بودند، تکان نمی

که به رنج پاسخ گفتند و تبر بلند کردند کوفتند و تبر بر جاي ماند، دیگر تکان  ها آنماندند،  جاي می

 آغوشست، از و او حال جانی دیده ا اند بردهن اش بازگشت، جان دید، جان را از میا نخورد، به ریشه

  ،آمداو برون نخواهد 



 جهان آرمانی           ٣٠٨

 

ن را بیرو آنشت دا ن افکند، تبر را خود به دست گرفت، با هر چه توانکودك دستان پدر را به زمی

  کشید و دوباره موفق بدین کوفتن نشد

  خواند به چشمان پدر چشم دوخت و زد میس نفس نف

  جهالت دنیا را ي ریشهبرکنید این 

را برکنید که جهان را این ریشه از حماقت  گفت می، خواند میحرص در میان خرد او مرتب فرا 

اك هزاري کارخانه خواهید ساخت، هزاري برج به جاي این تن بی جان و منفعل در خمالک شوید، 

  خود خواهید کرد آنخواهید تراشید، هزاري شهر بنا خواهید فرمود و جهان را از 

را دردمند به جاي  آنانو  کوفت میبر روي صورت کارگران  کرد میکودك ترکه را بلند 

نماد از دنیاي  آخریندرختان را بریده بودند و این  ي همهبرد  ت، کسی دست به تبر نمیگذاش می

  جانان بر جهان بود،

، آینددر  دار کرد تا شاید به فعالیت را زخم آنانمدام کوفت و  آنانکودك دیوانه و در جنون بر روي 

  حماقت ما را برکنید ي ریشهرید و این ، چیزي بیاوزد می، فریاد وسط نیمه کرداز تبرها را 

  این درخت را برکند ي ریشهفت که صورت کودکی با ترکه کو که بر آنگاه

  پدر به زمین افتاد
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  او زمین خورد و ریشه از خود برکند،

  کشید فریاد می شادمانانِخندید،  کودك می

  جهان براي من است ي همهریشه از حماقت انسان برکندم، حال 

نشستند  بر نفس او می آمدند می باال ،خوردند میهم در میان خرد او چرخ  یآغوشز به هم آحرص و 

  کردند میصاحب خردش را ت ي همهو  رفتند میفرو  بر کام او

حرص بر جان  آنو دیگران از دیدن او و  کوفت میاي و پ رقصید میدرش کودکی ي پ به دور جنازه

زد و  ضجهیادگار بودن اشک ریخت، به جان در خاك مانده تنها  آنانیکی از بودند  جاي ماندهبر

  شک او اندوهناك گریه کردنددیگران از ا

  ید،در آنانز رقص دست شست و به بالین کودك ا

  کوفت، خون زمین را فرا گرفت و بلند فریاد زد آنانترکه را باال برد بر صورت 

جهان را مسخر خود کرده و تنها جان الیق به زیستن  ي همهاست او  آدمیبراي  اي تازهامروز روز 

  .است لک شدهجهان را ما

  قدرتش بیش است پادشاه جهان شده است آنکه

  خود کرده است آنبهترین جهان را از 
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  خواند میچرخاند و با ضربتی مردمان در برابر را به سجود در برابر خود فرا  چوب را به آسمان می

اي خود در خواست رسید و حال بیشمارانی را در برابر پ به هر چه می شادمانانِحرص دیوانه شده بود 

  رین برتران جهان هستممن برت زد می، مدام فریاد دید میخاك 

  جهان هستم ي همهمن 

  من خود جهان هستم

  ستممن بودن ه

  من زندگی و دنیاي هستم

 ز و حرص بود رها کرد تا دنیا را براي خودآ آنچهرا در میان  آدمیس نکشید و پدر مرد، دیگر نف

  ...میان این کینه و رنج درماندهایم در کند و حال دیرزمانی است که ما

  اي پدر جانان جهان، ام دیدهتو را دیده تنها در گوشهاي ماندهاي تو را 

تو  آدمیین و کاي اشجر افرا حرص  اند بریدهاي زبانت را  دردمند در میان این حماقت انسان تنها دیده

که  آنگاهکه تو دل به تغییر اینان سپردي،  آنگاهرا در میان شبی دیدم  آنانرا گنگ بر جاي گذاشت، 

نت را برون کشید، دیدم که دست بردند و زبا ،آمدندکه به بالینت  دیدم آموختیرا  آنانتنها به مهر 
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 ،شمن او هستیدانست که تو د مهر اینان را دگرگون خواهد کرد، آز می او بهدانست بودن  کینه می

  و دل خوش کردند که بی زبان توانی در تو نیست تا کودکت را بیاموزي دانستند می آنان آري

دادند دنیاي  که جزا و پاداش آنانرا پروراندي لیک  آدمیاننه نبود که تو به مهر جزایی از تو در میا

  اینان را راهبر شدند،

د و نرانپرو دل می، چگونه کینه را به اند آمدهپر انتقام در خودت ببین و به قضاوت بنشین، چگونه به 

  خوانند میدن یکدیگر فرا را به دری آنانر پی جزا و پاداش د

  ،اند بریدهخودت ببین و بدان که چگونه زبان تو را 

ا خواندي لیک تنها به مهر و بی گفتن به فعل فر آناندر میان نبودن و در رنج بودن میان  آرامباز هم 

  حرص بودهاي شهوانی  ز نالهي اینان پر ا گوش دیوانه

  کردند میو تو را به قعر درد رها  شنیدند میز را اینان تنها صداي آ

و دانایی  آرامش، دشمنش مهر تو است، دشمن خواند میاز تو  آنانکه به گوش  ام دیدهمدام کینه را 

  تو است

دیدي چگونه به کاستی او را فروختند و جهل را برگزیدند،  ند،دیدي چگونه خرد را به کام مرگ برد

، خوانند میي جهل فرا  ی افزود تو را به نشانههاخو آنانچه بر  دانند میشناخته و  حاال که دانایی را
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ه پرورانده است، خودپرستی است، حرص او را خودخوا وجود ي همهدیوانه از حرص  آدمیاین  آخر

بیند که چگونه  پندارد نمی الیعقل خود جسته است، او را یگانه و بزرگ میهمه چیز را در همین عقل 

  اند کرده آلودهاو را به جهل 

را در  اند همه چیز اش را به جهل فروخته به اسارت برده است، همه در حصر جهلرا  آدمیز خرد آ

  اند کردهازاي خود خوانده شدن و خود خواستن به جهل مبادله 

لطافت میانتان  ،ام دیدهام،  هاي زیباي بهاري گل اي رازدار و واالیم، م، اي گیاهاندرخت افرا و زیبای

  ، در این ظلمت تمام نور را بر جهان تاباندید،ام دیدهرا 

 یدم که چگونه اشک ریخت، دیدم که از این حماقتبرگ در میان شاخسار درخت واالي را د

  خواند تا ریشه از خود دریابند آنانبر درد دید و دیدم که بی زبان زبان گشود و  آدمیان

به کینه دل خوش  آنانودي و ، تو همه مهر بام دیدهم ات را به چش شتگیدرخت واال از جان گذ

را در  پدر را به مرگ فرا خواندند تا زندگی و تو را لعنت گفتند، آمدندکردند، به وصال خشم در 

  ،ها بجویند میان همان کینه

، شنوم میباز درد درد قدرت است، باز صداي ناالن او را  ،اند کردهدنیاي خود  دار انهیممرگ را 

  جهان را مالک خواهد شد ي همهش بیش باشد که هر که قدرت خواند میه بر اینان دوبار
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خود نکردید و بودنتان تنها مرهم  آناما شمایان که به مالکیت دل نسپردید، شما که چیزي را از 

همه فرزندان  آخررا پذیرا شدید،  آمدنشسته سایه گستردید و هر که به جانتان  دیگران بود، بر خاك

  از کسی چیزي دریغ نکردید که هر چه بود براي همگان بودشمایان بودند 

چه کس او را درس ملکیت داد، چه کس او را فرا  شد، گونه اینفرزند نا خلف و بیمار چگونه این 

  خواند تا تصاحب کند

ش رخنه کرد که به خرد آنگاهرص بدو خوراند و را ح اش ینت بود، همههمان آز بدط اش از شر همه

  دنیاي او همین دیوانگی و جهل بود ي همهدیگر 

  است تا همه چیز را تصاحب کند آمدهحاال باز 

  ،جان بخشیدن، یاد نفس دادن و طعام دادنت افتادم آنام یاد  چشم دوخته هر بار که به نگاهت

اي و باز آزمند در  بخشی، غذا داده جان می یده یم، نفس خورند میات نشسته از جانت  هبه زیر سای

  اند کمین تو نشسته

تا  کردي تا بدانند مالکیتی بر جهان نیست آنانشد، میدانم از چه روي تنت را حریم  آنانتنت مسکن 

یمارشان ص بر خرد بحر چهآنبه  آناناما  ایم کردهگی بدانند همه از جان و براي زیستن یکدیگر زند

اضی بودي تو ر تیز خود کوفتند، زخم دارت کردند، تن رنجورت را با تبر خواند تو را مالک شدند،

حتی به  را حتی به تن خویش منزل داد، آنانکه پدر  آموختند یمریشه بردن  از این کندن و آناناگر 
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تو را  به تن تو زدند، که زخم آنگاهر دا باز در این حماقت دنباله آنانجان خویش زندگی بخشید و 

  کشتند و به خانه خود بدل کردند خواندند

  ایم مالکان جهان هستی شده ما

 ي همهخالصه شد و واي که امروز  دیوانگی و جنون مالک خوانده شدن همه چیز در میان همان

  جهانشان را پر کرده است

را عامل بودن کردي و خاك  آفتاب، يخور یم، از باران يا آموختهرا  آنانکه چگونه  ام دیده

دن و شد تا شاید این فرزندان نا خلف بدانند که توان زیستن است به کمترین رنج، به درد ندا ات شهیر

  نان از تو هیچ نیاموختند که فرزندت را حرص مالک شدبودن در مهر، اما ای

  است، آوردهدیوانه را پدید  از او این او ریسمان به گردنش انداخت، خردش را به حصر خود برد

مدام همان ورد را و برایش  خواند میبرد او را مالک  را به دنیا پیش میحاال باز هم همو است که او 

  تکرار کرده است،

  تو مالک تمام جهانی

را  آنانتا  آمده را بیدار کند، آنانتا  آمدهاست و ببین فرزندت را  ندوباره تکرار مالک خوانده شد

  عقل پر جنون اینان است بدراند آنچهفرا بخواند و جهان را فراتري از  به زیستن
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 آنان آموخته آنچهاز  مرا راندند تا که تو را زبان بریدند، گونه همان اند راندهمن از رانده شدگانم، مرا 

  اي نیست ین بود و دیگر مهر را میانههمان آز و ک آنانرا نیاموزم، معلم 

یستادگی در برابر طوفان رعدها، به این هم و ه بودن و استوار ماندنت، به اب در خاکت ي ریشهاما به 

  دنیاي اینانم آموزگارو حال  آموختمعزم واالیت اي پدر مغرور عهد کردم که اینان را بیدار کنم، 

و چگونه  آوردچه دنیایی را پدید خواهیم  ها آرمانمن در جهان  رؤیايببین و به کنارم بنشین که 

را از تو و جان گرفت،  شیها آموزه ي همه آنکهرا تصویر خواهد کرد، به فرزند خلفت بنگر جهان 

  است آمدهست که به تغییر جهان بر حال او ا

خود  ياهایرؤجهان را بدل به دنیاي در میان  ،را ببین و آرزویم را بخوان که به تغییر ها آرمانجهان 

  .یر خواهند دادکه جهان را فرزندان خلف تو تغی نببیو اي بمان  خواهم کرد، والدم تنها ذره

  دنیا انسان است، ي همهانسان است، 

این را انسانی به انسان دیگر گفت، تنی گفت که هیچ جز انسان ندیده بود، اویی سخن را به زبان راند 

سان است دنیا را به دیدن انسان صرف کرد و چشمان را به هر چه غیر از او بود بست، حاال ان ي همهکه 

  جهان را براي لذت خود تصویر کرده است ي همهکه خود را مالک دیگران دیده و 

  خواند مین تن پر آز دیروز را که مدام فریاد زنان ، هماام دیدهاو را 
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  اگر حیوان به جهان است براي لذت من پرورانده شده

نیا برآشفتم در د این سکون، اگر از تکرر روزگار و کنم میخورم، پوستش را لباس تنم  یاز جانش م

  خود خواهم کرداو را بدل به تفریح 

گر نه من شما را خواهم درید، به جان هم افتادند، یکدیگر را دریدند و اام یکدیگر را بدرید،  امر داده

  ام، روزگار را از تکرار رهانده آنانمن از دریدن 

  انم پیش برید،خو بجهید و هر چه من می ها خیابانکنید، در  يباز و بیایید

  کار الزم است پس کار کنید و در درد تنها دنیاي مرا پیش ببرید

  دنیا براي انسان است ي همهجهان انسان است، 

فرازي شنید، نداي پر و بر خود گفته بود غره شد و صداي را بر بیشتر  آنچهانسان این را گفت و به 

 شنیدند میانعکاس فریاد او را جماعت دیگري تکرار او در میان دشت بود، در برابر کوه بود که حال 

  کرد می ها آسمانبدل به صداي در را  آدمیصداي  آنو 

او فرمود که ما صاحب بر دیگرانیم و  از من امر بر این جهان در آز کرد،من قدرتمندم و قدرتمندتر 

  اند ران براي من ساخته شدهگخوانم که دی من این خلف زاده در جنون او می

  کرد، آذینها در امان باشد و طبیعت را به بودن خود  گلی رویید زیبایی داد تا جهان از شر این زشتی
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 آرامبراي چند صباحی  آدمیفرساي دنیاي را از شر  شناخت و این زشتی جان یبا بود زیبایی را میز

تا او را از ریشه بود  آمدهاما انسان وحشی بود، درنده خوي و دیوانه این ددمنش بد سیماي  کرد می

  برکند

  ام شدهمن است، من مالک زیبایی  آنزیبایی از  ي همه

 مرتبه بزرگتو که  خواند میبر او آز  اش داد، حاال او شادمان است، شوقهگل را از ریشه کند و به مع

اش داده است گل پژمرد  ههر چه خواستی را تصاحب کردي و حال که گل از ریشه کنده را به معشوق

  .ه استشد ایی تمامو زیب

  خواند میاس در جانش نماند که از مرتب نیز از پژمردن او پژمرد اما مجالی به خرد و احس آدمی

  مام زیبایی را تصاحب کنبرو و ت

است، زیبایی را  آمدهدر کند و کاو زیبایی بر  آمدهفراخ به میدان  يها دشتاست که در  آدمیحال 

ز سپرده است، بر آ اش معشوقهو به  هاي بیدار بهار را از ریشه بر گرفته یکایک گل کشد میبه حصر 

  خواند میپاي او از حرص 

  تو باد آنزیبایی از  ي همهدنیاي من  آموزگاریگانه 
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را به پاي بدشمایل حرص تسلیم داشت و خود را به دستان آزمند او  آنو  زیبایی را از ریشه برکند

  خواند میمدام سپرد و کینه برایش 

  جهان هستی ي همهخود کن تو مالک بر  آنزیبایی جهان را برکن از  ي همهبرو و 

را بزرگ دیگران  قاریان دور انسان هیکرصوت  همان کرد میو تکرار  خواند می آدمیدوباره 

  جان در جهان است آنچهرا با  آدمیو ببین تفاوت میان دنیاي  خواند می

او را رشد داد، نور او را به  آفتابباران نوشید و  آبدرخت مغرور، تنها از  آنریشه در خاك داشت، 

  در تاریکی حرص خود فرو رفته است آدمیفعل واداشت و 

  باران را نیز مالک شد تاریکی را به فعل خود برگزید و ریشه در کینه برد، آدمی

هر چه در  گفت میباشد، حرص بدو  آنانه بمانند و همه چیز براي تا دیگران تشن اند ساختهسدها 

ر میان داز زیبایی تنها زشتی به جهان دادند، سر بر دار هزاران گل را  مالک شوید، جهان است را

  اند کردهجنون خود برپا 

  کنند میشتی خود رد این زیبایی و همه را بدل به زدیگر در خاك ریشه ندا
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و حال ببین  کند میبرایش خوانده است را تکرار آز  آنچهانسان پژمرده است، الجان و در مرگ تنها 

و در انتظار مردن  خواند میزیبایی بود را بدل به پژمردن خود کرده است، همه را به مرگ فرا  آنچه

  جهان نشسته است

درخت از جان خود هربار جان بخشید، هر چه نجاسات به دنیا بود را به کام خویش فرو برد تا نفس و 

خواند تا به مهر از من  آنانبر  ي جانش جانان جهان را سیراب کرد، دهد، از عصارهزندگی ارزانی 

به پایش  آرامهایش خوردند و  از میوه را و فرزندانش او را دوره کردند، دور بدارید دریدن بخورید،

است  آمدهار تنها حرص خود را دید و اینب آموخت والدش او را آنچهدر برابر  آدمیچشم گشودند و 

  تا نجاسات به جهان بنشاند

را به میان رودها رها کرد، هر چه ضایعات از  آندر دست مظروف بسیار از کثافات خود دارد، 

  جان درختان را از ریشه برکند ي همهساختن بیمارش بود را به طبیعت سپرد و 

زندگی به  نآویزاو  کندند یمهاي ریشه در خاك  تبر به دستش بود، زنان به روي موهاي خود از گل

  ایم ، ما زیبا شدهمرگ در رویایمان بود

  اید کردهشما زیبایی را تصاحب  ،اي زیباترینان جهان خواند میز در برابر چشمانشان آ

 زد میته فریاد مردش با تبري در دست از قتلگاه نفس بازگشته بود، تن بی سر پدر را به دست گرف

مه از جان ه اي بدشکل و نا میمونی را بنا کرد،و سیم آفریدزیبایی را خواهم  امروز خواهم ساخت،
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اش افزود و مدام تشویق حرص  از زشتی آنفزونی داد و بر  یمار راکژدار و ب درختان بود، این سیماي

  بود آوردهبرایش پدید  او آنچهنوشید، از  جرعه جرعه می آنشنید و از  را می

و حال فرزندان بی پناه طبیعت در میان  آفریدو زشت  مونینامز در خرد جهان را آهمه کینه بر جان و 

  خورند میها از اشغال او  رودخانه

اند که اینان سجده بر  ندیده اند دادهنیز به مانند پدر همگان تنها زندگی ارزانی  آدمیاناین  کنند میفکر 

  در دریا ماهیان خوردند و مردند آدمیبود که از ضایعات  گونه اینمرگ بردند و 

خود  هاي زشتیي  کین را پر از الشهاز خاکی  رفت تا کثافات خود را به جهان بکشاند و آدم می باز

همه  آدمی اما گشتند میطعام داد  آناناو براي  آنچه، جانان جهان به دنبال پدر خود بودند، به یاد کرد

  خوردند آنانز کثافات بود که ا گونه اینهیچ به دنیاي باقی نگذاشت و  آناز  را از ریشه برکنده بود،

  نجاسات انسان را به گلو بردند و تیغ گلویشان را شکافت از اي شیشههاي  بطري

  خورشید خواند

  اي پدرت جان و زندگی ارزانی کرد و تو فرزند ناخلفش تنها مرگ را به جهان کشانده



 نی شهسواری ٣٢١

 

روان به  آببه سیماي خود نگریسته است در میان  دارد میحال انسان است که در میان رود گام بر 

که بر سر و  بیند میز را اش سوخته و بی جان است، تنها آ نهدرخت در میان تو  دوزد میخود چشم 

  دهد میون میاید و این حرص است که فرمان راز میان افکارش ب خورد میصورتش پیچ 

  دریاي را خشک کن

را به میان حرص  آب ي همه کنند میتر  زمین را خشک ،سازند میهمه را براي خود بدار و باز سد 

 آنانبلعند تا نه تشنگی را مرتفع که تنها دیگران ننوشند و این حرص میان وجود  می آنانبلعند  خود می

  خود را به دامان مرگ سپردند گونه اینرگزیدند و موزگاران را بآ است، بد

کنندگان بر دامان  سجدهاینان  آخرند، ن را از میان برددگی زدند و زیستزن ي ریشههر بار تیشه بر 

  مرگ است که به جاي مانده است آن کردند و حال تنها آرزومرگ بودند، مرگ را 

مرگ است که  آنان، فعل و رفتار آنانگویند تنها از نداي  ستایند بزرگی او را درود می مرگ را می

  کند میتراوش کرده بر وجود زندگی رخنه 

 کشند مییکدیگر را  بندند می، به دور گردن هم ریسمان اند بردهرا از یاد  ها آن، نیببدر بند را  آدمیان

  بر گردن انسان در برابر استو در این دور باطل هر کس دل خوش کرده بر ریسمان 

  به پیش بیا،
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  بیا که به تو فرمان دادم آنجادنبال کن، مرا 

با  آناناز نخستین انسان ریسمان به گردن تا انتهاي  گویند، یدر میان همان ریل روان م این را به هم

  و فرمان حرص به تکاپو افتاده است شوند میریسمان به دست پیشین انسان رو در رو تکرار 

  زیستن چیست؟

میان جهل و مرگ  آنانگویند تنها پرستشگاه  را لعنت و نفرین می آن، اند سپردهزیستن را به مرگ 

  است

  زندگی در او است ي همهید که مرگ را بپرست

  نش به پیش رفت و بر لبانش نشستاوبه درون خرد او رخنه از پیش آزمندانِآز 

  زندگی است ي همهفراي مرگ، 

  ستتر از زندگی نهفته ا جایی دوردستزیستن را لعن و مرگ را بپرستید که زندگی حقین در 

ت و مرگ اس اید زنده آنو در  دینیب یم آنچهرا به شما نشان دهم، بیایید مرا دنبال کنید تا زندگی 

  زندگی جاي دیگري است
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و مردمان ریسمان بر دست بر  شد میز در میان خرد تکرار از لبان بزرگی به کالم آ کردند میتکرار 

ز خوانده بود مرگ را به آ آنچهي  ه به تعقیب هم به دنبالههم کرد میو تکرار  خواند میدیگري 

  اي به زیر افتادند بی پایان قلهنداي بردند و از بل آغوش

ها در مرگ منزل کردند تا شاید زندگی را در دوردستی بیابند و میان همین  به قعر رفتند در زیر زمین

  دارشان بود که گل و گیاه و درختان با شکوفیدن مژده به زیستن کرد جنون دنباله

  به شکفتنش بنگر زندگی را نوید داد،

  ها، این زیبایی مدام و بی تکرار بودن این نهالواي که چه زیبا است 

  زندگی همین دنیا است ي همهبنگر او را در میان شکفتن ببین و زیستن را دریاب 

را  آناندور دستان  آن اي ، صداي حرص و آز را نشنیدهدهند میوعده به دوردستی  خوانند میتو را 

  بشنو خوانند میحال  اند خواندهبه همدستی با یکدیگر خودپرستی را فرا  آنانندیده و نخوانده که 

  از جان بگذر ا رها و براي بودن در دنیاي دورترهااین زندگی ر زندگی در سراي دورتري است،

است که بر مغز استخوان تو رسوخ کرده تا زندگی را لعنت کنید و در پی مرگ  آنانوار  صداي ناله

تري را فرا خوانده است مرگ بیش آنکه، برند میجماعت بسیار را بر تیغ تیز سجده بگردید، ببین این 

  آویزند میاز زندگی گفته را به دار  آنکه پرستند، می
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  اند کردهراستی بر تن درختان نیز دارها به پا 

  درند، و به شالق می بندند میبر تن درختان 

  از زیستن است را لعنت خواهند گفت در پی مرگ ماندگان مرگ ارزانی خواهند داد و هر چه

  درخت زندگی داد و انسان مرگ را فدیه بر جهان کرد

یان ما و ایشان در بین همان آز و از خود و تفاوت م آفریدگل زیبایی بخشید و انسان زشتی را به جهان 

باز هم  ،است گذشتن است، در میان آز و دیگر خواستن است، در میان مرگ و زندگی و بودن

  اند آوردههم سر برون  آدمیدر میان زشتی  رویند میشکفند، دوباره  می

او را مسخر خود کرد و همه چیز را مالک شد،  آدمیخاك که  آنبه دل سیمان در دل خیابان به قلب 

زندگی  است تا زندگی کند، آمدهاو به پیش  جنگد، ه است، سرسخت براي زندگی میگیاهی رویید

  یاد زندفر آدمیانبیاموزد و به 

  زیستن در میان همین دنیا است ي همه

از رویش گذشت پا به  آدمیریشه دواند و جان گرفت،  دل آسفالت شهر او رویید، گل کرد،در 

  صورتش کوفت

  اند؟ هم پاي کوفته آدمیبه صورت 
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تنها قد راست کرد و باز هم به اسمان سر کشید،  ها خیاباناو با کینه پاسخ داد و گیاه سبز در  آري

 سرآغازز نو اره فریاد بزند زندگی را دوباره و ادوب آدمیانوشنایی رشد کرد تا به باران خورد و از ر

، نه به مرگ برجهانیانو به جان بخش بودن  گیري جاننه به  دیگران، ز که به دیدنکنید، اینبار نه به آ

  زندگیستن و که به درودي بزرگ بر زی

پندارگان بنا  دار کردن جانکه به همت ما و فریاد بی آنجاي، در پیش است آزادگانو حال آرمان دنیا 

شده است، جان گرایان زمین را ببین که به حرمت جان واالي جهان قسم خوردند تا جهان را بیدار 

حال این سیل بیدار ما است رانند و  را از این خواب غفلت هزاران ساله در مرگ برون آدمیتا  کنند

  سازد میجهان را که 

  جهانی به وسعت جان و براي جانان جهان

بودن  ي ریشهاو را به  ي ریشهشت، به زیبایی او جهان را زیبا خواهد کرد و والد را گرامی خواهد دا

  خود تعبیر خواهد کرد

  اي جان بخش در جهان ارمان ما بتاب و جهان را زندگی ببخش

  و در میان تنان باش دنیا باش، در میان جهان باش، همه جاي اي جان بخش

است تا جان  آمدهواالي دنیاي ما بر  رؤیاياي جان بخش، والد بزرگوارم، ببین که جهان ارمانی این 

  خواهی بود کران یببر جهان ما واال و در  بخش جانرا گرامی بدارد و تو 
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سپیدار افراي بر اسمان قد کشید و به غرور بودنش  سمان آبی سقف آرزوهاي تو نبود و فراتر رفت،آ

  زندگی داد، همه را فرا خوانده است تا زندگی کنند و نداي زندار جهان را فرا گرفته است

خود وطن هستی، تو معناي وطن هستی، تو  و خواهیم داشت،ببین که چگونه همه جاي دنیا را وطن ت

  ز همه تو پدر و مادر ما هستیندارگان هستی فراتر اتو هم وطن تک تک ما جا

دنیاي خانه تو است، هر جاي که بودي را حفاظت خواهیم کرد و بر تو  ي همهجهان منزلگاه تو است، 

  خواهیم افزود

، کارد این تن سرو را می ببین، نهالی به دست در میدان است،ات را  ببین این طفل دوباره متولد شده

ات مانا جاودان در میان  دادي، حال ریشه آنا را ریشه بر این جان مغرور را به خاك پروراندي م

  زیستن باد

ما را به جهان  در فعل هایت آموزهد تا باز هم برایمان بخوانی و به گذارن کارند به زمین می تو را می

ست و دنیا زیستن ا ي همهش زندگی است، ا رانی، جهانی که در میان همین دنیا است، همهدیگر بپرو

  که جهان همه جان است نیخوا میتو 

دوزند  چشم می آنات سر برآوردند، فرزندان خلفت را ببین که از دوردستی بر  هاي زیباي بهاري گل

  براي چیدنشان در میانه نیست،شان را پاس و دستی  ، زیباییاند بردهو نگاه به رخسارشان 



 نی شهسواری ٣٢٧

 

ند و کسی به بهاري به بودن زیبای هاي و این گلزیستن زیبا است، از این بودن زیباتري در میانه نیست 

  است ها زیبایی ي همهمرگ کار نیست که مرگ پایان 

 آنچهمحفوظ داشتند تا هر بار به دیدن  ها آرمانپدران را تیمار کردند این فرزندان خلف در جهان 

است زیستن بیاموزند، اي واي نفس بکش پدر زیبایم، نفس بکش و باز به ما  آنانزندگی در میان 

  نفس ارزانی بدار که هر دم به بازدمی از زندگی بدل شده است

  ،ییآال یببودنت  ر زیبا پاي بگذار و باز او را بهدر میان جنگلزا

مانید  پیشید و بر جاي نمیبه مانند رود روان در هید و در هم بپیچید اي پیچکان سر زنده از زندگی، بج

  هید و دوباره پیش روید، جهان را به عطر بودن خود بیدار و زیباي سازیدحال بج

تنها دیدبان و پاسدار  آدمیتا دنیاي را دوباره زیبا کنند و  آمدههمه در  اند روییدههاي بسیار  گل

  با فروغ و دلکش است رقص شما میان دشت سبززیبایی است، چه 

  دن و زیستن دوباره پیش رو و دوباره زیستن بیاموزاي مرتع بو

است این طبیعت تا سبز خواران را  آمدهخوشه خوشه از زندگی به ما فرا خواندي و حال دوباره 

و  خواند میاو  آريزندگی را دریابید و از مرگ دور باشید،  خواند می، مدام گوید میسیراب کند، 

  ه همه را سیراب کرده استحال ببین که از دل نعمات بسیارش چگون
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، براي او کشند میروي خاك  ، بر سرکنند می میان نیست، مردمان زمین را نوازش خساستی از او در

روان و رود سرشار به باران  آنگاهسپارند و  اي بذر امید و زیستن به خاك می ، ذرهخوانند میالالي 

  که زندگی را جریان دار خوانند می

و همه در تکاپو به سوي رشد پرواز  دارد می، نور او را به فعل رود میروید، به پیش  زندگی می

در میان این بلوغ  آدمیي زیستن را و  هسته آنرویاند  ، خاك بارور شده است، چه زیبا میکنند می

ر طبیعت دا که تنها صداي دنباله داند میدرس زیستن را فرا خوانده و  ي همهخاك بالغ شده است، 

  زیستن است

  اند روییدههاي گندم  خوشهکه  بینم میزندگی کنید و حال 

  خوانند میگیاهان به رقص و در پیچ و تاب زندگی به نزدیک او 

  دوباره بودن و زندگی در جریان است

ند، از اند، نفس برد اند به مهر کشاورز قد کشیده اند، زیسته بزرگ و باور شده اند آمدهها پیش  خوشه

 را برابري آنانرا رشد داد و بزرگ کرد باران  آنانفس پدرشان درخت پیر نفس کشیدند، نور ن

  خواند میطبیعت  آرامرا فرو برده است، چه زیبا و  ها آن آمدهو حال که مرگ به پیش  آموخت

  مرگ زندگی دوباره است
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  اید کردهمرگ را به زیستن بدل  آنچهسبزخواران بخورید از 

، او است که پاداش زندگی را حتی در مرگ به زیستن رود میدریدن نیست، مهر است که پیش 

  بود که جهان از برکت بودن شما جانبخشان جان گرفت گونه اینخواهد داد و 

شما پاسبان جهان مایید و ما پاسبان به جان با ارزش شما، شما والد و ما کودکان که هر بار زندگی را 

  زندگی ما خواهد بود گ شما دوبارهو مر تهآموخاز شمایان 

یدن دور کردیم، همه را در این من ببین که چگونه زندگی را از د طبیعت واال ببین، اي جان با مقام

ن کار نیست، کسی خون به زندگی فرا خواندیم و در میان این دنیا کسی را به درید ها آرمانجهان 

و  آموختهاست که شمایان زندگی را  گونه اینخواند و کسی را به مرگ فرا نخواهد  نخواهد ریخت،

  .با مرگ خود دوباره به زیستن خواهید بود و دنیاي را نگهبان هماره خواهید بود

جان مایی،  ي همهتو  بیین که حریمت حریم بودن ما است، اي جان جان بخش من، اي طبیعت واالي،

سدار ما پاسدار خواهیم بود که تو هماره پاپدري  تو را در دنیا پاس و گرام خواهیم داشت، تو را چون

دریدن و ددمنشی جاي نخواهد  هستی، غوطمان مهر تو است، دیگر خونی در کار نیست و جان

را رها از دیوانگی دارد، طبیعت را تا به ما جان ببخشاید و زیستن  خواند میفرا  ها آرمانجهان  داشت،

  ست،او هیچ در میان نی آز را دور راندهایم
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، حال هایت آموزهو بر ما مدام خواندي از  آموختیجزا دهی ما را  آنکهکه چگونه بی خاطرت هست 

نیم بنگر که دیگر از ه تو گفتی را به چشم کشیده و بر آهر چ ها آرمانر جهان دانیم، د همه را می

  ددمنشی و خوي وحشی دور ما هیچ در میانه نیست

جان را گرامی خواهیم پنداشت و  تو جان به جهان خواهیم داد،یم نگر که تو جانبخش و ما به تعلب

  براي جان بخشیدن در جهان خواهیم بود

ز بتازد، آدگر از خودپرستی و خودخواهی دور ما خبري نیست، دیگر کسی را نخواهی دید که بر 

اند دور از جماعت ما خواهند بود، ما همه را از تو  که در آز و کینه و دیوانگی غوطه خورده آنان

  ایم کردهتعبیر  و جهان را به جان بخشی بر دیگران آموخته

نشانه از جهل خواند بگو  آخرینتو را  آنکهرا به حماقت خواند  حاال بر ماه و خورشید بر هر که تو

  که تو با بودن ما را فرا دادي آموختیمان داد و ما به همان دنیاي را به ما نش مهرتکه 

تو جهان وطن ما خواهی بود، هر که به هر باور و در میان هر اندیشه باشد خود را  هاي آرمانبه جهان 

که آز را  آنانو  اند گونه نیاات  زندگیبه درس  آموختهز تو که ا آنانظ جان تو خواهد خواند، حاف

 است تو را حافظ آنان ي ریشهتو  ي ریشهتو جان بر دیگران داده و تیشه بر  آنچه نیز به نددپرستی

شرط خواهیم کرد  را به نظم وا خواهیم داشت، آنانن به قاعده و قانو آريبیشتر از این،  خواهند بود،
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ببین که فرزندان خلف تو براي  خواهد بود، هان ارمان به بودن توکه تو و بودنت زیستن ما است، ج

  پروراندن و بودنت جهان تازه را پدید خواهند داشت

  چه بود ها آرماناز من پرسید واالترین هدفت از بسط جهان 

  آموختطبیعت مرا  آنچهاز من پرسید و از تو پاسخش خواست بگو که 

  زیستن

وهم و خیال  آنان آنچه، در دورتري وعده دادند آنان آنچهبراي زیستن است،  ها آرمانجهان 

  ... آنان آنچه با حرص و آز از دیگران ربودند، آنان آنچهپنداشتند، 

  همین جهان پدید خواهیم داشت همان را در

  زیستن

بودن من است و جهان  ي همه و بگو حیوان و انبات جان من است، جهان ارمان را زندگی بخوان

  ارمان جهان زیستن همو است

خواهم، به هیچ نظم و دنیاي نخواهم خواند و جهان  هیچ از دنیاي را نمی خواهم، میجهان را ن آنانبی 

  جانداران است ي همهخواهم، جهان ارمان را بخوان و بگو که جهان زیستن  دگرگون را نمی
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ما چگونه طبیعت  رؤیايگذارم و بگذار ببینند که در میان  باز هم در میان همان آرمان واال گام می

  زید و چگونه زندگی را پیش برده است چگونه می زنده است،

  همه جاي جهان وطن او است

  او خود معناي وطن است

  وطن مشتقی از بودن او است پس او را جهان وطن است

  بخشد ه زیبا جاي دارد و جان میه جاي جهان پدیدار و افرا با شکوهم

جهان را خوش رنگ و خوش عطر،  ا بودنشانبه زیب آنانهاي زیبا زیبایی جهان ما هستند،  گل

  به مهر خواهند کرد نیعطرآگ

  کنند میو در شکوه و جالل زندگی  اند کردهنی ، جان ارزادهند میختان افرا نفس در

  اند را کاشته که بیمشاري کودکان انسان، اوپیرترینشان در برابر آنی است 

یدند، به مهر روییدند و زندگی دوباره در جهان ارمانی روی ها این بینی میبیشمار نهاالن در خاك را 

جاري  آن، گیاهان جان و حیوان جان در میان تجریان کرد، جنگل این حریم پاك به جان زنده اس

  ان شهرها جنگل جاري استرا واال و در می آناناست،  آنانوظیفه بر پاسداشت جهان  است، همه را

  یش بردن در حرص نخواهد بود،کسی را یاراي پ هرها کوچک و طبیعت افزون شده است،ش
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میان  د، شهرها را کوچک و زیستن را بههر روز بر شمارشان افزوده خواهد ش جنگل را افزودند،

  زیستن خواهیم برد

است که همگان از مرگ طبیعت که پایان جهان همگان بود  ها آرمانحال در همین جهان واالي 

و کسی را یاراي مرگ دادن بر دیگران  اند کردهحتی مرگ را هم بدل به زندگی  خورند میروزي 

  نیست

 آرامد را نظاره کن و بنگر که چه گرفتن خورشی آغوشدر کشاورزان را ببین، نوازش خاك و 

  روید زندگی جاویدان می

ها در حال زایش است، او جاودانه خواهد بود و مرگ او را شروع زندگی دوباره  ن زیستنمانا تری

گفتند، خاطرت هست براي غصب  ها یگوئ آلودهبه توهم از این ننگ است، خاطرت هست چه قدر 

ناي واقع او صداي چیده شدن مرگ و فراي مرگ و زندگی در دوردستان گفتند حال مع زیستن از

  هاي گندم است خوشه

  خورم می آنز ا شادمانانِبرم و چه  به دهان میچینند نان  را می آنان

 ، مادري را داغدار و در جنونادمانم، خون از دهانم نچکیده استنفس به راحتی باال و پایین است، ش

  ام آوردهام تنها جاودانگی زندگی را به حرکت در  ن را زخمی نکردهیگراحرص د و
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چه دنیاي واالیی خواهد بود، چه زیبا جهانی در  ها آرماناي معناگر جهانم ببین که دنیاي ما در جهان 

خواهد روییدن را  جهان را به چشم ببین، دوباره دلم بهار می شکوه خواهد شد و زیستن و زاییدن

 آنزیستن را به چشم بیامیزم و از  ها خواهم رفت تا دوباره رسبزي دشت، به میان بهار در دل ستنگم دل

  بدانم که همه چیز همین زیستن است

  خواهد دلم بوي خوش میوه می هاي بهاري کرده است، م هواي شکوفهدل

ورتم نوازش بود، به ص آراموزید،  باد می ،داد میشستم و او مرا الالي آرامی ادرم نبه زیر پاي م

اي به   میوهبافتم که مادرم  می نوان من رها کرده بود، موهایش راهمسرم موهایش را بر روي زا ،کرد می

  دامان عشقم انداخت

ش را میان لبان همسرم ا کنندهو عطر افسون ، طعم ترش میوه داد میعطر زندگی پیچید، بوي زندگی 

  چشیدم واي که چه مستانه است

ها  به روي گل بینم میام و  داده ها گلمستم، مست و میگسار چشم به روییدن  بی باده از شراب زیستن

  دهد میري زندگی را جریان زنبو

  اش زیستن است ها هم نوعان هم جانان جهان همه دیوانگان مردمان، انسان

  دنیا همین زیستن است ي همهمگردید که  آنفراتر از چیزي  به تعقیب
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د را به دیگر بو آناناز بذر مهر  آنچهزنبوران عسل از شهد گل نوشیدند تا باز زندگی جریان کند، 

بینم این همان  نمی رؤیاهمسرم دیگر  آغوشو من در  آمیزدی به جریان در زندگ سراي جهان بردند تا

  ، این همان دنیا استام خوانده آنایتان از ها بر جهان ارمانی است که سال

  ها را جهان زیستن اش تازهان نام بخو

  .است برابري است، این جهان زیستن است آزادياست،  رؤیاجهان ارمانی زندگی است، 

  کرده است ام وانهیددوباره کابوس بودن این جهان 

ز را به دور افکند اما هنوز همین آباید جهان ارمان را ساخت و این جهان مرگ پرست مانده در میان 

  است مردي تا عشقش را با مرگ به دیگري بخواند آمدهدنیا است، با از 

  اند گل چیده

  دانید و مرا به انگی دور بدارید، ایان همه چیز را میشم آريزنید،  قهقههبخندید، بر من 

  او که جان ندارد، اوتنها گلی است

  زیبایی را براي خود کن ي همه را بکن و براي خود کن، اش شهیربکن 

  عشق را در مرگ بجوي و مرگ را به جاي زندگی برگزین
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نفی بلد به سرزمین دورتر  د مرا به این حماقت دور کرده است،خند آز است، او می دردآلودصداي 

  ،اند کندهها را  گل ي همه آنام که در  شده

  شوند، آنلک د تا شاید ماایی را از میان بردنز در میان دل، دل بستند و زیببه آ

، اشعاري خواند می، او همه را به عشق فرا گفت میمردي را در میان این وطن تازه دیدم که از مهر 

هاي  به یاد عشوه کرد میمست  وانان راشعرهایش ج خواندند میا خداي غزل او ر سرایید، ناب می

  استو دیدم که با تبري در دست درختی را بریده  انداخت می معشوق

  اي دریدهشیخ فاضل، جان را  کنی میچه 

  کنان به رویم خندید و مرا به حماقت فرا خواند، قهقهه

  با نگاهی عاقل اندر سفیه به من چشم دوخت و گفت

  شد،نخواهد  آفریدهبانی شود که زشتی احمق براي بسط مهر درختی اگر قر

  ببینتازه او که جان با ارزشی نیست جان را در مقامی واالتر 

  اش از مهر گفت، درخت را کند و بر تنه

  فریاد کنان گفتم و آمدممیان شهر  ده بودم بهمن دیوانه ش

  جماعتی که عشق را به قربانی جان بجویند سرانجامی در مرگ خواهند داشت
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  نکردند ، اینبار نفی بلددهند میسر  قهقههخندند،  رده است، همه میجماعت بسیار مرا دوره ک

قفس هر از  ه همگان گفت، این ملیجک را به شهر منزل خواهیم داد تا برایمان در میانحاکم شهر ب

  ا شادمان شویمچندي چیزي بگوید تا م

  میدان شهر جاي دادند و من زین پس همه چیز را دیدم در میان قفسی مرا به

  اند باري کسی گفت ها رفته به قلب جنگل آدمیاندیدم که بیشمار از 

  ز بزرگی عشق بخوانیمکتاب بنویسیم ا

  از عشق گفتند آنانن را بریدند و بر جان درختا

  خواهم در خیال است او را مسکنی می آتشینباري کسی گفت مرا عشقی 

  اش او را خانه دادند درختی را بریدند و با تنه

 بر او قربان کنم هر چه درالزم است که  آتشیدر میان عشق و لذت با معبودم مرا باري کسی گفت 

  را بکنیدست توان ا

  در هم بلولند و با هم شوند اش یآسماندرختی را بریدند تا او و عشق 
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خواندم و از این طریقت روي بر مرگ گفتم اما کسی را  می آنانگفتم، بر  من در میدان شهر هر بار می

هایم  جهیدن نییپا، به باال و خندیدند میبه فریادهایم  خندیدند، در میانه نبود و تنها میگوش بدهکاري 

  خندیدند، می

  کنم میخندیدند و من هر روز گریه  به من می آنانیاري است که حال زمان بس

، هر چه جان بر جهان بود را اند بردهجهان به جاي نمانده است، همه چیز را از میان  آنهیچ از  آخر

  ي مرگ کردند و زندگی را به مرگ فروختند، طعمه

  خواند میان مدام همه جا انسان است و انس

  همه چیز براي انسان است، انسان مالک دیگران است

چیز همه  جهان است، ي همهکند تنها انسان است، او مالک  ست، حیوانی بازي نمیدرختی در میان نی

  بخندند آنانون مرا به میان قفس انداخته تا برایشان بگوییم و براي او است و بسیاري دیگر چ

خندند، ما هر  می آنانکنیم  خندند، ما برهان می می آنانکنیم  خندند، ما گریه می یم آنانما میگوییم 

  خندیدند و در یکی از همان روزها سلطان به باالي ایوان قدرتش رفت و خواند آنان ایم کردهچه 

  ها انسان همه چیز جهان است و من واالترین انسان
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سان فرا گرفته بود، جهان انسان بود، حتی ا را انکرد، هوا سیاه بود، همه جسرفه کرد، چندباري سرفه 

  کاشتند، می نیبر زمانسان را به جاي درختان 

  مه چیز را در خود دیدنده آنانبراي تو است از این رو بود که  خواهی میهر چه  گفت میز آ

  انسان در خاك به مانند درخت بود

  انسان در مرتع به مانند گل در زمین بود

  دشتزار به مانند حیوان در پیش پسین بودانسان در میان 

  بود آفریندون انسان بر تخت به مانند یزدان 

نفس  ي همهجهان انسان بود، همه جا پر از انسان بود، انسان زمین را بلعیده و  ي همهانسان همه چیز و 

  چی از نفس بر جاي نمانده و تنها انسان بودی، هخورد میرا 

  کشید چه شده است، چرا هوایی براي کشیدن نیست،سرفه کرد و فریاد ارباب 

انسان در میان  آخرتنها دستش را تکانی داد تا بسیاري را گردن زدند، انسان را کشتند بسیار کشتند 

انسان خدا، نیمه خدا،  سان واال، انسان بزرگ، شاه انسان،خود نیز انسان دیگر داشت، ابر انسان، ان

  نعناوی وند، ارباب، پادشاه و دیگرخدا
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 یآلودگ ي همهکرد و فرمان داد تا درختان انسان نما  راره نفس کم شد، ارباب امکشتند بسیار را و دوب

  را توان این کار نبود و شاه دستور بریدن داد، آنانرا بخورند و هوا پس دهند، 

  وددن بریدند و باز نفسی در میان نبدرختان انسان نما را نیز با تبر از گر

بدل به زیستن شود، انسان  تا شاید دنیا دوباره ساختند میاه ماشین، دستگاه در پشت دستگماشین پشت 

، خواندند میورد  ،کردند میو البه  ضجهنشستند،  می بر خاك ،کردند میانداختند، قربانی  نش میدرو

هر بار نفس کمتر و  آنکه شان بود کردند و هیچ پاسخ نبود جززهر چه بر خرد پر آ کردند میدعا 

  کمتر شد

  ها خواندم در میان همین عجز و ناله

  و جهان را به معناي زیستن بینگاریدبجویید زندگی را در میان زیستن 

  بر من خندیدهمان شاعر و غزل سراي دور دستان بود که سرفه کنان 

ا شاعر را به محضرش زار مانده بود دستور داد تدیگرانی خندیدند و پادشاه که بر ایوان در حالی ن

  ز نفس او زندگی کندببرند تا او نفس بکشد و شاه ا

  خود کن آناز  براي خویشتن همه را خواند میراه تازه حرص این بود، 
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بردند چند روز توان داشت تا  براي زندگی خود بهره می آناننفس  از آوردند میرا  آدمیانیکایک 

  ،مرد مینفس ارزانی کند و به نهایش 

  باز آز او را در این طریقت راهبر شدرا به بند در برابر از نفسشان زندگی کرد و  آدمیانسیار شاه ب

  چندي در این احوال گذشت تا روزي آز به مردمان گفت،

  خود کنید آنیک راه در برابر است، نفس را از  تنها دییبجونفس را  آنکهبراي 

  آوریدهوا را به بند در 

جهد و  هر کس قفسی به دست دارد، می ،اند آمدهدر تعقیب هوا بر  آدمیانآز این را گفت و امروز 

  کند میرا تعقیب  آنگیرد و دوباره  می آنبعد چند بار نفس از  کند میا درونش حبس هوا ر

  گفتم

  از جهل دور شوید، جان را دریابید که زندگی در میان همان استجنون را دور دارید 

 اگر او به خود کرد، آنید او را به بند و از با بینی نمیتو هوا را  مقاح گفتند میخندیدند،  باز می

  همیشه نفس خواهیم کشید دیآبندگی در 

ن افتاد و مرد، یمز روي ایوان با قفسی در دست به زشاه هم ا افتادند، ها می یب هوا از روي کوهدر تعق

دل و  ها خیاباند از این رو بود که در اي هوا ذخیره دارن هاي خود ذره شایعه بود که برخی در میان ریه
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چند کام  آنگاه، آوردند میبردند و ریه را در  دست به درون سینه می کشیدند میي هم را بیرون  روده

  تا باز زنده بمانند گرفتند میي خونین  از ریه

  هاي با هوا بسیار شد، برخی بسیاري را کشتند و بازار فروش ریه

، در میان اطاعت و فرمان، در و بندگی آوردنمردمان در میان جستن و کشتن، در میان به حصر در 

و  خواستند میهوا را  ،گشتند میقلب مرگ به دنبال زندگی  در رص، در دل کینه و انتقام،ز و حآ میان

  هوایی در میان نبود

  من هنوز هم در دل قفسی به میدان شهر نشسته بودم،

اندم و کسی مرا نگاهم نکرد، حاال خو را به زندگی فرا می آنانختم، ری ، اشک میگفتم سخن می

  ام و امروز او را دیدم مدت بسیاري است که در این زندان به سر برده

  ي سبز کوچکی است غنچه

در میان همین مرگ روییده است، او از اشک چشمان من سیراب شد و قد کشید، غنچه زد و جوانه 

  او را ببینند، آدمیانام تا مبادا  کرد، دور تا دورش را گرفته

  و او در میان همین جهل و مرگ قد کشید اند برآمدهو همه در جستجوي هوا  بینند نمیمردمان مرا 

  داد میو حال نفس  بزرگ شد، بدل به نهالی بود
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یدن و جان است، او معناي جان براي جان بخش ، اما او براي زیستن در جهان است،ام رویش را پوشانده

  زشتی را بلعید و هوا را پس داد ها بودنبود در میان همین  گونه ایناو همه زندگی است و  است،

را پر و سر درونش  آن، دندآور میهواي بیشتري بود، قفس  آنجا آمدندمردمان به دور قفس در 

  آمد و او با بودنش همه را زندگی داد ایستادنشان را حیات می کردند، اما این زندگی بی پایان بود،

  قفس و من در بند برایشان عجیب بودم

  هوا او را در خود فرا خوانده است؟چرا  در جریان است، چرا در میان او و نزدیک به جان او زندگی

  او نزدیک شده است دور و به چرا زندگی از ما

  هر کس باوري داشت، کسی مرا از خیر و دیگري از شر خواند

گري دانشمند خطاب و فرشتگان بدل کردند، برخی مرا عالم و دی گانیالهمرا به  قدرت برایم افزودند،

دند و است، فکر کر آفریدهاختراع کرده و هوا را  اي تازهدید که ماشین  آدمیکسی مرا به چشم  کرد،

  به نها چشم بر نهال میان قفس بردند

  خواندم آنانبر  شد میافزوده  ها پچ پچ

  آفریدد تا جان را زندگی دهیم و زندگی زندگی خواهد ن زیستن را هدیه خواهد داد، بیاییجا

  مرگ پرستان تنها به همان نهال چشم دوختند
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  یکی گفت

  اي پرده چه نهان کرده آنزیر 

را دور ، بیایید و مرگ ام خواندهمیان همان بودن است، او را به نزد خود  گفتم زندگی، زندگی در

  خواهد بود گر مرگ بدارید که مرگ زایش

  خواند میقدرتمند هم  خواند میها را تکه و تکه کردند، آز  ، میلهآویختندبه قفس در 

  خود کنید آنید و بدرید، همه چیز را از رویب

  کردند میها را تکه و تکه  میله آدمیاندرب زندان قفل بود و 

زندگی  ي همهست، هر کس او را مالک شود ي حیات ا خود کنید، او مایه آننهال را از  خواند میآز 

  براي او است

  خواندم، بر این قوم در جهل می

ندگی را به عین خواهد بود، زیستن را نشر و زایش زاو با بودنش زندگی داد و به مرگش زیستن ن

  خواند می آناندند تنها حرص بود که در میان گوششان حلول و مدام بر شنی یچ نمیببینید، ه

  زیر پاي لگدمال کردند و مرا آمدندقفس را شکستند، درون 
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را  آن یبرخ، خورند میبه دندان برده  اکه برخی نهال ر بینم میرا  آنانو  ام افتادهبی جان بر زمین 

ش را کند و نفس قطع ا ریشه آخرو یکی به  مالند میه جان را ب آنبرخی  ،اند کردهو تکه تکه  کنند می

  .شد

یچ نفسی نبود او را هم کشتند به حرص مرگ را خواندند و مرگ همه را همه بر جاي ماندند ه

  گرفت،

به زیر پاي مرگ و مرگ هم در میان همین  ،آنانزیر پاي  ، من بهاند مردههمه  حاال جهان هیچ است،

  دیوانگی مرده است

است، در حال دریدن  پرده از حماقت خود را بدر و انسان در حال دریدن آخرین گوید میاي آز صد

و تو را مدد است تا  برایت از بودن و نبودن زیستن گفتم زازندگی است و حال که به درا ي همه

تنها مرگ را خواهد  ان طالب مرگها بدانی که انس دیدن ي همهیی و به نهاي بیفزا آنهزاري خیال بر 

ه چیز در حال هم ي حرص راهی جز نابودي به فرجام نخواهد برد، ، این جان آزمند پرستندهآفرید

ي این مرگ پرستی و آزمندي را  نی جهان با ارمان را فریاد کنی یا راه و ادامهاختیار تو است تا برگزی

  ادامه دهی که همه در این جهل بمیریم و به زیر پاي له شویم

ها به اراده به کوشش، به امید، به در میان ماندن و  جهان ارمانی، این جهان زیستن انتخاب با تو است،

  آمدجنگیدن برون خواهد 
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که همه بیدار بودند تا  آنجاياز پاي منشین بمان تا  براي تغییر بخوان و آمديه میان که ب آنگاهپس 

  .تغییر دهرا هان تغییر جهان و زایش دوباره انسان به خانه مرو و ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فصل دوم

  قوانین جهان آرمانی

  

  

  

  

  



  

  

  

  است، آمدهو بدینسان جهان آرمانی پدید 

  ،اند آوردهآرزوهاي دور دست و محال را پدید  آن

  ؟ها آرمانچگونه جهانی است این جهان 

منزلگاهی  آنرا ترسیم کرد و جبر را در  آنرا اراده کشیده است، اختیار  آندنیایی که مرزهاي 

  است، آمدهبه اراده و خواست به همت و تالش پدید  ها آرماننیست، جهان 

بسیار در میان افکار من نهفته  هاي سؤالرا به من نشان ده که  ها آرمانمرا با خود همراه کن و جهان 

  تو را مجالی بدین راي هست و همتی همراه؟ آیااست، 
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خاك دیربازان تفاوت کرد و نه بنیان جهان را  آنخواندند، نه خاکش با  ها آرمانا جهان این دنیا ر

از نو  آدمی هاي ارزشتغییر کرد،  آنتغییر گفت، این همان دنیاي پیشترها است که تفکر در میان 

  را جهان افکار تازه بخوان ها آرمانرا بنا کردند، جهان  آنو دوباره  آمدپدید 

تغییر کرد و جهان را دوباره دیدند، گویی  آنانساخت، نگاه  آدمیانرا تغییر تفکر  ها آرمانجهان 

را توان دیدن جهان نبود و هماره در این نا بینایی روز را به شب رساندند و حال  آنانهزاران سال 

ان ، جهاند در پیش است پنداشتهدر افکار خود  آنان آنچهکه دنیاي طول و درازي فراتر از  اند دیده

سقفی بر این وسعت سنگین نیست، کسی  مروز و در این دنیابیش است و حال ا آنانوسعتش از پندار 

  دیگران نیست آرزويرا یاراي سقف شدن بر 

جهان مانده در دستان پر توان حصر رها شده است، با هر چه توان داشت این دنیاي رازآلوده را به 

برد و از بازي این  را به امر خود به پیش می آنکشاند  بود و در اختیار خویش می آوردهچنگ در 

  ها که نکرد و نگفت، در پاي چه خلق دون

  اي بر یاد داري؟ از او خاطره

پیش از  دارم،عمر به یاد  ي همههاي نیشش را به طول  دندان آناو همیشه با من است، جبر و  آري

  هایش دگر بر جهان و روزگار ما کارگر نیست یز کرده است، اما دنداندندان را براي آمدنم ت ،آمدن
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اکم بر دیم تا اختیار حنلع کردیم و از پادشاهی به کنار رااو دگر بر جهان ما حاکم نیست، او را خ

رجز ایم  ما به دست آورده آنچهنگرد و هر بار براي  جهانمان باشد، حاال از دوردستی به جهان ما می

  ،دهد میهایش را به نمایش گذاشته است و مدام دندان نشان  قدرت دندان، خواند می

  باید که او را مهار کرد،

  است آمدهدن ما بر به حصر بر دوبارهاو در انتظار  باید که در برابر این افسار ایستاد،

جهان را جبر فرا گرفته بود و یکه حاکم جهان هستی جبر بود،  ي همهروزگاران پیشتر که  آندر 

را  آدمین و تا این جهان هستی را دگرگو آمدندتا اختیار خود را حاکم بر جهان کنند،  آمدند آدمیان

  ،آفریدندجهان را دوباره  گونه ایندوباره خلق کنند، افکار تازه بیافرینند و از قید و بندها رها شوند و 

 آمدهدرخشید، نجات دهنده به میان  هاي باستان می جهان با شکوه بود، به مثال تمام افسانه روز زایش

  بود، همه او را دیدند،

هاي قاتالن و جباران به  در میان گام ،کردند مینجات دهنده را  آمدن آرزويسالیان دراز بود که همه 

جستند، مردمان دیوانه شده بودند،  دان میرا در میان احوال نابخر ، عطر اوگشتند میدنبال نجات دهنده 

گذشت، هر عابر  زدند، هر کس از برابرشان می هاي شهر پرسه می را دیده بودم که در خیابان آنان

  پرسیدند بستند و از او می اي را میدان می غریبه

  نجات دهنده تو هستی؟
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به تخت نجات دهنده نشستند  چه مزدورانی که خود را به جاي نجات دهنده جا نزدند، چه جابرانی که

  ها بهره نجستند و چه دیوانگانی که از این حماقت

منجی و تغییر جهان طی  آمدندوردست روزگاران روزها را تا شب به  آنمردمان ملول شهرها در 

افتادند و نداي منجی سر  دیدم، بر خاك می شهرها در حال سجود می ها دانیمرا در  آنانکردند، 

  دادند می

  کجاست؟ ناجی

  اید؟ ناجی را دیده

داشت  آرزویکی از همان جابران بود که بر تخت ناجی بنشست و در برابر دیدگان هر چه از امیال و 

بر  را به پیش برد، زیباترین زن شهر را طلب کرد، همسرش با چشم گریان او را به منجی جابر داد و

کرد و دل را به نجات در پیش خوش غان از جابر ف آلودهرنج همسر و شهوت  درب به صدايپشت 

  و او نجات داد خواندند میکرد، جابر نیامده بود تا نجات دهد مردم او را به نجات 

لذات تا قدرت و ثروت بود را او خویشتن و دنیایش را نجات داد و روزگاري نگذشت که هر چه از 

  گشتند میهم در تمناي ناجی کرد و همه دانستند او نجات پیدا کرده است اما مردمان هنوز  تصاحب

تا ناجی  را تغییر دهد آناناي را ناجی پنداشتند، او را به میدان و بر تخت نشاندند تا دنیاي  دوباره دیوانه

  و مجنون بر تخت دوباره نجات داد لیکن خویشتن راگردد  آنانجهان 
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نها خویشتن را نجات هر که از شهر گذشت، هر غریبه در دور دستان را ناجی لقب دادند و ناجی ت

هر که خود را ناجی خواند  آنانپس دیگر در تعقیب ناجی نبودند،  آنداده بود و دیدم که مردمان از 

  به دار سپردند

اما رفت،  به کام مرگ می کرد میخطاب ی خود را ناجی سبودند، هر ک آویزانناجیان شهرها بر دار 

  اند سپردهناجی  آمدنو  آرزوباز هم دل به 

مردي فرا خواندند،  که دشمنان را به شهر خود آنجاي، ام دیدهاي من  روزگار پیشترها را تو ندیده آن

که با سپاه  آنجايبود، او از فاتحان بود و  آمدهده است، او براي به یغما بردن با قداره وارد شهر ش

و  دهند میلهله سر اند، ه هر شد، مردم را دید که با خاك در برابر او نشستهصدهزاري خود وارد ش

  اند، است سر داده آمدهفریاد ناجی 

ستودند و او را به  و مشتی اسفمند در خاك را در برابر داشت که او را می فاتح بر بال قدرت نشسته بود

  و او با صداي بلند فرمان داد تا زین پس او را نجات دهنده خطاب کنند، آوردندشمایل ناجی بر 

شان تا زورمندان، از دیوانگان تا خردمندان، از متعصبان تا منده شدند و از دهم آویزاندر تمناي ناجی 

دیدن جهان  ي همهزاداندیشان را ناجی کردند و قدرت دادند تا شاید جهانشان تغییر کند اما به نهاي آ

رخنه  آدمیانناجی تغییر کرد و مردمان باز هم نزار در مرگ زندگی را به سر بردند و نفرت به جان 
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و  او ننشستند آمدن آرزويجستند و در  اري میخواستند، از او بیز دیگر نجات دهنده نمی آنانکرد، 

  سپردند هاي دار می روزگاري بود که ناجیان را به جوخه

ناجی را تفسیر به دیگري نکرد باز ناجی را در شمایل شخصی پنداشتند و اینبار او  آنانکسی در میان 

نیست، شاید روزي زمین دهان باز  یافتنی دستان اوهام خود نقش دادند که را دور از دسترس و در می

روز ناجی  آنسمان زمین را بلعید، ستارگان به زمین ریختند، خورشید مرد و ماه انتحار کرد و آکرد، 

  ، با همان سیماي آشناي خودآمداز دل خاك بر 

  باز هم ناجی از جابران است؟ آیا

  انگان است؟هم او یکی از دیو باز آیا

  باز هم ناجی یکی از فاتحان است؟ آیا

  بود آناني  بود، او را همه به چشم دیدند، او اراده آمدهناجی هم  ها آرماندر میان جهان 

ناجی اراده است، ناجی اختیار و  آريیکی از همان مردمان ملول دوردستان بود که ناجی را شناخت، 

  است آزاديناجی 

 ي همهاو  آنتر از است، نه فرا ، او یکی از ماام دیدهامروز ناجی را  خواند میو بر مردم  زد میاو فریاد 

  است آزاديما است، او اراده و اختیار ما است، ناجی 
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همه  ها آرماندر جهان و حال  خواند میو مردمان را به ناجی تازه شناخته به دنیایش فرا  زد میاو فریاد 

  دار به دنیایشان بود انهمی آزاديدند که ناجی را دی

 اي تازهناجی همان اختیاري بود که جهان نجات دهنده همان اختیاري بود که جبر را به دور افکند، 

  دند که به مرزهاي کشیده میانشان نجات یافتند،را به همت فرا خواند و دی آنان، ساخت آنانبراي 

گرفت و  جان می آنان ي همهبه قدرت  بود، در دل یکایک جانان و ها آرماندار جهان  ناجی میدان

  ترسیم کرد، آنانرفت، نجات دهنده جهان را به اختیار  پیش می

  خاطرت هست، هربار که کسی را ناجی پنداشتند او نجات یافت و دیگران را به قعر درد فرستاد؟

  ي خود بود؟ خاطرت هست که ناجی نجات دهنده

  گاه او است ه است نجات یافته و جهان نجاتبرد آغوشاختیار را به  آنکهاو را اختیار دادند و  آري

، هر کس از میان جانان جهان به اند بردههمه اختیار را در کام خود فرو  ها آرمانحال و در میان جهان 

  ،زنند مینجات پرسه  آغوشو در این روزگار تغییر همه در  آمدهاختیار در 

ن و در خوانم تا خویشتن به میان جها ا میرا بنگري من تو را فر ها آرمانخواستی به همراهی من جهان 

  جهان براي من بگویی آناز  آنگاهروي و  آناندل 

  اي؟ چه دیده
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  چگونه دنیایی است؟ ها آرماناین جهان 

کردند و این جهان را  سرآغازرا  آن، از نو اند ساختهام جهانشان را دوباره  رفته آنانبه میان دنیاي 

  اند، هر کس به اختیار دنیاي خود را برگزیده است جهان اختیار نامیده

کم کردند که  افزوده و نه از مردمانش آننه بر  ند و در میان خود تقسیم کردند،جهان را مرز کشید

  دار تقسیم جهانشان تنها اختیار همانان بود، دوباره تقسیم گفتند و اینبار میانه

همینان بدل کند، او را دیدم  آرزويبود تا جهان را به  آمدهمیان اي ستبر و گشاده دل به  ار با سینهاختی

ن سیال بود که از جانی به دیگر جا اي شت، نجات دهندهجریان دا آناندر میان قلب یکایک که 

  ان ساختهمگ آرزويکرد و جهان را به وسعت رسوخ 

که دنیاي  آنجاي، مرزي به وسعت آرزوهاي خود، به وسعت باورها و افکار خود، کشیدند میمرز 

  رساندن به دیگران نباشد آزارمتفاوت با دیگران بود مرزي میانشان ترسیم شد تا کسی را یاراي  آنان

  ؟اي شنیدهها  دیگران را در جهان دوردست آرزويتمسخر  قهقههصداي 

  اي؟ الن را به زیر تبرهاي پوالدین دیدهي باط صداي حق پنداشته شدن و مویه

اي نیست، همه را  ق خواهی و حق در انحصار خویش خواندن میانهاز این ح ها آرماندیگر در جهان 

  دیگران نیست، اند و کسی را یاراي تمسخر تهحق پنداش
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  نجویندن ماندن دیگرا آرزوخود را در بی  آرزويبه هم نیاویزند و  آناناست تا  آمدهمرزها به پیش 

در میدانی  اند خواندهمردمان را فرا  ي همهظیم و زمین در میانه است، نقشی بزرگ و عي  نقش کره

 آنان آرزويتا به دیگران بخوانند،  خود بخوانند يآرزوهاتا از  تا بگویند اند آمدهفراخ و بزرگ همه 

را در کدامین طریقت جسته  ، رستگارياند خواندهچیست، حق را چگونه تفسیر و زیستن را چگونه فرا 

  و دنیا را چگونه اداره خواهند کرد،

خود خوانده است و نقشه در برابر نشان  آرزويو هر که از  آمدههمه در میدان شهر به دور هم در 

  به کجاي جهان زندگی خواهند کردبه طریقتی همسان  آرزومندانخواهد داد که 

انشان مرزي ترسیم کنند که دور از دیگران و عت هم باورتا به وس اند سپرده آدمیانقلمی را به دست 

ر صداي را باطل بپندارد، دیگ آناندر میان حقیقت خود زندگی کنند، دیگر کسی نخواهد بود تا 

نخواهد بود و دیگر  آناننخواهند شنید، دیگر کسی با قداره در جستن  بیزار دیگران را يها قهقهه

