


 اهورا دستجردی                                                                                     1

 

تبار آریایی در کشاکش 

 آزادی و بردگی
 

 

 

 

 

 دستجردی اهورا

 

 

 

 

 

 

 
 



بردگی و آزادی کشاکش در آریایی 2تبار

ج خداوند نام خردبه و ان

پیشگفتار
ههه  به  پیشکش نوشتار ویاین که فرودسهتا  هاها  آزادگها 

بند از را آزادخودشا  نادانی و اکنو کردندخود خقاها ِو گهودا  در

آماده پرواز برای شوند.میسرزمینشا 

تاریکیِ تنگنای بازیدر و مردم کشهکش و سهرا ِهاا  که  هایی

پیادهکشورهاکود  مردما  زمینکردند،میسر ههی ب  و بودم افتاده

برنهی دستم چپاو آاز بیشتر روز ب  روز مردما  خهو میمد. و شهدند

پایها بی ناهشمیمن.شدمیگناها  تها بههانم زنهده باید ک  دانستم

تاریکیراخود روزبازیدر هر تاریکی فهرابیشترکنم. گرفه،،مهیمرا

نزدیکیس،. ههین در روشنایی ک  بودم گقت  چشهانم ب  هم من

را نوشتار این ک  آنا  دارم منخوانند،میدوس، آنچ  ومیبا دیدم

تناامی بدانند تا شوند آشنا خودشها بخشرهاییبینم هاها ، این در

آگهاهی خودشا . و هنه ،هستند وبزرگتهرین فرودسه، مهردم افهزار

زنهدگیِ،بینواس بتوانند پسهتیتا از را بهرایبرهاننهدشها  را زمهین و

کنند. دگرگو  زیستگاه باترین ب  فرزندانشا 

آ را شها کوری کسانی چ  بدانید دارندباید اینخواهندمیورزو در

آدم ب  خدا پیشکش ک  ب زمین را هانتا  و بپردازند ددمنشی ب  هاس،

زمین در ددمنشی بگیرند. شها از هی  بیهاریِ،باای داراگیهروههچو 

ک  کسانی و به اس، رو دلشا  در بیههاریفراموشیسه،مار ایهن به 

سرچشهه  ک  بدسرشتانی شد. خواهند ایهندچار هسهتندی ،بیههاری
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اند تا شها ههچو  آنا  ب  تباهی کشانده توانشا  را ب  کار گرفت  یهه 

 شوید.

اند. ما باید ها در زمین ویژهی آدمگها  نکنید ک  ویژه نیستید! هه 

ارزش بدهیم. کسی ک  بداند هس، و نیستش از ایهن  مادرما  زمین ب 

 کند.نهیب  دیگرا  ستم هیچگاه ب  خود و  ،زمین اس،

 
 بهتر است این نوشته را بخوانید: ،درآمدی از نوشتاربرای آگاهی و پیش

رن  درو  شدند دی بیب  گون  مب  دفتر 28/5/96ها در این نوشت 

گهویم مهی . هنگامی که ب  پایا  رسیدند خورشیدی 98سا   مارتا در 

ب  معنای آ  نیس، ک  بدو  اندیش  درو  شده باشند، بهرای  ،درن بی

ههایم را سرگذشه، هها وشهنیدههها، ی دیدهدرن  اس، ک  هه این بی

بها خودکهار به   بهزنمسه، به  زدود  آ  یها د بدو  آ  ک  گها  ببرم

 هایم شلیک کردم.برگ 

ادبهی بها  ینوشهتار ،نخس، بندی نوشتار ب  این گون  اس، ک رده 

های مردمها  آرام ب  دشواریو سپس آرام شدهای ناآشنا آغاز درو  مای 

. پس از آ  ب  داد  مب  نهایش گذاشت را هاو بانی آ  دشواریپرداختم 

در ایهن  .ربارمها  پرداخته  شهدهمردم سهرزمین پُ رهاییاری برای راهک

بهود، چهو  می ها فراوانند هرچند ک  باید بیشتر از این همکتاب هستار

هها سختی یابد ویرنج مردم هاا  و سرزمینم ب  یکی و چندتا پایا  نه

 د.بسیارن هاو بانی آ 

 هایش پس از چندین برگ نوشهتار ادبهیمای ها و درو این هستار 

ای برای آماده سازی ذهن شهها زمین و پیششاید برای سرنخ داد  ک  
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 هستند: خانواده، ستم، ستهکار بدینسا ی نوشتاری گیرندهباشند، در بر

و ستهدیده، بردگی و آزادگی، هازما )هامعه ،، انهدکی تهاریخ، مرزهها، 

هها، هاهانخوارا  و سهتهکارا  خواه و پانیسهمهای هداییپرچم، هنبش

گرایهی، ایهرا  و ی آموزشی، رسهان ، ملهیهاانی، اپیو )مخدر،، سامان 

 ستیزی، مردستیزی،ز  ی،اختالف طباات های هدا افتاده از آ ،سرزمین

، داریی سهرمای ، سهامان سهتیز، مهردمههای ملیه،زیس،، دول،محیط

 و... هوانا 

 ک  نخستین نوشتار من بهود، «من نام »مانند پیش ههچو  کتاب 

ههچنا  بر پاالیش زبا  پارسی از واژگا  بیگان  پافشاری شده. زبها  و 

 تواند دربرابر تاریکیِمی ک  تناا چیزیس، ،پر بار ما در این زمان  فرهن 

ی رزم ب  تن کنهد افسار ب  دس، آ ، هام  سرشتا ِهاا  نوین و پس،

ها با کهری شکست  توانسهت  و اکنهو  ههانگون  ک  هزاره ،و پیروز شود

 .هم خواهد توانس،

به   دم و فرهن  و زبا  کشورما  ایرا باشد ک  هایگاه بنیادین مر 

آ  ریخه،  مهردمِ بار دیگهر بها یکهدلیِ ،بزرگایرا  زودی آشکار شود و

 هویتی ب  سر نبریم.در بی بیش از این بگیرد و

ای هست  گریخته  و درههم مای شاید در خواند  این کتاب با درو 

خوانید را بهی آ  که  اندیشه  کنیهد از سهر می روبرو شوید، ولی هرچ 

 وا  داشتم با واژگانم بازی کردم. در خقاا  این هاا  تا تک   نگذرانید

شها  را در های نویسندگا  چ  تلخ و چ  شیرین، گذر هوانیِنوشت 

که   خواند  و اندیشید  اس، ،خواهممی تناا کاری ک  از شها .بر دارد

های هاها  سهاهگین گر و کنجکاو برای ستهگرا  در هایذهن پرسش
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هغرافیهایی و  ههی  مهرزاس،. ب  امید روزی ک  بتهوانم آزادانه  بهدو  

هرچه  در ی زمین گام بهردارم و در هه  های کره ددمنش، پرسشگری

د  دارم را آزادان  بازگو کنم، بدو  آ  ک  زندا  شوم یا سر از تنم هدا 

 شود.

-------------------------------------------------------- 

یها در زمها  ی من کارا بودنهد ی کسانی ک  در رشد اندیش از هه 

آموزگارانی  از دادند سپاسگزارم.می هایم هُلناامیدی مرا ب  سوی توانایی

ک  در خقاا  برایم روشنگری کردنهد، مهردم خشههگینی که  تناها راه 

زمین پوسیده بودند و  دیدند، نویسندگانی ک  زیرِمی زندگی را در خشم

ای که  رفتهنش نویسهنده ،شد مگر پناهانیمی نوشتارشا  نباید خوانده

 نگاردمی نگاش، ومی را برایماس، و هرچ  گذرگاه سخ،  باشدمی هرم

ی ویهژه و آموزگارا  و استادانی که  مهرا بهرای اندیشه  ،تا زمین نخورم

آنا  ک  مرا ب  روانی ناآرام و پهر از  کردند،می خوی آزادیخواهم کوچک

 سهتن پهو ی ندیهد  و نداناکه  بهر ههاییکهود خشم دچهار کردنهد، 

کسانی ک  باورهایشها  را به  مهن زورچپهانی کهرده ی هه  گرفتند،می

 ، کارفرمایانی ک  خو  مهن و مهردم بینهوا را در شیشه  کردنهد وبودند

 سپاسگزارم. کنند،می

از تهو سپاسهگزارم،  بسهیاربهزرگ ایهن هاها   در پایا  از آموزگهارِ

در تنگنا رها کردی  مرا با این هه  تنشک   ی فار و نداریسپاسگزارم اِ

از  شدگا  دیگرت شایاسه،. م از تو، با آگاهیِ در بنداو آگاه شدم رهایی

ش نکهردم و خودم هم سپاسگزارم ک  هرچه  دیهدم و شهنیدم را فرامهو

 تا شاید بتوانم فردایی باتر را ب  چشم ببینم. رفتنم را هلو نینداختم
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در که   دارمی قافی ک  قلم به  دسه، و قهاطو بهود را دوسه، قل 

کسی  زد.می را فریاد ملتق، بود هایم بود و نوهوانی صدایش در گوش

بهر بهوده تهر بَای ک  پهیشبرای گرب  دانس، وک  خود را هیچکس نهی

لطیه   .اسه،سهربازی بهرای ایهرا   زد و در هر کجای هاها می فریاد

و  داردرحهانی ک  فر ایزدی امامعلی ک  خراسا  را از یاد نبرده.  پدرامی

 .اش روشن شدنداندیش  ها ب  گرمیِآتشکده

هههایش بهه  فارسههی روا  در ی پنجشههیر کهه  شههعرخوانیشههیر دره

هدا شد و خونشا  آنا  ک  دستانشا  از تن هایم آمد و شد دارد. گوش

آنا  ک   ب  شادیِ دشهن بیگان  نینجامد. ،رخ تا زردیِ را بر رخ کشیدند

کنند. آنها  که  بهرای می مردم از بند نادانی تالش کردند و برای آزادیِ

الش کردنهد و در فاهر یها زیهر داشهتی تهپر بار بهدو  چشهم این خاکِ

 ها ها  دادند را دوس، دارم.ی نادا شکنج 

آنچ  درخور مردم هاا  اس،  پیش از پایا  یافتنم، باشد ک  بتوانم

کهاری ابی مردما  فرودسه، ب  انگاشتشا  بیقزایم و در راستای کامی را

کنم. زمین برای فرودستا  هم هس،، ما هم در این زمین ساهی داریم 

و باید بتوانیم در آسایش زندگی کنیم. این را بدانید که  هرچه  بیشهتر 

ی ما  خان ستم و تباهی خو بدهیم، روزی ستم درِ خودما  را ب  ندید ِ

نیسه،، چهو  ههه  را را نیز خواهد زد و آنجاس، ک  دیگر ههصهدایی 

 اند. بخوانید تا بدانید.پیشتر از دم تیغ گذرانده
 پیروز باشید
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بردگی و آزادی کشاکش در آریایی 8                   تبار

1
تارکیومییما غهه،کیشب خقته  د  فلسهق .کیهباریدر یمها

آویهار،میموه و باد وزِزا یچو بندتایدار و روا  هها.میاز ییبه 

روشنرویممی ن  اس،وک  خاموش فالیزار ن،ن  ن  و دارد یدرونش

ههان.شودمیگرفت کین فهانیمن که  هاویهسهتم رهنههادیهو یو

کاهیهاذهن از شده انباش، و بدیهاپنب وخشک و گرفت  مرنگآتش

موش یههساک  از آ الیهاها در کرده گربه ن  و ناالنند وها شهاد هها

خراما مگس بیریش.ها در هستش یهم از تلخ،گوشهایآدمیِناآگاه

گرسن  .و

د ب  سر با باشد وشیوارهایشده تها ارا یهبکوبم رانیهشهود کهار

کرد گ،دهدمیآزارمراشیهامگسزیوزیو.خواهم به شیهاب رشادی

ام یکهیشود.مییادآوررایزندگنیایپوچشیهاموششیزاودیمن

دارد صدا دگوش،یکیآ ،شکمیکی،تناا پهیگریو ویدر شهکارش

ارو یب نن پیچرخ نیاز و .اس،آورس،

براکس یه دفتهرمییکامروانک یایندانس، کنم سرکوب را تنم

آلهود خودکهار هوهر ب  هههرا و خودکهامگکهس یکهردم ویندانسه،

نتراشیبارگتن از نکوهش یاندد یهه  براتَد ِیو .اس،شیازهاینین

شد یورَ ب،دگرگو  ب  رویمن نوشهتن دلهمیدرن  چهو  آوردم

نهمی ذهنم و چ یداند مُه.کنممیداند به  مرا پس بداند ذهن رد اگر

ههخواندیمافر مانند کنجش یو مهنیدر و او کلنجهاریههابا خهودم

روم.می
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 خهودم  مهن که  و ههاآدم یِهسهت هنِیاههر نیهشود امی گم یکِ 

 گهوش سه،یچ س،یدرونم ک  آشکار ن ندای ب  و اماهریهنم را خوابانده

 .دهممی

ب  من گقه، دسه، از  دی  خوابک هر ک  زد ب  من گق، نز  و هر 

اگهر  یول ،اندها  من افتادهها چ  هستند ک  ب  نیا دانمینه .کار نکش

 هایدانسهت  ریمرا اسخواهند می ک  دانممی میبگو یکس یرا برا هانیا

 .شوم شا و گودال یکنواختی ریدرگتا  کنند شا چپو

رامهوش کهردم و اکنهو  من خود را ف .دیدانیو شها نه دانممی من 

بهار که   کی یول ،شدممی کوچ  و بازار یکنا  راهنمَنمَ. افتمی دوباره

بسهتم  ها یبا خودم پ ،بردمی مردم مرا ب  چاه شیکرد  پ یدانستم من

 .کند یو زندگ ردیبه یگریمن د یو هر من برا مرا ب  ما برسان میهامن

 نیهمهن بهودم که  ا ،ستمیمن ن دیباور کن سمینومی ک  ستمیمن ن نیا

 .وردمآیب  زبا  نه یزیزدم و هر چیگدار ب  آب نهیب نیچن
 یِنیبه  سهنگ شایسهبک یوله ،س، شدند و سرم سبکدستانم سُ 
بهر ههر  و سبک نگهاه دارم ش یدلم دوس، دارد آ  را هه .اس، میهاغم

پهو  از  یهها نیزمه یبپاشهم رو دانه  و زمیاس، آب دها  بر یچ  بد
 میهاواژه یرو یپافشار یبرا یک  گاه یبستهها  بن .بس،و بن ش یاند

 .نباشم خواهدمی و دلم مرسمی ب  آ 
بار ههم  نیا ولی ،امگقت  شسوزش و درد وتناا از چشهانم  یگاه 

بهروم و شهکار  ش یب ریخواهم ب  نزد شمی .سوزد و هم دلممی چشهانم
را ب  من آموخ، و توانستم خودم  شتنیشکار خو ریآ  ش دیشا .موزمبیا
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از  رو یهبه  ب ،گرفت و ب  دندا   گیر بیندازمروشن  ه ین ایرا در گوش 
 .اورمیابرها ب  پرواز در ب ریو ز بردهخان  
را ههم که   نیا   وایخواهدمی نوشتن حساس، گقت   یچ  کس 

نهدازم یب گهرید یشود بر گرد  کسمی نمیخواستم ببمی .ما خودم گقت
 .ب  دنبا  گناهکار باشم گرا یمانند دم چو  نتوانست ،شودینه دمید

و چه   نهدیگومی من یها را بخوانند چ  دربارهنوشت  نیدانم اینه 
آدم دردمنهد و  کیه یروزمهره یههز زنهدگ یزیچ راگ یول ،ابندییمدر
به  دنبها   شه یهها ههآدم نیها .دارد یشهگقت یکنند ها دایپ شا یپر

 .رندیرده بگخُ گریها هستند ک  از مردم دیکاست
 دانهمینهه م.کند از بس ک  راه رفهتمی ززگِگِ مینوک انگشتا  پاها 

 ا سهتبِدهخهودم بِه  هه  گقت  و سخن ک  با درد نگرفتم با آچرا دها 
 !دانهم کجاسه،یکه  نهه یب  راسهت ،دانم کجایشدم بر نه رهیخ .کردم
 دیاس، و شا نیسرخ و خون نیچنک   اس، میپا ریپود فرش زتارو دیشا

 مایشانیمگر پ یراست .چشهانم یکرده رو  اس، ک  چک مایشانیخو  پ
 یراسهت .بهروم نه ییآ یهلهو تاد  و دماغ برخاستن ندارم   خو  آمده

 ن یاز آ زا یگر شبید چو  ،گویمنهی یزیاز آ  چ ا گهیب ،ن م آیگقت
 .بودم یو خاموش

 پنهاه ودمباز ب  خه میگومی را نیهر بار هم ک  ا، دارمیم از خودم ب 

انگهار  ،شهوممهی سهرد و گهرم .کهنممی یپوش  چشماگریبرم و از دمی

 ،ب  ههانم افتهاده یخارش سخت .کرده و زمستا  اس،فورا   مآتشقشان

خواهم گاز می ک  دستم را یراست پاهایم زخم شد از بس خاراندمشا .

زننهد و مهی ب  گوشم سهوز  یمرموز یصداها چ  .شودینه یول رمیبگ

 یکاش موها .را گرفت  دمید یاس، و هلو مایشانیپ یچند دست  مو رو
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بلنهدش  یسپس خم شهده و موهها ،ستادهیسرم ا یبود ک  باال یدختر

شده و گرمابه  کنهار  تنم چرک .دهندمی قلالکم نا شناکُ امچاره یرو

 یشه یرا به  اندمگرم  آبِ نیا .زانمیگر میهاش یاز اند یول ،دستم اس،

 .داردمیوا نیژرف
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2 
هر چ  هس، و هر ک  هس، در من   س،یو چ س،یک شیپرروا  

 ،بهودم از ملهخ یروا  داشهتم ههار ، اگرندارم یمن ک  روان .گنجدینه

 .گقتم ملخ اگاا ن ،مرگ و یزندگ ،یماربان هایواژه میا  چرا دانمینه

 یم را خشهکانده و اههالاهسهتی گنهدمزار ههاملخ امناقت  در خودِ دیشا

ی کهارزار وچه  بخهور بخهور  .نداهها را خوردملخ یش از گرسنگیروستا

من ک  ن   .شودمی را بخورد خودش خوراک یهر ک  سام هر کس شده،

 .بخورد و من را دیایب کسی ام.را خورده یدارم و ن  سام کس یساه

من ک  تا ب  اکنهو   ،یوا یا .اس، ا یبنیریتر از شنیریگوشتم ش 

 خهب .داشه، نیریشهک  نامش شدم  ریدرگ یول ،امنخورده ا یبنیریش

 اش یهکه  پهس از گر یکهودک یههااز خنهده یوله ،باشد نیریش دیشا

آ   وربختان شه و ماهدیهرا به  چشهم د نیها ؛سه،یتر ننیریخندد شمی

 ،در کار نبود یاخنده کردممی  یمن هر بار ک  گر .بودمن مکودک خود

 خهودیاز اندازه از خود به شیب ی یو از گر نداشتمماربا   یچو  دلاک

 .فتادمامی شدم و دراز ب  درازمی

ناماربها  دردم  سیکهتر بنهو دیگومی و آمده خروش ب  دستمم  

 سهمیبنو توانسهتممهی مبا دو دست راگ  ندیک  او را بب س،یک یول ،آمد

نوشتم و هر می آنگاه با هر دو دستم !ن  یول .شدمی شیبرا یکهک دیشا

پس از  یول ،دیاسایب یگذارم کهمی بار نیباشد ا .فتادندامی  یدو ب  گر

و  یامروز یدرس، مانند کارفرماها .س،یدر کار ن یشیآسا ،این بخشش

 خهو یدستشا  ب  بردگ ریزک   یکارگران چارهیب ،شا  گقتمپندار پس،

 سازند و خشنودند ک  نا  هنوز گرا  نشده و کودکشا ...می و رندیگمی
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داسهتا   نیها ، نه  ن !ندار را چ  ب  بچ  داشتن ،را هم رها کن نیا 

 یبگذارند تا دسه، خهال یتیگ نیپا ب  ا یکودکان گذارمیمن اس، و نه

 دین ههم شهایهه دیگومیک   بشنوند مادر را یرهاغُرو غُ نندیپدر را بب

 .ریو به نینداشت  باشند پس بنش یشهار

شها  سازصهدای  .س،ییزناشو وندیهشن پ  یههسا یدر خان  ایگو

ی ههه  ،امدهیهرا ند یکسه یس، ک  شهادیرگاهید .وردآمی مرا ب  شور

 .نداهپوشند و ب  ها  هم افتادمی هریمردم ت

که   دیهگهها  مبر .بیهزارم س،ا شگقتاریپ ای ینیچن یاز هر چ  زم

ند و نخودشها  آغهاز داسهتا ههانیها ،دارد ینهیچنه یمن زم یهانوشت 

را  یهر بار هم داسهتان .دارد یدفترم ههخوان یهابرگ ا یبا پا شا انیپا

تهالش  یکهه زنم.می قلمرا  یکیآ   دهینرس ا یب  پاهنوز کنم می آغاز

 .ماندینه میبرا یدفتر گریکنم د

چه  دلهم  سمیخواهم بنومی کنممی آغازاز نو  اهر بار ک  نوشتن ر 

برگشهت  بخه، از منِ شیهاخواست  ید  کِ نیا ؛خواهدمی راچیزهایی 

را بهرآورده  شیهاخواسهت  تهوانمینهه که  داندینه دیشا  ابدیمی ا یپا

که  شههار  سه،یزیهها  چ امید. دارد دیام یول داندمی هم دیشا ،کنم

دارنهد و  دین  ام ،دانندارند و در دلشا  کشت آ  را  گریاز مردم د یادیز

 .ن  ب  خودشا  باور

 دو را نیک  دانستم ا نیدوس، داشتم تا ا ش یباار و تابستا  را هه 

چهو  در  ،یرومهی ک  به  مدرسه  ،دوس، داش توا می یتناا هنگام

که   یخشهنود و یندار یادغدغ   یه ،هشن نوروز و روزهای تابستا 
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نهاز  سهق، و خشهک از خهوابِ یههازمی ینشسهتن رو یبهرا دمسپیده