  تحمیل نخواهد کرد، نانآخود حق پنداشته را به  آنچهکسی 

را حماقت و  آنانبخواند،  آنانرا به راه راست هدایت کند، مدام از ناحق بودن  آنانکسی نیست تا 

فساد به دروغ و ریا، به بطالن و پوچی براند و مدام برایشان از الالي پر تکراري به خواندن و در راه 

را  آننخواهد بود و تو دیگر جاي این بیزاري پرستیدن  ها آرمانبخواند، به جهان  آمدنتحمیل در 

  اي؟ دیده
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ه هر رفتم، دیدم ک آنانکه به میان مرزهاي  آنجاي، زدم یم شهر پرسه آنکه در میان  آنگاه ام دیده

زند، جماعتی  خود را در کنار هم باورانش فریاد می آرزوي، هر کس است آمدهکس به باور خود در 

، اند سپرده آنرا مقدس و ایمان در گروي  آن، اند کردهرا باور  آنکه  اند مدهآدر پی رستگاري بر 

  :حال اختیار است که میاندار شده و دوباره کسی را دیدم که فریاد کنان به میان مردمان دوید و خواند

  او اختیار ما است، او در میان ما است، او از ما است،جی را دیدم، نا

  است آزاديناجی همانا 

را تکرار  آناو خوانده بود خواندم و دیدم که همه به هر باوري که داشتند  آنچهي  هرا من به دنبال این

نجات در میان  ي همهاي نخواهی یافت که  دهنده است، از او فراتر نجات آزادي، ناجی همانا کردند می

  همین پنج حرف نهفته است

چه کردند و  آناندر میانه بود، با  آنچهي جانان پرسه زدي از جانان جهان  که در میان جهان تازه آنگاه

  چگونه جهانی بود؟ آنانجهان 

جان را خوانده و به  آنان، جهان جانان میانه بود، آوردجهان خویشتن را پدید  آدمی آنکهپیش از 

ارزش  ي همهن خواندند که جان ان در میدابیدار شدند، به فریادهاي مداوم یاغی آزادگانبیداري 

که جانان را سرا و  آنجايمرزهاي بسیار داشت،  آناناست و دیدم که جهان  آنانرك به جهان مشت

  اي دادندج آزاديو  آرامشرا به میان  آنانآرامشگاه خواندند و 
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، حیواناتی که در شد میحفاظت و پاس داشت  نی به وسعت طبیعت داشت که همه جادنیاي آرمان جا

به وسعت  آنانکه دیگر خبري از انسان و دخالتش نبود و وطن  آنجاجاي جاي جهان منزل داشتند، 

 آنانراي بودن ی که بخوانده شد، جان آنانحافظ  که اینبار حامی و آدمیحضورشان در جهان بود و 

شده است و جهان  سرآغازاز نو است، دوباره و  آوردهن را در میان جان دیدم سر بر نگهبان بود و انسا

  .را به میان آرزوهاي همگان در یافته است

 ها آرمانبود که جهان  گونه ایندیدند و  آنانجانان جهان میدان داشت، حق را در دل زیستن  آرزوي

  به وسعت جان و به ارزش بودن جانان جهان هر بار قدرت گرفت و توان افزود

که  آنجااست،  آرامشو  آزاديرا جایگاهی در میان ، حیوان ام هدیداین است که من  آنانحال جهان 

خواهد بود، طبیعت با شکوه را  آنتنها حافظ  آدمیکه  آنجايرخنه نخواهد کرد،  آندر  آدمی

در میان جاري بماند و زندگی  بخش جاندارند که جان و  نیا پاس میگرامی داشته در جاي جاي د

  که مرز میان خود را به باور و ایمان کشیده است، آدمیببخشد و 

  باورمندان يبرار در میان آرزومندان، وطن براي هم وطنان، باو آرزو

 ي همه آرزويبزرگ به وسعت  آرزويسیاحت کردم و هر بار دیدم که این  آناندر میان جهان 

  است، لیک هر بار و هرسان بر آشفته پرسیدم، آمدهجانان پدید 

  اند؟ را ندیده اي نشسته در کمین به گوشهجبر  آیا
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  اند؟ تحمیل را نشنیده خراش گوشصداي  آیا

  اند؟ قدرت را نچشیدهحضور دردآلود  آیا

اند، ناجیان خودخوانده و در تمناي دیگران، تمناي دیگران در نظار ناجیان  ناجیان جابر بسیار در میانه

خود خوش  آرزويهم زنند، دل به تا این نظم را بر  آمدهاند، دوباره  در بند باز هم در انتظار میدان

  خوانند میکه  شنوم میده و فریاد پر تکرارشان را کر

  ما است آرزويتنها  آرزو

  ستما ا آندنیا تنها از 

  جان تنها جان ما است

  ما است آنحق تنها از 

ي دیرباز را فرا خواهند خواند،  نظم هرزه آندوباره خواهند بود و دوباره  آنان، کنند میتکرار  آنان

و هر چه ساخته را  آیندقدرت در  آغوشدوباره به دستان مریض جبر خود را خواهند سپرد تا به 

ش بر ا اره بنایی ساخته شود به ویرانیو اگر دوب اند آمدهبراي ویرانی به میدان  آنانویران کنند، 

  ؟يا دهینشنو صداي مکررشان را  آنان آیا، آمدخواهند 

  اي؟ چشم ندوخته آنانبودن و دوباره پرورانده شدن  به آیا
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  ،اي را تا کنون نیندیشیده آدمی يها حماقتو دوباره زایششان میان  آنانفراتر از 

در اختیار دل خوش کرده است، با سیل  آزاديو  آرامشتنها بدین تصویر در  ها آرماناین جهان  

  کودکان چه خواهد کرد،

  ؟آورداین نظم و چرخه را چگونه به حرکت در خواهد 

به جبر  مجبوراست که در ساختنش نقش داشتند و به فردا دوباره  آنانیتنها براي  ها آرمانجهان  آیا

  دوباره میدان دار را جبر خواهد کرد؟ آیادیربازان است، 

ام و حال در  هه پاسخش نرسیدتا کنون ب دنیایم را فرا گرفت و آنانهزاري پرسش در میان دیدن جهان 

به تو نوید داده  ها آرمانجهان  آنچهبرایم بسرایی از  تا تو دوباره آمدهبه نزد تو در  انتظار هزاران پاسخ

  است،

است و یا تو برگزیده و به پاس  ها آسماناین نداي  آیااي،  اینان را الهامی از دوردستان دیده آیاراستی 

  ؟است  آمدهنائل  آند محض خواندند بر خر آنچهداشتن 

پرسش خواندي را خوش داشتم و این پرسیدنت مرا بر آشفت که باز براي  آخرینتا پیش از  آنچه

  بیشمار یاغیان جهان بخوانم، پیش از حرکت به تغییر خواندن الزم است،
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است،  آدمیانبیداري خواهم خواند که یگانه راهبر ما  آزادگانتو از من پرسیدي و من بر یاغیان و 

که دوباره  آنجاي ،آویختندکه سر به دار  آنجايبه فرداي تغییرها  آیندندانند و بدین راه در  آناناگر 

زدند، تنها پیکان  خود پرسه وار آدماین بطالت مدام این دور باطل در کینه را فرا خواندند، دوباره در 

  اند آمدهیدار نکرده در جستجوي تغییر بر که ب آنانیبه روي  م به روي پیشانی ما است،اتها

 آگاهیکه زمان به بیداري نسپردند که ما را یگانه طریقت تغییر بیداري است، خواندن است،  آنانی

، دوباره به خود خواندم و دوباره بر ام بسته ها آرمانجهان  آرزوياست و حال که باز بر آشفته دل در 

 آمدنبه ناآگاهی و در شتاب پدید  آمدهنظم بر  ي همهدوردستان  آنفردایی در  خود اندیشتم که مبادا

  به فنا سپرده شود،

که  آنانپنداشته است، از هر کدام  آزادگانخود را از  آنکهبگوي، بر  آنانتو نیز یاغیان را ببین و بر 

  به کنارش بنشین و بر او بخوانگذر کردي و دیدي در راه تغییر است 

ن را به بیداري و به راه تعلیم فرا تغییر دادن، چندي خواندي، دیگرا ه راهبه طول تمام تغییر و ب

نخستین گام  آگاهیاي که  تغییر در دوردستان سپردي و همه را از یاد برده آنتنها دل به  آیاخواندي، 

و بر اي که بیداري را پیش از این دگرگونی باید مدام فرا خواند  از یاد برده آیاما به راه تغییر است، 

اجات و الهام، به دوردست را به من ام خوانده آنچهو  گفت و حال که تو از من خواندي آندیگران از 
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تا کنون  آنچهاي، دوباره ملول به گوشهاي خواهم نشست که مبادا  برتري و فضل خوانده و آسمان،

  ام و دل در تغییر سپرده، کوتاه و ناقض گفتار راستینم بود، نکند به بیداري کوتاه نظر کردم ام خوانده

همه چیز را به انحصار خود  آناناست باید که گریبان عاقالن را درید، مگر  دار انهیمکه جهل  آنجاي

نبود که باز  آنانزگاري با یگران کردند و یا جاهالن را سر ساخساست در خواندن به د آیا، اند برده

که تو  اند سپردهاند تو را به دور  که تو را ترك گفته آنجاباید خواند و به بیداري فرا خواند حتی 

عوام جهان دگرگون  آگاهیدر میان بیداري نهفته است، به  رییتغتمام  ام خواندهدانی و من هزار بار  می

  ي انسان است خواهد شد و توان ساختن جهان دیگر و زاییدن دوباره

مگوي، مرا از ابرانسان نخوان که رنج من در میان  هایم را الهام مرا از دوردستان مخوان و هیچ از گفته

  اي؟ همین طبقات نهفته است، مرا به جنگ این ناعدالتی بیمار ندیده

ا کنون خوانده ت آنچه اي، پس حال بشنو ي را نشنیدهتا کنون فریاد و حماقت خواندن این نگاه برتر آیا

، ام خواندهایمان ما است را که تا کنون  هآنچ، بخوان از ام خواندهجهان آرمان در  آنپس از  آنچهو 

را  آموختم آنچهو هر بار به نزد هر کدام از جانان  ي دیدن جانان جهان ي زیستنم به جهان، ثمره ثمره

  ،ام خواندهبه دیگران 

که از اندیشمندان نبود و چه  آموختخوانده بود، گاهی به رفتارش مرا  آنچهبا  آموختمرا  آدمیگاه 

  ،خواندم یم آنانباید از  آنچهو بر من نشاندند  آمدندبسیار از عوام 
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 آنچهگاه و بیگاه طبیعت برایم خواند و چه بسیار حیوان جان به جانم دمید و از جهان گفت و برآیند 

ول این چند سال ت که به تکرار به طاس آناي،  است که تو خوانده آنست جهان براي من خوانده ا

وردستان مخوان که از من خواندي را بر افضل بودن و الهام د آنچهخوانم،  زیستن نگاشته و مدام می

را  آندنیاي من است، لعن فریاد یکایک جانان جهان است که به اصرار و تکرار  گفتنت لعن من و

از لبان من گوش  آناننداي خواندند را بلند تکرار کردم و حال تو به  آنان آنچهو من  اند خوانده

جان جهان به طول تمام بودن فریاد زده است را بشنو که جهان از همان  آنچهاي دمی بنشین و  سپرده

  جان جهان است آرزوي آنچه آمدهحال به نظم جان و زیستن بود و  آمدنشو نخست بودن 

است پاسخ بگیر و با خود بخوان که  ها آرمانتو از جهان  سؤالصدها  آنچهه به نظمش گوش بسپار و ب

بگویند که به تکاملش برانند و به  آنواهند بود که از قت در شروع راه خود است، هزاري خاین طری

جهان گفته است  آنچهت را به هزاري بیاویزند تا جان جهان فریاد کرده اس آنچهند و پیشرفتش بخوان

  پر بال و عظیم ره برندرا نظمی 

  ها است، نو این شروع گفت

  است ها آرمانشروع خوانده شدن به جهان 

  جان جهان خواند افزودي آنچهبودي که بر  آنانشاید به فردایی تو یکی از 
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را نظم بخشد  آنت تا نقش بندد، توانی که در میانه است را توانی الزم اس ها آرمانتصویر جهان  آنچه

خواهند  آنزاري در دوردستان از بیفزایم و ه آنبگویم و بر  آناز باشد و با من باش تا  آنو پاسبان 

ست بگیر و با میزان را به د آنجهانی  آزادگان خواهند افزود لیک تو که از یاغیان و آنگفت و بر 

  ان استکن که یگانه ارزش جهان ما ج ههمرا خود

در  آنچهاست،  ها رمانآاو خواند دور از جهان  آنچهتخطی کرد را بران و بخوان که  آنهر که از 

خواندند را  آنبرابر جانان جهان بود را بران که جان یگانه ارزش دنیاي ما است و هر چه در احترام بر 

همراه بخوان که ما را سر سازگاري با نها و انتها در میانه نیست، ما را دل خوش بر تکامل بدان که هر 

زود تا دوباره جان بگیریم و اف آنکرد و بر  آغازسر  که از نواست، هر روز را باید  اي تازهروز، روز 

  مییفزایبدانیم  دانیم و نمی می آنچهدوباره بر 

ت او را به راه تکامل اس ها آرمانتوي بخوان که جهان جماعت هزار الي و هزار  آنپس بگوي با 

دوردستان از ایستا مبین و به خروش دریا بسپار که هر روز در جریان به تکامل خواهد بود و برایت در 

در این تکامل است نیز خواهم خواند و دگران خواهند گفت و میزان را که به  آرزويتکامل و  آنچه

  .اهد بودخو آنت در راه تکامل بدین نظم اس در این میزان و آنچهاي  ر خواندهبراب
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ما همراه  اند ساختهخویش  آرزويخواهیم رفت که جهان آرمانی را به  آناناینبار و به کنار هم به میان 

 آنانرا در کنار جهان  آننشان خواهیم داد، مگر  آنانخواهیم بود، جبر در کناره را به  آناندر کنار 

  ندیدي،

 آنچهده اختیار را، به دور از خود خوان انآن آنچهاز غزند و صید کند بل آناندل خوش کرده بود تا 

که تصویر جهان ارمانی ما در  آناندور خواندند را به جبر خود ببلعد، اینبار در کنار هم به نزد  آنان

  را به کوشش بسیار بگشاییم، آنو  مییفزایب تا بر تصویر نقش بسته دوباره رفتخواهیم  اند آمده

تا ناجی را تصویر کنیم تا جانان  آمدهاینبار در کنار هم خواهیم رفت تا چهره از ناجی بگشاییم، ما 

ناظم و پاسبان این  کیست، اند کرده خوش آمدنشناجی است و هزاري سال دل به  آنچهجهان بدانند 

  .خواهد بود آنانچگونه به هزاري سال نظم جهان  ها آرمانجهان کیست و جهان 

را آنگونه که هست و تصویر با فروغش  ها آرمانتا جهان خواند خواهیم  آنانکنار هم به نزد  حال در

هاي پیشین بیفزاییم تا بدانند این نه  تصویر ساخته در میان خوانده آندر جریان است نقش ببندیم و بر 

  که نظمی با توان و در جریان است آرزو

ي خوش سیما تا بدانجا که نظم  ناجی و این نجات دهنده دار تا بودن و کمین جبر تا خواندن بهاز هش

اي خطیر به وسعت بیداري  و پاسبان را بشناسند با من باش و به تعقیب در آي که تو را فردا وظیفه

  .است آنانتالش همین است و تغییر در دوباره زایش  آنانتا بیداري  ه استجانان در میان
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را حافظ  آناستمرار بخشید و  توان میان ساخته شد را چگونه که به همت بیشمار ها آرماناین جهان 

  بود؟

  براي مانا بودنش چه خواهند کرد؟ ها آرمانآفرینندگان جهان 

تا تغییر را جاودان کنند، به دستانشان داد و قانون بود که به  برآمدهي تغییر بنگر که  به دستان این قبیله

را همیشگی و جاودان کنند، به دست دیگرشان تعلیم داشتند که به بسط  اند آفریده آنچه آني  وسیله

و نگهبانی از جهان بود را در دل براي پاسداشت  آنچههمین تعلیم همه را بیدار کردند و حال دوباره 

  ،اند دیدههمین تعلیم 

خواهد  نظمی استوار آرزوبود در میان همین مرزها خالصه نشد که این  ها آرمانهر چه از جهان 

 غفلت ما نشسته است، او را به طول اند که در تمناي روزگار ي جبر نگریسته داشت، به دندان تیز کرده

 آنچهکه اگر خبطی از ما روي کند اویی با تمام توان ایستاده تا  دانند میتمام این سالیان دیده و حال 

  آورداز عزلش ما را نصیب بود دوباره به چنگ 

است، این نظم را دادي خواهد بود که وجود جهان را تعبیر  ها آرماناسبان جهان حافظ و پ آنچهفراي 

  است ها آرمانو تفسیر کند، بودن جهان را به داد معنا بخشد و این قانون جاویدان معناي بودن جهان 

در توان تعلیم جستند و بیداري را یگانه  ها آرماناین جهان را آفرینندگان جهان  آمدنپدید  ي همه

  د،بودن آن آوردنند و حال دوباره به جریان در طریقت ساخت جهان کرد
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  .آرمان شهر ما تعلیم است که یگانه در تابش همه را رخ نمایان کرده است

جماعت بیشمار  آناش را تعلیم کنده بود، بیداري در میان  که پی آفریدند آزادگانبناي ساختمانی را 

  اي؟ را دیده

، این بنا به بودن در میان آفریدتعلیم بیدار کرد و پی این ساختمان عظیم را  را همین آنان ي همه آري

ها استوار بود و این جهان پدید آمدنی نداشت مگر به تعلیم و حال که پی بنا را  تعلیم و بیداري توده

  اند واماندهبیشمارانی را که از این تعلیم  ام دیدهباز  اند کنده

را  آنانرا مجالی براي دانستن نماند و شاید  آناناید حوصلگی ما یاغیان بود، شانی و بی شاید از کم تو

  بیداري دوباره جبر است، آگاهیدانی فقدان  جهل افسون خود کرد، اما تو که می

دانی جهان  ، حال که میاند بهره نبرده آگاهیدانی برخی از این  حال که می اند کندهحال که پی را 

ماندن در خویش نخواهد داشت، دوباره نداي پر تاب جانان در جهان و  انآدمیسیال است و این 

  را فرا بخوان آگاهیاقی فرا خواهد خواند که تعلیم و رطمط

بیشمار  آنعلیم استوار است و حال از دور غیان تعلیم را که این بنا بر پی تفرا خواهند خواند بیشمار یا

دانسته این جهان  آنچهتا بر زمین بکوبند  آمدهاند،  ر پیشآفرینندگان بنا را ببین که ستونی به دست د

  را مانا و جاویدان خواهد کرد
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را به زمین بکارند و نهال این بودن تغییر را  آنتا  آمدهاست،  آنانبه دستان بیشمار  آگاهیستون 

به دل  آن و نظم حاکم میان ها آرمانن و ماندن جهان را پاس بدارند که این بود آگاهی جاودان کنند،

  خواندن است، دانستن و آگاه کردن است، بیداري را فرا بخوان

همه را فرا  شنوم میا دارشان ر اند و صداي دنباله را به زمین بنا کاشته آگاهینهال  میتعلفرا خواندگان 

مستلزم بودن داد و این بناي عظیم  ها آرمانکه این ساختن جهان  آییدکه برخیزید و به پیش  خوانند می

جاویدان و به ساختن جهان پیش خواهد برد داد  آنچهبیاویزید که  آناست، قانون را فرا بخوانید و بر 

  .خواهد بود آزاديمیان 

تا این حضور را بسازند، بودن جهان  آمدهاند یاغیان  ستون دوم بناي آرمان را به دست برده در پیش

ن جهان نه در میان مرزها کشیده به اختیار که در میان داد گسترده ای ي همهرا معنا بخشند که  ها آرمان

  .معنا خواهد بود آناز 

  به دست گیرند و در خاك بکارند این نهال مانا بودن و جاودانگی تغییر را،ارزش رسته را باز جویند و 

، نه آرزوها، نه فقط به همت بودن و مانا شدن این ها آرماننه فقط میان پاسداشت و حفاظت جهان 

ي حضور تعلیم و داد خواهد  شدن این جهان به الزمه آفریدهبراي ماندن و در امان این دنیا که بودن و 

بود به نظم مجسم  آرزو آنچهتصویر از  آنچهبود، ساختنش را در میان داد و تعلیم بجوي و بدان 

  .نخواهد شد مگر از بنایی که ستونش تعلیم و داد چهره شود
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 آنان، پرسش بزرگ جهان ایم کرده ها آرمان، تعلیم و داد را ستون جهان دانند میسته و حال که دان

 آنانتو بر  آنچه، اند ساختهها  دلی چرکین و پر کین از این ارزش ها است، ي بودن این ارزش الزمه

  آناندراز  هاي طول و و چه پاسخ بر این پرسش اند دیدهخواندي را معناگر دیرباز پر ریا خود 

  چرا تعلیم را باید که همه گیر و بر جهان بسط داد؟

بر هر چه قانون و داد است  زندگی کنیم، آزادتا  آمدهه ما بر به داد دل خوش کرد ک توان میچگونه 

  خود برآوریم آرزويهمه چیز را به  آزاديلعنت گوییم و به هم آمیزي 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

، ام آمدهتاریکی فرا گرفته و من پشت به پشت او در حرکت در ا را است، همه ج دجهان ساکت و سر

دارد و حال او را  گام برمی شادمانانِو مرا راهی جز در کنار او بودن نیست، چه  رود میبه پیش  آراماو 

  ده است،دیربازان بود رسی آرزوي آنچهبه 

مالک را  آنانمرا دور کردند و دور خواندند تا شاید از شرم رهایی یابند و حال ببین که باز به جهان 

  ،خوانند میتنها من 

را  آزاديرا که  آنان بینم میام تنها تصویر او است که جهان را پر کرده است،  به نداي او گوش سپرده

 آزادي آنچهاز  شادمانانِ، چه ام دیدها در برابر ر آناناند، بیشمار از  با صداي نامعلوم خود خواندنه

  گیرند، برایشان خوانده بود کام می
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  برایشان خوانده بود، آنچه

  که خوانده بود؟

  چه خوانده بود؟

را او خواست  آنچهو او را دیدم که رخنه کرد و درون شد و به چشم برهم زدنی  خواندند میتنها 

  رد و زمان ایستادک آنکسی تکرار کرد، او گفت و ایشان 

و دو  کند میرا مدام تالوت  آنکرده است یکی  آرزوجبر  آنچههمه در بند چشم دوختند که 

  و دیگري در بند او است، آزادخواه یکی  آرزومند، دو آزادي

تعریف شده است دوباره  آزادي آنچهگویند و  اند، او را دور فرستاده لعن می اختیار را لعنت گفته

  همان جبر پیشین است،لود آصداي زهر

  او فرمان داده است را پیش ببرم، آنچهباید  آمدهروم، به جبر در  من در کنار او راه می

  خواند میبه جبر است، یکی  آلودهکه  آزاديدر میان 

  به بند کشیدن تو استام  من خواسته

 آزادي آنکهتا  کردند دار را دوباره قدرت او خوانده است جبر بر دیگري خواند و میانه آنچهبه تکرار 

  را تصاحب کرد همویی باشد که قدرت را به کنیزي خود برده بود،
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لول و  خوانند میپیش  ،روند میمعنا کرده است، راه  آزاديجبر  آنچهان حاال دوباره همه در می

 هآنچخوانده است بنوشند و به نهاي  آزاديجبر  آنچهتا دوباره همه در میان دوري باطل از  خورند می

  هیچ نداند آنرا نچشد و از  آزاديست هیچ تن ا آوردهرا به چرخ در  آنانگردون دوار 

ن بود داد است، فقدان این خواندن م آندر میان  آنچهمن خواندم و تو دانستی را تعلیم و  آنچهحال 

ها دوباره دور باطل جبر را به هم آغوشی قدرت و دریدن برابري  داد در میان گفتن آنو  خواندن

  جریان خواهد ساخت و دوباره باز خواهی خواند

  ؟يددار جهان کر چرا تعلیم را میانه چرا داد و

اي، ستون در  تو دوباره خواهی پرسید و من دوباره برایت به تفضیل خواهم گفت، پی بنا را دیده آري

و بیدار کردن را در میان همان بنا دوباره بنگر و باز برایت  آگاهیاي پس ایمان به  را دیده آنن میا

  ام خوانده

  :در میان جهان پرسه زد و فریاد کنان گفت آزاداز تنی خواندم که 

  در اسارت شما استمن  آزادي

، خوانند میی همین آیت را و هر کدام به طریقت زنند میدر جهان پرسه  آناناي، بسیار از  او را دیده

را  آزادي آنانبه اسارت  آنانمیان و  اند خواندهبر دیگران  اند کرده آزاديتفسیر به  آنچهمدام بر  آنان

  اند جسته
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کشید و  در کنار همو و به دستان در غل او چشم دوختم که با هر چه توان داشت جبر را به روي می

 آزاديود، او ست اختیار راهی نبود و تنها نداي پر ظلمت جبر را میاو را به  آخر، زد میبوسه بر بودن او 

  داشت که او هواي بودنش را گفت می آزادياز و برایش انچنان  داشت میخوش  را بیشتر به مذاق

است، همه را  آوردهرا به بند در  آنانزند و مدام  می پرسه آدمیانکه در میان بیشمار است  حال همو

  را به پیش برند دهد میاو فرمان  آنچهدر اختیار خود و در بند خویش کشانده تا 

  خواهم بود، آزاد گونه اینبه پیش برند که من  آنانکار در جهان است را  آنچهامر کرد که 

میان  من در آزادياز دیگر زنان زیباتر است را به من ارزانی کنید که  آنکهامر کرد که در میانتان 

  معنا خواهد شد آنانهمخوابگی با 

آزادترم  گونه اینن کنید که من گوشت تنش از دیگران لذیذ تر است را به پاي من قربا آنکهامر کرد 

  دار شد و در میان همین غوغا بود که دیگري از قماش او میان

بود و  آموختهر ، شاید حرفه فریفتن را بهتگفت میاو بازوان قدرتمندتري داشت، شاید بهتر سخن 

  ...شاید

  دیروز را فرمان به ملیجک شدن داد ي آزادهست گرفت و هر چه بود میدان را به د
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و ایشان را اسیر خواهند  آزادامروز بنده است، دوباره دیگري  آزادحاال دورزمانی است که او در برابر 

  سارت خواهد بودو دیگري محکوم به ا آزادبار کسی در جبر هر  یآزادگخواند و در میان این 

را یا براي خویش یا براي جهان  آزاديام که  بارها و بارها به تفضیل تکرار کرده ام خواندهبراي همانان 

  اي خوانده

  ین قماش خواهی بود؟تو از کدام

  ؟نا کرده استرا مع آزاديقوم تو چگونه 

  ید؟ا بودن خود خوانده راي خویش و درشما نیز از همانانید که جهان را ب آیا

مکنید و بر جبر پا  آلودهرا  آزاديگردید لیک  جوي چه میتو در جس آمدهدانم از کدامین تبار  نمی

  افکارتان است ریشه دوانده در میان ان همان جبرشما می آمالي  سجده برید که قبله آنبفشرید و بر 

  خودخواستن نیست، و آزاديو جبر نیست، سر سازشی میان  آزادي سر سازشی میان

 آوردنها در جریان است، این دریاي روان را تاب به حصر در  سیال است، به مثال رودخانه آزادي

  ؟آوردست را به حصر کسی در ا آزادي آنچه توان مینیست، مگر 

  را به بند کشید؟ آزاديت که اس آنتوان  آیا
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را نیز از اموال  آن ،اند بردهرا نیز به بند  آزاديکه  ستي دگم دیوانه بسیار سالیان ا یلهاین قب آري

کار  آناندر بند ایشان تنها براي رضایت  آزادي آنانو در میان تفاسیر و معناي  اند کردهشخصی خود 

  .به پیش خواهد برد

چه  بیند میاي خزیده و ناالن  ، دردمند به گوشهام دیدهرا  آناندر غل و زنجیر  آزاديمند دي در چهره

 ي جنازهکردند و چگونه بر سر تصاحب  قسمت، چگونه او را در میان خود اند آوردهرش به روزگا

  کوبند بیجانش بر سر روي هم می

با ب شود، قسیم کردند تا هر تن بخشی را صاحرا در میان خود ت اش جنازهرا کشتند و  آزادي آنان

 آناز دیگران دریغ و همه را از  اند خواندهقدرت و جبر بر او  آنچهست و با بر خویش افزوده ا آنچه

  تدر جریان اس آزاديخود کند، لیک 

، آوردرا به حصر در  آزادي آنچهبه جریانش معنا خواهد شد و  و در جاي مبین که او را ایستا آزادي

د، قاتل سالخی کر آنبه جریان  برخی قرار داد و برابري رارا ملکیت بخشد، در اختیار  آزادي آنچه

  است آزادي

  را سالخی کرده است، آزاديتا ببینند چه کسی  آمدهاند،  به جستجوي قاتلش برآمده

  خواند میو  کوبد می آنانهاي  دند که چگونه بیشماران را به بند و شالق بر آسمان بر گردهاویی را دی

  بر جهانم آدمیان نیآزادترمن 
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  من است آناز  آزاديو  آزاديمن 

هاي وجود او  از تکه آنچهکشته است و  از او آنچهرا کشت و حال با  آزاديبود، همو  آزادياو قاتل 

  خود بپندارد آزاديحصر دیگران را  آنکه در میان  آوردهبه جاي مانده نظمی بیمار را پدید 

باز هم خواهم گفت، به قانون خواهم خواند و است  آزادي آمدناز مانا بودن و به جریان در  آنچه

دار جهانش  بگو که میان ها آرمانک بدینجا دوباره اندك از جهان خواهم کرد، لیتعلیم را دوباره باز 

  تعلیم و داد است

  و داد بنا کردید؟ آگاهیچگونه این بناي عظیم را بر دو ستون 

  واالتر ارزشی میان نبود که جهان ارمان را بنا و جاودان کند؟ آناز  آیا

ا همت پدید آوردنش رو توان مانا بودن این جهان دار نبود که  ازآن واالتر ارزشی میانه شک بی

او را  داري یگانه راهبر ساختن جهان است، چگونه او را دور داشت وگمارد و همه دانستند که بی

و میدانی این  آوردهاي او این جهان را پدید  که دیده آنگاهن جهان نخواند ستون بودن و مانا بودن ای

  ،آمدنن است، دوباره زایش و پدید ان سیال هماره در راه پیش رفتجه

  اي؟ را ندیدهبه میدان  آمدهدوباره  آدمیانبیشمار 

  را تعلیم نخواهی داد؟ آن
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ور و د فروختندکه به خواب خود را  آناندور ماندند و فراموش شدند،  نخواندکه از این بودن و  آنان

  اره تعلیم نخواهی داد؟ماندند را چه، دوب

را به  اگر تعلیم زایش نکرد، قانون او آدمیکه  ه یگانه ارزش خواهی خواندرا چگونو داد و قانون 

  زیستن کرد، آزادخود خواند، او را مجاب 

اي، چگونه او را لعنت و نفرین میگویند، چگونه او را  را دیده آدمیانن شده به لبان بیشمار از یلعقانون 

  اي؟ کردهرا در میان داد تعریف  آزادي آمدهو چگونه تو  اند دیده آزاديسدي در برابر 

گوش سپار که چگونه به طول این سالیان دراز پر اندوه  آدمیاندار این بیشمار  به صداي ناالن و دنباله

، قانون  یاغی بر قوانین شده را دیده که آنان، حال بیشمار از اند کردهداد برایشان گفت را لعنت  آنچه

  توان بودن قانون نیست را آنانگویند و  نت و نفرین میرا لع

  اند جهانی بی قانون مانده آرزويدر  آنان ،دهند میقوانین را سر  ي همهفریاد لغو  آمدهبه خیابان 

  کنند میقوانین  ي همهرا معناي به بی قانونی و دور بودن  آزادي

ه گرفته در ها است را به سخر معنا یگانه در دل این بیشمار انسان آنچه است، آدمیانحاکم میان  آنچه

  اي ایستاده آنان ي همهبرابر 

  را داد میدانی آنو تو یگانه معناي  دانند میرا معناي بی قانونی  آزادي آنان
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  یستتناقض میان تو با این سیل بیشماران در چ این تمایز و

  اند دیدهبنگر و ببین که قانون را چگونه علم کرده در برابر خود  آنانبه دوردست 

  اند جستهاست را به دل قانون  آمدههرچه رنج در میانه دنیایشان به نظم در 

  ست،ه قانون فرمان به دیوانگی داده ابنگر چگون

  است آنانو در انتظار جنون  دهد میبنگر چگونه قانون عزم به جنون 

  صداي بانگ قانون را بشنو که دست و پاي مجرمان را بریده است

  را بنگر آدمیانبین و مثله کردن سر بر دار بیشماران را ب

را ببین که دردمندان را چگونه به درد وانهاده و قانون  دهد میبارد و قانون فرمان به کوفتن  سنگ می

را محق جهان  آنانسخ گفت و ، باري به نداي مردان پاندیآفر یمت که تبعیض است، این قانون اس

  انایان را به تیغ سپرد،باورمندان را بزرگ پنداشت و گاهی دخواند، گاهی 

  بیداد را داد و داد دردمندان را به بیداد در جهانشان بدل کرد ي همهاین همان قانون است که 

به خشونت است، مردگان در دل حقارت است،  آلودگان نون در دستان بیماران به جبر است،این قا

به نفی عدالت است، به مردمان در چنگ اسارت است، به حصر عصبیت است، به نثر حماقت است، 
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بهر  است که در چنگ بیشماران به یغما برده شد و يا سالهان است، این قانون دردمند هزار رذالتدرد 

  خواند آنان

کس  و چه ستندجبر دنیایشان بود را از بهر همو  آرزوطلب  آنچهقانون را براي خویش خواندند و 

  بود آنانقانون بر  آنکهاز  دردمندترکه قانون برایشان بود و چه کس  آنانتر از  شادمان

و به  اند دیدهه تاریخی دور و نزدیک گاه قانون را بر و گاه قانون را از خود حال هر دوي این قماش ب

  اند کردهبیشمارانی که قانون را شماتت  شنوي صدایی پر تکرار می

کرده و گاه  آلودهگاه به جبر  آوردهین و در میان خرد به زم دیدم و نگریستم حال که قانون را آن بار

طا براي بهتر زیستن و خ آزمونت و گاه ثواب راه، هر چه در ، گاه خطا اساند خواندهتیار فرا خدر ا

 میانه رها کردند،بود دوباره داد را بی سر و ته در  آنانپیشرفت  آنچهدم که در میان دی آنگاهاست، 

 دیآبه تعقیب علتی بر  جرم و بزه و درد و رنج است آنچه ه علت فرا نخواندند تا در میانهیچ بار او را ب

  تا او را بیشتر جاندار و شبیه جانان ببینند،

و در حصر جبر  آلودهشد، به کینه تا کیفر دهد، از خشونت پر  آمدا قانون بی جان و سنگدل شد، تنه

بدارد، دیدند که  ها است را دور این زشتی آنچهتا  آمدکه در میان خرد معدود بر  آنگاه، آمددر 

و در جهل  خرد یب، او را خواستند میگنگ  صدا یباو را  پوچی شده است، ي آلودهدوباره 
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 دیآو در مرگ میراندند و نگذاشتند تا با چشمانی باز، گوشی شنوا به میان  آرزو، او را بی خواندند می

  .آورداز علت درد بخواند و داد را براي علت پدید و بر این جماعت هزار رنگ و بیشمار 

و  دهند می، ناله سر زنند میفریاد  هراسند، قانون در میانه است، می آنچهاز دیدم که بیشماران در رنج 

انونی سیر به بی قاست را تف آزادي آنچهو  اند دیده آزادي، قانون را برابر اند کردهبه نبودنش دل خوش 

اي به قانون و در بند خواستن که به طول این سالیان دراز از جف آنگاهحق خواهی داد  را آنان، اند کرده

  او دیدي،

کرد، حال که  سرآغازدوباره باید او را نشان داد و از نو  اما دوباره باید او را نیز شناخت و تفسیر کرد،

  ي قانون دوباره یم ما را چه باك با خلقرا دوباره زاییده و خلق کرد آدمی

 است، ها آرمانن و مانا ماندن جهان به میدان خواهیم داشت که ستون بود آفریدهداد را نیز دوباره 

نون و تعلیم که باز از قا خواند میما را فرا ها است و این تکرار  و ماندنش در بیکران آزاديدلیل بودن 

  .که سخن از این دو ارزش به میانه شود آنجايبگوییم و خواهم گفت، 

به بودن این دو پدیدار و مانا  ها آرمانها را خواندم برگیر و بدان که جهان  از این ارزش چهآنحال 

خواندي به نزد من  ها اینتو را خواهم برد، حال که از  مأخذشانخواهد ماند که به بودنشان به معناي و 

دیدي  آنچهن دورتر از ببینی و م آنبه پیش رویم که تو تنها  ها آرمانجهان  آنبه میان  آرامدر اي تا 

  برایت بخوانم تیایرؤو تعبیر 
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  با هم ببینیم رؤیايرا در میان  ها آرماندر پیش راه درازي رفته تا جهان  آمدهبه کنارم 

 آرامشو  آزاديبه اختیار و جان به  آدمیکه اختیار ساخته است، مرزش را دنیاي پر فروغ را  آن

 ،روند می، به پیش اند خوانده آزاديخود  آنچهست و حال ببین بیشماران را که در میان رسیم کرده ات

روزگار  اند دیدهخود رستگاري  آنچهه و در میان برد آغوشرا به  اند کرده آرامشخود تفسیر به  آنچه

  ها نیست این جهان که در میان همین خواندن ي همه، اما برند میسر به 

  اش داد و قانون است تر بنگر که همه گشوده این جهان را بازتر و

  خواند میرا به خود فرا  آناین جهان را بنگر که قانونی 

  اند جان و همتاي تو الیق به زیستن آنانمرسان که  آزاربه دیگران 

دیده است، او به  را در نور ها آرمانداد جهان نداي پرتکراري است که همه جا را پر کرده و جهان  

فرا  آزارآرمان شما را به منع آید که داد جهان  نه و در میان کالم بیشماران به وجد میهمه جا رخ

  خواند می

جهان پر از  ي همهو  آورد یبرمفریاد  آزاديبردن  آغوشبراي زیستن و به  ها آرمانیگانه قانون جهان 

  اند عطر بودن این قانون
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ها یک به یک  را سر داده و ماده آزارنجا خالصه نکرده که چهارچوب قانون منع قانون را بدی

  را قانون مستحکم و پر توان کند به تعلیم فرا خواند ها آرمانان جه آنچهتا  خوانند می، خوانند می

  شوند میها افزوده  و ماده خواند می آزادیگانه ارزش  آنقوانین مشترك جهان با 

  ان و حامی استآفریند و قانون پاسب تعلیم میاموزد و می ها آرمانبه جهان 

فرمان داد تا کسی را مسلح به جاي مگذارند که اسباب رنج  آزاديیگانه قانون  ها آرماندر میان جهان 

براي رنج دادن بود  آنچهز به طول این سالیان که به مدد ا آدمیان، دیدن چه بسیار از آفریدرنج خواهد 

  زاد داد جهان خواندآ کهبود  گونه اینرنج دادند و 

  اند انیشمارا دور بخوانید که دیگران هم جان شما و محق به زندگی همتاي  آزار

  داد از این خواند و ببین جهان را که بی سالح زیبا است

، جهان بی سالح صلح را معنا خواهد کرد، به راه صلح قدم خواهد گذاشت و ببین دهد میبوي صلح 

دیوانگی و جنون کرده  آالتبه راه صلحی همیشه و مانا چگونه جهان را عاري از  ها آرمانکه جهان 

  الت قساوت نیستآاست، دیگر کسی را یاراي دست بردن به 



 نی شهسواری ٣٨٣

 

میان بردند، دیوانگان جاهل که دل به  ها را نهان داشتند و از تبرها را جمع کردند، سرب و توپ

هزاري سال  آنچهکوبند،  ونه بر سر و روي خود میاي بستند را ببین که چگ سوزاندن جهان در ثانیه

  هیچ در میانه نیست، آنبراي ساختنش در جنون عمر تلف کردند را نابود کرده از 

در میانه است،  آهن آنچهرا خواهد گداخت و از  آهنبسپار این بار او  آهنگر آتششمشیر را به میان 

  دارندپایی خواهد تراشید که لنگان جهان به بودنش گام بر

  لح محتاج بودن آلت کشتار نیستدهید، جهان در ص ها را تحویل سالح

جهان تحمل بودن  ارید دیگر کسی را یاراي بریدن سر نخواهد بود، اینبسپ آتشتیغ تیز و کند و را به 

باشد،  دار انهیمد و دوباره جال نخواهد داد که به میدان بیایرا نخواهد کرد، او را مدیوانگی در خود 

  ون را به دور خواهد افکند و ببین که نخست اسباب این جنون را ترك گفته استجن

  يا آمدهدر تعقیب چه بر  ها آرماندر میان جهان  يگرد یمبه دنبال چه 

مانت عادت به دیدن این جنون و چش آیاهاي جنون بار تنگ شده است،  الحس آندلت براي  آیا

  دیدر میانش سالح را خواهی از این جهان برویم که داي  دیوانگی داشت، بیا تا با هم به گوشه

  است، آناینبار براي همه است، هر که جزوي از این جهان و در میان 

  در گروي اسارت دل سپرده همه بر این توان توانمند خواهند بود آنکهپندارد تا  خود را آزاده می آنکه
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  ش پاسبان جهان ما خواهد بود،حافظ جهان خواهند خواند، او با برکت این انجمن بزرگ را ببین، او را

حق و در این پاسداشت جهان  همه بنگر و بودنش را ببین، ببین که همه را به داالنش راه داده است،

  است ها آن ي همه آناند، این قافله از  شریک بر این قافله

 آنچهباید و  آنچهاز  ،بندند میدل به دل هم اظت جهانشان براي حف آمدهبنگر چگونه به نزد هم در 

کشان و جابران  تا حافظ و در برابر دندان آمدهسالح در دست است  آنچهبا  میگویند، اند کرده

به خود فرا و دوباره تحمیل و جبر را  آورداي سر بر  شاید دوباره جنونی در میان طایفه آريبایستند، 

  هیچ نشناخت، آوردنسر باز کرد و براي به بند در  آدمی ن جنون ادواريخواند، شاید دوباره ای

 آمدهدافعان نظم بنگر که با هم فکري و همراهی بر  ي همهچه خواهی کرد، به دستان توانگر  آنجاي

قطره خون  آخرینرا احیا و تا  آمدبه خون دل و تالش بیشماران پدید  آنچهتا در برابر جابران بایستند، 

  .بمانندبراي بودنش 

حافظ داد نیز خواهند  آنانلیک این انجمن و سازمان را تنها براي حفاظت از جان دیگران نخوان که 

جهانیم بر انیم تا هیچ از  ي  که ما و ما که نجات دهنده آنان حافظان تعلیم نیز خواهند بود، آنانبود، 

 حافظان تا خون به جان و نبرند و و بودن را از میان آرامش، آزاديزندگی و میان رفتن داد و تعلیم، 

  جان را گرامی داشته براي جان در میانه بمانند
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، همفکر هم راي همراه سخن آمدهو بسط این داد در جهان به نظم در را ببین که براي قانون حافظان 

  اند براي مانا بودن جهان در تالش و کنند میمیگویند، کار 

 حق و حقوق بیشماران به دنیا است، آنانقانون مشترك میان جهان ما است، سخن  آنانسخن 

  مصونیت مجانین و دیگر جانان استمصونیت کودکان است، 

  ت، حفاظت است،وظیفه اس

باید پاسداشت و از حافظان  آنچه، از خواند میقانون مشترك  و انجمن جانان جهان از خوانند می

  .اند آمدهاي براي در امان ماندن و بودن جان بر  که به جامه گوید می

ماران را ت، بنگر که چگونه ریشه دوانده و بیشه چگونه در میانه اسببین ک ها آرمانتعلیم را به جهان 

که از دیرباز  گونه همان ها آرمانبنگر و دریاب که این جهان  آنحال به  در خویش فرا خوانده است،

  تعلیم را فرا خواند بدانسان هماره تعلیم را فرا خواهد خواند آمدنشبراي پدید 

  تا اختیار معنا شود آوردرا به میان خواهد  آگاهی

د که خاطرت هست از جبر گفتم و جهالت را همدست او خواندم، حال دوباره برایت خواهم خوان

که  آنانشوند،  آلودهود خواهد برد تا به جبر ، او را به همراهی خهمراه همیشگی جبر جهالت است

  دانند میکه همه چیز را  آنانو یا  دانند نمی
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ه در جهل مانده را هر ک کرده است، آلودهبیشماران را در جبر جهالت فرمان جبر را به گوش سپرده و 

  را در دل جهل یافتی که او آنگاهرف بر جبر خواهد شد، خود معت آنگاهاهی دید و مجبور جهان خو

ن را منزلگاهی براي جهل نخواهی یافت و تعلیم است که پرتوان و همه را آگاه حال دگر این جها

  غرق به تعلیم است ها آرمانخواهد کرد تا اختیار را بر گزینند تا به اختیار برگزینند و ببین که جهان 

 باید جهان را نظاره کردي، ي ندهیآدیدي و  آنن جهان راه رفتی از حال که دوشادوش من در میان ای

  آمدچیست و چگونه پدید خواهد  میخوان یم آنچهیم برخوانیم تا بدانی گفت آنچهباز بنشینیم و از 

که چشم به جریان  آنگاهاي خواهی دید و  در برابر بود را در میان جنگلی سبز و افرا دیده رؤیا آنچه

تا بیشتر از  آمداست که بر خواهی  آنجا را بر نظر خواهی دید، آنها بدوزي رهایی مواج در میان رود

 آوردبه نظم در خواهی  آنچهتصویر کرده را به نظم فرا بخوانی و دوباره در میان  رؤیا آنچهبدانی،  آن

  مرتب بگویی

  .خواهد بود میایرؤ آوردنتعلیم و داد تنها راه به نظم در 

دانند که داد همیار رهایی و فراتر از اندن بوخداد است را بگسترانی و به  آنچه تا زیآمباز به تعلیم در 

  است، آنمعنا بودن  آن

تا قانون خود از خویش بگوید و  آمدهها را بگشاي و دل بدین بودن و جریان بسپار که  حال چشم

  .معنا بخشد آرمان را در میان بودن همین معنا،جهان 



  

  

  

  

  

  قانون 

  

  

  



  

  

  

  

  بی انتها است،در برابر جبري ایستاده که توانش روزافزون و 

زندگی رسوخ کرد و همه را به خود  ي همهدانی از این دیو بدسیرت و بدشمایل که به  چه از او می

  دانی؟ بلعید چه می

ایستاده است، ما از اختیار  ها آرمانشدم تا برایت از اویی بگویم که در برابر جهان  آنامروز بر 

اختیار او از میان خواهد رفت و به هر بازیچه دست خواهد برد تا از  آمدنبا  داند میگوییم و او  می

  اختیار جلوگیري کند و دوباره بر سلطنت طول و درازش بیفزاید آمدن
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، او را اند بردهسجود  را بنگر که چگونه در برابرش سر به آنانتو نیز  ام دیدهبیشماران در برابرش را 

ند، او اینان را مرید خود کرده است و حال این مراد پندار ستایند و مقامش را شاخص و بزرگ می می

را مست و مفتون در برابر خود  آناناي به صداي چنگ خنیاگري  ها هر روز با نغمه دي انسانازلی و اب

  اند نشانده است، حال همه او را ستاییده

  خوانند میشنوي،  جملگی را می آرامصداي غر و لند 

  این تقدیر تو است

  اند این سرنوشتی است که براي تو از روز ازل نوشته

  این ذات ابدي تو است

این خورشید  آمدنروز بر  دانند میایستاده که  ها آرماناینان ستایشگران جبرند، اینان در برابر جهان 

  از این ظلمت را نوید خواهد داد آمدنبرون 

و اختیار با یکدیگر جمع شدنی نیستند و این دو دشمن دیرین در برابر هم ایستاده تا ما یکی را  جبر

برگزینیم، راستی جبر مجال برگزیدن هم نخواهد داد، او را باید که برگزینی و مدام برایت تکرار 

  اند خواهد کرد که مرا برگزیده

  اند پیشینیان و نیاکانت مرا برگزیده
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  است  نهایش مرا برگزیده بی اکثریت دنیاي و

  را عصیانی در میانه نخواهد بود آناناند که بر این امر  همگان مرا فریاد زده

را ببین که در ال به الي بودن تو خزیده است، او به تو  هیکرویرانگر قانون و داد، جبر بدشمایل و 

ال عبادت او در بند و در حد و حال ببین که تو رخنه کرد تا تو را از خویش و براي خود نگاه دار

  هستی،

ي زیبایی  ستاییدند، او الهه دار جهانمان شد، او را به زیبایی هم می که لذت میانهدورزمانی پیشتر بود 

بود، گاه در میان کالبد زنی رسوخ کرد و گاه به زیبایی خوانده شدن جمعی در شهامت مانده شد و 

را به سوي خود فرا  آنانو  کرد میرسوخ  آدمیانبود، بر  حال او بود که جهان را به دستان خود گرفته

  او از جبر زاده و جبر را زاییده بود، آخرشناختند،  ، او را همه میخواند می

بارور شد و حال این کالف سر در  آدمیانلیکن دوباره از رحم او در میان باور  آفریدجبر او را  آري

  است آفریدهکه کدامین را کدام  مجال تمیز دادن نخواهد داشت یگم را کس

همان مثال دورترها است، هزاري عالمان و اندیشمندان اندیشیدند تا بدانند والد و مولود را علت 

نخستین کدامین است و باز به نشر اباطیل غیرت کردند و حال ما را در این خبط راه مده که جبر لذت 

دوار هر بار دیگري را توانمند و قدرتمند کرده  و لذت او را دوباره زاییده است و در این آفریدرا 

، به دنبال تنی چون کوه گشت یمبه دنبال جان پناهی  آدمیلذت مهار نشدنی در جان است، لیکن این 
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ها راه دارد و حال او را  استوار که او را به راه آرزوهایش فرا بخواند، او را تعقیب و در این جستن

  ا او را جسته جسته است، در همان دور زمان

  اي است این جبر عجیب الخلقهچه فرزند 

مانده همه را درمانده در آفریدنشدن و  آفریدهن کورسوي خود خالق و گاه خلق است، در میان ای

به اشکال گوناگون جسته و باز زاییده خواهد شد و پر  آدمیانکرده است، حلولش را در میان جان 

  که مرا بپرستید آوردتر از پیش فریاد بر خواهد  توان

  پندارند و او را بزرگ می اند کردهپرستندگان بسیار را به بالینش ببین که سر در برابر او خم 

  ي بودن خود پنداشته است نه فریضهرا یگا آدمیاست که رسوخ بر جان  و حال او

  بر او فرا خواند گونه اینشد و  آدمیمیدان داد، جوالنگاه لذت تن در دورزمان او بود که به لذت 

  هایم نام ترین بزرگبخوان به نام من که 

  و جبر در میان لذت در جوان جانشان جوانه زد، کردند میبر زبان  لقلقه آرامنام او را 

است، دنیاي و هر چه بودن و زیستن است  آناناست در میان همانان است، یکه میعادگاه  آنانحال از 

  اند بردهر چه معانی جهان است را به پاي او به قربانگاه و ه اند کردهرا میان همان معنا 
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است و به  آمدهبیشماران در برابر این جبر هزارتوي را ببین، این غول هزارسر امروز به سیماي لذت بر 

  بیشماران فرمان قربانی کردن داده است

  ت پاکدامنان راخداوندگار لذت پریشان حال است در برابر دیدگانش بدرید و بر زمین بکشید بکار

  بخورید و از مال دیگران بهره برید که او شما را بدین قربانگاه فرا خوانده است

  برند میدر برابر بزرگی او بر زمین نشسته و رعایا را سر  اند آمدهیک به یک کدخدایان به پیش 

  ها قربانی بسیار خواهد خواست این دیو بدصورت و بدسیرت درون انسان

  طلبی ریشه دوانده در میانتان بدرید برابر است به بزرگی لذت و لذتبدرید هر که در 

  .است آدمیارزش و نوبت به  برند میرا سر  آنان آوردهرا بدین مذبح  آدمیانفوج فوج 

 آتشها را که او فرا خوانده بر لب برانید و مدام تکرار کنید و هر چه دیگر از معنا است را به  ارزش

  .کباب کنید آناین محراب بسپارید و در میان 

  اند این محراب خانه است که باور به جمع و برابري را سوزانده آتشداندر میان 

  کشیدند و مدد را سوزاندند آتشمهر را به بود که  آتشکدهدر برابر همین 
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پرستیده و او برایش ید که جبر را آاز نو پدید  آدمییک به یک قربانیان به پاي محراب ریخته شد تا 

و در این دوار گردون  اند کردهو توانمند  آفریدهاست، همبازیان دوباره او را  آفریدههزاري همبازي 

  در رقابتی جان فرسا جان از همه خواهند گرفت آنان

، مدام او را فرا به زد میرسوخ و از او شد مدام برایش فریاد  آدمیکه در میان باور  آنگاهلذت مستانه 

  ر برابرت است کام بگیر و بهره ببرد آنچهاز  خواند میو  کرد میخواسته بود  نچهآ

در برابرش  آنچهپیش رفت تا از  ، بهآمدو خوانده بود به تقال در ا آنچهدر تکاپوي  آدمیاو خواند و 

لذت در کمین قدرت نشست و با او است که  آنجانبود،  ختنیآماست بهره گیرد اما او را توان این در 

در برابرش است لذت جوید و حال او  آنچهاز  آدمیتا  آمدندبه هم خوابگی هم در  آنانتزویج کرد، 

  جهان لذت فرا خوانده است مدام در حال بهره بردن است آنچهرا ببین که در میان 

ست که او را به ذاتی ال تغییر فرا خوانده ا آدمیذت و دوباره جبر بر ل میان قدرت و یخوابگ هماین 

  خواند میاست که مدام همین ورد را بدل کرد و حال او و این دنیاي بی پایان او 

  اي لذت استدنیا بر

  جهان است ي همهلذت 

گیري بزرگ را  تا این همه خوانند میو در هر کوي و برزن براي دیگران  رندیگ یماوراد را به دست 

  جهان را از خود کنند، ي مههنوید به جهان هستی دهند و 
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یگانه ارزش جهانش شد و به جبر از او در خونش  آنچهاز  آدمیاست تا  آمدهقدرت به نزد لذت در 

  رخنه کرد و حال ذات التغییر او است کام گیرد

  همه چیز اسباب رسیدن به همین ارزش است

  ؟اند آمدهنگارند براي جستن لذت بر  که قانون می آنگاه

اي و  است، حال هر کس لذت را در گوشه آناننگاشتن قانون  دار انهیمیقین داشته باش که لذت  آري

  میان حرمی جسته است،

سراید که همه چیز  نون میبراي درنده قا درند، گاه وت و گاه به قدرت میگاه این لذت را میان شه

  وظیفه او استکه همه چیز  کند میبراي دریده شده قانون تالوت و گاه  حق او است

و برایت  اند خواندهاست بخوان و  آمدهدر میان جهانی که بدل در میان همین وردهاي پر تکرار در 

  خوانند میمدام 

  زیستن است ي همهلذت 

  اند اي بر رویش نگاشته بر دستانت چشم دوخته آمدهبه زنجیرهاي بر  آمدهتو بر ذات در 

  ن استزیست ي همهذت ل

  کند میهم تکرار  آني و ارتعاش صداي زنجیرها را تکان داد
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  است ستنیز ي همهلذت 

مجذوب بر تنت ست، او در میان همان جبر التغییر ا آموختهاو تو را  آريباید کرد، دانی چه  می

انده است پاسخی خو جبر در تو آنچهیله کن تا به خوانده است که قدرت را دریاب و همه را وس

  ي بیمار هیچ بر جاي نمانده است بر این قدیسه يگرطاعت از تو جز  گویی و ببین که

در برابرت بنگر در میان چشمان او که حال خمار و در حال لوندي است هم همان ي  قدیسهبه چشمان 

تو را  یزکارکه پره بینی میجمله را خواهی دید همه برایت تکرار خواهند کرد و حتی اگر جماعتی را 

  دورتر در کمین تو است اي خانهکه لذت در  خوانند یم، دهند میلذات  زندا به دوري ا

  وا بمانی آنانجز خواندن تو به لذت چه خواندند که در اختیار 

اختیار از تو بود را به یغما بردند  آنچهکه تو را به بند و در جبر خواندند  آنگاهاختیارت بود و  آناندرد 

  اند  داشتند رسیده آرزو آنچهو به 

که توان شنیدنت نیست،  آنگاهحتی  خوانند میبرایت  آنانگوش فرا دهی  آنانحال باید به تالوت 

هند خواند از بدو تولد از دیرزمان از دورترین اوقات از میان خون و سیاهی باز هم برایت خوا ها آن

  برایت تکرار خواهند کرد و تو دیوانه برون خواهی بود آنانناتمام 

 آنجاچشم بر جهان نگشوده در جستجوي لذت خواهی ماند و دیگران را به فراموشی خواهی سپرد، 

  است که یک به یک احساس در تو ریشه خواهد دواند
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  ؟يا کردهها و ورید خونت احساس  حضورش را در میان مویرگ

گران جبر  عتطااو خودپرستی است، بهتر بر شمایلش بنگر این جبرپرستی است، تو نیز یکی از ا آري

اي و هر کس در برابرت  او خوانده است رسانده آنچهاي، خود را به  ن او ساییدهاي و سر به بالی شده

  خواهی درید و تو را از لذاتت دور نگاه دارد رابایستد 

مقصد و مرادت بود دور کردند کینه به دل خواهی برد،  آنچهدر برابر بیشمار طوایفی که تو را از 

تو  منحطاحساسات  ي همهفرا خواهی خواند و به هر دستاویز دست خواهی برد و حال دوباره  انتقام را

  بیدار خواهد شد،

خواهد، او بودن و زیستن  چیز را براي خود میاي متعفن که همه  از تو چیزي در میانه نیست جز الشه

 آموختهست که تو را میان همان جبري ا دنیا در ي همهدیگران را نیز براي خود خواهد خواست و 

جبر فرا خوانده بود بوده  آنچهبه  آناناست، فریب و دیگران هم براي به جبر واداشتن تو و رسیدن 

ب را نیز این طریقت پر فری آنانی جست است، خاطرت هست هر که براي دست بردن به لذت راه

  استبرگزیدند و گاه قدرت هم در برابر این خدعه و نیرنگ بی توان و در خاك 

هیئت پر فروغ که جهان را براي خود و بیشتر از خود در  آنانورزان نگاشته شد،  قانون به دست کینه

  ، براي او نوشتند و این ورد را به او تقدیم کردندخواستند میجبر 
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ها و میان غارها، در مجلس و در دل شهرها، از زبان جارچیان و  اوراد در میان دستشان در باالي کوه

  .از فریاد شبانان و مرسالن خوانده شد تا جبر را پاس بدارند و بزرگی او را بستایند قاریان،

در  نییآرا این طریقت و  آنانبی تردید همین خودستایی و جبر پرستی بود و  آنانهدف از نگاشتن 

  خون فرا خواند تا بنگارند و قوانین خوانده شد

  کنید آزاردیگران را 

  جرمان را بدریدم

  ن را شالق بزنیدگناهکارا

  را بکشید گذاران بدعت

  .کنید آزاردیگران را 

که به هم آغوشی لذت و قدرت جبر زاییده شد،  آنجاياین همان قانون دیروز بود، خاطرت هست، 

شد تا  آنکه براي لذت بر  آنگاهبود  آناني  بود، جایگاه و خانه آنانه ي متعفنش خاستگا که الشه آن

  قانون خواند ردآودیگري را به بند در 

خاطرت نیست و دوباره برایت خواهم گفت، او بود که به جهان و در جهان خویشتن دید، جبر مدام 

هستی دید و نجات بخش جهانش  ي همهتا لذت درونش پرورانده شد، او لذت را  زد میبرایش فریاد 
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را  بود جبر زاییده در جهانش آمده میزي قدرت و لذت برآهم از را قدرت پنداشت، حال که 

  خواند می

  او براي تو است

  او حق تو است

  خوابیدن با او دنیاي تو است

  زن باکره را به زمین بزن و بکارتش بدر که براي تو است

  و استاز خود بران که این حقیقت جهان تاو را طالق بگوي و 

گاه در میان  خوانند میحاال دوباره ار جبر، براي جبر و در اختی و قانون براي او بود، خواند میون او قان

 ي همهدر برابر و  آنکههمان که در دلش لذت خانه کرده است و براي خویش و در میان تنهایی و با 

وجودش وظیفه است و یا در میان جماعتی بیشمار که ریسمان بر گردن را در اختیار شبان خود 

  اند گذاشته

  اند صاحبر مردمان چشم رنگی که در این شه خواند میقانون فرا 

  اند زنانکه مردان این شهر قادر به هم آغوشی با بیشمار  خواند میقانون فرا 

  که این بخش جهان براي من است خواند میقانون فرا 
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  که لذت براي من است خواند میقانون فرا 

قانون قدرت است همسر لذت است و جبر را خواهند زاد و حال ببین که او در اختیار همین دیورویان 

  خود کرده است آناست همه چیز را براي خود و از 

  مردي مرا تشر زد و دشنام داد اي یگانه سجود من برایم بخوان چه خواهم کرد

  او را به شالق بدر که جزاي نابکاران چنین است

  ا ارضا نکرد و تنهایم گذاشت، بزرگ مرتبه بر من بخوان که چه باید کردهمسرم مر

  او را به سختی بزن و اگر به راه نیامد طالقش گو

  برادرم را کشتند با او چه کنم ،اي بزرگ مرتبه ذات من

  او را بکش و اگر کورت کردند کورشان بکن

دند تا بنگارند و مجلس خواندن این ش آنملگی در عصبیت و دیوانگی بر قانون تالوت کینه است، ج

  تر و ناراحت تر میدان بیشتري خواهد داشت بود هر که عصبی آنانقوانین در میان جنون 

فریاد  آنکهفریاد بکش که اینان راستی و عدل و انصاف، منطق و استدالل را نخواهند خواست، تنها 

  بزند و فریاد بلندتري سر دهد را میدان خواهند داد

  او و سخنان بسیارش خواهند شد که همه چیز براي فریادزنان استپذیراي 
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 آزارتن را  وار نعره خواهند کشید که دیگر و دیوانه آمدهحاال جماعت بیشماري از فریادزنان به میدان 

  کنید، هر که از ما نیست، از من نیست را بدرید

یید حاال به رنگ بیشماران در میانش شکوفه کرد و زا دیروز و همان تنی است که لذت در او همان

شده است، او جملگی را مسخر خود کرد و در تن  آنانتراویده و از  آناناست در میان کالبد  آمده

  خواند میرسوخ برد و حال  آنان

را بدرید  آناننیست و در میان افکار ما او را جاي نباشد،  کنید و بدرید، هر کس از ما آزاردیگران را 

  .خود کنید آناست را از  آنانو هر چه از 

  ند و در میان شهر فروختند،بردگی خود برد ها را به در میان جنگ آدمیانفوج فوج 

هر  آنشان بود و حال قانونی خواهند ساخت که در  این همان جبر پرستی و خود پرستی در میان سینه

  است آناني  که در میدان جنگ اسیر باشد برده

ي است که هر تنها رهگذر آنانفروختند، امروز به شهر و در زیر پوتین  مین دیروز برده بود و به میدا

  ي او و حق براي فاتحان است یفهچه قانون بنگارد وظ

عدل را در همان  آنان آخردر این دارالمجانین به دنبال عدل مرو که تو را به سخره خواهند گرفت، 

زي به خاطرشان نیست، تنها خود پرستی و سوزاندند، حال از او چی آتشکده دوربازان و میان همان

  خودخواهی است که میانه دار است
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  در میان همان لذت خویشتن است کنند میها هوار  جالس و در میان میدانبافند و بر م هر چه می

مالک شد نی را شد که از سر لذت و در بند جبر ز مردي قانون خوانده ي نهیسگاه به دوربازان در میان 

 آدمیاننون خواند که او براي من است و حال در میان دو کشور و بیشمار ا سوزاند و قاو بکارتش ر

  من است آنمن و از  نده خواهد شد که دیگر کشور برايخوا

خواهند بود، هر که قدرتش بیش است همو را  آنمن حق داشتن بمب خواهم داشت و دیگران منع از 

م ر مدح لذت و به عزم قدرت و به نظینجا همه چیز دمالک خطاب کن و بر پاي او بر زمین بنشین ا

  جبر حاکم است،

  ستایند همه او را میدنیاي جابران براي جبر پرستان و در میان جبر ماندگار که 

خموشی جایگاه را به دست گیرند و قانون  تا بر اشتباه، غفلت و اند بردهجایگاه قدسی  آنچشم بر 

  عدل بخواند آنچهجز ببافند، قانون همه چیز خواهد بود 

ن از عدل اي که اینا ر کدامین غارها ماندهلذت کجا و د خواند میجبر بود که  دار دنبالهصداي 

او  آمدن، برخیز و همه را تار و مار کن، همه را از میان ببر که جایی براي عدل نخواهد بود، اند خوانده

  ایم، و هر چه ما ساختهیعنی نابودي تو و نابودي تو یعنی به درك خوانده شدن من 
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که عدل بیدار شود جایی براي  آنجاياین احساس همه را بیدار و همه را به خواب خواهد برد،  آري

هی شنید دیوانگان را خوا دار ادامهو  هیکرلذت نیست، این دو را با هم نتوان که جمع کرد و صداي 

  در برابر عدل خواهند خواند آزاديکه مدام برایت از 

را تفسیر به همین لذت خواهند کرد و همه چیز را در میان همین لذت خواهند جست و بد به  آزادي

  اند کردهاطاعت  خوانند می آنان آنچهاز  آمدهدر  آنانکه به بند  آنانحال 

  را براي چند صباحی به تن ما کردنددیبا  آندارند، شاید  آنچشم به دیباي ابریشمین 

مفهوم رهایی را براي همگان باید خواند، این معنایی در میان باید در میانشان فریادزنان خواند که 

جانداران و  ي همهجماعتی به طول و عرض  واهد شد مگر در دل جماعتی بیشمار،دیگران و معنا نخ

  تها معناي دوباره ماندن در همان چاه عمیق را حادث خواهد گش هر تقسیم میان این بودن

بدانند و به جبر در ذات خود دل  آزاديتا لذت خود را فرا بخوانند، عدل را منافی  آمدهبر  آناناما 

ها در  را شنیده و در بند این گفته آنانهاي پر تکرار از  هطول زمانی است که این قص آخرند، خوش کن

  آیندو دوباره پدید  شونددار در دیوانگی بی غفلتز این خواب د تا ارا مجال بسیار بای آنانو  اند آمده

سایند تا روزي از شهد لذت که در  دار بر آستان جبر سر می همه در جستجوي این حماقت دنباله

خود کنند و در این رقابت دیوانه وار همه را به  آندستان قدرت است کام گیرند و او را براي دمی از 

  دستان مرگ خواهند سپرد،
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در برابر  آدمیانشمار از اند و بنگر که جماعت بی پنداشته قانون را مرگدست مرگ را بدل به قانون و 

  ،دهند میقانون که با تنی در آلود و در رنج فریاد نفرت از بودنش را سر 

را از این سنگینی رنج رهایی دهد و فریادشان تنها به  آنانگردند تا شاید  دنبال کورسویی می اینان به

به  يا زهیآم، لذت خود اند کردهبدانند قانون را وسیله لذات  آنکهنند بی را میرا آنقانون است، تنها 

  به نابودي برده است جبر است و این جبر خانمان سوز راه دستان

اي پاره پاره کردن قانون بر دانسته تنها درفش در میان دست برهیچ ن آلود رنجبودن این جبر اینان از 

را مزه مزه و کینه را فرا  آناند،  ان جریان داد هر بار نوشیدهجبر در میان خونش آنچهو از  اند آمده

  در دیوانگی را هدیه دهند آزاديرا بدرند و  آنخواندند تا به تیغی از حماقت در میان افکار 

که دوباره دوار گردون لذت را بیافریند، لذت از قدرت  آوردبی قانون دنیایی را پدید خواهند  آري

و هرج مرج  یاره قانون بنویسد، در میان بی قانونو هر که قدرتمندتر است دوب بزایدآبستن و جبر را 

که جبر  آوردخواهان بی قانون دوباره قانونی نا نوشته اجرا خواهد شد و همه را به بند در خواهد 

  خواهد خواند گونه این

هزارتوي بی پایان رهایی  اند و باز برایشان باید گفت تا از این حماقت باز دیدم که راه را به خطا رفته

  یابند و دل به دنیاي اختیار فرا دهند که قانون را مقدس و واال پنداشته است

  دل ببندند که همه چیز را قانون پنداشته و معناي بودن در میان همان قانون است، آزاديبه 
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ط و بی ربط بدانند که هزاري باید گفت و بر اینان خواند تا شاید به هزارتویی با معنا و بی معنا، به رب

که به هم در  آنگاهنابودي و تباهی رهایی است،  آناناند، دور ماندن  به هم و از هم آزاديقانون و 

  .خود سیراب خواهند کرد آرامشهمه را از جام و شهد  زندیآم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :تنی فریادکنان خواند در جهانی که همگان به طول و دراز سالیان بسیار در انتظار ناجی بودند

  ...است آزاديناجی 

  مردمان شهر او را دوره کردند و به تمسخر او را از خود راندند،

  ،گوید میاین دیوانه چه 

  او مشاهیر خود را از دست داده است

  آورداو را از خود برانید که بودن با چنین موجوداتی براي شما تباهی به بار خواهد 

  آوردگوش سپردن بدین اباطیل کفر و تیره روزي به بار خواهد  او را از خود برانید که

  او به باالي کوهی رفت و فریاد کنان مدام خواند
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  است آزاديناجی 

به تمسخر از خود او را  آنگاهسپردند و  به او گوش می آمدند میبه زیر کوه  آدمیانجماعت بسیار از 

او را دیوانه خطاب  کردند میپرتاب  ، به طرفش سنگکردند میم راندند، برخی او را رج می

است در جهانشان  آناننظم  آنچهنام او دیوانه در شهر خوانده شد و مردمان شادمان از  ،کردند می

  روزگار سپري کردند و در انتظار ناجی ماندند

که جهانشان پر  دانستند میرا به سالمت برساند، همه  آناناي که قرار بود جهان  ناجی و نجات دهنده

 ادله ترین بزرگرا نامالیمات بسیار فرا گرفته است و  آنانکه دنیاي  دانستند میظلمت است، همه 

  براي این خواندن همانا خواندن ناجی به جهانشان بود،

  گذراندند میندگی مدام در جستجوي ناجی ز

را کسب کرده به دنبال  جهان آرامشکه  آنانی اند، از روزگار خود راضی و شادمانیا مردمی که 

  ناجی خواهند بود؟

  ناجی چیست؟ آني  وظیفه

  دنیایی که سالمت است به ناجی محتاج است؟ آیا
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و  آوردافتادند تا شاید روزي ناجی سر برون  خاك می در تمناي ناجی در سرتاسر شهر به مردمان

  جهانشان کند، دار را میانه آرامشرا رستگار و  آنانرا به سالمت برساند،  آناندنیاي 

 بردند، نج میاي از ناعدالتی ر عده بودند، آمدهی از رنج فقر به ستوه ر بود، برخدردهاي در شهر بسیا

  ،خوردند میاي شالق  و عده ختهیآوبرخی به دار 

اي را در خموشی میرانند، تعدادي در بطالت روزگار  و پا بسته به حصر برده و عده برخی را دست

 آمدنبردند و جملگی در تمناي مرگ زندگی را به در کردند و باز دست به اسمان در تمناي  می

  خواند میفرد در روي کوه باز هم همان قصه را ناجی زندگی کردند و 

  است آزاديناجی همانا 

سپرد  ش سپردن به او نبود، او را به تمسخر میراندند و کسی به اباطیل او گوش نمیکسی را تحمل گو

  و خواند که من ناجی هستم آوردتا روزي کسی در شهر سر برون 

فرد در باالي کوه  ت، او را دوره کردند،روبرو گش آدمانبه جهانشان با شادمانی بیشمار از  آمدهناجی 

  کرد اما کسی او را مجالی نداد و با سنگ همو را راندند، او را متهم به کذاب بودن و دروغ

عمت بر جهان او باز تند و او را ملک و محنتی بخشیدند، نناجی تازه زاییده بر شهر را گرامی داش

  گشت و او صاحب دیگران خوانده شد،
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  بسیار به جهانشان فرا خواند و گفت هاي ارزشاصل و 

دست به دامان  آمدهبر  ناجیتا راه سعادت را به روي شمایان بگشاید هر کس در طلب  آمدهناجی 

  ي منت برگیرد و از من شود، را به دیده ام خواندهمن اصل  آنچهاین طریقت شود و 

 آینداو خواند یکایک قوانین را براي جماعت بیشمار فرا خواند تا از او راهی گیرند و بر طریقت او بر 

و  کنند میاو خوانده را به گوش فرا خوانده بر لب جاري  آنچه، حال دورزمانی است که برآمدندو 

گ و از ثروت به فقر ه زندگی و دیگرانی از زندگی به مراي از مرگ ب برخی از فقر به ثروت عده

  اند رسیده

ناجی  آمدنناجی دیرباز از میان رفت همه در تمناي  آنکهدوباره بلوا در پاي بود و دوباره بعد از 

  را سالمت بخشد، آناناي جهان  ، دوباره خواندند بر سر و روي کوفتند تا ناجی دوبارهآمدنددیگر بر 

کرد، دور و  و کسی او را نگاهم نمی خواند میي کوه منزل داشت، براي مردمان و هنوز هم به باالا

وانه و مجنون است و دوباره شهر تنهایی سپردند که باور داشتند او دی شتند و او را بهبرش را خالی گذا

  ناجی به خود دید آنان

و دردمندان سر به زیر دست به پیش در  خواند میبود و مردمان را به نجاتی بزرگ فرا  آمدهناجی 

 آنانبرابر او به خاك افتادند و او ریسمان را به دستان همه بست و حال او است که یکه تازه جهان 

  است
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هر چه او خواندند را به  آنانرا به فعلی واداشته است،  آنانکه  گوید میی ، از نجاتخواند میمدام 

  سپردند و اوراد او را تکرار کردندگوش جان 

  دندزن بیشمار خواست به او بخشی

  مال بسیار خواست او را فدیه کردند

دیگرانی  قربان بسیار خواست او را اجابت گفتند و دوباره برخی از فقر به زندگی از مرگ به ثروت و

  اند ی به مرگ رسیدهبازگشتند و از ثروت به فقر و از زندگاز راه رفته 

را  آنانو  خواند میا به همراهی فرا ها در راه است در این ریل بیشماري ر دوار گردون نجات دهنده

او  آنچه آمدههمه مجاب به بودن در این طریقت بر  کرده است،با خود در این مسیر نا هموار همراه 

  پیدا کنند تا شاید نجات سپارند یمگوش و جان را به  دهد میفرمان 

و حال هیچ از ثروت دیر روزگارانش به جاي نمانده او  ردمان که دخترش را به او هدیه کردیکی از م

  را کشت

اش را باز ستاند و با مرگ او مردمان  او را به کام مرگ فرستاد، کینه نجات دهنده را مسموم کرد،

  به زمین خواندند آمدهنجات دهنده را دوباره سر بر آسمان فرود 
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که  آنگاه، آوردند، مرد کینه جو را به کینه سپردند و دوباره بر انتقام سجده گردد میناجی دوباره باز 

  آوردخت فرد در میان کوه فریاد بر به گردن او اندا یکی از مریدان ناجی ریسمان بر دست را

  است آزاديناجی 

کسی او را نشنید و مرد کینه جو را به طناب گرد دار سپردند و دوباره دنیا از تکرار پیش به چرخه در 

  است آمده

 انآندار دنیاي  و برخی میانه ي دار سپرده ، برخی را به جوخهاند آمدهبه میدان ها یک به یک  ناجی

  است آنانند و برخی از پادشاهان ا را کذب به چوب تکفیر رانده، برخی شدند

است را به ناجی  را خواند تا هر چه از لذت اي تازهرسوم  آنانکه ناجی خوانده شد، بر  آنانییکی از 

 انآنند بر بایابند، اولیا و مرسالن او را دریبزرگ هدیه دهند و او را سیراب از لذات کنند تا نجات 

تا هر بار جماعتی سوار بر کول  خواند میرا فرا به همین راه  آنانلذت فدیه کنند که این مسیر دوار 

زندگی  آنچه مزه مزه کند و بیشماران در تمنايت را ندگی بهره گیرد، زیستن در میان لذدیگران از ز

  یندزیستن است بسوزند و لب از لب نگشاو 

لذات دنیاي بیکران  آنچهرسیدن به  آخر، تعدادشان بسیار است، اند تهخیآواي از ناجیان را به دار  عده

ا خوانده و در روزي میان است هر کدام از مردمان این قبیله را به ترغیب خوانده شدن و ناجی بودن فر

  سپردند آتشن شهر بیش از صد ناجی را به یکباره به میدان ای
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  را ناجی راستین خواند و در سوگ از میان رفتن او گریه کرد آنانبرخی فریادکنان یکی از 

و بدخواهان خود  آوردیکی دیگري را ناجی خواند و نوید داد تا او دوباره سر بر جهان فرود خواهد 

  را تار و مار خواهد کرد

دیگري را ناجی  آنیکی دیگر را ناجی خواند و او را دید که از روح بر جسم دیگري حلول کرد و 

  زند فریاد می آمدهاستین جهان پرستید و هر کس در تمناي ناجی بر ر

  ها دوباره همان قصه را سر داده است و فرد در میان کوه خوانند میهمه ناجی را 

او نبود، مردمان هاي  قصهو کسی را گوش خریدار  خواند می آنبودن بخش  و نجات آزاديدوباره از 

  از منجی تازه بخواند اي تازهل تند تا برایشان نقناقالن بسیار داش

  و جهان را نجات خواهد داد آمدناجی زنده است، او در دوردستی برون خواهد 

  ناجی در میان غاري نهان شده تا ارتشش بزرگ و نیرومند شوند

  آمداهد برگشت و از عروج باز خواهد سمان به زمین خوآناجی از 

  مدنم بمانیدآاو به من گفت که خطاب به بیشماران بخوانم که در انتظار  ام دیدهناجی را دیروز 

  شمارد تا تقدیر او را به جهان فرا بخواند ناجی در میان چاهی عمیق فرو رفته و روزها را می

  در دوردستی او را خواهی دید آمدهجبر او را به این جهان خواهد راند و حال که اسیر در این ذات بر 
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  واهد رسیدناجی فرا خ

  ناجی به طول هزاران سال در میان ما است و در روز موعود در جهان خواهد بود

دار  گاه میدان گرفتند میگاه به میدان و در دل مردم جان  شدند، و به دار سپرده می آمدند یمناجیان باز 

 آنانناجیان خود را نجات دادند و جماعتی که زیر پرچم  کردند میخود  آنشدند و جهان را از  می

  زندگی کردندبودند 

را به اعماق ذلت سپرد و مدام در میان مردم  يا لهیقبرا شادمان و در لذت رها داشت و  يا لهیقبناجی 

  کردند میناجیان بیشمار لذت و ذلت را معاوضه 

ند تا شاید کسی او را ز ي بلندتري فریاد می، با صداخواند میاو هنوز هم بر روي کوه است، بیشتر 

  بشنود،

  است آزاديناجی همانا 

، دانند میبرخی او را ملحد و برخی مرتد  گیرند، هم او را به تمسخر میخندند، باز  باز هم به او می

  برخی کافر و برخی زندیق، برخی خائن و برخی دیوانه اما همه او را میرانند
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، دیآسازگاري نداشت، او کسی را به لذت فرا نخواند که ارتشی گردش بر  ناجیان سراو با دیگر  آخر

خواست تا بخواهند و اینان در تمناي جستن  آنانفاق نبرد و از آرا به رسیدن یک شبه به  آناناو که 

  شود میبودند و دوباره نداي ناجیان را بشنو که تکرار  آمدهبی تالش و رسیدن به عرش بر 

  نجات خواهید یافتقوم برگزیده شما 

  اقوام جهانید ترین بزرگشما منتخب و 

  است آمدهاي قوم بزرگ من ناجی 

  لذت براي شما است

  براي شما است بهره ببرید آنچهبزرگان دریابید و از 

 يرو دنبالهرا به  آناندار را،  ياه چوبهاجیان بر روي ناجیان در بند را، ن اند کردهارتش دون بسیار دوره 

را میدان  آنانهاي خود سوار و  ، بر گردهشوند میکوتاه  آنانبه پیش و بر پاي  کنند میتکرار  روند می

  در میان است را صاحب شوند آنچه آنانتا به نداي  دهند می

، چشم بر کنند میبه او نگاه  اند آمدهناجی بر  آمدنبر  آرزوين شهر با دندانی تیز کرده در ایمردمان 

  را به مکنتی برساند آنانتا او دوباره بیاید و  خواهند یمدوزند و  مانش میچش
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او، تنها یک تالوت  آمدنمکنت و نعمت در آسمان و دوردست است، گاه به زمین و  آنگاه 

  پرتکرار بر جماعت بیشمار تکرار شده است

  زندگی لذت است ي همه

 اند کرده آویزانبر صلیب وارانه  ،کشند می، به میخ درند یملذت است یکدیگر را  آنچهه براي جستن ب

  آورندتا اوي را به دست 

لذت است از دیگران پیشی گرفته و همو را به  آنچه رقابت دهشتناك هر کس براي جستندر این 

را ببین که در  آتشخواهد و بیشماران در  لذت هیزم براي سوختن می آتشاین افکنده است،  آتش

  سوزند میلذت دیگران 

یکی از له دار ناجی است که هیزم بسیار از این جماعت دردمند طالب است، گاه به نداي گاه نداي دنبا

نزدیک کرده است و وامصیبتا  آتشلذت طلبان است و گاه یکی از لذت جویان دیگري را به سوي 

که تمام این لذت در میانه قدرتی الیتناهی و بی پایان خفته بیدار شود و براي رضاي او چه ها که 

  هد کردنخوا

ها را فروزان خواهند ساخت تا در میان این دهشت بسوزانند بیشماران را که  دوباره قربانگاه و آتشکده

  است آنانلذت هدف غایی و نهایی 



 نی شهسواری ٤١٥

 

دوباره اویی که بر کوه نشسته بود اینان را فرا خواند تا ناجی را دریابند و براي نجات کاري کنند، اما 

 آنانخود زندگی پنداشته و جبر به طول این هزاران سال  آنچهتمناي  گوشی بدهکار او نبود و همه در

  رفتند میدریدند و به پیش  بود می آموختهرا 

  او ناجی است

اند و هر که در برابر است  اند، او را نیز به کام لذات خود در بر گرفته افکنده آتشناجی را هم به میان 

  که لذت یگانه منجی اینان است را به هیزمی بدل خواهند کرد، دوباره بسوزید

او را فراغت دهد، لذت جانشان  آتشدر جستن بیشماران است تا به  آدمیدر این دهشت دنباله دار 

  کرده است را تصویر کند، آرزو آنچهبخشد و بدو 

ساخت، این را بیشماران که در این کرار جنون بسوزند و بسازند، باید که سوخت تا  اند آتشن در میا

افکند، او را به حرص در  آتشیکی از ناجیان به تکرار در گوش بیشماران خواند و دیگري را به 

باورش زد، دیگري را به طمع داشتن ثروتش سوزاند، برخی را به طمع دوري از  آتشکشیدن  آغوش

  ش او را نیز سوزانده استزد و این دوار به نهای آتش

که ما نجات را در سوزاندن او و لذت را در میان  اند خواندهبرخی  آخرسوزد  حال ناجی است که می

  ایم تمناي او دیده

  چیست آنانپاسخت بر 
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  و هر که قدرتش بیش بود در این رقابت پر جنون پیروز است سوزانند مین است، ختسوختن سا

تنها به روي قله بر گفت  او را در گوشهاي بر روي کوه دیدم که ناالن و پریشان بود، دیگر چیزي نمی

روزي چیزي بسازند و یک به  آنکهدر تمناي  سوزند میدوخت که  این جماعت بسیار چشم می

  اند، جهل خاکستر شده آتشیکشان در 

و رنج بودند و جماعتی  آتشاي در  عده خواند میدمید و مرتب جماعتی را به خود فرا  می آتش

 آنانهاي دیگران برپا بود،  به ناله آنان شادمانانِدلکش  ي بردند و نغمه شادمان از سوختنشان، لذت می

سوختند و اینان زندگی کردند و چندي نگذشت که مالکان دیروز به  آنانفریاد و اینان شادي کردند، 

  ي دوار این جهل دامن زدند روز در شوکت نشستند و به چرخه آنو دردمندان  آتش

  گفتن نداشت،باز هم او را دیدم که ناالن و هیچ براي 

  گمانم ماه بود که به او چنین گفت

  را به خرد نخوان آناناین مردمان را با جهل سر سازش است، 

  ماه گفت، خورشید خواند آنچهي  به ادامه

  را به بزرگی و جالل فرا بخوان تا همانند تو باشند و به تو بگروند آنان

  کوه که او را طول و دراز سالیانی منزل داد خواند
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در که  آنگاهشوند و  آغوشرا فرا بخوان تا با تو هم  آنانان بخوان، از قدرتی بیکر آنانو براي برو 

  میان سخنانت جهل را دریابند به کرنش خواهند بود و با تو خواهند شد

  خواند میبا خود  آمدهاو بر جاي مانده بود، از گفتن اینان به درد 

  طق بیدار خواهم کردرا به بیداري خواهم خواند و به من آنانمن 

  است آزاديناجی همانا 

  :کوه با زهرخندي رو به او گفت

را به طول عمر خود دیدهاي من در این سالیان بی  آنان، دنیاي آنانیتو چند صباحی است که در میان 

که به خرد جماعت  آنانبه خرد در میانه نیست و  آنان، توان خواندن ام دیدهرا  آناندنیاي  ي همهپایان 

  دد جستندچون جهل و خرافات را م يزیدستاورا خواندند گاه و بیگاه 

  شنید که سالیان سال سخن داشت دار کوه را می لهاو درمانده تنها صداي دنبا

مگر  طلبند ینمکه هیچ از دنیا  ام دیده، اند خواندهدنیا را به لذت  ي همهکه چگونه  ام دیدهرا  آنانمن 

که چگونه در این این خودپرستی و خود  ام دیدهرا  آناندنیاي خودشان، من  آنبراي خویش و از 

  اند ها در این جبر خوانی وامانده خواستن

  دانی هیچ نمی آنانتو از 
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  است آنانهاي تو به قد بودنت در میان  دانسته

  اي را دیده آنان آتشناجی در میان  آیا

  سپردند آتشرا به  یسپرد و سرآخر ناج آتشکه ناجی به اي  دیده آیا

  اي بر دار ماندن بیشمار این ناجیان را دیده آیا

داري ناجیان دیده و دوباره خواندن جماعت براي بی زندگی و لذت را براي خود خواندن ناجیان را آیا

  اي را دیده

  اي دیدهها اشک ریختن و چشم بر اسمان بردن را  این هزاران سال در تمناي ناجی ماندن و بر روي چاه

م و میدانم که ا را لمس کرده آنخواندي من  آناناز حماقت  ، تو اگرام دیدهمن تمام طول سالیان را 

  چگونه دنیاي را به پیش خواهند برد

نفس کشیدم و در میان غار  آنانمن در میان  ،آمدندچگونه به نگاشتن قانون بر  که ام دیدهمن  آري

  من بود که مردي زنی را بی رضایتش بی عفت کرد

  زنان را مالک شد ي همهروز قانون خود خوانده او را شنیدم که  آنمن او را دیدم و فرداي 

به زندگی نمود و دورسالیانی همان حماقت او  آذینمن او را دیدم که حماقت و جهل را آیین کرد، 

  نشخوار کردند انآدمیرا بیشمار از 
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اینان مدام در حال تکرار همان روزهاي پیشترند و تو دل به چه دنیاي و چه تغییر از اینان خوش 

  اي؟ کرده

ماه راند و او شنید و باز چیزي نگفت، به درازاي  کوه گفت و او شنید، خورشید خواند و او شنید،

  گفتگوش کرد و سرآخر به روي کوه رفت و فریاد کنان  آنانگفتن 

  است آزاديناجی همانا 

سوزاندند تا لذت بیشتري ببرند، به او  می آتشدر حالی که یکدیگر را به  ها آتشکدهمردمان به دور 

خندیدند، هر که با هر باور و با هر اعتقاد که داشت او را خندید و بر او خرده گرفت، او را به سخره 

  اندنداند و با هم و در کنار هم همه خوفرا خو

  دیوانه استاو 

  مردمان صداي کوه را شنید که او را تمسخر کرد طرد آلودبه نداي  آدمیاني مجنون جهان  دیوانه

  و گفت خواند میاو نداي مردمان را تکرار و بر او فرا 

هموار خواهد بود و این فرقه را راه به میانه خرد نخواهد جهل راهی خوش و را به  آنان شک بی

را به وهمی در اسمان،  خوانی می آنچهدل بدین خوش خیالی مسپار و  آنانی رییتغداشت، اگر طالب 

  خیالی در خورشید و قدرتی بیکران نسبت بده تا تو را بپذیرند
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  خواند میي کوه ایستاده بود و براي جماعت در برابر  او بر روي قله

  یگانه منجی ما است آزادي

  جهان خویش باشید او را به راستین بودنش باز شناسید و از او طالب

  او یگانه منجی جهان ما است

  را بسط دهید تا همه از نعمت بودنش بهره برید آزادي

، لذت را دیا واماندهو در بند این اباطیل  اند کردهشمایان روان بر ، اند خواندههزاري سال بر شمایان 

  ید،ا جسته دست به گریبان قدرت شدید و هر چه از بودن و زیستن بود را بلعیده

  دیگر از او هیچ در میان نیست تا شما را نیز سعادتی بخشد آزاديبه بلعیدن 

  دیا دهیبلعنیک بنگرید و جهان خویش را از نظر دور دارید که همه را 

  راد خواهید بود آزادبه زایشش همه زاد و به بسطش 

نش به زمین ریخت ت گرفتند و بر روي و سر او کوفتند، خون از دهامردمان در زیر کوه سنگ به دس

  و بر زمین افتاد بر زمین بلندتر از پیش خواند

  بود را به فراموشی بسپارید آندریابید و هر چه دور از  آنرا به یگانه قانون در  آزادي
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  ایم؟ که اسارت را بزرگ انگاشته آنگاهخواهیم بود  آزادچگونه 

  ایم؟ که دیگران را به حصر سپرده آنگاهخواهیم بود  آزادچگونه 

  ایم؟ تهکه در تمناي صلح به جنگ رف آنگاه خواهیم زد آرامشچگونه دست به 

ها را رها کردند تا او را بدرند و او دوباره  تشآمردمان شوریده از او و خواندنش مکدر بودند، 

  برایشان خواند

هد داشت و همه را بود، در میانتان جاي خوانده و جاوید خواهد ز آنبا قانون میان  آزاديرید که بنگ

اید میانتان است، هیچ  دههر دم که بر آوردر خواهد یافت، بر او بنگرید که به نزدیکی به نعمت بودنش 

  را از شمایان دریغ نکرد مگر افکار و کردار شما دیوانگان آنتن 

  ، یکی فریاد زدآمدندبر و جماعت خیز کنان به سویش براي کشتنش  آورداو دیوانه را بر زبان 

  خواهد ناجی او را می

  دیگري گفت،

  قربانی خوبی براي سعادت ما خواهد بود

  دیگري خواند

  او از کفار و مشرکان است، اگر او را بدریم رستگاري نصیب قوممان خواهد شد
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  درا به روي هم قرار داد و یکدیگر را به دریدن میهمان کردن آنانخواندن مردمان به زیر کوه 

شفته شد، به سخره گرفت، دیگري از خوانده شدن نام ناجی دیگري بر آدیگري ناجی دیگري را 

دیگري براي مالک شدن او به جان دیگري افتاد و دیگري جان دیگري را گرفت تا همه چیز براي او 

انونش و ق آزاديبراي جماعت از  خواند میدریدند و او کماکان  باشد، حال به زیر کوه یکدیگر را می

خن اقت هم نوعانت را ببین و به یاد س، حمخواندند می، کوه و ماه و خورشید به نزدیکی او خواند می

  را به جهل تنها توان تغییر است آنان، اند جهالتي  بنده آنانما بیفت، چه گفتیم 

  :فرد بر کوه دوباره خواند فریاد زنان گفت

خواهیم بود،  آرامشرا دریابیم همه در امان و  آزاديخواهیم بود، اگر  آزادهمه  آزاديبه قانون 

  مکنید آزارقانون او خوانده است که دیگران را 

  خورشید خنده کنان و با تمسخر به او گفت

کن که دوست داري با تو  آن، گفتند با دیگران اند خواندهاین را خیلی از اندیشمندان میانتان  آري

  ،اند کردهل مردم را ببین چه با خود بکنند، حا

، هم دین، هم ریش، هم کیش، هم خانه، هم خون، هم آغوشکوه گفت، دیگرانی به وسعت، هم 

  ...نژاد، هم
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  فرد بر کوه فریاد زنان خواند

  دیگران را هر که جان است بخوان

  بخوان به نام جان که یگانه ارزش جهان است،

  مکن که همه جان و برابرند، آزاردیگران را 

 آزاردیگران را  آزاديجان جهان، اي جانان جهان جان را دریابید و به قانون است و  جهان جان

  خواهند بود آزاديمکنید که همه الیق به زیستن در 

به  ،خواند میاما او مدام مردمان در حال دریدن یکدیگر بودند و کسی گوش شنوایی براي او نداشت، 

  شنید ن و مردگان، شاید کسی صداي او را میکوه و به زمین، بر آسمان و در جهان، در میان زندگا

  نه منجی جانداران استیگا آزادي

یگانه با برابري  آزاديخواند، گفت  آزادياو خواند و دوباره مردم یکدیگر را دریدند، از قانون 

و جریانش به جهان بی  آنبرابري است، براي همگان است و بی بودن  آزادي ي همهاست، بی تعلل 

هیچ در میان  آزاديرا به قانونش خواند و تکرار کرد که بی قانون  آزادياست،  حکمت یبمعنا و 

  ،دندیدر یمنخواهد بود اما مردمان باز هم یکدیگر را 
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جماعت در درد کسی نداهاي او را شنید، اویی که در دوردستی از نخست  آنشاید در میان 

و شاید بعد از  گوید میاو چه دوخت تا ببیند  او را شنیده بود، شاید کودکی چشم به لبان او يها حرف

  سپردن و خاکستر شدنش کسی به یاد سخنان او افتاد، آتشبه 

 آخرشبه تکرار در زده هزاران سال است و بعدها ندایی دگر را نیز سوزاندند و  آتششاید او را 

  دار جهانیان شد است و شاید جهل دوباره میدان آمدهندایی که به حنجره بیشماران در  آندرخشید 

راه را براي خواندن دریابد و اما کوه خواند و ماه تکرار کرد و خورشید فریادزنان گفت که باید دیگر 

یگانه منجی  آزادياو در نیافت و دوباره همان را تکرار کرد و باز به تکرار خواندم که  او در نیافت،

  جانداران است

داد در  آننونی همه گیر و براي همگان، او ناجی است ناجی به وسعت وجود ناجی در رداي قا آري

 آنکهبی تقسیم، بی خط کش و بی مقیاس، بی  برابري است، او همگان است ي همه میان وجودش، او

توان کردن خواهد بود و نه دیگران در میان  کسی را توان خط زدن دور او باشد نه او را بدل به تقسیم

جان  آنوجودم در گروي  ي همهکه  گوید میو به تکرار  خواند می آزادي، خواند میرا، او مدام  آن

  آزاديبه قانون  خواند میجهان فرا  ي همهجهان و حال  ي همهاست، جان است 
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یگانه منجی در میان جهانمان  آنچهخوانده است را،  آزادي آنچهاي جام جهان بخوان به تکرار 

ش همه را فراگیري و در میان ما بودن همه را نجات خواهد داد، بخوان که یگانه قانونکه به  خواند می

  جهان خواهد ساختدر  آزادرها و  آزاراز 

  خواهد کرد، آزاداست و همه را  آزاد آزادي

که دنیا ساده و در برابر  نیاز به پیچیده گفتن نیست، نیاز به سراییدن و هزارتوي گفتن نخواهد داشت

و  آزادياز  سان همان، بدانسان که از زیستن و جان گفت، به خواند میست، دنیا برایمان چشمان ا

  نجات در جهان خواهد گفت

 ي همهکه جهان و  گونه همان اند جهاندر  آرامشداشتن  آغوشن و در زیست آزاد آرزويهمگان در 

بودن است جهان برایمان نجوا خواهد کرد که نهاي زیستن در میان همین  اند خواندهجانان در جهان 

  زندگی کنند آرامشو  آزاديکه چگونه همه در 

  از جماعت در برابر خود بپرس آرامپیچیدگی در میانش را به فراموشی بسپار و 

  خواهیم بود؟ آزادچگونه 

  خواهیم داشت؟ آرامشچگونه 

  نخواهد دید؟ آزارچگونه کسی 
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تفاده در هاي ال اس تا شاید از عقل آمدهند تن پیچیدگی بر خواادمان جهل این جماعت پرکار در جسخ

  اي ببرند، حتی شده به بطالت و در جستن پاسخی که حاضر در برابر است جان بهره

  ند و خواندنداما پیچیدگی در میان را لعن گفت

ش و کسی را یاراي خامو آمدچرخ دوار حماقت به چرخش در خواهد  واست  آزارنشر  آزارنخستین 

  کردنش نیست

، به چهارچوب در دارد میدیگران را نفی و دیگر را رها  آزار خواند میکه  آزاديحال بخوان به نام 

  است، دیگر اختیار است که میانه دار خواهد شد، آرامشو  آزاديبرابر چشم بدوز که ضامن 

  براي اختیار استدیگري را مجال نخواهد بود که در برابر او بایستد و قد علم کند که همه چیز 

  مرسان به هیچ جان آزار

تا به آشوب و هزار تو در توي و معناي بی معنا بخوانند و بتراشند بیشماران را  آمدهشفتگان جهل آبر

خود و قدرت و جهل، به لذت  ها به رنج برانند و دوباره همان دردآلوده در جبر در میان این قسمت

  قتیمبیشتر تکرار کنند که ما مفتون این حما
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مان رنگینش، وب بی باوري راندند، یکی را به چشن دستشان است، یکی را به چچوب تکفیر در میا

تا بدین  و دیگري را به سکوت راندندیکی را به گفتن و دیگري را به فقدان خردش، یکی را سکون 

  پیچیدگی در جهل برانند و بیشماران را مالکانه امر کنند

  است آنانلذت براي  ي همه

اش براي همان قصه پردازان در تفسیر و تمجید  سرخوش مستی ي همهي پستی را که  ش کن این بادهنو

در میانه  آنچه آخرتا به جهل خود شمایان را به جهل وادارند و به  آمدهو تعبیر و تقدیر است، بنگر 

  است را تصاحب کنند،

هاي ملولتان جا خوش  بر کول رانند، به پشت خود بنگرید، شمایان را می آنانو  خواند میلذت 

شوکت و گاه به تقدیر همه را مفتون به قدرت و گاه به تدبیر، گاه به تا به پیش روند، گاه  اند کرده

ی را دنبال خواهید کرد تا دوباره به تقسیم آناندر حصر بدین اربابان لبخند خواهید زد و  اند کردهخود 

  کمتر گیرید سهمی بیشتر و

 اینان دل خوش کرده تا بیشتر تصاحب کنند، دیگران را کوچک و خود را بزرگ خواهند کرد آري

  به بودن او دیگر جبري در میانه نیست آخرت خواهند ایستاد، خوانده اس آزادي آنچهو در برابر 

هم  آغوشو همه به جبر است، لذت است، قدرت است، کینه است، طمع و حرص است، همه 

همه به نابودي خواهند رفت و در برابرش از میان خواهند  آخررا نبینند،  آزاديیداري خواهند بود تا ب
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، او که بیاید دیگر میدانی براي این هرزه رویان نیست، دیگر این بدکارگان را به جهان جاي شد

  جهان خوانده است دور و دورتر شوند آنچهنخواهد بود که همه باید به دورتري منزل کنند و از 

که به جهانند، همه حق و یگانه ارزش دنیایند و کسی  آنانباز هم بحث جان است، بحث یکایک  حاال

نیست، باز هم همان تکرار داستان قدرت  آنانرا توان حق و باطل پنداشتن و دور و نزدیک خواندن 

و ، اگر میزانت اکثریت است، مجنونی و اگر به هر دلیل يا وانهیداست، اگر میزانت قدرت است، 

  شکفتنی آرزويدر  آمدهنی به جهل و جنون در ز دیوانگی را فریاد می

مان، هر چه از انبات و حیوان و انسان در میانه است، دوباره  میان وجود همه ایم در جان را یک خوانده

گرد در هوا ، از حشرات در خاك، از ها جان نیتر کوچکنابخردان میانه نیایید و هزاري علم نکنید از 

را به حال خود واگذارید و به زیر کوه در  آنانها،  ترین عدسی ر در پیراهن، از جان در ریزبینانهو غبا

  نرانید، آزاديتمسخر نخوانید و غبار بر جان 

معرفت جهان است  آنچههر دستاویز را به کار خواهید بست تا از  آمدهدانم از چه روي به تکاپو  آري

ي  ن طلوع کرده است تنها در سایهسوزا آفتاببودن ندهید، لیک این  را مجال آنپرده بپوشانید و 

ستید که جهل شما در حال سوختن است، از خاکسترش یجانی از بودنش لذت ببرید و در برابرش نا

  هم چیزي به جاي نخواهد ماند، این جهل خود را به اعماق نابودي سپرده است
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 یزیستن آناند که یگانه ارزش و محق به زیستن است، خواهیم خو آنجان یکتاي میان را دریافته از 

 آزاديیقت بود و حال بودنی که براي همگان یکسان بدین طر آنرا نوید داد،  آرامشو  آزاديکه 

  است تا همه را بدین سعادت فرا بخواند آمدهیگانه منجی جهانمان  است، آمده

  کرد انه دار نخواهمالزم نخواهد بود، کسی را می آنپیچیده نیست و تفسیر بر 

  محقق خواهد شد رؤیاندادن دیگران این  آزارتنها به 

را نخواهیم دید،  آزارندهد، دیگر زایش  آزارکه کسی، کسی را  آنگاهاشد، در میان نب آزارکه  آنگاه

دیگران مقدس و محترم شمرده شود، دیگر کسی در بند و اسارت نخواهد بود و  آزاديکه  آنگاه

  شکل خواهد گرفت ها آرماننگاه جهان 

و تقسیمات را پیش خواهی راند، خود به قضاوت قدرت و اکثریت  ات به جان است ملهکه ج آنجاي

  بنشین و پاسخ بگیر ها قصهو این 

 آمديو اگر در تکاپوي تمسخر بر  اند ستنیزکه به جان در آویختی بنگر و بدان که همه محق به  آنجا

باز به سیماي منجی بنگر که  ،اند جهانجهان بگویی که گاه مخرب  و خواستی از بیشمار جانان در

ایستاده است، او را بنگر که به جهان واقع ما را فرا خوانده و در میان  آن ررا نفی و در براب آزار

و  خواند میفرا  آلی بزرگ در جهان واقع است، به فعل موهومات نیست، جهان ارمانی را بنگر که ایده
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نجسته و حال که بر او از  ها آسمانن انده است، هیچ در ماورا و در میارا به تقبل و بودنش خو آرزوهر 

  این دنیاي سحر آلود بگویی تو را به جهان واقع و دنیاي پیرامون فرا خواهد خواند

واقع  رزش همه براي جهانکه تو را به سبزخواري فرا خواند که جهان آرمانی و باور بدین ا گونه همان

  ی اسفمنداست و نه در میان عزلت و اوهام مشت

شفته به میان آکه بر  آنگاهنرساندن است و  آزاربرایت خوانده است همه در میان همین  آزادي آنچه

دیگر  آدمیانکرده  آرزونرساندن خیال و وهم است، ما را بدین نخوان که  آزارو خواندي که  آمدي

  نباشد، آزارکه دیگر در دلشان  آفریدرا دوباره باز خواهیم  آنانو نرسانند  آزار

دل به تعلیم بسته تا از او خواهیم که جهان را عاري از ظلمت کنیم و  یهر چند که دل به تعلیم داده و م

  مدد بگیریم، لیک سخن ما سخن قانون است

م جهانی که یگانه سازی جهان ما را ساخته و حال می نگاشته و لفظ و چهارچوب که آن آري

  نرساندن به دیگران است آزارچهارچوبش 

  قانونخل اي، این بیشماران در ب ان را دیدهن روزگارجنون ای

  ر جهانمان کردندبرپرستان که قانون جهل را حاکم باین لذت جویان و ج
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تا جبر را  دتا حکومت لذت را خاتمه بخش ن دهدایااست تا بدین جهل پ آمدهاین یگانه منجی  آزادي

  ریشه کن و نجات جانان را در این اختیار و در وجودش فراهم کند

دیگران جهان را از نرساندن  آزاراش کن که بی پروا همه را فرا خوانده تا به  و نظر بر چهره او را ببین

به خود خواهی  به جهل مردمان آنا ترسیم و از ، باز خواهی خواند، هزاري پیچیدگی رپر کنند آزادي

  خواند، کوه راست گفته است

دند، بارور ش گونه اینشدن چشم گشوده و  براي تسلیم آناناند،  سلیم شدهمردمان به جهل بیشتر ت

  اند آمدهبر  اي تازهرا تعلیم و در جهان نشاندند و حال در تمناي جنون و جهل  آنان گونه این

  ایم و در هزارتویی و هزار معنا همان جمله را به خرد بر شما خوانده خوانیم ما باز به سادگی میاما 

  نرساندن به دیگران جهان را در بر خواهد گرفت آزارتنها میان  آزادي

  دیدم مردي را که کبوتري به بند کشید، او را در حصر داشت و همه دیدند و مردمان خواندند

  کبوتر اسیر دستان مرد است

  گفتنددور خواندند که جهل را  آناناما 

  اند ماندههر دو اسیر 
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به دور گردان این  آنزهر داد زهر چشید و بیشتر از  آنکههم زایید و  آزاراین زایش اسارت بود، 

خواهد داد و شاید تو  آزار آزارجهان نه در اوهام رجوع دوباره به جهان که در میان همین بودن 

  و رنج را زایش کردي دهآورمصون ماندي اما بیشماران را به رنج در 

دیگران در دنیا را به رنج  ي همهکرد که  آنشاید تو و این اقبال بلندت  آريگویم،  دانی از چه می می

زندي حاصل از این دیوانگی نشد، لیک به گنج بودي، به ذلت دیگران در لذت ماندي و تو را گ

  ندتو در رنج ي آلودهکه همه از رنج اطرافت بنگر 

هاي لذت، هر کدام  جبر است و یا آه و ناله خراش گوشیت مرتب خواهد خواند، صداي دانم برا می

بخوانند همین را خواهند خواند که خویشتن را دریابی و شاید تو سودمند از جهان لذت بردي که 

به تو نشدند، اگر  آلودهمند از تو خواهند شنید و اگر  من تو را نخواهد خواند که بیشماران رنجگفتن 

  زاريآ، نه تویی که زاییده همان را از میان خواهند برد آزاررا رام خود نکرد،  آنانکینه 

را به  آرامشو  آزاديتا  آمدهنرساندن پابرجا خواهد بود، او پدید  آزاربه یگانه قانون  ها آرمانجهان 

داد خواهند شد و فریاد جهان یگانه  جهان پر از این ي همهاست که  گونه اینهمه جاي جهان برساند و 

  قانون رهایی خواهد بود

نداي پر توان جهان ارمانی و این قانون به تکرار همه را فرا خواهد خواند و این چهارچوب کلی جهان 

  ما است
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اگر از اصل و اصول بودن در جهان پرسیدند، باید خواند که یگانه چهارچوب همانا قانون زادي است، 

رموز خواهد بود، تو را علمی در میان است  ي همهکه در دست است تو را توان سنجش  حال به متري

که هر ناممکن را ممکن کنی، تو را توانی در میانه است که هر مسئله را به راحتی حل کنی و حال 

  ندادن دیگر جانان است آزاربخوان که متر در دستان تو  آنانبراي 

فرا خواهند خواند، همه اختیار است و تنها  زاري خواهند نگاشتخواهد، ه نون میقا ها آرمانجهان 

  نرساندن است که نفی خواهد شد، آزار

نکنی  آزارهر چه در این هزار توي را الزم است از همان چهارچوب بزرگ خواهند خواند تا کسی را 

ه چیز جهان براي اش اختیار است، هم همه آنگاهشد، رساندن به دیگران را نداشته با آزارو کسی توان 

  ست و تو براي جهانیتو ا

  اي شنیدهدر میان این قانون پاك از رهایی نداي پر توان جانان جهان را 

  زنند میفریاد 

  جهان سبزخوار است، ي همه

جهان ارمانی هیچ تن خونخوار در خود نخواهد داشت، کسی که گوشت و تن و خون دیگران  آري

  ها است جاي نخواهد داشت و منزلش با دستان خالی در دل جنگل آنرا بدرد در 



 جهان آرمانی           ٤٣٤

 

او برگزیده تا خونخوار باشد و این تمدن از نو ساخته شده او را جاي بدین دیوانگی و جهل نخواهد 

نخواهد داشت که حیوانی انسانی،  آننخواهد بود و کسی توان  آزارداد، جهان ارمانی را کسی یاراي 

  د که خود زنده بماند،جانی و جهانی را بدر

محقان که هر تن حق بر زمین است دیگري را از حق زیستن نخواهد راند که خود بر این حق دست 

  است ها آرمانیابد، سبز خواري قانون جهان 

که رنج دیگران را  آزاديدانید، خود ب آزاديرا منافی  آناز این قانون خرده بگیرید و  خواهید می

خرش خود نیز به همین آرد و سخود در این دیگ جوشان خواهید بو، اسارت است آوردههمراه 

نسوزند جهانیان را سوزانده و این نشر  آنان، اند سوختهخواهید سوخت، خود نسوخته عزیزانتان  آتش

  .را به کینه و کینه شمایان را نیز خواهد سوزاند آنانروز  آخردیوانگی 

ما طالب  آمدهپیش ، با گریبانی دریده به اند سپردهجهل دیوانه که دل به جنون و  خواه يآزادجماعت 

  ما در کشتن دیگران است، آزاديتیم، هس آزادي

را به معناي بی بند و باري  آزاديبودن در چیست،  آزاداي جماعت خونخوار ادله و استناد شما بر این 

  اید کردهو هرج و مرج تعریف 

خواهی داد،  او را مجال دریدن آیامرد را بشنو او زن تو را براي خوردن طلبیده است،  آن آرامنداي 

  او را اذن به دریدن خواهید داد، آیا
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شده است، مردش همان  آغوشِبا لذت هم  کهآبستنی زنی براي تنی در بند هزاران تنی و به  آزادي

بند و او را به جنگ  یگري را بهدر دورصباحی به چنگ و دقدرت است و کودکشان جبري که تو را 

  بخوان آنانخواهد داشت، باز هم همان را تکرار خواهند کرد و تو بر 

  معناي مرگ رهایی ي این جهان در هرج و مرج براي مجانین هزاران ساله آزاديی برابري، ب آزادي

ساخت و هر چه قالب در راه تغییر خواهیم کرد، ما جهان را دگرگون و دوباره از نو خواهیم ما ان 

و  تراود میو جاندار را در میانمان ببین که  دار دنبالهاست را به تغییر خواهیم سپرد، تغییر  آنارزش در 

  آمدهدر پیش است او براي دگرگونی همه چیز به پیش  کند میرشد 

را  آنو  یک فریاد را تکرار کرد آنها، قوانین و داد در میان  و هزارتوي معانی و ارزش ها آرمانجهان 

ي  هسته آن آرياي،  باورم شده ي همهام که از تکرارش حافظ  قدر گفته آندانی،  تو نیز دیگر می

  است آزادگاناست و فریاد مانده در گلوي  ها آرمانبنیان وجود جهان  آنباور ما است،  ي همه

گوش  آنرا خار شمار و بر  آزارگوش بسپار،  آنمکن و بر  آزارگوش بسپار،  آنو بر  خواند می

  خواند میگوش بسپار که  آنرا دور دار و بر  آزاربسپار، 

  نرساندن به دیگر جانان است آزار آزاديقانون 

  پاسداشت از طبیعت،سبزخواري و 
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  احترام بر حقوق حیوانات

  زیستن آرامشدیگر جانان را در امان 

  جان را گرامی و محترم دانستن

  نرساندن، ارآزبراي همگان و  آزادي

  و جنون در میان جانان آزارمنع هر 

  مصونیت کودکان، مجانین، حیوانات و طبیعت از هر جزا و زشتی

 آنچه، هزاري بنگارند و بنگارندهزاري را به خود فرا خوانده تا  خواند میدر میان ما باز  آزاد آزادي

  از میان برداشتن قدرت است را فرا بخوانند، آنچهمن است،  آرزوي

ب خواندن در انده است را تکرار کردم تا چهارچوخو آزادي آنچهمرا میل به خواندن قانون نیست و 

  خواهند میو در چه  خواهند می، بر که خواهند میبدانند چه  آناناختیار بیشماران باشد و 

کی را ی هزار داد خواهند خواند من نیز آزاديآیندگان خواهند خواند و به قانون  آنچهاما در میان 

  خواهد گفت خواندم تا تو بدانی چگونه خواهد بود و چه مسیري را ادامه

  اختیار

  اختیار است و به جهان ارمانی اختیار حاکم میان جهانمان آزادي ي همه
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میهن  آنچهتا برگزینند  خواند میرا فرا  آنان ها آرماناو را دیدم که به نزد همگان بود و در میان جهان 

  اند خواندههم وطن  آنکهو 

و این باورهاي بیشمار چه معنا و مفهوم او در  اند کیست، دیگران خواهند میبدانند چه  آنان آنکهبراي 

معانی داده شد تا به کودکان بخوانند، کوتاه و  ي همهمیان کدامین باروها است، میدانی فراخ به 

  است، آنانباور  آنچهمختصر از 

را به دور افکنند، برخی را بخواهند و از برخی  آنانبدانند و یا  آنانکودکان را اختیار فرا خواند تا از 

را  آنانبود، حال  آناناختیار در میان دنیاي  ي همهبیزاري جویند، هیچ کدام را راه ندهند و راه بدهند، 

جویند و باورها به نشر رهایی  ود را میخ آرزودر تکاپو و  آندر میان  ،اند کرده آرزو آنچهاز  بینی می

براي حتی شنیدن  آنانکه به اختیار  آنانبراي  ،گفتند میو براي بیشماران  خواندند می زدند، فریاد می

  بود که تعدادي گرویده در زمان معین به وطن خود رفتند گونه اینبرگزیدند و 

  ود،ب آنانن اختیار و انتخاب این پایا آیا

  طریقت ادامه کرد، به پیش رفت و در میان این بیشماران ندا کرده است این راه و این

و یا به  آمدهاو را ارزشی دیگر پدید  آیاکسی از شمایان دوباره دل به هواي تغییر سپرده است،  آیا

  تا دوباره راه دیگري برگزینند، آمدهبه عمد  آنخبط و فراتر از 
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براي شما  آزاديباکی نیست که دهند شما را  آمدنو اذن اگر هم وطنان در برابر شما را خوش دارند 

وطن را  ها دهعمر بیش از  ي همهکه به طول  ام دیدهاختیار در کف دستان شما است و اویی را  است،

  در سرزمین نخستین زندگی کرد آخرموطن خود دانست و به 

که یکی از اصول  آنجايکه به قانون رهایی پشت کردند،  آنجايبست،  آنانتنها یک راه، راه بر 

 آزاربه دیگران است را نقض کردند، کسی را کشتند، به کسی تجاوز کردند و  آزارقانون رهایی که 

دریدند، او به همان باور که معتقد است مجازات خواهد شد و بعد از ارتکاب جرم او را میدانی براي 

  تغییر وطن نخواهد بود،

تا وطن خود را برابر بدان  بخوان و از باور در آنقانون طول و دراز در برابر است، از  آن آري

ندادن است،  آزارو جرم مشترك جهان همانا  اند خواندهو قانونش را هزاري برایت  آزاديبرگزینی، 

د، جزاي وطن خود را خواهی کشی آمديدیگر موهومات را به فراموشی بسپار و اگر در این جهل در 

  اي دانسته و به قبولش باور کرده آموختهخود  آنچه

کند،  آزاردهد، رزم در  آزارکه باوري عزم به  آنگاهجاي باور بیمار نخواهد بود،  ها آرمانبه جهان 

را ابراز دارد، دیگر میدانی  آن گونه اینبگوید و  آنبزم در خون بنا کند او را میدانی نخواهد بود تا از 

نخواهد  آزاراو خوانده در دل و میان افکار است، دیگران را  آنچهنخواهد بود، اگر در برابر جنون 
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 آزارت و اگر به را رهایی در امان خواهد داش آنان سمان سیاه است،آاند که  گفت و بلند فریاد زده

  از میان خواهد برد آزاديتا دیگران را رنج دهند، همان  آمدنددیگران رغبت و بر 

که جانان قادر به جهان خود، کردار و افکار و پندار  خواند میجهان ما  اختیار با شکوهو این  آزادي

است که قانون رهایی به طول و  گونه اینندهند و  آزارخود خواهند بود تا بدانجا که دیگران را 

یند که بگو آمددرازي بسیار بر بیشماران خوانده است و در این تعلیم هزاري به هم فکري بر خواهند 

  و قانون بنگارند

همان راه و یم و به جاي همگان بنگارم، تنها جهالت نیست که به جاي همگان بگو مرا آشتی با این

ست که رهایی هزاري بار به گوشم فرا خواند ، تنها همان قانونی اخواند میطریقت است که قانون فرا 

  ن استبه ضمانت بودن او در میا آزادو در تکرار او دانستم که جهان 

پیچیده نبود، راز نبود و افراز نیست، افسون و افزون نبود، ساده و به جریان بود، جهان بود، جان بود و 

ما گفته خویش به  آنچهو همه را میدانی است در برابر تا از  داد می، جهان نشان خواند می آزاديهمه 

  چشم ببینند و جهان را انگونه که هست دریابند،

، جهل دیگران مفسر و تصویرگر کند میبه جهلی شده که همه چیز را دیگري تصویر  آلودهاینان  آخر

  در برابر است خویشتن ببینند و دریابند آنچهرا توانی در میان نیست تا از  آناناست و  آنانجهان 
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م درمان آنانصد فرمان و ده قانون بخوانم، مرا نخوان که در جهل  آنانمن مخواه که بر  ، ازام دیدهمن 

هر بار بدین تغییر زنده  ها آرمانو بگوي که جهان در میان حرکت هربار قانون خواهد خواند و جهان 

  پویا استو 

، ن داشتن جهان در ایستا خواهند داشتکه عاشقانه تغییر را دوست دارند مگر توا آزادگانیاغیان و 

دست یابند و  اند آندر  آنچهتر از ی گیرند و به فرادل به تغییر سپرده تا هربار در کامیابی پیش آنان

  چگونه توان ساختن قانون و دادي در میانه است که یکتا و همیشگی و جاودان شود

هیچ بحث در  آزادلیک این را از همان تغییر طلبان و عاصیان و یاغیان بشنو که در میان قانون و داد 

هد کرد، او همیشگی و مانا است، او است او تغییر نخوا آنتا جهان هست و جان در میان  میانه نیست

  در میانه است آزاديجاودان است و به مانند بودن 

ي باز دوار روز اید کردهاید و اگر دل به زر و زور خوش  را از میان برده آزادياگر او را از میان برید، 

  خواهد بردگردون خود و دوستان و دیگران را به بند 

دن تا جهان است رسان آزارجال تغییر نخواهد بود، خوانده را م و قانون در میانش آزادي آنچه آري

  نفی خواهد شد و هر که قانون بخواند به خواندن اوي خواهد خواند گونه همان

خواندن قانون  گشایند را ببین که در حال اي می و هر بار ماده خوانند میبیشماران در میان که هر بار 

  .است همه چیز عدل و داد است آزادست به بسط ا آزار ، همه چیز در نفیاند آمدهرهایی بر 
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نیست تا دریابند، حال  این مثل در میان را تقالي گران ،اند دیدهرا هم همه  آزاد، اند دیدهرا همه  آزار

جاي و مجال به دیگران نخواهد  ها آرمانت که جهان اس آناند هر چه بخوانند از  افتهرا دریکه دیده 

  داد و میدان در اختیار دیورویان نخواهد سپرد

  دانم، ، میخوانند میلذت را باز هم 

در تمناي این رخوت  گونه اینرا حلولی چند هزاران ساله  آنانوامگذار که میدانم  خیالی خوشمرا به 

  خوانند میکشانده است، صداي همانان است که مدام 

  یان لذت استهمه چیز در م

در تا بیدار و از این جبر در ذات رهایی یابند و حال که  ام خواندهرا به تعلیم فرا خواندم، بسیار  آنان

  دار ما است قانون میانه ،اند واماندهاین حرص و دیوانگی 

رانند، بر نبودنش  ، بر بودنش میخوانند می آنبر  آمدهبیشماران در برابر قانون را ببین، امروز به تنگ 

را ببین و برایشان  آنانتا هر چه قانون است را از میان ببرند،  آمده ها دانیمو در میانه  دهند میهلهله سر 

  اند بخوان که به جبر شما را آلوده

  دردآلود رها کرد، رذالترا در این  آنانقانونشان دل به خنکاي وجود جبر داشت و 
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در میانه  آنکهذت را بلکه ل تا نه حرص را، نه قدرت را، نه آمده آدمیان، دوباره باز هم همان است

تا همه را به دار بسپارند و در تمناي  آیند میاست نابود کنند، طناب گرد دار بر دستان همانان است و 

  خود کنند آنرا از  آندر کمین بستایند و  رذالت آنجستن 

ت در انتهاي راه رسیده است، باز ایستاد از بیداري جماعدور باطل گردون این چرخ حماقت به 

را رها دارد، به بیداري فرا خوانده  آنانند و به پیش رود، به مقصد مرگ ببرد و اش، نتوانست برا میانه

به مقصد دیگري راه بردند و هر  را ایستادند، آندند، را تغییر دااین مسیر ساخته بود  آنچهشدند و حال 

  کنند سرآغازردند، حاال باید دوباره بخوانند و دوباره همه چیز را از نو چه خواستند ک

 آن خوانند میو همه  آمدندان است، دوباره متولد شدند و دوباره به می آنان ي همه ي دوبارهزایش این 

  زند یگانه قانون جهانشان را که فریاد می

  ن استنرساندن به دیگرا آزار آزادي

  یی بود،هزار معنا در میان رها

  را رها دادند و هزارتویی از مفاهیم را به خود خواند لیک قانونش جاودان بود آنهزاري معنا 

  ی قانونش در میان بودمعن

  .در میان همین معنا خالصه شده است آزاديبودن  ي همه دانند می اند دیدهرا دیده و حال که  آنهمه 
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و قانون را یگانه  آورندجهان ارمانی خوانده است را به تصویر در  آنچهتا  آمدهدر پیش  آزادگان

  بدارند

جانان  ي همهاي به طول  نجات دهنده آنو گام دیگر  شود میاست تکرار  آزاديصداي منجی همانا 

  خواهد داشت

چیست، همه نجات  آنرا خوانده دریافته قانون  آزاديکه  آنان ي همههمه نجات بخشان جهانند، 

  ان جهاننددهندگ

  ما ناجی جهانیم کند میحال جهان تکرار 

را به پیش  ها آرمانجهان را برآورند و جهان  آرزويتا  اند آمدهناجیان در پیش به دست و جان بر 

  .رانند

  

  

  

  



  

  

  

  

  خلع سالح

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  دست در دستان من است، آنام،  دستان پدرم را بریده

  شتت که قدرت از میان بردن خواهد دااس آنبه سیماي این دست بریده بنگر، توان جان فرسایی در 

  نخواهد داشت آرامام کرده است، مستی من از این بوي جنون آلود،  واي عطر خون دیوانه

  را تیز کنم آنافتاده بر زمین بکشم و هاي  نوك دستانش را باید که کمی بر روي سنگ

  آنهاي در دست و سنگینی جان فرساي  سنگ تیز خواهد شد،

  بوي خون مرا دیوانه خواهد کرد، مرا به خود فرا خواهد خواند

  درخت پیر با کشیدن بر سنگ تیز و بران شده است آنسنگ سنگین بر دست و دست بریده پدرم 
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خود  نآام چشم دوخت، چه کسی به ناموسم نظر کرد، چه کسی اموالم را از  چه کسی به حریم خانه

  خواست؟

بوي خون، بوي جهل، بوي جنون مرا به خود خواهد خواند به سوي او مستانه در امتداد مسیري به 

  طول دریدن خواهم رفت

ام را بر جان او فرو بردم، حاال خون است که از زخم  دست پاره کرد، ناخن تیز شده و بر سنگ کشیده

  ام کرده او برون تراویده و منم که دهان به میان زخمش فرو

  و نوید پاره کردن دوباره خواهد داد تراود میخون بر دهانم 

ام، دست بریده از پدرم دست برادرم را درید و پاره کرد، سنگ را  مستانه در کمین اوي نشسته... آه

  بلند کرده بر پیشوانش کوفتم، تمام خونش بر صورتم پاشید و بر دهانم رفت،

اجزاي سر او را برون  ي همهلذیذ و محصور کننده است، بوي خون مرا به خود خواهد خواند و سنگ 

هاي پیر  داده بر سنگ قلیصخواهد داد، او چشم به ناموس من انداخت و دیگري را که با چوب تیز 

  بود آمدهروده برون کشیدم که در میان حریم من کردم  آماده

شکل خواهم داد، اجدادم در جستجوي چیزي  يتر بزرگو سنگ را بر سنگ  دهد مینه بیشتر ندا 

در تمناي شیئی نیرومندتر در میان جنگل پرسه زدند و حال من با این حجر  آنانفراتر از اینان بودند، 

  در دست او را براي خدمت بر خویشتن برخواهم گزید
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  اي؟ داده صیقلب را چند چو

  ي؟ا چند سنگ را تیز و بران کرده

  اي؟ جسته آهنچه میزان 

است که با بوي خون اوي در هم آمیخت، یک  آتشبر  آهن ي گداختهاست، بوي  آهنواي بوي 

  تا بدرم خواند میزند و ندا کنان  جان شد و مرا به خود خواند، او مرا صدا می

  هایش مرا سود به ساختن جسمی بزرگ خواهد کرد تک تک استخوانبدرم، پدرم را که 

بیشماران را در چشم برهم زدنی  پدرم بگذارید و بلند پرتاب کنید، ي بزرگ بجویید بر تنها سنگ

  خواهد درید

  گداختی؟ آتشرا در میان  آهن

  پوست را بشکافد ز کن، باید با اولین اشارتبده و تی صیقلاو را 

به هراس  نآخته بر زمین را خواهند دید و از و خون به زمین جاري کند، خون ری به میان تن رود

  خواهند زید، مرا واالترین واالیان جهان بخوان که همه به امر و به برکت من خواهند زید

را خواهد شکافت، به  ها پوستي تیز بگذار او با اولین ضربت درون  گداخته آهنبه سر چوب از 

  اهد رسیدهد رفت و باز بوي خون به مشام خودرون خوا
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را بسازید، بیشمار بسازید، بوي  آنام کرده است، براي برون دادنش چه باید ساخت،  دیوانه آنبوي 

گداخته  آهنجهان را بپوشاند و کارگران در حال ساختن  ي همهدنیا را باید که فرا گیرد،  ي همهخون 

  اند آمدهبر 

ها بنشانند، به  بیاورند و به سر نیزه بیشتر بسازند، آهنشماران رفته تا ، بیاند کردهشهر را پر  ها دانیمتمام 

  ،آورندد و قداره و گرز پدید نشمشیر بدل ساز

  ام، اش را خودم ساخته براي من است، همه ها این ي همه

همتاي این دریدن را نخواهی  این شمشیر با اشارت خواهد درید و این نیزه به لمس پاره خواهد کرد،

  برابر استبه دست گیرید و بدرید هر که در  یافت،

  د،پر کنی آهنبسازید، همه جا را از بیشتر  خواهم، بسازید، یشتر از این را میبیشتر ب

  تاهی خواهم ساخت به وسعت شهري با صالبسپ

  سپاه من چون موریانگان در جستجوي غذا است،

  شهري شهر را به قحطی خواهد رساند،سپاه من با ورودش به 

گداخته تیزي بران  آهناز  آنچهاه من دریا را خواهد خشکاند و به دست گیرید سیراب کردن سپ

  ها را بشکافید که همه چیز براي من است ساخته است را به درون برید و سینه
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  هان براي من استج ي همه

گداخته و چوب در دست توان همه بیشتر  آهنبراي انی است که قدرت بیشتر داشت، به تیزي تیز 

  که با ضربتی سرش را از تن جدا و بدنش را دو شقه کردم آنگاه، به دستانم نگریست خواهد شد

  ،اند ساختهاندیشمندان این همان شمشیر بران من است، این را 

که از تن پدران ما بود، سنگی  آفریدندماشینی را  آنانبدیع کردند،  آنانفراتر رفتند و بیشتر از  آنان

، به زیر سوزاند میداشت و با پرتابش هزاري جنگجو را زنده زنده زده در میان  آتشبزرگ و گرد 

ه که جنازه همه لشگریانم در میان صحرایی قدم زد ي همهو حال با  کرد میسنگینی وجودش پاره پاره 

  وشانده استپجایش را 

اش بر  زهاست، او را بدر، تعقیب کن و نیزه پرتاب کن، جنا آتشبوي زخم گوشت بریان در میان 

  ه است، بوي خون سوخته را نیز خواهم بلعیدمز خوش بو و خوش آتشوي ر

  و فریاد بلند مالکان بر آسمان است ر، کمانداران با تیغ تیز در پیششمشیرها در براب ها بر دست، نیزه

  اره پاره کنیدبدرید و پ بدرید یکدیگر را

سو بیرون بود و  آنرفت، از  چشم بر هم زدم و بیشماران در برابر را دیدم، شمشیر به میان سینه می

ي  شکافت، جنازه بر جنازه ، دستان بریده بر زمین بود، تیر سینه را میریخت میها را به زمین  روده
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، گاه لبی تر کردند د،به لشگر در خون نگریستن جابرانِدیگر افتاد و در دو سوي رزم فاتحانی ایستاده 

ست در میان گین فریاد زدند و گاه شمشیر به دگاه ناراحت و خشم گاه دندان بر گوش بریانی بردند،

  جماعت دریدند و خون را باز به زمین جاري کردند

و دنیاي بود که  خواند می، جبر بود که فرا زد می، حرص بود که فریاد خواند میآز بود که دوباره 

  شدو باز دریدند و دریدن غاز  دوختبه جست و خیز دیوانگان چشم  وار وانهید

سوزاند و فاتحی  آتشپرتاب شد و بیشماران را به  آدمیماشین فکر سنگ بزرگ منجنیق از روي 

  عربده کشان خواند

  اینجا براي من است

  یکی فریاد زد آمدهر تیز کرده بر شمشیر دیگري فرود براي او شد و باز شمشی آنجا

  ام م یافتم، من همه چیز را یافتهیافت

و یا  بود یا در حمام، در دربار بود و یا از دربار او شاه بود آمدهبا لباس بود و یا عریان، از حمام برون 

  :خواند مین از شاه هر چه بود فریادکنا

  ام یافتم یافتم، من همه چیز را یافته
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رفت و سینه  سرکش شلیک کرد، سرب پیش می آتشییکی از دور بر شمشیر به دستی او گفت و 

فاصله داشت سرب شلیک  و هنوز چند گامی با رسیدن دوید میشکافت، شمشیر به دست از دور  می

  کرد می شکافت و در کوتاه زمانی مرگ را میزبان جان ه را می، سینشد می

 آهنا شمشیر در دست بر حاال ارباب بزرگی فریاد زنان فرمان شلیک داده است و بیشماران در برابر ب

  که دوباره سینه را شکافته هزاري را به خون رسانده است خوانند میلعنت و درود بر سرب 

  همان فاتح و فاتحی دیگر در میان خاك پرسه زد گفت

  او به ناموسم نظر کرد،

  ...او حریمم را دید و خواست

 آرامبلعید  هوا را می ي همهلوط او کشید بوي سرب داغ در اسمان با بوي خون داغ در میان مخ بو می

  :خواند می

  فاتحان بوي خون را دوست دارند، این بوي مردانگی و فتح است

ترکیب روي و جیوه، قلع و  کردند میگداختند، به هم و از هم  می آهنجعبه جعبه سرب میاوردند، 

  ،آهنمس، سرب و 

  ام من یافتم یافته
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زد و با نامش فریاد  چال اهیسهمانی که از حمام گریخته بود در میان  خواند میی هدر برابر دربار شا

لح فرا خواند، همه در برابر تخت دربار بزرگ جماعتی را به دور میزهاي بلند و فراخ براي کسب ص

  داد میسله  آنانو شاه به  خواندند میشاه 

  ام من یافته

  صداي مهیب را شنیدند،

  ویران شد اي خانه

  ام فتهن نیز یام

  ویران شد اي محله

  ام من نیز یافته

  شهري ویران شد

  ام من نیز یافته

  جهانی ویران شد

شد و آفرینندگان  آفریدهگداز و گریزان گر زندگی  جانها هر بار سالحی  همه یافتند و در میان یافتن

  اند دهکشین را به مشام با کمال و با اختیار به میان میدان چرخ زدند و بوي خو بزرگ و با جمال،
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  را سیراب کرده است، آنانبوي ضخم گوشت تنان بیشتر 