 .یروهیسود نبی درسِ یهاکالس ب و  یزیخهیبرن

آموزگارا    س،یچاره چ یول ،س،ین یگرفتن ادیدانش بدو  لذت  

هاب  هها  یول ؛میخود دار یما ک  ها ،برندیخود لذت نه یاز زندگ زین

آنها  که   میبریلذت نه زیچ  یک  ما از ه یهنگام گقتممی دیبا .گقتم

کهاش  یوله ،مرسانمی ا یها ب  پانیداستا  را هه نیا .خود دارند یها

اکنهو   تها کنم یباز میهاچ یتوانستم با بازمی شدم ومی دوباره کودک

 .مار نشومیب یهاروزگار و آدم یچ یباز مخود

باتر اس، از چگون  پهرواز  باشد ومی سودبی سخن گقتن هانیاز ا 

پهر  میبخهواه تها میر نهدارو پَه میهاه ما ک  هنوز هو یول ،میبگو  کرد

 یکاش در آ  پرواز ،شودمی زینوب، ما ن نجامسرا .میو پرواز کن میبکش

و  میکنه شیرهها میک  نتهوان میبرخورد نکن یزیک  هنوز رخ نداده با چ

 ادام  دهیم.ب  درستی سقرما  را 

 کند و ب  هدف ما د می با ما پرواز ،خواستار ما باشدک   یزیهر چ

که   یکسه یوله ،میرا بگهو نیهک  من خودخواه باشم و ااین ن  .بنددمی

گهاه را هر شیهارپک   یینشستن در ها آ هدفش پرواز اس، و پس از 

و  ندیبنشه ،نهدیبمهی که  در راه ییزههایچ یبرا دینبا ،دیخواس، بگشا

 .زندا  شود

روزگار مجا  آ  را به   ،میوگمی هه  ک  از پرواز و هدف نیکاش ا 

اگر  ،نمکمی من ک  هر کار بخواهم  گرید س،یروزگار چ یول ،من بدهد

آزاد  کهردمیک  هسهتم حهس نهه یمانز نیو ا نجاینبود در ا نیچن نیا

 .شوندیو زندا  نه دهندمی ها  یآزاد یآزادگا  برا .ستمین
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 نکه یمگهر ا !اممن ک  هنوز زنهده  ندکینه یادیچرا از من  یکس 

 گهرا ید نیا .س،ین یدم و بازدم زندگ ،دانست  باشند یب  تازگ گرا ید

 گهرا ید گقتندمی میکردمی یهر کار یاز کودک .زما یاند هه  چشده

انجام  یهخوامی ک  یکار نیا قتندگمی ای ،کنندمی ییو بدگو نندیبمی

دانم چگون  ینه  یانجام داده ک  تو آهن  آ  را دار یگر کسمرا دهی 

 میو نداشهت میدیهو ند میو سرکوف، خهورد میهرچ  سرکوب شد ،،اس

 !کننهدمهی ک  هستند و چه  میدانیک  نه یگرانید .بوده گرا یگرد  د

 .میستیخود با یپا ینگذارند ما رو ک اند آمده ییگو

 تمدانسه .کردم دایدو پ یس  و شهاره میا  یوندیپ شیپ یچند 

س   ،دو ،س  :گق، دیس  اس، و هنگام شهارش با ،دوشهاره از  شیپ

 یپاهها یدوسه، بودنهد و رو یدو از نخس، با هم پناهان نیا ....چاارو 

دهنهد و مهی کردند و اکنو  هم ب  کارشا  ادامه می یبازپاک ا ینوایب

 .دخواهند دا

 زدهو سهر کوبهدمهی چشهانم را خواب درِ ،شبه یزودتر از ن هیگا

زودتهر از خهواب  زیهاز آ  سهو ن دیشها میگهومهی با خودم یول ،دیآمی

نهدارم و ههر روز چشهم به  راه  هز هن  با خود یمن ک  کار م.زیبرخ

روزگهار  میبگهذر ههانیاز هه  ا کارد.بر لبانم ب خندهک   هستم یرخداد

 .نداده هومی کاشت  یزیهر بار چ ،نبوده یمن کشاورز خوب یبرا

 ی  پهایهآدم یِچهارگیب به  خهوانممی را ک  سندگا ینو یهانوشت  

 یلهذت بهرد  از زنهدگ یبرا سندگا یک  نو میچ  اندازه بدبخت .برممی

 ویهرا ، نیزمه نیهدر ا یعنهی .دهنهدمهی و راهکهار سندینومی ما یبرا
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 میریبگ ادیب  زور آ  را  دیباک   س،یما روا ن برکم لذت برد  هم دس،

  میش بخواهرزخودش آم و سندهیپدر نو یو برا

  کهخهودم  .هر کارش بدانم یرا برا یهر کس یزهیدوس، دارم انگ 

  به  اشود ک  مردمهمی چ  .دانمینه رفت یرا پذ میهازهیانگ شمیندامی

سود  یکس  یه یک  برا نیبا ا ،دهندمی نشا  زهیانگ چشا پو یکارها

  ندارد

 دانهمینهه ،پهردازممهی یزنهدگ نیهو ا یتهیهر بار ک  ب  نگارش گ

 اسه،دم آ درَو خِهمرکز  نمیبمی ک  من یزیچ .ردگ ایچاارگوش اس، 

در هها   یول ،کندمی چرخد و مرز درس،می و دور خود هپرگار شدک  

فرو  دو در خو ندیردد ک  بنشگمی یاک  ساخت  ب  دنبا  گوش  یارهیدا

و  مهرزیبهدیگرا   پو  من باشد و یهاانگاش،ها ی این هه دیشا .رود

 .ورزندمی و مار نندکمی نگاه اندازهدو  ب

گهها  دربهاره یبه .رفه، ادمیه بگویم خواستم می  چ ...کس  یه 

 ایداشهتم دنبها  واژه .انجهام دههد توانهدینهه یبوده که  کسه یزیچ

 ولی ذهن اس، دیگر ،نداشت  باشد مانند فالخ «ف»واک گشتم ک  می

 .س،یو و  کن ن کندمی ریگ ییناگاا  ها

بخوابم  دیبا .درن یتلنگر بزنم آ  هم ب نیاز ا شیب متوانیانگار نه 

 کهاش .یماک  موش و گرب  شهده نمیرا بب میخودم و آرزوها ،و در خواب

ی به  انهدازه یداریهدر ب .شهد داریو ب دیو تناا خواب دیخواب ند شدمی

 بار ب  خوابِ نیا دیبا نمکنند و ینه میدر خواب هم رها ،نمیبمی یکاف

 یکسه ، اخهودم و خودمهشد ک  رها شوم از می چ  .فرو روم یخوابیب

 .کند س،یو ن ردیرنج مرا بگ دیایب
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 یکهی ،رونهدمهی خهواب  ها بهک  کنار من شب یچند بالش نیاز ا 

ریز و  یرهاپ ام هام یرو زمیخمی از خواب ک  بر .ر شدهپُ ردرونش از پَ

و  زمیهخیبرمه ،مسرانجام با  درآورد نک یو خشنود از ا بینممی درش،

 .نمینشمی میو سر ها س،ین نیچن نین  ا ،ابمیدرمی

 شهده و به  خهاک یخهوب ز ِلیهچه  ب .دانم با ذهنم چ  کهنمینه

 یدرازب  گورستا  من دسه، میگومی هرچ . زندمی دستبرد میهاشده

را از او بسهتاند و  لیهکه  ب سه،ین یکی .ندکمی کار خود راباز هم  نکن

خهودش خهواب  یمرا رها کند و برا دیشا ،آور بدهدخواب یدارو شیها

 .ندیبب

 در ههر چه  هسه، ،دیهکاوش نکن .ردندگیرفتگا  باز نه دیباور کن

شها چه  کارهها که   یبرا دینیو بب دیابیها را درهها  .اس، رامونتا یپ

باشد و تا  آور ادیک   میکنمی هر بار هم پش، دستها  را داغ .کنندینه

  .از نو یروزو روز از نو  ،یابدمی بابود
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4 
 یو زنهدگ یتهازگ یبو ،خورده را از ت  د  دوس، دارم سیچهن خ

باد  کوین ادشی .ک  چ  باتر ها هم کنارش باشدگنجشک یآوا ،دهدمی

از  یکههی. بودنههد یههگههان هههاههها کهه  کههودک بههودم گرمابهه آ  زمهها 

 روستای پهدریهرگاه ب   ،بود نیکردم امی ک  ییکارها نیتربخشلذت

وشو ب  آنجا شس، یمرا براک   کردممی مادرم خواهش رفتم از برادرِمی

 .ببرد

هها بهود و هنهوز به گرما نیهکوچهک از ا یها در روسهتاهاآ  زما 

، مشهدمهی آب سِخی ک پس از این. کرده بودنها رخن  ب  د  گراییفرد

 .کنم خشکآفتاب سوزا  خودم را  ریک  ز زمیزودتر بگر ردمکمی تالش

 یاکنهو  صهداههم نکه یا یبرا دیشا ،افتادم ادشیچ  شد ک   دانمینه

  یهه یخندنهد و بهرامهی و خشنودم که  شنوممی کودکا  را یخنده

 .دنداش

 مابیب یزیک  چ کنممی نگاه مک  در آ  نشست سرایی واریب  در و د 

هها و چه یباز ،از آ  نوش، شودمی ک  یزیتناا چ یول ،سمیو از آ  بنو

 تها شهایدکننهد مهی م اس، ک  آرزو ب  د  نگاهمایکودک یهاعروسک

 .دوباره در آغوش بکشهشا 

هر  .بزرگ و استوارم وارید کیاس، ک   نیاز خودم ا انگاشتم یگاه 

د و زنهمهی  یهمن تک و بر دیآمی مزدب  ن دیربُ گرا یخودش و داز کس 

  .رودمی من زده وبر  یلگد ،ر بزرگوارش ک  از پل رد شدخَ

شهد تها اگهر مهی گرفه، و بهزرگمهی ش یم ردر کنار یکاش درخت

ههر چه   نمیهشود چشهانم را باز کهنم و ببمی یکِ .نشوم را یو دمیلغز
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 نوشتن فهروکش یم براکم شور و ذوقکم  و رنج اس، سراب بوده یبد

 .کنممی واگذار نیو آنجاس، ک  ها  ب  ها  آفر کندمی

خهودم را  کبارهی  ب .و کوچک شد زیر نیچن مچرا نوشتار دانمینه 

و صهدا  هزد ایهو د  به  در دمیخودم را ند ش یمانند هه .فراموش کردم

ههر  نکه یا .ندارد یچ  پاسخ برسد و چ  نرسد ارزش .دیزدم آ  را ک  با

 بلنهد ،کنممی من خودم را هر بار خاک .ارج اس، پر دهممی بار من ندا

 یصهداها یاغوغه نیشود خاک کرد در امی یها را کِتنش .باز شوممی

  ناماربا  دهنده و مردمِآزار

 ،گهامدارد و با هریمسرم خراما  خراما  گام بر یرو پساَ کی ایگو

 .شهودمهی رو یبلند ب یهآ مو از دهان شدهپردرد بر سرم درو   یتلنگر

 روز تنه  یبهرانگرم و دلهم می آفتاب یشب ب  غروب نارنج یهادمدم

سه، و یشدشههن فرامو شب .بی، ولی پر فرسا شب خاموش .شودمی

 .شودمی ادآوریبر ما  ایمهبرد ادیچ  از هر

 و پرسهش یمدینکش ییک  چ  دردها مییآمی زده ب  خودما شتاب

ک   میرسمی نیب  ا سپس  میاچگون  تاب آورده یب  راستک   میکنمی

 ایه درد تهازهو چشهم به  را دیهآمی با دردش کنار یروز یهر دردمند

که   ناسهپاس اندکی ستهگرِ دردمندا  و پر شده اس، از یتیگ .شودمی

. ک  اگر نداشتند باتر بود ییهاداشت  .شا یهاشت اند ب  داناسپاس شده

 .دکنمی دارا و ندار را آشکار میا  ها مرزداشت  نیهه
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 هها شکسه،شه یبا ههم کشههکش دارنهد و ههر بهار ر ش یرو تبر  

و  مدیهفرآمهی یداشهتم که  در آ  ماربهان یاکاش کارخانه د. خورنمی

 ایهگو. گها یکردم آ  هم به  رامی مردم پخش میا  و کرده یبندت بس

را  یزیهچ نیچنه دیو با س،یکارساز ن گرید یمن و چند نِیریلبخند ش

 .مینیافریب

کهاش کشهورتا   یا ،گقهتممی کردم ومی داشتم با دوستم گقتگو 

مغزههای از چن  بیگانگها  و خشهک یب  زود ،کنونی )افغانستا  انایآر

سهاختن ققهس به   یابهر میهر دو دار دمیآزاد شود و ناگاا  دمذهبی 

 !میکنمی ما چ  نیبلند گقتم بب ؛میکنمی ا  کهکهدوس، پرنده فروش

خهود از  و میکنهمهی را زنهدا  یو آزاد کردهمرغا  ققس درس،  یبرا

 یآشهکار یگانگک  چ  دو یراست .میپرواز دار یآرزو و مییگومی یآزاد

 .بود

به   دآزا یههانیآرزو دارم آزادگا  و مهردم سهرزم ،هانیا یبا هه  

 .ننهدیرا ب  چشم بب یروند و خوشبخت رو یاز چنگا  ستهگرا  ب یزود

بهزرگ  و ایهرا ِ را داشهتیمدرکنار هم آ  تر ی ک  پیشهها  خوشبخت

 .پاره نشده بودتک 
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 خهاموش میهاکژ و ناموزو  ک  با بستن چشم یهاروشنک ندیکجا 

 چشههم هجهوم به  مردمهک کبهارهیبه   یکیتهار میها  شهدند و ازمی

زبها  و  که  ههها  زخهمِ ییهاهها و پنهداز گقته  یربارانیت  آوردندمی

 بر ذهنم ییغبار تنااو  بودن ایشا  شادر برابر یستادگینکوهش بودند و ا

 .نشس،می

با خودم گقتم  ابا یم آغاز شد و در کوچ  و خایوانگیبود ک  د نجایا

تا به  ک   کردم یو پالوان یآورخود نام ا یدر خ یاب  اندازه .دمیو خند

ب   شیرا نشدم و ها شدممی ادهیپ دیک  با یستگاهیا دمیخودم آمدم د

 ؛پهرداختم شانمیم در ذهن پردوستداران یو دس، تکا  داد  برا د یبال

ههها   یروز نکه یبه  ا دواریو ام شدم ادهیباز هم با خنده و شور پ یول

 .شودمی ک  دانممی خواهد شد و

 هدیهفالخن بر سهرم کوب، با آسها  پرتاب کردم یک  ب  سو یسنگ 

نخستش ک خواستم وامی ک  ودب یاهها  واژه نیا !یوا یا .خواهد شد

 شدمی کاش .خودش را نشا  داد نجایا ،باشد و ب  ذهنم آمده بود «ف»

هها  دم خودشا   ،شوندمی ما  نگارشش یک  در اند ییهازیچی هه 

که  در  ایواژه ماننهد ههزارا  ،واژه بود کیک  تناا این  .کنند ا یرا نها

 .کندمی شا  مرا از خواب بلندکیهکیه یچرخند و صدامی سرم

و  نوشت  گقت  باشم که  خسهت  نیکنو  در اتا س،ین ادمی یراست 

و اگهر بهاز  دیم فراموشش کنا گقت ولی اگر ،هم گقت  باشم دیشا .مناالن

 یم و گقتهنش بهراا سهتخ شه یچو  مهن هه ،دیریبگ دهیهم گقتم ناد

مگهر  ،رودیکنهار نهه زیهچ  یمن با هه یِخستگ .ندارد یسود کس یه
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ها مانند آدم ،خودشا  هستند یسرها یتیگ یهازیهه  چ نمیبب نک یا

 .ستندیگاه نچیخودشا  باشند و ه یسر ها دیک  با

نشسهت  و  ا یهچاارپا یها نیزم یرو یگریو د ممن ک  در آسهان 

تهنش حهس  ینهام آدم را روی پوس، آدم را وام گرفت  و وزن  یکیآ  

 درخودم را گقهتم  .هها  آدم بهاند دیهر کس ک  آدم باشد با .کندینه

 .امهدا بافت  یمن تافت  ایکنم می ییخدا میک  بخواهم بگو، ن  آسهانم

وانند آدم باشند و سرانجام تینه مانند من یجیسر ب  هوا و گ یهاپرنده

را  مناههسهان یِچگهونگ هستم، در آسها چو   یول ،خورندمی نیب  زم

 یبه  هها یروزو شهوم  ناتریباشد ک  هرروز ب .کنممی بازگو نیچن نیا

 .رمیبرخورد کنم و ناکام نه یدمب  آ نیزم

ا ر مایآ  سهر بهزنم و ماربهان  ههر روز به ،بکارم یلگُ شدمی کاش 

ی دههد و غنچه مهی شهکوف  یکه  روز دانممی چو  پیشکشش کنم،

 .گذاردینه اودهیو تالشم را ب زندمی رو یاز آ  ب ییبایز
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 کیهرا از نزد یپنجره کنهار زدم و روشهن یسرانجام پرده را از هلو 

 رو یهدانهم آ  بینهه .را ندارم باز کرد  خود پنجره اام،ش یول ،دمید

 .ازاردیشود و مرا ب ا ینها چشهانم اس، تا نیدر که زیچ  چ

 ،ردکهیههنبر تن  یا هام یاگر کس  چ  پوشش دارند یها براآدم 

 یههاو آ  هامه  س،یناههگو  ن دیگر با کس یک  کس دندیدمی هه 

از  هانمیسخ، پشه من .نداخت امی آنا  میا  ییزننده بوده ک  هداگو 

شوم ک  چرا می ترنیهر روز شرمگ .ک  درونش شدم یآدم ینپوست نیا

تناها  یگچاریب .کهک کنم نیزم نیا چارگا ِیو ب ازمندا یتوانم ب  نینه

هها  خود را ب  خواب  یچارگیب .س،ین یماد یهایینداشتن پو  و دارا

 ،گناهها یب  بانه د یدر برابهر سهتم و نشهن یهها  خاموش ،زد  اس،

 اس،. شودمی ها یک  خونشا  پا یهنگام

گردنهد و می سا  ب  گذشت  باز نیگذرد چندمی هر سا  ک ها آدم

 مهن ههم از نخسه، در .شهودمی چندا شا  دوکشتار و درندگی یخو

ههم به   ا یهتها پا و کردممی را تهاشا رو ینشست  بودم و ب سرای خود

 الخسهنگ نیهکهرد در ا شهودمهی چه  .مپردازمی مردم ینگارش کارها

  هادیو پل ا یزورگو

را بها بها   هنیکه  اگهر فرشهت  و اههر دمیشیندامی نیداشتم ب  ا 

 یبا او ههخهوان شتریترند و ببایز هنیاهر یهابا  ،میکن )تصور، انگاش،

و دوسه،  دیآمی از هرچ  نافرما  اس، خوشم یول ،رادانم چینه .دارند

 فرمهانیههز خهود  کس یاز ه برای اینک  ،میشادباش بگو ب  آنا  دارم
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 ،نهدارم یکهار ندیگومی ک  گقت  شده و ییهامن با داستا . رندیگینه

 .دهندمی یدرس زندگ گرا یو ب  د ندیخودشا  خداها  انافرم یول
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که   یانهدک نیههه  شهها چه  ،دهندمی مرگ یها هه  بوروز نیا

در ههر چه  و  دیریسرتا  بگ یزنند را رومی   لبخنددوارانیام وهستند 

 .دیاموزیب از آنا  سر دارند

 ریهز یشوند تها برگه می داک  ف یدرختانی از هه  سندگا یما نو 

تها  و تها یِزنهدگ ا یک  ب  ما گق، تا پا ی  فراهم شود و از کسادسته

 سهندگا یمها نو. میسپاسگزار دیبرو شیو پ دیسیبنو دیتوانمی ک  یزمان

 دیتا بدان دیبخوان .میواهخیاز مردم هز خواند  و دانستن نه یادیز زیچ

 .گذردمی چ  رامونتا یپ
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 .دادم خه،یتها خهودم را سهاختم و ر مچکش و قلم ب  دس، گهرفت

به   لهیو ،چ  زمها  بهود دانمینه ،یشب ای یو روز مچشهانم را باز کرد

را پهاک کهن از و دله،  دیهآنچ  را که  با سیو بنو سیخودم گقتم بنو

 .اس، یسختو  یهتیهرچ  نامال

در  ینه  کهوچککه  در تُ ییههایههها  مهاه ،دییها بگویب  ماه 

نه  شهها را تها تُ میهاما آمهدهک   چرخندمی خود یبارههزار یِفراموش

تها  یِذههن و فراموشه یول ،میکن تا یرها یبزرگتر یو در ها میبشکن

 یوله ،دارمای نهوِهکشِه  دیهاگهر مهرا فرامهوش کرد .دس، خودتا  اس،

از زنهدا   ییشها پس از رهها .دیداشت  باش ادیب   ش یرا هه گاهتا یها

که   ییها احت دیکنمی را فراموش زیچو  هه  چ ،دیاباز هم آزاد نشده

 .کرد دیخواه یزندگ یپس از آزاد

و پا در  یافت ک  آ  راه را  س،یک .هس، زیگر یراه برا کی ش یهه 

و  یپهازا یهدفتهرم ههر روز و ههر شهب گر من ک  در  زدیو بگر اوردیب

 .دوممی خوانم ومی آواز زا یرهوهر

 یادیههرکس در خهودش فر ،برپاس، یخاموش یدر شار چ  غوغا 

 نهد و نهرم و آهسهت  راهدانم چگون  هلودار آنینه .و ناقت  دارد رانگریو

 .هراسندیقتارها نهکو از  روندمی

 سهرد نگهاه شه یهه وسهاختند می خیاز  دیروها را باادهیکقپوش پ 

 ا ینها نیخقتگا  راست و شود و شار را آب ببرد بآمبادا  تاداشتند می

 مردار یاند و بوبست  دگا یستهد ی یک  چشم بر گر ییها هها ،شوند

 .دهندمی
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 یوله ،میو از آ  بگو ندیبب ایتازه زیچرخد تا چمی دمهر میهاچشم

. دههمیبهروز نهه  یتازه و بازگو شونده خهودم هسهتم که  هه زیتناا چ

مهردم را از خهودم و  یههاو گهوش میاز خودم بگو شودیک  نه یش هه

 .کنمر پُ میهایکنواختی

 نیهسهالش از اکان شوهرِ ،شیپ یک  چند میدار یریپ ی یههسا 

و سهوزد می خودم یو دلم برا نمیبمی او را یگاه .فروبس، چشم یگیت

خم  رز یپ .از دس، داد  دارم میهه  ب نیاک   کنممی نکوهشخود را 

خوشها به   .دههدمهی ادامه  یب  زندگ ن تکیو تناا  ،امدهین شیب  ابرو

 ریهد  ک  پ .میکردمی ها ب  هارا با هم  گاهها یکاش ها ،شایچگونگ

آرزوی او شهد   ،و منِ پیر د  ارزش اس،یب یآدم زندگیِ یا ِشود سال

 .نالم از آ می م وبندمی دستها  یول کندیدرد نه سرم را دارم.