ها در میان آسمان به اشارتی شهري را ویران  ، بالگردسوزانند می ها کوره آتشبه میان  ،سوزانند می

  کرده است

  انسان را دوست دارم ي سوختهبسوزانید من بوي ضخم گوشت  آتشبسوزانید همه را در میان 

ها نیست، این بار با ضربتی  سوزد، دیگر خبري از شمشیر در میان سینه هم می ، شهرسوزند میهمه 

  را به سوي خود کشید آنانست که و باز هم بوي خون ا اند مردهمار جماعتی بیش

را بدین  آنانرا به سوي خود فرا خواند، جدال حرص بود نداي جبر که  آنانکه  فریاد آز بود

 آنرا فرا خوانده است که انسان را واالترین بشمار و بیشتر از  آنانا دیوانگی رساند و دوباره همان ند

کشورها است، جهان و  برو، حال یگانه هدف در برابر اشارتی به نابودي بیشمار از شهرها است،

  جهانیان است

ي بوي  که دیوانه آنانخوانده است و  آنانفریادکنان بر  آدمانباز هم یکی یافته است، یکی در بین 

هر کار که او  ن کردند، سله دادند،ورزدند او را د بیمارگونه فریاد مین بودند، در حرص و آز خو

  خواست کردند و حاال او است که همه چیز را صاحب است

  د روز و چند ماهچند ثانیه فرصت براي تو است، چن
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  وگند خواهی شد؟ام هم س گفته آنچهبه  آیا

  ام را خواهی پذیرفت؟ خواسته آنچه آیا

  ي من سر فرو خواهی برد؟ در برابر اراده آیا

  خود را کتمان خواهی کرد؟ آیا

  براي من خوش رقصی خواهی برد؟ آیا

  ؟آمدمن از تو خوشم خواهد  آیا

  من اذن خواهم داد تا تو زندگی کنی؟ آیا

  امروز حوصله دارم؟ آیا

  آیاو  آیاو  آیا

  یافته و دریافته است،

  اند؟ چند تن سوخته

  باقی مانده است؟ از شهر چه

  اند؟ تشآچند کودك در 
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  ؟چند مادر داغدار و بی فرزند است

  چند مرد در وحشت فریاد زنان مرگ را پرستیدند؟

  چند و چند و چند حیوان سوخت؟

  گرفت؟ آتشچند درخت 

  چند جان نابود و به مرگ فرا خوانده شد؟

  د؟چند سال زندگی را به مرگ خواهد رسان

  رخت بسته است؟ تا کی زندگی از اینجا

  چند کودك ناقص متولد خواهند شد؟

  چند نسل از جانان از این انفجار بیمار خواهند بود؟

  ها بروید؟ زار یافتن انسانت تا دوباره سروي در میان این لجنچندي خواهد گذش

  نهال و بذرها دیگر بارور خواهند شد؟

  کودکی به جهان چشم خواهد گشود؟

  که گفت و دوباره اشارتی است آمدهان یکی است، امر فرم
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  من بوي خون را دوست دارم

  اینجا براي من است

  همه چیز براي من است

  او به ناموس من نگاه کرد

  ...او به حریمم نزدیک شد و او

  ان یافت، میلیونی انسان مردنداشاره کرد و همه چیز پای

  میلیونی حیوان مردند

  میلیونی انبات جان دادند

مرگ همه جا را فرا گرفت و حال دوباره اشارت دیگري خواهد بود که همه را زندگی رخت بست و 

  به مرگ بفرستد،

این کوشش کنید،  آندر صلح بمانید و براي  آي اي مردمان گوش فرا دهید، این دیوانگی را برکنید،

کی از اشت، شاید او ید اي تازهي  ان پیش گفته بود، شاید او برنامهندا را یکی از همان خون دوست

، آمدام برون  ن و شاید همانی که از حمام با فریاد یافتهجنایات بود، شاید یکی از دلسوزا نقربانیان ای

  هر که بود این را خواند و براي کوتاه سالی همه به دور نشستند
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در اسمان و نگاه بر  آنبه دور نشستند تا یکدیگر را ندرند و باز صدا ساختن در میان بود، دود  ها آن

 آنچهو هر روز بر  آمدند میکهکشان دوخته بودند و دوباره مردمانی در میان شهر با فریاد یافتم برون 

  ساخته و نساخته بودند افزوده شد

هر چه پول و  مه در این رقابت جنون شرکت کردند،، هاند آمدههرها را ببین همه به تکاپو در میدان ش

  تا شاید سر با کاله از این جنون به دست گیرند آوردهان از ساختن و از خوردن و بردن بود را به می

را شمشیر، شمشیر را تیر، تیر را سرب، سرب را بمب، بمب را اتم،  آهن ،دیبسازها بروید،  به کارخانه

  آوریدمیکرون و میکرون را نهان کنید، بسازید، بیشتر بسازید، همه چیز بر اتم را 

  را بفروشند اند ساخته آنچهتا  آمدهمیدان شهرها را بین، در میانش 

  تن را خواهد کشت 20ام در هر ثانیه  اي که من ساخته برادران به من گوش سپارید، این اسلحه

  هزار تن را خواهد کشت 20کودن من بمبی ساخته که در یک ثانیه 

را  ندایم 20هستی و  20کهکشان،  20،دنیا 20، میلیارد 20میلیون  20سالحی ساخته که بیچاره من 

همه در حال  ،برند میو برخی  سوزند میرند، برخی خ و برخی می سازند میبرخی  است، کرده نابود

و فریاد زنان سله گذاران را  آینداند به میان  که یافته آناناند، میدان را خالی کرده تا  ساختن و خریدن

بوي حرص و یکی بوي فرا بخوانند، هر دو کاسب خواهند شد، یکی عطر خون و یکی عطر آز، یکی 
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خود  ا مسخررساخته خواهد نشست و جهان  آنچهسفر خواهد کرد، بر کول  آدمیانفراز، او به فراز 

  خواهد ساخت،

و بینی در  سازند می، گوید میمن است،  آنهستی براي من است، زیستن براي من است، زندگی از 

  دفن کنید ها ساختهسازید، ما را در میان این برد، دوباره بسازید، بیشتر ب اي از خون فرو می میان کاسه

  ، مردمان تا دندان مسلح شده هر کس در دستانش سالحی است،اند کردههمه جاي دنیا را پر 

  تعلیم جنگ است، ، کارروند مینشینند و به محل کار  مردمان بر تانک می

براي امنیت  خواند می آنانخواهیم و عامري بزرگ بر  ما امنیت می زنند میمردمان در خیابان فریاد 

ها و رگبارهاي در  جنگیدن را بیاموزید، سالح به دست بگیرید، عامري که در میان تعداد بیشمار بمب

پر  آنها را از  و همه جیب کند میحال خفه شدن است، با اشارتی به جملگی در میان تفنگ تعارف 

  ،اند کرده

  و عامر فریاد شادي سر داده است نندز میبزنید هدف در برابر را به گلوله ببندید، 

اي در دست داده  هاي خوشه کشوري در کنار او مردمان را به دور مرز خود جمع کرده و همه را بمب

، اند آمدهسوي مرزها دیگران با تانک به میدان  آندر  ،زنند میخی با بالگرد در هوا چرخ است، بر

  دهند میاز سر کار بازگشته و مانور نظامی  آنان
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ي  ، بر دهان بازماندهزنند میسر بر آسمان فریاد  گرسنهسوتر است، بیشمار از کودکان که  نی آکم

  ایم لذت برید براي شما ساخته آنچهبمب خواهند ریخت، بخورید و بیاشامید و از  آنان

یکی از کودکان فشنگ بر زمین افتاده را گاز زد، به دهان برد و جوید، یکی دیگر نارنجکی را در 

اند و مردمان با خاك بر سر و اشک بر صورت  به معده فرو برد، هر دو ترکیده آنگاهدست فشار داد و 

  ریزند میو خاك بر صورت  کشند میدوش ي تکه تکه شده نارنجک را به  الشه

همه بر سر  دیسپردرا به مرگ  آرامشوا مصیبتا ابزار صلح ما را به تباهی بردید، این تنها راه امنیت و 

  کوبند و جنگ مدتی است که خاموش مانده است و جهان را سالح از خود پر کرد می

جهان او را ن این سالح پر کرد و همه در جاي جاي دنیا را بود ي همههمه جاي جهان سالح است، 

  تنها ساختن همان است که ارزش است ، همه جا است، هیچ چیز دیگر در میان نیست،بینند می

ها را به فعالیت کشانده تا باز بسازند، بفروشند، دیگران بخرند و همه انبار کنند،  کارخانه ي همه

  ها، ا از هر چه ساخته و نساختهه و گداخته آهنها از  ها از فشنگ ها، از اتم انبارهاي بیشمار از بمب

همه در رنج و  زیند، باز هم مردمان در فقر می ،کشند می، حیوانات درد ریزند میباز کودکان اشک 

عامران که اسکناسی بر زمین یافت را به دهان باز مانده کشور دوست سپرد تا  آناند و تنی از  مصیبت

  کم کرد آنانی را خورد و از انبار کنارنج آنانکودکی در شهر  آخرنارنجک کوچی بخرد 
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رسد و عامران  می باقی نماند، بوي سرب به مشام آنواي چه شد، همه جا را سالح پر کرد و هیچ از 

از زخم تن  آمدهتا بوي خون  برند میرا دیده که تن خود را  آنانهر از چندي  ،خواهند میبوي خون 

  ا بمکند، باید سیراب کرد و باز فرمان داد،را ببویند و خون ر

 آبدر میان خوردن  آنانصد کشور جهان و صد عامر در میان به دور میزي نشسته بودند که یکی از 

ی دانست و در ماین کار حریف را بدعهدي و بی احتردستی ریخت، او فریاد زنان ا بغلبر  آباي  رهذ

  اي بزاق دهانش بر صورت مرد روبرو ریخت میان مجادله قطره

او به من  پایش به پاي عور زن در کنار خورد، زن مرد دیگري در کنار را گفت،از جایش برخاسته 

ه را که زن در میان آمدهبه غیرت  آنانباند، حاال بیشماري از داشت و خود را به جان من چسنظر 

دي تو به او نظر داري، حاال چن آیااي  الویز که چرا از او دفاع کردهدوست داشتند و برخی به هم گ

که در میان این جدال وارد نشدند هم هر از چندي  آنانیحتی  کوبند، است که بر سر روي هم می

  ورد درگیر از این زد و خورد خواهند شد،خواهند خ آنانضربتی از 

  بوي خون پیچیده است، او به ناموس من نظر کرد

  او حریم مرا دید

  خواهم من بیشتر می

  همه چیز براي من است
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و  آمدلیوان را سر کشید او با این ندا به میان  آبد که در میان میز براي اول بار این نداي همانی بو

  شود یماست که شلیک  ها گلولهحال 

  انبارها را باز کنید همه به فن رزم به میدان بیایید که جهان در میان جنگ دوباره است

در میان میز برخی از مرد نخستین لیوان بر دست، برخی از  ن میدان جنگ سهیم خواهند شد،همه در ای

دان همه در می اند دفاع کردند، به او زده زن هتک حرمت شده و برخی از مرد بی غرض که انگ

  ها را خواهد شکافت، اند و تیرباران سینه جنگ

  خواهند زد؟ آتش آیا

  ؟به بمب خواهند ریخت آیا

  هاي خود خواهند کرد؟ اسمان را مسخر بمب آیا

  ها را خواهد درید؟ خانه ي همه آتش آیا

  یافتم یافتم، من همه چیز را یافتم،

زندگی را از میان برد  ي همهاو کالمش به پایان نرسید که در میان جنگ جهانی یکی با اشارتی  هنوز

  و خاکستر کرد
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را به خود فرا خوانده  بوي خون او را دیوانه کرد، بوي ضخم گوشت او را فرا خواند، صداي از او

اشارتی همه  که یافت با آنگاهنغم جبر بود، همه او را خواندند و  بود، مستانه در جستجوي حرص و به

  زندگی و زیستن را ي همهیز را از میان برد، چ

و گیاه در میان بود را طعمه مرگ پرستی خود ستن را، هر چه از حیوان تا انسان عشق و خوا ي همه

  ایان کردو خاکستر شد و با اشارتی جهان پ خود نیز سوخت کرد،

شاید دوباره  و دل غارها جا خوش کردند، در میان زمینماندند، شاید برخی  آدمیانشاید جماعتی از 

  زاده شدند و شاید برخی زنده ماندند، دوباره چه خواهند کرد؟

  د؟ا چگونه تعبیر و تفسیر خواهند کردوباره امنیت ر

  ؟ختیآمو صلح به چه خواهند  آرامش دوباره در تمناي

  هند خواند؟دوباره در پاسخ حرص و آز چه خواهند گفت و دوباره چه خوا

در تمناي این زیستن نا معلوم و در دیوانگی حجر در دست به دنبال تیز کردن دستان پدرانشان  باز هم

ناخن را بران و دندان را تیز به  ینبار نخست دست خود را تیز کردند،، شاید اآمدبر زمین بر خواهند 

را فرا خواند تا در  آناند حمله بردند ودوباره خون ریختند، شاید باز بوي خون ، شایآوردندچنگ در 

  و شاید این دیوانگی باز هم بدرند
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اي که عامري  سرفه میز، صداي آن، حال و پیش از رسیدن به دور اند خوانده گونه ایندانم اما حال  نمی

  آدمیانگی مداوم تی و دیوسلیحادعوایی بر سر این رقابت خونبار، جنگ ت را ناراحت کند،

، به ندایی از اند نشدهعامران به سرفه هم دیوانه  هنوزحال که  ست،روز جنگ ا آنحال که پیش از 

و هر روز در تمناي جستن  رود میپیش  محابا یب آنانکه آز اند، حاال  وانده به میدان نرفتهپیش نخ

  در دیوانگی خود است آمالراهی براي رسیدن به 

  د؟چه کرحال باید 

گویند، شاید  سخن میبا هم  آمده، به دور میزي بر شنوم میرا  آنان، صداي بینم میرا  آنانباز نداي 

ي دیگري خوشش نیامد، شاید حرف او را تحقیر خود و ملتش دید، شاید  ی از گفتههمین فردا یک

  دعوایی شد و تاوانش بیشمار جانان دادند

یدند و پدرش فهمید گري نظر دارند و دختر دیگري را دتر دیر کردند که بر دخشاید او و پسرش نظ

  را روانه کرد، ها بمبزد و  آتشانبار را  آنگاهکه ناموسش در طبق اخالص است و 

 آتشاي که پیشتر هم دست به دیوانگی زده بود اینبار براي حرصی بیشتر دست به  شاید انگشت دیوانه

  رخت بست آنزندگی از  ها سالزد و در چشم برهم زدنی شهري سوخت و 

بست  شت و به نداشتن خوشش او را به تیریکی از دیدن دیگري خوش ندا ها یوانگیدشاید در همین 

  و خواندند او از بزرگان و عامران شهري است، یا شاید پسر عامر شهري است
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ي  ، همان دیوانهاند انسانکه همان دیوانگان دورترها هستند، اینان همان  انبارها را بنگرید، این دیوانگان

 پیون و کراوات بر لباسشان منگرید،دل خوش مکنید، به پا شان محصورکنندهز، به شمایل مجنون پر آ

جر تیز اي ح تا باز به جرقه آمدهو بوي عطرهایشان دل مبندید، اینان از همان غارها بر  آراستهبر موي 

  ه را به پهلوي برادر خود فرو کنند،داده شد صیقلشده را به گردن دیگري فرو برند، چوب 

ست بمب و موشک و خمپاره و هو حجر تیز نیست، اینبار هر چه  یقلیصچوب  آناناینبار در انبار 

  مرگ همگان است

رص به کسی نظر کردند و و با ح آمدنداینبار از غار برون هاي عظیمشان بنگر و بخوان اگر  به نیروگاه

  او را بد نگاه کرد، چند تن بمب اتم بر جهان فرو خواهد ریخت؟او به سبب داشتن خصومت از پیش 

با این  دیآبه جریان در  آناندانی چه خواهد شد اگر دوباره جنون محلول در ورید و خون  نمی

و براي  کشند میان به روي هم در این رقابت دند از دیوانگی و جنون چه خواهند کرد،انبارهاي پر 

است در روز مبادا  آنانه چیز در اختیار کوبند، حال که هم بر روي هم میفراز این جهل به ا رسیدن

  چه خواهند کرد؟

  دانی؟ نمی

که چه خواهند کرد و انبارها را به چشم  ام دیدهدانم، هزاري است که با اینان و از اینان بوده  من می

به تیر کمانداران دادند ، صداي سوت کشیدن و فریاد عامران را به گوش شنیده که باري فرمان ام دیده
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و باري بمب اتم بر مردمان ریختند، جان را ارزش برایشان نیست که ارزش را در حرص و آز و جبر و 

  اند جنون جسته

ینان بود و گفت که این جهان حماقت اینان چه راه و چه طریقتی بر ما حال باید خواند و در برابر ا

ین حماقت ارا خواهد خواند، باید در برابر اینان ایستاد و خواهد گشود و پایان جهان را به چه دردي ف

این جنون و دوباره زایش کرد بودن و زیستن  روي انسان کشید که شاید بیدار از را به آدمیدار  دنباله

را، باید دید و بر دیگران نشاند و نشان داد که چه کرده و چه خواهند کرد و حال با منی تا بگوییم و 

  .ما است آمالشنویم و بخوانیم که تغییر ب آنبیشتر از 

اند، از هر سو  در پی روا داشتن زشتی به یکدیگر وامانده آدمیانوار  نگریم که دیوانه به جهانی می

به  کنند میو خون گریه  سوزند مینفرت مردمان زمین  آتشو در میان  خورد میهایی به چشم  شراره

  حال نزار این روزهاي پر دردمان

جویی  طلبی و سلطه ي قدرت به واسطه آدمیانآییم که چگونه  به پیش می آرامبینیم و  می رهات پیشاز 

بر یکدیگر ابزار تراشیدند و سنگ و چوب به دست گرفتند و به جان یکدیگر افتادند، خون به زمین 

منزلگاه بار به  جماعتی وحشیریخت و سیل به راه انداخت و هر چه در راه بود شست و به پیش برد، 

  اي هجوم بردند تیزي کشیدند و جهنم بر زمین پدیدار شد عده
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عفت کردند و فریاد  ها بی ها به زمین ریخت، عزیزان قوم را به یغما بردند و در میان میدان خون

ببارد و خون گریه  آدمیانمان را شکافت و به فراز رفت که بارانی از خون به روي دیدگان آس رنج

  هاي خویشتن گري از این دهشت کنند

د تا از میان خاك سر برآورند، انتقام گیران و ها را به خاکستر بدل کر ن دیوانگیای آتشآسمان و 

خانه  ار آید و در این سالخبنشینند، مسلخ به ب آتشباز به پیش تازند و دیوانگان دیروز به  ،خونخواهان

  وت انسان را سیراب کند،شه تن همه بدرند و خون به زمین بریزند که محراب خونین سر از

اي را به  این دیدگان دید که به هم تاختند، هر روز جماعتی حرفی را علم کرده و نوشته و باز نماندند

و باز کشتند و بردند و خون ریختند و باز فریادها و  فراخواندنیزه برد فرمانی را از میان خون و غار 

تن بلرزد به این سرنوشت شوم بترسد که این سالیان ها رعشه به جان زمین انداخت که به خویش ضجه

  ها بود ي این دیوانگی دراز بیننده

الالیی همان دیروز را سر داد و شیپورها به صدا درآمدند و  بازهمو  سر برافراشتاي  دیوانه هرروز

هاي شهر  نه دروازه بار نیادند و باز کشتند، بدل کر توپا به ه شمشیر به سرب داغ پاسخ شد، منجنیق

باز دفاع و باز جنگ و باز آشوب و  ن دیوار کشیدند و در برابر هجومبه جا شماري بیکه جمعیت را 

  باز کشتار و باز خون هر دم جان از دیگري دریدند
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از براي کینه و انتقام بود  بار یکفرمان یکتایی در آسمان بود و باري فرمان خون و نژادي برتر،  بار یک

در این  هرروززدند و  آتشاندوزي، هی کشتند و  طلبی و ثروت فرمان یکتایی براي سلطه بار یکو 

  هاي اجساد افزودند رفتند و بیشتر به این کوه به نها جنون بیشتر از پیش

باور بود  هاي جماعتی هم جنازه بار نیاهر روز در این جنون فوران کرد و باز سوزاند،  آتشهاي  شراره

کودك تا پیر، از حیوان  باور که سوخته یک به یک از مرد تا زن، از اعتقاد و بی جماعتی بی و دیرترها

باز غارت شد باز به یغما بردند  آمدکینه و انتقام شدند و باز نجوایی  آتشي  همه و همه طعمه تا گیاه و

  و باز دوباره فرمان بود،

 ، باز میادین شهر پر ازدگیبر شاید هم وندگی یا جنگ، غارت بود یا تاراج، اسارت بود یا ب جهاد بود

اي از زشتی  فروش زشتی شد و باز تجاوز بر تجاوز افزود و شهر باورمندان مسلخی از خون شد دریچه

  ها پیش رفت، و اقیانوسی از جنگ، باز کشتند و باز سوزاندند و باز این دیوانگی

تا بمیرد تا دیگر نبیند، باز کشتند و باز چشمان بست  آرامباز زمین دید و دوباره گریست و شاید 

  ،خواهد داشت به سکوت ما انتها یبو این قصه سر دراز و  تا ما مسکوت بمانیم کشند می

ي پر ظلمت پایان  سکوت دیگر بس است، برخیز و بر این دیوانگان غرق در جنون بخوان که این قصه

  رسید وار به پایان راه خواهد خواهد داشت، این جنون دیوانه

  چه خواهند خواند؟
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  چه خواهند گفت؟

  دوباره علم امنیت در میان است؟

  ن سالح و انبار جنون دست بردهایمبه افزود گونه ایندوباره خواهند خواند که ما براي امنیت 

  این افزودن و انباشتن سالح ي ثمرهشان بایست و بگو از بخوان و در برابر آنانبر 

  اهد بود،زندگی نخو نیست و خون راهبر به از دل جنگ آرامشراه ، گذشت از سالح نمی صلحراه 

  ترا گرامی داش آزاديزیستن باید که بدین خون پرستان طالب خون بخوان که براي تقدیس 

، تنها راه به جنگ خواهد زیآمدر این رقابت جنون  آدمیبخوان که انبار کردن این سالح جنون بار 

بی احترامی میلیون نفر کشتند، یکی را براي ري بگو که یکی را براي تردو آندوباره برایشان از  برد،

واهند کشت، نگاه به ناموس میلیون نفر سوزاندند، یکی را براي سرپیچی میلیون نفر کشتند و دوباره خ

  دست او تیغ تیزي بود و دیگري بی تیغ ایستاد انبار از جنون پر است،

ون دمید و خ شک بیشت تیغ دا آنکهاین خواندن افزودند  دو براو نیز بی احترام و وهن را خواند و هر 

 آدمیان حماقتتوان دریدن نبود و دل خوش بر تیغ در دست نداشت خواست لیکن  آنکهریخت و 

و همان  کشاند یمرا قدرت  آنان، دمادم خواند میرا به حرص فرا  آناندم نتوان کرد که این ذات دما
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ي قدرت بر سر برادرش کوفت او را خونین به  دست بود که به کرشمهمرد در میان غار با سنگ در 

  کماکان زنده است سم نگاه کردو بعد از چندي خواند او به نامو جاي نهاد

اشارتی میلیون جان را که  پر شده است صیقلیاو به حریمم نزدیک شد و حال انبارها همه از سنگ 

  چه با این دیوانگی خواهیم کرد خواهد درید،

  زنند میداي جبرآلود مردمان است فریاد ص

  این براي من است، جهان براي من است

حال اینان را به انباري پر از سالح میدان داده با فریاد و سالح بر دست به پیش  من است، آنزندگی از 

چه کس یاراي در برابرشان  برکنند و همه چیز را تصاحب کنند، خواهند بود تا همه چیز را از ریشه

  اند چه کس توان ماندن خواهد بود که اینان تا دندان مسلح در میدان یستادن خواهد داشت،ا

گی را به بمب ناز گرس آناني  ند، دهان بازماندهشنو ي کودکان را نمی صداي ناله هیچ در میانه نیست،

  خ خواهند دادو سالح در انبار پاس

  زنده خواهد کرد؟ ت جنون چند کودك راهاي ساخ روزي خاموشی این کارخانه

  روزي دور ماندن از این رقابت در جهل چند خانواده را زنده خواهد کرد

  چند حیوان را زندگی خواهد داد؟
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  ارزانی خواهد داد؟رگ را زندگی و او زندگی به جهان چند گیاه در حال م

، تنها ممري امنیت و صلح بینند میتنها سالح را  آنانرا هیچ خیال با خیال صبح در میانه نیست،  آنان

را دور  آنانخواند و  آنانهاي درختان خواهند دید و باید که بر  خود را در میانه همان تیز کرده چوب

  از این دیوانگی فرا خواند

دندان تیز از یکایک را سر ببرند، اینان با تا ب آمدهبنگر،  آنانلیک به دندان مسلح از تیزي خون بلعیده 

  را خواهند درید و بر خون مرگ را میهمان خواهند کرد،ي خود همه  کرده

  خوانند می، اي شنیدهرا به گوش  آناننداي 

ي تحمیل را چه سر  ام حقیقت جهان است، این زورگویان جبر پرست و نواده هر چه من گفته

سازگاري با صلح خواهد بود، چگونه دست از این رقابت بن جنون در خواهند رفت و گذر خواهند 

  بار نهفته استشان در میان همان ان توان زورگوییداشت که یکه 

  نواو را بش زیآم جنونار و صداي دیوانه

ن د، او تنها کشوري است که دیگران را بدیکر آلودهکه جهان را به بمب اتم  او تنها کسی است

ت که ملتی دیگر را داغدار این جنایت کرد و حال با هر چه مرگ فرا خواند، او تنها ملتی اس

  زورگویی در میان انبارش بود در برابر دیگران خواهد خواند
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  ستمن ا آنالح از این س

را گذاشته و بر انبار  آنتن از که در انبار میلیون  بینم میحال است و  آنمن را تنها توان ساختن 

زورگویی  ي همهاي نبرند که  او براي زورگویی داشته بهره آنچهدیگران بمب خواهد ریخت تا از 

  امروز در میان همان انبار معنا خواهد شد

اش  بر پیکره ،سازند میند کردن بوي خون و گوشت دن و بلرا بنگر که براي سوزان آنان آتشانبار در 

وا مصیبتا که هر چه ساخته را به جماعتی خواهند فروخت که خود جنگ میانشان را علم  ندیآفر یم

  کردند

ام، او به  داده صیقلچوبی که من  آنبرخیزید بنگرید و بجنگید، بدرید و یکدیگر را پاره کنید، با 

او را دید و حجر در برابر تکه گوشت خونینی داد و در کنارش دشمن را  صیقلیبرادرش چوب 

او  جنگند، احب شود و حال که با هم میتکه گوشت دست او را نیز ص ت او داد تاتراشیده را به دس

  دوباره در حال تراشیدن چوبی و تیز کردنش براي گرفتن گوشت خونی دیگري است

  براي جماعتی موعظه به خونخواهی خواهند کرد آمدهباز هم در میدان شهر 

  تاجداد ما اس آنبراي ما است از  آنجا

  من در خواب دیدم و الهام ارواح نیاکان چنین خواند
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  اقوام جهان بردگان ما هستند ي همهما را به بزرگی فرا خواند و گفت 

مردان را سر بریده و را به کنیزي یدند، زنان شهر را در آنکردند و میدان  رفتند با هر چه در انبار نهان

و حال دور  آمداینان در  مارتثسرا به ابود  آنانکودکان را به غالمی در بند گرفتند، هر چه در سرزمین 

  اند درآوردهجمع کردند ملتی را به بند خود در انبارها  آنچهزمانی است که به مدد از 

  ها چیست؟ ي این افزودن بر سالح ثمره

  به کجا خواهد رفت؟ این رقابت جهل

  خواهد برد؟ ها راهرا به کدامین  آدمیاین انبارهاي پر از جهل 

  جنگ شروع شده است

  طلبی میانه دار است دیوانگی در جریان و توسعه

  آوردخود در خواهند  استثمارزور خواهند گفت و همه را به 

انید، امنیت در اختیار شما است با انبار مبخواند که بر انبارها بیفزایید تا در امان و دوباره ندایی خواهد 

  هاي بیشتر کردن سالح
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 تا باز بفروشند، آوردندجان هم در شاید بمبی بر انبار انداختند تا دوباره بفروشند، شاید دو قوم را به 

 آدمیانو  آدمدر میان  دار ادامهکردند تا دوباره بسازند و این جهل را زي را روزگار شاید تیره رو

  حاکم کنند

کردند که جنگ  ریتفسه امنیت را چگونه تعریف کردند که سالح ضامنش بود، صلح را چگون

و  آوردارت خود در تا کجاي او را به اس رمیده است آدمیاین جنون تا کجا بر جان عاملش بود، 

  بیمار در خود پریشان ساخت

ر این هر روز در براب درت است،ش این قالود خود هر روز در حال نیای حال در این دین جهلاو 

به زمین خواهد برد و خواهد برید، با همان سنگ  ها سر در برابر انبار سالح قربانگاه قربانی خواهد داد،

  هایش خون خواهد ریخت ي در دست، سري را جدا خواهد کرد و بر پاي بمب دهتراشی

  اینگونه میدان داده استهل او را دنیا از بودن در این ج ي همهسجده بر این حماقت خواهد برد که 

 کنی مشیتقداو را خواهی دید و هماره در میان میادین خواهد بود اگر تو بر جهل او سر بسایی او را 

  تو را میدان خواهد داد

  وار را دور بخوان این امنیت دیوانه آمدهاما حال براي فریاد زدن تو به میدان 
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در میان خواهد  دار لح نیست و تنها کینه را دوانهاش ص ثمرهو جنگ  آمدامنیت از دل جهل بر نخواهد 

 آنشتن را از خواهند خواند تو باید که خوی آنحماقت فرو برده تو را اسیر در رویاند، سر بدین 

  نی که اگر تو بر این حماقت سر نهی تو را به درون خود خواهد برددریابی و برون بخوا

هد دواند و باز تو در چنگ او در خواهی ماند و اینبار امنیت را خوا دوباره خواهد بود، دوباره ریشه

  دوباره تعریف کن تا از جهل جان فرساي او در امان مانی

است که در ماندگاري امنیت  آنامنیت را قدرت فاسد توان مانا خواندن نخواهد داشت، او فاسدتر از 

  که دل در گروي حرص بسته است آنگاهر به صلح نخواهد برد همت گمارد و جنگ س

خواند لیک قدرتی که افسارش به دستان بیشماران را ب آنما را امنیتی خواهد بود که قدرت  آري

او را میدان فساد نخواهند داد که باز جبارانه در حالی که یکه زورمندان جهان است فریاد  است،

  دبهره خواهند بر بود براي امنیت از اوو اگر الزم  آوردمالکیت سر دهد، او را به بند در خواهند 

نوشند و این  خون او را می ،خورند مییان مست بر این باور از او اند که زورگو حال او را میدان داده

  اند جنون در میان خون او بارور شده ي وانهیدزالوان 

جنگ هیچ  جنگ نخواهد برد و و یراه جز به سوي تباه آدمیوار  رقابت در این تسلیحات دیوانه

ن نیاکان بخوان و دیوانگان سر سپرده به جنو آنراي این را مدام ب نخواهد داشت، منزلی به صلح
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ل براي ما نخواهد بود و اگر را هیچ راه کما آنانه سر بردند، مري در دیوانگی بکه نیاکان عبگوي 

  واندر سر به مرگ فرو خل داشت در میان حماقت عوام بیشماراه به کما آنانکسی از 

  دوباره افزود و دوباره راه را در میان داشت را دوباره ساخت،باید که این نظم 

یدن دیگران و زورمندانه در حال سر بر دیوانگی بود که مرگ را به میلیون انسان داد آنمعلمت  اگر

الح جنون را نیز به ص صلحتا دیگر مردمان در میان  آمدهل بر که حا آنان، پهن استثمار بر جهان کرد

  دشمن بردند يها زهیخاك ره را به میان جنگ در را زندیآمدر 

دانی در طلب جان  را دریاب و اگر زیستن را سالمت و جهان می آنان اي آمدهاگر به تعقیب مرگ بر 

  باش که یگانه ماناي جهان تو است

  را به مرگ خواهد سپرد خواهد داشت؟ن جنون که او سالمت با ایجان را چه سر 

ساخته براي رنج است خواهد بود و چگونه توان در میان گذاشتن این  آنچهان را چه سر سالمت با ج

  است آزاديطریقت با جان و 

بخوانیم به تشریح براي تو خواهم گفت  ها آرمانو جهان  آزاديتا باز از  آمدهو حال که به نزد هم در 

  سالح بی معنا است ها آرمانکه در جهان 
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در حال سوختن است، میدانی  آنان آلود خشمقدرت  ي همهماران را بنگر این بی آتشیان انبارهاي در م

  آورندشماران را به رنج بودن خود در در میان نیست و نخواهند توانست تا باز بی آنان رذالتبراي 

  دانی به جنگ نخواهد بود و صلح ماناي جهان ما استرا می آناندوباره 

ودکان جادوگر پست نخواهد بود که به داد امنیت گلوله بر دهان ک آن زیسحرآمرا قدرت  آناندیگر 

  نخواهد بود آلودهاو را دیگر توانی بر این سحر  آريدهد،  آنانبه خورد  نارنجکبکارد و 

  ،کشد می آتشت که در میدان شهر انبارها را به مسخر جهان خود ساختیم و حال او اساو را 

 آتشبر جاي بود را به روزگاران  آنهر چه از  تن است،در حال سوخ آدمیجهل سالیان دراز  ي نشانه

  قت پیشتر را از یاد ببریمامسپرده تا ح

تنها ابزار  است، آتشدر میان  آدمی رذالتتنها که اینبار  ها جانی نخواهد سوخت دیگر در میان شعله

  از میان خواهد رفت آفریدهمرگ را  آنچهاست، اینبار تنها  آتشخون و کشتار در میان 

  نیست ها آرمانسالح را میدانی در جهان 

  نیست آنمرزهاي کشیده در میان کشورها و جهان بزرگ آرمان ما را بیین که دیگر سالحی در 

به همه خواهد خواند که شرط  ها آرمانرا مجالی براي ساختن و انبار جنون نخواهیم داد و جهان  آنان

  ودن استبودن در این جهان بی سالح ب
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که به دست شهروندانشان سالح ، حال مجنونان دیوانه را خواهی دید ایم کردههمه را خلع سالح 

  دهند می

خواهی داشت و او بود که با  ها بمبامنیت تو در میان همین فشنگ خواهد بود، امنیت را در میان این 

  بست و خود را منفجر کردو بیشمار را به گلوله  آمدبه کمر به میدان  يا اسلحهبمبی در دست، 

یم داد تا کسی را سنگ نخواه ،اند شدهدیوانگان در جهان ما جایی ندارند و همه خلع سالح  آنحاال 

ي  و تراشیدنش روده صیقلواهند شکست تا به ت و پاي پدرمان را نخبه سر دیگران بکوبد، دس

  د،را برون ریز برادرمان

  جاي این جنون نیست ها آرمانجهان 

و دیگر  ایم کردهاست، همه را از جهان پاك  آتشانبارها حماقت و جهل، جنون و سالح در  ي همه

 آنت همه اداره خواهد شد و نخواهد داشت مگر امنیتی که به دس دیوانگی به جاي آنانسان هیچ از 

  انجمن عظیم که به کرا برایت از اوي خواهم گفت،

ست، تو به جهل و جنون زاده شده ا آدمیی دان اي و می را خوانده را دیدهاي، دلیل بودنش آنتو که 

دانی که  آز است گاه به گاه دل به رونق جبر خواهد سپرد و می آدم پر حرص ودانی این  که می

  این سالح در دستان این مجانین چه به بار خواهد داد داشتن
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بود و حال این آدم را تعلیم  یانآدمهمه از جنون  ها اینجنگ در میان شهرها را که دیدي،  آتش

که با بند  آلودشفساد  ي ریشهخواهیم داد و هر چه تعلیم دید نیز خواهیم گفت که به مانند قدرت و 

  نخواهم داد آدماش کرد، سالح مرگ را با هیچ به دست  د هزاري نظارهدر اختیار باز هم بای

  ام باز به میدان خواهد بود ام یافته یافته

باز هم  آیاست، ا آوردهشکل نیزه در  سالح از چوبی خواهد گفت که بهدوباره در میدان شهرهاي بی 

  اهند بود تا جنون خود را سرایت دهند؟به میدان خو آنان

  ن برایت خواهم گفتاز انجم آنگاهدار گشت و پدیدار و بی آدمیباز هم جنون در شاید  آري

بگوي که جهان ارمانی  ،ایم کرده آرزو میان جهان خلع از سالحاما حال که بدانجا نیست و ما را در 

از یافتن خون  آمدهشت و هر تن را که فریاد کنان به میدان ح را به میدان به جاي نخواهد گذاهیچ سال

  بخواند خواهد دید و هر چه ساخته را به باد خواهد سپرد

 دیا افتهیسنگ تراشیده تا بمب اتم نیست، هر چه  آنهیچ از  سوزانیم، نیزه را می آنرا ببین،  میدان شهر

  جهان خلع سالح و بر زمین گذاشتن این جنون است ها آرمانتش بسپارید که جهان آرا به 

ي جهل تو است، براي ساختنش دم مگیر و  بزن که این نشانه آتششسالحت را به زمین بگذار و 

  است ي جهل تو زندگی را تلف مکن که این نمایانگر دوباره
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م داشته و دارد چه راه با جهل بیمار که براي دیوانگی دندان اري و تعلیرا که سر به بید ها آرمانجهان 

شه دوانده را چه کار با این جهل ادواري ری ما زند، دست و پا می آن آوردنمیدان  تیز کرده و براي به

  آدمیدر میان جان 

ایم  برده آتشکه هر چه ساخته در این سالیان را به  وزر نیست و به انبار سوخته چشم بدما کا او را با

  براي انجمن و توان جمع جانان الزم تا جهان را از بیداد دوباره دور سازیم آنچهمگر 

ها شروع به ساختن جنون  ام و در میان بیابان و فریاد کنان خواند من یافته آمداي  اید باز دیوانهش آري

  اره زور بخوانند و استثمار کنند،، دوبآورندبند در  خون همه را بهکردند تا شبی در 

 آنجايساخت  آلودهجان او را  ي همهجریان کرد و  آدمیشاید باز هم این جهل دوانده در میان خون 

  ي جان جهانیان است او دریابنده دیآباید که انجمن به میان 

  جهان جهانیان است دار و ماناگر او حافظ امنیت بیشماران جان در جهان است، او میدان

  به سر دنیایی که خلع شده از سالح باشد آمدحال بیا و با هم بنگریم چه 

ها  هزینه آن ي همه آريردند باز هم هست، الیان دراز صرف بر دیوانگی جهل کدر طول این س آنچه

نیست که زندگی به  فرسا جانبراي ساختن جنگ و جنون در میان است و دیگر نیاز بدین رقابت 

ف در میان است را به راه زندگی و بر خال آنچهریان افتاده و در میانه است، حال خواهی دید که ج

  د،مرگ خوانده خرج خواهند کر آنچه
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یم خواهند هزینه بر جهل شد را به تعل آنچهکه بر جاي جهل تعلیم خواهند داد،  را خواهی دید آنان

هم خواهند داد و حال دهان باز تن و زندگی به مرگ هزینه شد را براي زیس براي جنگ و آنچهسپرد، 

  نیببدکان را کو

  است آناندیگر نارنجک به میان دهانشان نخواهد کرد، اینبار نان است که میهمان جهان 

 کرده و بیشمار دردمندان را خواهی دید، دیگر در این هزینه به مرگ کردند را به زندگی بدل آنچه

واهی یافت که هر چه ساخته و نساخته را هزینه بر این حماقت کنند و را نخ آنانجنون هموار و بیشمار 

شادمانی و براي عشق در میان است را براي زیستن براي خواندن، براي سیراب کردن، براي  آنچه

  .ردصرف خواهند ک

 آنچهو باید بنگري که  به میدان نیستند که در این رقابت همه را قربان شهوت خود کنند آنانیدیگر 

نی که دورتري تنها به زورگویی مدد به بیشمارا است، آمدهف شد براي مدد به میدان ه صرر این راد

  .شدند آتشهاي  رمندان محکوم به جوخهزو

بهره بردند تنها براي جنگ بود حال به جهان ما بنگر که بی سالح کسی را توان  آنساختند از  آنچه

و بیشماران را به خون و مرگ فرستاد،  آمددستان خالی به میدان در با  توان میجنگیدن نیست، مگر 

  سان استمگر توان این دریدگی در ان
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را همراه  آنانچه خواهند کرد، نه چنگال تیز و نه دندان بران  آیندیدن در بیایند و به در آنکهحال 

  اند بردهخواهد بود که تیغ تیز و فشنگ و بمب را از میان 

  نگ جهان بی سالح استبنگر جهان بی ج

ر را بدرند ستان نیست تا گلوي یکدیگي خار گذشت و کسی را خار به د کهصلح تنها از میان بر آري

بی جنگ و بی سالح  ها آرمانما را تصور کن و بیین که جهان  خون یبجهان  و خون به زمین بریزند،

  زیبا و در صلح است

توانند به میدان بیایند که اسباب خونریزي را از دستان دیگر در این میدان راهی براي دریدن نیست، ن

  اند ماندهگرفته بی سالح  آنان

  .خواند میرا فرا  آرامشتنها صلح است که مدام امنیت و  جنگ بی جنگ، سالح بی سالح و

که کسی را توان انبار کردن سالح نیست و همه بی سالح و بی ابزار مرگ  ها آرماندر این جهان 

  اند چه کس یاراي زورگویی خواهد داشت؟ مانده

واهد داشت و فریاد ، چه کسی توان زورگویی خاند انهیم، همه یکتا و به جان در همه همسان و برابرند

  او به داشتن کدامین توان قدرتمند خواهد شد؟
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اي  و به گوشه کند میدور  پستو در جهان ارمانی را بیین که خود را از دیگرانقدرت خزیده در 

فریفت و  ش میدنببینند، عمري اینان را به هوس بور و بال بی پ گونه اینخزد، دوست ندارد او را  می

  مردمان خار و خفیف مانده استدر برابر  حال بی مو و مژگان

، اند ماندهدر صلح به کنار هم  مان بی ابزار داشتنشاز او نیست و مرد يریگ کامکسی راغب به 

  بسته ابزاري براي زورگویی ندارندزورگویان از جهان رخت 

در پی گذران زندگی  آرامامروز  خواند میکشور دیروزي که تا دندان مسلح همه را به بند بردگی فرا 

ه ابزاري براي بدي ک او خوب و دنیایش تغییر کرد آنکهنه  آمدهپنداشته بر  خود يرستگار آنچهو 

و از نیکان بود که تعلیم همه را به خوبی فرا خواهد  آمدشت، شاید او نیز به میدان کردن نخواهد دا

افته را هماره در جنون ی آنانگذار که م آدمیانو خوش خیال به خوبی  نیب خوشخواند لیک ما را 

دور  آنانپرستی از جهان  دور کرده و حال زور و زورمندي و قدرت آنانابزار این جهل و جنون را از 

  .بی معنا است

د نگریست تا شاید خواهن ها آرماندل خوش به جهان  اند، از جهان در کمین سوتر آنحمیل جبر و ت

جبر و تحمیل  آنگاهو قدرت را به رخ کشیدند  آمدرها در دستان مردمان در  روزي اسباب ظلم

 دن به این هرزگان را نخواهد داشتان خواهند بود، اما جهان ارمانی که جاي میدان داشادمان به مید
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 آنانبه این مفلوکان بفروشند، کسی بازاري براي  میدانی نخواهد بود تا خود را بیاورند ورا  آنان

  است را به دور خواهند راند آمدننخواهد گسترد و هر چه ابزار 

 آنمیان حصر دیدم که به این و  به جبر نخواهد گشود و او را دربی سالح میدان  هاي آرمانجهان 

ا بدرند و ت کرد میبالغ اامنیت را چماق و دفاع را  خواند میعابران  بر گوش مردمان و کوفت می

شوند، شاید برخی  آناندار جهان  دوباره میدان آدمیشاید از حرم حضور جهل  دوباره انبار بسازند تا

قدر  آنکن خواهیم کرد،  ریشه آنرا فریفتند لیک بنگر که انجمن فریفته نخواهد شد که فساد را در 

  رده نکند و فریب میدان نگسترخن آنر جهل د آنخواهیم افزود تا هیچ از  آندر هم و نظارت بر 

را نفرین و لعنت  اند کردهح که انسان را خلع از سال آنانحال که جبر درمانده و پریشان است مدام 

جان  ،خلع سالح ها آرمانلیک جهان  خواهد نشست، آدمیشدن واهد گفت و به امید دوباره مسلح خ

  را تا ابد گران خواند آزاديرا پاس داشت و 

 است،و جان بخش در میان هواي جهان ارمانی را استشمام کن همه جا بوي صلح پراکنده  آرامباد 

، اسبابی براي دینورت که جهان را در شنیده و استشمام نکرده، تنها بوي صلح اسن را نبوي خو یکس

  اند سپردهیست و جنگ را به فراموشی رزم در میان ن
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جنگی به  آناندیگر  در صد سال از این ترسیم جهان بگذرشاید اگ ،شوند میبارور  گونه اینمردمان 

را از یاد ببرند و  آننام  ي خاطرهپر شود که حتی قدر از دیگر عناوین  آنن جهانشا خاطر نیاورند،

  جهان بی سالح چگونه جهانی خواهد بود

اد برده روزي سالح داشته به جنگ اند، کم کم مردمان از ی صلح ماندهو به  آرامشجهانی که همه در 

 اهند برد،ابزار حماقت را از یاد خواي از سالح نخواهد بود و این  را خاطره آنان، دیگر اند آمدهدر 

تعبیه  گونه اینتا از سالح و خون بخوانند جهان  آمدنداي با فریاد  حتی اگر از یاد نبردند و دوباره عده

  را خواهد خواند، آرامشبایستد و داد فریاد بودن براي  آنانشده تا در برابر جنون 

ردند از یاد ب آرام رامآتن نیافریدند و مردمان کش هیچ ابزار براي آنبی سالح و در  آمدپدید  جهانی

  چیزي براي دریدن نبود، آخردرید،  توان می کشت، توان میبه یاد نداشتند که  آنانکشتن چیست، 

  کسی را کشت، توان میمگر 

  دیگران را نوازش باید کرد آنانه کردن نیست با دستان که براي خف

  شت و راه رفتادر کنار معشوق گام برد توان میبا پا 

  ت تا او با دستان نوازش موهاي را شروع کندسر به بالین مادر گذاش توان میسر با 
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 چگونهاندیشید که  توان میي کودك را سیراب کرد و با فکر  دهان بازمانده توان میبا سینه که 

  کمک رساند آناندریافت و بر را دیگران 

ه توموري داشت را ددر معکه  تا سگی آوردندی پدید تیغ آهناز  آنکهکشتن چیست، مگر نه  دیگر

  نجات دهند در میان جراحی

از اتم شکافته راهی ساختند تا براي تعلیم کودکان در میان تاریکی راهی براي روشنایی  آنکهنه مگر 

  بهره جست تا طریقت بهتر زیستن در جهان را یافت آدمیاز ذهن  آنکهجست و مگر نه 

  ستاین جهان را که راهی با ساختن ابزاري براي کشتن نی

  راستی کشتن چیست؟

  بخشد، آید و به زندگی خاتمه می کشتن همان مرگ است که ناگاه به سراغ جاندارگان می

ا تنها ابزار براي کشتن نیست، ابزار براي دریافتن است، براي مدد رساندن است و این جهان ر آري

زندگی کنیم و حال جهان ارمانی این  آنرا ساختیم تا همه در میان  آن، همه براي زیستن بنا کردیم

  جایی براي زیستن همگان شده است آرزوهاجهان بزرگ 

روزگار  آناي از  خاطرهنیست و در این جهان هیچ تن  آندر میان  رذالتخبري از هیچ ابزار براي 

ن از تا کنو آنچهکه شاید دور و با فاصله از  و بزرگی در برابر است ییایرؤویر ت، چه تصنخواهد داش



 جهان آرمانی           ٤٨٦

 

دور از این اگر روزگاري را  آدمانبیندیش که شاید این بیچاره  آنیک بنگر و بر اي بود ل دیده آدمی

  جهان را ساختند گونه ایندر جهان زیستند و  گونه اینجنون بزیند و تعلیم به زیستن برند شاید 

ان و به ر چه در جهست را به دور بیفکن که هدر میان ا آزادم در بند و یعقل و تعلهر چه تفکر و 

 پایان جنگ است، شروع صلح است آدمانع سالح کردن بی سالح و خل جهان در پیش بود، ي ندهیآ

  است، آرامشمانا بودن 

لیک ما را  ، دیوانگی کردند، به جنون بردند،آمدندنگرفت، شاید باز در گوشهاي شاید همه جا را فرا 

و  میا رساندهي نبودنش کم و به نها آناز  که نیهمت، سود رزم در میانه اس ي همهکه با جهان واقع 

  ...در میان خلع سالح مردمان جهان است شک بین به صلح بی پروا خواهد خواند که راه رسید جهان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  املللی سازمان بین

  

  



  

  

  

داشته است و حال هرج ومرج را  آدمینطفه در گذشته طول و دراز جهان در هرج و مرج پیش روي 

  اند ، بر تن هرج و مرج دیبایی از نظم پوشاندهاند کرده مند نظام

 آنشند، دوباره قانون تنها از است که قدرت بیشتر داشته با آنانیدوباره به هرج و مرج همه چیز براي 

است که در این رقابت جهل  آنانیاست که ثروت بیشتر اندوخته باشند و دوباره جهان براي  آنانی

  .بیشتر دل به دریاي جنون بسپارند

ام، نظمی ساخته تا جهان شمول  چشم به جهان گشوده آدمیانو در دل این  من نیز در میان همین جهان

 گونه اینست که از دورزمان دار این نظم ا ، نداي دنبالهآورنددنیا را به زیر پرچمی واحد در  ي همه

  خواند می آرامهمان افکار طول و دراز به پیش برد، مردم را در میان 

  است که توان بیشتر اندوزند آنانیدنیا براي 
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  قدرت بیشتر تصاحب کنند

  هاي قیمتی بیشتر انبار کنند سنگ

  .خود کنند آنکسب و جهان را از ثروت بیشتر 

و مردمان دلخوش از گذشت سالیان در جنگ و جنون  آوردهنظمی استوار را پدید  جهان با این ندا

  اند خواندهخود را به خرد فرا 

که  آوردهجهانی را پدید  آنما یگانه جانداران با خرد جهان با ادراك و قدرت تمیز دادن دنیا حال 

  همه در نظمی نوین در امنیت روزگار سپري کنند

بر سکوي سخنرانی در برابر بیشماران مدام سخن که گفت، همانی  آناناین را یکی از بزرگان 

اقوام تا در امنیت زندگی کنند ما حافظان  ي همه، اینجا سازمان ملل است، جایی براي حضور گفت می

  امنیت مردمان هستیم

  در نزدیکی سازمان را ویران کرد و واعظ ادامه داد یو ساختمان آمدصداي بمبی 

  ما حافظان امنیت شما هستیمد امنیت جهان خود را از ما بخواهی

  ...ویران شد و دوباره واعظ ادامه داد  اي خانهفت و شک بیدوباره بم
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اي برد و برخی بیشترش را از  و هر کس از او بهره آوردندقدرت را رها در میان انجمن به گردش در 

دیگري  آنچشم دوخت که در حال جستن قدرت دیگري را به بند  آنانخود کردند و واعظ به  آن

  اند آوردهدیگري را به رنج در  آنرا به مرگ و 

را به گردن فرد در نزدیک  آنریسمانی به دست شرکت کنندگان بود که هر کس قدرتش بیشتر بود 

برند اینبار بر  ي برده فروشان جهان است، اینبار تنی را به بردگی نمی ، اینجا بازار تازهانداخت میخود 

و دوباره واعظ به  آورندش را به بند در کس را که در برابر بود قومان هر تا در این مید آمده

قدرت را در اختیار  ي همهاش ادامه داد او گفت و امنیت را به چنگال تیز یکی از عامران که  خطابه

را فرمان داد  آنانبیشمار جهان انبارها را پر کردند و عامر و جابري بزرگ کرد، مردمان  آویزانت داش

و با خواندن اینان را فرا خواند تا بیشتر در انبارهاي خود  ساخت میتا براي امنیت بیشتر جمع کنند، او 

  .دورا محفوظ و پاسبان ش آنانبیفزایند و همه را در اختیار قرار دهند تا شاید امنیت 

بلعید  باقی بود را به خود می رفت و هر چه در نظم پیچید، به پیش می در میان نظم می آرامهرج و مرج 

ي بشري را به یکدیگر  کوفتند و این نظم بی سابقه و حاضران با شادمانی بر سر و صورت می

  شناساندند، این نظمی بی کم و کاست در نهاي آشوب بود می

  خواند مینظم را ساخته بود و  آمدهآشوب و هرج و مرج به قانونی مدون در 

  همه چیز خواهد بود، هر که قدرتش بیش است مالک
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ک مردمان براي هم از این و یک به ی دانستند میاین یگانه شعار مردمان در میان شهرها بود، همه 

  گفتند میانه و ماناي میانشان ارزش یگ

  خواند آدمیسالیان دورتر همین هرج و مرج در میانه بود، از همان روز ازلی 

  قدرتش بیش است مالک همه چیز خواهد بود آنکه

هاي پوالدین نگاشته به قدرت  میخ بردند، تعلیم در سر یکدیگر فرو میبود، به  آناناین یگانه شعار 

بستند  نقش می آنو بر روي  کردند میکوفتند، بر روي پیشانی هم با چکش فرو  بیشتر را به سر هم می

  دار جهان قدرت است که یگانه میانه

 آنکهمرد در میان تراشیدن سنگ گفت،  آنیزان قدرت است، این را همان مرد در غار گفت، سنگ م

ام گفت، انکس که با بوي عطر و دیبایی ابریشمین به میدان  و خواند یافته آمدفریادزنان از حمام بیرون 

  بود گفت و همه تکرار کردند آمده

  جهان ما است دار انهیمقدرت یگانه 

ی با فروغ را بپرستید و یگانه ارزش و نظم جهان خود را بر معرفت بودن همین باور بپرستید این بزرگ

 ها آنبري تمام شنیدن  يا زهیآوتا این  خواندند میو بر هم  کردند میبسازید، مدام براي هم تکرار 

  شوب را اصل جهان کردندم در آن نظگردد و حال درازان سالی است که ای
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ي جهان را در نوردید، جا يجاها به حد کمال رسید و جنگ  انساندورتر زمانی که دیوانگیِ 

تا جایگاهی بسازند و  آمدندشد، مردمان به اندیشه  آدمیانسوزاندند و کشتند و زشتی بخشی از جهان 

  ها خویشتن را در امان بدارند، از این زشتی

گذاشتند تا حافظ و مدافع ي بنایی خشت  ، بر پیکرهآمدندهایی به دست گرفتند و پیش  خشت آرام

  ها ها و زشتی تا قدرتی باشد براي در امان داشتن مردمان از ظلم حقوقشان باشد

ها و خونریزي به سوداي این هدف پاك خشت به دست گرفتند و به این  جنگ برداشتنبراي از میان 

  را دور کنند، ها یوانگید  ر تالش دیگرشان تا دوبارهبنا جان بخشیدند و تالش ب

این بنا ساخته شد و پیش رفت و در جهان نامی براي خویش بر هم زد و حال دور به تماشایش 

المللی است، همان سازمانی که بنایش از خشت جان  ي این سازمان بین نشینیم و زمین بیننده می

و  اند دیدهي برهم ها بودند، الشه آمدهنگی به ستوه آدمیانی بود که از جنگ خسته شده بودند، از دیوا

  هاي سوخته را با جان و دل استشمام کردند، بوي ضخم گوشت

در  آرامبرد و  که حال هیچ به پیش نمی آوردندوار گریستند و بنایی پیش  در این دنیاي زشتی دیوانه

، کند میها صادر  سوزي، مرگ، تجاوز، کشتار، غارت و جنگ بیانیه ها، کودك برابر هزاري از زشتی

ها انزجار کردند و باز  و جماعتی در خانه هزاران سال از این زشتی دهد میتنفر نشان و  کند میانزجار 

  هم هیچ به پیش نرفته است
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  هایشان در جهان شنیده شود؟ خشت بر خشت گذاشتند تا صداي ناله آیا

  هاي پر دردشان مرثیه بخواند؟ جماعتی را در سکوهایی بنشانند که براي جنازه خواستند می آیا

  خوانی داده بودند؟ دل به روضه آیا

و هر روز انزجار خویش را بر جماعتی صادر  کنند میماتم  روند میخوانان به پیش  و امروز روضه

برد در همان خانه و  و باز دیوانگی راه خود را پیش می ریزند می، خاك بر سر کشند میو آه  اند کرده

و بر  رود میي بدل شده و دیوانگی در زشتی پیش باز شب مهیخکه باز این صحن به  ها جاناز خشت 

ها  زند که دیوارها و همان خشت و گاه منشأ زشتی از زیبایی دم می کند میسکوي عدل به بیداد سخن 

  اشک بریزند

ها عادت کرده بودیم، این مترسک ساخته به دستمان باید بیشتر ناله  خوانی ، ما به جهان روضهبتایوامص

پروا به  برد که درد ما بسیار است، حال با این دیوانگان چه کنیم که بی ه رویش میو خاك ب داد میسر 

  اند و هر چه دل تنگشان خواست هم گفته آیند میصحن 

  خواستیم این مقري براي دادخواهی باشد؟ نمی آیا

ما به دل محکوم کردیم و هزاري محکوم کردند لیکن  کند میها را محکوم  حال همان بنا زشتی

  ها چه خواهد شد؟ خون آنص تقا
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دیوانگان سر بریدند و کشتند و شما محکوم کردید، اشک بریزیم که این بناي ساخته شده از باب 

و  کند میو اشک حضار را طلب  کند میخوانی محکوم  هر روز روضه آناي است که در   خوانه روضه

  ها و ماتم چه خواهد بود؟ نهایت این اشک ریختن

  ي،باز شب مهیخم نه ضجه و البه، اشک و فغان و محکوم کردن و خواهی ما عمل می

  رویان است این بنا جوالنگاه دیوانگان شده است و تفاوتی ندارد که قدرت دست دیوصفتان و زشت

خوانان  نهند و روضه به میان بناي سوخته پاي می آخرسر و  کشند میو  خورند میدرند و  می ها آن

ش رقصی انعام گرفتند و شاید به سکوت تأمین شدند و شاید به فریاد مسکوت ماندند، شاید به خو

اند و باید  تنها عروسک این بازي شده ها آنهیچ به پیش نبردند که قدرتی در میان نیست و 

  هایشان بخوانند و محکوم کنند روضه

  قدرت را یگانه بپندارید و هرج و کرج را بپرستید

را  آناناین آیین  کردند میتکرار و دیگران  خواند میاین را یکی از واعظان در میان سازمان ملل 

  کردند که الزم بود آن آنانکنند که الزم است و  آنتا براي زندگی  آموخت می

  چه کردند؟



 نی شهسواری ٤٩٥

 

گرامی ، قضا و قدر را د خواستند، سر به جبر تسلیم فرو بردندبه تاراج بردند، همه چیز را براي خو

را  آنانپنداشتند، در برابر قدرت پرستان و به چنگ آورندگان قدرت سجود کردند و بزرگی 

  اند آمدهدار خود به دنبال نظم بخشیدن بر  پرستیدند و حال دورزمانی است که در این حماقت دنباله

  نظم اینان چیست؟

  ؟اند بردهخوانیم دست به طریقتی  ما هرج و مرج می آنچهفراي  آیا

  ؟اند بردهدر میان آشوب النه دارد راه به سرمنزلی  آنچهبیش از  یاآ

پنداشته را به خورد  رؤیاخود  آنچهو  سازند میبراي مردمان  رؤیافروشند،  را می آرزوبه میادین شهرها 

  هاي خود را بدرند تا طعمه آمده، اینان بر دهند میمردمان در دوردست 

  اند آوردهاست را بر  آرزو آنچهها براي دام  به سر قالب

  است آرزوهاه اینجا مکانی براي رسیدن به ک آییدبه میان شهر ما بر 

  ما خواهید جستي  را به میان دهکده اید کرده آرزو آنچه

  که این نظم را پاس بدارند آنانی ي همهي جهانی براي همه است، براي  دهکده

را در میان همین نظم خواهید  آرزود که کمال را بپرستی آنو در میان هرج و مرج وقع نهید و  به نظم

تو  آرزويها را به  ، از تو خواهند گفت، از خود تو، تودهکنند می، مرتب تالوت خوانند میجست، 
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ت خواهند نگاشت و همه در تمناي برخاستن تو خواهند روخت، همه چیز را براي تو و فردیتخواهند ف

  یز براي شما پرستندگان این نظم استکه همه چ آییدماند، دریابید و به میدان 

 آنان آنچهاي، همه چیز را براي رسیدن به  همانان فروخته آرزويدل به دریاي  آمده آنانآشوب به 

 آناند سپرد امانی که واهد وزید و تو را به امانی خواهاي، باد خ و در میان دریا وامانده اي خوانده داده

  اند ساختهبراي تو 

  دیدهاي؟را را در میان دریا  آنانتورهاي پهن 

  اي؟ ها چشیده را در میان اقیانوس آنانهاي با طمع  قالب

بود،  آفاقي  قبله آنرسیدن به  آرزويچندي پیش قالب به دهان کودکی چند ماهه افتاد، پدرش در 

به پیش رود و قالب در دهان  آنانخود را به دریاي مواج سپرد تا کودکش به فرداي در میان نظم 

  به معناي هرج و مرج است آنانفلش به او فهماند نظم ط

  خواند میعظ ه کرده است و واعظی به روي سکوي وقالب دهان کودك را پار

  دنیا براي با لیاقتان است
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مرد دانسته که فرزندش لیاقت به زیستن نداشته است، جبر او را فهماند که برخی محکوم به  شک بی

آرزوهاي خود را در میان  آخرتر فرا خواند،  او را به هوایی تازه آناناند و نظم  زیستن در میان اسارت

  دیده بود و حال خود را در میان ساحلی امن جسته است آناناوهام 

تا بدو  آمده، اند آمدهبه پیشواز او بر  آنان، را دریابند آرزوهاو دیگران در میان این  تا او آمدهاي  عده

  را به میان اردوگاهی بردند، آنانبرایش شرح داده و شرحه شرحه  آنچهاز  بخورانند

را به کار  آنانداشتند و  که جماعتی را به بند وامی آنجايهاي دورتر زمان است،  این از همان اردوگاه

  تا از میان شما برگزینند، آمده آنانفرستادند،  جباري میا

  شما خواهند نگریستد شاید در دورتر زمان معیار چون ختنه بودن در میان بود و حال به اعماق وجو

  چه براي عرضه داري؟

  ؟اي آورده آرزوها راي پر پول براي این دیا چنته آیا

انداختند و تو را با  اگر از اغنیا بودي به زیر پایت فرش قرمزي می شک بیتو از مستمندانی  شک بی

 آخردند ستایی تو را از هم وطنان خیالی به جبر نیز بیشتر می خواندند میعزت و احترام به وطنشان فرا 

ر پشت و خون به هم نزدیک ساخته است را هم وطنی از هزا آنانثروتت  آوردناختیار در به دست 

  مفلوکان و مفلسان جهانی آن اما تو که از
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عقد اخوتی نخواهد بود که تو را از بد سیرتان جهان خواهند دید و باز به گردش  آنانتو را با 

  اي بجویند طعمه اند خوانده آنچهو  آرزوهاتا شاید براي دیار  اند درآمده

  انسان بودن چیزي هست؟ ي جوهرهدر اختیارت از  آیا

  شناسی؟ را می اند خواندهت میان انسان و دیگر جانان اینان به انسان و تفاو آنچه

 ات تازهاي که هم وطنان  اي برده بهره آني میان سرت است، از  اش همان چندصدگرم توده همه آري

  ...اي برسانی و  را بهره آنانرا دریابی، 

را  ات همه چیز خواهند کرد، رزومه اسکن یت یسد، مغزت را تو را در میان دستگاهی خواهند بر آمده

باید تو را در بر گیرند و  آنکهبیشتر از  آنکهصرف خود دیدند، بی به  که تو را آنگاهخواهد گفت و 

رزوهایت را خواهند آتو را بزرگ بپندارند به پیش خواهند راند و تو را به خدمت خواهند گرفت، 

  داري را خواهی ساخت، آرزو آنان آنچهساخت و تو 

از تنفس تو  آناندر برابر است کام بگیر، تو کام را برون نداده  آنچهاین جهان براي تو است، بیا و از 

  خته بخورند و خویشتن را دریابندتو سا آنچهاز  تا آمدهسیراب خواهند شد، زالوان به دورت در 

ما را مرتبی دهند، بروید که  آنانیکه سودي بخشند،  آنانیباز باید باشند از میان جماعت در میان دریا 

  که ما را سود بخشند آنانیدریابید  آنانو از میان 
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و مردمانی به سوي شما هوار کرد تا از دلتان برگیرند  خواند میاین را یکی از جابران در میان شهر 

  التی پوالدین داشتند،که بازوانی بزرگ و عض آنانی

اي پیش بودن باید دیگران را درید و این نظم حاکم مثال دیربازان هنوز هم میدان رقابت گرم است، بر

تو را در  آنانهمه جاي در میان همه کس کسی برتر از دیگران خواهد بود و  خواند میاست که 

  بنوازي آنانخواهند یافت تا تو بر طبل بزرگی 

  نگاريیرا بزرگ ب آنانها به صدا در آوري و نام  را در میان ورزشگاه آنانسرود ملی 

هایی را  ، شاید ماشینکنند میباز هم به پیش روید، شاید سر فروماندگانی را دریابید که درست کار 

  اند ساختهبسازید مردمانی را که مردم ما را  آناند که چرخ این جامعه را به کار بیندازند و از یافتی

ظام زالو پرور ، این نجماعت بیشماري بود که تابی براي کار نداشت آنانشنیدم که در میان شهر  آخر

فهمانده است که  آنانداشتن به  ن خود خواستن و همه چیز براي خوددر ای زالو پرورانده است،

بخور و بیاشام تا  آنان، از ضایعات اند بردهبیاشامند، حال تو را براي خوردن  آناندیگران بخورند و 

  را تشت طال بخشیدي، بدرید آنانشاید 

اند و به میان شهرهایشان گسیل داشتند  هاي بسیار از دل دریا یافته نبدرید، ماشی چه در برابر است را هر

از  آرزومندان ي همهانی است که تا هر چه در برابر از ضایعات و زشتی است را بدرند و حال دورزم

  مالکان و جابران را بسازند و با باقی مردمان در کشتی چه کردند؟ آرزويتا  آمدهآرزوهاي ساخته 
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ه تنگنایی را ب آنانرا به بیگاري بردند، شاید با قوانین  آنانرا به میان دریا گسیل داشتند، شاید  نانآ

ي دور خود را فرا بخوانند، به خیابان گدایی کنند، به تحقیر  به التماس خانه خوانده تا خودکشی شوند،

  ...زندگی کنند و 

بر شما خوانده گوش فرا  آنچهباید به  است،گی از زندگی در برابر شمایان راستی تحقیر بخش بزر

بود گفت، همانی که  آمده آناني  دهید و مالکان خود را بپرستید، این را یکی از همانان که به خانه

  عمري خود تحقیر شده بود و به انتهاي تمام تحقیرها تحقیر کننده بر او خواند

  ل ما شما را اذن به زندگی دادیمحداق

ریخته بسیار را چشید، او ساخت، تصویر دورتر زمان در میان دیار خود را دید و خون  آناو گفت و 

شت و حال تمام تحقیرها را خواهد پذیرفت و که او زیسته جاي براي زندگی ندا آنجاي دانست

  تر در میانه بود یاس او با دنیایی زشتان را ستایش خواهد کرد که تنها قمالک

با مندان با شما چه کرده و این سخاوتزیستید بنگرید و بدانید  آنزمان بر  در دورتر آنچهبنگرید بر 

  شما چه کردند

ن سازمان که وظیفه و مالکان در میان ای، یکی از بزرگان شد میدر میان سازمان ملل هم همین تکرار 

که با ستود و حال پناهجویانند  داشت تا از حقوق این پناهجویان بگوید داشت بزرگی مالکان را می
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است را  آنانغبار تراوش یافته از گام  آنچهچشمانی در انتظار به خاك پاي مالکان چشم دوخته و 

  خوانده است آناندنیا بر  ي همه سرمه به چشمان کرده که

  می خواهند داشتدیس و بزرگی انسان را دوباره گرارا تق آنانبزرگی 

جانی بر جهان نیست و همه چیز براي او است،  تر ن انسان بزرگ است، از او بزرگواي که چه قدر ای

رساند تا شاید برخی باور دارند که کسی دیگر و  را به دهان جانی می آنو  خواند میاین را هم انسانی 

مردي دیوانه مدام براي طوطی  تکراري بکند، اند خوانده آنان آنچهبرون از این دایره خود خوانده از 

هان فرو برد و صدایی جز ي چنین بگوید و در انتظار خواندن او جان از جاین را خواند تا شاید او بار

  خواند میکه مدام از بزرگی خود  شنید نمیدار انسان را  صداي دنباله

  دورتر از اشرف و حال از کرامت، بعدتر از بزرگی و اخالق و بعدتري از سخاوت و بخشندگی

فروشی جابران بودند  آرزوکه خریداران  آنان، در میان دریاها غرق شده است آرزوهابزرگی از  جمع

غرق شدند کمی دورتر در میان جنگ بسیاري بی خانمان  آرزوهادل به دریا سپردند و در میان همان 

زیستن دریابند جایی براي  آدمیه نظم جبري دورشدند تا شاید در میان این دنیاي خوانده بي  از خانه

تحقیر شده بی جا و مکان  اند، ر میان شهرهاي گوناگون زیستهاست که بی خانمان د چند سالیو حال 

اند، هر روز به بردگی فروخته و بی مزد کار خواهند کرد، زندگی را به مرگ وا خواهند  مانده
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دیار دیگر خواهند رفت تا شاید خود را به  گذاشت و براي دیگران زنده خواهند بود، از دیاري به

  ،آوردنده بند در را ب آنانها  کی از همان اردوگاهد و در میان یبرسانن آرزوهاسرزمین 

داند  اند، زندانی که کسی نمی محکومان بسیار در برابر را ببین، همه محکوم به زندانی طویل مدت شده

  است آمدهبه بند در  آنبه جرم چه در 

  ؟اند آوردهدر  چه جرم به بند بهکومین را این مح داند میکسی  آیا

  چه قدر است؟ آناني محکومیت  دوره

  د؟سرآخرش به کجا خواهند رسی

فرار و در میان دریا دوباره مردند، برخی به مرز دیگري رفتند  ها اردوگاههیچ کس ندانست و برخی از 

را با هم  آنانو زندگی  آرزونشستند و در چشم برهم زدنی  آنانو مردانی با تفنگ سرپر در انتظار 

که سر سالمت برده محکوم به تحقیر همیشگی در زندگی  آنانکشتند، دیگر جانی در میانه نیست و 

ترین هستند و  دومین و بی ارزش نیست، شهروند خوانده نخواهند شد، خواهند بود، هویت در میان

  ي منت و تحقیر ببینند، را به دیده آنانپیش فرض همان است که 

او  شک بیغربتی بی خانه و مکان بیشتر است  آنزدان تا متجاوزان بود ارزشش از اگر هم وطنی از د

طاعت به  گونه ایناو است، اي لعنت بر این خون که مردمان را  يها رگاز قماش ما و خون ما در 

  خود فرو برده است خود واداشته و در تقدیس



 نی شهسواری ٥٠٣

 

تا بگویند و  آمدهپناهجویان لقب داشتند،  که حافظان آنانی ،اند برآمدهمیان همان سازمان ملل  حاال در

  اي خواند چه زیبا مرثیه

کاري  آنانبا صدایی رسا خواند که باید براي  گفت، آنانرفت و از روزگار زشت اشک بسیار گ

 ییجو پناهکه در اعتراض  يمأمور یحت را به گلوله بستند را محکوم کرد، که ایشان آنانی ي همهکرد، 

حتی دریا را هم توبیخ کرد و فریاد کنان خواند، ما انزجار خود را از این  ته بود،به کم آبی او را کش

  ایم واقعه بروز داده

ات انسانیت انسان، ق حضار، بزرگ شدن جایگاه او، اثبهمه او را مرتب تشویق کردند و در میان تشوی

قالب آرزوهاي ، بخشندگی نسل بشر، کودکی دوباره در میان دریا لب به آدمیکرامت و بزرگی 

  د؟غرق شد و کسی او را تشویق کر آب فروخته در

تا  آمده آنانران در میان همان سازمان خواندند، دانم اما باز هم گفتند، برخی از مالکان و جاب نمی

از غارها در  آنانو دوباره فخري براي خود باز بخرند،  زندیآودوباره خود را بفروشند، به جهان در 

است که جهان  آنانخون پاك  ،اند آنانکه واالترین اقوام و قماش تا به هم نوعان خود بفهمانند  آمده

و اگر حال به فروختن  را خواهد ساخت، اگر دورتري رقابت بر جنگ و خون بود ما برترین بودیم

ار فروشندگان دوخته و هر ب بر رخسار ، چشممیا فروشندهمهر و مدد بر دیگران است دوباره ما 
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را بازي خواندند  آنهمه  ها که و به نهاي تمام این بازي آمدبرخواهند  آنانجماعتی بر تکریم 

  بر سر خواهند ستود جایگاه قدسی خویشتن را آمدهمد به دست در حال بافتن کاله بر جماعتی ن

ی را به ، به تقبیح عامران خواهد خواند، برخی را خواهد ستود و برخندسازمان هنوز هم بیانیه خوا

  ها خواهد شنید که تندي خواهد راند در میان همین خواندن

خواستند خود و  هاي سپید بردند مان به دست پارچهدولتی مردمانش را به رگبار بسته است، مرد

خود به پیشرفتش همت گمارند و قدرت در اختیار یک تن را به جماعت  مملکت خود را بسازند،

  ي شهر است ها در میانه را و حال تانک آزادبه شکوه خواندند بیشماري بسپارند، از استبداد 

داري در میان شهر  صداي دنباله ،اند آمدهاعت مها به استقبال ج  ها و توپ ا تانکمالکان و جابران ب

  پیچید

  آتش

ها دوباره  در کشور همسایه در میان زندانها شلیک شد، مردمان بر زمین افتادند و  بارید و گلوله آتش

ی را به تجاوز دریدند، او خوانده بود، دنیاي من دورتر از جهان شما است، او بر خالف جهت دریا تن

و در میان فریادهاي ملت  که زندان است و در این روزاست شنا کرد و به همین جرم بیست سالی 

  گاه به قتل رساندندتشبازدااو را در میان  دورتر،
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ري آنسوتر، جهنمی ساختند و زنی را پستان دریدند، در دیادر دیاري دیگر مردي را سر بریدند، 

کشیدند، در دیاري دورتر مادام العمر خاندانی بر قدرت است و هزاري خوانده تا  آتشن را به مردما

بی گناهی همه را بردگان خود بپندارد، به هزار عنوان و در هزار زور در اختیار به کیفر گناه و جرم 

و مرج خوانده به نظم جهان در میان همان رانده است و حال در این هرج همه را به چوب تکفیر 

  سازمان ملل چه کردند؟

  ؟کنند میهم قاریان قرائت  باز آیا

  ؟اند خواندهجابران به جبر فرا و  خوانند میواعظان وعظ و مداحان مدح، مرثیه سرایان مرثیه 

 آنچهبر  آدمینامی خواهد داشت تا دوباره دوباره سازمان ملل در اختیار همان دیوانگان است،  آري

  دارد بتازد آنچهندارد ببالد و دوباره بر 

  جهان را فرا گرفت چه خواهد شد؟ ي همهجنگ 

  چه خواهند شد؟ آمدنفسی جهان در جنگ در ، به نقصی، به باز به رقصی، به وعظیاگر 

  اگر خون و خونریزي به راه افتاد چه خواهد شد؟
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 آنچهي  دند، مگر مردمان را به واسطهی را نشر ندامگر خون نریختند، مگر دیوانگند، مگر جنگ نکرد

جهان اینان نبود،  نییآمگر جنگ  ا خوش نبود به جنگی چند ساله نبردند،و زورمندان ر خواستند می

  نیز از همان خواهند کرد آیندهدر  چه کردند، آنجا

ما را در ادبیات غنی کند،  آناند این خواندن سرود، شایها خواهند  د شد، بیانهها صادر خواه قطعنامه

  شاید زبان ملل را تقویت و شاید

که مانندش را جهان ندیده بود، شاید به  آمدپدید  يعزادارشاید در میان سازمان ملل ابداعی در 

ي بر چشم ا ها را به سکه ي باستان جنازه ي شیعیان سینه زدند، خاك بر سر ریختند و شاید به شیوه شیوه

  رها کردند آتشدر میان 

و در میان این سازمان و ساختمان با شکوهش  آفریدبشر مبدع است، دوباره خواهد ساخت و خواهد 

راه به تغییر نیست  خود خواسته خواهد کشاند، اینسان آنچهبه  و دوباره مردمان را آفریدنیز خواهد 

که  آفریدندشتگان شاید بدیعی میان بطالت گذ ن است و دوباره درتنها بازي در میان افکار گذشتگا

  بگشاید آنانبه روي  اي تازهو راه  آوردن در خود ماندن در را از ای آنان

  ؟يشنو یمزورگویان جهان را در میان همان سازمان  خراش گوشي صدا

را سر به  آنه را بر دیگران بخوانند و ود خوانداز زور و زورپرستی خ آنچهتا در میان فریاد  آمده

  اي را در میانه همان سازمان دیدم سجود و تسلیم در راه خود برانند، دیوانه
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 آن ي کننده که خود تنها مصرف کرد میشتن بمبی و مردمان جهان را نهی از دا خواند میفریاد زنان 

ن را عزیزانشا آنانهاي  که در بین بمب آنانیدر جهان بود، او خواند و همه خندیدند اما برخی از 

را بدرند، شاید دوباره در میان  آناندر طبل کین نواختند تا به دیگر زهر سوخته دیدند، گریه کردند و 

 را پایان داد، آدمیان طول و دراز داستو نداي یافتن سر داد و این  آمدیکی از حمام عور در  آنانشهر 

براي نابود نکردن  آنچهاز  خواند یمنابودي و جابري  ن افکاریادر م آنانخاتمه داد،  ها به تمام رنج

  دیگر کشورها خواسته است

خواهم  خواهم، من تو را می خواهم، حریم تو را می خواهم، زن تو را می خواهم، من تو را می من می

با کراواتی  خواهم کشید، این نداي مردي در میان غار بود که آتشرا به من ندهی اینجا را به  آناگر 

ي پدرش بر  درش با دستان بریدهبرا خواند میافتش شده بود عور در برابر برادرش زه موفق به بکه تا

 آوردهخانواده را به بند خود در  ي همهسر او کوفت و حال چند مدتی است که او برادر و زن برادر و 

کارهاي درش اپزد، بر زنش برایش غذا می ،رود میراه  آناناست، هر روز با پیتی از نفت به باالي سر 

  ...شب  آخرو  کنند میش کارهاي منزل را بیرون و فرزندان برادر

از چه  خواند میرش انداخته و در میان سکوي همان سازمان رو به حضار صدایش را به باالي س

بر هم  ارد که به چشماو در اختیار قدرتی د آخر، دهند میي تأیید سر تکان  به نشانه آنانخواهد و  می

  شود مین تالوت و دوباره همان ندا در میان سازماابود خواهد کرد زدنی همه را ن
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  هاي این سازمان را چه کسی داد؟ راستی هزینه

افکند و طاهر سازمان لقب  بمب می داد میهاي طال را  افروزان در حالی که گونی آتششاید یکی از 

  گرفت می

  همه چیز براي انی است که قدرتش از دیگران بیشتر باشد

همه به زبانی  کنند میپیچید و به فراخور خوانده شدن همه تکرار  بلندگوها در میان سازمان میصداي 

بر میان ، یگانه تعلیم برااند خوانده آنریقت و ایمانی است که همه از این ط آخرواحد خواهند خواند، 

چیز را براي قدرتش بیش است در میان سازمان خواهد خواند و همه  آنکهاست و حال  آدمیان ي همه

  أیید سر تکان دهندي ت اینان به نشانه خواند میخود خواهد کرد، او 

تکرار کرده را تکرار  آنانو به تکرار هر چه  خوانند میت که باره روییدن اسدوباره در میان این دو

مدح  انیسرا حهیمدکه خواهند کرد و همه چیز به تکرار خود در خواهد بود و باز خواهند دید 

تا در میان راه عبث  آمدهگیرند و سازمانی بر  می عزا عزاداران، خوانند مییه پردازان مرثیه ، مرثکنند می

روزگار به سر برد و مردمان بخوانند ما در میان شوکت خود با خرد و عقل جمع چیزي داریم که هیچ 

  نداریم

از  قدرت و بی وجود است، سازمان هیچ است، عبث است، بی آنانه نیست، هیچ نداریم، هیچ در می

نخوانید که در میان این بطالت راه مبرید، قدرت در اختیار زورمندان است و این ندا خواهد خواند  آن
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 رمندان همانان نداي جنگ را دادند،شاید در دورزمانی دیدید که به نداي زو اراده کردند، آنان آنچه

  کردند و شاید آنانشاید شلیک نخستین را 

  براي هیچ و در راه هیچ است،هیچ است،  هر چه هست

به  ها آرمانراه بدین دیوانگی نیست و این جهان را،  دار خواهد خواند که ما دایی مدام و دنبالهن

ي جهان  فریادي خواهد خواند که براي پاسداشت جهان سازمانی باید که همه چیز شود، قدرت یگانه

خوانده است را  رؤیاو  آرزور د ها آرمانجهان  آنچهتا  آمدهد، حال بر باشد و پاسبان این جهان گرد

  خواهد داشت که این ارمان بزرگ چگونه پاسبان آوریمصویر بر به ت

خواهد بود،  آنالمللی خواهد داشت که یگانه پاسبان و حافظ نظم میان  جهان آرمانی سازمانی بین

ها، سازمانی بزرگ و متشکل  انسان ي همهباورها و  ي همهکشورهاي جهان،  ي همهانجمنی متشکل از 

 آرامت بیشماران به دس قدرت را براي حفاظت در اختیار داشته باشد، قدرتی که ي همهو قدرتمند که 

  و در اختیار قانون است

همه  تیارجحسازمانی که متشکل از اعضاي بیشمار خواهد بود، اعضایی یکسان بدون طبقات و 

  ها، ريگی و شرکت در تصمیمداراي حق رأي 



 جهان آرمانی           ٥١٠

 

خواهیم پنداشت و تر  ود، هیچ کس را به دیگري بزرگطبقاتی در میان این سازمان در میانه نخواهد ب

ها و حق  نمایندگانی در میانه این سازمان خواهد داشت، نمایندگانی که با طرح مسائل ایدههر کشور 

  ي در حفاظت جهان کوشا خواهند بود،أر

دار خواهد شد، در  اهد بود و تنها قانون مشترك در جهان میانهتیار فرد و یا گروهی نخوقدرت در اخ

 يها يریگ میتصمدر تا همه  آرا را در اختیار عموم مردم جهان داد توان میهاي مهم  گیري میان تصمیم

ه امور رسیدگی کنند اموري که تنها توانند ب می ها آنو در مسائل دیگر نمایندگان  بزرگ سهیم باشند

  مشترك معنا و تفسیر خواهد شد، به معناي منع ظلم و زار در میان قانون

جهان آرمانی در برابر هر تعارض، تحمیل جبر، زورگویی، قانون شکنی خواهد  یالملل نیبسازمان 

  ایستاد و با تکیه به قدرت در اختیار بیشماران از بسط این نابرابري و زشتی جلوگیري خواهد کرد

بی نقل  ها آرمانایم و حال به جهان  دار گفته و خوانده ن درد دامنهاما ما که هزاري از قدرت و ای

  تکرار خواهیم خواند که ناظران بسیار باید این طریقت را نگاه دارند و بر این مهار قدرت بکوشند،

تی که در میان المللی الزم است که نظارت کند، نظار دیگر بین زمانسازمان ملل در میانه را چند سا

به نظمی  گونه ایناقض و تعارض به هم در برابر او بایستند و از فساد قدرت جلو گیرند و هم و با تن

  امنیت را آرزويدر  آدمیاندور از فساد راه برند بیشماران 
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براي جلوگیري از ظلم و راي حفظ این نظم داوطلب از سراسر جهان خواهند بود تا سربازان بیشمار ب

و یاغیان در میان  آزادگان، بایستند و مبارزه کنند آزاديان رفتن و ایستادگی در برابر از می آزار

زیستن است  آنچههمه جاي جهان را فرا بگیرد و براي باري جان به  آزاديو  آرامشخواهند بود تا 

  دست یابد

رثیه خوانی به میان نیست، اگر کسی تا ببیند که دیگر کسی براي م آمدحال نگاهی به میان سازمان 

و به جبر دیگران را خوانده دست توانایی در میانه است تا او از این جبر دور و در برابر او  زور گفته

بایستد، حال سازمانی است که قدرت مهار شده در میانش در میان بیشماران از مردمان به تقسیط در 

با ناظران بیشمار سراسري بایستند و  آزاديدر میان قانون مشترك تا تنها براي هم فکري و  آمده

  ایستادگی کنند

اما کار را بدینجا خاتمه نخواهیم داد و سازمان دیگري در میان این سازمان ملل فرا خوانده خواهد شد 

  ي داد خواهیم خواند را خانه آنکه 

که با  د، سازمانیو عدل را به جاي جاي جهان خواهد بر آمدکه براي بسط داد بر خواهد  اي خانه

خواهد بود، همه چیز در ن ملل مدیریت خواهد شد، بی طبقه خته در میان سازماهمان تصاویر سا

را  آنانشت و ناظران بیشمار خواهند دا ییرأکه هر کدام  آمدد اختیار بیشماران متخصص در خواه

کسی در  قنامالیمات است بایستند، اگر ح آنچهتا در برابر  آمدهبر  آنانرسیدگی خواهند کرد و 
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تا حق او را  آمدهبر  ردي از میان رفته است، این دادگاهحکومتی، استبداد في زشتی  جهان به واسطه

  باز گیرد

شت تا اگر فکر کردند حقی اد خود بدین دادگاه را خواهند داهمه در جاي جاي جهان حق خواندن د

  ه عمل آیدشان در دادگاهی بی طرف رسیدگی بزایل شده دوباره به حقوق آناناز 

 شک بیه خواهد بود و تنها برائت و مجرم خواندن در میان یالملل نیبگاه در میان این سازمان و این داد

را از میان  آنانو هر حکم  شتهاي جهان خواهد دا ر تمام دادگاهب تیارجحاین دادگاه بخواند  آنچه

خواهد برد و در صورت مجرم شناختن مجازات را در اختیار همان دادگاه قرار خواهد داد و در 

خوانده است جامه عمل  آنچهبا توان سازمان دفاعی خواهد توانست که به  شک بیصورت برائت 

  را به جهان حاکم خواهیم کرد میا خواندهاز عدل  آنچهاست که  گونه اینبپوشاند و 

کردار این  ي همهر و این چهارچوب بزرگ خوانده شود محو آزاديدر میان قانون مشترك،  چهآن

جهان ارمانی  آنچههد بود، سازمان عدل و سازمان امنیت، دو ستونی که ما را در میان ها خوا سازمان

نیست که به قدرتش  آنخواندیم حفاظت خواهند کرد، در میان جهانی که دیگر زورمندي را قدرت 

  چه سرانجامی در میانه است؟بتازد، بیدادي نیست که به توان و رنج مظلومان براند 
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بخوانند نیز در راستاي تحمیل و جبر است و دوباره باید  آنان آنچهشاید بیشماري برآیند و بخوانند که 

 آنچهبدانید فرا بخوانید و  آنیان را به داد در م آزاديخواند که  آزاديرا از هزارتویی به معناي  آنان

  همان تکرار بیشماران پیشترها است دیا نهادهنام  آزاديکرده  آرزوشما 

  هر که زورش بیش جهان براي او است

به  توان نمیعدل در میانش خوانده  آنچهرا بی  آزادين نظام حاکم بر جهان امروز شمایان است، ای

را در اختیار  آزاديت همه محکوم به اسارت خواهیم بود و تنها اس آزاديداد  آنچههان نشاند و بی ج

  زندگی کنند،تا همه  آمدهسپرد و جهان ارمانی زورمندان خواهیم 

ست را حفاظت کنند، خوانده ا آزاديقانون  آنچهتا  آمدهتا امنیت بر  المللی از عدل هاي بین سازمان

د و ما را دیگران شد در برابرش بایست آزار خوانده تخطی کرد، اگر باعث آزادي آنچهاگر کسی از 

زندگی  آزاديي بري از هر زشتی باشد و همه در تمنا آدمیبدین خوش خیالی مسپار که روزي 

در  آنچهز است، ص است، کینه و آحر آنچهمردمانی خواهند بود که براي  دوباره فردا شک بیکنند، 

بر  آنما ساخته و در تمناي ساختن  آنچهود کنند میان باور و در تعلیم دور زمان است، بدرند و ناب

کرده هزاري بر خواهیم داشت تا نگهبان و  آرزو آنچه، خوش خیال وا نخواهیم ماند و بر ایم آمده

مانا بودن  ي این الزمه شک بیست را بکنند و و براي پاسداشتش هر کار که الزم ا باشیم آنحافظ 

  است ها سازمانهمین 
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براي امنیت و  ده در اختیار بیشماران است، قدرتشتوانگر که قدرتش مهار ش وسازمانی قدرتمند 

در تمناي  که دوباره نداي قدرت را شنیدند، آنانورگویان بایستد، دفاع است تا در برابر متجاوزان و ز

وطه خوردند را مهار کند و در برابر جبر فروختند و در دیوانگی غ رؤیاي ، دل بهآمدندمالکیت بر 

جهل خود  آتشرا در شبی به سحر با  آوردهون دل و تالش بر ما به هزاري سال خ آنچهباشد که  نآنا

  نسوزانند

بر نیایند تا داد  آنانسازمانی حقوقی خواهد بود که حقوق جان جهان به زیر پاي زورمندان در نیاید و 

  دارند را به پیش برند آرزو آنچهو  آورندرا به ملک خویش در 

کند، در  بسیار طلب مدد يروزها ن ریخته شود،در زندا یگناه یبرزمان نیست که خون دو آندیگر 

ها تنها درفش به جانش ببرند، دشنه به اندامش فرو  خواسته ي همهو به پاسخ  زندان اعتصاب غذا کند

روز بیمشارانی  آنجهل و تعصب بمیرد و فرداي  آتشبرند و به نهاي هر چه خواند و نخواند در میان 

شهر را از نام او بگیرند و به  يها ابانیخها و  نام کوچه کنند، جهان شروع به مرثیه خوانی در سراسر

افتخارش مجسمه بسازند، برایش بزرگداشت بگیرند و او دیگر در جهان نباشد و هیچ جاي جهان 

  سنگ عدل او را به دست نگیرد

ی هزار دادخواه خواهد داشت، هزاران وکیل خواهند بود، او به نداي کوچک ها آرماندر میان جهان 

است، جهان و  گناه یباست، اگر  گناه یباو بزه کرده یا  آیاتا بدانند  آمدهزاران صداي در خواهند 
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ندگان ، اینان طالبان جبر و پرستجات خواهد داددر کنار او خواهد بود، او را ن میا خوانده آزادي آنچه

  اند دیدههند بود که سیماي عدل را در برابر خویی خوا این درنده

همه جاي جهان را فرا گرفته  آزاديتا ببینند  آمدهبیشماران را که  آننگر حال در میان میدان شهرها ب

که به هر خواسته و اشت نخواهد د آناي و کسی یاراي  اندهانی است که تو خو آزادي آرياست، 

دستی دراز کند و دست بر گیرد و از  آزاديسهم تو است از زندگی و خواندنت به  آنچهناخواسته به 

حق  آنچهتا  آمدهاي غصب به دهان برد، حال بیشمارانی را خواهی دید که بر  خوانده آزاديتو  آنچه

  تا از حقوق تو بهره برند بایستد آمدهکه بر  آنانیتو است را برگیرند و در برابر 

از این سازمان  آنچهاست، در تفصیل  برآمدههمگان  آرزويرا که براي  ها مانآرحال بنگر جهان 

 آزاديقانون ان بیشمار آیین و مرام است که بی طبقه بودنش عیان است، ناظر درازا الزم نیست گفتم

ر یان خواهند گفت بیشمارانی که دل به تغییدر میانه است را به مرور در م وباقی  آنچهیگانه و التغییر و 

را  ام دیدهبه تصویر در جهان واقع  رؤیادر  آنچهت چندي از لیک تو دل به من بسپار تا برای اند سپرده

بیش از هر  ها آرمانام بیفزاي و دوباره تصویر کن که جهان  من گفته آنچهبگویم، تو نیز بنگر و بر 

  است رؤیاهاکردن  باورچیز نیازمند این 

 آزاديون قان آنچهجماعتی که بی سالح بودند و با اعتقاد و مرام خود در  ها آرماندر میان جهان 

  خواند میکه برایشان  شنیدند میدار غول جبر را  اما نداي دنباله کردند میخوانده بودند زندگی 



 جهان آرمانی           ٥١٦

 

  این باور شما حق بر جهان است، همه را بدین حق فرا بخوانید

  خواند و قدرت گفتجبر 

  تز براي او اسکه قدرتش بیش همه چیهر 

با  آنانرا فرا به مالک شدن خواند و در این میان بود که  آنانتانش دوس آمدنمالکیت شادمان از بر 

 آنانچوب  آنچهتا  آمدها رفتند، رفتند و یکی از میان غار با سنگی در دست  چوب به میان کارگاه

ا خوانده شدند تا قاري مردمان در شهر فردهد و داد، چوب تیز شد و سنگ صفت،  صیقلاست را 

  بخواند و قاري خواند

حق است را در جهان نشر دهیم و همه را  آنچهتا  آیید، بر ایم یگانه حق بر جهان است خوانده ما آنچه

  به اطاعت و تسلیم فرا بخوانیم،

تا این یگانگی در حق را به همه بخورانند و تحمیل را سپاس کنند، قدرت را پاس  آمده آنانحال 

هر روز از ترس  آناندیک جهان شوند و مردمان در شهر نز ي همهند و با وصال این دو مالک بدار

  شب را به سحر بردند در میدان شهر کسی خواند

  سازمان ملل فردا صبح بیانیه خواهد داد شک بی

  اي خواهد داد دانم قطعنامه دیگري گفت من می
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  ردا مراسم عزاداري خواهند داشتي گفت، فدیگر

  شد آغازیکی دیگر گفت، هیئتی عزادار بعد از نابودي سرزمین ما خواهند فرستاد و فردا صبح جنگ 

دیوار پوالدین و  آمدندحق در میان دستانشان خوانده بود به میان شهر  آنچهحق با  آرزويمردمان در 

  در برابر را دیدند،

 آنچهانون را خدمت کند و حال با تا ق آمدهاست، او بر  آزاديزي به جنگ نبود، قدرت در بند نیا

تا در برابر مهاجمان  آمددر چشم بر هم زدنی و به راي عموم بر قدرت در اختیار سازمان ملل است 

دمان دیوانه شده بایستد، مردمان شهر شادمان بودند و مر دادند میرا بسط  آزاررا نقض و  آزاديکه 

ما دل  آخرد و دوباره این جنون را ترك گفتند م دیدنشتند تا شاید باز هم تعلیگدوباره به شهرشان باز

ه و دل به تغییر به تعلیم داده هزاري سال را به تعلیم خواهیم گذاشت، ما در میان تعلیم تغییر را جست

یک در حماقت و خوش خیالی نخفته که ارتش فراوان براي حفظ خواهد بود، همگان خوش کرده ل

انه باز خواهد گشت، مجال در افتادن نخواهد به دیدنش به خ رومند است که دشمنقدر ارتش نی آن

 آمدندکه در میان صحرا و بیابان بر  آنجايو نداي یافتم داد،  آمدداشت و اگر روزي کسی عور در 

 اسباب کشتار و مرگ آنچهبراي نابودي  دنی خواهد بود، چشم به هم زآورندتا نیروگاه کارخانه بر 

  .است آزادي
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ندایی جهان را فرا گرفته بود که مردمانی در کشوري دور  آوردندبر  آشوبکه فراغت از این  آنگاه

 آنچهدریغ کنند  آنانت برند، مردمان را به جبر فرا بخوانند و از تا کودکان را به اسار آمدهست بر د

  اند گرفتهمردمانی را به گروگان  آنانباید بدانند، 

  شماران ما را به گروگان بردهبی آخرامروز جمع شده است،  دمانراز ماشک در چشمان بسیاري 

نیز  ها آرمان، ما گروگانان اینانیم و در جهان اند کردهبیشمار از کشورها را به تاراج برده اشغال  ایم شده

ودکان دریغ و میهمان تعلیم است را از ک آنچهل خوش کردند، ن غارت دکه بدی آنانی آمدندبر 

  ر کردند،ي مردمان جب خانه

  هان را پاره کردبود که گوش ج آنان خراش گوشفریاد 

  ایم آمدهجبر بیا و مرا در خود ببلع ما براي پرستیدن تو بر 

به هم دلداري دادند که سازمان ملل و یکدیگر را دلخوش کردند،  کردند میمردمان در اسارت گریه 

با صداي بلند شیون  ه در میان سکوعظی را تصویر کرد کهم به نداي ما گریه خواهد کرد، یکی وا

هاي خود گریه  که امروز در کشوري دور مردمان در میان امانگاه خواند می، مردمان را کند می

  اي سر داده است ضجه آنانو به تقلید از نداي شیون  دهند میي امن شیون سر  ، در میان خانهکنند می

  زنند میو بیشماران ضجه  خواند میحال او 
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خواهند کرد، در درد ما  با ما همراهی دردمند از روزگار ما خواهند شد و آنانر گفت، یکی دیگ

  ه مانند ما اشک خواهند ریخت،شریک و ب

  هم به مثال ما از رفتار اینان منزجرند، آناندیگر خواند تازه 

  خواند می آزاديجهان را فرا گرفته بود و سازمان ملل از زبان  آزادينداي 

مردمان در ، جبر هراسان خاك را مشخص کند آنپرسی تکلیف بود که باید همه  دهآمضرب العجلی 

ت و و مریدان به دس کرد میدر نزدیکی شهر بود، او فرار  آزادي، صداي پاي کرد میبند خود را رها 

را در این حال  آنانکه  خواستند میک ریزان از مقتداي خود جستند و اش دند، او را میپایش افتاده بو

  ،شد میا نکند و او دورتر و دورتر ره

به کنار رفتند، قدرتی در میانه نبود و توان در اختیار  مستأصلپادشاهان، جباران، مالکان و دیوانگان 

اي نزدند، بهایی هم  جهان بود، حال رفراندومی کشور را فرا گرفت، مردمان ضجه آزادسربازان 

دست مددي که خود ساخته به مددشان رسید و  نپرداختند، خون ندادند، از جان نگذشتند، تنها

و دیوانگان را به  آوردهرا پدید  اي تازهدیوانگان را دورتري راند و حال در میان کشور خود حکومت 

  اند رانده خوانند مینینی که خود وطن دارالمجا
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یگران را جنون هم این خانه را دارالمجانین خوانده و هر که مختار تا باور د آناننادم و نگران نباش 

ن جنون نخواهد بود و ک او را توانی براي نشر ایطل و حق خود را یگانه بپندارد لیرا با آنانحق 

  خود را بزرگ و جهان را کوچک ببین خواهی میتا  خواند می اختیار به او

ست که ویران شده ا آنانهر چه ساخته از دیوانه در شهري دست به ساختن بمب زده  شمندانیاند

به مدد از دست  اند آمدهکه در تمناي تغییر بر  آناندیگر جاي به جهان نخواهد داشت،  رذالتاسباب 

است و حال شنیدم که در میان جهان ارمانی حقی را نا  آنانیاري خود خواهند دید که تغییر به نزد 

  اند کردهحق 

شاید بکشند، شاید بدرند، شاید به  ،ندآورده تا او را به حصر ابدي در تنی را به جرمی به زندان کرد

  شالق وانهند و شاید

نی حقوقی جهان ارمانمان رسید، جماعتی گسیل شده را شنیدم و این نداي به گوش سازما آناننداي 

است، در جهانی که این دخالت است، دخالت در جهان شمایان  آريانه است را بدانند، در می آنچهتا 

به دخالت  هانمان خواهد بود و هر که سر به آز میان بردن دادقانون جیگانه  آزاديخواهید ساخت، 

که براي بسط این داد جهان را  آنانیکه پاسدار این نظم خواهند بود،  آنانیبیشماران در خواهد بود، 

تا در  آمدند تا حق او را باز گیرند، آمدندکه  ش خواهند ایستاد و دیدياند در برابر هتغییر داد

را رسیدگی و هر چه گناه به اباطیل در افکار بطالن  اند خواندهاو جرم  به آنچهالحه دادگاهی ص
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 آزاررا دوباره بخوانند که اگر جرمی در میان  اند خوانده آنان آنچهپرستان است را به دور افکنند، 

و داشت خواهند  آزادنیست،  آزادير او را ناسازگاري با دیگران بود او را مجرم خواهند خواند و اگ

  ن جهان موطن او استخود خواهد خواند که کدامین وط

  بر او خواندند شد، او را به کدامین گناهان خواندید؟ آنچهتبرئه از او را دیدم که 

  مرتد شد؟

  بی باور است؟

  کار به ملت است؟ خیانت

  تشویش دهنده اذعان عموم است؟

  عامل بیگانه است؟

  دشمن است؟

را بیدار از حماقت  آناناید جبر و قدرت، بخوانید ش يها پرستشگاها در میان هر چه از این اباطیل بود ر

نخواهد بود که  توان خواندن آنبه جهان ارمان از ک هل را به دنیایتان فرا خواندید لیخود کردید و ج

و  اید را از میان ببرد بودي در کمین به پیش خواندهبراي نا آنچهر است تا از قدرتی مهار شده در براب

  خواهید دید که هیچ زشتی را در میانه جاي نخواهد بود
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حال همو است که دست در دست مردمانی که کمی پیش تر وطن خود را تغییر دادند و حکومت 

 آنچهاو از دنیا فراتر از  است، اي تازهد در حال ساختن مرام ساختنرا به یاري سازمان جهانیشان  اي تازه

را به واالتري  ها آرمان و در جهانی واالتر از این جهان است، او جهانا يآرزوهاخواهد،  هست را می

  ر خواهد دادرا پاس و جهان را دوباره تغیی آزاديرد که یگانه قانون خواهد ب

در جریان است و به طول حرکت امواج و خروش دریا فهمانده است معنایش  آزادي آنچهایستا نیست 

زیستن در  آنچهاز  آنر میان را که بیشتر جانان د دوباره جهانیر جریان خواهد ساخت را و حال د

  است بهره گیرند آزاديو  آرامش

  

  

  



  

  

  

  جانان

  

  

  



  

  

  

  

است و قانون پاکش  آزادي آناصل موجود در  ترین بزرگکنیم،  وقتی از جهان آرمانی صحبت می

رساندن به دیگر  آزارکه در نخستین راه هماره برایمان راهگشا خواهد بود، اصلی پاك که ما را از 

  کند میجانداران منع 

ها در  توانیم به دیگر جانداران آزاري برسانیم، اگر انسان ما در جهان آرمانی به هیچ عنوان نمی

مختص مردمانی است که به  اتخاذشده آنکه آزارهایی به عنوان قانون در  کنند میسرزمینی زندگی 

نگرند و با اختیار و عالقه این طریقت را برگزیدند و این انتخاب  چاره میو قوانین به عنوان راه  آن

ي قهریه باعث شده تا ظلم  نبود تحمیل و استفاده از قوه و کند میکن  را ریشهظلم  ها آنشخصی 
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جهان جاري و ساري  يجا يجابه معناي حقیقی و نه با تفاسیر شخصی در  آزاديود و کن ش ریشه

  یل و جبر براي همیشه از میان رفته استو تحم است

در  آنمعتقد و در پناه  آنو حال به  اند کردهرا تفسیر  آناز مردمان به نوعی  هرکدامکه  آزادي

و تحمیل ظلم  آزارمشترکی دارد که ما را از قانون  آزادي، اما همین کنند میخویش زندگی  آرامش

اند و جهان  ، کسانی که نه به اختیار بلکه در جبر به این آزارها تن دادهکند میبه دیگران جانداران منع 

و  آزادي پاك مشتركي این قانونِ  کن کند ما به واسطه را ریشه ها تا چنین زشتی آمدهآرمانی به میان 

تواند به دیگران  هیچ ساختاري، هیچ باوري نمی را براي همیشه در جهان عملی خواهیم کرد، آرامش

به جبر باید از جهان آرمانی به طور قطع و کامل  آزاراند آزاري برساند و  شده آنانکه به جبر درگیر 

  پاك شود

اب در کنار ما زندگی ي تعقل ادراك و انتخ و بدون قوه جبراًحیوانات و طبیعت که نه به اختیار که 

اعمال  اهنباید در قبال حیوان و گی آنبه هیچ قسم  آزارباید از هر آسیبی مصون داشته شوند،  کنند می

تواند به این  در جهان نمی کس چیهاست که  آناختیار در کنار ما است، این به مفهوم  شود که او بی

  اي بزند جانداران پاك لطمه

  ،قانون اعمال شود ي قانون و یا فرا به واسطه آزاراین  حال چه
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جانداران بنا شده است و این جانداران پاك باید در برابر  هیعلآرمانی به دور از زشتی و ظلمت  جهان

  ها و آزارها، کشته شدن و اسارت، مصون باشند ها و ظلمت تمام زشتی

موجودات خواهد بود و هیچ قدرتی توان  ي همهجهان پاك ما زیستگاهی براي آزادانه زندگی کردن 

اي آزاري برساند و  را نخواهد داشت تا به این جانداران پاك به مدد از قانون و یا به هر واسطه آن

هایی قاطعانه  المللی باید که پاسدار جان این جانداران پاك باشد و در برابر چنین زشتی سازمان بین

  بایستد

اشاره کردم، طبیعت باید جایگاهی ویژه و حفاظت شده در  آنه به هاي گذشت که در بخش گونه همان

هاي خود بدون دخالت انسان زندگی کنند، در  سراسر جهان داشته باشد و حیوانات باید در سرزمین

  آوریمتري از جهان آرمانی بدست  این بخش بیشتر به این حقوق اشاره خواهم کرد تا تصویر واضح

است، حال چه از  آنانزنیم به معناي هر زشتی در حق  حیوانات حرف مینرساندن به  آزاروقتی از 

  و تحت عنوان باور و قانون و ارزش یافته مانزساهاي فردي اعمال شود و یا به صورت  روي دیوانگی

آزاري به حیوانات را در عناوینش جاي داده باشد از میان  آنما در جهان آرمانی هر باوري که در 

پایبند بود و باید از باورهاي  آزاديي زیستن در این جهان پاك باید در ابتدا به قانون داریم، برا برمی

ها پایبند باشیم باید باز هم به  ها را دور کرد و اگر به این زشتی شخصی براي داشتن سرزمین این زشتی

 ...و یل ا تحمبه دیگران ی آزاراز  آنوري که در زندگی در هرج و مرج گذشته چشم بدوزیم، هر با
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و قدرت اجرایی در جهان آرمانی  پوشی کند خویش چشم باور بخش از آناشد باید از ب کردهیاد 

  باور خواهد بود، آنها به معناي از بین بردن کلیت  نداشته باشد و اصرار به این زشتی

  به جانداران است آزارنهایت  آنر براي مثال اصلی چون قربانی کردن که د

هیچ اثري در جهان آرمانی باقی نماند، حال چه این  آنباید که این زشتی از میان برداشته شود و از 

باشد و یا هر ساختار دیگري را دنبال کند، هیچ حیوانی در جهان  آمدهباور از عقاید مذهبی برون 

  .خواهد شدبه طور کامل از جهان برداشته  ها نخواهد دید این زشتی آزارآرمانی 

برود هم الیق زیستن  ها آنبرساند به شکار  آزارر فردي به خویشتن این اجازه را داد تا به حیوانی اگ

سالح به زندگی بپردازد که او الیق زیستن به قانون  در جهان آرمانی نخواهد بود و باید در طبیعت بی

ر جهان آرمانی خبري از نرسان و د آزارزند به دیگري  و در پناه قانون نیست، قانون پاك ما فریاد می

  حیوان هدف قرار بگیرد وجود نخواهد داشت آنشکار، قربانی و یا هر ظلمی که در 

را همین  آن شیدایپمحترم است و اولین اصل  آندر  ها جان ي همهزنیم که  ما از جهانی حرف می

رساندن دامن بزند  آزاراست، پس هر اتفاقی که بخواهد به  آوردهبه وجود  ها جاننرساندن به  آزار

  چه به باور از هر مسلکی خاص و باید از میان برداشته شود چه از روي شهوات انسانی و فردي

  .کن شود باید هر زشتی در قبال حیوانات ریشه
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ها به طول تاریخ روا  حیوانات بود که از سر دیوانگی انسان آزارمواردي که برشمردم تحت عنوان 

  ه شود اما داستان به همین جا ختم نخواهد شد،شده و باید از ریشه برچید

هیچ باشد و از میان به طور قطع برداشته شود، چه زمانی  آنما جهانی خواهیم ساخت که ظلمت در 

ن دنیایی حتی فکر کردن به این اتفاقات محال و دور از صل پاك برسیم، در چنیتوانیم به این ا می

ا مردم را سیراب کنند، ت شوند میحیوان گردن زده  يشمار بیتعداد  آنذهن است، جهانی که در 

  ،سیراب از خون و جان

را در هم  آزاديجهان آرمانی بر چنین زشتی استوار نخواهد شد، این پایه بر خون به سرعت بناي 

  ایم آمدهبه میدان  آزاديو ما براي جاودانگیِ  خواهد کوفت

شدن از جان دیگري خورده و از خونش سیراب باشیم، زمانی که براي سیر  آزادتوانیم  می چگونه

  ایم؟ شده

که مادري در سوگ فرزندش طلب مرگ و  آنگاهبگیریم،  آغوشتوانیم فرزندانمان را در  چگونه می

  ؟کند میفغان 

ي حیوانی تاب نفس  که گردن بریده آنگاهجهان آرمانی نفس بکشیم  آزاددر هواي  میتوان یمچگونه 

کشیدن ندارد و خونش زمینمان را خاکستر کرده و در این شهر سوخته و عاري از زیبایی هر روز در 

  خوریم مرگ غوطه می
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نهیم و به عنوان انسان تنها جاندار عاقل، خویشتن  ما در جهان آرمانی به جان پاك جانداران ارزش می

ی پاك که در جهانی زیباتر و فراتر بسازیم، دنیای ایم آمدهدانیم که  میهاي پاك  را محافظ این جان

جان  گاه چیهبراي همگان باشد و ما پاسدار این قانون پاك  آزاديی کنند و همه بتوانند زندگ آن

  بخشیم دریم که جان می نمی

 آزاديك همه را ر این سراي پادهیم و د شویم و زیبایی فدیه می یاز زشتی دور مما در جهان آرمانی 

که در کنارمان  آنگاهکنیم  دیگران خویشتن هم آزادیم و پرواز می آزاديبخشیدیم و از برکت 

از آرمانمان در رنج ننشسته است و به که کسی  آنگاهایم،  ندیده آزارپرندگان به پرواز درآمدند، 

ایم و  جان ندریدهایم، جنگ دگر چیست مگر جنگی وجود دارد،  نکرده نیست که ظلمی ظلمت اسیر

  خواهد بود آزادجانمان محفوظ و 

ها قرار داده و کسی  تیپاك محترم است او را محفوظ از زش رؤیايجان بزرگوار طبیعت این 

را  آدمیها که  دیوانگی آنرا رنج دهد، واي از  قدر گرانباز دست به زشتی زند و این جان  تواند نمی

  ،ه استمدهوش خویش کرده و در هیچ برد

جانش به جان او وابسته  آدمیتا ابد زنده و پایدار خواهد بود که طبیعت پاك این میهن جاودان ما 

است، بدان و بیشتر از پیش باش که هیچ از دنیایت باقی نخواهد ماند اگر که او نباشد که مرگ او 
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و  آوردهمیان گوییم یعنی از مادرمان سخن به  مرگ تو است، درد او درد تو است، وقتی از طبیعت می

  خواهد بود بخش جانبخش و  تا چه حد دنیایمان را نجاتدانیم این جان پاك  می

منزلت و مقام این  آنهاي پاك خواهد بود، جایگاهی که در  جهان آرمانی محل حفاظت از این جان

تا  زشتی روا ندارد، جماعت انسانی اگر بداند این مادر آنانجان واال حفظ شود و کسی در جهان به 

شد و حافظ این جان  رزندانش نشسته همه یکپارچه خواهندچه سان مهربان و دردمند به انتظار ف

تا جهانی بسازد براي  آمدهاست واال که باید محفوظ بماند و انسان این ناطق عاقل  یکه جان قدر گران

  اش حفظ جان حیوان و گیاه خواهد بود همگان و وظیفه آزادي

اسارت را برخواهیم کند و از این زشتی هیچ باقی نخواهیم گذاشت و هیچ  ي شهریما در جهان آرمانی 

و  آزادها  و در اسارت به او بتازد، انسان آوردقدرتی توان این را نخواهد داشت که جانی را به بند در 

واهند داشت، در را در اختیار خ اند معترف آنکه به  آزاديمختار بر سرنوشت خود خواهند بود و 

در سرزمین خود خواهد بود، دیگر نه قربانی در  قدر گراناالي حیوانات نیز محترم و جان و ها آنر کنا

تواند حیوانی را به  ، هیچ انسانی نمیيخوار خونکار است نه شکار و نه سربریدن از براي خوردن و 

اسارت و بردگی بگیرد، انسان و حیوان دو جان در کنار یکدیگر خواهند بود و هیچ برتري در جهان 

و به دور از ظلمت زندگی کنند و انسان باید  آزادآرمانی نسبت به هم نخواهند داشت و هر دو باید 

انسان و حیوان از هر روي در کنار هم باشند باید  باشد اگر قرار بر این است آزاديکه حافظ این 
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حقوق حیوان محترم شمرده شود، هیچ آزاري از انسان به او روا نشود و اگر قرار بر استفاده است، باید 

  هر دو در کنار هم به یکدیگر استفاده برسانند

وست دارد با او باشد ي دیگري د یا به هر واسطه کند میوقتی انسانی از سر تنهایی با حیوانی زندگی 

  باید احترام حیوان حفظ شود و حیوان از حقوق کاملی برخوردار باشد،

باید احترام حیوان  کند میزیستی  با او هم گیرد مثل شیر ي سودي که از حیوان می اگر انسان به واسطه

انسان  محفوظ شمرده شود و آزاري از انسان به او روا نشود، اگر قرار است سودي به آنو حقوق 

دن اي در کنار هم بودو طرفه بر کامالًاو اتخاذ شود این سود  د باید غذایی خوب رفتار درست بابرسان

  باشد ها جانو راحت هر دوي این  آمیز زندگی مسالمتو 

اعتباري نخواهد داشت و این  ها جان ي همهدر جهان آرمانی بیگاري کشیدن و اسارت حیوانات و 

در نظر گرفته شود تا حیوان  ها آنراي حیوانات و سودي درست معقول در قبال رابطه باید با حقوقی ب

مان شیر خواهد بود در از زندگی در کنار انسان لذتی مضاعف ببرد و انسان به سودي که در حد ه

المللی جهان آرمانی ما هماره باید جهان را  و سازمان بین مند شود ساختاري اصولی و درست بهره

  .رصد و حافظ جان حیوانات و گیاهان باشد



فکري و خرد  با هم آزادگانکه باید  م وعناوینی از این قبیل حقوق اشاره کن در این بخش باید به 

و قانون مشترك  آزاديهاي حقوق جانداران را تحت عنوان قوانین ها و منشور جمعی مواد و تبصره

  :هایی از این حقوق به شرح زیر است جهان آرمانی تدوین کنند، نمونه

ي شکار، قربانی  قتل حیوانات در جهان آرمانی به هیچ روي جاي نخواهد داشت، حال چه به واسطه

  ها و چه لذت و تفریح کردن و چه براي سیر کردن انسان

ها است و این اصل را باید براي سراسر جهان  کشتن انسان يهمپاقتل حیوان به مفهوم قتل جان و 

  آوریمآرمانی امري مطلق و غیر قابل انکار در 

سبت به حیوان جرم تلقی خواهد شد و با مرتکبان این زشتی رفتار و شکنجه در جهان آرمانی ن سوء

  رم شمردن جان حیوانات خواهند بودو سراسر جهان موظف به محت شود میبرخورد 

  این آزارها به هر عنوان باید در جهان آرمانی نفی شود

خرید و فروش حیوانات به هر روي در جهان آرمانی جاي نخواهد داشت و باید قانون در برابر این 

وي تواند حیوانی را به خرید و فروش بگذارد و به هر نح نمی کس چیهزشتی در سراسر جهان بایستد، 

  تجارتی از برکت وجود حیوانات به پا کند

در جهان خواهند بود و انسان به هیچ وجه  آزادمستحق زندگی  ،حیوانات به عنوان جانی محترم

  سلب کند آنانرا از  آزاديتواند این  نمی
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بردگی بر وجود  ر خود جاي داده به معناي اسارت وجهانمان دکه امروز  هایی باغ وحش: براي مثال

است و به فرداي جهان و در جهان آرمانی جاي نخواهد داشت و هیچ انسانی  پاك این جانداران

  شود ها آنو به اسارت کشیدن  آزاديتواند موجب برهم زدن این  نمی

کشی از حیوانات در جهان پاك ما جاي نخواهد داشت و استفاده از جان پاك  و بهره سوءاستفاده

  نی چون سیرك ممنوع خواهد بوددر اماک آنان

به جنگ انداختن حیوانات به هر دلیل، دخالت در زندگی حیوان است و زشتی و جرم تلقی خواهد 

ها در جهان آرمانی جاي  حیوانات براي تفریح همچون گاوبازي و این گونه دیوانگی آزارشد و یا 

  ها برخورد کرد نخواهد داشت و باید که به شدت با این دیوانگی

اي بزند در جهان آرمانی زشتی  لطمه آنانسوءاستفاده از وجود پاك حیوانات به هر روي که به جان 

ن این موجودات و روا داشتن هر گونه زشتی در د شد، استفاده از پوست گوشت و جامحسوب خواه

  جرم است ها آنبرابر 

ها خواه به زندگی و  دخالتاي در زندگی حیوان را نخواهد داشت، این  مداخله گونه چیهانسان حق 

  ،آنانگیري  باشد و خواه مرتبط به بقاي نسل و جفت آنانجان 

  حیوانات باید در زندگی و بقاي نسل خویش مختار باشند
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ها  از حیوانات براي پیشبرد علم و زندگی شخصی و اجتماعی انسان اي و سوءاستفاده  گونه استفادههر

تواند از حیوان براي بهبود زندگی خویش استفاده  ن نمیسادر جهان آرمانی جاي نخواهد داشت، ان

  .کند

د، درختان را ببرد و یا عت را نابود کندر جهان آرمانی هیچ انسانی حق این را نخواهد داشت که طبی

و سراسر جان با ارزش احترام بگذاریم و در برابر این  بخش جانکشد و باید به این وجود ب آتشبه 

و ترویج کنیم و به جاي نابود  آوریم ها بایستیم ما باید منابع جایگزینی را در جهانمان به وجود زشتی

  باشیم بخش جاناي بر این جان خسته و  کردن طبیعت راه چاره

ندگی شهري و انسانی که توأمان با طلبی در راستاي از بین بردن طبیعت و گسترش ز هرگونه توسعه

المللی است تا در  ي سازمان بین نابودي طبیعت باشد غیر ممکن در جهان آرمانی خواهد بود و وظیفه

  .ها بایستد طلبی توسعه گونه اینبرابر 

ها  چارچوبی براي این بودن آنزیستی در کنار حیوانات باید شامل قوانینی باشد تا در  زندگی و هم

  رفاهی و فردي تقسیم خواهد شد دو بخششته باشد، این شرایط در وجود دا

  ما باید محل نگهداري مناسبی متناسب با حیوان مورد نظر داشته باشیم تا به آسودگی زندگی کند،

  درست تأمین شود ها آنو خوراك  آوریمباید شرایط بهداشتی و درمانی مناسبی فراهم 
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سطح مورد نیاز  آنتا فرهنگ اجتماعی جامعه براي این پدیده به  داریمبراي نگهداري از حیوانات نیاز 

  رسیده باشد،

تواند به داشتن این حیوان  نگرند، کسی نمی براي مثال در کشوري که حیوانی چون سگ را نجس می

  مبادرت کند که آزاري براي همه و بیشتر از همه حیوان در بر خواهد داشت،

را  آنحیوان نزدیک خویش زمان کافی را سپري و شرایط  ديآزاباید براي تفریح و سرگرمی و  

  داشته باشیم

که پذیراي عشق خواهد با حیوانی زندگی کند باید که عاقل و بالغ باشد و شرایط عاطفی  ه میفردي ک

  دارا باشد، ورزیدن به حیوان است را

  حیوانات استزیستی در کنار  نداشتن هر کدام از این شرایط به مفهوم نتوانستن هم

از حیوانات و سود دو طرفه باید براي حیوان وجود داشته باشد تا در ازاي سودي که  يور بهرهشرایط 

  سودي برسانیم ها آنرسانند ما نیز به  به دنیاي ما می

تواند شرایط نگهداري این حیوانات در همه جاي دنیا به وجود آید و یا برخی از کشورها به این  می

  نند اما باید که شرایط اصولی داشته باشدعمل مبادرت ک
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محل نگهداري مناسب، تأمین کردن زندگی درست براي حیوان، شرایط بهداشتی و درمانی حیوان، 

، شرایط زندگی خانوادگی و در کنار ها آنو تفریح  آزاديزمانی براي خوراك و تغذیه مناسب، 

این عناوین و حقا  ي همهفراهم شود باید که و زندگی در رفاه باید که براي حیوانات فرزندان بودن 

  رعایت شود آید در قبال حیوانات به وجود می آزادگانفکري  با هم آیندهعناوین بسیار دیگر که در 

این سودبري باید که دو طرفه وجود داشته باشد و جهان آرمانی موظف به این است که به این شرایط 

  کند همواره رسیدگی کند و براي بهبودش تالش

عناوینی از حقوق حیوانات بود و نیاز به پویایی در جهانمان خواهد داشت، باید  ها اینباید بدانیم که 

ي بهبود این جهان را داریم تا با تعلیم درست و  بدانیم ما به عنوان تنها جاندار ناطق و عاقل دنیا وظیفه

به زیبایی جهان آرمانی براي  زاديآتا جهانی به وسعت  قانون کامل به این ارزش واال همت گماریم

  .جانداران بسازیم ي همه

  

  

  



  

  

  

  

  

  

وار رسید و چکاند  به دستان کوچکش تفنگ سپردند و او را پیش بردند و به جهانی دیوانه

  دانست دشمن است یا دوست هایش را بر روي دشمنی که نمی گلوله

نگاهش دوخته به چشمان کودکی در برابر بود به دستانش نه اسباب براي بازي که دشنه و سرب دادند 

ي هم خندید و یکی افتاد به خاك و خاکستر شد، به یاد دورتر بود سو بهلبان  آرامکوفتند به هم و 

ش هم افتاد و دوست کرد میهاي کودکانه شلیک هم  در این بازي کرد میبازي  همسانانشکه با  آنجا

اما خونی نبود، زمینی سرخ نشد، دوید و پیش رفت، شاید او هم خودش را به مرگ زده تا بیشتر 

  ،کرد میایام که با شیطنتی کودکانه او را از این زمین ماندن بیدار  آنهیجان زده شوند و به یاد 
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د، اشک در ، تیر خورد و جانش درد داشت بر زمین بوآمدندها به رویش  پیش رفت و گلوله

  ، او دوستش بود یا دشمنش،کرد میچشمانش حلقه بسته و نگاه 

گفته بودند او دشمن است، لیکن به یاد دوستش بود و با تن زخمی و خونین نامش را فریاد  ترها بزرگ

مهابا به خون دوستش  زد و تکان نخورد و نگاه کرد و خون را دید که از جانش زمین را پوشانده و بی

  خوردنش درد را از یاد برده بود، و منتظر تکانچشم دوخت 

جان چشم دوخت و سرآخر دریافت که او مرده  جان بی آنباز هم صدا زد، تکانی ندید و دوباره به 

روزهاي دورتر اشک ریخت و  آناست، درد تمام جانش را فرا گرفت و اشکانش سرازیر به یاد 

  اي و تیر خالص را چکاند، دیوانه آمدآخر اش به ماتم نشست و سر شیون سر داد و خون ریخته

که فهمید دوستش دیگر برنخواهد خواست و او این درد را فدیه  آنجااو مرده بود، خیلی دورترها، 

را  ها آنترها نام دوستانش را دوره کرد و یکی از  زیر لب به یاد پیش آراممرد و  جا همانداده است، 

  ، بردوشش سنگینیِ باري را حس کرده بودداشت برمیدر خیابانی دید دوستش در خیابان گام 

اي  نشست و دیوانه توان، هر لحظه می ها را کوچک بود و بی بار گران این دیوانگی دیکش یمبر دوش 

رفت و سرآخر که به منزل رسانده بود  خاست و پیش می و او باید که برمی کوفت میترکه بر پشتش 

هایش  و نان به نان خورد مینشسته از عرق ریختن او نان  سوتر نآاي که  تکه نانی پاسخش شد، دیوانه

  به خون او انباشته است،
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خواهد که به او  هیچ از دنیا نمی آدمیهاي  نه درس خوانده نه رفاهی دارد و اسیر در دنیاي دیوانگی

، باري بار به دوشش گذاشتند و پیش بردنش، باري به اند کردههیچ نداده و در نادانی و ظلم رهایش 

و هیچ نیاموخت از دنیایی که زیبایی در خود جاي داد  آموختدستانش تفنگ سپردند و جان دریدن 

ها را به قلبش  زیبایی ي همهها کند، از او هیچ باقی نگذاشتند و سرآخرش   تواند چه و هیچ ندانست می

اي  در گوشه آرامرا به قلبش کشتند، حال  آرزوخواهم از دنیا و  نمیدفن کردند و پاسخ داد که هیچ 

ي دیوانگی آدمیانی شده که خویشتن آدم  ها است که مرده، چشمانش باز است و هر بار بازیچه سال

 آرزوياست و روزگاري همینسان بوده است، اما چشمانش به امید فردایی بهتر باز خواهد ماند و در 

  چیز را برایش ترسیم کنیم زندگی ارزانی داریم و دوباره همه برخاستن ما است تا

بنشیند و رؤیا به دفتر زندگانی بنگارد، جان ببخشد و در این تصویر خویش  آزاداي  دلبندمان به گوشه

او  آناي روشن زندگی کند و بداند فردا از  کند هر بار به سیمایی بدل شود و هربار به آینده آرزو

کند و دنیا  آرزوگام بردارد و  در این زمین آزاددها براي زیستن خواهد بود که است و تمام فریا

  .را تعبیر و خویشتن عامل تعبیر تمام آرزوهاي جهان باشد آرزویش
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 توان میند ساخت، ي تعالیم ما است که فردا را خواه کودکان این موجودات پاك جهان ما به واسطه

اي ساخت و این بوم سفید منتظر قلم خوردن  دیوانه آناناز  توان میي بدل کرد و را به مددگر ها آن

  است

این موجودات پاك باید به جهان آرمانیِ ما صیانت و حفاظت شوند، باید برایشان ارزشی واال قائل 

و پاك که هیچ  آرامي جهان در اختیار همینان خواهد بود، این موجودات  شویم که جان و آینده

ها در جهان خواهند بود، باید بهترین زندگی را برایشان فراهم کرد،  الیق بهترین زشتی به جان ندارند

کنیم باید بدانیم که قوانین مشترك جهان پاك ما  که از کودکان در جهان آرمانی صحبت می آنگاه

  مصونیت را تعریف کرده است، آنانبراي 

  اند مراقبتکودکانی که کمتر از هجده سال سن دارند در دنیاي ما نیازمند محافظت و 

در جهان باشیم، باید  ها آنو حافظ  آوریمچشم دوخته به دستان ما تا جهانی الیق برایشان پدید  ها آن

 ها آنقوانین مشترك بسیار در جهان برایشان وضع کنیم تا وجودشان را از هر گزندي حفظ کنیم، 

را تا  ها آنمصون از هر درد و رنجی خواهند بود و قوانین تمام جهان و تمام کشورها باید 

آزاري رساند  ها آناگر کسی به  آنو فراتر از  ی از هر کیفري مصون دارد و جزایی نبینندسالگ هجده

  اوباید با قوانین مشترك محاکمه شود، حال چه پدرش بود و چه مادر و چه انسانی بیگانه از 
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هر کس آزاري به این جانداران پاك بدهد الیق زندگی در جهان آرمانی نیست و باید از جامعه دور 

  شود و به دور از نظم پاك جهان ما زندگی کند،

و کودکان همیشه مورد محافظت  آوردجهان آرمانی باید رفاه کودکان را در تمامیِ ابعاد فراهم 

المللی  ، جهان آرمانی و سازمان بینکند میرا تهدید  ها آناري المللی قرار گیرند، اگر آز سازمان بین

سرزمین باعث  آنرا از هر ظلمی برهاند و سرزمینشان را تغییر دهد، اگر  ها آنباید مداخله کند و 

المللی باید  است، اگر شخصی ولو اینکه پدر و مادرش بود به او رنجی رساند سازمان بین ها آنرنجش 

توان این را نخواهد داشت تا کودکان را به جنگ بگیرد  کس چیهمحیط دور کند،  آنکودکان را از 

  بهره ببرد که جنگی در جهان آرمانی موضوعیت نخواهد داشت، آنانو در راه اهداف نظامی از 

اي  در جهان آرمانی از کودکان گرفت و هیچ سوءاستفاده توان نمیهیچ بیگاري و حتی کاري 

و متخلفان  کند میها کیفري است که قانون مشترك تعیین  و پاسخ این زشتی برد ها آناز  توان نمی

  حتی اگر در کشور خود مصون باشند باید با قانون مشترك براي همیشه از اجتماع انسانی دور شوند

ما باید براي کودکان رفاهی در خور شخصیتشان عطا کنیم، تحصیالت رایگان و اجباري  ها اینبراي 

ي مناسب که باید  کان دنیا از لذتش بهره ببرند و به کامیابی برسند، پوشاك و تغذیهکود ي همهکه 

جهان آرمانی به این ارزش همت گمارد و هیچ کودکی در دنیا از این رفاه محروم نباشد، همین 
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هاي تسلیحاتی کنار گذاشته براي رسیدن به آرمان پاك کفاف  ها که امروز جهان براي رقابت هزینه

  دادخواهد 

کامل داشته باشند و بتوانند از موهبت تعلیم بهره  آزاديکودکان در تمامیِ سراهاي جهان آرمانی باید 

باید آزادانه و به اختیار تام به تمام مفاهیم باورهاي جهان چنگ بزنند، این تعالیم نباید که  ها آنببرند، 

وري را مورد مطالعه قرار دهند، دریغ شود و باید که خودشان بتوانند هر اختیار و با ها آناز 

شوند، قوانین را بخوانند و در طول عمر  آشناساختارهاي دنیا و کشورها را بشناسند با تمام این مفاهیم 

دست یابند و با داشتن تمام این تعالیم و شناخت درست و کامل  خواهند می آنچهتا بالغ شدن به هر 

جهان که در اختیار خودشان خواهد بود انتخاب کنند که به چه نگاهی باور دارند، اسیر به نگاه 

  را تعقیب نکند ها آنگذشتگان نشوند و هیچ جبري 

انیِ ما دور از این اوهام پوچ و ببندد که حقا جهان آرم ها آنبر  آزاديکه هراس از ارتداد راه را براي 

  دیوانگی است

کودکان را قبل از هجده سالگی به ازدواج واداشت  توان نمیبه جهان آرمانی در هیچ کشور از جهان 

ي زیستن از انتخاب کشور تا انتخاب  و کودك پس از اتمام هجده سالگی باید که خویش براي آینده

هیچ ریسمانی توان بستن دست و پاي او را نخواهد داشت  انتخاب کند و مختارانِ... شغل، همسر و 

  .المللی و حقوقی جهان آرمانی با تمام قدرت به پشتبانی او زنده است که سازمان بین
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را  ها آندادن  آزاردر جهان آرمانیِ ما مجانین از هر کیفري مصون خواهند بود و هیچ کشوري حق 

هاي مشترك توسط قانون مشترکمان ارائه شود که به دور نخواهد داشت و باید به مانند کودکان کیفر

و به  اند دیده آزارباشد که در جهان  قدر گرانو ظلمت به دیگران حافظ جان این موجودات  آزاراز 

  ي پاك خواهیم شدها جانزاده شدند و ما حامیِ این  آزار

و بیماران باید همتی یکپارچه  فراتر از این مصونیت نه فقط براي مجانین که براي تمام معلولین جهان

دیدگان را بر خویش ببینیم و فراتر از نگاه مرزي و باوري یکسان  در جهان به وجود آید و این رنج

بپنداریم، معلولین و مجانین بیماران خاص باید در سراسر دنیا از رفاه درستی برخوردار باشند و به دور 

، رفاهی که درمانشان را رایگان در نظر بگیریم و به ریمآورفاهی پدید  ها آناز هرگونه تبعیضی براي 

ها  توانیم به سادگی از این بحران شان همت گماریم و اگر همه در کنار هم باشیم می بهبود زندگی

ها باال و زیاد به نظر آید اما باید بدانیم که ما امروز راه را به  گذر کنیم، شاید در گام نخست این هزینه