بلندتر  میو دوس، داشت میرفتمی  یچاارپا یرو ،میکودک ک  بود 

 .میشهدمهی خشهنود مها یِالیهخ یبلند یبرا ن یآ یو هلو میشو دهید

را از  یخهواهم کسهینه من .نیو ب  هها  اندازه غهگ میبلند شد اکنو 

ک  چشم داشتم بود را  یزیگها  آ  چیب یول ،کنم دیموبزرگ شد  ن

 .دمیو ند اوردمیبزرگ شد  ب  دس، ن نیاز ا

 دهیب  آ  نرس زادیآدم یک  تاکنو  پافتم یامی هنگل پیری رااگر  

پا هه  هها را د دوموهو نیا افسوس .رفتممی ب  آنجا یندگز یبرا ،باشد

رفتن و  یبرا س،ین ییها .کرده را یو میو باتر اس، بگو از بودنش آباد

هها کها  آدمنیرنگ نیهر روز از ا ،کرد شودیسازش هم ک  نه .آسود 

 .میشومی زدهشود و شگق،می ا یتازه نها یرنگ
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 و  ین  به  رنه  سها یا یاس ،اهیو س دیسپ   و ابرهایم یال از الب 

 رهیبر دلم چ شاینیهر چ  بود سنگ. روی سرم افتاد دانم چ  رن ینه

 بزرگتهرهها تالقبهام هر چ  هلو رفت .ب  دنبا  خودش دیکش نشد و مرا

بهار  نیها ،خواستم دس، بکشم و برگهردم .فرو بردند شتریشدند و مرا ب

 یو به  مهرز خقگه مرفهت شیپه .دیکشه شهتریرا ب سها یزد و ر میصدا

کهرده  ریهگ و هلوتر روم توانستممی  برگردم و ن توانستممی  ن ،دمیرس

 ا یاش نهاچاره یول ،بار دستش را دراز کرد و دستم را گرف، نیا .بودم

 .نبود

 میتناها دلهش بهرا .که  بهود مهرا دوسه، نداشه،هر چ  بود و هر 

بردنم را بر گهرد   تیِی سخول ،خواس، ههراهش باشممی سوخ، ومی

 و ههر هها دسه، رهانهدمرا می ردمکمی ریهر ها گ .ودم انداخت  بودخ

رفتم  ا یتا پا .گرف،می را ب  کارم ایداد و کنجکاومی بیفر دمیکشمی

 .دمشیند گریو آنجا بود ک  د

از  هپناها  شهد یخ بنها ارُ  یدادمی ات را نشانمشد چارهمی چ 

 ا ِیکاش منم تا پا .یا، کردهخَرُ ریذهنم را درگی هه ک   من یدهید

 ،آرمانه پهس ،یک  با من بود مخود راهِ پایا ِتا  .یبردمی با خود راه،

 ....یو برنگشت یهلوتر اس، ک  رفت
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 ریهاز پگهاه ذههنم را درگ .با گاوها داشت  باشم یدوس، دارم سخن 

 نیهپوزش بخواهم از ا دیبا دیشا .سمیآنا  بنو یهم برا یزیکرده ک  چ

به   .شهوندمهی برابر دانست  یبا چندک   دهیپا سود و فا سرتا ا یچاارپا

ها داشت  زبا یهم با آ  ب یکوتاه یگووخواس، گق،می دلم ،روی ره

 یکه  بررسه شهتریب یوله ،ههدر رفه، اهودهیامروز چ  ب .میبگذر ،باشم

از  .میا نشست ها یرود و ما سر هامی اودهیهر روزما  ب نمیبمی کنممی

چهو   ،گهرا یهم از گاوها و ههم از د ،خواهممی ک  گقتم ما پوزش نیا

سود ندارند و در کنج خود ب  سر یو ب اودهیب یهازهه  ک  مانند من رو

 .برندینه

دسه، در دسه، ههم ک   آدم اس،و پر از  ایپو ش یشار مانند هه 

ها بنهد  کیهم چشهانشا   یاندک .کنندمی بخند و بگو دارندیمگام بر

 .ک  کنارشا  اس، یهز آ  کس ،ندیپامی و هه  ها را س،ین

 هسهتی نیراسهت یههراه چکسیه یبرا میس، اگر بگویدروغ بزرگ

 یراهههه یگهریب  نام پو  دارد و د یراههه یکی .ندیندارد و هه  تناا

گذشت  از خود یآدم گریآ  کس د و یچرانچشم یکیب  نام غرور و آ  

 ییتناها گرید یکی .او کردهپیشکش ب  خودش را ک   را در کنارش دارد

ب  ماننهد زالهو به  هها  خهود  ندارند و کدام را  یهم ه یاندکدارد،  را

که    ههر دسهت ههزو .خواهندمی چ  یتیگ نیاز ا دانندیاند و نهافتاده

که   یشهد آ  کسهانمهی کهاش .کهم دارد زیچ کی ما یِههراه میباش

هههم و  یبرخههورد کننههد و بهه  پهها گریکههدیرنههد بهه  را از بَ یههراههه

 .شوند ریشا  پیهاداستا 
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 ردو  نهدزدمهی شکوف  و میکاشتمی ها راکاش نیکاش ا یب  راست 

کاش  اگر های زندگی کرد ، .میکردمی برداش، هایش راوهمی تابستا 

ا  درخته ،پسه، یههاآدم یبه  هها نیزمیکره نگون یا ،و آرزو بکاریم

و در  شهوندمهی ریداش، و هنبنهدگا  از خوردنشها  سه خواهد فراوا 

 خواهند شد.شا  تباه درخت یرو ی مازادهاوهمی ،ا یپا
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ههم در گقتهار  دیشها دانمینه ،چگون  بود س،ین ادمیامروز  یهوا 

 بهود یشگیهها  هه م؛ینداش، ک  بگو یاژهیو زیچ میبگذر ،گنجدینه

 .میشومی )شریک، سودهه ا یآدم گریآ  با د در دم و بازدمِک  

دم بر هر هم یتکپُ ،زننده و رنج آور شده اریاتاق بس المپِ ییِروشنا 

 شداغ شده از کوش تنم .کندمی و دردم را دو چندا  دیآمی سرم فرود

 یلبخند چرته یگاه ،خوانندمی را ک  میهانوشت  .شانمیو ذهن پر روا 

  یسهینومی از خواب شیشب و پ ا یرا در پا هانیا ندیگومی و زنندمی

 برگردانهده و تهو چه  یهها روک  خواب من از شهب  بار نیا میچ  بگو

  دردمند از نوشتن و د ِ یدانمی

م و کهنمهی ،من تالش کردم» :میبزنم و بگو ادیبلند فر رمدوس، دا

از  مکشهمهی هر چه  و کندمی یروزگار با من دشهن یول« خواهم کرد

 .س،یچارگیو ب یندار

زنهده  ،سه،یدسه، خودمها  ن زیهچ  یم ک  هاهبارها و بارها خواند

تها  گرید زیزبانها  و هزارا  چ ،ما خانواده ،کشورما  ،نامها  ،ها شدن

  میخورمی یپس ما ب  چ  درد .س،یآ  هم دس، ما ن !مرگ  ب میبرس

کهردم و به  آ  مهی هها را دگرگهو ردهبُهنهامی توانسهتم ههه مهی اگر

 .ندا ند گقتردادم ک  چمی نشا  زیچهه یب یهاسندهینو

 ههانیزم یههه شوم، می زدهدوس، داشت  باشم صدا  نامی من هر

 ؛مایمهادر زبها ها زبا  یام و هه مردم خانواده یهه  ،ندمن نیسرزم

بها  !توانم خهودم رقهم بهزنممی مرگ را  و مرگ چ  کنم یبا زندگ یول
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خود را به  یا  ،ردشود مُمی و با هر چ  ک  هایزمغبا سبک ،هایسرخود

 .توانمرا نا یکی نیا  را چ  کنم یزندگ یول ،کشتن داد

 رگهیچ  کنم د یول ،و افسرده دیمون ندید ب  من بگوهخوایدلم نه 

ام از بس خست  .یتابیو ب یخستگ ،را دارم یشگیهها  هه .خست  شدم

گورسهتا  را در خهودش  ین یس وبود  یبستکاش بن .دمیو نرس دمیدو

 مینیبب دیبا نوایتوانگرا  اس، و ما مردم ب یبرا زیهه  چ .بود داده یها

 .مینیو بب

 میههایشانیو پر قتمیب یروز نیک  ب  چن کردما  نهیگه چگاهیه 

 زیهدارم و چه  چ زیهچ  چ میداشتم ک  بگو مشر ش یهه .را بازگو کنم

داشتنم بهانی  .شرم داشتم میهاو هم از نداشت  میهاییهم از دارا .ندارم

نداشهتنم و  نهازممهی گهرا یبه  د شد ک  بپندارم بهرای داشهتنمی این

 .داد تا آزارم دهندمی گرا یب  دس، د افزارهن را ب  مانند  مایناتوان

 یبهودم و بها ههسهرم به  کشهاورز یاکشهاورز سهادهشهد می چ  

  میردکمی یزندگ ا یو فرزندانها  تا پا گریکدیو در کنار  میختپردامی

خهود بهدو   له یک  هنوز در قب یاهانیها را دوس، دارم و سسرخپوس،

 مردمِ  دوزخِ نیاز ا توانستممی کاش من هم ،کنندمی یزندگ یتنش  یه

 و نزد آنا  بروم. زمیخودفروخت  بگر و نیشارنش

 دانهممهی که  ینگهامه سهوزدمهی خهودم یدلم برا اریمن چ  بس 

 ،زنممی و روزگار را دور ستمیامی بار نیا یول ،ندارم را یاستوار شاام،ِ

 .دیخوش آ دیآ شیهرچ  پ
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بهروم هها  ههر ایگو .شد  را ب  زبا  آوردم را یو صدایبوووومهم، 

افتهاد که   ادمی ابدییروانم درم میخواستم بگومی .دارم، دسب   ریزنج

 .ندارم یگقت  بودم روان

 یاب  گون  یا از گون و روندیهن میا  از ا ینوایب یها برایکنواختی 

 آغهاز کهار نیههه .ورنهدآمهی شها در یو از پا شوندمی دگرگو  گرید

 ا ِمردمهدیم. یهگزیمهبر را خودما  زیهه  چ شدمی کاشک   میگومی

ی ههه که   نیبرگز ندیگومی گذارند ومی ما را در برابر هزار راه ،پس،

 .ماسه، افتنی ا یسود برد  آنا  و پا رسد و آ  هممی زیچ کیآناا ب  

ش آشهکار اردگیگسهت میاز باال ک  نگاه کن یول ،س،ین یبزرگ یتودرتو

 اس،.

 نایه ز  آه او نال  کنم دس، بیازم زیب  چ  چ ممردم را رها کن نیا 

 .آدم ای ننگین ب  نام. واژهانباش، شده یکوچک یدرد بزرگ ک  در واژه

دوسه، داشهتن  ههانیهها به  او سها  میها را رها کندانشی هه  دیبا

 .میاموزیب

ام و ه یسراس ،کم شده میگوواز خودم ک  با خودکارم گق، رمیدلگ 

دانهم ینهه  ورم سرانجامآمی من از کجا سر در .کنممی نیخودم را نقر

ام به  تشهن  .آزاردهنهده اسه، میبهرا نیههه ،دانمیرا نه ییزهایچ  چ

 کیه دیهبا شه یهه .از کجا آغاز کهنم دانمینه یول ،و دانستن یریادگی

 .ا یپا یها برا کیآغاز و  یها برا کی ،باشد ینخست
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 ییرا به  سهرا میپا .یاباان   یبدو  ه خواهدمی یدلم هشن بزرگ 

  یهه یک  برا یهشن  ،هاب  هشن یمدآخوش ندیو ناگاا  بگو مبگذار

 .ابدی ا یپا یکوبیهشن و پای ش در واژهو تناا آماه س،ین یزیچ

 یکیتهارکه   شار مردمِ یِشانیهه  غم و پر نیخورم از امی افسوس

 شهتنیخو چرنهدِ یِکنهواختیو  یروزمرگه ریهو درگ نهدکینهه شا یرها

 د یهروم و ب  دومی ک  فرو یذهنم هنگام کیبار هایوچ . در کاندشده

در که   کوچهک یِروشهن کیهو  نمیهبمهی بسهت  رِپردازم ههزارا  دَمی

 .دهدمی دس، تکا  ،هادس،ردو

 زیچمن هه   یکوچک برا یهها  روشن .من ب  دنبا  هها  هستم

 و دیهآمهی مهن یبه  سهو نمیهبمهی دانم چرا هر چه  راینه یول ،اس،

ک  م، من گهدرسر «ی.را روشن کرد نجایو ا یخوب شد آمد» :دیگومی

 که  یههها  انهدک ،بلنهدا نیهآ  هم نه  به  ا ماییب  دنبا  روشنا خود

 .بس اس، میبرا نمیبمی

 نمیهباشم تا ببداشت  نبندگا  هی با هه  ییگووگق، دیبا یراست 

که  به  دنبها   یهنگهام تموهودا نیا ای هنبدمی شتریب ا یدها  آدم

 .روندمی ازشا ین
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دانهم ینهه  میاش بگهو  دربهارهچه ،ب  ذهنم آمدواژه  نیا ،گرمآبِ 

اسه، که   نیترسم از ا ،گذش، میبرایاوده ها چ  بماه نیا .کنهایش ر

 یاز چنهد دیبا .مفرو رو یخواب ابدب  و  نمیرا نب نیباار و تابستا  پس

 یبرخههینگون  اس،،    گها  کنمدارند میبپرسم ک  چ  اندازه از من ب

 یاز مهن دور یرا بهاور دارنهد ولهمه کننهد،مهی امزدهم شگق،از دوستان

 .کنندمی

 ریدو میههادانسهت  یک  از مهن بهرا دمیدمی روزها را نیا ههیش 

 ههاتهالش نیها. کننهدر بچگان  دو یها رنبا نی رام دهند و مآزار ،کنند

 و ههاآدم نیههه ،اسه، ارزشی بهیتیگ یهایکارزهیر نگ  داشتن یبرا

 .گویمرا می گرید یزهایو چ اتیماد

ب  لرزه افتاده بود و تنم  .سخن گق،لم بار روانم ربوده شد و د کی 

 گقه،می سخن گریدو منِ  دمیشنمی من تناا .از خودم نبود میهاگقت 

 بهارکیهدوسه، دارم  .کهردمی بازگو نیو ا گق،می ب  او یکس ایگوک  

 .شوم و باز نگردم رو یمن از خود ب و دهدرخ  گرید

ههه   ام و ازترسو شهده اریبسکنم می چو  گها  رمیاز خودم دلگ 

 و دالور دیهسهازد بامهی را تا هوا  اس، و خهودش یآدم .دارمبیم  زیچ

برخاستن  یچ  برا ،شودمی رید ش یهه یشود ول رید دینبا .ترس شودن

 .یزندگ یو چ  برا
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 هاهرگه .ما گقتهچه  بهاالتر  دانهمینهه یول ،کنم ب  نوشتنمی آغاز

 .میهآیههن رو یو ب روممی فرو هادر آ  ،خوانممی را منیشیپ یهانوشت 

 یبه  سهو و زنهممهی خهط یرا در دوراهه سهمینومهی چ  بد ک  هرچ 

دلهواپس  میههاواژه فهتم واُمهی ریهآنجا ههم گ ،روممی رتزهتا یا شیاند

 .شوندمی مدستان

هها را  یسا ،بارممی دستم اس، ریهرچ  ز شوم و برمی بارا  ،نم نم

رفته  و رفته  میربهامی خودم را کنم.می را کاوش ییو روشنا کردهدور 

دو  نیها .و زمها  نیدر زم مدپخش شو  دمیک  باربم از بس یامی ا یپا

 یههاسرشهار از آدم نیزما  از دس، رفته  و زمه ؛دنکنمی ریرا پ یآدم

 .دیپل

 یههاکنج یِو مرا زندان هکرد س،یرا ن میادهایفر ،شده بایزشب چ  

 میخهودم کجها ،هنهوز هسه، مفشرد نیبر زم پاهایم ک  یها ز.پروابی

 دیآمی شیپ خب .ماهنبود شیاز پ دیشا ،ستمینگرم نمی هر ها را  پس

نگاشهتی امهی گهریکهس د ایههرچ  از خهودت  یابییمرد ا ناگا ،گرید

آنجا  .س،یدرس، نبود و ن چگاهیک  ه یزندگ نیمانند هه بوده.درس، ن

مها  ترسهخ،هها ، کشه،می دیآنجا ک  با د وانیر،گخنداندمی دیک  با

 «...بود میخواهو  میما هست» :مییتا بگو نجایب  ا میدیکرد و رس

 یرایپهذرا  یشهود و پهوچمهی و کژ و راس، س،ین شیهاسرم سر 

 ل سهام مهاکه  در نبهود گُه ن  آ  پهوچی. کندمی درو  شد  و ماند 

خودش  ییزما  تناا و از نخس، ههراهها  بود پوچی ک هها   !شدمی

 .ذهنها  رب زدمی و لگد دادمی را نشا 
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 دهینسنج ش یهه .هاما آدم یمانده باشد برا ذهن  کاش ذهنی هم

تها مهاتم  میزنهده مانهدو  مینههرد یوله ،میو پهرت شهد میدیب  هلو پر

 :مییبگوو رنج نبرد   کرد  خود رایپذ یو برا میریبگما  را یِمغزسبک

 «.میو کارآزموده تر شد س،ین یکم و کاست»

و  هدیهاز دلها  را بر یبخش .کم شدها مز ا یزیچ میدانمی دما خو

 .ردهُهشد و نَ کیخورد و ب  پرتگاه نزد فریب شودیهر بار ک  نه ،اندبرده

و  ههر چه  لبخنهد زا میشهومهی ردمانهد و سهینه  هایبرا یگون  دلنیا

 ،و زاده نشهده سه،ین زیچ  یه گرید میگومی ک  س،آنجا. س،یماربان

 .هر چ  هس، دروغ اس،

که  در  یمردانه .نمیهبمی رده راهزارا  مُ روممی راهک   ابا یدر خ 

 .انهدها مانهده یرومندیننگنای ک  در ت یند و زناناهنگاهشا  فشرده شد

 ،شهوندمهی پناا  هادهیکم از دو کم دارندیمها گام برگون  نیا یهر دو

 یوارههاید یرو شها یها یسها .گذارندمی از خودشا  ب  ها یزیچ یول

شهود می نینگار وارهاید یک  هستند رو یزیآ  چ .بنددمی شخشار ن

 .رودمی شود ومی از ما دور ستندیو آنچ  ن

 ، چهه هههودمیپو ن دمیههرا کهه  در ذهههن خههود ند ییهههارانهه ک چهه 

را از نخسه،  نیا دیبا .نرفتما  ب  دنبالش و ک  آرزو نکردم ییها کرابی

  دمیو نرسرفتم  سپس آرزو کردم ای  شتمو گذ پیهودممن  ،بخوانم
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 ادیههبهه   .شههودمههی دهیشههن یزیانگبههوم شههگق،بههوم ایصههد 