ها را تغییر داد و  تنها باید ارزش ایم کردهو هزینه در کارهاي عبث و بیهوده صرف  رویم بیراهه می

ي کافی در سراسر جهان براي مرتفع کردن هر مشکلی  مطمئن بود که هزینه و مدد به اندازه توان می

  وجود دارد

پاك براي قدر خواهد بود، پیدایش این جهان  جهان آرمانی ما سرایی امن براي این جانداران گران

  جهان آرمانی است آرزوي جهانموجودات  ي همه آزاديمدد رساندن است، دیدن 
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با این اصول پاك جهانی برایشان خواهیم ساخت که اگر به ظلمتی اسیر شدند و آزاري دیدند ما به  

و  هاي بسیاري دارد که ما را به حقارت باشیم، دنیاي امروز ما هزینه ها آنجانشان مددجوي  عنوان هم

اي دور و محال به نظر آید اما ایمان  گوییم ذره که از رفاه سخن می آنجا، شاید دهد میدیوانگی سوق 

ها هر مشکلی را  ما انسان ي همههاي گزاف و احمقانه و یکپارچگی  داشته باشید که از بین بردن هزینه

  .از میان بر خواهد داشت

هاي جمعی فکر کنید  تأکید بر این قدرت جمعی براي هر قومیت قابل وصول است تنها به همکاري

ها تغییر کند چه فرجامی به بار خواهد داشت، این موضوعی در خور توجه است و باید  که اگر ارزش

هاي جهان امروزي جست و  هاي فراوانی براي این بیهودگی هر بار در خویش تکرار کرد و مثال

  .آوردموجودات به بار خواهد  ي همهي زیبایی را براي  ها چه آینده شها و تال هزینه ها آنایگزین ج

  .ها و بنیان انسان از نو متولد خواهد شد در جهان آرمانی کنار هم خواهیم زید و دوباره ارزش

  



  

  

  

  

  

  

  آموزش

  

  



  

  

  

و هر  سروهایی روییدند که به دست زارعانی عاشق کاشته شدند آب و علف بی و از زمینی خشک

ي مهربانی  از دریاچه آبروز از صبح تا شام به کنارشان نشستند و چشم دوختند به زمین خشک که 

  را سیراب کرد آنانخویش 

نماندند و  آرامشد روییدند و سرو شدند و هیچ  آنانانداز بر جان  نور خورشید که طنین تأللؤبا  آرام

 دانستند میها را از دورترها دیده بودند،  اي دور ننشستند که امید به روییدن بود و این سبز شدن ذره

تکاپو داد ریشه دوانیده از جاي فرو نخواهند نشست و به  به را ها آنو تن رنجور  آمداگر تندبادي 

داشتند، از خشک ماندن و متعصب  را در امان آناني وجودشان  سوزان پناهشان شدند، از سایه آفتاب

  آبباز باران بود و دورشان داشتند و شدن 
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که باریدن کرد و جان داد به این نیمه جانان که سوخته بودند  ها آناز چشمان خسته و پرانتظار  این بار

  ،آمدپدید خواهد  آناناز  آیندهکه در دانشی و باز دل بستند به 

این مدعا سرو شد، سبز و عظیم و پرغرور در سرایی  آخرند و به د نشدند و باز پروراندمیناا آنان

جان و خشک سایه افکند و زمین را  ك بیاش جان بخشید بر خا علف از سایه آب و خشک و بی

ها باران گرفت، خاك خشک سیراب شد، جان بخشید و  رویاند و ابرها به اشک درآمدند از این دیدن

زارعان عاشق به ظیم و بزرگ از عشق برپا شد و زاري ع سبزه ،جان داد و رویید در این خاك سخت

بالغ،  ها را دیدند، دیدند چگونه به هم جان بخشیدند، بزرگ شدند و اي نظاره کردند، سبز شدن گوشه

که  بخش جانده و  دور زمانی گذشت دیدند این دشت زیبا و سرسبز نفسزمین را سبز کردند و زیبا، 

  آب و علف سبز شد و جهان را پوشاند، رویید از خاکی خشک و بی

که از محبت سرشار  آنانکه رویاندند و چه  آناناز تالش و همت همگان چه  آمددنیاي زیبایی پدید 

، همه و همه در کنار هم براي پویایی این دنیا و بیابان خشک تالش کردند و دانستند آمدندپدید  آنان

  ،آمدکن ممکنی پدید خواهد با همدلی و همیاري در کنار هم از هر نامم

و در کنار هم بودن  یجان گذشتگآب و علف سبز شد و هزاري سرو به خود دید که همه از  بیابان بی

و تعلیم و در کنار هم بودن و فرجام خاك  آموزشاز  آنانبود از گذشت و ایثار  آمدهزارعان پدید 

  .خشک بارور شد و به جهان مردگان جان بخشید
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  ها ساخت، از آدمان چه توان میخواهد بود و تا به کجا  موختنآقدرت گفتن و 

نفس  آخرینکه در برابر خونریزي ایستاده است تا  آورداز جماعتی در خون، انسانی پدید  توان می

جان گرفته و از  داند دیروزي دورتر خویش و هیچ نمیو جان ببخشد جنگد که خونی ریخته نشود  می

هر چه در جهان  توان می بخش جانبزرگ شده و  سان نیبدخواندن و از دانستن و از تعلیم درست تا 

  مدد گرفت، آموختنو پیش برد که از  آوردرا پدید 

از  است آموختنهمین  از سنگ گل رویاند که راه شناخته براي بهتر زیستن و بهتر پروراندن توان می

  محتاج بر دانستن و تعلیم است، آدمیجست که  توان میارزش  این چه واالتر چه

بذر دوستی به دست گرفت و به  توان میي کاشتن دیروز است و  هر چه امروز برداشت کرده ثمره

فردا عشق داشت و محبت پیش برد و جهان نیازمند این تعالیم خواهد بود و این قدرت بزرگ را باید 

ارج داد و جهان را به مدد از همین اصل پاك تغییر داد و جهان  به واالترین حد خود پاسداشت و

  آرمانی باید به باالترین حد به سوي تعلیم پیش رود و پویا باشد

  .اصلی مهم و ابدي براي جهان آرمانی که توان تغییر و بهروزي دنیا را خواهد داشت

جهان را هر روز بهتر و زیباتر  انتو می آندانیم به قدرت  ایم و می ما ارزش واالي تعلیم را شناخته

ساخت، جهان آرمانی را باید پر از تعلیم بسازیم، باید به این بزرگی منزلت نهیم و ارزش واالیش را 

را امري اجباري  آموزشکه جهان آرمانی زیباي خود را ساختیم در سراسر این دنیا  آنگاهبدانیم و 
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ي او  که آموخته آوردبرون  آنچه آناز گون سازد و را به کلی دگر آدمیتواند  کنیم، آموزشی که می

  ،است

باید این اصل پاك را براي بهبود جهان به کار بندیم و براي ساختن جهانی پویاتر و زیباتر از قدرت 

به بار  تر بزرگمعترضیم اما ندانستن جبري  آناین بزرگی مدد بجوییم، هر چند جبر زشتی است به 

ماندن و سرآخر در  در جايو  ندانستن تر بزرگآییم تا در برابر جبر  ، ما به جبر در میآوردخواهد 

  رنج ماندن را افاقه کنیم

کنیم تا  ما براي درمان درد بزرگی به وسعت ندانستن و خاموشی دانستن را در جهانمان جبري می

از به مرداب جهالت اسیر و ب خواهند میهمگان آگاه باشند و از سرنوشت خود بدانند، از جهان چه 

هاي  هاي انسان برند و سوار بر گردهنکند و دیوانگان از این جهالت بهره ننشوند تا دیوانگی جهان را پر 

  دانندنشوند و زشتی را اصل و ارزش ننادان 

ندانستن جایی نداشته باشد کسی به جبر و جهالت اسیر نماند و طول عمر  آنباید جهانی بسازیم که در 

 او و به ایم کردهینمان را ادا که دانسته و در علوم طریقتی برگزیده است ما د آنگاهی نکند، بردگ

  مختار است به انتخاب، ایم و حال و جهان را شناسانده آموخته

  خورد ها در منجالب دنیا غوطه نمی او دیگر در جهل وانمانده و اسیر این ندانستن
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جهان باید دست به دست  ي همهتعلیم اجباري خواهد شد و  جهان آرمانی دانستن را جبر خواهد کرد،

ي  کسی به واسطه آنرا درك کنند و به روزي دست یابیم تا در  آزاديهاي این جهان  هم خشت

از این موهبت بزرگ سیراب شوند و بهتر  آدمیان ي همهندانستن اسیر نمانده باشد، سراسر جهان و 

اي از این مسیر دور نشد و  در مسیر دانستن گام بردارند باید حتی ذره سرآغازجهان را ببینند، از همان 

  .باشدرسیدن به این ارزش پاك  باید که خواهانهمت عمومی 

بناي این ي همه، برا آنبودن  رایگان و این تحصیل اجباري براي همگان و در دسترس بودن تحصیل

  بخشید، جهان را خواهد ساخت اولین خشت این پیکره را جان خواهد

ایم که حتی یک انسان به دور از دانش را در جهان نداشته باشیم و براي این مهم  به روزي چشم دوخته

قرار  آدمیان ي همههر چه در توان داریم را به کار خواهیم بست و تحصیل اجباري و رایگان در اختیار 

  خواهیم داد

پیش ببریم و همه را  آگاهیرا در دانستن و  جهان آرمانی به این ارزش واال نیازمند است و باید جهان

 آموزشها ساعاتی را براي  سرزمین ي همهمند کنیم و در جهان آرمانی باید  از این ارزش مشترك بهره

نشود و باوري غیر قانونی تلقی  آموزشدیگر باورها در اختیار همگان قرار دهند و در هیچ جاي دنیا 

هیچ محدودیتی نباید پیرامون دانش در باز باشد و ر و خواندن براي دانستن بیشت آدمیان ي همهدست 
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کامل به نشر باورهاي همه بپردازد و هیچ  آزاديجهان وجود داشته باشد و باید سراسر جهان در 

  تواند جماعتی را منع از دانستن کند کشوري در دنیا نمی

هیچ کشوري فراتر از این باید در سراسر جهان تحصیالت رایگان و اجباري باشد، در جهان آرمانی 

را از  آموختننخواهد توانست تا به جبر مردمان را از دانستن دور کند، باوري را تحریم کند و حق 

یار همگان باورها در کشورش جلوگیري کند و باید تمام این علوم در اخت آنبگیرد، از ترویج  آنان

از چه مفاهیمی بدانند و دوست دارند از چه مفاهیمی  خواهند میانتخاب کنند که  ها آنقرار گیرد و 

ها خواهد  اختیار خود انساناین امور در  ي همهآگاه باشند و یا دوست ندارند از چه مفاهیمی بدانند 

  .و اختیار باز هم رکن اصلی جهان پاکمان را شکل خواهد داد بود

اي کند و باید تنها تحصیل را رایگان و  تواند در این مباحث مداخله هیچ کشوري در جهان نمی

 ي همهریزي کند و باورهاي  در کشورش پایه یموضوعات تحصیلتمام اجباري به دور از تحمیل در 

ار کشور و باور بیان کرده بدون هیچ تغییري در جهان در اختی آندنیا را متناسب با چیزي که خود 

  انتخاب کنند مختارانِخویش ها  انسان تک تکمردمانش قرار دهد تا 

در اختیار تمام  جبراًداریم که باید  آموزشفراي این تعالیم ما در جهان آرمانی نیاز به اصلی دیگر در 

حداقلی  آنشوند و ساعات  آشناها با این مفاهیم  انسان ي همهمردم جهان قرار گیرد و از کودکی 
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را در اختیار کودکان تا  آنساعات معین  آنشد که همه جاي دنیا موظف باشد تا در داشته با

  خود جاي دهد آموزشو در سیستم  ساالن بزرگ

ریزي  نرساندن به دیگر جانداران پایه آزار ،، قانون پاکشآزاديجبري باید پیرامون،  هاي آموزشاین 

تا ندگی کردن و براي ساختن این دنیا نیاز داریم ما نیاز داریم تا جهانی بسازیم الیق زیستن و ز شود،

شود و  تعلیم داده آنانشوند، باید ارزش و بزرگی جهان آرمانی به  آشنامردمان با این عناوین  ي همه

  .را بهتر به پیش بریم آموزشو این  کنیم آشناو قانون پاکش  آزاديرا با  ها آن به فراخورش بیشتر

ها را با این تعالیم پاك  ما باید ساعاتی مشخص در سراسر جهان داشته باشیم تا از همان کودکی انسان

ها نباید که به کسی  را بشناسند و بدانند براي دور ماندن از این زشتی آزارکنیم تا ظلم را بشناسند  آشنا

امان باشند را فرا داد، با مضامینی که در  آزاربرسانند، باید به کودکان مفاهیمی که نیازمندند تا از  آزار

سوءاستفاده که امکان دارد نسبت به  هرگونهکرد و  آشنا دارد میرا از آزارهاي جنسی دور نگه  ها آن

هایی واال و ارزشمند  شناساند با این تعالیم از این جانداران پاك انسان ها آنکودکان اعمال شود را به 

  .خواهد بود مان ندهیآتعالیم راهگشاي جهان  و این و ناجیِ جهان و جان خواهیم ساخت

خشت بر خشت خواهیم از او که با دستان دردمندش  به دستان پر مهر تعلیم چشم دوخته و از او می

و حال توانسته و خواهد  بکشدبرون  هم را به خرج داد تا از ما بهترینمان را  بودن ما افزود و همه

  .توانست که راهگشاي جهان ما باشد
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ها تعلیم است، این دبیر سالمند که درازان سالی است  یاور طریقت تغییر انسان ها آرماندر میان جهان 

تالش کرده در جهان ما واال پنداشته خواهد شد و جایگاهش را گرامی خواهیم  آدمیبراي دگرگونی 

  خواست تا براي بهتر شدن جهانمان ما را مدد کندداشت و از او خواهیم 

را راه به بیداري خواهد برد و  آدمیساعات عبادت است، ساعاتی که  ها آرمانساعات تعلیم در جهان 

پدیدار خواهد کرد که با شناخت جهان پیرامونش جهان را به راه بهتري خواهد رساند و  آدمیاز او 

داشته خواهد شد و در میان این ساعات همه خواهند بود تا بر  این ساعات با شکوه در جهان ما پاس

  دانش و دانایی خود بیفزایند و در برابر این دیو بدسیرت جهل بایستند

چگونه راه را انتخاب خواهند  قدر گرانبر جهان ارمانی چشم و بدوز و بنگر که کودکان این جانان 

ی بخوانند که چگونه در راه تغییر جهان سهیم کرد، خواهند خواست تا از چه بدانند و در چه راه

بنگر و دریاب که چگونه براي جان از  آنانچه جهانی را خواهد ساخت، به میان  آناني  باشند و اراده

  پندارند هر میانمان بزرگی میانگارند و بر وجود این یگانه گو خوانده و دانسته ارزش می آنچه

ر میان این جهان با شکوه چگونه همگان قدر و منزلت به جهان آرمانی نزدیک شو و ببین که د

برون رفت را در میان همین را خواهند دانست و چگونه باز این حربه مدد خواهند برد که راه  آموختن

سه قوم  آناند و حال که در میان جهان آرمانی پرسه زدي با من همراه شو تا با هم به میان  دانایی جسته
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و چگونه جهان خود  آموختندچگونه زندگی را  آنانچشم بدوزیم که  آناندن بنگریم و به داستان بو

  .را ساختند

که این سه طایفه روز در  دانستند می، همه کردند میدر میان جهانمان سه قوم در کنار هم زندگی 

که در  آنگاهدوردست از هم جدا شدند و اجدادي یکسان داشتند، راهی یکسان و مرامی یکسان، اما 

مکانی را براي زیستن برگزید،  آنانمیان زیستگاهشان طوفان شد از یکدیگر جدا شدند و هر کدام از 

، همان مردمان که از خون و نژادي یکسان اند کردهحال دورزمانی است که در نزدیک هم زندگی 

روزگاران گذشته  آناند و روزگاري در کنار هم زیسته بودند، اما حال دورزمانی است که از  برآمده

نسل پیش هیچ در میان ندارند و چندین بار زندگی را از نو به پایان و از پایان  آناز  آناناست، حال 

بهاري  به خسته دلرا هر بار از غروبی  آنانرد و هاي بسیار میانشان تولد ک راه رساندند، نسل آغازبه 

  اقی با زیستن کردندرساند و در این سرسبزي و خرمی هر بار تجدید میث شاد دل

چه  آنانکه  دانند می، همه اند دیدهرا  آنانو همه  کنند میحال این سه قوم در کنار هم زندگی 

  هاي بسیار با هم دارند و کردار و دنیایشان تا چه حد از یکدیگر دور و با فاصله است، تفاوت

  ها در چیست؟ اما تا کنون کسی از خود پرسید دلیل این تفاوت

  ؟اند کردهمتفاوت از هم زندگی  گونه ایناز چه روي  آناندانست که  کسی آیا
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فري میان زمان اهی تازه بگشاید و من تو را به سرافزودند تا شاید  آنپرسیدند و هزاري پاسخ بر 

به دانستن است که  آخررا دریابی،  آنانهمراه شوي و این سیر تغییر و تفاوت  آنانخواهم برد تا با 

  خواهد کرد و دنیا دگرگون خواهد شد، آغازتغییر 

از پدري واحد و مادري یکسان چشم به جهان گشودند، در میان خاکی که به همه زندگی  آنان

شان  در هوایی نفس کشیدند که براي همه آنانبخشید، در میان دنیایی که براي همه یکسان بود، 

  را دگرگون کرد آناناي طوفان سهمگین دنی آنبود و  آمدهیکسان به عبور و مرور در 

این زیستن از هم دور  ي ادامهرا واداشت تا براي زنده ماندن و  آنانصداهاي مهیب  آنروز و  آن

بر  آنانبود که  گونه این و جان خود را در امان بدارند، شوند، هر کدام مکانی را براي زندگی بجویند

  بزرگ و فراخ منزلی بر خود خواند نشدند و هر کدام طریقتی را برگزید و در میان این جها آن

که هر کدام برگزیدند تا در  آنجايشد،  آغازي میانشان  از همان فاصله آناناما شروع زیستن 

ر اي از این سف که ذره آنجايي خود رسیدند،  ي تازه به خانه آنانکه  آنجاياي منزل کنند،  گوشه

 آغوشکه در  آنجاجانشان رهایی یافتند و  ه کرده برکه از ترس رخن آنجايطول و دراز دور شدند، 

بود که در میان هر  آنجايشان چشم به جهان گشودند،  که کودکان تازه آنجايیکدیگر نشستند، 

  کدام از این اقوام دبیري چشم به جهان گشود
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را به جهانی تازه راهبر  آنانبود تا مردمان را بیاموزد و  آمدههر کدام از این سه طایفه را معلمی پدید 

  شود و او در میان میدان شهرشان سخن گفت

اند، هر بار برایشان تکرار شده و هر کس در هر  طنین صدایش را چندین سالی است که همه شنیده

خوانده را از  آناندبیر بر  آنچهتا  خواند مییشان ، براخواند می آنانهمان الالهاي از  آنانجاي براي 

  را در بر گرفت بدانند آناندرس زندگی که  آنهر بار براي ادامه زیستن از د نبرند و یا

  هر کدام در میدان شهر خود چیزي خواند،

را ببین، او با عرق بسیار در حالی که چندي پیش در میان غاري  کند میمعلمی که مدام تشنج  آنبنگر 

وانده است براند و حال مردمان است تا مردمانش را به راهی راست که خود خ آمدهتشنج کرده بود 

  هایش را بخوان ، به او بنگر و خواندهزنند میدر میان راه پر سعادت او قدم 

از فخر و غرور در میان  آنچهاو همان پادشاه زاده است که امروز بی رخت و لباس دوردستان بی  آري

، آنانردمان باشد تا پادشاه ، او دوست داشت تا دبیر مخواند می آنانبراي عرضه داشت دور بر  آدمیان

ها رفت خود را به دل رنج و ریاضت سپرد تا دبیر  ها و جنگل از این رو بود که سالیان بسیار به دل کوه

و خود را به هزاري رنج سپرد تا راه فرداي قوم خود را بسازد و حال بنگر که در  آمدباشد، او بر  آنان

  و براي که خوانده است خواند میاند تا بنگرند او چه  تهمیان میدان است، حضار به دهان او چشم دوخ
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 داشت برمیه سرد در میان مردمان گام را دیدي که چگون قوم است، او آخریندبیر از  آخریناو  آري

دنیا را براي خود کوچک و خرد  ي همهبود و  آمدهیا در دنیا است به دن آنچهاالتر از او براي چیزي و

هست مبدل کند و در برابر بیشمار از مردمان  آنچهاست تا دنیا را به مکانی بهتر از  آمدهو حال  دید می

  بخوانند، آنانهاي باز ایستاده است تا بر  با دهان

اند و  شاهزاده دبیر خوانده شده و این معلم سرد، هر سه ایستاده آندبیر تشنجی،  ،اند ستادهیاهر سه 

 آنانتعلیم  آنچهراه را بشناسند و بر  آناناند، منتظرند تا از  مر ایشانهایشان در برابر منتظر شنیدن اوا قوم

  :خواند کرد میند و ناگاه معلم در حالی که عرق پیشوانش را پاك است دنیاي را بساز

  بخوانید به نام بزرگی قدرتی در دوردستان که خواند تا شما نیز بخوانید

  همه خواندند و دبیر برایشان خواند

  جهاد کنید، قدسی بزرگ که ما را برگزیده است، در راه قدرت جهاد کنید،

  در برابر این قدرت بزرگ ایستاد را بدرید و به خاري بکشیدانکس که 

  یافتید را به غارت میانتان تقسیم کنید مانانیا یبهر چه از اموال این 

  نعمات در پیش رو است بخورید و لذت ببرید آنچهموجودات براي شما است، از  ي همهجهان و 
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 آناني جهان  سپردند، این تعلیم تازه او خوانده بود را به ذهن می آنچهو قاریان  خواند میدبیر برایشان 

 آنچهو در دورزمانی براي دیگران خواهند خواند و در میان همین نداها بشنو  خواندند می آنانبود، 

  تدبیر سرد بر مردمش خوانده اس

  همه چیز جهان در میان لذت است

  جهان براي شما است ي همهرا دریابید و خود را بنگرید که خویشتن 

  د زندگی همین دمی است که در انیددر برابر است لذت ببرید و بدانی آنچهاز 

  دیا آمدهبراي لذت بردن به جهان  از دنیا لذت ببرید که

ماق چاه جهل بسپارید که همه براي دور نگاه داشتن است را به اع آدمیهاي  اخالق و هر چه برساخت

  زیستن است بهره ببرید آنچهتنها خویش را بنگرید و از  اند آمدهشما از زیستن بر 

باید حافظان تعلیم دبیر بزرگ خود  آنان ها سپردند، خوانده بود را به ذهن او آنچهدبیر خواند و قاریان 

او خوانده است را با دیگران در میان بگذارند و  آنچهبه سینه شدند تا در دورزمانان پیش رو سینه  می

براي زیستن باشد، پس هر چه او خواند را بیشمارانی به دل  آناني  تازه نییآبر همه بخوانند تا این 

  سپردند و در ادامه ادامه دادند



 نی شهسواری ٥٥٩

 

ا برگزید او بر مردم اي که شاهی را به کناري افکند و با درد بسیار راه دبیري ر حال بنگر بر شاهزاده

  خواند میشهرش 

  با دیگران مهربانی کنید،

  قانع نشوید آنانرا دریابید و به رنج  آنان

  هید دیدرا به جهان خوا اید کرده آنچهو  اید کردههر چه کنید با خود 

  مکنید آلودهخود را  آزاربا دیگر جانان مهربان باشید به 

  را به درون نپذیرید و اگر پذیرفتید با مهر او را بیاموزید آمدپیش  دادن آزاربرابرتان براي  در آنکه

شمار هر نگاشتند تا دوباره بر جماعت بیاو خوانده بود بر جاي جاي ش آنچهاو خواند و بسیاري از 

  مدام هر چه سه دبیر خواندند تکرار و تکرار شد گونه اینبخوانند و 

 خواند میاو  آنچهیشتنشان جاري بود و مردمان از در دوران بودن ایشان هربار بر مردم از زبان خو

که هر کدام چشم از جهان فرو بستند دوباره بودند  آنگاهگزیدند و  و راه زندگی برمی دانستند می

  خواندند می آنانرا براي جماعت بسیار تکرار کنند و مدام بر  اند خوانده آنان آنچهکسانی که 

در میان مردم است،  اند خوانده آنچهگر در میان مردمان نیستند اما دی آنانسالیان درازي است که حاال 

  ران ساله استاي به گوش هزا بار برایشان آویزهو هر  کنند میشنوند، هربار تکرار  می
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  را اند گفته آنان آنچهي، مدام تکرار وشن می

را کشاندند و حال باز  آنگفتند افزودند و به هزار معنی  آنان آنچهت بر شنوي چه بلیغ و با فصاح می

  خوانند میهم 

  خوانند میخواندند بر کودکان  آنان آنچهو بنگر در میان مکاتب چگونه از  خوانند میهر بار 

  خواندند نقل محافل است آنان آنچهدر میان بزرگان و کدخدایان چگونه بنگر 

  در میان زیستن است آنانواندند تمام تعلیم خ آنان آنچهبنگر که 

راه  خوانند میو همه  کند میخواندند بر جماعت بیشمار تکرار  آنان آنچهیان در تکرار از صداي قار

  زیستن در میان کدامین طریقت نهفته است

  دبیر بزرگ برایمان خوانده بود این معناي زیستن است آنچهبدانید بخوانید از 

  لذت

  جهاد

  آرامش

د را تعلیم دا آنچهکدام از اقوام نامی مترادف از  د و هردر زیستن ش آنانتعلیم  ي همهسه شعار که 

 آموخته آنچههاي بسیار از  و به گونه و هر بار در اشکال مختلف شد میار مدام برایشان تکر برگرفت
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 و حال دیرزمانی است که در میان این تعالیم قد علم کرده و کردند میو تکرار  آموختند یمبودند 

  اند د شدهقومی واح

  ت واحد و صدایی است برابر با دیگرانان یک تنی اسش گویی همه

که بر او  آموختساختند که باید باشد و این سه قوم آنی  آنو از او  آموختندرا به تعلیم  آدمی

را  اند خواندهبر او  آنچهبر او خواندند مدام در حال انجام است، مدام  آنچهخوانده بودند و امروز از 

  در تکرار است خوانده شده آنچهاز  آنانست که تمام افعال ا گونه اینو  کند میتکرار 

  ست که در صلح در کنار دیگر جانان در زندگی است،دورزمانی ا آرامشقوم 

ست و کسی از دیگري گزندي بی معنا ا آزارکند، در میانشان  آزارکسی را  آنکهزید بی  می آرام

اند و  تا کنون نجنگیده شناسند نمیاند، جنگ را  آسودگی زیستهنخواهد دید، همه در کنار هم به 

زیستن جسته و حال  آرامشتمام کمال را در میان  آناناند  ابزاري براي جنگیدن و خونریزي نساخته

  بود و الغیر زیآم مسالمتت در راه زیستن دیده اس آنانت که هر که هر چه از دور زمانی اس

خواندند را  آنانبر  آنچه شان بنگر همه نداي پر تکرار همان تعالیم است،یان بودنجاري در م آرامشبه 

معناي زندگی را جستند و هر بار هر کدام  آرامشدر میان همان  محابا یبردند و به هزاري بار تکرار ک

  جست آرامشخوانده بود افزود و طریقتی در میان زیستن به  آنچهاز معلمان بر 
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، از اند شدهبنگر که طول و دراز سالیانی است که در میان لذت غره  است، جو لذتقوم  آناش  ههمسای

 آغوشبه  ،اند جسته ها ییجو لذتر میان همین زیستن را د ي همهو  برند میهمه چیز و همه کس لذت 

 سازند میبراي لذت جویی  اي تازههر روز ابزار  گیرند، براي لذت از یکدیگر کام می آیند میهم در 

  اند شدهجهانیان سرآمد دیگران در میان لذت بردن خوانده  ي همهو در میان 

قدرتش  آنکهو  بینند میدنیا خویشتن را  ي همه، اند دیدهدر برابر  آنبنگر که زندگی را به  آنانبر 

شتر از دیگران است لذت بیشتري خواهد برد، از زیستن بیشتر لذت خواهد جست و بیشمارانی را به بی

و گفتارشان مدام تکرار بی  است، در میان رفتار آمدههد سپرد و این چرخه به چرخش در خواذلت 

 آنان، قاریان بسیار بر خواند میه براي بیشماران خواند را بشنو و ک آرامشانسرد و دبیر  آنچهپایان 

در میان  و هر چه او گفت را به تفصیل و تشریح بر دیگران خواند و حال دورزمانی است اند خوانده

همه چیز جهان را  جویند، است می آنانبراي  آنچهیان و زندگی را در م برند میاین دریاي لذت لذت 

  اند دیدهکس را ابزاري براي لذت خود اند و همه  صاحب شده

ارزش به  آنغالب شد و حال از  آنانتعالیم در برابر بود ریشه دواند و بر  آنچهها از  یکایک ارزش

  ش بردخواستند پی آنچهرا به  آنساخت و تعلیم  آنانیایی که دبیر براي ، دناند دهیرسدنیاي خود 



 نی شهسواری ٥٦٣

 

 ها جنگدر میان تمام  اند، ري سال است که با همه جنگیدهاي، هزا قوم دبیر عرق ریز و متشنج را دیده

ز حتی و در طول این سالیان درا خوانند میرا ماشین کشتار  آنان ،اند کردهپا نامی براي خود دست و 

  سالی را بی جنگ به پایان نبردند،

گیدن بود تعلیم دبیرشان بود دنیایی را ساختند که همه در میان همین جن آنچهو با  آمدندبه جهان  آنان

  و خون فرا گرفته است دنیایشان را جنگ ي همهو حال 

سپارند که قاریان بر  ایستند و همه را به کام مرگ می ي حقیقتشان دورند می یرهکه از دا آناندر برابر 

  دبیر بزرگ برایشان خوانده بود و جهان را به یکرنگی خود خواهند کشاند آنچهخواندند از  آنان

را  آدمیانو حال این  آمدندخواندند در  آنان آنچهدر میان افکار دبیران خوانده شد و مردمان به شکل 

  نگ با یکدیگر فاصله استهزاري فرس

  و صلح طلب است آراماز نژادي خاص که  ،خوانند می آناناز ذات  مدهآه بر بسیاري را بنگر ک

  از خونی پاك که هماره در دل جنگ است

را بدین راه فرا خواند  آنان آنچهاست و کسی از  آمدهاي برگزیده که براي لذت به جهان  از طایفه

  چیزي نخوانده است
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در دل مردمان دفن میان این افکار داشتند و دبیران هایی اینسان دیده که دنیا در  را طایفه آنانهمه 

  شدند و تعالیم به خواب سپرده شد

  الیم او استهر چه کرده از میان تع آدمی خوانند می آدمیانبشنو که بر تو بیشماران  آرام حال به نداي

تو  نگاري و برایش هزار برهان خواهی تراشید که دوردستی دبیري براي به دور می او را پس زده

خواند و شاید  گونه اینس معلمت نش شدي، شاید در کالس درخواند، شاید محصور قاریا گونه این

  اند خواندهچه  آنانخواند که بخوان  یچ تن تو را نمیتو را تعلیم داد و حال ه گونه اینجهان 

 گونه اینا ر آنانچه خواند که  آنانکه بر  آفریدچنین دیورویان  آنانکه از  چه خواند آنانکه بر 

  را طالب شهوت ساخت آنان گونه اینچه خواند که  آنانبر کرد و  آرامشطالب 

تعلیم  آنچهتا از  آمدهبر هم  ،ندیجو یمکه چگونه بر هم  بینی میرا  نیبر زمهاي  ، قومبینی میباز هم 

به  اند خوانده آنچهو سر به زیر از  آرامکه  اند انیآدمو این  خوانند میدبیران  دیده به یکدیگر بتازند،

  برند میپیش 

و بیشماران تنها  سازند ینماند، همه که راه  نیستند، همه را که راهبر نخوانده ساز راهمردمان که  ي همه

تا مسیرها را دنبال کنند و بیشماران که ادعاي ساختن راه  آمده آناناند،  اه ساخته دوختهچشم به ر

ساخته را دنبال و گهگاه بر  آنان آنچهاند، تنها  مان پیشین واماندهکه در میان راه معل را بنگر اند کرده

  اند افزوده آن
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مان گفتارهاي طول و دراز پیشینیان بنگر و ببین که چگونه دنیایشان در میان ه آنانباز هم بنگر بر 

  راهبري بود چه فرجامی داشتند آرامشرا خوانده به راه  آناناست، اگر 

 آرامشو طریقتی در میان  خواندند میراهی به صلح  طلبان جنگخواهان و جنگ  آناگر بر 

  امروز چه راهی را برگزیده بودند؟ ساختند می

 آنانخویشتنشان جانان بسیار در جهان و به انتظار مدد  که جز خواندند میاگر بر لذت طلبان خودخواه 

  را چه طریقتی پیش رو بود؟ آناناند امروز  نشسته

 آنانا یاراي خواندن بود چه روزگار در پیش روي طلبان از مهر و ترسیم راستینش کسی ر اگر بر مهر

  ؟آمد یمزمین چه اقوام پدید  بود و از این هزاران قوم بر

خواندند براي زیستن به جهان باید که دندان نیش را  آنانتیز که دبیران بر  يها دندانهزاري قوم با 

دندان عقل شما سودي نخواهد  خواند میاالتر رفت و شنیدم دبیري که تیزتر کرد، کار از اینجا نیز و

  را چون نیش تیز کنید ابیآسداشت، سوهان به دست گیرید و دندان 

او  آنچهي  و دیگرانی به دنباله خواند میاو  که تنها راه دریده نشدن دریدن دیگران است، دیبدر

هاي نیش در  ها امروز اقوام بسیار با دندان خواندنخوانده بود بر دیگران خواندند و در این هزارتوي 

  اند آمدهها بر  جویدن خرخره آرزويدر  ها خیابانمیان 
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کاشتند را به طول این سالیان هر بار به زشتی برداشت  آنان آنچهدبیران جهانمان را فرا گرفت و  چه

 آنان آنچهامروز جهانمان را فرا گرفته است، از همان دردهاي پیشینیان است و باید  آنچه، ایم کرده

را  آنان آزارو منع  آزاديبا سنگ محکی از جنس  و خطاي خود بسپاریم آزمونرا به میان  اند خوانده

  بنگریم که راهگشاي فرداي ما همین خواندن خواهد بود

جهان را دگرگون کرد  توان می آنبا مدد از  آنچهاست، در روزگار در پیش رو در برابر  آنچه آري

ل و شمایل بدل کرد و امروز به جاي جاي بدشک ییها غولاقوام یکسان را به  ست کههمین تعلیم ا

  جهان از اشکال او دیدهایم،

کمک دیگران شب را به  آرزويکرد و در  است، چه زیبا دیگران را مدد آرامگاه دیده که ملتی چه 

  ،اند خواندهدیوانگانی را خواهی دید که فریاد زنان  آشفتهبر  آنگاه، سحر برد

  اند از برگزیدگان آنان

  اند با دیگران متفاوت و از خون پادشاهان آنان

  اند نوادگان خداوندان آنان

 آنگاهاندند از چه بود، خو آنانبر  آنچهي اغماض بنگر و با شک بخوان که  خواندند را به دیده آنچه

  را بدین راه امروز رسانده است، آنانمرامی ت که چه طریقتی و چه خواهی ساخ
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بلعید و باز تویی که با خواهند را  در کتفت تو آمدهن نیش بر ادید که با دندقوم خود را خواهی  

انسان ه ساختن جهان ترغیب خواهی کرد و را به راه دوبار آنان آزاديتعلیم به مهر و  آنچهخواندن 

  .آفریدرا خواهی نوین 

قدرت قدسی در میان  آنچهبا  استنیازمند  اي تازه نشیآفرمه ر که جهان به  نندگانیآفربیافرینید اي 

  .خواهد شد آفریدهبیافرینید و از سحر بزرگ تعلیم بهره برید که انسان تازه به تعلیم شما  استدستان 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فصل سوم

  مشکالت جهان آرمانی

  

  



  

  

  

  

  

  

  بندی جهان تقسیم

  

  



  

  

  

در کنار یکدیگر زیست و با هم شد، هر روز براي بهتر زیستنش بیشتر از پیش  آدمیاز دیربازان 

یکپارچه شد تا بتواند از گزندهاي دنیا در امان باشد و به بهروزي و کامیابی زندگی کند، این زندگی 

شدند و در کنار هم دیار تشکیل دادند، واي که رعد زد و طوفان  ماعی را پیش برد و بیشتر متحداجت

سمان بلعید و آ را به خاك می آدمیانو بارید  از آسمان می آتشن باز کرد و بلعید، اشد، زمین ده

  ها را کرد انسان باران سنگ

ک روز بر ، فریاد زد، یک روز آسمان غرش کرد، یک روز به کوه و یآمد تر پیشاي  از دیوانه  دیوانه

م تن سوخته و زیر شالق بنا ساختند و خشت به خونشان به روي ه شمارانی بیتخت بود و یک روز 

مغلوب شد و  آنانگان هر روز فرمان دادند و یکی بر دیگري تاخت، انباشتند و هی فریاد زدند، دیو

  در خون ماند، دیگري سوخت و خاکستر شد، جماعتی را به زیر پاي درآوردند و تعدادي برده شدند
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لع را بخشید، باز دیوانگی بر دیوانگی بیشتر این و ها آناسیران یک به یک گردن زده شدند و یکی 

ها  ید بر جان همین انسانبار آتشان را بدتر و بدتر کرد و آسمان به جویی دنیایم پرستی و سلطه قدرت

  سنگ ریخت که از همان دیوانگان بود

کشیده شده بود و هر روز بر  آتششان به  و جماعتی که در خون خانه داد میاي که فرمان  دیوانه

دریغ و خاك بر  ها بی ها افزون شد و قدرت مردند، کاخ شماري بیدیگري تاخت، هزاري میلیونی و 

و باز بسته شد، هی تقسیم کردند، هی کشتند، هی سوزاندند و هر بار  خاك و مرز بر مرز گشوده شد

  اسارت داد و در این دیوانگی هی پیش رفتند آدمیانبه فرمانی مرگ هدیه کرد، به 

  اي بدل شد، و زمین به خونابه

در هم شکست و باز  هاي منجنیق نگهاي سربی و س ز کشیده بود به توپشهري که دیوار داشت و مر

وار  ي شهوت دیوانه مست از این باده آدمیی به تخت فرمان داد و هی قدرت افزوده شد و پادشاه

  .پادشاهانه خاکستر شدتاخت بازگشت و 

را خاطر نبود هدف از  کس چیهفرجام نداشت باز پیش رفت، هر بار به سیمایی چهره برون کرده بود، 

ت بنشیند و فرمان دهد به زشتی و اي بر تخ سلطه بجویند که دیوانه خواهند میزیستن چیست، 

  .و باز پادشاه از پشت پادشاه رعیت براي رعیت و برده از پس کنیزي دگر به میان آید دیوانگی
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ز و یک روهیچ در یادها نماند و هی تقسیم شد، کوچک شد  آنخوب زیستن از خاطر رفت و از 

دوار باز هم پیش  و این سیرباز کشت و باز خون ریخت و  آمدبزرگ به سوداي بزرگی باز لشگر 

  رفت و کسی یاراي ایستادن نداشت

روز که شناختند ثروت را، به درون خاك و باز لشگر و قدرت دندان تیز کرده در  آناي واي از 

ها پیش  و بمب و هر روز در این دیوانگی خمپارهش برد و باز ن و کشتن ارتش پیانتظار خوردن و برد

  شد انیرو ویدپرستان و  قدرت جوالنگاهرفتند، دنیا 

هیچ به یادشان نیست که چگونه تقسیم شدند، از دیربازشان هیچ به خاطر  اند بردهحال دگر از خاطر 

  خواهد و ما به کجا رفته و هدف از زیستن چه بود نیست و اگر باشد که چه دنیا می

اك صدایش کوه نجوا کرد هدف از بودنمان را و خاموش پژو آرامي کوه  و ریش سپیدي به قله

  پاسخ داد چه بود

هاي بسیار بدل  و چگونه ما را به نیم آمد، جماعت بسیار که چه بود، این تقسیم از کجا دانستند نمی

کردیم چه پاسخ  طلب ایدنخواهیم، چه از  ایم و زندگی می کرد و حال در این تعصبات وامانده

  ك گشتروز که طلبمان از خاطرمان پا آناز  ایم و اي واي جسته

جماعتی که هیچ  آمدن، باز به مسخ در ها قصهباریدن کرد باز هم همان  آتشباز رعد در آسمان و 

و هر روز تخت نشستگان به جایش تصمیم گرفتند و به زور و  خواهند میندانسته که از این جهان چه 
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خواري به سر  سوداي جهانزر انداختند و وامصیبتا که گاهی بردند از این ذخایر و منابع و قدرتمندتر 

  دادند

  همه را زیر یک علم درآوردند و دنیایشان، هزاران فرسخ زِ هم دور شد

بود که سالیان  آرام توان میلیک مگر  آیندزندگی کنند، به کامیابی خویش در  خواهند میهر کدام 

دیو سوار شدن و باید این اي  توانند راه بپیمایند، مگر به گرده هاي خسته سوار مانده و نمی بر این گرده

  ما است آننفس کشید و دوباره جهان پروراند که جهان از  آزاداز خویش دور کرد و  رویان

و در طول این تاریخ هزاران  آمدهما دنیایی داریم که در طول این سالیان دراز به تقسیمات بسیار در 

روز نه سعادت و  آنکه از را بخش بخش کرده، حیف  آنبار تکه و پاره شده و هر بار قدرتی 

  جویی مبدأ این تقسیمات شد، پرستی و سلطه کامیابی و زندگی بهتر که قدرت

اي نشستند که  تقسیماتی که در طول این تاریخ به جبر اتفاق افتاد و هر بار جماعتی به زور در پرده

در این دنیاي به  بکنند، چه زمان خواهند میدیوانگان سوار بر قدرت بتازند و پیش روند و هر چه 

جویی نه از براي منابع و ثروت  پرستی از براي سلطه ، دنیا را که نه از براي قدرتایم کردهاختیار تقسیم 

باشیم در این جهان همه به عشق  آزادکه  و نه از براي شهوات انسانی که براي زیستن تقسیم کنیم

  بسازیم و برایش تالش کنیم، اي خانهخویش 
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م جهان را دوباره تقسیم کنیم نه به جبر و قدرت و تحمیل دیگري که به عشق خودمان خواهی امروز می

  مسلکان خودمان، تقسیم کنیم باوران و هم به باور خودمان به طریقت زندگی خودمان به هم

 ها يبند میتقسجهان آرمانیِ ما باید تقسیم شود، هر باوري باید که سرزمینی داشته باشد، اما ما در این 

 این بارخواهیم  سنگ جلوي پاي ما است، می ترین بزرگمشکل برخواهیم خورد، شاید این عامل  به

  جهان را به اختیار خودمان تغییر دهیم که حقا هم اختیارش را داریم

اي از این خاك هم که شده  اي از این دریاي بیکران در این خاك حق زیستن دارد و ذره هر کس ذره

  به اختیار خویش به دست گیرند و آرزویشان را خویشتن رقم بزنند، خواهند می

مشکل براي پیدایش این جهان  ترین بزرگپیدایش جهان آرمانی خواهد بود که  سرآغازتقسیم کردن 

  هم همین خواهد بود،

 بندند و دوباره جبر را آزادگانتا راه بر  اند آمدهداران بر  مشکالت بزرگ در پیش رو است، قداره

 خواهند میو  آمدههایی که از جبر به تنگ  آن و تمام آزادگانحاکم به جهانمان کنند و یاغیان و 

دانیم که جز همیاري و اتحاد  باید براي این مشکالت راهکار دهند و می اختیار دنیا به دست گیرند

  .از دل جهان پاك نخواهد شد چ مشکلیآدمان هی

که جهان را دیده باشیم، ظلمت  آنگاهو ظلمت جهان است، جهان آرمانی راه برون رفت از دردها 

 آنبر  صدا کیاست که همه  آنجادست یابیم،  آزاديرا درك کرده باشیم و بخواهیم به  آندریغ  بی
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و باید براي این راه  آوریمبه وسعت جهان آرمانی پدید  عاري از زشتی خواهیم شد تا جهانی پاك

  .تالش کنیم و از هیچ فروگذار نباشیم

را به اختیار خویش و براي  آنتا  آمدهبار ما  جهان را به درازایی تقسیم کردند بر خون و جنگ و این

تا در برابر این اختیار بایستند و باز  آمدهم کنیم، هزاري بر خویش تقسی ياهایرؤزیستن به دنیایی در 

در جبر سر دهند لیک ما نباید که بر جاي بنشینیم که رهایی تعریف بر اختیار داشت و هر فریاد ماندن 

  .زیستن است آزادکشیدن اختیار  آغوشبه بار بر ما خواند رها به دور ماندن از جبر خواهی بود و 

  سرزمین که تو را وطن خواندند بنگر آنبنگر به دنیاي پیرامون و 

  ؟بینی میچه 

  در قسمت و تقدیر رقم خورده از نیاکان آمدنز جبر پیشینیان، جز به بند در چیست این خاك ج

  چگونه دنیایمان را قسمت کردند؟

  خوانند میچگونه ما را وطنی بخشیدند و مدام بشنو که بر تو از پرستیدن این خاك 

  شنوي؟ را به گوش می آنانصداي 

اند سجده  نیاکان برایت به ارث گذاشته آنچهتا بر  خوانند میچگونه از همان طفولیت بر تو  بینی می

  را بپرستی؟ آنبري و 
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اي نظر بر تاریخ  حتی لحظه آنکهستایند، بی  را می آنبر خاك اجدادي سر ساییده دست بر آسمان 

  کنند آنگیري  شکل

  چگونه این وطن را سرزمین تو خواندند؟ آنکهرا هیچ در خاطر نیست از  آنان آیا

  را مرز و بوم ما خواندند؟ آنال با دوربازان نیست که نیاکان چگونه را هیچ خی آنان آیا

  اي واي که این جبرپرستان چگونه ما را در این جبر وانهادند و طالب پرستیدن این خاك شدند

  شاید سرزمینت را در جنگی جان فرسا مرز کشیدند

  شاید حماقت پادشاهی زنباره خاکت را کوچک کرد

  را به باد داد آناي  زود و دیگر معشوقهشاید زنی مرز تو را اف

شاید خون بسیار ریخته شد تا امروز تو در مرزي بزرگ و پر گوهر زیست کنی و خود را از مالکان 

  بخوانی

  که در جبر بدین خاك چشم به جهان گشودند؟ آمدکودکان بیشمار خواهد  آنچه به روز 

در میان صلح  آنانا زیسته و کمی دورتر همتاي ه است که گاه در میان بمب آنانچه دنیایی در برابر 

اند، خویشتن را  زیسته است، هیچ اختیاري در میانه نیست، همه خود را به دیو بدصورت جبر فروخته

  اند بردهدر اختیار او واگذاشته و بر پایش سجده 
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  اي بزن مرتبت بوسه ، برخیز و بر پاي این بزرگخوانند میتو را فرا 

  مریدان بسیار خود را در این دیوانگی فرا بخواند است تا آمدهجبر 

افسون خواهد کرد که ر بار تو را به پرستیدنی در خاك بافد برایت هزاري خواهد خواند و ه جبر می

  همه از جبر گذشتگان است

  اینجا وطن تو است؟

  هم وطنان تو؟ آدمیانشمار این خاك موطن تو و این بی

  نزدیک و از هم کرده استن را به هم چه ریسمانی شمایا

  اي؟ عرف اینان را عرف خود پنداشته آیا

  همتاي باورهاي تو است آنانهاي  رسوم و سنت آیا

گویند  اي، هر چه می و تو محکوم به در جبر ماندن شده خوانند میدورتري هم وطنانت تو را به خود 

  کاران مرگ است اي تکرار خواهی کرد که جزاي خیانت را به دنباله

، تو را نیز به دار خواهند سپرد، اینجا یا آنانیهاي دار بسپارند، تو نیز از  تا خائنین را به جوخه اند مدهآ

که جزاي خائنین تنها  ي مرگ سپرده خواهی شد باشی و یا به جوخه آنانباید از همینان و هم وطن 

  مرگ است
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نند، او کیست ي این دیو را ببی چهره تا آمده، بیشماري بر خوانند میطناب دار بر گردنت مدام برایت 

هاي  کوبند، با سنگ ن وطن اجدادي خیانت کرده است، چوب به سر رویت میکه به ساحت قدسی ای

وطن خود به مرگ درود خواهی گفت تا  آرزويفرستند و تو در  در دست تو را به کام مرگ می

  بینیخود باز گشایی و دنیاي را دوباره ب آرزويشاید دورتري سر به 

اینجا زیستن  ست که زندگی را در میان خود نهان کرده است،ا فرا بخوانید، اینجا تنها مرگ امرگ ر

بمیري و زندگی را در میان مرگ اینجا براي زیستن هم باید  ي مرگ خوانده خواهد شد، هم به مثابه

  وییبج

هیچ از این وطن ندانسته تنها  و تو خوانند میو مدام خائنین را به مرگ فرا  اند کردهبه صلیب مصلوبت 

  اي مرگ جاري میان این بودن را براي خود فرا خوانده

  بدرید خیانتکاران را بکشید و

سیاه دیدند، حتی نگاهتان  آنانسپید و  م وطنان تو است، تو دنیاي رااین نداي دردناك بیشمارانی از ه

تا توي دور از جهان خود را دورتر از جهان خود  آمدندناممکن بود و و سمان از هم دور آنیز زمین تا 

ه خود خواهد بلعید و در کوتاه زمانی تو دور گردنت خواهد رقصید، تو را ب کنند و حال طناب دار به

  در میان چنگال مرگ در خواهی ماند
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داد، هد که این دیار تنها مرگ را نشر خوا خوانند می، همه را به اشد مجازات و مرگ فرا خوانند می

هر کس طناب دیگري  ،اند سپردههاي دار  ود را به جوخهاین ملت تنها به مرگ زنده است و مردمان خ

دیگري  آنگاهي او خواهد زد، جان کندنش را خواهد دید و  و با ولع به زیر چهارپایه کند میرا صفت 

 مجازاتا به خیانتکاران ر ي همهدیگري را به مرگ خواهد رساند،  آناو را به مرگ و دیگري 

  خواهند رساند

وردي بر زبان سمان برده با آدار است او را خواهی دید که با سري بر  ست که میانهاینجا تنها مرگ ا

  هد خواندمردم را به خود خوا

بیشمارانی را خواهی دید که با دلی چرکین و پر کینه  را اینبار به اختیار تقسیم کنند، تا دنیاي آمده

اهد ، در برابر انکس که در برابر جریان حاکم بایستد و بخومحکوم به مرگ کنندرا همه  خوانند می

از دیگران بیشتر و بهتر بزید محکوم به  آنکه، شنا کند، غرق شدن در دریا را پیشنهاد خواهند کرد

  ، اینجا سرزمین مرگ دوستان است، همه در مرگ زندگی خواهند کردمرگ است

بر  آزادي آنچهکنند،  آزاديبه  غنیتا اینبار اختیار را  آمدهیش ر و بیندان بیشمار در صحنه را بنگمردم

تا اینبار  اند آمدهبه میدان  آموختهتیار از اخ آنچهناي زیستن بخشند و حال با خوانده است را مع آنان

  جهان را به اختیار خود تغییر دهند،

  تیار خود بکشید،مرزها را به اخ
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هر کس به اختیار خود زندگی  آنبسازیم که در  اي تازهبیایید تا دنیا را تقسیم کنیم، بیایید تا جهان 

و هم  خود بر آید، همه به اختیار وطن آرزوست در پی کرده ا آرزوهر که آنگونه که خود کند، 

  وطنان خود را انتخاب کنند

  بیایید تا جهان تازه را بسازیم

  اند ایستاده آناناران با شمشیرهایی در دست در برابر اند و بیشم گفته ها آن

  خیانتکاران را به دار بسپارید

  محکوم به مرگ هستند دانند نمیانانکه ارزش این خاك اجدادي را 

و براي ما به یادگار  این خاك را از دیربازان اجداد ما حفظ کرده این خاك اجدادي ما است،

  اند ام میهناینان خیانتکاران به م اند، گذاشته

  همه را بدرید که اینان دنیاي را به تباهی خواهند کشید

  ... آمدهاند،  داران میهن دوست در پیش قداره

تا مرزها را  آمدهها،  ها و بمب هاي در دست، شمشیرها و گرزها، تفنگ با قداره تا دنیا را بسازند، آمده

  یم و ایمان به جبر فرا بخوانندبکشند، مردمان به اختیار را بدرند و همگان را براي تسل
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یش پسپارند و مرز را  همه را به مرگ می درند، ون نفر از مردمان در پیش میدر پیش با ارتشی میلی

  ، این خاك اجدادي ما استبرند می

  به غنیمت خواهیم گذاشت ندگانیآن سرایی است که ما براي ای

  خوانده شده است، گونه ایناین خاك زیر پاي ما با خون بسیار ریخته 

خواند، در خود و از زندگی دور  ت و هیچ فعلی را نمیکه هیچ نداش آرامدورتري منزل قومی بود، 

زموده آبود، برایش خواندند که این دنیا همه رنج است و او خود را به رنج وانهاد و قوم دیگري که 

  خود کرد آنز و هر چه در برابر بود را ا آمدرا در برگرفت،  آنانبراي جنگ بود 

  مردان را سر ببرید، زنان را به کنیزي بگیرید و کودکان را به عنوان برده بفروشید، اینجا وطن ما است

ي خود را  تا جهان تازه آمده را بسازند، اي تازهتا وطن  آمدهه ها در حال ساخته شدن است، هم وطن

  اند ین بیشماران که مرزها را کشیدهو بنگر بد خود کنند آنتا جهان را از  آمده آنان، آورندپدید 

خاك زیر پاي خود را نگریست و خون در میان خاك را دید، زمین دهان باز کرده بود و از میان 

که  آنگاهون داد و چندي خون به بیر آرامبود،  آرام، ابتدا کرد میي خاك زیر پا خون فوران  حفره

  ر باز کرد و خون از دل خاك برون زدزد، س آنکند و چند ضربتی با پا به نظر به حفره اف
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بیشماران سربازان از هر سو را که به هزاري عنوان  آنراند،  نام همه را به زبان می ،خواند میا خون فر

را به پیش فرا خواندند تا دنیاي را به جبر بسازند و حال در  آنانبودند تا مرزها را بکشند،  آمدهبه پیش 

در میان زیستن مردمان در پی  آنانآمیز  است، شاید این خون جنون آمدهمیان خام خونشان به خروش 

  ...اختیار بجوشد و همه را در خود غرق کند، شاید همه را به مرگ و مردن فرا بخواند و شاید

و به وجودت رخنه خواهد کرد،  تراود میدانم اما خون در میان پاهاي خود را بنگر، از تو برون  نمی

  ،آمدنداست که براي مرزها و گستردن قدرت به پیش این خاك اجدادي 

  تا همه چیز را صاحب شوند آمدندمالکیت  خراش گوشهاي مدام و  با ناله

  دخود کنی آنغنیمت یافتید را از  آنچهامیري خواند، حمله کنید، همه را بدرید و 

خود کنند و حال  آندر برابر است را از  آنچهتا  اند آمدههاي در دست بر  ، بیشماران با قدارهاند آمده

اند، وطن تو را چگونه  تی، هم وطنان تو از کدامین هم وطنان خوانده شدهدمان هستو از کدامین مر

  ساختند

به روي  اش آمدهشاید رهبري در میان اجداد تو بود که قدرت فراوان داشت، شاید با دندان نیش بر 

  را براي خود کرد، اودردمند تیزي کشید و تاج  پادشاهی
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تقسیم شد، شاید  خواستند میشاید وطن تو در میان قدرت قدرت پرستان بیشمار که دنیا را براي خود 

ت الیان براي استقاللی کوشیدند و از خون گذشتند که باز در میان خاك اجدادیاجداد تو بیشمار س

  کند ها بجوشد و به خروش همه را در خود خون فوران کند و از میان سنگ

  اي؟ ها منزل کرده تو در میان کدامین این خاك

  ؟اند خواندهتو را از کدامین هم وطنان 

  ؟اند آمدهخوانده از تو و باور تو  وطن همتن از این مردمان چند 

  چند تن با تو هم راي و هم عقیده نه در فرعیات که در عناوین و متن با تو برابرند؟

  اي؟ را خویش خوانده آنانچند تن تو را از خود و تو 

  نقاط مشترکتان، چیست؟

  هزاران کوه دور بودي؟ آنانخواندند تو از دنیاي  آنانبه رنگ پوست همسان تو را از  آیا

  دور بودي؟ آناناز نزدیکی خون و خواندن و نوشتن تو را از خود دانستند تو از دنیاي  آیا

که  آمدهپایت به جوش دانی که خونی در زیر  میتو تنها  اند آمدهکه به دنبال تو در  آیاو هزار  آیا

  اند ها کشیده هاي خون در میان وطنت بود، مرزها را بدین خونابه همه از ریختن حمام

  اند بریدهو پا بسته سر  هزاري را به بند دست
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  ایم شده آنانهزاري را در بند به بیگاري گماشته تا همه چیز را براي ما کنند و ما وارثان خون 

  بود آمدهستوه ودن در این خاك به تنی که از ب آن، دوید میوار در میان شهر  انهدیو

اینان از من نیستند، اینان با دنیاي من هزاران فرسنگ فاصله دارند و دنیایمان هیچ شباهت و نزدیکی به 

  هم ندارد و نخواهد داشت

دار دنیاي او بود، او  ه تنها جبر میانهاو به سرزمینی زاده شده بود ک ،خواند میو بر همه  زد میو فریاد ا

سپرده داشت، مدام از جبر بر لبان دیگران شنید، او را به ستوه  آزاديبه اختیار و سري در دل  دلی که

و من در تعقیب زندگی  اند دیدهزیستن را در مرگ  ي همهزندگی بیزارند،  ي همه، اینان از آوردند

  ام برآمده

، در جاي جاي زمین پخش کرده تا از هم اند آوردههیچ راه در میانه نیست، هم وطنان من را به بند در 

تا او  آمدهکه به تعقیبش  بیند میت و حال با این بیشماران نیس قرابتیکی و دور بمانیم، ما را هیچ نزد

  را دریابند

  جزاي خائنین مرگ است

  آمدهمیهمان  ي دهیدخود که به  دیدن بیشماران در خاك دود و دیگري را دیدم که مدام از او می

بر  آنانتا دنیاي خود را بسازند و حال بیشماران تازه خوانده به خاك  آمدهبیزار است، او و هزاري بر 
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را به مرگ بخوانند، زیستن در برابر زندگی است و ندایی مدام بر او خوانده است  آنانتا دنیاي  آمده

  خوش باش، او حبیب دنیاي تو است که با میهمان خود

او که هیچ قرابتی با ما ندارد و باز ندایی بر او  هم وطنان من نیست،او که از  از حبیبش بیزار است،

باز نداي خود را  خواند میي تمدن و فرهنگ تو است،  نشانه آنانخوانده است که نزدیکی با 

  ،ر از غریبگان را در شهر دیده استو بیشما خواند می

  را به تقاص بودن درید آنانباید 

اي را شکافت و  ي یکی از تازه واردان کرد، او کرد و دیگر سینه را به درون سینه داین را خواند و کار

 تا حق خود را به انتقام در گیرند و حال در میان شهر هر آمدندتازه واردان در بند با قداره  آن آنان

  نتقام بازماندگان در مرگ استا به دست منتقمان کشته و یا به اکه ی اند کرده آویزاناي را  روز جنازه

، همه محکوم بدین اند سپردههاي بر دار ندارد و همه را به بند و بر روي دارها  خیابان جایی جز جنازه

  مرگ پرستی شده و در رنج خود خواهند سوخت

د و دیگر کسی در شهر نیست، همه یا از کاران را بدرن یانتتا خ اند آمدهها به گوش است، دوباره  ناله

که مرزها را  آنانو تنها  اند مردهواردان بر دار و یا منتقمان در بند، همه  کاران بودند، یا از تازه خیانت

شاید این  تر شد، این رفت و برگشت کوچک کوچکدر  آنانکشیدند در خود واماندند، شاید مرز 

  این وطن نبودمرز نابود و شاید فردا دیگر خبري از 
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  راستی وطن تو چه شده است؟

  ؟اي آوردهاز او نامی را به خاطر  آیا

  اي؟ ها دیده تا کنون نام او را در میان نقشه آیا

روزگاران  آنذاشتند زیرا که جبر چنین فرموده بود و حال تو را حتی خیالی با از او هیچ به جاي نگ

تا موطن دیربازان خود را  اند خواندهروز دیر نخواهد بود و حال تو را فرا  آننیست، حتی تو را یاد از 

  او را از میان برد زیر خونیاد ببري، روزي بود و حال نیست، زیرا پادشاهی 

  زیرا استثمارگري پیر او را براي خود کرد

  فرزندان را یتیم در خود وانهاد ي همهزیرا او از بین رفت و مادر 

 آنان، کنند می، محکوم به خیانت کشند می، به دار سپارند یمهاي دار  به اختیار را به جوخه مرز خواهان

 آنانکه  اي به زشتی خواهد برد هرا هر طایف آنانخواهند کرد، نام  رانند، نفی بلد را از خود می

  دنیا خوانده خواهند شد، خانمان یب تانیهو یب

در میان نباشد که زر و زور و تزویر همه چیز را براي خود  انآنهزاري قداره دار ایستاده تا نامی از 

  کرده است
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منابع بیشمار  آناین وطن در میان  ي همه را به بندگی خود فرا خوانده است، بیشماري قدر گرانزر 

  است

  و هواي بی نظیر معناي این خاك اجدادي است آبدیگري خواهد گفت، این 

  را سجده کرد آنباید این خاك را پرستید و بزرگی هد خواند دیگري خوا

  زیستن در کنار هم است ي الزمهري از زبان مادري خواهد گفت که یگانه دیگ

  تن از زندگی نخواهد گفت برهان و دلیل خواهند خواند و هیچ هزاري

  آوردسخنی به میان نخواهد  آرامشهیچ تن از 

طایفه و انسان در بند جبر زاده در اسارت و تسلیم این که این  را تکریم نخواهد کرد آزاديهیچ تن 

  باور زنده است

ي خود ساخته که قدر ارزش و بهاي بسیار برا آنکرد، یست، تنها تظاهر به زندگی خواهد او زنده ن

  را در میانه نخواهد بود، آناي با زندگی و ارزش  را خاطره آناندیگر 

با گریبانی  آناناند،  خود جستهدر دنیاي پر قدرت و ثروت  هان رابیشماران بنگر که همه چیز ج آنبه 

دریده در برابر جماعت اختیار خواه خواهند ایستاد و یک به یک را به درك خواهند فرستاد زیرا باور 

  نزدیک است يا ندهیآدر  آناندارند درك جایگاه 
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کرد و دیدي که باز  دل سپرده بدین قدرت ملزوم در جهان خود همه چیز را خرج داشتنش خواهند

  دنیا را به خود خواهد خواند آزادگانهم نداي پر طمطراق 

که خود را به  آنانقدر برهان و دلیل بدین اختیار خواهد بود که در خواب ماندگان را بیدار کند و  آن

  نه به منطق که به هیچ جهان بیدار نخواهند شد اند سپردهخواب 

دوباره خواهیم خواند و هزاري تکرار خواهیم کرد که همه زندگی را دریابند و براي زیستن بجنگند 

  اند دیدهدنیا را در برابر  ي همهو  آمدهکه تنها باري به جهان 

نظر افکند و روزي  آزاديو  آرامشبراي این تنها بار زیستن باید که در میان زیستن به کمال بودن و 

  ها است انسان ي همهزیستن در جهان براي  ي همهزیستن برابر با  رؤیارا در میان این 

تا اختیار را به جهان حاکم کنند و هر چه خوانده خواهد شد همه در  آمدهحال همان مرزبانان تازه بر 

میان تغییر  نداي جهان ارمانی به وسعتی در همه براي ساختن جهان بیکران است، است، آنانهاي  سینه

  .دنیا را به خود خواهد خواند ي همهاهد شد و ساخته خو



  

  

  

  

  

  یپرست وطن

  

  



  

  

  

گذرانند  هاي بسیار جهان و به تیغ می تازند به خاك و می آمدهدر  شمارانی بیهایی به دست  بیرق

  هاي بیشماران را جان

به تعصب داشتن خاك و به سوداي عظمت این خاك اجدادي هر روز بیش از پیش دیوانگی روا 

ها یکی پس از  رنگ عوض کردند و بیرق سال هزاران باردارند و هیهات که به طول این هزاران  می

  این جماعت به خاك نشسته را زمین سرخ شد و به درد میهمان کرددیگري به هوا خواست و خون بر 

شد و به خونشان نازیدند و خون ریختند و نژادشان را برتري  آغازها سرفصلی  ار از این دیوانگیهرب 

را، به خاکشان غره شدند و به خاري کشتند بیشماران را و  شماري بیدیدند و به اسارت بردند جماعت 

  ه نکردها که به ما فدی ها که به طول این سالیان دراز چه اي واي از این حماقت و دیوانگی
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در این خاك کهن که  زد میبه وطن و خون و نژاد و خاك به دیوانگی و جنون هر بار زخمی سرباز 

  ما است، ي همه آناز 

ننگین و چرکین خواهد شد، وامصیبتا که جماعتی را به این  ها این زشتی دوباره این زخم سرباز زده به

  را؟ آدمیانخواهد رساند ها خواهند کشت، این پرستیدن خاك به چه فرجام  آلودگی

، هنوز بوي زنند میوار در این هزار توي جنون دست و پا  نسان دیوانهاند که ای چه از بهرش جسته

ایم و  هاي به کوره را به نظاره نشیده سوختن آنرسد، هنوز  ها به مشام می ضخم گوشت اجساد انسان

  است ي بزرگ تاریخها دار است از این ننگ هنوز تن این زمین سبز خونین و زخم

و بیرق پیشاپیش  شوند میها بدل  ، سوارها به تانکایم ها را دیده کابوس و بیدار بیرقهر روز به 

ي خسته و دردمند  و ما مردمان این کره کنند میجویی فدیه  درد سلطهجماعتی است که به بیرق خود 

ي تکراري خویش  دوباره همان قصهو ها باز همان کشتارها، خون و رنج و تجاوزها  باز همان دیوانگی

  ایم را دیده و دنیاي زشتی را به نظاره نشسته

  مگر به کوچک کردن دیگران، آمدباز وطن است و سرزمین و خاك، بزرگی به دست نخواهد 

ي  پرستی و گستره یگري را کوچک کنیم و وطننخواهیم شد مگر د تر بزرگینیان، ي این زم به فلسفه 

و باز درد  کند میاي به شکلی نمو  بینی ما که هر بار در گوشه جویی خود بزرگ خاك و این سلطه
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صداي کودکی به گوش رسیده که خسته از دنیاي  ي دیوانگی است اما معناي این فلسفه دهد میفدیه 

  .ما نشسته است رییتغهان به انتظار خواهد نه او که ج او تغییر می ما استانسانی 

دنیا را به رقابت بزرگ  اند دیدهبین  این مردمان رنجور که خویشتن را اسیر این جماعت خود بزرگ

تازند و هر چه در پیش مانده را خواهند  شدن و کوچک کردن بدل کرده و در این رقابت ننگین می

  بلعید و چیزي از زندگی باقی نخواهد ماند،

 آتشو خرمن کاشته به بذر مهر را به  شود میکنیم و دوباره به بادي مشتعل  اي خاموش می ذرههر بار 

  .و خاکستر این تعصبات رنگین دنیایمان را دیوانه کرده است آتشخواهد کشاند و این 

 سوزاند میور خواهد شد و  و به حرارتی کم هم شعله خشک کرده خرمن کاشته به دست دردمندان را

ایم، هیچ  چه پروراندههر  کشد میایم، به پرستیدن و بزرگ ساختن  هر چه به این درازان سالیان کاشته

  شدن خویش را تر بزرگجز  نخواهد دید

دانیم که در  ، ما میعمده در پیدایش جهان آرمانی است یکی از مشکالت و عالقه به وطن پرستی وطن

س حب به وطن درونشان ریشه دوانده است و به که احسا کنند میجهان امروز مردمانی زیست 

اند، این احساس زیاد و کم است، گاه با سرزمینی مواجه  زاده شده آنفراخور سرزمینی که در 

بدل شده و جامعه با تعالیمش هر  آنانبه بخشی جدا ناپذیر از باورهاي  پرستی میهنشویم که این  می

  روز در پر رنگ کردن این احساس کوشا است،
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مالك نخست براي  آیاو بدانیم  آوریمپرستی به دست  ر گام نخست باید تعریف درستی از وطند

و طی این سالیان  آمدهریزي شده، از کجا  زندگی کردن ما همین وطن است و این وطن چگونه پایه

م و و تعاریف دیگر پیرامون وطن را بدانی ها این ي همهدراز دستخوش چه اتفاقاتی شده است، ما باید 

  خواهیم بدانیم که هدف از زیستن ما چیست، از جهان چه می

این مشکل حقا در جهان آرمانی به همراه ما خواهد بود، باید براي حل این مشکالت همت بگماریم و 

ها راهکارهایی ارائه دهم  ام در این بخش در کنار هم به رفع این مشکالت مدد برسانیم، سعی کرده

ها  انسان ي همهکه ما براي ساختن جهان آرمانی نیاز به همفکريِ  کنم میاذعان لیکن باز هم در اینجا 

 ي همه براي آزادداریم و باید براي پویایی و حل مشکالت همه در کنار هم تالش کنیم تا جهانی 

  .و حقا همه در ساخت این جهان باید تالش کنند و مدد برسانند جانداران بسازیم

کنیم  جانداران صحبت می ي همه آزادياي بنديِ جهان بر ه وقتی از تقسیمک در گام نخست باید بدانیم

بندي  ها صورت گیرد، باید بدانیم که در این تقسیم ي باورهاي انسان باید به واسطه ها يبند میتقساین 

اي براي کامیابی مردمان  تواند دریچه پرست هم جاي خواهند داشت و این می وطن آدمیان ،باورمندانِ

  خواهد بود نظر اتفاقو قوانین مشترك جهان آرمانی قابل  آزاديتلقی شود و باز هم با احترام به قانون 

نباید هیچ اعمال نظري  يبند میتقسکنیم و اذعان داریم که در این  بندي صحبت می وقتی از تقسیم

هم در همین  باورهاي جهان را در بر گرفتیم و این عشق به وطن ي همهکنیم و باوري را تحریم کنیم، 
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در وطنشان زندگی کنند، پرستانه هستند باید  اي طالب نگاه وطن د و اگر عدهگیر تقسیمات قرار می

خواهند بود و باز هم محق  کنند میاي این نگاه حب به وطن را با نگرش خاص سیاسی دنبال  اگر عده

و نباید هیچ  اند محقباز هم  زنند میگره ... دینی و  هاي آرمانپرستانه را با  یا تعدادي که این نگاه وطن

  بندي در نظر بگیریم اعمال نظر و فشار و تحمیلی براي تقسیم

ي  باید بدون محدودیت به سرزمین خود دست یابد و با اراده آدمیهاي مختلف  باورها و نگاه ي همه

هر  کارساز است، باوران با عشق در کنار هم باشند، این نکته براي رفع این مشکل خود اداره شود و هم

اند  بنديِ جهان مطلع شده کردم همه از مفهوم تقسیم چند با توجه به نوع بیان در طول این نگاره فکر می

ا خواهند داشت و هیچ ر آزاداما باز هم الزم دیدم تا مشخص کنم همه در جهان حق این زندگیِ 

  و براي دیگران تصمیم بگیرد آوردتواند در جهان محدودیتی به وجود  قدرتی نمی

اي این نگاه وطنی را تا جایی گسترش دهند  خواهد شد که عده آغاز آنجاپرستان از  اما مشکل وطن

که حاضر به تقسیماتی در جهان و در وطنشان نباشند در این راستا باید بدانیم که براي رسیدن به یک 

هایی بپردازیم تا به این ارزش واال دست یابیم این  هدف واال، هدفی چون جهان آرمانی باید هزینه

جهان  آمدن به وجودیر قابل انکار است و این تقسیمات اصل مهمی براي و غاصلی دور نشدنی 

هاي احتمالی ساختن جهان آرمانی باشند و به این  ها باید به فکر هزینه آرمانی خواهد بود، پس انسان

  تقسیمات براي زندگی بهتر تن در دهند
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زنیم و به طول تاریخ با قدرت دست به این تغییرات ب آزاديما مجبوریم براي زندگی بهتر و رسیدن به 

و باز محو شد، این جبر در  آمداي هربار این مرزها بزرگ شدند و کوچک، کشوري به وجود  عده

  ها در دنیایمان بود و قدرت انتخاب از ما ربود طول تمام این سال

م و همگان خودمان به اختیار تغییر دهی آزادينیست که با مدد از خرد و براي  آنحال زمان  آیا

  خودمان تقسیم کنیم؟

هدیه دهد و  آزاديو  آرامشما زندگی در  ي همهبه ي کافی بزرگ است که بتواند  جهان به اندازه

اي این زیبایی را به زشتی بدل کنیم و هر بار با  تنها عامل بازدارنده خودمان خواهیم بود که به هر بهانه

  اي تهی در برابر این ارزش بایستیم زمزمه

که به فرداي جهان آرمانی واکنش نشان خواهند داد که  یپرستان وطنزنیم و  وطن حرف میوقتی از 

این تغییرات را پذیرا نیستند و حاضر نیستند کشورشان کوچک و خرد شود باید بدانند که این 

 این بارکه در طول هزاران سال رخ داده است ولی  گونه همانتواند به هر صورتی رخ دهد  رات میتغیی

  .و کامیابیِ همه دست به این تغییرات بزنیم آزاديخواهیم به اختیار و براي  می

شما نظم  آنچههر روز در پی بر هم زدن  نیستند، هم باورتانما هستند اما وطن ش مردمی که هم

  خواهند کشاند یتباهاید را به  ساخته آنچهو  آمداید بر خواهند  خوانده
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هستید  آزاديبه یک اندازه محق به  ي شماهر دوها باید دانست که  گفتارها و خوانده ي همهو فراي 

به دنیا بخشد  اي تازهاند بر دیگري حقی را قائل شود و معناي تو رت و کثرت نمیهیچ عاملی اعم از قد

یی که داستان دراز این دل خوش کردن به جبر همان دیو هزار سر است، روزي شما را به عرش و فردا

  ، وطن نه تنها همان خاك زیر پاي شما است که تمام این دنیا وطن ما است،شما را خواهد بلعید

نقشی نداشته باشد، وطن طبیعت ما است، وطن سرزمینی است  آنخاکی است که تحمیل در  آنوطن 

، وطن جایی است که جنگ از میان برداشته شده باشد، وطن آوردهرا گرد هم در  هم باورانتکه 

یعنی  ها آنمعترف و معتقدند و زیستن در کنار  آنجامعه به  آنمردمان  ي همهراستین است که  آزادي

  خاك وطن ما است آنباوران و  وطنان و هم زیستن با هم

  دارند را نگاشته و پاس می آنوطن قانونی است که موطنان 

  اند کردهتو است را بیشمارانی دنبال  آرزوي آنچهوطن سرایی است که 

  .وطن سرزمین هم باوران و آرزومندان است

  باوران  و هم جانان نی به وسعت زیست در کنار هموطنی به وسعت جهان، وط

  ساختار امروز جهان وطن است؟ آیا
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 گرِ انیبو اعتراضات و به خاك و خون کشیده شدن مردم  ها آمدن ها این به خیابان عام این قتل آیا

  است؟ ها آنوطن 

 قدر گرانهاي  و جان بندند میآیند و به تیر  اند و کوتاه نمی به کرسیِ قدرت وصل شدهکه  دیورویانی

  دشمن نبودند و این وطن اشغالی نیست؟ ها آن ،کشند میرا 

  است؟ پرستی وطنها  و اشاعه نفرت کشتارهاهاي داخلی و کشت و  این تفاوت و جنگ ي همه آیا

  کجاست؟ آنانوطن ندارند و وطن  ،جهان انیجو پناهشمار  این سیل بی آیا

را ساخته باشیم که به جبر در طول  آنامروز ما در جهان وطن داریم، وطنی که نه با عشق خویش 

تاریخ و با شمشیر حد و مرزش مشخص شده و هر بار کوچک و بزرگ و محو نابودش کردند و این 

جبر  ها آنرند، تنها مشترکات ك کمی داکه با هم نقاط مشتر آوردهوطن شمار بسیاري را گرد هم 

در این اشتراکات جاي ندارد و  آزاديزمانه است قواي وراثت و اجداد در خاك مانده است و باور و 

  وطن خوانده شوند، به جبر زمانه وطن بخوانیم و بیزارگان از هم هم خوش دلما باید 

ارزش و  را شهروند بی و برخی کند میي اول محسوب  اي را شهروند درجه وطنی که در خاك عده

ها است که به جهان و جهانیان ظلمت ارزانی داشته  و باز اکثریت و این دیوانگی سازد میهی اقلیت 

  دهد میپرستی است که در میان عربده سر  طنوو باز داغ وطن و  است

  کاران را بدرید خیانت ي همهبدرید 
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نه به جبر و خون و کشتار که به معرفت و  این باررسیده که وطن را دوباره بسازیم  آنامروز زمان 

وطن شوند، ما  باوران در کنار هم هم هم ي همهوطنی خواهیم ساخت که همه و  همباوري در کنار  هم

  ،آوریماختیار را به ارمغان  میان برداریم وخواهیم که جبر را از  می

ایم اما این  م و از هم جدا شدهکنیم مرز داری سازیم و خاك را بنا می را دوباره می وطن هم این بار

ایم تا به این ارزش  مرزها را نه به خون و کشتار و قدرت و کثرت که به عشق و اختیار خویش کشیده

 ي همهها به عشق و تالش  وطن این باردست یابیم و همه و همه در اختیار آزادگی کنند،  آزاديواال 

دنیا  ي همهتندباد سوزان ها ایستاد که این  ها و پرستیدن ها ساخته خواهد شد و باید در برابر زشتی انسان

  .خواهند کشاند آتشرا به 

ها همت  با تمام تفاوت آنی یویاپنداریم و در کنار هم به توسعه و پ وطن را سراسر جهان می این بار

ایم نه به نفرت براي  جان یکدیگریم اگر از هم دور مانده اریم، مرز داریم لیکن فراي مرزها همگم می

  جانانمان را دانیم ارزش جان هم نرساندن به یکدیگر است و هماره می آزار

جانان حاضریم که از زندگیِ خویش هم بگذریم که ما ارزش  براي بهبود زندگی خویش و تمام هم

  باشند آزادتا همه  آمدهبه پیش  آزادرك کرده و براي ساختن جهان را د آزاديواالي 

  .جانان خواهیم جنگید هم ي همه آزادياش و  جهان وطن ما است و براي پویایی
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به طول هزاران  آنچهما خواندیم را به باد استهزا و اوهام دور کنند و بخوانند  آنچهتا  اند آمدهدوباره 

که همه مبتال به  آوردهرا مسخ به خود خواند و برایشان نظمی پدید سال صداي قاریان بود، اینان 

  ندا نآ

  هر که در برابر سنت دیربازان ایستاده را به خیانت محکوم خواهد کرد خواند میداري  صداي دنباله

  کاران را بدرید؟ خیانت ي همهبدرید 

دشنه به تن برید به خیانتکار در برابر  آنکهبیایید این تن در اختیار شما است براي دریدن و پیش از 

  گوش فرا دهید

  براي جالد در برابرش خوانده است آرام خواند میاو 

  کار است؟ چه کس خیانت

و انکس که دنیا و  اند بردهپنداشته دشنه بر تنش  کار انتیخکسی که فریاد به ساختن وطن زد را 

  ندگی را از بیشماران دریغ کرد، وفادار استز

خواندند را به گوش جان پذیرفت و در برابرش هیچ براي  آنان آنچهوفاي به عهد پیشینیان کرد و 

  گفتن نداشت، هیچ نگفت و خاموش ماند و یک به یک فرامین را به گوش جان سپرد

  که از نژاد اینان نیستند، آناناست تا بدرند  آمدهروزي فرمان 



 جهان آرمانی           ٦٠٠

 

  اند کردهرا از خون پر  ها چالهو  آیند می هاي در دست را بنگر چه بی هوا فرود قداره

  فرمان دیگر خواند و بیشماران را به جنگ فرستاد تا از این خاك اجدادي دفاع کنند،

دار  همه براي حمله است، براي توسعه طلبی و براي استثمار است، نداي دنباله ها ایندفاعی نبود، 

تا بیشماران را اسیر و بنده  آمدهنستید اسیري کنید، بتازید و از بربران هر که را توا خواند میفرمانده 

  سازند و بر بزرگی این سرا پا بکوبند

  کوبند و ناگاه به میانشان بمبی خواهد نشست سربازان پا می

سربازي به میان جماعت  ي که با پاي بریده ام دیدهپاهاي بریده در دستان من است، خیانتکاري را 

  که این جنگ تنها ما را به مرگ رسانده است خواند می آنانو براي  آمدهبیشمار 

  سرباز بی پا خواند

ما را هیچ خیال با توسعه طلبی نبود، ما را هیچ دنیا و وصال با این خودپرستی نبود و دیدم که دوباره 

  زنند میخیانتکاران را دار 

ی از دستورات ه سرپیچک خواند می، فرمانده برند میدادگاه صحرایی به پا است، نظامیان مرتد را سر 

راستی جوانی که از جنگ فرار کرد از خون ترسید، از کشتن ابا داشت را  تنها سزایش مرگ است،

  نیز به دست جالد سپردند و فرمانده خواند
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  خیانتکاران را بدرید

  خیانتکار کیست؟

قدرت شمشیرها، ارتش زرهی و اکثریت جاهل بود همه چیز را به دست  آنچهبیشماران به مدد از 

  هر که از خیانتکاران است را به تیغ تیز بسپارید خوانند میگرفتند و حال با هم 

  دهند می، جملگی از فساد گفتند و فاسدان فرمان اند آوردهخیانتکاران را در میدان شهر گرد 

اي که براي پیشبردن اهدافش کودکان را کشت،  ز فرماندهیکی از سربازان از جنایات جنگ گفت، ا

او  له کشتو همه را به گلو آمدزنان و غیر نظامیان را به گلوله بست، به تعقیب مردمان بی خانمان در 

  دهد میي مغرور است که با نگاهی از سر نفرت فرمان  خواند و خیانتکار خوانده شد و فرمانده

، من اند سپردهبر تخت اغنیا نشسته مردمان را به بند فقر  آمدههزاري  ،دان بردهاین شهر را به فساد 

  اند خاموشی را به فقر در میانشان نشانده ،اند کردهچنین  آدمیاناز عمد با  آنانکه  ام شنیده

  او خواند و خیانتکار را به دار سپردند

  مانست گفت بود با صدایی که به خرخر می زانیآوي دار  که بر چوبه آنگاه

  با فاسدان چه خواهید کرد
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به بیداري اکثریت خاموش به مسخ کردن در  خواند مین فرا هاي نفرت و کین مشتعل بود و کی هجرق

جهل، به خواندن در انتقام و چرخه در حال چرخیدن است، دوباره به صلیب خواهند کشید، دوباره به 

سپرد، دوباره دار خواهند زد و دوباره سر از تن جدا خواهند کرد و ندایی ي مرگ خواهند  جوخه

  خواند میدار در میان مردمان خواهد بود که  دنباله

  خیانتکاران را بدرید

  اند؟ که در برابر شما ایستاده اند آنبیشتر از  آیااین خیانتکاران 

  ؟اند کردهند که نگاهی متفاوت از شما ا نبیشتر از آ آیا

  ؟اند دیدهکه دنیا را دگرگون از شما اند  آنبیشتر از 

سدان را ، باري فاام دیدهپیچد و هنوز به پایان نرسیده برق شمشیرهاي بران را  دوباره ندا در آسمان می

از خون است که میانه درند و ب زان و هر بار جان را میعترضان را باري سرباباري روشنگران را باري م

  ا استم ي همهدار جهان 

ي  و تنها گفته آرامشاز خیانتی بزرگ به جان، به زندگی، به صلح به  خوانند می اند آمدهخیانتکاران 

  فرمانده خیانت به وطن است
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بر دار بودن  آرزويسپارند و در  ي دار می مردمان فریادزنان هر که به وطن خیانت کرده را به جوخه

  خواهند میا در مرگ خائنین به وطن ر آنان، دهند میاو فریاد سر 

، به طول راه خاك را به ختندیآو یم، او را به جرم خیانت به وطن به دار آوردندمردي را به میان میدان 

  :را نظاره کرد و گفت آندر تابش نور خورشید  ست برد و بر او چنگ زد، نگاه کرد،د

  وطن در این است؟ ي همه

او را به اشد مجازات فرا خواندند، همه به میدان بودند تا مردمان او را به تمسخر راندند و فریاد زنان 

  دریده شدن خائنی را نظاره کنند

  مرد دست بر خاك به اسمان نگریست و رو به جماعت خواند دوباره

  وطن در این خاك است ي همه

  مردمان با تعصب سنگ به دستانش کوفتند و یکی از جماعت خواند

لمس کند، او را بعد از کشتن به بیرون مرزها خواهیم راند تا  دست کثیف او نباید که خاك وطن را

  اي از خاك ما نباشد، تنش ذره

گشت، کسی در میانشان نبود، وطنی نبود، هم وطنی نداشت و  ، به دنبال هم وطنی میکرد میاو نگاه 

  رو به جماعت خواندي به جانش بود،  ها تنها فدیه سنگ
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  کشند میه رنج سربازان در جنگ غیر نظامیان را ب

  فرمانده که در دورتري ایستاده بود خواند

 گونه اینن اباطیل زده است، او براي فریب مردم ویش اذعان عمومی دست به خواندن ایاو براي تش

  کرده است و مردم به هواخواهی او خواندند،

  خیانتکاران را بدرید

  یکی از جماعت خواند 

  گوي ما را فاش ساختی تا در جهان بدنام شویم،تو به مام میهنت خیانت کردي و اسرار م

چشم دوخت  اش یکودکاو بود، هم جان او بود، به او به چشمان کودکی چشم دوخته بود که همتاي 

در کنار خود  یمبود که فرمانده به بیس آنگاهکه به فرمانی ناگاه خاکستر شد، خانه بر سرش ریخت و 

  بودند آمدهرخصت او بر ، در پی خواستند میگوش داد، از او اذن 

اند، براي پیشروي چه  بی دفاع و سالح ایستاده آناناي انسانی در جنگ برابر ما است،  زنجیره ،فرمانده

  کنیم؟

که همتاي  کردند میفرمانده ایستاده بود، مرد خیانتکار هم ایستاده بود، هر دو به چشمان کودکی نگاه 

  شدن کودك را به چشم دیدند،هر دو دریده بود،  آنانبود، هم جان  آنان
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سالیان دور دیده بود و خوانده بود که این بزرگی را قربانیان بسیار باید که  آنفرمانده هم دیده بود، 

سیراب کند و او خوانده بود که جان یگانه ارزش جهان است، حاال فرمانده به بیسیم گوش سپرده 

وقار و  آنو در تمناي  کند میه همه نظاره ب سرزمینش چشم دوخته است، ي نقشهاست، به بزرگی در 

  شکوه دیربازان است، رهبر خوانده بود

که پادشاهان ما جهان را به تسخیر در  آنجاما به دوران بزرگی خود در تاریخ بازخواهیم گشت، 

، با کرد میمدام به نقشه نگاه  شکوه را خواهیم دید، آنما دوباره ، نیمی از جهان براي ما بود، آورند

  شکوه نداشت، آناي تا  فاصله ،دید میو خطوط و مرز در میانه را حسرت خط 

  خواندند می دار دنبالهنداهایی 

  ي جهان شاه شاهان، خداوند خدایگان، بزرگ بزرگان، یگانه

  داد آتشبود که فرمانده فرمان  آنگاه

ي انسانی را نیز درید، همه را  ي کودکان و زنجیره ي خیانتکار را درید، سینه شلیک شد، سینه آتش

  طمع در میان جهان رخنه کردکشت، جان را کشت و جهان را بدین روزگار در بند سپرد و 

  خواند میدریدند و فرمانده  حرص و آز به میان بودند و می
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شدیم و این از بزرگی این خاك اجدادي است، این بازگشت به دوران پر  نائلما به فتحی بزرگ 

  شکوه ما است، دورانی که ما یکه تاز جهان بودیم

تا وارد شهر شوند، زنان دست کودکان را گرفته بودند و  خواند می، بر نظامیانش داد میپادشاه فرمان 

از کنار مادران و کودکان  ی کردند،بان سالخهمه را در خیا آتشی، نظامیان به فرمان نددوید می

این نژاد  آخرگذشتند و با ضربتی شمشیر آخته او را به دو نیم کودکش را در وحشت رها کردند، 

  است، آمدهبراي بردگی ما به جهان 

ها را ویران کرد، همه را کشت، هر چه جان در میانه بود را جز تعدادي  خانه ي همه آتشفرمان 

کشیدند و مردمان را  آتشها را سوزاندند، حیوانات را به  سپرد، درخت آتشمحدود از کودکان به 

کودکان را هم به مرگ سپرد که این وطن محصور شده تاوان بودنش مرگ  آنحتی  سر بریدند،

  همگان است

  سرا؟ آنچه ماند از 

  خاك دگر چیست؟ آن

رگ تنها براي ما است، در بی زندگی و در م حال او براي من است، براي ما است، بی جان، الجان

ه درك که از جان و زندگی را جزئی از ما خواهند خواند و ب آننقشه به ما ضمیمه خواهد شد، همه 

  در او هیچ باقی نمانده است
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همه جان نیز هیچ باقی نمانده است، فرمانده بی مهاباتر از  آن، از اند بردهي انسانی را هم از میان  زنجیره

و سالحی در دست دارد که به اشارتی همه چیز را براي او خواهد کرد و این ، اخواند میگذشته 

  یید تکانده انداخته بود، انگشت اشارت به تأفرماندهی مصمم در حالی که نگاهی به نقش

رفت، رفت تا همه را در بر گیرد و دوباره  ها آنسمان فوران کرد و به میان شهر آدر زمین و  آتش

با اشارتی همه به مرگ و مرگ سپرد، اینبار  آتشرمان و این نظامیان همه را به ف آنپادشاه پیشین با 

از این خاك رخت بربسته است، دیگر همه چیز مرگ است و از  که دیگر زندگی آناناند، نه تنها  رفته

تنها زایش زایش مرگ است و تا صدها سال در  خواهد شد، آفریدهپس در این خاك تنها مرگ  این

  این نفرت در خواهد ماند

و همه چیز براي او است، او  خواند می بی زیستن و الجان تنها این خاك را براي خودو  خواند میاو 

  براي مالک شدن حمله برد و حال بی زندگی او مالک مرگ است

کنند  چیز را براي خود بارند تا همه دست می در آتشتازند، با  مالکان مرگ سوار بر آز و حرص می

همه چیز در  اند، شان را نیز بدین طریقت باختهزیستن روزمر آمدهبند حرص در  در آدمیانو بیشمار از 

آلود داده  ندایی از این طریقت مرگ آنانمیان همین حرص و ولع خالصه شده است، همه چیز براي 

  تن در مرگ رااین نواي زیس خواند میاست و برایشان 
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در این رقابت  روند میتازند و به پیش  ي مرگ می حال بیشمار سالی است که اینان سوار بر این ارابه

و برایشان بی معنا است زندگی را تصاحب کنند و  خوانند میجویند، تنها مالک شدن را  وار می دیوانه

  اند ي مالک شدن تنها تشنه آنان ،گ رایا مر

که بر این  آنگاهدل بدان سپرده و  آنچههاي در بند مرگ بخوان، برایشان بگو از  بر این بیشمار نفس

حقیقت را میان همان دلبستگی به رنج خواندند  ي همه بیمار خود سر به سجود بردند و بازطریقت 

  همه است آناز  آزاديبگوي 

اي، حال  بیداري خواندهرا تنها به  آنانتو را کار بدین طریقت بندکشان نیست، تو براي حصر نیامده 

جهان را در میان همان خاك الیزرع  ي همههر چه خواهند بکنند که دنیا براي همگان است، بگذار تا 

از تو بیزار  آنانزندگی را در قلب مرگ بجویند، تو خوانده و  ي همهو بیمار بنگارند، بگذار تا 

  اند را باید که خواند و برایشان راند که همه الیق زیستن آناناند، لیک  مانده

که براي  آنانهاي دیربازان خوانده و چه  جهان را در میان همان سنت اجداد و ناله ي همهچه تویی که 

بخوان و بگوي که باید این خاك را تقسیم  آنانبراي  د،هر دو الیق زیستن بودن، اند آمدهتغییر بر 

اي خموش و فرداي به قدرت در  تا باز بر این شکوه بیفزایند، امروز ذره آمدهوز بر دیر دندانشانکرد، 

  خود کنند آنتا جهان را از  آمدهکمین بر 
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مه را تا فرمانروایی جبر را به کرسی بنشانند و ه آمدهاینان سر سپردگان به مرام جبر بودند و دوباره بر 

اباطیل  آنچهتا با  آمدهنین او قربان کنند، ر محراب خوتا همه د آمدهند، به مسلخ در برابر او بکشان

بخوان که این طریقت دیوانه سر به جنون خواهد برد،  آنانگذشتگان است همه را به بند ببرند و بر 

ین به خدمت کسی خواهد بود و در حال و فردا و دیروزي تو مزورمندان در حال تغییرند، هر بار این ز

  ماندن ماتحتت شادمان خواهی بود آرامه نشستن و گاه بنشسته و  آنپشت بر 

 آناز تا همه را به خود مبتال کند، دردي که به بودنش تنها تو  آمدهاین جنون در حال انتشار است، 

پاسبان بودي و خلقش را دیوانگان پیشتر از تو کردند و حال تو تنها یکه دار و در میدان براي مانا 

بودن در میان همین  ات خواستهکوبی و تنها  بر سینه و صورت میي، ا بودن او از زندگی هم گذشته

  منجالب و مرداب است

که مدام برایش تالوت کردند قاریان، گذشتگان، سنت پرستان و  یکس آنبه درون مرداب رفته 

دورانگاران، برایش تالوت کردند او را بدین مرداب فرا خواندند، حال او در میان این مرداب است، 

ی باحاید چند صغرق کرد تا ش آندر را با خود به این منجالب کشید و هر چه در برابر دید  مدام

کند، دست برد و همه چیز را براي خود  بیشتر زندگی کند، بیشتر لذت بجوید و بیشتر براي خود کند،

ي درختان را کند و به میان مرداب برد، زائري را که در حال گذر بود به فریب به سوي خود  هشاخ

اش بایستد، حال بیشتر جنازه بر هم انباشته و  کشاند و به میان مرداب غرق کرد تا شاید بر روي الشه

با تندبادي با ي بیشتر براي او امنیت خواهد ساخت و ناگاه  خوش خیال از بودن در امنیت است، جنازه
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تقال و خواندنی در میان مرداب فرو خواهد رفت و او است که در میان مرداب غرق شده در مرگ 

  مانده است

او تالوت کرد به سرمستی به درون مرداب جهیدند،  آنچهکه بیشماران از  ام دیدهو  خواند میهمه را 

ود را به دستان اویی سپردند که در از مرداب و لجن بود غرق کردند، خ آنچهپریدند و خود را درون 

  اي سوار و چندي بیشتر در این مرداب زیست، ب شاید بر گردهغرق شدن بود و اینبار هم به فری حال

تا همه در  خواند میندن در این لجنزار خالصه نشد و حال اخواندن او در این مرداب و وام ي همهاما 

و در میان این مرگ تدریجی مددي برسد و با کول این مرگ فرو روند تا شاید باز هم به زیستن ا

  کولبرانی بیشتر عمر کند،

ایشان گفت تا ایشان خواند، باید بربه خود فرا خوانده است و باید بر و مسخ شدگان را خواند میاو 

  دار برخیزند ید از این خواب دنبالهشا

  است؟ آمدهوطنت چگونه پدید 

  ؟یکاران انتیختو از 

  خیانتکار کیست؟

  هم وطنت کجاست؟
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  اي؟ پاسخت را جهان شمول و جبري بر همگان پنداشته آیاگفتی هیچ که  سؤالاسخ هر چه به پ

مرگ بسپاري و زندگی در در میان مرداب وامانده باز خواهی خواند تا بیشمارانی را بدین  آنگاه

  اي خود ارزانی کنیمرگ را بر

خوانده تا همه را بدین طریقت بسپارند و بر  آنان، اند خوانده، بیشمارانی بدین طریقت خوانند میتو را 

همه براي بلعیدن تو در این  جهانیان است، ي همهخنی از بطن دل هاي فراخشان گوش بسپار که س طبل

تا تو را نیز بخشی از این حب به وطن سازند  تا تو را هم جزئی از این تقسیم خود کنند اند آمدهمعنا بر 

  دانی، هم هیچ نمیکه از بودنش 

خواند، تو را به چوب و مرگ خواهند خواهند  اقتیلرا خیانتکار و بی  بر تو خرده خواهند گرفت، تو

  باشی آنانباشی و یا از مرام  آنانیا از راند تا 

  است، کسی الیق به دانستن نیست، آمدهیکتاي را نشر خواهند داد که همه از جبر  مرام

تو را سودي نخواهد د، از پیدایشش نخواهند گفت، حتی اگر بگویند هم از دوربازان نخواهند خوان

، از این رو برند میرا به پیش  گویند، تنها هر چه امر است چ نمیپرسند، هی بود که سربازان هیچ نمی

بود که او همه را سرباز خواند، همه را به لباس سربازي جامه پوشاند و همه را به میدان فرا خواند، از 

  رو بود که او همه را در این خواندن به کار گماشت و در این ارزش بارور کرد،این 

  وطنت کجاست؟
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اند، هم  او وطنش را گم کرده است، او دیگر وطنی ندارد، هم وطنانش سالیان دراز از او دور مانده

اند،  سوزانده آتشي  ، در کورهاند کردهغرق  آب، هم وطنانش را به میان اند سپردهوطنانش را به تیغ 

  اند ، او را بی وطن و وطنش را سوزاندهاند سپردهگین مبه بمبی سه

تو را به امري  خواند میخاکی است که بر تو  وطنت همین جا است، همین خاك اجدادي است،

د، تو از حرص متنفري و تو را به آز میهمان کرده ران جبر بیزاري و تو را به جبر میسپارد، تو از  می

  اي، تو دل در گروي دیگران داده اند خواندهوطنانی که تو را به خودخواهی  هماست، 

اي، اما  ها دور و دورتر بوده فرسنگ آنکه از  خوانند میات تو را به راهی  وطنت هم وطنان جبري

  اند خواندهو تو را بدان نام فرا  خواند میدنیا  ي همهو  آنان، خوانند میباز هم  آنان

اي از سرباز بودن داد و برایشان خواند که  او همه را سرباز دید، همه را جامه اند خواندهسربازان را فرا 

تا براي این وطن  آمدهن خاك هستند، همه نگاهبانان این وطن هستند، همه به دنیا پاسبانان ایهمه 

  را حفاظت کنند، آنان در امان بدارند و در برابر دیگر را آنکاري کنند، 

  بود، آمدهه پشت دیوارهاي شهر دشمن در کمین ب

بودند تا خاك این شهر را به توبره بکشند و همه چیز را براي خود کنند، دنیاي مالک شدن  آمده آنان

را  آنتا خون  آمدهبود، همه براي تصاحب در میان بودند و حال این وطن در کمین دشمنان است، 

  بریزند
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در سرزمین است را ببرند و  درختان گفت تا هر چه سرباز ي همهاو گفت و براي مردمان خواند، به 

  ي شهر ببرند، به دروازه

، آمدندي شهر در  ي منت پذیرفتند و با بیمشار درختان بریده در دست به دروازه سربازان امر را به دیده

و شهر را عور به جاي گذاشتند، هیچ از درختان در میان نبود، هیچ از زیستن و نفس در میانه  آمدنددر 

  کشیدند آتشنبود، اما او امر فرموده بود تا براي حفظ وطن همه همه کار بکنند و درختان را به 

ز شهر دشمن ا آمدهپدید  آتشوختند تا به درختان س ي همهشد،  آناني شهر  دروازه دار انهیم آتش

  دور شود، دشمن را دور کردند و هر چه جان از درختان بود در دل شهر سوخت و خاکستر شد، آنان

و متجاوزان را درس عبرتی دهند،  آیندسربازان را فرا خوانده تا به انتقام در  خواند میحال او است که 

هاي شهر  به دروازه آمدهش اند، در پی در پیش آمدههاي رزم به فرمان او در  بیشمار سربازان با جامه

  حمله بردند

  فرمان داد

  اند نابکارانرا به خاري بکشید که از  آنانبدرید، هر که در برابر است را بدرید، 

ها بود،  از دیوارها ریخت، نفت بر سنگ آتشبیشماران در جبر به جنگ در برابر دشمنان و  آمدهدر 

  کشید می آتش، همه را به سوزاند می، سربازان را سوزاند میغیر داغ و مواد مذاب بود، هر چه بود 
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  چند تن مردند؟

  کشیده شدند؟ آتشچند تن به 

  ؟آمدندچند تن در میان این جنگ خونین به رنج در 

  نیست، آنانید، به وطن خود بازگردید، ما را توان مبارزه با دبازگر

تا براي آز  آمدندره کردند، دوباره هر را محاصش آمدهاره دشمنان بازگشتند و چندي نگذشت که دوب

بود که دوباره شهر او به محاصره دشمن در  گونه اینتا مالک شوند و  آمدندبدرند، دوباره  و حرص

  آمد

 گونه اینبردند، چندي  ه و کاري از پیش نمی، تنها شهر را به محاصره بردرفتند ینمدشمنان به پیش 

بعد از گذشت چند روز به شهر خود  آخره کردند و سر را به محاصره کشیده و چند جنگ کوتا آنان

  بازگشتند،

  ،زد میفریاد  پریشاناو 

  باید حق این دشمنان پست طینت را باز پس دهیم، لباس رزم بر تن کنید،

  آمدندي شهر گذشتند و بیرون  سربازان لباس رزم بر تن از دروازه
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بر زمین نقش  آلودهازان بی دست و پا مرده و خون ها منفجر شد، سرب ود که بمبچند گامی نگذشته ب

  بستند و دیگران به درون شهر بازگشتند،

او دستور داد تا هر چه  دادند میلولیدند و جان  در حالی که سربازان دردمند در میان خون خود می

  آورندحیوان در شهر است را جمع کنند و به نزد او در 

  فرمان داد گونه اینو او  آوردندهر چه حیوان و جان در شهر بود را به گرد او در 

  کاشته چیزي باقی نماندمین بر زمین دشمنان  آنچههمه را هی کنید به بیرون شهر تا از 

ها منفجر  حیوانات به بیرون شهر رفتند، فرستاده شدند و پاي و دست بریده بر زمین افتادند، مین

، دادند میشدند و همه در رنج جان  مرگ خوانده می مردند، همه به یوانات میه یک ح، یک بشد می

  همه را مرگی عظیم فرا گرفته بود و همه در این رنج جان دادند

و  آتشي او برون برد و او بود که فرمان به  را از شهر نفرین شده آنانحیوانات خونین بر زمین جان 

ها گذشتند و به سمت شهر در برابر رفتند، برخی در طول  فریاد از دروازهبا  محابا یبحمله داد، سربازان 

ون و خاك نعره مسیر منفجر شدند و بی دست و پا بر زمین جان دادند، برخی به کنار حیوانات در خ

برخی با پاي بریده خود را به سمت دشمن کشیدند و برخی با جان سالم به سمت  بردند و جان کندند،

  ندشهر دشمن رفت

  شده است آغازرا به جنگ خواسته و با نداي شیپورها جنگ  آنانحال دوباره 
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 پرانند، رنجک انداخته و یا گرز میگشایند، نا ، رگبار میزنند می، شمشیر آیند میهر دو سمت به پیش 

همه در پی  اند، جنگ و خون جاري است، و به خاري کشته شوند میکشته ، کشند میو  زنند می

و براي دریدن در میانه است، و این خون و خونریزي کماکان به جاي است  آمدهدریدن یکدیگر بر 

کشت تا او مجاب فرمان عقب نشینی  آنانمن از قدر دش آنند و مرگ در جریان است، در همه را می

  آز در جاي ماند و هیچ به پیش نبرد آرزويداد و دوباره در 

ن هیچ از شهر که با شلیک دشمنا خوانند میز بمبی اند، مردمان ا ر خود بازگشتهکه به میان شهحاال 

باقی نخواهد گذاشت، او هم این را شنید و به قلب خاك فرو رفت، هزاري متر را کند تا به درون  آنان

  ها شلیک شد بود که بمب گونه اینخاك فرو رود و 

د و اگر پر جانی شدنسه سوخت، حیوانات باربود هم دو آنانو اگر کمی از  درختان سوخته بودند

ماند در  آناناز  آنکهیدند و دریده شدند و دوباره سوخت و مردمان در جنگ در ماند آناناي از  عده

  سوخت و حاال او است که تنها در میان هزاري خاك درمانده است آتش

  خواند می

  اینجا وطن من است

  خاك من استاینجا 

  ستدنیاي من ا ي همهاینجا 
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ریزد  را بر سر می آن، گاه خورد می آن، گاه از کشد میسرمه بر چشمان  ،برد یمچشمانش خاك را به 

  گوید میو به خاك  خواند می، تنها از خاك رساند یمآسمان و گاه به 

  هاي در جهان سرزمین ترین بزرگطن قدسی من اي خاك آبا و اجدادي من، اي اي و

  اي با شکوه و پر گوهر

  تمدن و فرهنگاي خالق 

  اي سراي پاکی و غرور

ه و مرگ را فرمانروا کرده است، او زندگی را از میان برد ي همهو به باالي خاك کسی  خواند میاو 

  ساخته است اي تازهیز این خاك است و او حال کشور حال مالک این خاك است، او حال همه چ

شنوي که از خاك اجدادي تو  یدر حالی که تو دل وعظ واعظان سپرده، قرائت قاریان را م

 آناندانی از کدامین  و تو می خواند میمدام از خاك  ، او هنوز زیر همان خاك است،خوانند می

  بودي؟

  و اینجا خوانده شد؟ گونه ایندانی خاکت در کدامین جنگ  می

  دانی شاید امروز خاك دیگري داشتی؟ می

  تو خوانده بودند؟ ي خانهدیگري را  ي خانهدانی شاید به کنشی هر چند کوچک امروز قاریان  می
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زند هر چه ریشه از زندگی داشت و دوباره  باز می زند، ه در دست تبري است که باز میرا خواند ها این

  هر چه از زندگی است کشد میبراي این مقصد شوم 

  کسی از او پرسید وطن چیست؟

  از قاري در برابر و واعظ ناطق پرسیده است وطن چیست؟

  جانان بی ارزش و در خاك که وطن خاك بود آن ي همه

  وطن خاك بود؟ ي همهجانان هیچ که  ي همهدرختان، حیوانات، انسان و 

  خاك بود و او هنوز در میان خاك است،

ک و بزرگ کردن این خاك جان هزاري اي از خاك شاید وجبی کوچ ابر ذرهاز او پرسیدند، در بر

  خواهی میکودك را 

  ؟چه پاسخ گفت

  تو چه پاسخ خواهی گفت؟

  گزینی یا سالمت جان در برابر را؟ در برابر قطره خون ریخته از پاي آهویی، خاك را برمی

  شدن برگ درختی جان را خواهی خواند و یا خاك اجداد و خوانده از زبان قاریان را؟در برابر بریده 
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تکان سر و  و اگر اند کردهمبتال  تو را آنان، هر چه تقال کردي اند خوانده آنانچون  خوانی میتو 

دند دوباره میدان شهرها جاي بسیار براي سر دریدن از خیانتکاران خواهد اي خروش از تو دی ذره

  داشت

  حال بگو تو از خیانتکارانی؟

ست برده خشت جان به د آنانتا وطن را بسازند،  آمدهوطن جبري به پیش خائنین به سنت و زادبوم و 

او داشتند، نفس به میان  آرزويکه هم وطن او بودند، جان در  آنانر به کنا بسازند، تا دوباره وطن را

که هیچ دنیا را با جان  ندا نانارزششان یکتا بود، حال آ ي همهقانونشان مشترك و  اند، جهان او کشیده

  معاوضه نخواهند کرد،

که یکتا ارزش جهانمان  اند کردهدنیا گذر  ي همهکه در برابر ریخته شدن قطره خونی از  اند آنانحال 

  جان است، حال دوباره بنگر و بخوان از کدامین اقوامی؟

  است؟ آمدهقوم تو پدید 

  جهان را دوباره خواهی ساخت آیاو  يدآوریپدباید قوم خود را خود  آیا

ان جان ام را بسازم، همه جاي جهان وطن من است و هم تا وطن تازه ام آمدهوطن به دوش در خیابانم، 

که همه اختیار است، همه در خواستن و خود  آورمرا پدید  تا وطن تازه آمدههم وطنان من، حال 

  آمدد خواهد ي ما پدی براي ما است و به ارادههمه در اراده است، همه  خواستن است،
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است، همان جانی که یگانه ارزش  آمدهرا بنگر که با خشت جان ما پدید  آمدهدید وطن دوباره پ

سیل در برابر در خواب که وطن جهانشان بود را بیدار و اگر در  آنما است، جهان ارمان و جهان 

نخواهد  آزاديبه دنیا خود در خواهند ماند هیچ تن یاراي ایستادن در برابر جان و  اند ماندهخواب 

  .زادي است آنکه جهان پیش رو همه از  داشت

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  زبان

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :در برابر مردمان شهرش چنین گفتاو 

  خواهیم می و ثروت آزاديو  آرامشما 

  مردمان به هم نگریستند و ندانستند او چه گفته است

  او با چه کسی و به چه زبانی سخن گفت؟

  منظورش از اداي این کلمات چیست؟

  مردمان به هم چشم دوختند و به یکدیگر نگریستند

  ؟آرامش

  ؟آزادي
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  ثروت؟

تا کنون از این واژگان و  آنانن شهر نداشت، یغت هیچ جایی در میان فرهنگ لغات مردمان اسه لاین 

  شنید واژگانی مترادف و گوش می کرد میتا چشم کار  آنهیچ نشنیده بودند، به جاي  آنمعادل 

  جنگ

  صاحب شدن

  آز

  حرص

  نهکی

  جبر

  ...و

روت در میانه نبود و او حال با و ث آزاديو  آرامشمعناي و هیچ از داشتند، هزاري واژه با هزاري 

  خواند آندیدن دیگران در جهان به این سه معنی رسید و بر مردمان شهر از 

نفهمیدند او از چه گفته است،  ته بود ندانستند، معنایش را درك نکردند،او گف آنچهمردمان هیچ از 

  گوش فرا دادند و به یکدیگر زل زدند گفت میاو  آنچهتنها به 
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  وباره با صدایی رساتر رو به جماعت خواندد

  خواهیم و ثروت می آزاديو  آرامشما 

  :یکی از مردمان شهر روبه او گفت

  گویی، معنی این واژگان چیست؟ از چه می

  او رو به جماعت خواند

  به معناي اختیار است آزادي

ت و براي جماعت سشنن آرامباز هم کسی چیزي ندانست و دوباره همه به هم چشم دوختند، اما او 

 آنچه، خوانند می آزاديخویشتن طلب کرده را  آنچهگفت  آنانخواند و براي  آزاديادامه داد، از 

، خوانند می آزاديدر اختیار براي اراده ما است را  آنچهپندارند،  می آزاديخویشتن است را  آرزوي

  خوانند می آزاديقانون به اختیار خوانده را  آن

  خواستن و امید به زیستن است، آزادي ها است، گذر از اسارت آزادياست،  عبور از حصارها آزادي

گوش به نداي او سپردند و  آنانبه جماعت در شهر خواند و  آزادياو هزاري معانی براي خواندن 

از ثروت ، گفت می آزادي، از خواند میاو را جستجو کردند تا بیشتر برایشان بخواند، او مدام  شادمانانِ
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وار  و صلح خواند و برایشان هزاري از این معانی را گشود، جهان دیوانه آرامش، از گفت میو رفاه 

  را ترسیم و در برابرش دنیایی از آرزوهاي خود را ترسیم کرد آنان

رسیدن به  آرزوي، دل به سوداي او سپرده و در کردند میش ا به او چشم دوخته بودند و نظارهمردمان 

  ، مردمان بعد از خواندن او فریاد زدندخواندند میاو بود  آرزوي آنچه

  خواهیم و ثروت می آزاديو  آرامشما 

را در میان شهر دید به جارچیان خواند تا به میان جماعت بروند و با لباس مبدل  آنانپادشاه که تجمع 

  او فرمان داده بود آنچهبخوانند  آنانبراي 

راندند و براي  او خوانده بود می آنچهبر  شادمانانِ، خواندند میاو گفته بود  آنچهمردمان مستانه از 

  خواندند میدور به یکدیگر ندا  يآرزوها آنرسیدن به 

  یکی به گوش دیگري که هر دو در برابر خواننده ایستاده بودند گفت

  است؟ آمدهدانی این واژگان از کجا  می آیا

  د، بپرس که این واژگان را از کجا دانسته استدانم او اضافه کر پاسخ داد که نمی

  خواندند میاو به دیگري گفت و دیگري به دیگري و چندي نگذشت که همه به هم 
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 آمدهاین واژگان از چه زبانی به دهان او  آنکهدر میانه بود و بیشماران در جستجوي دانستن  يا همهمه

  شد میاست، در میان این همهمه مدام سخنان بیشتري شنیده 

  این واژگان از اجانب است

  در زبان ما مترادف با هرزه است آزاديدانی  می آیا

  کنند میدانی اجانب از این واژگان براي سحر ما استفاده  می آیا

  میدانی این واژگان قدرت مسخ کردن دارند آیا

  اند ساختهدانی این واژگان را دشمنان ما  می آیا

  زبان ما را از بین ببرند خواهند می ها آندانید  می آیا

  ؟...دانید می آیا

  ها به زبان راندي؟ یکی از جمع رو به او خواند این واژگان را چگونه و کدامین زبان

  تا او خواست سخن بگوید بیشمارانی خواندند

  منان ما استاین زبان دش

  بردند،عت به پا شد و او را دست و پا بستند و به نزد شاه اماي بزرگ در میان ج همهمه
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  اي سرور ما او از خیانتکاران است، او از اجانب مزد گرفته تا زبان مادري ما را از میان ببرد

  :پادشاه با حالتی پریشان گفت

  تو مزدور دشمنانی؟ آیا

  فی بزند کسی بر دهانش کوفت و خواندتا خواست حر

هاي  ر مبارکتان قسم به گفتهشما را به س حضرتیاعلفریبد،  و می کند میهایش همه را سحر  او با گفتن

  این مرد گوش فرا ندهید و مگذارید تا شما را بفریبد

  زبان او را ببرید تا دیگر جز زبان مادري چیزي به زبان نیاورد خواندند میعتی فریادزنان امج آنگاه

زبان او را دریدند و حال بیشماران سالی  گونه نیارا بدرند و  آنپادشاه با اکراه به جالد گفت تا زبان 

  دارد است که در میان مردمان همان شهر گام برمی

یانه هاي بیشمار پادشاه را براي مالک شدن دیده است، هر روز جنگی در م ، جنگبیند میهمه را 

درد  ، هر روزشوند میه ، هر روز سربازان به مرگ خواندبرند میا حمله است، هر روز دشمنان به مرزه

  ،بیند میاو همه را  در میانه است

به خیانتی در خیابان شهر سر برید و او دید که  شاه هر که بر او خواند راه پاداو دیده است که چگون

  شهر را فرا گرفته است ي همهوحشت 
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  اند آمدهها به بند در  او دید که همه در خانه

او خوانده است برسانند و هر  آنچههمه هر بار باید خود را به  مه سربازان خدوم شاه خوانده شدند،ه

  کرده را اجابت کنند آرزوچه او 

 درند یمان ستانده شده و دید که چگونه همه در فقر جان خود را مداو دید که چگونه باج بسیار از مر

  او قحطی بسیار را دید و تاج نگین دار شاه را دید

را دیده  خواند میدر مدح شاه بر انگشت یکی از رعایا که شعر  د و عقیقلباس ابریشم شاهزاده را دی او

  خوانند می، او بیشماران مردمان را دید که چگونه بی غذا سر به بالین گذاشته و براي هم است

، اینبار شاید برایشان بازي کرد، بی زبان برایشان خواند، شاید به زبان مادري گفت و خواند میاو هم 

  شنیدند میباید  آنچهم همه را شنیدند جر شاید باز ه

 آب به درونشهر سر  ي رودخانهو در  خواند میدر میانه را دیده است، هر بار به خود  هاي ارزش

  ،هیچ از اینان را باور نکرده است برد، او می

  مگر ممکن است

  اند؟ این را دریافت و چگونه دریافته خوانند می آنچهاز  توان یمگر م
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تی سر بریدند، شاید به فرداي نوشتنش او را به ود پرسید و شاید فرداي بازي او را به بی علخ او باز از

و  آمدهبدخطی انگشت زدند، شاید هر چه کرد تاوانش را کشید که مردمان در پی جهل بر 

  چگونه بتازند بر جماعت بی خرد دانند میشاهنشاهان و خدایان 

د خرد در میانه است را به دور افکننهاي  بار هر چه از تهماندهخوانده شده تا هر  آنانآرمانی براي 

الزم به  آنچهچیزي براي دانستن در میانه نیست،  خواند می آنانرا تعقیب و بر  آنانصدایی  آخر

  ي نادانان است، پس حال دوره دوره دانند میدانستن بود را ما دانسته و یا اجدادمان 

  دانایان نادان است ي همه چیز دانان است، دوره دوره
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هم به دو  آنجهان آرمانی گریبان ما را بگیرد زبان باشد،  آمدنشاید مشکل دیگري که در به وجود 

بندي نشوند و دوم کشورهاي پدید  ي عشق به زبان حاضر به تقسیم قسم، اول کسانی که به واسطه

  !؟مشکالتی در جهانشان بر بخورندبه میانشان  یهاي زبان ي تفاوت که شاید به واسطه اي آمده

به ي زبان نیز اتفاق بیفتد و  تواند بر پایه ي بحث اول بیان کرد که این تقسیمات جهان می باید درباره

اي، با هر باوري  تواند با هر رویه ها می بندي گویم که این تقسیم هاي گذشته می از تکرار صحبت دور

د با نگاه به این اتفاق موضوع کمی پیچیده به نظر بیاید و تصور ي هر زبانی اتفاق بیفتد، شای به واسطه

شده خواهیم داشت، اما باید بیان کرد که نباید بهراسیم از این  پاره پارهکنیم با این اوصاف جهانی 

هر کس به  آنتا جهانی بسازیم که در  آمدهد شدن کشورها و باورها که ما تقسیمات و زیا

  نگریست به جهانتر  بد، باید با نگاهی گستردهقد است دست یامعت آنهایی که به  آزادي

و از بروز مشکالت قسم  قسمباید از این تقسیمات خوشحال بود که با این کار ما هر بار قدرت را 

جانداران بپنداریم و از تقسیمات  باشیم و جهان را به وسعتکنیم، تنها باید دریادل  دیگر جلوگیري می

  مشکالت دنیاي ما استنهراسیم که راه حل 

مشکل بزرگی نخواهد بود و مرتبط با خود مردم باوران که حقا  زبان مشترك بین هم اما مشکل دوم و

اي زبان  توانند با توجه به عالقه و آراي جمعی خود و یا به هر رویه می ها آنجامعه قابل حل است،  آن
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مشکالت بزرگی به بار نیاورده و این بحثی مشترکی براي خویش اتخاذ کنند، مثل همین امروز دنیا که 

  قابل حل در جهان آرمانی خواهد بود

ها را  جامعه به سادگی حل خواهد شد و پاسداشت از زبان آنمبحثی که به شور جمعی مردمان 

زمین شناخته رسي تعدادشان در هر  ترهتواند به گس ها می کرد، این زبان ها به خوبی حفظ خواهند انسان

تواند تغییر و تقویت شود، اما  می آنانجامعه و باورهاي  آنهاي  د و با توجه به سیاستمانبو محفوظ 

را  آزاديها است و  باید باز هم مرور کرد و دانست هدف از پیدایش این جهان پاك برداشتن تحمیل

  در اختیار همگان قرار دادن است

ن آرمانی محفوظ بماند و ما نباید از حال چه زبان چه حب وطن و یا هر موضوع دیگري باید در جها

، باورها خود به آزادجهان  آناین تغییرات و تقسیمات بترسیم و باید به این اتفاق یاري برسانیم که در 

  .طول زمان جایگاه خود را پیدا خواهند کرد

باید با اما باز هم باید با خود گفت و بیشتر عمیق شد که این تقسیمات راهگشاي جهان ما خواهد بود ن

  ها است ن آرمانی به مفهوم تغییر تمام ارزشرا در نظر گرفت که جها آن يا رانهیگ سختي  دیده

امروز جهانی داریم که شاید خیلی از کشورها از هراس ضعیف شدن دست به هیچ تقسیمی نزنند و 

د، اما باید وجود دار ها آنو هر روز احتمال شکسته شدن  آمدهاحساس کنند دنیاي پر ضعفی به وجود 
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جنگی وجود نداشته باشد و این بزرگی و  آنکنیم که در  در نظر داشت ما از جهانی صحبت می

  کوچکیِ کشورها ارزش محسوب نخواهد شد،

دانیم و این نگاه  ها هماره به زشتی بیان شده، ما می ارزش آناست که در  جنونامروز جهان ما جهان 

رزشی غیر قابل تغییر در جهان که تا چه حد این زشتی مبدل به ا یمدان ایم، می پرستانه را شناخته قدرت

عناي حقیقی زندگی به طور و م شود میدر قدرت و ثروت خالصه  دنیا و تعریف جهان ي همهشده، 

، قدرتمند باشد تر بزرگتر و  فراموشی سپرده شده است، هر کشور جهان قسط دارد تا با شکوهکلی به 

ي ها از دیگري سود ي این قدرت و دندان نشان دادن بفروشد و هر گاه به واسطهو به دیگر جهان فخر 

قدرت را به توبره خواهند بست، ما جهان  سرزمین بی آنخاك  آتشینهاي  بجوید و سرآخر با چکمه

هاي بیمار از جهان پاك شده و دیگر قدرت و  ها و نگاه آرمانی در ذهن داریم که تمام این ارزش

چنین دنیایی هر قدر تش و جنگ در میان نیست و حال در ر میان نیست دیگر ارتی دپرس قدرت

کشورهاي کوچکی هم حضور داشته باشند به مشکل بر نخواهند خورد و کسی آسایش و صلحشان 

هاي  پوشالی جهان امروزي در عوض قدرت و ثروت به اصل هاي ارزشرا از میان بر نخواهد داشت و 

  آوردجانداران به وجود خواهد  ي همهرا براي  آزادزندگی واالتري خواهد رسید که 

در جهان  جنون آمیزيها نباید از تقسیمات ترسید و باید ایمان داشت که هر نگاه  در این جهان پاکی

 آنکس نباید به جبر  آرمانی خود به خود و به انتخاب طبیعیِ مردمان از میان برداشته خواهد شد و هیچ
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و جهان را زیبایی ها را از میان بر خواهد داشت  ها زشتی که خرد جمعی و رشد انسانرا از میان بردارد 

  .فرا خواهد گرفت و این ایمان به اختیار و از میان بردن جبر جهان است

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  منابع

  

  



  

  

  

مدد براي بهروزي جهان  آنو زیباي ما به قلبش ثروت اندوخت تا فرزندانش از  آرامزمین سبز و 

جانانشان را از رنجش و ظلمت رهایی بخشند به مانند  و هم آورندجویند و زندگی بهتري را پیش 

اي محفوظ به قلب خانه  پدري مهربانی که به طول عمرش هر چه تالش کرد را اندوخت و به گنجینه

ه از ساوات داد تا هر کدام گررا میان فرزندانش تقسیم کرد، او فرمان به م آننهاد و پس از مرگش 

  .خود لذت ببرند آزادو  آرامزندگی خویش بگشایند و در امان از زندگی و سرگذشت 

وار تازید و سهم بیشتري  این فرزندان دیوانه شدند، هر کدام بر دیگري کوفت و دیوانه پدر مرد و

  ه بازگشت،طلب کرد، هر بار در این راه جنگید و در این جنگ خونین و زخمی به خان

درید و در خونش غسلی از را خویش  خون هماي هجوم برد و  دوباره تجدید کرد جانش را و به دشنه

به برادر دیگرش  بار کیدیوانگی افزود و قدرتمندتر شد،  آنمرگ کرد و ثروت به خویشتن برد و در 
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ر که به منزل مقعرش ثروت عظیم را ارزانی داد و چه فخرها که بر او نفروخت و براد آناي از  ذره

  اي از او است و یا سهم خویشتن دانست این تحفه نشسته بود نمی

ي  و ثمره کرد میروزگاران پیش را و پدري مهربان که به سختی کار  کرد میهر بار به ذهنش دوره 

ي  نهزد و به خا خور برادر شده بود، باز دیوانه شد بیرون تقسیم کرد و حال او جیره آنانعمرش را میان 

گردید و با دشنه خون ریخت، کشت، باز سوزاند باز  یگر دنیا به دور سرش میبرادر که رسید د

 آننتوانست از  اي افتاده بودند ثروت میان بود و کس خونین به گوشهدیوانگی هدیه داد و حال که 

اي به طمع این ثروت مانده  شد و هر روز دیوانه ها دریدنخاك زمینمان سرخ از این  اي جوید و بهره

بیندوزد و باز  آنجانداران جان درید و مرگ داد تا بیشتر از  ي همهبراي  بها گراندر خاك این میراث 

  ها دیوانگی و شرارت هدیه کرد به تمام انسان

ي  ین دایرهاي طال خون ریخت به اسارت برد هر بار ا هر بار با این قساوت و درندگی براي ذره

در میان دو  اي خانهبه پستوي  بار یکمیان دو ملت و هزار نژاد و  بار یکتر شد،  کشتارها وسیع و وسیع

  برادر

 گونه اینها اصل شد و جهانمان را ربود، از ما هیچ باقی نگذاشت که واالتر  هیهات که این دیوانگی

 يجا يجاو کج نهادند که در  هاي این بنا را بد خشت سرآغازکشتند و تصاحب کردند و از 

ي  سراپرده آنها براي دزدي و دیوانگی از  اندوزي جاي گرفت، این قساوت و ثروت مان یزندگ
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اي برایمان  پرده در نمایش زندگی همراهمان شد و هر بار به شکل لکاته آخریننخست تا 

ان را گرفت و دنیایمان رقصی کرد و هیچ فرو ننشست که دیوانگی به جانمان افتاده بود و جانم خوش

کرد که آیندگان بدانند از  سرآغازرا خاکستر کرد و باید به تغییرش دوباره نگاشت و قصه را از نو 

  ایم، همه یکسان و برابر براي همه دیدهبهتر زیستن ما که جهان 

نکرده و در ها که به دنیایمان  منابع و ثروت بخشی از جهان امروز ما شده و به طول این تاریخ دراز چه

هاي بزرگ تاریخ تا چه اندازه بر سر به  ، این جنگاند ما را نرساندهاش  به واسطههایی که  چه منجالب

ریزي شده و چه دنیاي زشتی را برایمان رقم زده است و چقدر این دنیاي  همین منابع پی آوردندست 

  کوچک و حقیر مانده، آدمیان

اي  فهمی که به همان کوچکی دعواهاي دو برادر بر سر ذره نگري می ها می هربار که به این دیوانگی

زند و هربار در این جهل و جنون  مال به وسعت کشورها و به نابودي جماعت میلیون نفري سر باز می

  اند دهکرنیایشان بدل دهراسند که دیگر این بدي را به اصلی از  و از هیچ نمی روند میپیش 
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اندوزي و عالقه به ثروت مشکلی بزرگ بر سر راه جهان آرمانی خواهد بود، جهانی که امروز  ثروت

را به زندگی خصوصی در این  آدمیانهاي قدرت که  ایم دیگر نه فقط به رأس هرم اسیر شده آنبه 

میل به ثروت در  روي گهگاه این حرص و که به خیابان و میانشان می آنگاهها غرق کرده و  دیوانگی

ها به کوچکی دنیایشان خرد و حقیرشان  و کشتن ها دریدنو این  شود میك رفتارهایشان در تک تک

  است  کن کورسوهاي امید کماکان زندهکرده است و همه جا ریشه دوانده لی

به  شوند و دوباره سرآغازاز نو  آدمیانهم در این جهان خواهند بود و دیر نیست که دوباره  آزادگان

و این تعالیم به زشتی تغییر کند، مشکل تقسیم جهان آرمانی بر سر منابع قابل حل و در  آیندمیان 

را تغییر داد و نیاز است تا مردمان باور داشته  آدمیاني اول باید نگاه  دسترس است، لیکن در وهله

  ما در جهان به یک اندازه سهم داریم، ي همهباشند که 

و باید این برابري در تمام ارکان این نظام پاك پدید  آمدبري به وجود خواهد جهان آرمانی براي برا

ظلمت را برکنیم، باید برابري را اصلی جداناپذیر از  ي ریشه آنکه در  آوریمآید، باید جهانی پدید 

ها بگوییم همه برابر به یک اندازه از  دنیا کنیم و این اصل غیر قابل انکار در جهان است و باید به انسان

جانداران  ي همهبرایمان به یادگار گذاشته براي  ثروتی که خاك و زمیناین جهان سهم دارند و این 

  مالک شوداند با تصاحب و براي خویشتن کردن حق دیگران را تو نمی آدمیاست و 
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هم کشورهایی که دوست دارند این  آني منابع تنها یک مشکل را در پیش دارد و  تقسیم جهان بر پایه

منابع و ثروت را تصاحب کنند و یا کشورهایی که امروز در جهان صاحب این منافع هستند و حاضر 

  از دست بدهندرا به هیچ قیمتی  آننیستند 

جانداران دنیا است  ي همهاي ما براي رفع این مشکل باید به اصلی بنگریم و با باور به اینکه این منابع بر

این راه  رفع مشکل اصلی در مطمئناً، بشماریمجهان  جانداران ي همهعمومی و براي را این مالکیت 

جهان نیست و در حقیقت، این مشکلی  ست، از نظر من مشکل بین مردمبرابري ا ایمان داشتن مردم به

توانیم با این اصل برابري و عدالت براي منابع و  از سوي ثروتمندان و صاحبان قدرت است، ما می

را میان  آنچاره بیندیشیم و جانداران جهان است  ي همهي زمین که متعلق به  منافع جهان این اندوخته

  شکالت دنیا را مرتفع سازیمهمگان تقسیم کنیم و با این برابري خیلی از م

دنیا  آدمیانکه این منابع را به مساوات بین تعداد  المللی از سراسر دنیا حاضر باشد باید سازمان بین

حیوانات و طبیعت تقسیم کند و هر کدام سهمی ببرند و به هر کشوري وابسته به تعداد مردمان و 

و  هاي مختلف ي ساالنه ارکان حکومتی کشورها و دولت طبیعتش سهمی داده شود، مثل بودجه

از  ردماشاره ک آنهاي پیش به  که در بخش... هاي مربوط براي تحصیل رایگان رفاه اجتماعی و  هزینه

هایی که طبیعت نیاز دارد و زیستگاه حیوانات و مشکالت  ها وصول شود و کمک همین درآمد

  نیز از همین درآمدها مرتفع گردد ها آنپیرامون 
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مردمان  ي همهها همه براي هم و روزي که  کار کردن انسان آنشاید نگاه به این موضوع و در کنار 

کنار هم زندگی بهتري داشته باشند چیزي دور از ذهن باشد  جهان کار کنند تا به طور جمعی همه در

ي زیبا و روشنی در انتظار جهان خواهد  جهان آرمانی چنین آینده آمدنباور دارم که با به وجود  اما

  بود

و هوایی و زیست محیطی  آباما یکی دیگر از مشکالت تقسیم جهان آرمانی شاید به شرایط 

و هوایی باشد و  آبباور طالب رسیدن به سرزمینی در بهترین شرایط کشورهاي دنیا باز گردد و هر 

هایی  سخت و دشوار است و یا شاید سرزمین ها آنهایی برسیم که زندگی در  به سرزمین آندر کنار 

  جریان ندارد، ها آنکه زندگی در 

یم و براي جنگ ختگی میهاي سا ها باید دانست ما براي ارزشی فراتر از رفاه بندي در ارتباط با این تقسیم

و چنین اصلی در این دنیاي پاك نباید ارزشی فراتر از  کنیم تالش می و اختیار آزاديرسیدن به 

  و آرمان مقدس ما داشته باشد، آزادي

توانند با مدد از عقایدشان با  به سرزمینی دست پیدا کنند می آزاديبه سوداي که مردمانی  مطمئناً

را هر روز آبادتر و هر مشکلی را از سرزمینشان دور  آنجاهن و سرزمینشان و عشق به می آزاديداشتن 

کنند، ما باید این مشکل را با مدد از خرد جمعی از پیش راه برداریم و در برابر چیزي که به دست 

  ارزش خواهد بود این مشکالت بی آوردخواهیم 
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، آورندهاي زمین بهترین کشورها را پدید  ترین جایگاه اجتماعی با عشق و عالقه از پست توان می

تواند خالی  و هوا می آبي ضرورت چنین اتفاقاتی رخ داده اما نقاط بد  که امروز به واسطه گونه همان

ر زمین باقی د هایی داریم که بی جاندار ان سرزمینکه امروز هم در جه گونه هماناز سکنه باقی بماند، 

  مانده است

زندگی کنیم و تنها افکار ما و  آنقدر بزرگ است که ما آزادانه در  آنهر بار باید بگوییم که جهان 