 ادیهبه   .دمپاک نشه آتشش با نکردم و یک  شاد ییهایسورچاارشنب 

 یاوهیمیب و دانستم تخمِ   زدهوان مایک  در هست نیراست یهاییدایش

 ،بهودم و پهس از فهرودگهیج که  در آناها  ییههاد یپر ادیب   .را کاشتم

بودم یدگارشا  خودم آفر ایک  گو ییهاخنده ادیب   .با خدا بود مستادنیا

 .دیچرخمی مب  دور سر نیو زم

 زیهن یگهرید اریبسه یهاادیباز هم داشت  باشم و  ادهای نیکاش از ا

ام و زنده میهاادوارهیبا چو  من  ،کنمشا  ویگداز بازگو  و با سوزسازم ب

 ریاسه، که  شه نیمانند ا. ه اس،یاودب میبرا نسازم یادیک   یروزهر 

 .یشنا نکن یول یباش یماه ای یباشن و شکار از بر یباش

چه   یداشتند و بهرا یبدانند ک  پدرانشا  چ  آداب دیبا یهر مردم 

زنهده  دهنهدمهی را بدو  پرسهش انجهام آدابشا ک   یمردم .بوده اس،

 خهودم بها .رسندمی یروزیپ )قل ، چکادب   ش یپرسشگرا  هه .ستندین

 ییسهراها داستا ن س یبراو گرفتم م پند داد  را از سره باز میگومی

من هم با   خُب چ  کنم یول ،دیو چ  نکن دیچ  کن میگومی کنم ومی

را از خهودم  ههسهاالنمام و رو شهدهرغُ، پیرد  و غُهوا  چاره و تنِ نیا

 .کنممی زا یگر

 .ورمآمهی خورم و کممی شکس، هنگممی خودمبا سرش،  هرچ  

توانسهتم مهی کهاش .سخ، و دشوار اس، اریبس ،با ذات و نااد د یهنگ

هاها   یوله ،کهنم مایهسهت یو خهوره یوانگید نیگزیرا ها ییهالذت

 .شودمی دگرگو  شده و وانگا یدس، د ریز ش یهه
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 شیهادس، نخورده سر زیهه  چ ،یوانگیدو بدو  هوش و خروش 

 از ههر چه  ،وردآمهی ههراه ب  راو زدگی  دندگمی چ  بسا ک  ،ماندمی

گنهدد مهی زیهه  چ. یکنمی نیرا نقر یو زندگ یشومی زاریب ینیبمی

 د یهگند باالتر از آ  تنشا  و پس از مرگ و تباه شد ِ ن  ،هاآدم مانند

 د یهگند .شا یپس، و پر یپندارهادگرگو  شد  آ  ب  و شا  ش یاند

و  دنهنیگزیرا برم یشوند و بهدمی ک  از هه  ها رانده یروانشا  هنگام

 زنهدیکوچکتر را بخورند و از بزرگتر بگرک   کنندمی خود یش یآ  را پ

 .شوندن هخودشا  خورد دیشا تا

از  ولهی در انهدکی ،ههانوشهت  نیها یههایدر ههاگقه،  شهودینه

بهر آ  اشهاره  رهیهچ هنگهل و دادِ وو درنهدگا   ا یچاارپا ب  میها برگ

و فرامهوش  دیهاند ک  بخوانتناا نوشت  شده ناایک  ا دیگها  مبر. کردم

 .ماهو کارآزموده شد هدیها را دبخش نوشت بخش .دیکن

ا و مهشهده  شا یتنش و پر پر یما هنگل رامو یو پ یزندگ نیا آری

 یآگهاه یههز النه  و خهوراک زیهچ  یکه  از هه میباش یمورچگان دیشا

 گرفته  دهیهو نادشده  لگدما ک   ستندیها نمورچ  ش یهه یول ؛میندار

 سرشها  رخهدادی بهر نیهها چنهییتوانا یگاه و هاد  یگاه .شوندمی

 داریهپدهها آمهاجکه   سه،آنجا .دنکنمی شکنند و فروکشمی و دیآمی

 .رد چگون  مُ یبرا ایو  سزا داد  یبرا ای ،شوندمی

هها جاز آمها یاگونه  ههم نکهرد  یو زنهدگ ییهون یگقتم آماج، ک

تها  ،شوندمی افزو دهند و می یکم خودشا  را در ما هاکمک   هستند

خوابها   بد ویامی پایا  ب  آ  دو د یرسهایها  تناا در لذتک   ییها

 شود.می هادرگیر هها هم 
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18 
 دو را به  زور بها ههم ههاهنه  نیهه .می  خوب ک  ما دو پا دارچ

 شهتریب پهایاگهر چنهد  شاید .میوچ  بد یو برا می  کجا بروک میکنمی

 نیافسهوس ههه ولهی هها ؛نبردمهی کسویها ب  هر کدام از آ  میداشت

 یپها اگهر چ  بسا که  .کرده وان یرا د ام هانشیو گز ان گدچن یش یاند

 .میخودما  را بکش ،میآناا را داشت  باش یهه  یبرا د یدو

 دارد و ته  ش یر زیدر هه  چک   شا یپرو تو پا و یک ذهن هزار دو

 مینهیبمهی هرچه و  میکنمی چو  هرچ  ،رسدمی یب  خودخواه هاآ 

 یکه  بهرا یانگشه، شههارند آنهان .و لذت خودما  اسه، یابیکام یبرا

روزهها  نیها .ورزنهدمهی و مار رندیگمی و دس، دارندمیگام بر گرا ید

 .زندمی و هه  ها موج افت یگسترش  ،)فردگرایی ینگیتک
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دشهوار  شک  هم گقتهن ییزهایاز چ ،هادلم خروشا  شد از ناگقت  

بسهت   هها یپشهوم که  می خود یشرمندهگاهی  .گقتنشناس، و هم 

 من یِشانیداند پرینه هیچکس .رودیدلم نه یول ،سمینوببودم هر شب 

 مییتهازه اگهر بگهو ،مییتها خودمها  نگهو چ  روی اس،از  یگریآ  د و

و  دیهکه  بگو کهس دارد آ  یری  د  شچ .نخواهیم گق،را  ی آ هه 

 .را نداشت  باشد گرا یشد  ب  دس، د یداور میب

ک  هه  هها اس،  نیمن ا یو تناا آرزو امن  شدهچند روزیس، گُ

ترسهم مهی نیههه یبرا زانمیاز شکس، گر .داشت  باشم یخوب مسرانجا

 .گام فراتر بگذارم کیک  هستم  یینجایرا از ا میپا

شها  بودن ود که یها از آ  روز آغاز شد که  انهدازهآدم نگونبختی 

 یگهریخودشا  را به  راه د داندازه ک  خواستن هر .دس، خودشا  افتاد

 یوله ؛گرفتنهد دهیناد و کردند ستماندازه ک  دلشا  خواس،  هرزدند و 

ای چهارهیب هههین که  .هاسه،آدم گیِچاریب یهاسازهاز رشت   کی نیا

 ورد ههمآمی ،رها و بُ )دلیل فرنود  اگرید برای نگونبختیِچو  من هه

 .رشت  اس، کی

 و ننههدیبمههی سههنگبارا  شههدنها  را وگههودا   نیههدر ا میههامانههده 

 یروز نکه یآگاه از انا .ستندیدر گودا  ن کودنشا  چو  خود، خندندمی

 .کنندمی پرت نییرا با مش، و لگد ب  پا ا هم آن
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در  یزیهچه  چ نکه یرسهد به  امهی ،شوممی ک  یداستان پرت هر 

 .ارزش اسه،یهر چ  بود و هس، ب .دس، داشت  گرا یمن و د یبدبخت

 دیهبا .میشهو دایآسوده ش میتوانیما نهی هه  دیشا ،از ما یاریهنوز بس

ههم  آ دهیا میتوانست دیشابیقتیم تا ب  ها  هم  ،دس،  چکش بو قلم 

  میخودما  ب  کار ببر یقلم و چکش را برا نیا شودمی چ  .میشو

تهوانم یهن میپاوب  دور دس، ایرهینجو زاز خودم  ماز هر چ  بگذر

من  .شدکمی   بندمرا ب یگرید زیچ ،مشومی ک  آزادهم  هر بار .بگذرم

 گههرم .میریههو درس بگ میو بشههنو مینههیبب دیههخودمهها  با ،سههتمیتناهها ن

 خشهم ،یخردیدر بند ب ،ک  در بند شکم خود هستندآنانی را  دیادهیند

که  در بنهد  دیهادهیرا د یچ  کس  گرید تیغرور و در بند هزارا  پس و

در د  که   دانه  دارد و نهداردبند  یچو  ماربان  باشد شیخو یماربان

 ریهش را زاینیریشهود شهمهی هد ودمی وهمی هم زود و شودمی کاشت 

 .کرد و لذت برد زهدندا  م
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 یخواهد شد و چه  کسهک  چ  ب  من چ   ،امخست  شده گریآخ د 

م و ازانو زدهها  یب نیزم نیبر ا من ک  خواهد رساند.ما   ب آسیبیچ  

ههر  .زنهممهی خودم پوزخند و بر مکنمی تناا نگاهش، تر از خودها یب

و ی نیهک اسه، دانم چ  رخهدادینه گرید، باردبخواهد بر سرم می چ 

سرکشهم  و روا  اس، سس، من تنِ ،هر چ  هس، .ناگوار یچ  رخداد

م از اهپهر شهد .کهنممهی شوبکو سر هش کردایدانتوانم زن یک  با هه 

ویهرا   را کهریپو ر دیهاها  به نیا توانستممی شدمی چ  ،میهاناگقت 

 ند.نباش یزیچ  یآزمند ه گریو هه  را آسوده کنم ک  د ردهک

 روشن اس،راه من  .شوندمی شتریها بکود  میرومی هر چ  هلوتر 

 کینزد میآرزوها ومن  ا یپا .در دلم ییروشنا یهاخاموش اس، روزن  و

 تهر به  گهورآسها  و تهرباشهد آزادگها  زود شتریب خردیب ، هرچ اس،

 رگ.بیسر و پر از مردما  سبک نیشار و سرزم نیبر ا نینقر. روندمی

 یآواز مها هنگهام .دیاز لهب گورمها  بشهنو دبایه راما  یِآزادندای  

هاها  پهس  نیها یهایو پست گرا یک  خودتا  را از د شودمی دهیشن

ش به  دسهتو  دیهسهخ، بجنگ دیهک  بخواه س،ین یادیز زیچ .دیریبگ

 گانه یاز چنگا  هرچ  ب دیآزاد دیخودتا  باش دیک  بتوان ، ههیندیاوریب

 .اس، انکاریو ز

 یدیهمون آهی ازکارم و هز می ها راکاش ،مندمو زما  گل  نیاز زم

 یههه  یِکوبیک  هشن و پها دوارمیباز هم ام یول ،دیآینه دیپد یزیچ

به   ازیه  ننها  آنه .خواهد بهودین هه ا یک  تا پا نمو بدا نمیرا بب مردم
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و  گانگها یو دزدا  و ب اکهارا یر ییِگهوب  گزافه  ازین ن  دارند و رهاننده

 ا .خداناشناس

 گهرید یوله ،نهدارم بهالی  یو هه مدار را داشتن با  یآرزو نک یبا ا

 .مههدمی تکا  م ب  مرگ دس،ا نداشت یو در کنج خان  خت یر میهارپ

از آ   شیپه یوله ،اس، کینزد یخودفروخت  ب  آزاد منِ نیا یفروپاش

خهوار الشه ش ب  گوش کقتارا  خواهم داش، ک  بانگ ینیساهگورا  ف

ههم  دیشها ،نهام کیهماند هز ینه  یه نیزم نیاز من و از ا. هم برسد

 مدهمی دادم وسر یاز آزادگا  و آزاد ک  یگبان دانممی یول دننها ینام

 .ها خان  خواهد کرددر گوش
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 مها .و نخواهد بود س،یما ن یکس برا یه ،س،یما ن یبرا زیچ  یه

، مینباش زیچ آزمند هی  .داش، میهم نخواه ا یو تا پا میاز نخس، ندار

که  شهها  ییههابها خود میوگمی خود ک  نیا .میخودما  را هم ندار ما

 .ناههگو  اس، دینکمی گها 

، اسه، خهواهک  خود را دارد خودهر ،ک  خود را دارد استوار اس،هر

خهود و بیاهوده یخود را دارد پادشاه اس، و هر ک  خود را دارد ب هرک 

 نیهگاه ا ،شودمی هابا خود را نداشتن هاب  هر بار خود را داشتن .اس،

 یرو یهی  چیزدانس،  دیک  با نجاس،یا ؛یکیآ   گاه س، ونیکو یکی

 .ستدیایپا نه کی

ههم  یآورتاب .تاب آوردو  ساخ، دیبا پس ،شودمی هاا  دگرگو 

 گهریو د میریهگمی خوبگذرد ک  از اندازه  ،را دارد دخو سه، و سوهای

 .داداش ادامه  ا یهتها پا دیهو با یروش زندگ شودمی و س،ین یآورتاب

خردمند اس، که   یهاآدم یم اندیش شناسمی ک  یزیچ نیتردارادام 

 .ماندمی هاد و ها در ذهن ا یتا پا

و  میدهه یب  دس، کسهافسار ک   مینباش پساَ ،میبدان دیبارا  نیا 

 یداشهی دارد دوسه، را مها که ههرکس  نیس،، اَسپکس چیک  هاین 

 چکسیه .اس،م ذهن و زیباییِ، پیرُماس، وپیرُک  و هرماس،  ی شیاند

 که نیهمگهر ا ،س،ین نیتربا ارزش چکسیو ه س،یارزش نیب ارزشِیب

 .ش ساخت  شده باشدبُتو  کیمرگش نزد

گرن  اال باشد ووو  نیما  اس، اگر راستش یماند هها  اندمی هر چ 

 ،ماییشهکوفا ههایدممدکه   دانهممهی .شودمی کارآش شایکاست یروز
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 )تقهاوت، یانسهها  باتر ک  ناهه .شوندمی ماز دشهنان شتریب مدوستان

پروا داشتن و زد و خورد و خشم را  دیچو  با ،منیدوس، و دشهن را ندا

 .میتا پاسدار خود باش میاموزیهم ب

با   پس میخورمی یب  چ  درد مینباش هها  مییگومی اگر هر چ  

را  دیگومی هرچ  هرک  ما ندارد و من و تو برابریم! دزدا  و ا یدروغگو

و  یگهرید یبهرااگر نیکوس،  ؛یگرید و هم دنا داوخود ر یبراهم  دیبا

 .یگرید سپس خودما  و یبرا نخس، س،یاگر بد ،خودما 

 ایهاسه، درسه،  مدانم راههینه شوم،می خودم شرمگیناز  یگاه

و  اسه، اهیسه مرنگ ا یک  در انجهن آدم هستمتناا من  ایگو .نادرس،

 ینادرس، را بروم و چند ریخواهم مسیهن نیهه یبرا .ههگانم دیدر د

 م.ب  دنبا  خود بکشان زیرا ن

 ینها و امکشهم خسهت مهی پناا  ک  بر دوش خهود بارِ نیاز ا من 

و  و ههی  نگهویمگرفتم خاموش باشهم  ادی یب  تازگ .سخن گقتن ندارم

 ب  ترسممی .کنمگو  را دگر مرامونیپ یهانتوانم آدم ترسممی .نگاه کنم

کهرد و رهها  دیهو هه  را با س،ین یدرس، شدن کس یبرسم ک  ه این

ماننهد  ،گهردمیچهو  اگهر بهروم برمه ترسهممی هماز خودم  یول؛ رف،

 .کنمنپش، سرم را نگاه  همدایو هر بار ک  دلم ن ش یهه

  پهر زدو ههه  از پهرواز  نیها ها،و ناپختگی یهه  سخت نیاز ا آه 

خهودم راه و  دارمخوب  ا یپا یآرزو ش یهه .نشد  یه ا یگقتم و در پا

 ادمیه ....یوله دانمیرا نه شیچرا .نهشیبمی روم و از دورمی را یگرید

 «یزنهدگ»مانند  گرید یزهایسراغ چ رویمب !میبگو خواستممی چ رف، 
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 یچو  کسه میانگرفت  ادشی و ر هستیمک  گقتنش را از ب یزیهها  چ

 .دهد ادما یک   هنبود

از پا افتادم از بس ک   ،ک  مرا راهنها بود هستی داش، یکاش کس 

هر ک  بهود بها  .کنم دایپ زیگر یبرا یتا راه مشد یتم و زخهشخودم گ

که  مهن  نه  .دادیههننشها   یرا به  کسه شیاهههار ،یهه  سهخت نیا

زنهدگی بسهیار  نیا یبرا یول ،ب  خود بنازم مبخواه و باشم زدا یچهه 

م وخواهم پر بزنم و بهرمی .کنم یو زندگ رمیآرام بگ متوانینهبیشترم و 

ههز  یکسه، هایی که  نباشد یزیچ )مدعی، ومنددا یک  کس ییب  ها

 .شوند س،ین بدی و پستی هس،،چ  هر نیکم نباشد. یاندیش و خودم 

 .میکن یزندگ پایا تا و  میدر کنار هم بهان دیپرن  سو من 

از نخس،  هاما آدم  میشناسمی را یخودما  چ  کس تر ازخواهخود 

بهار از  کیهباشد که   ،میدادیهننشا   یول میبودخودکام   خودخواه و

 .میخود بگذر
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 .کهنم  هها ب و با پروردگار سخن ها سمیتازه بنو یخواهم دفترمی 

 شود سخنینه دهیک  د یزیبا چ  اندازه چ دینندا شهاک   دیآیدلم نه

 زبهانم ،ییدفترهها گقتممی دیو با یدفتر گقتممی دیبان شاید م.یوگمی

 .کردم  یو گال درخواس،خدا  از ک  بس و درآوردهم

ای ب  انهدازه .افتاده نشب  ت ملرزد و هم روانمی تنمم ه ،سرد اس، 

 دس، کیمن ک  با  یراست .سندینومی یسرد اس، ک  دستانم ب  سخت

چشههانم را بهاز  گرمیدس، د کیبا  !  ها چرا گقتم دستانم سمینومی

تها بتهوانم  نمیهک  بتهوانم بب نیا یبرا ،دیبیان  ک  خوابم  ،ما ه داشتانگ

 .سمیبنو

و  گهرفتم که  از خهودم ادی  را فراگرفت ک  م س،ی  سرنوشتاین چ

 دیهباور کن یول ،نازمب ب  چیزی ک  هستمباشم و ن نگیشرم هایمداشت ن

خهودم  یکم برادس، .کارگر نبوده مرفتشیروش پ نیجا ک  با ههاینتا 

 یزیهچ نیشهتریب .نمیهبمی چو  باالتر گقتم چشهانم باز اس، و ،نبوده

هها از مهنش و خهرد و نداشهتن مداشهتن آدن اس،، نداشتن نمیبمی ک 

 .س،یخودم از هر چ  بد

شدم  ریس .نمینب گریو د زندیفرو بر مخان  بر سر نیا یوارهایکاش د

 .یخاموش یبرا دیرا بخوانم ،یو فراموش ستنیاز نگر

و  سه،ین یدیهام  یهه .دیهسرد کنها دوردس،و از آرامش دلم را  

درسه،  رسهمتمی و هخشک شد مدهان .اس، ابا یب رچ  هس،هلوتر ه

هرچ  باور دارم دروغ باشد. من ترسم می .گقتمک   ییناایا یباشد هه 
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اسه،  یناکهام تی وو پسه یدیهمواز ههر چه  ن م،هسهت یبزرگ یوستر

 .دارمن ها رانیا د یچشم د ،زانمیگر

از و  شا یاهها برای پستیاز آدم .دارم  یها و خدا گالاز آدم ش یهه

و گاه نم کمی گاه نقرین  کنم من چ  ها.تیکرد  پسن نابود  یخدا برا

ههم  ا یدر پا هس،؛ میگومی نیس، و گاه میگومی گویم، گاهمی آفرین

 .رمیممی شا ناز ندانست

 یماربهانرا هها آدم نشیآفهر یبهرا زهیهبه  مهن باشهد تناها انگ اگر

 بلبهلگهر م .نداشهت  باشهد ایزهیانگ یکس هز ماربان  یه م تاگذارمی

ابر گر م  تابدمی یآغوشهم یبرا دیگر خورشم  خواندمی پو  آواز یبرا

 یزندگ یهه  یبرا میریبگ ادی هانیهه از  باردمی خود ییکامروا یبرا

 .بس اس،
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24 
به  را  دیهوگمی هرچ هرک   ام.هها شدواژه ریگدر س،یاریزما  بس 

 .کهنم  یهگر دههخوامی دلم کنم.می ایش یو اندگردانم یزبا  خود برم

 یصهدا .ما را در د  کاشهت زیهههه  چ بهیم و مگهرفت ، لرزسردم اس،

 .نشود دهیشن یزیچ کاش ،دشومی شنیده یخراشگوش یهاخنده

 .دشهومی ا یو در رفتار نها ابدیمی ا یها پاگوش رهاا  دی هه  

 درنه یبه دیهآمهی  کهر  زارند.آمی مرا هاگوش نیا م،کاش ناشنوا بود

  دههدیب  گقتار من گهوش نهه یچرا کس !هب  من گوش فرا د دیگومی

و  میتناها ،ههه  آدم نیها میها  در چهرا  دهنهدمی بیرا فرمچرا هه  

واژه زارا  هزار دس،مانم و همی ا  منیدر پا  ستندیرا بس نم مههراهان

 .وردآمی را تاب ماینیسنگ ک  یتخت و وارید مو نوشت  و ن

هها ایش کن ایهنهر و خاموشی. د یگرفتم ب  شن خو گریک  دمن  

 هها، من و منقت یخودش یهاآدم در این انبوه .میگومی من چیس، ک 

مهن  ههانیها یبا هه  یول ،شود پناه بردینه زیچ  یه ب  .ارزش ندارند

 .شوممی هه پناه 

 .کنهد م شد تکیه کینزد یاهر هنبندهکنم ک  می همن خودم را کو

 دهم،مردم بهب  ندارم ک   یزیچ .دیآیاز دستم بر نه یهز ماربان یکار

که   یب  کسهان شکشیپ مروان نیمن و ا نیا !کم خودم را ک  دارمدس،

 .دارد یتاوان یزیاند و هر چها مردهیکنند خوبمی گها 
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25 
به   میبهرو .کندینه را گرمم کس یه یِدلگرم باز هم سردم اس، و

 در نگهاه  یهه یم.برسه  یو ب  هه میو آ  را رها کن نیا ،میسکارما  بر

و  شه یاز خهودش اند اسه،. ههی  ر و آشهقت پُه اریبسه یول ،اس، هی 

 سهنگد  ،شهکندمهی دلهش ،سهوزاندمهی د  ،دارد )حهواس، اف،یانهدر

 و سهوزدمهی سهوزد ومی دهد ومی د  ،رودمی راه ،دارد گها  ،شودمی

 نیا .ب  نااد خود بازگردد بسوزد و تا شودمی ادهزو دوباره  پو  شودمی

 کهنممهی دم تهالش رهه شوم ومی ترهر روز پو ک   هستم ینم هها 

  م.تر شوخاکس
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26 
 مینیبمی را یک  کس یآزاده هنگام یهاما آدم میکشمی ی  زهرچ

سهود را به  یو ب اودهیهستار ب کیکند تا می یها بازبا واژهو باال رفت  

چنهد گهام  و چ ،میبروز ده میتوانیو نه مینکمی فورا  .خورد ما بدهد

 یکنهد و ههه  یگو پاسهداراوهیی آ  گقت از نشست  ک   یکس ترکنار

شهود ینههد، یشور شودیه، نکنار آمد شودینه .کندمی کشآتش، فرو

به   دیهبا یوله ،ها گزاف هستندک  گقت  میدانمی  میپس چ  کن ،ودآس

 میرسمی تازه ب  آغاز داستا  .خردا  آزرده نشوندیتا ب میزور گوش ده

اگر ب  دستشها   خدا را سپاس گو !د کردنشوند چ  خواه هک  اگر آزرد

هر روز  نک یب  ا )محکوم، ایباخت داد ی، چو  اگر زنده بهانیکشت  شو

 .یو افسوس بخور ینیشا  را ببچاره

 ینهیخهرد را ببیب یادیک  شهار ز ینهه ،ب  کنار شا یهازبا زخم 

 و داننهدمهی که  یدلهم از آنهان شهتریب. اسه،بهس   ردهر روز مُ یبرا

به   تا کوچک شههرده شهدن   ب دیخندمی چ  ب  .سوزدمی خندندمی

 ههانیهدس، اکردار ک  ما را ب  بد ب  روزگارِ ایدانش یب دس، سخنورا ِ

  کرد ها یسپرد و رها

د نهکنمی ها ورند و دلخوشآمیا  ب  نگارش درهیرا برا یخوشبخت

که   دارنهد ادیهآناها تناها  !گارندبن ندکاش بتوان. س،یک  ن ییزهایب  چ

 .نهدکنمهی بسنده نیب  هه ک  ی هستندنامردم چارهیب چ  بازگو کنند.

 شب  دسهت گرا ید ی فزاگبا   دیگردینه باش،چرا خودتا  ب  دنبا  

  دیروآمی
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روند و ب  ینه یزیک  ب  دنبا  چ یکسان ندربهی در پستی خود باید

و  در یرا ب  گون  دگقتن هرچ ک   خردا  چشم دارندیدها  و دستا  ب

 .ندازنههدیب یاو بهه  گوشهه  رنههدیرا بپذ دهرچهه  دادنهه د،نههدروازه رد کن

 یسه، بهرایزندگ یزهیهانگ یخوشهبخت ،داردنه د یراه رسه یخوشبخت

به  بیهرو   گهذارب کننهدمی گویا  توفیاوه پس هرچ  ،یکین و یماربان

 د.ابییهن ا یپا یزیچ  یدر ه یخوشبخت یواژه نیا بیندازند.

  ینباشهد هه شدله مار در ،نیدیو ب نیبا د ،خدایب ،با خدا یآدم 

تناها  !دانممی ،س،یکینزد نیهه ،دور از ما باشد دینبا یخوشبخت .اس،

ی  یبر پا دیکنمی چ هر دیکن ادیو با خودتا  سوگند  ردهنگاه ک ن یب  آ

 .باشد یکین
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27 
 به  اها و ناگ ر شهومتا پُایستم می .رودیدس، و دلم ب  نوشتن نه 

 ،سهمیدانم چه  بنویک  نهدردناک اس، . فتمامی مدفتر هایبرگ  ها 

هر کدامشا  رن  خود را دارنهد  .کندمی امها نوشتن خست چو  از آدم

 .را رن  کنند گرا ید خواهندمی و

شها  ک  درباره ارمند ادی .ها نوش،بشود از مورچ  دینهون  شا یبرا

را  ا یبنهدپا نیها یوله ،دانهمینهه .نوشهت  باشهمهم  دیشا ،نوشت  باشم

 زیو چگرفت  ک  دارند در بر یشا  را آماه شیاند یدوس، دارم ک  هه 

 یوهیکهه  شهه میکنههمههی مهها گههها  .سهه،یدر ذهنشهها  ن یو بههد دیههلپ

ارزش اسه، دم و بهازدم یبه که  آنچه  ولی ،ارزش اس،یشا  بیِزندگ

 !زندمی بیو زما  آس نیزم ب هرگام با  ک س، یآدم یاودهیب

 .گقهتممهی شها یبایز یِداشهتم از مورچگها  و زنهدگ ،کن شیرها 

شها  را از گزنهد ههر کوچهک و خود هستند و النه  یکارگزارا  شابانو

 یبرا .توا  بردینه نیاهگ  یه هاندارا  نیا یدر اراده .ندنگابان یبزرگ

 .شوممی خاموش یشا  اندکهآماآرامش روا  مورچگا  مرده در راه 
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28 
  فتهداینهه نییپها دیو خورشه زدیریباره فرو نه کیچرا ب   نیزم 

 گنهاهیبه ههانورا ِاز  یانهدک یکارند و دلشا  بهرا نیا یکیدر نزد نکند

 ،سه،ین یدیهب  من و ههسانانم که  ام دهند و انجامش نهی سوزدمی

در  دیک  شا سوزدمی خودم یدلم برا .میآزاردهنده هستو هه  ستهکار 

 .خهودم بچسهبم یِب  خودم و زنهدگ و شوم گرا یمن هم مانند د ،ا یاپ

و  آزاد کنمتوانم هاا  را می   منانگار ن !درس، باشد این کار هم دیشا

 را که  یههر کسه یآ  را دارم وله یش یکم من انددس، .گرین  کس د

مگهر مها آدم  .خهودش اسه، یههاپرنهد و خود و چرنهد ریدرگ نمیبمی

 پایها  یو خودکهامگ اتیهد  و مارَپس چهرا خودمها  را در وَ  میستین

  میزنمی و درها میداد

و  نداهدیرس یاز زنا  گرفت  تا مردا  ب  تباه ،و هوا  ریکودک و پ 

کودکهها  هههم  ! بلهه کههودک مگقهت .نههدا را سههاختهههای بسههیاری ویرانه 

کهودک تها ابهد کهودک  .رنهدیگمهی ادیه و ننهدیبمی چو  ،گون نیهه

دههد  ا یاپ شایکند و ب  زندگ یب  او ماربان یکس اینک  گرم ،ماندینه

 !ردینگ ادیو  ندینبدیگر تا 

از  اسه،، شهاید از چ  دانمینه .کندمی درد مراس، مغز یکرهمین 

 .هههارمیهههم ب دیو فههراوا  و شهها اههودهیب یشهه یاز اند دیشههاو  یخسههتگ

از  یک  کس یهنگام ه!کرد مبرست و آمده شیپ میبرا یاریبس یرخدادها

چ  بود هر !کنماش دوس، دارم خق  ،دیگومی هایشچندرنگی و یزرنگ

  کهر، و ب  نها پالشت  دهیآدم تراش نیو شدم ا گذرانده سرو هس، را از 
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 .هسهتم ایسهادهو نهوا یآدم ب چه  خهورد که مهی افسوس ندیبمی مرا

 .ماهخاموش ماند هو سرم آمد مدیداند از بس دیکس نه یه
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29 
 گاههها یها ایهو  میاخودما  هرزه ای ،دو گون  دارد د یچرخ زهر 

 بداننهد دیبا  را هه زیچ کی یول ،س،یگریکس د ینادرس، اس، و برا

هرچه  هسهتیم  .دهیهکس از نخس، هرزه نبهوده و ههرز نچرخ  یه ک 

و  دیهچرخیم خهواه زتا ابد ههر یماگر درس، نشو ،ا  اس،مدس، خود

 زنیم.می هم بیو آسیم دید خواه بیآس

 ا یدر پا وباور کنم  را زیهه  چ تاخست  شدم از بس تالش کردم  

 چشهم و رو شهدند یبه نیچنه یکِه ناهایا .دمیهد یو ناراسهت ینادرست

 زیهچ  یشا  ههیک  در زندگ مینیبمی را یکسان ،میگردمی و میگردمی

و هرچ  نادرس، اس، را  هدها  باز کرد ،فراوا  یِاز خوشو کم نداشتند 

شهود مهی ک  یو از هر کس آورندمی زهیکارشا  انگ یبرا .رندیگمی گاز

 که  درسه، میکنهمهی )فهر(، انگاشه، نگونه یا ! مهاکننهدمی  یگال

ک   ندو دار  داشت یدر زندگ یا  چ  ناشش یمایب خودِ پس ،ندیوگمی

  دندهمی گون  ادام نیمانده و هه نیچن

به  خهود  و چهرا بها خودتها  دیهسر چه  کردسبک مغزِیب یهاآدم

 زیچ  یاز ه .میاشرم شدهیاس، ک  ما ب نیا یبرا هه  هانیا ید یآینه

  دیکنمی چگون  خودتا  را گوارش  از خودما  چ  ،میکنیهن شرم

 یهها نیزمه .میگهومهی را نیزمه ،کهردمینهه یزندگ نجایکاش ا 

 ،دگرگهو  شهده یسهتگاه ههانوریز نیتراکنو  ب  پس، یس، ولییبایز

 م.ینورانها آ  ما نیههو  کنندیهن یدر آ  زندگ یچو  هانورا  درست

که  از  هانیا و... و خزندگا  و پرندگا  ا یارپاتو  ا یدور از ها  چاارپا
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که   مییمها نیا ،خود را دارند یو زندگ روندیاندازه و مرز خود فراتر نه

 ...میپست و میندار د یچشم دو  میخواهمی شتریب
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30 
هها  انهدازه که  بهود مانهده و م اش یاند، ولی باز بلند شده میموها 

بلنهد  یآدمه یک  موهها یهنگام ،دارند یدوگانگ هانیا .شودیبلندتر نه

 یول ،دریگمی را دنشیو د چشها  یو هلو دزیرمی اشچاره ید روشو

 .نندیبمی راتریآدم ک  بلند شود چشهانها  باتر و گ یش یاند

انگاشهتم که   یدیسهپو ریهش دم خودم را دانشهند کی !  گقتمچ

ب   نکاش دانست یول ،ددانمی را زیش گذشت  و هه  چایها از زندگسا 

زناار  .میدانستمی شتریب ،رتریو پ میشدمی سا  آدم بود و هرچ  بزرگتر

د و توانهد دریابهمهی بخواهد خودش  کو هر  س،ین نیچنک  از اکنو  

ب  دنبا   ،یاس، ک  هوا  باش یبدتر از آ  هنگام .ارزش اس،یسالش ب

چ   یدانینه ولی ،یدانینه یدانمی ک  یبرس ییو ب  ها یروبدانستن 

 .یو دنبالش برو یبدان دیرا با زیچ

 ههوا یرا رو زیهکه  ذهنه، ههه  چ یهنگام شودمی دشوارزندگی 

خهودت و رفهاه  ،کنهدتراوش نههیک  در خودش  یزیو تناا چ ردیگمی

 یههه  .ادامه  دههد دیههسه، و با یانگهار نه  انگهار منه !،خودت اس

ک  چنها   میشد و چ  کن نیچ  شد ک  چن نک یا شودمی  مایِدلواپس

  نشود
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31 
ب  خودم  .دمیاز خودم بر دمکگویا ی ،بر خودم زدم یتلنگر ناگاا  

  ینوشهت دیرسه ،ها  و هر چ  به  ذهنهپسر یشد کاریگقتم باز هم ب

خهودم ههم    آهیکنه  یو گال یسیبنو یهخوامی یتا ب  کِ  س،یس نب

 ،مرومی و هلو نمیبمی را زیهه  چ شیپ پس و! خواهممی چ  دانمینه

و  ردمکهمهی یم زنهدگدَ و در یمن هم در زما  کنون شدمی کاش ولی

 .و چنا  نبودم نیو آ  و چن نیدلواپس فردا و ا

ک  در  ردمبگها  کردم و  ش یها اندبار ساع، نیدار اس، ک  اخنده

آشهکار اسه، که  . مهدایب  ذهنم ن چیز  یه یول ،سمیدفتر چ  بنو نیا

و اکنهو   بها زمها  دفتهر نیها یچهو  بنها برسدب  ذهنم  یزیچ دینبا

 .شده یارذگ یپا مریگمی خودکار ب  دس،ک  گاه هها 

بهودم که   ریهدرگ هایمهه  روز و شهب ،دیب  دستم رس یامیچ  پ 

 .دراز کههرد یدسههت  کهه یهههر کسههبهه   مکهههک کههن و را نشههکنم یدلهه

م کنهار زده رینادرس، از مس یهابود و آدم اریخدا  ش یههخوشبختان  

 .شود شا یپر یکند و کسبش یدل نک ید بدو  انشد

تلنگر  بودم تا از شنودوگق، ریچند روز درگ ،س،ین ادمی  کجا بودم

دلهم شهاد   اکنهو  میبگو دیچ  با .شوم پو ک  خوردم  یبزرگ و نایب

 دس،ام بر چارهمات  یهاش یک  از پش، ش دیخورش ییاس، از روشنا

دلهم را  یهنوز بلنهد اسه، و گرمها مادر یصدا .برممی لذت و کشدمی

تهو چه   !ایخدا» :و بگویم بزنم ادیبلند فر مخواهمی و کندمی چندا دو

م کنارم ه باز گرا یب  خودم و د مهایپاپش،ی ک  با هه  یمارباناندازه 

 «!یکردن میو رها یبود
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32 
 ا یهپا ههایم را به نوشهت کنم زودتهر می آرزواس، ک   یچند روز 

 یوله ،برسهانمرا ب  دس، مهردم م ذهن یهاو تراوش هاو دانست  رسانده

خهود  یهابند و ب  چرنهدایدر ن یزیمردم باز هم از من چ نیا ترسممی

 .تر شوندکید و تارنخود بهان یادام  دهند و در ها

ای وانهدهو ماهها  ناخ دیهایما  ب  صدا در بخان  رِدَ دهخوامی دلم 

ماههها    یهههاز هاسهه، کهه  سهها . نمیههدرو  شههود و لبخنههدش را بب

مهد آمهی مو بر سر اددمی چو  هر چ  رخ ،خوش ندارم د ِ ایناخوانده

زندگی ههیش  ماهها   هایها و نامالیهتیسختی .سخ، بود شگوارش

باشد ک  تناا  یآدم ،ناخوانده ماها ِ آ  بار نیا شودمی چ  اند.ناخوانده

من  ندیک  بب دیایب نیا یتناا برا .م باشدایمن و تندرست د یش دهآما

 .امخودم را تراش داده چ  اندازه بزرگ شدم و چگون  ،خندممی هنوز
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33 
باتر باشد  دیشا .کندمی مک  رنجورتر خوردمی ب  گوشم ییهاگقت  

 ردخُه ممهرد بهودن یمهن را بهرا ش یک  هه یکس .هااز آ  شوم شنودخ

و از  ترسهاندمهی بترسم مهرا نک یاز ا ،کنمگی بچ گذاش،یو نه کردمی

 دگذشت  را فراموش کرده و پا یهادهکر ،کردمی بیزارمبچ  باشم  نک یا

در  یمهن بهزرگ شهدم و کهودک گهریچهو  دشاید  .دیگومی آ  سخن

 شه،،را دوس، دا یبازعروسک برای اینک رد شود ک  خُ س،یکنارش ن

 بودند. یدخترا  کوچک و بزرگ شیهایبازهه بود وپرندگا   یدلباخت 

 گیبچ دیچ  باب  س،یدختر و پسر و مرد و ز  چداند می چ چ  ب 

باشهد که   ، یهه  گال نیاز ا میبگذر !اموزدیرا ب یو درست یکند و راست

 .میو گوسپند نباش میما ب  سه، راه درس، کژ شو یهه 

که   هههین ،تهوا  داشه،مهی یاریبسه یهازهیشاد بود  انگ یبرا 

را  ،واژگانه شهترید بیشها نک یبا ا برندمی لذت های، از نوشت ان،دوست

 فهرینِکه  آ یکهارد چهو  زرامهی زیدوستا  ب  هه  چ نِیآفر .ابندیدرن

 .شود و ماندگارمی گیشیکم ههرا ب  ههراه دارد کم گرا ید
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34 
 .خواههدمهی راز را کی د یگوش من شن، خواهدمی گوش من ساز 

 هیهغکه   نسه،کس ندا  یه ،سر و صداو کشهکش نگنا و ت نیدر هه

بکشد  هیغ تواندمی ک  یآ  کس .دارد یخودش هاان یهم برا د یکش

د و خودش را چشهانش را ببند تواندمی ک  یآ  کس ،.اس شاد ش یهه

 یداور یههانگاه یههه دارد به  دور از  یهاان ،ندازدیب رختخواب یرو

 یستند.چ س،یک  آشکار ن های نادا آدم و زهرآورِ هکنند

یک  ،پروازب  بار  کی ،یبار ب  آزاد کی ،یزیب  چ شمیندامی هر بار 

بها   شهد داریهاز آناها ب یکهیک   میاز آرزوها یکنار انبوه ییب  تناا بار

 ،خوانهدمهی مهرا و درخه، نشسهت  یس، که  رویهغد زیانگد  یصدا

کشهد و مهی شیرا ب  نهها بایو هاا  ز کرده ب  من رهیرا خ شیچشهاا

 .هستم شیپرهاو در صدا  فمن ههچنا  ژر

 نیها .س،یدر آرامش ز کرد تا بتوا  دیک  چ  با مدانمی زود ای رید 

 نیگا  زمهنبنهداز ه یاریبسه ی خواسهت ،آرامهش نیهه گان یبی واژه

 گهریکه  بهار د رنهدیهها بهآدمی خواهند هه می هامورچ  یگاه. اس،

ها نباشهند کنند آدممی آرزوها گاهی گوسپند ،نشودلگدما  نشا  ههسا

و ب  آرامهش  ندهندج با یب  کس یول ،ندیایها کنار ببا گرگ ا و خودش

ما بود تها به   یبرا زیهه  چ کاش میکنمی وآرزها ما آدم یگاه .دنبرس

 کهه  زیههه داشههتن آ  هههه  چاکهه  نگهه میدانههیو نههه میآرامههش برسهه

شهد تناها خودمها  را می چ . ندیفرآمی خودش تنش ،شا هیخواهمی

 اس،.س ب میباش  خود را داشت میک  اگر بتوان  میداشت
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اگهر  ،بنهدممی   پیها و با هه خورممی سوگند تا تکتک یبرا من

 ،ها یهاگهور پهدر داشهت  یول !میدار زیهه  چ میخودما  را داشت  باش

آ   یبه  سهو میبهرودههم  مهی پنهد یب  چ  کسان یم وگومی من چ 

 .کجاس، داندیکس نه  یک  ه ییناکجا
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35 
 رخواه ،ک  از دس رسدمی ب  گوش ییمادر از سو یهاررغُغُ یصدا

پوشهاک  یکههدها .کندمی  یتوا  نام برد گالمی ک  یکسبرادر و هر ای

دوسه، دارد  یوله ،اس، یاند و هوا رو ب  سردنشست ههچنا  خاموش 

 که  یکسهآنها  که  از  هها  تها به  دش را ب  تو بسهپاراینخس، گرم

یشها  ها تایو در آغوش ماربان یخشبب نداهدید دیدوستش دارند سر

 دهی.