با گذشت براي رسیدن به  توان میتعصبات ما است که مانع از رسیدن به این آرمان پاك خواهد شد و 

  شکلی گذر کردبزرگ رسید و از هر م ییایرؤآرمان واال هزینه کرد تا به 

را زیر پا  آزاديرج و مرج طلبان و کسانی که قانون ن ما در جهان آرمانی باید براي هفراي ای

و آرمانی دور کند،  آزادي  را از جامعه ها آنگذارند سرزمینی درست کنیم، تبعیدگاهی که  می

جا  آنرا در  شکنان آزاديبخشی از جهان به این منظور مدد برد و متجاوزان و قاتالن و از  توان می

  اور دارند زندگی کنندکه ب يزیچ آنقانون و در هرج و مرج به هر  جاي داد که بی

در اختیار تمام  آرامو  آزادساختن جهانی  آنباید ایمان داشت که هدفی واال در پیش روي ما است و 

  .هر زشتی را از میان برداشت توان میجانداران است و به سوداي این آرمان پاك 
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هواي طوفانی سرد در برابر این ایمان راسخ تو به بودن در کنار هم وطنانت یاراي باز ایستادن تو را 

  خواهد داشت؟

تا ریشه از  اند آمده، همه بنگر آنانمدد برسانند، به دستان  تا به دیگران آمدهبنگر به بیشماران که بر 

تا جان را حافظ و پاسبان باشند، به این سیل  اند آمدهظلمت را برکنند و در برابر نامالیمات بایستند، 

ید را خواهی د آناناند، بنگر حال  جانان که هم وطن تو خوانده شده بیشمار از مردمان بنگر، بدین هم

خواهی دید که  را آنانی، اند آمدههایی امن براي مظلومان بر  ن خانهکه دست در دستان تو براي ساخت

  دان سپردهدل در گروي تغییر 

اند، دیگر در سراي تو دردمندي  از جان خود نیز گذشته یبخش جانرا خواهی دید که براي  آنانی

سوزان جان را  آفتاباگر هوا سرد است، اگر  ،اند آمدههزار درمانگر به دور او نخواهد بود که 

در امان تند و تا در برابر سختی بایس آمدهها و زنجیرهاي جان بر  سوزانده است، هزاري سایبان از حلقه

  که طالب مدد بودند را آنانبدارند 

  ي هم وطنانت بنگر و حال با من از سختی هوا بگو ه چهرهر بگبن

  بیکران بگو آفتاباز گرمی و 

  از سرما و گسل زمین براي لرزاندن جانان بگو،
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هم  آنانبه کنار تو خواهند بود، اند تا مدد دهند و در این راه  دوربازان نیست، همه برآمده آندیگر 

تو ارزش پنداشته و جهان را به مدد  آنچهپنداشته  آرزوتو  آنچه و هم وطن و هم باور تو هستند، جان

  در تپش است آنانهاي  اي در میان قلب دیگران دیده

رش دیگر ناالن از سرما نخواهی بود که کودکی در میان برف بی سرپناه مانده است، دیگر به زیر با

  اند باران حیوانی دردمند را نخواهی دید که همه سایبان جان او شده

حال مرا، حال ما و هم وطنان ما را به اعماق سردترین جاي جهان بسپارید، حال به تنگناي گرما و هر 

  آفریدبودن این جانان به کنار هم زندگی را خواهد  آسمان و زمین است حواله دهید،چه بدي در 

ی خود مرگ را به جهان و بهترین هوا را که در مرگ پرست این بیشماران در زیباترین يا دهیندمگر 

به جهان نشاندند و هر  آتش آنان ابید و همه را از نورش سیراب کرد،ت آرامکه خورشید  آنجاي دادند

و  دان سپردهرا هیچ مجالی با زیستن نیست، دل به مرگ  آنانچه از زندگی بود را به کام مرگ بردند، 

  ها نخواهد بود ما دیگري خبري از این مرگ پرستی رؤیايدر سرزمین 

ن جهان مدد کنیم، دیگر و با ما خواهد خواند که با هم براي ساختن ای آمدجهان به رقص در خواهد 

  هوا توان عرض اندام نخواهد داشت و آبسرما را یاراي ایستادن در برابر ما نخواهد بود و دیگر 

رنج نخواهی  آمدنتدیگر از بیرون  ها نخواهی سپرد، دل بدین دیوانگی نخواهی بود و دیگردیگر تنها 

  برد و رنج دیگران را نخواهی دید



 جهان آرمانی           ٦٤٤

 

کسی را  کنند میر امان ماندن جانان تالش هاي شهرت چگونه مردم براي د تصور کن در میان خیابان

جان  آنبارد اما دیگر  حاال اسمان می نخواهد بود، آزاررد و کسی در این به حال خود رها نخواهند ک

کودك در رنجش سرما نخواهد ماند، دیگر او را در رنج نخواهی دید و به هم وطنانت خواهی بالید 

  که در کنار تو با تو جهان را مدد خواهند داد

همه را ت، سهم همه بود، همه بود و از منابع در میان اس آنچهنگریم، به کنارم بیا و تا با هم به جهان ب

، همانسان آفریداین واقعی است که آز اینان  آري عید، اما این که حقیقت جهان نیست،تنی به خود بل

  .اند که بهترین هوا را به کام مرگ بردند اینان که مرگ را پرستیده

هیچ در برابر نخواهد بود و یاراي ایستادن نخواهد داشت که ایمان یکه دار این جهان است، بنگر بر 

تا هیچ از ما باقی نگذارند و همه را  آمدهبر  آنانها بدرند،  تا ایمان را به قلب آمدههیچ نداران که این 

کار و هیچ راه با این دیو  دن وانهند، لیک ما را به ایماني دیوانگی و جنون و در خود مان در این حربه

هیچ راه در میانه  آنانما را با  ند،ا گان دیو بودن خود را پوشاندهتستان نیست، اینان که با دیباي فرشپر

به بی ایمانی  آناننیست و هر کدام به سوي راه خود خواهیم رفت و جریان خود را خواهیم ساخت، 

به ایمان بیدار  و ما خوانند میهمت خواهند گماشت که بیشمار در خواب ماندگان را براي بقاي خود 

  آیندارزش است به میان  آنچهنند و براي ایمان داشته بخوا آنبر  آنچه تا دوباره همه در
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ي خویشتن و دنیا را دیگر چه راه بدین طریقت دنیا دار که همه چیز جهان را برا ها آرمانجهان  آندر 

  را به خود ببلعد ه، دیگر چه میدانی به او خواهد بود تا باز هممالک شده است

کماکان در حال بلعیدن است، هر چه در زمین بود را به کام خود بلعید، نه تنها  اي، راستی او را دیده

بلعد و  تان را به خود میمعادن و زمین داد را که او شمایان را به خود بلعیده است، افکار و باور آنچه

  تن کسی است که تنها زنده است،در پس یاف

براي زندگی در پیش روي او یست، هیچ ، زندگی در کار نکشد مینه زنده نیست، او تنها نفس 

  کند میرا تکرار  اند خواندهبر او  آنچهنگذاشته و تنها 

ه کنید و ااکرار خود اکر آمدهدر این کرار به تکرار در  را تکرار کنید، اند خوانده آنچه، تکرار کنید

  ندا کردهو شمایان را در چه مصافی رها  اند ساخته، چه اند کردهاي بنگرید چه  ذره

را به پیش  خوانند می آنچه، تنها يرو یماو تو را در جهانی رویانده است که سر به زیر تنها به پیش 

باید  آنچهمدام  ،اند بردهبه خود دارد چیزي فرو  ات جمجمه آنچهبري، بر روي سرت، کمی داخل  می

او خوانده را تکرار کنی، این تکرار همه کرار جهان  آنچهتا  خوانند میبه تو  آنان، خوانند میرا برایت 

  است

او خواند  آنچهتا شاید تا دوباره  خواند میجهان به کرار خوانده است را  آنچه آمدناین به تکرار در 

  را تکرار کنی
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  قدر در میان این خواندن محاصره خواهد کرد تا تنها همان را بخوانی آنشاید در میان نیست، او تو را 

  خواندي؟ چه

  ؟خواند میچه 

تو نیاز به خواندن نداري و او برایت خوانده است، همه در میان همین خواندن پر تکرار او خالصه 

  خود کنی آنشد، او تو را فرا خوانده است در میان رقابت که دیگران را از خواهد 

دستان پدر داشت و ، از غار برون شد و در دست آمدچه کسی نخستین بار فریاد زنان به میان شهر 

  من است؟ آناین دستان پدر از  خواند می

  خواند میرار باز هم همان را کسی این بذر را در میان کام ما چکاند و حال به تک چه

است، در وجود  از میان افکارت رسوخ کرده آرامپیچید و  را مالک شوید، او میهر چه در برابر است 

  خود خواهد کرد، آناو تو را از  رود میدر جانت به پیش  زاید و بارور تو می

امون ار خود و در دنیاي پیراو خوانده را هر بار به تکر آنچههیچ در میانه نخواهد گذاشت و حال که 

  بنگر که او چه خواند و چه دنیا را فرا گرفت خوانی میخوانده و 
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ي جماعت بیشمار خواند که او برا آريي پدر فریاد مالک شدن سر داد،  او برون شد و با دستان بریده

اید مالک همیدند باین را خواند و همه ف آرامست، او صاحب شده ادستان پدرش را بعد از بریدن 

  ها گفت او مدام برایشان از مالک شدن خود کنند، آنوند و همه چیز را از ند، باید به پیش رشو

  ستاو مالک برادر خود شده ا

  او جان دیگري را صاحب شده است

  تزنش را تصاحب کرده اساو 

  ش را مالک شده استاو فرزند

  او زمین را مالک و او جهان را صاحب شده است

او  آنچهو حال درازان سالی است که همه  روند میست به پیش او خوانده ا آنچهران در پی بیشما

  ،کنند میخوانده را تکرار 

تا دیگران نیز در این مالک شدن  خواند میکه مالک همه چیز است، او فرا  خواند میصدایی قدسی 

و هر ارزش در این صاحب شدن به پیش فرا  خواند میرا مالکان بر زمین  آنانسهیم او شوند، او 

  خوانده شده است،
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در برابر است را مالکانه ببلعند و او  آنچهتا  اند آمده، همه بر اند آمدهمالک شدن بر  آرزويهمه در 

  پسماند او هم ببلعیتو را خوانده تا چیز را بلعیده و همه 

ین بلعیدن و اي فرا خواهی گرفت که زین همه چیز در میان هم بلعیده آنچهبلعی و بیشتر از  تو می

  آموختخواهی  او گریداو دریافتی و حال به  آزموناز  مالک خوانده شدن است،

  ؟شود میمدام برایت تکرار 

  ؟کنی میخود تکرار 

  اي؟ بر گوش دیگران شده تو یکی از خوانندگان

  اي؟ را بدین بزم راه داده و دعوت کرده آنانتو 

  اند خواندهان همین مالک شدن ستن را در میو همه زی خوانند میهمه  خوانند می

بودند و حال مالک جان  ها انسان بنگر، روزي مالک دیگر جان آنان ببین و بیشتر بر جهان آري

 آندگر مالک خاك، همه در حال مالک شدن و همه چیز را از  حیوانی، فرداي مالک درختان و روز

  و در حال بلعیدند اند آمدهخود کردن بر 

همه  آنانبلعند،  ها را می ارزش ي همه آنانبلعند،  تا شهامت را می آزاديهمه چیز از  آنانند، بلع می

  باشی آناند همیار تا در این بلعی خوانند میبلعند و تو را فرا  چیز جهان را به درون خود می
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که دست  آنگاهباشی، شاید  آنانشاید از رنج وجدان است که تو را بدین طریقت خواندند تا همرنگ 

را گرفت و دیگران را فرا خواند تا  ران خواند مالک شده ایست رنجی دلشپدر را برید و بر دیگ

  مالک شوند،

  ...بدین طریقت خواند و شایدز و حرص همه را اش با آ این حس مالک شدن و همسري شاید

اي و امروز دیدمت که چگونه براي مالک شدن  هر چه بود حال به کرار تو نیز بر همگان خوانده

  عصایی کوري را بر زمین کوفتی

 آزاديشاید براي راه رفتن تنی را معلول کردي، شاید براي زنده ماندن کسی را کشتی، شاید براي 

  تاز و قهرمان خوانده خواهی شد و تعلیم یکه آزمونتو در این  حتماً داشتن همه را به اسارت دادي و

وانده شده است، راحت ادند و هر کس صاحب بر دیگري خا که همه را در این رقابت شوم راه دحق

  خود کردند، آنو هر چه زمین داد را از  کنند میهر چه در برابر است را براي خود  بلعند، راحت می

براي  آنچهخاك و زادبوم خود قناعت نکردند و روزي با شمشیر و امروز با مکر حتی به  آنانبنگر 

دار براي هر که بر زمین و از انسان است  ندایی دنباله هند شد،ها است را مالک خوا دیگر خاك

  خواند می

  مالک باش
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براي خود جهان را  ي همه آنان ،اند کردهو همه چیز را براي خود  دارند مالکان بر زمین گام برمی

روزي را خواب دیده که همه را براي که  آنانو حاال بنگر بر  اند کردهخود  آنخواسته و جهان را از 

  خود کنند،

  ر میانه است؟ي مالک شدن د نتهایی در این جادهمگر ا

  پرستان قابل ترسیم است؟ صدي براي این حرصمق آیا

خود کرد براي  آنکوه بلند را از  که آنگاهو  دیآ یبرمکوهی را مالک شد در پی کوه بلندتر  آنکه

  دریا دندان تیز خواهد کرد و نهاي این خواستن فراي زمین خواهد بود

  واهند شدخواهند کرد و همه چیز را مالک خ به دیگر سیارات نظر

طلبند، ما در میان این قماش در  جهان را از حرص می ي همهکه  آمدهو ما در جهانی به بند اینان در 

بدین طریقت  آلودهرا  آنانکه این ورد را هر بار بر همگان خوانده تا  آنانجنگیم،  می آنانو با  هآمد

کردن دیگران  آلودهکردند نه از عذاب وجدان و هیچ ثمري دیگر که همه از  آنچه آنان آريکنند، 

  بدین طریقت بود

  خواهند بردپاکان را به سر دار  آلودگاندر میان شهر 

  اند آلودهپاك بودن جرم است در میان جماعتی که همه 
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تا همه را به مرگ بسپارند که سخنی از دور ماندن صاحبان به  اند برده، بیشماري را با خود برند میو 

تا همه را به بند خود  آمدهاند،  نده و صاحبان دیوروي سراسیمه در میدانمااند، مالکان خود وا لب رانده

  تا همه چیز را براي خود کنند آمده آنانا در این زندان به بند بکشند، و همه ر آورنددر 

  اند بردهمردمان را به دست  ي همهبنگر، بدینان بنگر که اقلیتی کوچک بند گردن 

ي میدان ماندند و جهان را به  هکه اینان تنها به خواندن مالک شدن در میان شوند میهمه را صاحب 

  ست گرفتندد

 آنان آنچهو باز تو دوباره  خوانند میدر اختیار برده همه را مسخ به راه خود  آنچهاند که با  حال همانان

وار تا او بر دیگري بخواند و  کردي و بر دیگري خواندي از این مکرر دیوانه تکرارخوانده را به تکرار 

  این دور باطل به چرخ در آید

و اگر تنی از تقسیم  آیند میمه در این وادي مستانه به چرخ در و ه کنند میهمه تکرار  خوانند میهمه 

ستهزا خواهند سپرد او را به بیهوشی و مدهوشی تهمت جهان سخنی بگوید او را به باد ا انبوه ثروت

 ا براي خود کرده و جهان را به دستمیدان است، همه چیز ری  انهیمدر  آنانارزش  آخرخواهند زد، 

  برده است

تا همه چیز را براي خود کنند و  آمده، همه در این رقابت بر خواند میاي او است و مدام همه چیز بر

  برابري سرگرمی برخی از همین صاحبان خواهد بود
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تا  لذت برند آورد میرا سر کیف  آناندماغ  آنچهبرابري را به بازي میان خود بدل خواهند کرد تا از 

  لذت برند آورند یمرزمی پدید  دانیممردمان را به جان یکدیگر و  آنچهاز 

دوباره میدان در پیش است و یکی از همانان است که با اشارت انگشت فرمان به مرگ و یا زندگی 

  .را جاودان و مانا خواهد کرد رقابتخواهد داد و 

هر چه خواستند گفتند، هر چه دارند کردند و این ابتالي بیمار را در جهان گستردند، لیک دنیا که 

ینجا خاتمه نکرد، جهان که ایستا نبود و چون سیل به تکان افتاد، به پیش رفت و جهان دوباره در بد

ما  آنچهپیش دار که ي خواهد خواند و تصویر جهانی را پردازشی دیگر خواهد بود، اینبار به برابر

  گفته را همه بخوانند آزادي آنچهخوانده ارزش یگانه در میان شود و به تکرار 

  .بخوان آنببین و از  رؤیا آنجانان خوانده بخواند و دنیاي را در میان  ي همهبرابري و  آنچهاز  آزادي

خوانده را  آنان آنچهت و نابرابري است ایستاده اس آنچهابر در بر ها آرماندنیاي دگرگون ما جهان 

بود و سرسپردگان را به پیش خواهند  آمدهکه به تغییر در  آنانتغییر خواهد داد، حال روز تغییر است، 

خواهند ایستاد تا  رانان جهان پرستان و شهوت قدرتن بدین جبر و آز داد، تنها پافشارا نیز تغییر خواهند

است تا زندگی  آنانمالک شده را از دست ندهند و جهان در برابر  آنچهپاي جان خواهند جنگید تا 

  .برند آغوشست را به ا آزاديو  آرامش آنچهکنند و برابر به دیگران 



  

  

  

  

  

  

ندان   مخالفت قدر

  

  



  

  

  

به طول هزاران سال به اند  گرفته شماري بیکنیزان و غالمان را بر تخت نشسته است و دور و اطرافش 

، غالمانی که از صبحگاه تا شامگاه باد آورنداسارت هر روز باید بساط راحتی و آرامشش را پدید 

آورند تا سیراب شود و وحشیانه فریاد زند که تمام  و سینی به دست از جان جانداران می زنند می

تاب نفس کشیدن را از  آنمن است، صاحب این قدرت شده و سوار بر کرسی پر ظلم  آنقدرت از 

اش زد سر را به سینی در برابرش نشاندند و فخر فروخت  رباید، هر دم کسی سخنی بر علیه همگان می

من است و کسی را یاراي اعتراض  آناحب این شوکت و قدرت منم و سراسر این جهان از که ص

  .شد تر بزرگوار از کوچکی همگان بزرگ و  و او دیوانه نخواهد بود
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و سرنوشت معترضان به سرتاسر  آمدندهر بار حکم داد و فرمان شد، به هر دستورش همگان مجبور 

گذشتند  می آرامبود و مردمان  آویزانمصلوب بر سراسر شهر  آزادگانهاي  شد، جنازه خیچهارمشهر 

  ها تازاند در این دیوانگی گشته بود و می ها جانکه او صاحب به  دادند میو به هر ظلمتی تن در 

و سر به زیر مردمان قانع شدند، روزي دستور تجاوز داد و باز ساکت  داد میدستور به قتل  بار یک

من  آنگاشت، هر بار یکی از مواردش را زیر پا گذاشت که این قوانین از ماندند، برایشان حقوقی ن

ها بیشتر و افزون شد، از هیچ نهراسید که سراسر قدرت در اختیارش بود  است و باز هم همین دیوانگی

  و صاحب به همه شده بود شد میو امرش به سرعت و مو به مو اجرا 

چه هر  ختهیگس لجامشده بود و در این قدرت  چیز همهشت و دیوانگی ارزانی داد، صاحب هر دم بازگ

اي مهر  مهربان بود، ذره بار یکنشست،  و بدون فوت وقت به عمل می گفت میخواست  می تنگش دل

گرفت و پاسخ  اي به کینش انتقام می و لحظه داد میخشمگین بود و زجر هدیه  بار یک، داد میتحفه 

  ،داد میهر معترض را به کشتن و خون 

اعتراض را برکند که از صالبت و شجاعت  ي ریشهدست و پا کرد که  آزادگانهزاران اسم براي این 

دریغی  از تغییر و پویایی هیچ باقی نگذارد و هر بار موفق شد که قدرت در اختیارش بود و ثروت بی

اس و ردایی خواست از آنش بود، هر بار به شکلی و در لب و هر چه می شد میاضافه  آنکه هر روز به 

  اش فرق داشت ولی اصل و بنیان یکی بود، و هربار با گذشته کرد میسرباز 
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خواست این  ها چه وقت می چهره و سیمایش را تفاوت داد تا بهتر به اهدافش برسد و در این دیوانگی

خواست از آنش بود، چرا باید از این مرتبه  تخت و قدرت را باز پس دهد که هر کس شهوت می

آمد که از لذتش کاسته شود، حاضر بود هر تن را بدرد و به جایش میخکوب تا پایان جهان  میپایین 

  بدرد ها جانبماند و به هر صداي اعتراضی دندان نشان دهد و 

او  دانستند میآرمان جهانش رسیده بود، لیک این جماعت  ي همهاز او بیش از این انتظار نبود که به 

حاضر به ترك  گاه چیهگري خو گرفته و  شده است و در این وحشی در این سالیان دراز دیوانه

  وابسته خواهد بود ها آنجایگاهش نخواهد شد و این تغییر به فریادها و شجاعت و جنگیدن 

ي  تحفه نیست، ثمره آزاديشکل خواهد گرفت و  آناني رزم به تن کردند که تغییر از رزم  جامه

  تالش و شجاعت است

 ترین بزرگدشمنی بزرگ خواهیم داشت، یکی از  آرمانی و ساختن این دنیاي پاكما به راه جهان 

تخت بر  اندوزان، طلبان، ثروت ویان، قدرترا باید بدانیم که همین زورگ آنمشکالت براي رسیدن به 

، این جماعت هزار توي و هزار تکه که به آوردنشستگان و تبعیض ساختگان به وجود خواهند 

که نه به فعل و همت  زالوصفتاناند این  مکند و زنده جهان زیسته و از خون و جان ما می يجا يجا

اند و در برابر هر تغییر خواهند  خو گرفته خود وارانه خود که به سوار شدن به دوش ما به زندگی انگل

ر در برابر این وا ایستاد که تختشان به تکان افتاده است، جایگاهشان در خطر است و اینان باید دیوانه
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فریبی  براي عوام بار یکسر از تن جدا کنند  بار یکبه زور متوسل شوند  بار یکتغییرات بایستند، 

 اي تازهي  هاي گوناگون به میدان بیایند و هر بار مسئله اي به شکل تحفه تراشی کنند و هر بار در جامه

  را براي فروپاشی این اهداف پاك علم کنند

را به سادگی از دست نخواهند  ل این سالیان دراز با خوردن خون کسب کردندجایگاهی که به طو

خواهند از دست  خوارگی دارند و این جایگاه را به هیچ قیمتی نمی عادت به این مفت ها آن، داد

پرستی به دست  بیرق میهن بار یکشاید به میدان بیایند، شاید بدهند، باید بدانیم که هر بار به علتی 

به طول این هزاران سال  ها آنهر روز به دلیلی تازه در برابر این برابري قد علم کنند که  گیرند و

رهبر و  بار یکشدند و  امپراتور بار یکپادشاه شدند،  بار یک که اند کردهعادت به این نوع زندگی 

سرآخر که خدا شدند و هزاري القاب براي خویش  و رئیس و ارباب بار یکو  جمهور رئیس

  .شیدندترا

و قدرتشان را به کسی تقدیم نخواهند کرد که حال سوار بر  آمدها پایین نخواهند  از این کرسی ها آن

و به قساوت، قصر به قصر نان بر نان، شهوت بر شهوت  کشند میتازند و  این تخت پوالدین می

 کشند میها زندگی تمام جانداران را به خاك و خون  کوچکی انسانگذارند و چگونه در صدد  می

  دهند میبراي لذات خود، براي رسیدن به شهوت و قدرت بیشتر همه را به کام مرگ و اسارت 

  در برابرشان خاموش ماند؟ توان میچگونه 
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تی فرو رود و به ي جهان در زش هاي اینان بدنه ها وارد شد و هر بار به بهانه ونه باز به این بازيچگ

  خاموشی در آید،

جهان در برابر این جهان پاك آرمانی موافقت کنند، مردمان جهان  ي همهما نباید منتظر این باشیم که 

ي بهتر  هکه دغدغ آنانترین شرایط است، این ثروتمندان که جهانشان در به که نه این قدرتمندان،

 برند میهزاري را قربانی خواهند کرد و  خویش، ستنزیستن هیچ جانی را ندارند هر روز براي بهتر زی

از این دیو  توان میدارند و چگونه  سرهاي بسیاري را و از خون این جماعت خویش را مصون می

  صفتان توقع سازش و در کنار جان بودن داشت

د به هر در این راه از هیچ زشتی فروگذار نخواهند بو ها آنها کرد،  باید دانست و در برابرشان چاره

ها نگاه دارند و خویشتن را هر روز قدرتمندتر  طریقتی چنگ خواهند زد تا جهان را در همین دیوانگی

و ثروتمندتر ببینند و ما باید در برابر اینان بایستیم، باید بدانیم که این جماعت براي نابودي این هدف 

نمان تالش کنیم لیکن با مدد از قانون جانداران باید براي رسیدن به آرما ي همهو ما  کنند میهر کاري 

این هدف واال، جهان  از میان برداریم با پایمردي و ایستادگی را آنانآزار  نرساندن و بی آزارو  رهایی

  .و در صلح زندگی کند آرامباشیم و جهان براي همیشه  آزادآرمانی را با خشت جان بنا کنیم که همه 

  .جنگ خواهیم بود که جهان آرمانی از تالش ما بنا خواهد شدبه امید این ارزش واال هماره در 



  مهراس و به کثرت بیشمار ما بنگر آنان، از اند آمدهفریادزنان به میدان  آنان

با هراس خواندند،  آنانخواند تا بردگان را دیبایی مستثنا از اربابان بپوشانیم و  آنانو بر  آمدروزي تنی 

  ما خواهد بود، نوز پایامکنید که این ر نیچن

که با فعل ما زیسته در برابر این  خواران خونست، این نفرشان در برابر ما هیچ اکه  دانند می آنان آري

تنها دل به اغواي ما سپرده تا در  اند کردهیش را به جهل ما دل خوش اند و تنها خو هیچانبوه بیشمار 

این جهالت وا مانیم و از معرفت هر بار دورتر شویم، اینان در برابر عارفان خواهند ایستاد که طبل 

  را خواهند زد آنانرسوایی 

ایم که اینان خواسته همه چیز را مالک شوند،  اینان وامانده حصرما بر کثرت و بیشمار ماندنمان در 

خود کردند و بیشمار از جانان را به حصر خود در  آنو همه چیز را از  آمدند آدمیان معدود شماري از

حکومت در جهل و با این خاموشی  دانستند میند که دل خوش بدین خاموشی سپرد آنان، آوردند

بر طبل حماقت ما  سراپا خواهد بود، دل بدین طریقت سپردند و شادمانانِ آخرتتا به  آنانجنون 

ت، بر اس آناني که از ما است و در خدمت به رعیتی که از ما است، به سرباز خوانند می، اند کوفته

  خوانند می آنان

  شمارشان را از یادشان ببرید
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چگونه  دانند میاند که  که ما را چه توان بی حد و بی پایان است و آنان میدان ینمحال که در خیابانیم 

و ما که در خیابانیم هیچ  خواهند میچه  دانند می آنان ما سوار و ما را افسون خود کنند جهلبر 

  بدانیم خواهند می آنان آنچهتا از  خوانند میفرا  آناندانیم،  نمی

همه را در این بزم میهمان کرده تا از یاد ببرند، ایمان را کشته  ي در میان است، رقابت به میانه استباز

وا  خوانند می آنان آنچهه خود ساخته تا بیشماران در تا از یاد ببرند، همه را مدهوش دنیایی کرده ک

  لذت است بهره برند آنچهبمانند و خویشتن از 

  را میشنوي؟ آناني  نداي کر کننده

  از منابع در خاك خواندند خوانند می

  از وطن حب به این خاك خواندند

  از سنت و دیربازان گفتند

  از اجداد و در خاك ماندگان خواندند

و بیشماران را به  خواندند میی خواندند که همه براي به اسارت بردن ما خوانده شده بود، های از ارزش

  اند زنجیرها را به گردن افکندهو وامصبیبتا که این بیشماران خود  خواندند میحصر خود فرا 

  را بر زنجیر دیگري کشیده است، آزاداي  براي دیگري نقش پرنده بردگان در کنار هم نشسته کسی 
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 آزادياست، از  که او برایشان خوانده آزاديکه در چنگ او است، از  آزادياز  خواند می ادمانانِش

را هم خواهند ساخت، اگر طالب تغییر باشی تغییر را  آرزوباشد  آرزواگر نیاز به  که او نشانده است،

هم خواهند داد، اگر ایمان بخواهی ایمان را خواهند تراشید و هر چه تو طلب کنی را به راه افسون 

  کردنت به راه خواهند خواند

ودن خواهند ایستاد که ب ها آرمانبه مسخ کردن تو این جایگاه را دارند و بی پروا در برابر جهان  آنان

بود  خواهدرا تنها سهمی از برابري  آنان آزاديبه فرداي  استدر گروي این دنیاي جهل و جنون  آنان

  اند دنیا را به حرص فروخته ي همهکار که  آنانو چه با 

  اي؟ دیده

 آتشرا هم به  آنند، زنجیر بر گردن بردگان هم حرص داراي که چگونه پر آز به  را دیده آنان

 آنانتا شاید به  سوزند می آتشخود کنند، بردگان در  آنمانده را از  آهنید مقادیري افکنند تا شا می

  خوانند میي خود دید که دور هم بخشند و این آز پرستان را به دوراي قدرت  ذره

  تا باز همه چیز را براي خود کنند خوانند میهمه را به خود 

  اید؟ فروماندهدر خود ه در برابر اینان خاموش مانده و چگون

  کنید تمنا می آناناست را از  آزادي آنچهمسخ در خود فرومانده و  آناني  به فریب هماره
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  تمنا کردنی است؟ آزادي

  ؟دهند میرا فدیه  آزادي

 در پیش است، اند خوانده آنان آنچهکه همه از  ها اینشما طالب بدان بودید،  آنچهچه مانده است از 

  استار بودنش بودید؟شما خو آنچهچه مانده از 

بر  آنو شما تنها وادار به تکرار  اند دهییسراو برایتان  خوانند می آنان همان چههیچ در میانه نیست جز 

تنهایی را  ، شما را در پستویی نهان خواهند کرد تا به شمار خود نرسید و دوباره در خیاباندیا آمده

  سر داده است آزاديفریاد  خواهی دید که بی کسان

و را دوره خواهند کرد به سرعت او را از میان خواهند برد، او را بدل به ملیجک خواهند کرد، او را ا

  حذف و شما را در خواب خواهند برد تا دوباره نبینید و به قدرت خود ننگرید

 ،خواهند میبودن را  آنانبودن شما و در اختیار  آنان، خواهند می، بودن شما را خواهند میهمه چیز را 

  خواهد بود، آمدندر  آنانمار تثسدر گروي بودن شما و به ا آنانیز همه چ

و شما  کنند می آرزو آنان روید، می به پیش آنانسپرده و در بند  آنانخود را به بندهاي مرئی و نامرئی 

  اید نام گرفته آنان آرزويکنندگان  برآورده
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واهند فرستاد، به جنگ به قربانگاه خ خواهند برد،دوباره شما را به پیش دوباره بر شما خواهند خواند، 

و تو  کنندکشاند تا همه چیز را براي خود د و به رنج خواهند خواهند کشت، به مرگ خواهند بر

  دوباره خاموشی

به بازي  آمدهدر  آنانتو را تنها تصویر خواهند کرد، اگر به همرنگی  خاموشی تو از تنهایی تو است،

 آنان در برابر همجانانت خواهند نشاند، دور ماندي تو را آنانو اگر از دنیاي  انیآنبودي که مسخ  آنان

که این شروع پایانی بر سلطنت  دانند می آخردر برابر این تغییر خواهند ایستاد  آنان، اند آمدهبه مبارزه 

  است آنان

د بود ز در خواهناین نداي عزل کردن خدایگان است، این صداي برابري خواهان است، به هر دستاوی

د تا تو را تنها و در برابرت بیشمار بنشانند و کسی را خاطر از این دشمن و به هر حیله دست خواهند بر

  مشترك به جاي نماند

خواهند  ن، روزي به منابع و روزي در زبانروزي به علم خدا، روزي به قدرت دین، روزي به حب وط

  خواند و همه را در برابر هم خواهند نشاند

که  دانند می آنان آخرنشانند،  و به عمل می خوانند میتفرقه خواهند کرد تا حکومت کنند، این را 

  آورندچگونه همه را به بند زنجیر مرئی و نامرئی خود در 
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تنها در میدان شهر فرو  دوباره تو خواندي و از تغییر گفتی و دیدي اي آمدهر خیابان دوباره تنها در د

همه را به خواب بردند، همه را در برابرت خواهند تراشید و همه را در برابرت به جنگ  اي مانده

  خواهند نشاند

  رسید اگر من جنگ نکنم چگونه این پادشاه قدرتمند خواهد شدسربازي از خود پ

  او را پاسخی بده در انتظار پاسخ تو است

  کارگر هم به تو چشم دوخته است آن

  واندخ میرعیت هم همین را  آن

  به همه پاسخ بگو خوانند میمردمان شهر همین را 

  ی را به عکس خود خواهند رساند و در برابر خودت خواهند نشاندیگوببه تفرقه هر چه  آنانلیک 

باز ایستادن تباهی و تسلیم در برابر این زورگویان است، دوباره به میدان شهر برو و دوباره در تنهایی 

را دیبایی برابر بپوشان، هر که از زورمندان و زورپرستان نیست را دیبایی برابر بنگر که تنها نیستی، همه 

  بپوشان تا دریابید چه قدرتی در میان بودن شما نهفته است

خود بدل  آرزويکه دریافتید شما را چه توان بی انتها است خواهید دید که چگونه جهان را به  آنگاه

  خواهید برد این دیوانگی را از میان ي ریشهکرده و 
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به تکرار در  آنان آنچهبه  آمدنددر  آنانبتا که به شر بازي کنند و وامصی گونه اینتا  آمدندبسیاري بر 

شوکت نهادند  آنتغییر بود خود را به کرسی و در  آنچهو به نهاي  آمدندطول این سالیان خواندند در 

  بدانند این لذت بیشماران در ذلت خواهد خواست آنکهبی 

را  آنان، اند ماندهکه محتاج بیداري  بیند میبیشماران در بند را  آن، بیند میري به خود زده حاال تلنگ

قصرها  ي همهدان باشند، راه رفتنشان در می آنانکه  آنگاهبرخیزند و که باید به فریاد بیشماران  بیند می

  را فرو خواهد ریخت، تنها گام پایشان براي نابودي این سلطنت کافی است

  زورپرستان را به نابودي خواهد برد آنقدرت و شوکت  ي همه آنانفریاد در کنار 

دشمنی سخت خواهد داشت دشمنی  شک بی ها آرماندر برابر هر تغییر خواهند ایستاد و جهان  آنان

و وحشی، دشمنی که  وار وانهیدقدرتی ند و زورگو، عوام فریب و ریاکار، قدرتم خدعه گر و فریبکار

  ده تا نابودي این فکر بر جاي ننشیند و او را در برابر خواهی دیدقسم خور

بودي این باور خواهد جنگید، او را خواهی انت خواهد ایستاد و هماره براي نادگهماره در برابر دی

  دید و بدان همیشه براي نابودي این فکر در کمین است،

لیک باید به ابتداي راه  ایم دگی خواندهو زن آزاديرا به  خوانیم، ما او ما او را به مرگ فرا نمی

  همگان است آزاديروزي  آنگاهکنی و  آگاهشان ماران را از بودن و قدرت در میانبیش
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است،  آزادي برخیزید روز خوانند میکه بر زورگویان و دیوانگان  اند مردمانجارچی نیست، اینان 

لذت برید و هم رنگ شدن بیشماران دیروز را  آزاديو  آرامشاز زندگی در  بیایید و زندگی کنید،

  با این کثرت در قدرت خواهید دید

ببین که روز تغییر نزدیک است، به قدرت اتحاد و بودن ما  نِیعبه نظاره بنگر و فرداي جهانمان را به 

  در کنار هم

که جهان را اند  حاال میدان شهرها دیگر تنهایی به خود نخواهد دید، بیشمار از عارفان در خیابان

گاه با ایستادن، گاه با  با گام آنانا در پیش دارند، حال و هدف ر آرزوشناخته، خود را شناخته و 

  دهند میتحصن، گاه با اعتصاب، گاه با فریاد دنیا را تغییر 

  کرد، آزاداید کار بدانجا نیز نکشیده و تنها این اتحاد و قدرت با هم بودن بی فعل جهان را ش

اند و جهان  از جهل در این جایگاه آنان، يا کردهفروشند و تو به بیداري دل خوش  جهل می آنان

پس به راه خرد بر قدرت بیشماران بخوان و  داري است، جهان دانستن و خرد است،فرداي ما جهان بی

  ...ها در پیش رو همگان خواهد بود بیفزاي که فرداي تغییر بدین خواندن

  



  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  رسیدن به جهان آرمانی

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

اي که در این تندبادهاي سالیان دراز سوخت و خاکستر شد، از آسمان  مانده آتشزمین سوخته و در 

بارید و جماعتی سوختند و خاکستر شدند و زمین در این زشتی خزان شد، هر تن که باقی ماند  آتش

  ها جانش در امان بود و براي خویشتن و دنیایش تالش کرد و هیچ به پیش نبرد، از این زشتی

که  هر یکی کاري داشت خواست دنیا را سامان بخشد دید که قدرتش اندك و توان این همت نیست

نبود تا دست فرا دهد، باز تنهایی کار کردند و ساختند و باز به بادي  کس چیهر کنار هم بود و باید د

را به نظاره نشستند و در جویبار زندگی گذر عمر اي نشستند و  فرو ریخت و خسته از دیروز به گوشه

  .ها و فریادها دوباره زشتی سر برآورد چه سخت که از پی تالش
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به سود خویش بود و از این جماعت هم مدد بردند براي  آنچهساختند هر  اندیو رویگذشت،  زمان می

پیشبرد اهدافشان، لیکن هیچ به اینان نرسید و هر روز از گذشته در جهالت بیشتري نگاه داشته شدند، 

به موضوعات بی اهمیت دلشان را خوش کردند و هر بار این دیو  ندشد و بیشتر خسته می دانستند نمی

تا نفهمند چه به روز زمین، پدر و  را مسخ کردند و در خواب غفلت نگاه داشته شدند انآنصفتان 

  توانند بکنند ها می فراتر چه آنو از  آمدهمادرشان 

را به نفاق  رزش واال دور مانده بودند، صدا و فریاداز این ا ها آنبسته بود و  آناناین دنیا به همت 

ها را برکند و  این زشتی ي ریشهمبادا همتی یکپارچه به میدان آید و  میانشان از میان برداشتند که

نداشتند و  آیندهجماعتی که هر بار دلسرد شده تر از دیروز به فکر در جا ماندن بودند و هیچ امیدي به 

 آنانقدر در زندگی ساختگی غرق شدند که از دنیا هیچ نفهمیدند و هر فریادي را بر ضد اتحاد  آن

  ها خواهد کرد این اتحاد چه دانستند میکه  شوراندند

گذشت و دنیا در همین احوال به ناخوشی مانده بود که باید بیشتر دید و شناخت و جهان  روزگاران می

اي  است، این درد مشترك گره ها آن ي همه، درد جهان درد درا گذر کرد، نشستند و دیدند و فهمیدن

ي  شد و باید دست در دست هم همان زمین سوخته دارد که به دست همین جماعت باز خواهد

  دورترها را با هم دوباره بنا کنند،
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زمین سوخته بود یا به زیر آوار مانده بود، زمین در سیل اسیر شده و یا به تعصب و دیوانگی خشک 

و شده بود هر چه بود و نبود دانستند، دانستند که هدفشان یکی است و باید به راهی یکسان تالش کرد 

  اتحاد داشت

که هدف یکی است  آنگاهکیست که به سر سوداي سامان جهان و ساختن دنیاي بهتر نداشته باشد، 

باید دست به دست هم داد تا از این هزار توي زندگی گذر کرد و در کنار هم جهانی جاودان سامان 

  اش همه را مهمان ضیافت رهایی کرد و به زیبایی بخشید

خود نداند، نه  آنهمه برابریم، کیست که این دنیا را از  آنو براي همه، در  ما جهانی داریم یکسان

تالش  آنوطن است، باید براي بهروزي  آنمگر اینکه این خاك ما را به خویش جاي داده و سرتاسر 

  کرد و فرو ننشست

  وقت اتحاد میان ما نیست؟ آیادانیم همه یک هدف داریم  حال که می

  ها را به سوي هم دراز کنیم و تا رسیدن به هدف واالیمان کوتاه ننشینیم؟ نباید دست آیا

ها به اهدافشان خواهند رسید، این مسیري مشترك است ما هم  انسان ي همهبا اتحاد در این جهان پاك 

ما سوار است و ما را  تک تکدانیم که این دردهاي دنیا به روي  در درد با هم مشترکیم و همه می

خواهیم دنیاي بهتري بسازیم و حال جهان آرمانی  از این رو است که همه می بیمار به جاي نهاده است،

  در برابر ما استدردها و درمان 
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نباید همه در سراسر جهان دست به  آیاچشم بدوزیم و مشکالتش را مرتفع کنیم،  آنتوانیم به  می

و سراسر این  آوریمپدید  اي تازهبار در تاریخ یکپارچه و با اتحاد دنیاي دست هم دهیم تا براي اولین 

  دنیا را به اختیار خویشتن رقم بزنیم؟

  این همه سال جهالت کافی نیست؟ آیا

  را به شیشه کرده نباید که به پایان رسد؟ تکمان تکاین جبر که خون  آیا

  نباید در کنار هم بایستیم و فریاد بزنیم؟ آیا

  ها را از سراسر جهان به دست هم دهیم؟ ید دستنبا آیا

باوران و همه و همه در کنار هم زیر  دینان به دین دان بپیوندند و سیاهان به سپیدان، بیرزسرخان به 

  جانداران را بسازیم ي همه آزاديو یک بیرق بایستیم و جهانی براي همه 

حال  آیاماندگی جهانمان شده و  مل عقبکه این نفاق میان ما عاها نفهمیدیم  در طول این سال آیا

  زمان اتحاد نیست؟

ما در جهان یکسان است و همه  چیز همهاندازي باید به دور انداخته شود، چرا که  هر نگاه تفرقه

  ي بهتر کردن جهان را داریم، دانیم ما به عنوان تنها جاندار ناطق و عاقل وظیفه می

  و جنگیدن خواهد و زندگی یعنی تالش تالش می آوردنبه دست 
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  باید بدانیم و ایمان داشته باشیم به تالش خویش باید هزاران بار با خویشتن بخوانیم

  ي کسی نخواهد بود، تحفه آزاديکه 

به دست آوردنی است و باید به راهش تالش کرد و جنگید باید فرو ننشست و به راه پاك و  آزادي

مان داریم هماره تالش کنیم، این وهم و خواب است، این غفلت است که ای آنمقدسی که به 

  پرستان به پا کرده شما را به خواب افکندند و به سادگی از کنارتان خوردند و بردند قدرت

، شما را به اند بردهتازند و هر چه دست رنجتان بود  هایتان سوارند و می اید و به گرده شما به خواب رفته

و خویشتن جهان بهتري براي خود ساختند، باید دانست که کلید ساختن  اند کرده خوش لدامید واهی 

ي خاکی،  کره يجا يجاها، در  انسانشما  تک تکاین جهان بهتر در دستان خویشتن است، در دستان 

ش کنار هم بودن شما در کنار هم جهان را دگرگون خواهد ساخت و این اتحاد و تال ي همهقدرت 

  .ي ما است هسال و جهان آرمانی درمان تمام دردهاي هزاران آوردانی را پدید خواهد جهان آرم

تن به دست آوردنی است، براي ساخ آزاديتحفه از کس نیست که  آزاديباز هم باید بدانیم که 

جانداران باید همه در کنار هم باشیم و به جنگ و تالش خویش جهانی الیق  ي همهی بهتر براي دنیای

  .ایمان داریم را بنا کنیم آنکه به 

  



ایم و این قدرت در اتحاد ما است در  و دنیا را ساخته ایم کردهها را جا به جا  به قدرت این اتحاد کوه

را پدید خواهد  چیز همهکنار هم بودن ما است، این قدرت دنیا را دگرگون خواهد ساخت و از هیچ 

  آورد

ها در  اتحاد و ساختن جهان تالش کرد اگر این دست اید به این راه،رت ایمان داشت، ببه این قد باید

کنار هم باشند هر کاري را هموار خواهند کرد و هر مشکلی را مرتفع، این قدرت توان هر کاري را 

  خواهد داشت و هر غیرممکنی را ممکن خواهد ساخت

ها است براي  شتن تمام تفرقهبه این دنیا و حال وقت کنار گذا سازد میدستانمان در کنار هم خشت 

را درك کرد این  آنتحمیل نیست، باید به این قدرت واال ایمان داشت و  آنساختن دنیایی که در 

  تواند هر زشتی را زیبا کند قدرت فقط در اتحاد ما است و این توان می

م با هم زیر یک خواهی ایم می ما جماعت انسانی که در این سالیان به هزاران تفرقه از هم دور مانده

  از بین ببریم،را بایستیم و تحمیل  آزاديهم  آنبیرق و 

 آنگاهکسیم در برابر این زور پرستان و زر افروزان کم باشد لیک  که تنها و بی آنگاهقدرت ما شاید 

خواهد  زالیالممکنی ممکن است و این قدرتی ن میلیون شویم و میلیونمان میلیارد هر ناکه به هزارا

هایمان همان دنیایی را  بود، قدرتی که از اتحاد ما شکل خواهد گرفت و با اتکا به امید و تالش

  ایم را دیده آن رؤیاخواهیم ساخت که به طول هزاران سال فقط به 
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تر از دیروز  این دیو رویان به کنار نخواهند رفت و بر کرسی قدرت سالیان نشسته و هر روز حریص

قدرت ما را  آنانبراي تفرقه بین ما تالش خواهند کرد  دیو رویانید بدانیم که این خواهند شد، با

ند در ناز هاي قدرتشان را خواهد لرزاند و هر قدر بر قدرتشان می این اتحاد پایه دانند میاند و  شناخته

  .اند که اتحاد ما تمام معناي قدرت در جهان است ارزش برابر ما هیچ و بی

ها براي  این سال آدمیانهیچ باقی نخواهیم گذاشت،  ها آنکه ما در کنار هم باشیم از  آنگاه دانند می

، ند و توان چه کارها در خویشدار یزالیالکه چه قدرت  اند کردههایشان هزاران بار ثابت  خواسته

  جانداران است ي همه آزاديباید به این قدرت پاکمان ایمان بیاوریم که مقصد مقدس ما 

را پوچ کند، باید به این ارزش واال ایمان  ها آنتواند هر زشتی را از میان بردارد و قدرت  اتحاد ما می

داشت، باید همه واالتر به قدرت اجتماع و با هم بودنمان ایمان بیاوریم که این زشت رویان را از 

  است شتنمانیخوکه به پاکی اتحاد  آوریمقدرت ساقط کنیم و قدرتی را پدید 

 ي همهبراي  آزادهاي فاسد را از میان برداریم و جهانی  فردگرایی و استبداد بکاهیم و نگاه آنباید از 

  آوریمجانداران پدید 
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هر روز فرمان  و همه را به بند کشیده بود و شد میکه به دست دیوانگان اداره  جهانی زشت و بیمار

را  ها آناي  ، هر روز به بهانهداشت میت نگاه هر روز بیشتر ما را در خواب غفل ،کرد میزشتی صادر 

و  ها آنو یک روز به تازیانه و محبوس کردن  چال اهیسدر حصر بردند، یک روز زندان، یک روز 

  نیازو یک روز به مسخ کردن در خویش نگاه داشتن و یک روز به ظلم و فقر 

هر حربه و فریبی که داشتند را به کار بستند همه در خواب بودند و از کنار هر چه بود خوردند و براي 

اي  اي، هدیه خویش مهیا کردند هر چه بود و در دنیا به کام خویش بردند و هر از چندگاهی تحفه

خود را کاشتند و این  ها بردند و به دوشمان قصرهاي طالیی سوار و استفاده مانیها گردهدادند و باز بر 

قصرهاي طالیی ساختند و باز غره شدند  وصفتانید د و در ترکه و شالق و عذابدرماندگان پیش رفتن

  به غافالن بر جماعت دردمند و بیشتر عذاب فدیه دادند

افروزي کردند مال  باز دنیا هر روز بیشتر به زشتی پیش رفت و باز عذاب هدیه کردند، جنگ

کشیدند، زنان به پستو  را به جنگ گماشتند مردمان به بیگاريها  سر بریدند، بچه اندوختند، حیوان

و  آورندمرگ فرستادند که سیراب شوند که فتح کنند که قصر سازند که اسباب شهوت به وجود 

  ها و دردمندانی که فقط زنده بودند بود و جهان غرق در زشتی آنان آناز  چیز همهلذت برند، 

 آرزوها، هزاران سال  خواست که پایان دهد به این زشتی این بارنشان را شنیدند و خر صداي دروسرآ

دار زدند،  بار یکرد و هر بار این دیو رویان بردند، تصور کو آرمان شهر کرد جهان زیبا ساخت 
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گفتند دور از ذهن و غیر واقع است، باري تمسخر کردند و هر بار به زشتی این راه پاك را  بار یک

  ي دردمندان خندیدند د کردند و به ریش داشته و نداشتهنابو

بود، این بار دست دراز کردند در کنار هم  آمدهلیکن این راه زشتی پایان داشت و زیبایی به جهان 

برابر بود و  چیز همهشدند، همه دردمند بودند و درد یکی بود، درمان یکی راه یکی هدف یکی و 

  سرانجامش یکسان

اتحادشان به تالش و پشتکارشان به شجاعت و ایمانشان به هدفی راستین رسیدند، جهان به قدرت 

  پاکشان پیش رویشان بود و با دست خالی به تالش همت گماشتند و جهان را دگرگون ساختند،

شدند، اینان واال شده  آزاد ها جان ي همهو آرزوهایشان به واقع بدل شد و  آوردندجهان پاك پدید 

  جانانشان جان بخشیده بودند هم ي همهي فخر جهان بودند و به  ایهبودند، م

، طبیعتی بکر و دست نخورده که همگان آزاديجهانی پاك و بزرگ به وسعت جهان پاك شد، 

ندیدند و انسانی که به باور و آرمانش زنده بود، همه عاشق  آزار آزادبودند و حیواناتی که  آنحافظ 

ودند که کشور و وطن و دین و دنیا باورشان بود، حال خویشتن داشتند و باوران ب هم و در کنار هم

ها  زشتی ي همه، نه تحمیل بود و نه جبر، آزاراتحادشان را، نه جنگ بود و نه فقر، نه درد بود و نه 

  برداشته شد،



 نی شهسواری ٦٧٧

 

هر روز براي بهتر کردن دنیا تالش کردند و این  کردند میزندگی  آرامشدر  آزادکودکان  ي همه

  ها بود که به واقع بدل شد که دنیا به دست ما ساخته خواهد شد انسان ي همهپاك  رؤیاي

  جانداران ي همه آزاديبه امید ساختن جهانی آرمانی براي 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  ها آرمانجهان 

  

  

  

  



  

  

  

  

  زمـــین جـــان داد جـــان بخشـــید بـــر خـــاك     
  

  پـــــاك دلکــــه یکســــان جــــان جانــــداران     
  

ــا و   ــه همتــ ــن جــــان  همــ ــان در دل ایــ   یکســ
  

  یکســـان بـــه جـــان بـــود اســـت هـــا جـــانهمـــه 
  

ــردتبعــــــیض  آنجهــــــان را بــــــذر    زان کــــ
  

ــرد و   ــتی راه بـــ ــه زشـــ ــرد آنبـــ ــزان کـــ   خـــ



ــاك     ــر خــ ــود بــ ــا بــ ــان و دنیــ ــک جــ   یکایــ
  

ــاك    ــد بـ ــاه صـ ــد شـ ــده صـ ــرف شـ ــی اشـ   یکـ
  

ــاد ــه از یـــــ ــان همـــــ ــرده ارزش از جـــــ   بـــــ
  

  جـــــان یبـــــچـــــاه جـــــان  یکایـــــک غـــــرقِ
  

ــه    ــان تیشـــ ــان درختـــ ــی جـــ ــود آنیکـــ   بـــ
  

  کــــه ســــرهاي تــــو حیــــوان پــــیش ران بــــود 
  

ــاك    ــه دل خــ ــان بــ ــدهزاري جــ ــدن صــ   بریــ
  

  اي صــــد واي بــــر بــــاك بــــه خــــون آغشــــته
  

  زمــــــین مســــــلخ جهــــــنم قتــــــل جانکــــــاه
  

ــواه   ــان خودخــــ ــوانگی انســــ ــن دیــــ   در ایــــ



ــت    ــدا اسـ ــیچ پیـ ــدارد هـ ــی نـ ــود رحمـ ــه خـ   بـ
  

ــی   ــتن مـــ ــه کشـــ ــر راه  بـــ ــد نفـــ   درد او صـــ
  

  ن کــــردبــــه روي قصــــر زشــــتی جــــان خــــزا
  

ــرد   ــان کــ ــه جــ ــدرت طعمــ ــاه قــ ــه قربانگــ   بــ
  

  یکـــــی کشـــــت و هـــــزاري کشـــــته در راه   
  

  بــــه خــــون ایــــن قصــــر را او آســــمان کــــرد 
  

  بــــه جنــــگ صــــدهزاري قــــوم هــــر بــــار     
  

ــرد   ــزان کــ ــر را خــ ــت و دیگــ ــی را کشــ   یکــ
  

ــان    همــــــه زشــــــتی شــــــده از کــــــام ایشــــ
  

ــرد     ــان ک ــویش خ ــرد و خ ــی نک ــود رحم ــه خ   ب



ــت    ــرش کشـــ ــه جبـــ ــانونش بـــ ــه قـــ   آزادبـــ
  

  خـــــویش جـــــان کـــــرد راياســـــارت را بـــــ
  

  بــــه کــــس رحمـــــی نــــدارد قاتــــل خـــــار    
  

  کـــه خـــار ایـــن جهـــان را ســـورمه جـــان کـــرد 
  

  پــــیش آن بــــه جنــــگ افــــروزي و ســــبقت از
  

ــر  ــههـــ ــرد   آنچـــ ــان کـــ ــاخته را دودمـــ   ســـ
  

  یکـــــی صـــــدتا هـــــزاران جـــــان حیـــــوان    
  

ــرد     ــزان کـ ــت و خـ ــودش کشـ ــتی خـ ــه زشـ   بـ
  

ــی    ــی و بـ ــده وحشـ ــود شـ ــان خـ ــه جـ ــاك بـ   بـ
  

  ان کــــردکــــه ســــر را از تــــن اشــــجر بــــر    



ــر و درد و تبعــــــیض  ــه فقــــ ــه داد و بــــ   همــــ
  

ــرد   ــان کــ ــود را فغــ ــودش خــ ــداد خــ ــه بیــ   بــ
  

  بــــه نقـــــل خـــــود عـــــوام و گفـــــت اینـــــان 
  

ــان     ــایی نهــ ــتی را بــــه زیبــ ــه زشــ   کــــرد کــ
  

  مـــــرده بـــــر خـــــاك آريپـــــاك و  زمـــــینِ
  

  کــــه انســــان مــــرگ را مهمــــان جــــان کــــرد
  

ــی راه   ــدبار دارد او ولـــــ ــر صـــــ ــه ســـــ   بـــــ
  

ــتن  ــراي خویشـــــ ــرد را آنبـــــ ــان کـــــ   بیـــــ
  

ــا  ــیبگفتـــ ــود مـــ ــتی بـــــه دور   شـــ   آنزشـــ
  

ــرد    بگفـــــــت و بـــــــاز او را او عیـــــــان کـــــ



  هــــــزاران زرپرســــــت و دیــــــو دل خــــــاك
  

ــرد   ــان کــــ ــت او را مرگبــــ ــور و کشــــ   بشــــ
  

ــن راه   ــت ایـــ ــزاري گفـــ ــر هـــ ــی دیگـــ   یکـــ
  

ــرگ جـــان کـــرد      ــر از صـــدها فریـــب و مـ   پـ
  

ــدان     ــود زنـــ ــر بـــ ــت دیگـــ ــی را کشـــ   یکـــ
  

ــرد   ــان کـــ ــه نـــ ــیر و طعمـــ   یکایـــــک را اســـ
  

ــه دارد او در  ــزاران حربــــــ   ایــــــــن راه هــــــ
  

ــرد     ــران کــ ــی او بــ ــه زخمــ ــن را بــ ــه تــ   همــ
  

  یکــــی گفتــــا کــــه ایــــن دیــــوانگی چیســــت 
  

ــر  ــههــ ــرد   آنچــ ــزان کــ ــویی را خــ ــو بگــ   تــ



ــا ایــــن ره  ب ــمگفتــ   و ره نیســــت اســــت وهــ
  

  ره خـــــــود را دوبـــــــاره او عیـــــــان کـــــــرد
  

ــر  ــههــ ــیم    آنچــ ــار تعلــ ــد بــ ــت او صــ   داشــ
  

ــرد     ــان کــ ــو جــ ــور دیــ ــه شــ ــوان را بــ   و دیــ
  

ــ  ـــ ــزاري مـ ــتندا هــــ ــ بکشــــ ــد بــــ   اررد صــــ
  

ــرد  ــان کــــــــ ــی را او عیــــــــ   ره آزادگــــــــ
  

ــاد    ــب فریــــ ــایی قلــــ ــوداي رهــــ ــه ســــ   بــــ
  

ــان  ــه جـــ ــود در  همـــ ــا بـــ ــاي دنیـــ ــا هـــ   دیـــ
  

  همـــــه از هـــــم بـــــراي هـــــم در ایـــــن راه    
  

ــا  ــان و تنهـــــــ ــراي ایـــــــــن ره تابـــــــ   بـــــــ



  جهـــــان پـــــاك مـــــا را پـــــیش روي اســـــت 
  

  اســـــــــت آرزو آنو وســـــــــعت  جهـــــــــان
  

ــاك و  ــانی پـــــــ ــه راه آزادجهـــــــ   و همـــــــ
  

ــن ــه تــ ــن   همــ ــا در ایــ ــا رهــ ــاهنفــــس هــ   گــ
  

ــه  ــانهمـ ــا جـ ــان  هـ ــان و در جـ ــان یکسـ ــه جـ   بـ
  

ــر    ــا ارزش بـــ ــا و بـــ ــه یکتـــ ــان آنهمـــ   جـــ
  

ــر راد   ــر نفـــــ ــراي هـــــ ــا بـــــ ــه دنیـــــ   همـــــ
  

ــود در راه   ــی بــــ ــم تالشــــ ــا هــــ ــه بــــ   همــــ
  

ــداف واال هـــــر نفـــــس راه     ــه ایـــــن اهـــ   بـــ
  

ــاه  ــر جــــ ــاده بــــ ــان راه او افتــــ ــه یکســــ   بــــ



  یکــی درد اســت و درمــان یــک همــین اســت     
  

ــت    ــن اســ ــدل راه ایــ ــک راه و یکــ ــه یــ   همــ
  

ــک راه     ــه یــ ــم بــ ــار هــ ــم کنــ ــا هــ ــه بــ   همــ
  

ــن  ــه تـــــ ــه   همـــــ ــا بـــــ   و در راه آزاديهـــــ
  

ــتان راه ایـــن اســـت      ــه دســـتان پـــیش و دسـ   بـ
  

ــرا  ــر ســ ــه از هــ ــهیهمــ ــت  ی نقطــ ــین اســ   چــ
  

  بــــه قــــدرت ایــــن کنــــار و هــــم بــــه فریــــاد 
  

ــاب   ــت دریــ ــن راه اســ ــودن ایــ ــا بــ ــه یکتــ   بــ
  

ــان   ــه جــــ ــایی از همــــ ــا و رهــــ ــه دنیــــ   کــــ
  

  رهـــــا در پـــــیش اذعـــــان هـــــا جـــــانهمـــــه 



ــه ر ــت همـــ ــن اســـ ــدار از ایـــ ــان زنـــ   اه جهـــ
  

ــت  ــین اســـــ ــن داد زمـــــ ــه از راه ایـــــ   همـــــ
  

ــی   ــر تنـــــــــ ــد هـــــــــ   را آرزو آنبدانـــــــــ
  

ــا آ  ــاي رهـــ ــه دنیـــ ــت کـــ ــن اســـ ــال ایـــ   مـــ
  

  تـــــالش و مـــــا نفـــــس زاد آنبـــــه صـــــدها 
  

ــه تـــــن ــاد  بـــ ــد داد فریـــ ــر از صـــ ــاي پـــ   هـــ
  

ــیم   ــه تعلــ ــم بــ ــا هــ ــودن و بــ ــدرت بــ ــه قــ   بــ
  

ــدیم  ــاد تقــــ ــا را دگرگــــــون بــــ ــه دنیــــ   بــــ
  

ــدل از راه   ــایی یکـــــ ــن رهـــــ ــراي ایـــــ   بـــــ
  

ــی   ــر تنـــــ ــردا هـــــ ــه فـــــ ــا آزادکـــــ   برپـــــ



ــال و    ــن آمـــــــ ــه ایـــــــ   راد آرزو آريبـــــــ
  

  جهـــــان در پـــــیش آیــــــد پـــــیش فریــــــاد   
  

ــران   ــو پیـــ ــر از تـــ ــد زور تزویـــ ــه زر صـــ   بـــ
  

  نتانـــــــد او فـــــــرو خوانـــــــدن زِ ایمـــــــان   
  

ــم    ــودن از هــ ــن بــ ــدرت و ایــ ــان قــ ــه ایمــ   بــ
  

  بـــه هـــم بـــودن کنـــار و یـــک تـــن از هـــم      
  

  جــــان کنــــار ایــــن زشــــتی و دنیــــاي بــــی    
  

  جهــــان زیبــــا اســــت اینســــان بــــه جــــان داده
  

ــان از  ــه جـــ ــزان  آنکـــ ــود میـــ ــتین بـــ   نخســـ
  

ــان   ــود اذعــ ــن بــ ــان ایــ ــه جــ ــا بــ ــه یکتــ   همــ



ــم انســـان      ــون شـــد هـ ــان اینســـان دگرگـ   جهـ
  

ــان  ــه دل گشــــته بــــدان جــ ــان بــ   همــــه از جــ
  

  پــــــیش روي اســــــت آريپــــــاك  جهــــــانِ
  

ــودنش  ــه از بــــــ ــت آرزوي آنهمــــــ   اســــــ
  

ــال    ــدها ســـ ــه صـــ ــزاران  آنبـــ ــدها هـــ   صـــ
  

ــه  ــايبــ ــ  رؤیــ ــان واقــ ــد جهــ ــان آنع شــ   جــ
  

  پـــیش روي اســـت   آريمشـــکل  آنچـــه هـــر 
  

ــت   ــوي اسـ ــر پشـــت کـ ــقان بـ ــت عاشـ ــه دسـ   بـ
  

ــاز    ــین ســـ ــو زمـــ ــر و رو از نـــ ــه را زیـــ   همـــ
  

ــایی از  ــین زیبــ ــتی زمــ ــت  زشــ ــین کاســ   زمــ



ــت   ــی تاخـــــ ــاکی و آزادگـــــ ــازد پـــــ   بتـــــ
  

ــان ــو  جهـــ ــاو از نـــ ــاخت و دنیـــ ــان ســـ   نســـ
  

  از جهـــــان از عـــــزم خـــــود راههمـــــه شـــــاد 
  

ــم    ــار هــ ــم کنــ ــا هــ ــن بــ ــاداز ایــ ــین شــ   زمــ
  

ــه  ــانهمـ ــا جـ ــان    هـ ــر جـ ــود بـ ــان بـ ــه یکسـ   بـ
  

ــان    ــود مهمـــ ــادي بـــ ــه شـــ ــا بـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

ــزاران  ــد هــ ــه دســــت و صــ   یکــــی بــــذر و بــ
  

ــزاران ــا  هـــ ــان هـــ ــر جـــ ــود بـــ   و صـــــدها بـــ
  

ــیش   ــبز او پــ ــین را ســ ــارد زمــ ــان کــ ــه جــ   بــ
  

  کــــــیش زمــــــین را مهربــــــانی بــــــود هــــــم



ــا   ــاي زیبــــ ــین دنیــــ ــاد از چنــــ ــه شــــ   همــــ
  

  خــــــود تــــــا رؤیــــــايهمــــــه در آســــــمان 
  

ــین ــهرا  زمـ ــاخت   آنچـ ــد سـ ــیش آنخواهـ   کـ
  

  همـــــه در آرمـــــان خـــــود بـــــه ره خـــــویش 
  

ــه  ــانهمـــ ــا جـــ ــود در   هـــ ــت بـــ   آنحفاظـــ
  

ــانون   ــه قــــ ــت  آزاديهمــــ ــان آناســــ   جــــ
  

ــاك   ــود از خــ ــم بــ ــه و هــ ــتان ریشــ ــه دســ   بــ
  

ــاد    ــان بــ ــام جــ ــه را او جــ ــاکی ریشــ ــه خــ   بــ
  

  پـــــیش انســــــان  آمــــــددگـــــر از خـــــاك   
  

  جـــــــان آنبـــــــرون او بـــــــرد  آزاديبـــــــه 



ــود او را   ــه بــــ ــه ریشــــ ــال آنبــــ ــا بــــ   رهــــ
  

  حــــال آنبــــه پــــرواز او بــــه  آمــــدبــــه بــــال 
  

ــن راه   ــود ایـــ ــته بـــ ــال و در گذشـــ ــه حـــ   بـــ
  

  بــــر ایــــن حـــــال   آمــــد  آرزو آنچــــه هــــر  
  

ــبز او   ــه ســـــ ــه ریشـــــ ــه  آنبـــــ   آزادریشـــــ
  

  بـــــــه داد راه بـــــــودن بـــــــود بـــــــر بـــــــال
  

ــان در    ــن جـ ــر تـ ــه هـ ــروازي کـ ــه پـ ــود آنبـ   بـ
  

ــر  ــههــــ ــاك  آنچــــ ــود آناز  آوردهخــــ   بــــ
  

  اســـت در بـــاد   آزاديبـــه جـــان   آنچـــه هـــر 
  

ــرو   ــان و دل گــــــ ــه جــــــ   و داد آزاديکــــــ



  و پـــیش اســـت اســـت ایـــن جـــان جهـــانی دور
  

  و بـــــیش اســـــت آزاديجهـــــان در پـــــیش و 
  

ــاد   ــیش فریـــ ــه در پـــ ــزم همـــ ــا عـــ ــه بـــ   کـــ
  

  جهـــان پـــاك مـــا نزدیـــک خـــویش اســـت     
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