 یههاب  داشت  یبود و کس وشت نسرود و دل و تران  زیکاش هه  چ 

 اتیچرنهد نیهبه  ا یو دو دسهتورزید رشک نهیهاا   یروندهمیا  از

سهرش  ریهش را زههایکقهش یبهود کسه نیچنه نیهاگهر ا .دیچسبینه

فرزندش را  یبود کس نیاگر چن ،دارد برشا  یگذاش، ک  مبادا کسینه

ا ه  فال ب و  یفال  کار را انجام ده یوانتیچرا نهک   کردینه کوچک

به  د   نه یک اشاز خهانواده سهیبهود ک نیاگهر چنه ،یکنه دایدس، پ

ههه   نیها میها  در ه وباز کرد نیزم نیرا ب  ا شیگرف، ک  چرا پاینه

ها بها ههم به  چرا پرنده  س،ین نیک  چرا چن آخ .کردند شیرها یزشت

  دهندیرا نشا  نه هانیا ا یخورند و پانهی نیزم

 ،بها دوسهتانها  ،خودمها  ابه ،میکنه یبا هر چ  هس، آشت دییایب 

 اشها لپها  ریک  ز ییهاهسبز کنیم،می و بازدم میکشمی فرو ی ک یهوا

 و شوندمی دندا  مارها مزه ریک  ز ییهاکوغتاالب و  یمارها ،میکنمی

ههه   نیهاز ا دیشهد خست  .بردمی ما را در خود فرو یک  روز یبا خاک

و سهپس بها ههه   ما با خود ، نخس،میکن یدشهن   پس بیاییدیآشت

 !یها نه  میرسمی  مادباز ب  خو میکنمی یبا هر چ  دشهن. ببینیم زیچ
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از کجها  میخورنهد که  نهدانمهی کنند و بهر سهرما می ای چنا  کهان 

 هرک  با هرچ  دشهنی کند، نخس، با خودش دشهنی کرده. !میخورد

 یهابکشهد  میپها یب  رو یزیچ یکس .سردشا  اس، میپا انگشتا  

اسه، که   نیها یبهرا دیشها ،کنهدمی دلم درد .بپوشاندب  من  یهوراب

اسه، که   نیها یبهرا دیشا ،کندمی سرم درد .ماهنخورد یادیخوراک ز

 یههوا رو به  سهرد .سه،یکینزد نیسرما ههه یول ام،سخن گقت  اریبس

 ...س،یهوا رو ب  سرد ،دشیآفتاب در دلتا  اس، و بتابان ،رودمی
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36 
 را زیهههه  چ پندارنهدمهی اند که   نادا  شدهچروزها  نیا، هاآدم 

و از  میدانمی را زیچهه  مینداشتپک   میدیرس ییهرگاه ب  ها .دانندمی

و کوچهک بهود   یآنجا آغاز پسهت .میریبه دیهها  ها با م؛یباتر یکس

 ،میدانمی را زیچهه  میافتیک  در میدیرس ییهرگاه ب  ها! چو  س،ام

اس،  شتریب ها تناا رنج ،میستیباتر ن یک  از کس ایماین را هم دانست 

 .مینکش یکسرخ را ب   ها یهاک  دانست  میاندازه فروتن هستآ   و

 یِسهتپ گیرمن هنوز در ،خوانندمی را ب  خوابماکنو  چشهانم هم 

 ب  شودمی مگر .از نوشتن د  بکنم توانمینه و هستم پاهانورا  دو نیا

به   یاریباشد ک  بسه نینام سنگ کیآدم بود   ک  میباش دهیرس یزمان

 نیها  ندک  آدم کنندمی یو پافشار کشندمی بر دوش آ  نام را یسخت

بهد  یهاادوارهیاز خودشا   ا یو در پا کشندمی را ب  دوش یهه  سخت

 زیهچ  یهه ،ارزش نهدارد !گذارنهدمهی یبر ها یو گزند و پست بیو آس

 .میرا ندارد ک  ما آزار برسان نیارزش ا

 ی یهبهر پا زیهه  چ  میبریهن گها  زیانگشگق، یزهایچرا ب  چ 

و ماننهد  نکشیم ریرا ب  زنج هچرا ما .کوچک ذهنها  اس، یهارهیآ  دا

که   یهنگهام ،خهاموش اسه، نیچنه نجهایچهرا ا  میبادبادک هوا نکنه

  یکیتار در زما  شودمی دیتر از خورشچشهانها  روشن
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37 
 چگونه  ،میدما از نخس، خودما  هم نبهوک   آدم یاز هوش مرو اِ 

 ا یهکار خهود را بکهن و در پا  بودهک   کس نینخست یبدان یخواهمی

 یزههایآنجها چ .یدانیک  نه سوهها   یآر ،برو برو برو ،تناا .مگو  یه

 !باشندمی چشم ب  راه تو یزتریانگشگق،

 نیکاش از نخسهت یول راو من تو  یشناسمی تو مرا گرید س،س اب

وای ههر د نهدهخ .بخنهدمات چاهره و اندکی ب  یترسب )ههل ، واژهدست

چشم به  راه  ک ا  داد  آن بیفر یبرا دردیس،، خنده نهای زیباییس،

 د یهچشم د اس، وک  بند دلشا  نازک  یهستند و آنان ،یهاغم د ید

 .غه، را ندارند

 چنا  یگاه .کردن ا یرا نها درو  خودشود ینه ش یههافسوس ک  

 دایناپ یهاوارید یدر آ  سو هاسوراخ نیترردوهای ورچ ک  م یشکنمی

 .یکن یباز شینها یتوانینه گریو د شنوندمی را شیهم صدا

 میها  چهو  ،گذشهت  اسه، یاریزمها  بسه مکردن یباز شیاز نها

گوشه  آ  چرا من تناها  یول ،نزدمم و دم ستیز گرهایباز نیاز ا یاریبس

 لهذت شه یههتهاشاگرا   !گریباز و ن  مداورمن ن   م و نگاه نکن ستمیان

 یکهار سهخ، داور نه  و نندیبمی بیآس ن  ،نندکمی تالش ند، ن برمی

 ...دارند
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38 
م و اهشد ینو گورکَ یتوزن یک ریدرگ .کاست  شده منوشتناز شتاب 

 آ  را یگهردم و بهانمهی آمده در گذشهت شیتلخ پ یب  دنبا  رخدادها

چندا  شهد  و دو د یکشزهرکنم هز می شیدایهر بار ک  پ .میوهمی

هر بار   با خودم گقتم چرا نبخشم نک یتا ا. دیآینه مریگ یزیچ مخشه

را به   یو زنهدگ شهودمهی   کمادوشه یاز رو یبزرگبار  میبخشمی ک 

 .داد میادام  خواه یآسان

 خهتنیبه  مهرز اشهک ر نیراسهت یههاداشهتناز نبود دوس، گاهی

از  یک  تناا نهام یاب  گون  ،مببر میا  دوس، دارم خودم را از .رسممی

به   مهر روز از بهاور و همادام  د گرید یاندک ترسممی .من بهاند و بس

 .به  آدم بهود  کهرنه  شهود مهانیو ا هدرن  کاست  ش ندچ مردمِ نیا

 کاغهذ ،س دهمپَدرن  هوهر یرفت  چگون  ب ادمیک   دانم چ  شدهینه

 .کنم کیرا از مغزم شل ام شیکنم و اند یرنگ را

در   ک  آ  گوش یاز ناگاا  بلند شد  کس برد ورشیبر دلم ترسی 

خهود  یهر کس ک  ناگاها  از هها .هاا  فرو رفت  یهایخود و ناراست

 .سه،یها نیآسان نیشد  ب  هه داریب .ندیبنش دیشود دوباره نبامی بلند

 از ههم ههدا یک  بر هم دوخته  شهده باشهد به  سهخت یکس یهاپلک

ههه   نیهکهاش ا .یریاز هم بگ یخواهمی دو دلباخت  را ایگو ،شوندمی

 ترسهممهی .نداشتم ن یخودم را در آ د یخودم نبودم و شور د یقت یش

 .پناه ببرم ن ییب  آنتوانم  گریافتاده شوم و د و ریزود پ

 مشکست  شدن و درش،ِ زیدوس، دارم بتوانم ر و دلم شکست  اس، 

 یدر زنهدگ ییزههایچ ش یهه .شودیشود ک  نهینه یول ،را بازگو کنم
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 آرام نکه یا ب  های دشومی ترک  با نوشتنش شرمنده دهدمی رخ یآدم

 میماننهد خهود بهدان دیهرا نبا یکس  یک  ه میرا بدان نیهه یول بگیرد؛

 بیبه  مها آسه میکنه نیاگهر چنهک   میچنانچ  راستگو و درستکار باش

 .د زدنخواه

 نیگها  از گقهتن چنهیب .گذراند  را ندارد سر ارزش از یزچی هر

هها اسه، که  آدم منآرما   نیا یول ،رسدیب  من نه یدسو ییزهایچ

 یهر آرامشه. افسوس ک  ندابیشوند و آرامش  روزیپ  خورد نیبدو  زم

 یو رخهدادها ههایگذراند  تلخسر از ییانآرامش و دا ایبا .دارد ییباا

گهها  بهی .کهرد یآرام زندگ ،زهایچ نیشد بدو  امی کاش .ناگوار اس،

به   دیباک   ذات اس،و بد  برگشت هرا ی ازهاآدمگرد  بر یسوداگر نیا

آ   و میابیهتا ب  دانش دس،  میبخور بیفر و میشو شیآزما ا نآ دس،

 و در ،شها یهاهم با گهوش ا و آن میب  فرزندانها  بگو ندپی را ب  گون 

 .دهند و ب  سن  بخورند ها دروازه را نشان
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39 
 یگزنهد چه  نیها .امب  ستوه آمده یزندگ یدادهایاز رو یاریاز بس 

 ریهز دنها ک  هانشها  را گذاشهت آنا  دور از ها  .س،یورآرنج و سخ،

هاند  خود و نگرسن   ینا  از برا یاندک یبراستهگر  ا یکارفرما یپاها

ده و شهما  سوار یکس ایم ک شده یباربر اهخواریسا  گب  ؛شا خانواده

 .مینهیکه  تناها روبهرو را بب یاگونه زده به  ها  بر چشههان یبندچشم

مها  و نگاه داشهت  ا چشهانه یهلو سها یو ر چوب کیبا  ویجی همه

ما  یزهیانگ میبدو  آنک  بدان .میدهمی یب  او سوار ،ب  آ  د یرس یبرا

 یو سهوار مدویهمهی راه آ  فهرد د یرس ا یب  پا یارزش اس، و برایب

 یزیهبه  مها چ و را خودش نخورد جیراه هو ا ِیاگر در پا زهتا .میدهمی

 .برسد

 که  به  دنبها  مها راه سوزدمی یندانپگوس یدلم برا م،یخوبما ک  

 ریهز ییههاههم هندوانه  یگاهد. نندامی خود  ما را سر دست و دنفتامی

 اریبسک    سرما  رفت ی  کالهچ میابیمی در ییگذارند و هامی ا بغله

 .دنشکنمی و فتندایم هم هاو هندوان  هشد رید

به   یِبه  خوشهبخت یاگر کس ،میآمد بگو ادمی گرید زیچ کی !ها  

چه   دییهبه  او بگو دیتالش نکن ،شها رشک برد یشده گذاشت  شینها

 کاههد و آزارتها مهی شهها را یرویکار تناا ن نیا .دیاندازه بدبخ، هست

 .دهدمی

 ایهخوشبخ،  هانداز رما ه  میبریهنلذت  میک  هست یزیچرا از چ

 یتناها داور گهرا یو د میبهرمهی و رنهج لهذتخودمها   ،میبدبخ، باش

را  ینگرش کس میتالش نکن پس ،ستندیما ن )شریک، بازو هه کنندمی
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 و چه  یمسهتید ما چابیمی بخواهد خودش در یاگر کس .میدگرگو  کن

که   نندیبمی را یزیها آ  چآدم .ندارد یما کار یهاب  گقت  و میکنمی

 گههرا یکهه  د رنههدیپذمههی را یزیههههها آ  چآدم ببیننههد. دوسهه، دارنههد

چشههم سههتهگرا  و  پههیشار شههد  وو خهه یماننههد بردگهه ،انههدرفتهه یپذ

 ا .یزورگو

را بهد و  یبردگه .دارنهد یترخودشا  بد و بد میا  ش یههبردگا   

  یبه  هه یکهرد  هههراه بها بردگه یزندگ یول ،دانندمی مرگ را بدتر

دالورا   .تهر اسه،کشت  شد  با ارزشو  د یبرخاستن و هنگ، ارزدینه

 شها  رایِنهردنهد و آزاد  یهه یکم بهراخود نگذارند دس، از یاگر نام

داشت  باشد و چنانچه  از  دیبا یاک  هر هنبنده یزیآ  چ ،خواستندمی

 !داوریب  دس، ب دیشود با او ستانده

کننهد  ریشکهشها  را سه که  نیهههاها نیا  میگومی از چ  سخن

 !ا پدر آزادمهردا  و دالورا  و پالوانهگور  آ  ب  هز بس اس،، شا یبرا

 بر سر آزادمردا  چ    بودند پدرانها  ک  س،یزبا  چ  س،یچفرهن 

  سرانجام چ  خواهد شد  دیآمی

ر با ههر چه  پُهک   دانند ب  هز شکهشا می باد هواهرچ  هس، را 

 ادیهخقه  کهرد  فرشها ، بها ههسهای بها فهروختن  !نهدارد یشود ارزش

 ههانیها هها.ود داد  که بیها فریه از مهردم سهاده یدزد ،دگا یدستم

 هادهیهپد نیاز ا یکیبار  کیما  یهه  .باشدپناا  ک   س،ین ییزهایچ

 دیبا .مییچو  تناا میترسمی یول ،میبکن دیچ  با میدانمی و میادهیرا د

سهتهگر هسه، و ههزارا   کیه شه یچهو  هه ،میسهتیما تناا ن میبگو

 .نداهخورد یک  باز ستهدیده
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 .شهودمهی هداگانه سهتهی  ،کهدام از مهردمههربه  دانس، ک   دیبا

 نیها دیهگومهی اش آمده یبر سر دوس، و ههسا  بداند ک  چ یکساگر

توانم به  خهودم کههک می خودش اس، و من تنااج رن یس،،رنج من ن

د تها نهستم کن ب  یک گون  از آنند ک  ب  هه  ترستهگرا  باهوش .کنم

 ،میدانهمی این را هم .میدس، در دس، هم بده و میصدا شو کیمبادا 

! باشهد که  هه  را فرا گرفت  اسه، یِهست میباز هم چرا ب دانمینه یول

 .میو بتوانبدانیم 

 میگومی مردم یهاتیو پس سستیرا دارم ک  هر چ  از من بیم آ   

خواهنهد بهاور ینه اهنیچو  ا ،شوم هایب یِرا بر سرم آوار کنند و داور

 ریهز ،ندیخود را نب یک  کوچک یکس .و کوچک هستند ،سسک  کنند 

در برابر خودش ب   شستیتا آ  ها ک  هس، و ن شودمی ل  زرگا ب یپا

ن   ،نندیبیرا نه دارندیناپا انی ک کوچک چگاهیچو  بزرگا  ه ،رودمی باد

ک  لگدما  نشوند. اکنو  با خود  دنشوینه دهیها دنیا نخواهند، ک  این

 کمیخودتا  را استوار و ب کمکم ای دید شورباتر اس، ک  خُ بیندیشید،

 د یکاس، کن و
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40 
 ، ازمیواز درد تههنم بگههکهه   در ذهههنم رخ داده یسههخت یِریههدرگ 

 ایه امآ  نشسهت  یکه  رو یفرشه رنه ِ ،دههممی ک  گوش ییهاتران 

به   تهاه دارنهد امرا راس، نگه ک وار کردم س مپش، سر هایی ک بالش،

 تای شوم  یماهبرگ  یرو مبتوان یآسان

از ترس هانشا    هه ،بود زیانگدیشب چ  شگق، ،ها را رها کننیا

گویها  نریهزد.سرشها  بهر  بودند تها آوار سو و آ  سو نیا یِدر سرما راه

گقتند اسهباب ارزشههند  .کرده بودهراسا   و هه  را آمده ایلرزهزمین

تها  هانیاز اتهر سه،سُ یههادور از ساختها  ییو ب  ها دیخود را بردار

 م.را درونهش گذاشهت میدفترهها یرا برداشتم و هه  یکول  پشت .دیبرو

هها را ا  بیقتهد و نتهوانم آ تیرآهنهی رویشه یا آهر نک یاز ا دمیترسمی

 یهه  .ارج اس،یب میبرا اا ه رند اینچ یهاییو دارا میزر و س بیابم.

 !ستمیکس ن  یه میهامن بدو  نوشت  .اس، میهانوشت  مایزندگ

 مایچگهونگ مهن و .رودمی هدر زما  میخودم بگواز هرچ   ،میبگذر

ماننهد  تربا ارزش یزهایباتر اس، بپردازم ب  چ .میآشکار و روشن هست

 شا چاره روی یزباننیریو ش یک  با لودگ یهنگام مدوستانی هاخنده

 .دم در روممی خود ب  خواب و نشانممی

زمها   کهس تهاههی  دانهممهی چو  ،دوس، دارم زود ب  خان  بروم

بهدو   مبرهن  شو .با خودم گقتگو کنم متوانمی و س،یدر آ  ن یکوتاه

 نیهر بار ا یول ؛شومی نتا داور مکنمی ا ینهاا  گرید پیش ک  یاچاره

ک   شوممی این سرگرم ایچو  ب  اندازه ،مدهمی زما  کوتاه را از دس،
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و بها خهوابم می و رودمی از دس، میروین یهه  ،میچ  نگوو  میچ  بگو

 .شودمی چشهانم باز« گریداس، س بخواب » دلخراش یصدا

، زانهوانم را در آغهوش کشهیدم و نمیهبمی پس از باز شد  چشهانم

اند آزار دهنده دهیچو  من ند یآنا  ک  خست  دل یبرامانده.  باز مدهان

 مایداریبن   چ  بگویم ک  .فرا بخوانند یابیمرا ب  کام دنخواهمی و ،اس

 س،.ا ندیاز مردم خوشا یچند یبرا ،و ن  ب  خواب رفتنم
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41 
که  بهر سهر خهودم و  ییرخدادها یناتوا  اس، از گقتن برخ مزبان 

 یههااز آموزش و گقهتممهی مهردم درو ِ از ترسِ ش یهه .دیآمی مردم

 دهایهو نبا دهایهاز با یشها  زنهدانیبرا یاز کهودکک   هاخانواده نادرس،

د تها وشهیکس دس، ب  کار نهه  یه گقتم ک می . از اینساخت  بودند

 ایه انهانگشه، که  نیهبدو  ترس از ا ی بدهدبزند و دادخواست یادیفر

که   مگقته  بهود تهرشیپه .و افسوس خورد دید دیبا یول ،سرکوب شود

 جهادیرا ا ینهاههگون یکهبودهها ،ههر دسهت  از مهردم یبهرا تهکارا س

 .نیاید شود و ب  خشمن صداکی یگریبا د یتا کس دنکنمی

 نیبا چند دیشا  را باسقره ک  مردم آگاه شوند نا ِ یروز آ از  وای

ود شمی یکیا  شادیک  فر نجاس،یا .ب  دس، آورند روزید یِسخت برابرِ

شوند و در راه می پارهتک  ،بودند یروز نیآزادگا  ک  چشم ب  راه چن و

 .دهندمی ها  یآزاد

 اشهک یپناهان کنند،می نگاهشا  گود رو ِیچو  من از بهه یاندک

مهاهرا  نیهاز ا گهرید یاندک .دنکنمی شهو روشن ادشا یو ب   زندیرمی

 هودیاشده را ب خت یر یهاخو  و شودمی رابیو باغشا  س برندمی سود

شهده را  خته یر ههایخهو شها  یِنهادان یاز رو یهاو با گقت  دانندمی

 .پاشندمی نهک دگا یدو بر زخم داغ کنندمی ها یپا

. نهدکنمهی را خقه  یو آزاد زنهدیرمی پروا خو یک  با  بر آن یوا 

را دادخهواه  ،زنهدیوآمهی ناهاش را به  دار ،ندازندامی را ب  چاه سندهینو

 به  کجها .رونهدمهی و زننهدمی خنده شا یهازنند و بر هنازهمی خنجر

 کیهو هرچه  ن دهیب  گنهد کشه  تاآلوده یاارا با دست نیزم  دیرومی
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 ،سهاخت  دگا یسهتهد یپاورا با دس، تا یهاکاخ .دیاچا  کرده رااس، 

 تهنِ یهر از چنهدگاه و ایدکرده زا یآوتا  بره یباال )ناقوس، یمازنگ

 ویزید.آمی را آ  باال یاهها  آزادبی

 نهوایب آ  تنِ ب  سه،ِ خوارا  تا الش دیورآمی را ب  صدا درازن  م

و  دفتهامی ب راهااز گورتا  گندک   دیریک  به یروز بر وای .روان  شوند

اشهک  یوله ؛تها یبرا زنهدیبرهانند سوسهار اشهک هک   یکسانهستند 

نشست ، فرزنهدی  شریفرزند دل گدر سو ک  زدیرمی یرا مادر نیراست

دور  بسیاریک  مادرا   یب  روز یوا .ب  دس، ستهگرا  کشت  شده ک 

 آسهها  به  لهرزه و نیزمه !دنهکن و یفرزندانشا  شه یو برا ندیایهم ب

 .دنفتامی

بها  .برممی ترسوها ب  سری دست  خود درمن ک    هستم چ  نگرا 

 اسه،.زش رابهیمهن  یههاینگران م دهه یب  خهودم دلهدار چ  چیزی

 و به  شوندمی ل  ستم ارتشِ یهاچکه  ریهر روز ز ،نیراست هایارزش

 !نیزم نیشود امی بایزچ  آنگاه  .رندیگمی را فرا نیزم ،مانند فرش

 شهودمهی چ  یول ،زارمیپا بدو پر از هانورِ یکره نیاز ا من چندهر 

 اسه، نیهه مهزار و نخس، و دوم و سوم  ِهاا ،هر ها پا بگذارم  کرد

 شهانمیپرمنی که   گها یب !نیزم یرودیگری و  تخ، یرو یکیگویا؛ 

ک  باال باشد از فرودستا   یکس .ماهدیخواب نیزم رویک   ی هستمههان

 ...هوانا  اس،س، ک  پر از مغز یبزرگ سیچشهش ب  د و ندارد یآگاه
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42 
کهنم که  پها به  شهار بگهذارم و  آ  یرایدوس، دارم خودم را پذ 

تهر از نیسنگ اش کدامشا  وزنهیچ مینیببتا  مبسنج آ  را بخشبخش

دانم اگهر می افسوس ک . س،یبرابر ی یبر پا زیهه  چ و س،ین یکیآ  

 نیههز ههه دیهآینههاز دسهتم بر یو کهار دیدپل  خواهم  بروم هزارا 

 .برهاندو ما را  دیایب یک  کس یروز یبرا ییبایشک و نوشتن

 ایهم.گرفت  کمدس،اکنو  ک  خودما  را  میمن و تو هستآ  کس 

 را یهاها  باتهر یمتهوانمهی مها ،شد میخواه یما هر کدام ارتش بزرگ

خواههد آمهد  یروز دارم دیام من .یبدو  ستم و خشم و نابرابر میبساز

 بها ههم یو مردمه یکشهور نه  .اسه، کیشود و آ  روز نزد نیک  چن

که  به   یهسهت ییتهونه   ،کند ینهس، ک  م یو ن  من دشهنی دارند

 .یاشکرد  ب یدنبا  من

 یشه یاند و در دسهتا  هنهر و اکنهو  هبهود د یهنگ زمانی ،هنر 

 میکنه رو خودما  را پُ میببند هایبد یچشهانها  را ب  رو دیبا .ماس،

 ،سهوزناک اسه، ش یها ههافسوس ناکرده. نال  و اهیماربانو  ییبایز از

را  زندینه بیآس و خواهدمی انجار اس، و دلها آنچ  را ک  ب دیپس با

 .میانجام ده
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43 
د  اسه،  خواسهتم بنویسهم.ر بود ولی نههیدلم پُدیرزمانیس، ک   

تها دردش  دشومی خواهد با خودکار کنار بیاید و بر ایندیگر گاهی نهی

دانهد می شاید برای آ  اس، ک  ،رادانم چنهی را برای کسی بازگو کند.

 نباید برخی دردهایها  درو  برگ  شوند و ب  یادگار بهانند.

شهود و چاارتهای می ام ک  هش، راه در انتاا دیدههایی گیر افتاده

آدم چهو  از  یگهر روشهن اسه،.آ  پایانش آشکار نیس، و چاارتهای د

پس  ،ترند را برودهایی ک  روشنداند آ  راهمی باتر ،ترسدمی اشآینده

نهودند و پایانشا  آشکار بود را رفتم و دری می هر چاارراهی ک  روشن

 هم رفتم. رسندمی موش ک  آشکار نبود ب  کجاآ  چاارتای خا .نیافتم

انگیز دیگری دیدم و هر های شگق،راهیها س انتاای هرکدام از آ 

ولی باز هم چیزی نبود! سرم را ک  باال آوردم و ب   ،دوازده راه را آزمودم

هههای درو  نخههش فههرش شههده بههودم و ایههن راهدیههدم  ،خههودم آمههدم

فرش بوده و مرا به  خهود خیهره های انگیز ههگی در یکی از گلشگق،

 کرده.

 یکهی از یاین هم نایبی برای آسود  ذهنتا  بود ک  ب  یاد گقته 

های تو بسیار ساهگینند و تهو نوشت »گق،: می انجام دادم؛ اوم اناداست

 کنهد،مهی اسهتوارترت ب  مانند کسی هسهتی که  هرچه  تهو را نکشهد

هها های توس، و هرکسی نباید آ تو ههین نوشت  یستادگی و استواریِا

چههو  چنهها  شورشههی در  ،اش شههوددرو  مایهه  را بخوانههد و ژرفِ

 «بیا و ببین.دهد ک  می ناخودآگاهش رخ
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ات از بنههد بههدا  کهه  تهها اندیشهه  ،خههوانیمههی را هههاتههویی کهه  ایههن

اندیشههه  نیسههه، و پنهههدار  ،دخودپسهههندی و خودخهههواهی آزاد نشهههو

دله، خانه  از خودت هدا شو و ب  نزد خدا بهرو، خهدا در  اهریهنیس،.

ا  د  هههیچکس بهه  او دروغ گهههبههی پههس بهه  دلهه، سههری بههز . ،دارد

، پهس اگهر در خوانهدبهدی فهرا نههی دههد و به فریبش نهی گوید،نهی

ر پَ ی خودپسندی را پاره کن.ده و پیل ب  من گوش فرا پروازی یاندیش 

 ی دل، بنشین.باز کن و برو در آستان 
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44 
ام و چیهزی روز و شب های بسیاری گذشت  ک  دفترم را باز نکهرده

ایهن اسه، که  بهرای  های ناگواری این رخدادهه  .درونش پیاده نشده

ههای ماننهد شهادی و کهامجویی ،هستی بهودمچیزهای بی درگیر یافتن

گاه هستی نیافت  و هه  چیزههای زنهدگی چنین چیزی هی . ههیشگی

 ،دهندمی چ  بدی و چ  خوبی گذراس،؛ ولی چیزهایی ک  درونها  رخ

یا بهانند و خانه  ا  کرده گذشتنشا  ب  خودما  بستگی دارد ک  رهایه

 کنند.

 را خودمها ههای بهیههر روز بهر خودمها  بشهوریم و مهن بایهد ما

خواهم بگهویم می سرهایشا  بنشانیم. راستی اندکی پیش گقتم ناگوار،

رفته ، ش را فرا گاک  ناگوار تناا برای من اس،! کسی ک  نوشتن زندگی

ی بیاییهد چیزههای آزاردهنهده تن برایش ناگوار و آزاردهنده اس،.ننوش

 خهود یکنیم شهرمندهرا دور کنیم، هربار ک  این کار را نهیما  زندگیِ

 خود نشویم. یشویم، باتر اس، بگویم بیایید شرمندهمی
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45 
خواسهتم در مهی .شهوم در کارههامهی چ  بد ک  من گاهی شتابزده

 ولی آدم شهتابزده تناها خهودش ،گویی کنم و پندی دهمباره گزاف این

 من ک  هی  نیستم. درنگش فراهم آوردند تلنگری برای توامی

ولهی  ،ی پنک  یا هواکش چ  دیوان  کننده اسه،رف، و برگش، پره

چرخند و رف، و می ها روی یک پای چو  پره ،بازگو کردمانگار نادرس، 

گذاری کنیم و هربار که  مگر این ک  روی یک پره نشان  .برگش، ندارند

درسه،  .برگش، ب  شههار آوریهمب  چشهها  خورد رف، و بار دیگر را 

چهرخیم و مهی دور خهود ایم وههچو  مایی ک  روی یک ناط  نشست 

 ،از نخس، خواستم درها زدنهها  را بگهویم پیشرف، و پسرفتی نداریم.

ای کرده باشم تا شاید ب  شتم با ذهنتا  بازی ناهوانهردان ولی دوس، دا

یهک هها که   دخودتا  آیید و پس از خهواب به  خودتها  سهیلی بزنیه

اشد که  فهردا برای نوشتن، ب مفراوان ی آ  شتابِننشینید. این بود هه 

 م.یتر باششتابزده
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ها خواهد کرد. ترینرا درگیر بیاوده هایها  ماو شبروز  یکنواختیِ

)هامعه ،  گهرد  هازمها ِ بهر ها گرد  من و شها نیس،،این یکنواختی

ا  را بر این هوان دانش،بی این هازما ِ. اش اس،مای بی دانش و مردمِبی

یها در هاها  امهروزی به   شهدهههای سههی درگیر پنداش، ک  داشت 

های گوشی اپیو ، ترینآورساده و مرگ. گو  دچار شوندهای گونااپیو 

اش مایه چشم ب  راه پیغامی که  درو  شویم ومی ههراه اس، ک  خیره

شود خهواب می این و «داشتیبدو  هی  چشم دوست، دارم» :این باشد

ههای خهود و نهدانم سهرخورده و بیچهاره که  چهوبِ مِشیرین یک مهرد

چشم امید دارند ک  کسی در پایا  خواهد آمد و  خورند.می پدرانشا  را

 .آزاد کندونی ک  ب  آ  دچار شدند ها را از گزند اپیاین

خهردی هسهتند که  فرودسهتا  بهی ،درصد بسیاری از مردم هاا 

دوس، دارند  آگاه شوند. آنا خود  از چگونگیِکنند کم تالش نهیدس،

ر چرخیهده بهاب  دور تُن  خود بچرخند و هر دم یادشا  برود که  یهک

و کنهد مهی پهس هرکه  ایهن چنهین زنهدگی بودند و باید خست  شوند.

ش را به  یهاد آورد، نبایهد اخستگی خواهد دور زد  خود در تُن  ونهی

  را ب  بیرو  پرید  از شنا کرد  در دریا باشد و دیگرا )مدعی، داومند

 خواند.تُن  فرا
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 نسهلِ ام و بهرای نشهنید  فریهادِمن در یک سرای کوچک نشسهت 

کوچکی ک  از هی  آگاه نیستند و فریاد در گلویشا  باد کرده و آ  را ب  

 ای نهادا  راخواننهده کنند، صدای آهن  و آوازِمی سود ستهگرا  توف

شهتاب بها  ،ام تا شاید بتوانم ههراه با زنِش و کوبش آهن  آ بلند کرده

 اس،. بنویسم و تای شوم از هرچ  درد

 )قهانو ، دادِ داننهداینها  نههی پرسهند،می گاهی سه، و سوی مرا

سههه، و سههوی آشههکاری دارد و راسههتین و راه درسهه، در ایههن هاهها  

 ،بدی و پستی کند.می نزدیکی اهریهن را ب  خان  هایش تناا ماراه بی

 مراهه  باشهد به  چَهاس، و هر راه درستی ک  درونش بی راه ستهگرا 

در ایهن  ،هاس،ی بدیپدر هه ک   آ  اس، ک  اهریهن بزرگی )معنی،

راه روشن و سپند رخن  کرده ولی تناها انهدکی توانسهت  پهیش بهرود و 

شها نیز بها  راه تا هها  هاس،. سختیِ گستراند. بدانید ک خاموشی را ب

بندم ک  خدا در دلتا  می روشنی چشهانتا  پیش بروید، با شها پیها 

 خان  دارد.
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شود از این ک  خرسهند می ردهآز بیندمی م رااچگونگی هرک  من و

ولی  ام،ها نشست  و دیگرا  را شاد کردههایم بر د ههیش  خنده نباشم.

های ههیش  خنهدا  دردههای بزرگهی را به  این گقت  ک  آدم دانمنهی

اس، یا برای دیگرا  ههم چنهین  تناا برای من درس، ،کشندمی دوش

 اس،.

بیهنم مردمهانی مهی هنگامی ک  اس،. درد یک هاا  در من ناقت 

 برنهد ومی ی از کشت  شد  آنا  سودشوند و کسانمی شت روی زمین کُ

دوسه، دارم  کننهدمهی هس، گذاشهت  و نگهادس، روی د هم مردمانی

 شها هی  شاهکاری ندارید. هستند، نگاه کرد  را هه  از بر .ها بهیرمدر

ارزش و  )میهرا(، بها یواهشت بینم می گیرم هنگامی ک می آتش 

 میا  هر روز از راباورهای راستینی ک  از مردما  کان و پدرانها  مانده 

 کنند.می سرکوبرند و پیروا  آ  را بمی

ههای سهدهپهدرانم را که   نم باور راستینِتوااز خودم بیزارم ک  نهی

درازی ب  سرزمینی زندگی دس،با سربلندی، بدو  ددمنشی و  بسیاری

 راکانم ار بار نیآالیش وفرهن  پُزبا  بی و اند را در هاا  بگسترانمکرده

  چیزهها ب  کودکا  نشا  دهم چه .در سرزمین خودم ب  کرسی بنشانم

 ان و آیهین راسهتیمی پاسداش،ها ک  در راه ک  نداشتیم و چ  پالوانی

هها ههچنها  در سرتاسهر دههاکی بدی و آژیولی گویا سای  ایم،نکرده

 خواهند مارا کوچک بشهارند!می هاا  هس، و از هر سو

بیگانگا  ههه  هها هسهتند که  ددمنشهی خهود را به  رخ مهن و  

ی رویهارویی بها چهو  نیهرو ،مانندهایم بکشند و به  ریشهها  بخندنهد
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ههای پیشهین سسه، را در سهده چو  زانهوا  مها ،شا  را نداریمپستیِ

 را خواستارند. اند و نبود ماکرده

بدو  این ک  بترسیم  خواهیم آزاد باشیممی ما کیستیم  مردمی ک 

چشم ب  ناموسها   ایها  را پناانی و آشکارا بدزدند،هداشت  ،هنگامشب

را ب  بند  ما دادما  را بیداد کنند وشت  باشند و آنا  را کوچک کنند، دا

دم و بازدم را ب   ، خودشا  آزارما  دهند،)دلیل هایبرای شَوَند بکشند،

نهدگی هههین اسه، و اگهر شهها نام زندگی نشانها  دهند و بگوینهد ز

 این خواس، خداس،! ،اید و ما سیریمن گرس
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 کننهد و خهودی نشها مهی خودی برای خودشا  منیاینا  چ  بی

سرایی ک  بهرای خهودم  دوس، دارم در تاریکیِ ب  هر نخودی.دهند می

ههایی ی رشت شود و هه می د هر کس و ناکسی بازش با لگرَدَنیس، و 

 در اندیش  فرو روم. ،کندمی را پنب ک  ریسیدم 

تناا برای من بود، بدو  دری ک  از سوی کسهی  راشد آ  سمی چ 

مردی ک   دگی و خودشیقتگیِدانند از دلداکسانی ک  هی  نهی د.باز شو

مهردی که  در ههه  هها  ا  اسه،.مردم ها یهه  چشم ب  راه آزادیِ

خودش کسی نپندارد او برای ک   کشدمی هایش را ب  رخ دیگرا لودگی

 ،.سا ایهاانی دیگر دارد و آدم ویژه

هایش را بی رن  ک  آزارش ندهند، رن  این لودگی برای این اس،

 دایش را نخراشند و دلش را نشکنند.نکنند، خ
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 آالیهش آوازهای یک آدم بهیجایند بلبالنی ک  برای نوازش گوشک

 نویسم، نبینید مهرا هنگهامی که می هنگامی ک  خوانند  نبینید مرامی

کوبند می هایم در گلویم زندا  شده و مش،م، هنگامی ک  زاریگریَمی

 باز کن این در را نامرد تا رها شویم از بندت.ک   بر ذهنم

شهود و آنچه  نیسهتم را از یک سو دوس، دارم آنچ  هستم دیهده ن

از یک سو دوس، دارم هرچ  هستم را ب  نههایش بگهذارم،  نهایا  کنم،

ولی هر دو ترسناک و آزاردهنده اس، و باید هرکدام را در ههایی اههرا 

و  ولهی بایهد پایه  ،شود با یک روش رفتار کهردکنی! در این هاا  نهی

 کنیم راستی باشد.می اساس هرچ 

پروردگار اسه،  نگاه ،های هاا ها و پدیدهی نگاهتر از هه با ارزش

رای نههایش باشهد این هاا  اگر ههایی به بیند.می کنیم رامی چ ک  آن

 ،هرچ  ب  ساز و واکنش مردم پایکوبی کنیم اش او باشد.باید تناا بیننده

 فتیم.امی ب  چاه

گهرا  ولهی بهرای دی ،داند فهردایش چه  خواههد شهدکس نهیهی 

ههای هرچه  را که  از بهدی ،ای ههم هسهتنددست . کندمی نگریآینده

 باشهد که  از داسهتا ِ کننهد.می سوا کرده و برایتا  بازگواند سرگذرانده

ایی نرسید ک  کسی خورده پند بگیرید و ب  ههای مردم شکس،ناکامی

 «.شودچنین می ش ب  تو گقت  بودممن ک  از پی»ب  شها بگوید: 
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ش ک  از آغاز زای هها  هنگی دارم.را هن  بزرگی  یدر سر اندیش 

ولی ههیشه   نیکی و بدی، میا  کنو  ادام  دارد. هن  بود و تاها آدم

 چه  آدم خهوب. کهاش ترسیدم، چ  آدم بد ومی هااز کشتار و زهر آدم

ی تا کِ ابیم تا بتوانیم باتر زندگی کنیم.و زندگی را دریشد بنیا  آدم می

ههایش ههچو  منی بها گالیه ک   نجا برسیمچنین زندگی کنیم و ب  ای

 روز ب  روز سرخورده و ناال  شوید سرتا  را ببرد و شها هم 

زانوی غهم بغهل گرفته  و غهگهین  اند کسیام ک  گقت بارها شنیده

 دتا  ب  این روز دچهار نشهده باشهید.ولی شاید تناا شنیده و خو اس،،

ههی  پنهاهی نباشهد و  نای  ب  کسی بخورد،آنگاه ک  از هر سو زخم و ک

دسهتانش را  ، زانوانش را در شکهش فهرو بهرده،کاری از دستش برنیاید

اگهر  شود که می و یادآور دهدمی و ب  خودش آرامش زده دورشا  گره

 توانی در آغوش بکشی.می را داری و کم خودتدیگری را نداری، دس،

خهواب  هنگهام ،اید افرادی ک  تناها و افسهرده هسهتندمگر نخوانده

که   گیرنهدمی ای پناهبرند و ب  گون می   فروزانوا  خود را در شکهشا

ایی نیسه، هی  هه و ریزندمی اکنو  ستارگا  آسها  ب  زمینگویا هم

 مگر در خودشا ! ،ک  بروند

چیند هم از ههین می ب  دید من آ  کسی ک  چند بالش، دور خود

 .غهش را نهایا  کنهدو خواهد ب  خودش پناه ببرد ولی نهی ،هاس،آدم

در  ی اینگون هاآدم شود.می یش خودش ویرا پ ،آشکار شود غهش اگر

هایشا  هم دوس، ندارند آ  ههای روزمره و نشس، و برخواس، زندگیِ

گوینهد می ای سخنا  را نشا  دهند و ههیش  ب  شیوهشپو  از زندگیِ
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 .کنهدمهی سهخنوریو  آنجها نشسهت  هاها ک  گویا نیرومندترین آدم 

بهازگو کهرد  چنهین ههایم را بهرای دانم چرا این بخهش از نوشهت نهی

 آنچ  در ذههنم رخ دانم، تناامانند ههیش  هی  نهی هستاری گذاشتم.

 .نویسمدهد را میمی
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پرسهم چهرا گاوهها یها گهورخرا  مهی زما  بسیاریس، ک  از خودم

خههود را از درنههدگا   شههوند و دادِپیههها  نهههیبهها یکههدیگر هههم ،هنگههل

گهاو » :دههممهی ستانند  ولی هر بار ب  خهود پاسهخی ایهن چنهیننهی

ر امهروز به  ههسها  یها داننهد اگههستند دیگر، خر هستند دیگر، نههی

بخهش خهوراک لهذتخودشها   ،فهردا روز ،درازی شوددوستشا  دس،

 «درندگا  خواهند شد.

ههها  روز کیس، ک  گوشش بدهکار باشد  ههین که  شکهشها   

از سوی دیگر خودشا  هم شکم درنهدگا   سیر شود برایشا  بس اس،.

یکهی که   ها در سرش، ههانورا  اسه،ی ایناهند کرد. هه را سیر خو

ریهزی نا  براساس چیزی ک  طبیع، برنام آ بِدَرَد و دیگری دریده شود.

 کنند.می کرده زندگی

هایی ک  بهرای خریهد به  چنین نبود شار پر بود از گاوها و االغ اگر

روند تا دانشی ب  دس، آورنهد، می این سو و آ  سو رفت  یا ب  آموزشگاه

شهاید روزی  و راه نیسه،م بهیبینم چنین همی ،ندیشمامی ولی باز ک 

 چنین شود.

اس،. بر کرد  سرش، هانورا  با آدم برا ،چیزی ک  مرا درگیر کرده

که   انهدریهزی نشهدهو سس، برنامه  گاه برده و خودفروخت ها هی آدم

اساس تیز بود  دندانش بدرد و ههوال  دههد آ  ههم بهیش از کسی بر

 ازش.نی یاندازه

ها برده زاده آدم خورم،می ب  ناههگونی بزرگی بر با این ماهرا هربار

ههر  ،خهود دارنهدداری را در خو  از آنا  برده  شوند ولی یک دستنهی
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 تر اسه، راک  کوچک هر و شود ک  نشا  دهندمی ترروز دندانشا  تیز

 بترسانند.

 ،تر به  ماننهد گاوهها شهاخ داشهتندهای کوچکراستی اگر این آدم

دار را سهقره کننهد  بردهرسید ک  شکم ستهگر و می خِرَدشا  ب  هایی

رده ن  برای این ک  خرد ندارند، برای این ک  خهو ،رسیدب  خدا ک  نهی

 از زمهین و زمها  ترسهند.مهی انهد وشد  ههسانشا  را با چشهم دیهده

دارنهد  ای ک  سوسهارها خان ، از خاموشی برک مار یاز سای  ،ترسندمی

 و... دیگر تاب گقتن ندارم.

پاسهدار خهود و  بسیار سنگین اس، ک  شاخ داشت  باشی و نتهوانی 

ز تنگنای بیچارگی خِرَد داشت  باشی و نتوانی آدمیا  را ا ههسان، باشی!

داریهم و  وای بهر مها آدمیها  که  هرچه  بایهد را .رهایی بخشی و ستم

 دانیم.می خودما  را ندار

تهر از روانهی آزاد و خواهیم  چیهزی باتهر و پهر ارزشمی  دیگر چ

بانجهار  ییهک سهامان  یپایه ی هسهتی بهر هه  خِرَدی پیش رونده 

ههر رخهدادی که   رود.مهی میا  رکس ناهنجار باشد ازساخت  شده و ه

واستن باید خ ، چ  من بخواهم و چ  نخواهم.باید پیش بیاید خواهد آمد

اش ههاهن  کم خودما  را با هریا  رودخان دس،ک   این چنین باشد

پهیش  ینینشهای ت ک   کنیم ههسو باشدمی بکنیم و اگر سنگی پرتا

 برود.
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به  دنبها   .امهای تاریک این زندگی گیهر کهردهکوچ پسدر کوچ 

کیسه، که  دریابهد  از  ینهد.آمهی شوند و پیشمی م، شیدایماییشیدا

 فردایم بترسم.از فردا و پس ک  مگر این ،زندگی هی  درنیافتم

ن  برای رفتار بد  ،امشکست بدو  این ک  بخواهم د  های فراوانی را 

خهودم، ههای اشک ارزش اس،.ه، برای این ک  هه  چیز برایم بیو زنند

 تناها ها، هه  چیز از چشههم افتهاده اسه،.راه شیو  مردم، وَرَ  و بی

 ام و ههه  از کوچهک تها بهزرگ مهرانگاهم ب  زمانیس، ک  باال نشسهت 

 خواهم بشوم.می ام ههانی ک ، چو  توانست ستایندمی

م ای کهوچکروی فرش سر ک  لی هستمچند روزیس، ب  دنبا  هها  گُ

هرچه  گشهتم چیهزی  .هایش گم شهده بهودمبود. هها  گلی ک  در راه

ام  چهرا نکنهد دیوانه  شهده ،  نشسهتم و گقهتمنیافتم، درمانده و نهاال

ب  یکی از  میان  تا این ک  از بم آنچ  را ک  درونش گم شده بودم اینهی

 ها پرت شهدم و ههی  درنیهافتم.و دوباره ب  آ  چند راهی نگریستمآناا 

 دهد.ی نگاه اس، ک  ب  هر چیزی معنا میاین زاوی 
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و شادی کنم، هر دو  دوس، دارم غهگین شوم و اشک بریزم، بخندم

  ن  اخهم را از هنگام گام برداشتن اخم کنم یا لبخند بزنم را یکجا دارم.

هاسه، به  دنبها  سها  ن  لبخند را. هنوز مانده تا خودم را بیهابم. ،برم

 ههای بیاهودههربار سرگرم یاد گهرفتن آدم ،گردممی نا کُ خودم شیوَ

 گشتم ن  چیز دیگر را.می کنم خودم رامی شوم و فراموشمی

کم خودم را ر بود و دس،، های خودم پُکاش های این هه  نداشتن

شوم تها می شو درون را خواهم یاف، ایک  روزی گوش  دانممی داشتم.

بم به  نهام یهامهی ای راآنجا ناگاها  مُهرده ها پناا  شوم.اندکی از دیده

هها ای ب  دیهوارهاس، چشم ب  راه دیدنم بوده و ب  اندازهسا ک   «من»

کنا  هویباری ساخت  از نبود یک خو  روی دیوارها چک ک   چن  زده

 روا .تن بی

ویم دانیم هرچ  پیش رَمی خواهیم هنگامی ک می ا  را برای چ رو

 وانهی که ر  تر شده و مش، خواههد کوبیهد به  ایهن تهن خسهت آزرده

 اینجها دیگهر ههای مانهد  نیسه،، بهیر و زودتر رهایم کن،»: گویدمی

بر و کن از دم و بازدم بیاوده و زما  ههنشین خاک بشو و خودت را رها

 «این هه  چیز دردناک. دید  رهایی از ،هه باالتر از 

آ  اس،. هرچ  بیشتر  بدترینِ ،دید ، های زندگیی سختیاز هه  

ستم بزرگا  کودکا ،  یگری  ها،میرم. دید  رفتن آدممی نم، بیشترببی

 ب  فرودستا .
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شهکم و شههار  هها از روی بزرگهیِآدم گها  بزرگیِگقتم بزرگ  بی

شد! ولی افسهوس که  اکنهو  ب  دستشا  نباید باهای ریخت  شده خو 

 هس،. چنین اس،. اکنو  هرچ  نباید باشد

ی ما الن  داشت  باشند، اگر بر این بوده ک  بلبال  بخوانند و در خان 

و چشم ب  راه پشه  و اند تنیدهشا  را تار الن  )عنکبوت، هاتارتن اکنو 

هها بهر روی تر از آ شاید هم آ  الشهخورهایی که  بهاال مورچ  هستند.

رد  انهد، چشهم به  راه مُهی خشک درخه، کانسهالها  نشسهت شاخ 

 های منند تا خودشا  را سیر کنند.من

رای ولهی به ند  شاید درختهها  روزی شهکوف  داد،دامی کسی چ 

را رها کهرده و کوله   هاس، ماباار سا  خواهیم.می شکوف  دادنش باار

خهودش ههم سهبز که     دیهدتهوامی سبز یبار سبزش را تناا در واژه

 نویسیم.می مشکی آ  را چو  با خودکار آبی یا ،نیس،
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 دادید.دردآور گقتم و شها گوش فراهای خست  شدم بس ک  از سا 

دانم نباشهیم و هایی ک  شاید من و فرزن، سدهها بگویمخواهم از سدهمی

دیگر ههایی  هه  ها را ویرا  کرده، ،آنجا ک  آدم هی  آدمی هم نباشد.

 شود.می میرد و نیس،می برای زیستن ندارد و در خودش

یهم و بهرای خودمها  آرزوههایی ااکنو  کجاییم  روی فرش نشست 

رفتهیم مهی یشاارپا بودیم و تناا با سرش، خود پهشد چمی چ  داریم.

 هایها  های هوش زد  برای نرفت  و نکرده

تهو نیسهتی و  ام،من اینجا تناا نشست  جایی پس ک هی وای خدایا

آبداری  یکشیدهکاش بودی و کنی. می امدهم شرمندهمی هرچ  نوا سر

ی بهردی و از ایهن پیله مهی مهرا خهواهممی ک ب  آنجا زدی. می ب  من

 رهانیدی.می رن بی

ههایی که  به  دنبها  روشهنایی سو شده از برای گشتنچشهانم بی

ب  سوی،  اگر هس، به  سهویم  نیس، میانبُری نیافتم و خاموش ماندم.

 رم.نای راه رفتن ندا دیگرمن ک   کژ کن.

 ام!آرزو را بهازگو کهرده یچنهدین بهار واژه یادم نبود این را بگهویم،

هسه، و ههیچکس نیسه، به  دانند آرزو چه  کودکانی هستند ک  نهی

آری اگر از آنا   لاه  نا  هستند.ب  دنبا  یک ها در زبال  دادشا  برسد.

 دانند آرزو چیس،!بپرسی چ  آرزویی داری  نهی

کنی ک  گرفتهار می ها چ پوچی رهانیدی، با اینمرا ک  از  !خداوندا

 ههاپهس ایناها چه  کننهد  سُهاِش انهد هبر بزرگی ب  نام زندگی شده
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های من و تو از برای نداشتن کسهی که  دوسهتها  )احساسات، و اشک

 کودکا  اینچنینی هی  ارزشی ندارد!بدارد در برابر رنج 

 ،کشهممهی هرکسی رنجی دارد و من رنج هه  را نداشهت  به  دوش

بینم می شنوم. کور شود چشهانم ک  این هه  رنج رامی بینم ومی چو 

دلهم  نج مردم کاری کهنم.توانم برای کاستن رو بشکند دستانم ک  نهی

سهوزد، دلهم مهی ها ب  دنبا  تک  نانی هستندبرای کودکانی ک  در زبال 

سهوزد می سوزد، دلم برای خودممی موزندآمی برای کودکانی ک  کشتار

 توانم نگاه کنم و بنویسم.می ک  تناا

  



 98                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

56 
ههای نهو و ههای تهازه، رنه ابم، گلیبینم و درمیمی یزهای تازهچ

)تصهاویر، از گذشهت  و صهداهایی ههچنها  آزاردهنهده که   فرتورهایی

 رن  سرخی ک  زیر یهک تهور سهپیدِ شد،گذارند ذهنم سرهایش بانهی

کنهار ههم دیهوار را بها  نهارنجی و سهبزی که  در پناا  شده ولی گُلگُ

 .اندل دور کردهگِای سپید از کاهزمین 

از  دیگری را برای ههیش  پناا  کند، تواند درو  چیزهی  چیز نهی

 بیهنم که  بهاالیمی پرستوهایی را رو  تراود ک  در اوس،.کوزه هها  بُ

 اند چشم ب  راه چیزی.و ماندهند ورنهی یولی های ،کنندمی تاالب پرواز

تیرهههای چههوبی بهها نیههروی زیههادی درو  دیوارههها رخنهه  کههرده و  

دراز کشهیده و  و شوماند ک  من بتوانم درونش ساختهانی را ایجاد کرده

هها . روی ایهن فهرشم رخ داده اسه،ادر کهودکیرا که  بکشم آنچ   بو

شود اینجها ایسهتاد و می تناا گزد پای آدمی را،می ود نِشَس، ک شنهی

 های دور.نگاه کرد و رف، ب  گذشت 

نکنهد گهویم می با خودمم چرا شتابم برای نوشتن کم شده، داننهی

هنگام در ههین  کی از دوستانم شادباش نگقت  باشم.نوروز و باار را ب  ی

هها به  ی چشمک  هه ن  چندا  دور  ایروم ب  آیندهمی هاشی زده و

بهزنم و نشها  دههم  ادیهخهواهم خهودم را فرمهی مهن .سوی من اسه،

دوسه، که   چ  بر من گذشهت  و شده نیم چگون  چنا  و چنایستیچ

 .زمیاشک بر یبرابر کسندارم در 

 ک  تهنم سسه، یبار بوده ب  هز هنگامنایز میبرا ش یهه میهااشک

ام ههر کهدام به   یهخنده و گر .زدیرمی ر همبمغزم ی و سامان  شودمی
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 یههالهرزه سه،ین ازیهن گهرید زمیهدانم اگر اشهک برمی .روندمی ییسو

 ک  س،ینک  ب  آ  پناه ببرم  ییها یول ،نمیرا بب میدس، و پا نیساهگ

کنم و فراموش شهود  کیشل نیب  زم میهااشک یرا در گلول  ماییتناا

 ام. چند سال یدردها یهه 

یهک نقهر  ک  یچرا هنگام ،ندیگومی پش، سرم بدانم چ  مکنجکاو

  شودمی شیبرا یستین یو آرزو کنندمی شنکوهشپش، سرش  نیس،

تهاب ادامه  نهداده و  ،سهت ینز گریکس د یکس ها  یه ،دانمینه  یه

چهرا   کننهدمی یچرا داورپس  .در او ناقت  یک  بداند چ  رنج اوردهین

را  یگذارنهد که  کسهمهی رویو ن رندیگمی هه  ب  خودشا  سخ، نیا

 زبها  نیچن ،بود  اموشپند گرفتن و نگاه و خ یچرا ها  کنند یداور

  روندمی فرو گرا یو ههچو  خنجر در استخوا  د شوندمی
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 که  در ذههنم بهود یزیهچ !از چ  دانمینه ،گذشت  بسیاری زما  

خواهم خهودم را بها می هایم.ست نادان از یکوهشد و من ماندم با  دیناپد

 وکه  روز  ییزههایشهوم و دلهزده از چ ریخواهم سمی .خواب خق  کنم

 دیهکه  نبا شه یهه .دادممهی از نبودشا  گرسن  ها  یاریبس یهاشب

شود  ریمن س رد از مُ خواهدمی روانم یگاه، شود ریشکم از خوراک س

هرچهه   کهه ام. بههرای ایهنهپسه، شههد نیچنههکهه   نهدیمههرا نب یو انهدک

 .ماانداخت و پوس،  مشد خواستم بشومینه

نیهز و مهن  کسهتندسد مرا ش و شدند روزیپ گرا ید ،سرانجام دیشا 

 اهودهیب نیچنه د یخند یبرا میهاتالش کنمیباور نه .آنا  شدممانند 

 .شده

 .کشهاندمهی سهو و آ  سهو نیمرا ب  ا یوفا  بدت و مسر فرود آورد

 دیکه  شها خهورممهی افسهوس .بازگو کهنم دیدارم ک  با یناگقتن اریبس

 شیگهر پهید گم کرده بودمم را چپ و راست یک  پا یم هنگامایکوبیپا

یش از را به شیشه ههها   ،نهدادنشک  از ترس رخ ها بود ههین .دیاین

شها  را که  چهپ و راست دمیهدیرا نهه میپاها گریو دسر کشیدم  اندازه

هها کهار دسهتم داد و باز هم گوش ک  در هها  چگونگیافسوس  ؛بدانم

 .گذش،میرا ک   چ آن دمیو شن دمیشن

پیهان  ک   یدرونم هنگام یوالیو دانستم ه دمیشن خود را من ترس

اس، که   نیش اازشتی ااتن ،رام و پر مار اس، ازهچ  اند را سرکشیدم

 و زنهدمی بین  خشهش آس ،دنبا  هن  اس، ن  .ناادم والینامش را ه

چشهم  میخواسهتم بگهومهی .شود در چشم خهدامی خار شیهاخندهن  
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او را از  و آوردم میها  خهدا را به  یچرا باز ههم پها دانمینه یول ،مردم

 .کردم س،آدم س کی ریو باز هم درگ کشیدمبیرو  ش آرامش

 ب  درونم افهزوده شهده و یک  ب  تازگ یزیچ نیا یدانمی تو !ایخدا

کهدام مهن اسه، که  از خهودم  نیا س، یچ ،من نباشم ،من خواهدمی

آ   یاندک خواهدمی نکند از پوس، ماربانم خست  شده و  اس، زا یگر

به   یکس را نشا  دهم تا ا یآدم )هامع ، گرفت  در هازما خ،یر یِرو

 .د کود  و ساده دیمن نگو

مههن  !زش اسهه،اربههی نههدیگومههی نیکهه  چنهه گههرا ید یهههاگقتهه 

هر  .شود زا یاز من گر یخودم را نشا  دهم و کس یآ  رو خواهمینه

بود ک   یکاش ههراه .هستم ک  بودمانی من هه ،ندیبگو ندیگومی چ 

 .دمیکشیب  دوش نه ییرا ب  تناا یهه  سخت نیا

و  دانسهتممهی چهو  مهن ،باور نشهد میباورها نک یخست  شدم از ا

که   میبگهو یکسهبه  چه   .خرسند شا یِنادا  بودند و از نادان گرا ید

 توانهدمهی پا تناا خودشهانور دو نیها را دگرگو  کرد و اآدم توا ینه

  آزاد کندخودش را از هانور بود  

کوچک و بهزرگ که   ییهاچاارگوش ، ازو آ  نیپراکنده شدم از ا 

و در سهر چه   سهتندیک انهمدیک  نه یاز مردم ،اندهشد ا ینها میروبرو

 گویهد ومهی دانهم چه ری گرم اس، و نهیب  سخنو ک  یکس ، ازدارند

 .دهدمی آزاررا  میگوشاا

 ام.هدیهو سهرم کوب واریهک  بهر د ییهاند از مش،نکمی دستانم درد

گدار یب خواستممی من ،وان  بودپشت ازمندیک  نداشتم خام  ییهاش یاند
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 سهاختم و درختها ِمی کاخ خود را در ذهن .ب  آب بزنم و ب  آنا  برسم

 د.خاموشم بو یِواریدور چاارد تار ک  دو یاوهمی

 نیها میها   گردی، این کیس، دیگومی و با خود دیپامی مرا ینگاه

 در سهرکه  آنچه  را  سهدینومهی ،سهووسهه،یب یهاهه  دغدغ  و ندا

 نبوده و هه  سرگرم خودشانند ینگاه  یه ،ک  ن  ایگو یول !پروراندمی

 !نکوهش نشوند تاشوند  ا یمردم نها میا  چگون  درک  

 کنهار زده یو اسهتوار یدارخهود یههاک  پهرده ییب  ها میرسمی 

مهن  پس ،هه  کس نیا ا یم» :دیگومی و زندمی ادیفر کسی .شوندمی

 مهرا یدارم و چ  کس دیسپ ین یزم نیدر ا یش و نگارخ  نچمن   چ 

 « ندیبمی

 یدهاخست  شدم بس ک  ندانستم چ  کهنم و چشهم به  راه رخهدا

از دوستانم مرا به   یکم چندسپاسگزارم ک  دس، .ماندم کیبانجار و ن

 .دارندمیوا یکین
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 دگرگهو  شها یها «ال » کیو  «واو» کی ییها بو کوه در ها کاه

کاه ههچنا  سهبک  .رسدیه نهوگاه ب  ک یه اهک یاندازه یول ،شودمی

خاک  .ردیگمی سووو سه، شودمی ا یش نهاایستسُ ،باد کیاس، و با 

 یو ههم کهاه رو سهتادهیآ  ا یهم کهوه رو ،ههچنا  بستر هر دو اس،

 و هها بهودههها یبسهتر ههانورا  و به ش یهه نیزم .دیآمی خاک فرود

 .خواهد بود زین ا یهس، و تا پا

 ،ردیهگیمهزنهد و در بریرا پهس نهه او نیزمه ردیهممی ک  یهانور

 .ردیهگمهی او را نیشهود زمه خت یهم اگر فروپاشد و از هم گس یهانیب

نهرود به   نیاگر ب  زمه ،اس، رومندترین یاز هر هاندار ایروا  ک  گوآبِ

 ینهیبشیپ یچرخه  گهردد.برمهی نیزم نیب  هه و دوباره رفت آسها  

و در  میشومی در آ  زاده . مامادر ماس، نیزم میدانمی س، و ماایشده

 .میریممی آ 

 او را دشههن خهود و میناماربهان نیزم نیهه  با ا نیچرا ا دانمینه

 نیو در زمه داشهت  یخدا روان یاز سو ،س،یهر چ  هس، و ن .میدانمی

تهر از بها ارزش یشکشیپ .میمادرما  را نابود کن دیما نبا یول ،خان  دارد

 نیههه یول ،یو تندرست یزندگ دییبگو دیشا ،ما نخواهد بود یبرا نیزم

داد و که   شا اس،و اَ نیزم یچرخ  در گرو زیما  نیِتندرستو  یزندگ

 ،.آ  اس انگریب هادهیپد یو هه  نیزم میا  ستد

 .خهواهممهی و چه  میگهومی من چ  دانس،می بود ک  یکاش کس

و  دهیهکوب مبهر تهن یمشهت ،داده خه،یرا ههچو  من ر یکی ،سرنوش،

از آ   .فتداُمی مو لرزه بر اندام مبرمی و هردم رنج راس،یگ منگاه نیچن
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  یاز هک   کرده یزندگ یرخدادهاو  هادهیب  پد نایرا ناب گریکس د سو

تهنش را  و گذاردمی یش را بر هااینادان ،ا یدر پا و بردمی و پو  لذت

 .کندمی چپانیزور نیب  زم

 و در خهود فهرو دمیشهنیو نهه دمیدیکنم کاش نهمی آرزو یگاه 

آگهاه  زیهچ  یلولد بودم و از ههمی ک  در خاک یمانند کرم ای ،رفتممی

 ،م ب  نوشهتنا تشن ،چگون  بازگو کنمم دانیرا نه مایچگونگ نیا .نبودم

م را به  لهرزه ایو هسهت سه،یچ دانهمیکه  نهه یزیاز چ ترسممی یول

 خامی یِشوم از هستمی کنند و پو می زشیر میهامنی هه  .انداخت 

که  از نخسه،  یزیآ  چ ب  گردممی باز .خودم ساختم یک  خودم برا

ناگاها   ،امدهیو شهن دهیها دو چ  هداند ک  کجا بودمی ممغز یول ،بودم

 .را بازگرداند میهامن یبزند و هه  یپرش کندمی تالش

 )قی هراشممی شوم ومی و زنده رمیممی گریبار د کیک   نجاس،یا

و  میههاپهر از بهود  ییاز ههوا کشممی روف یمد .آنچ  بودم را کنم،می

 .و کشنده یسه یپر از هوا یول ،ک  بودم یشوم آ  منمی دوباره

شههود و مههن مههی داریههههها دوبههاره پدپههو  شههد  نیهههههر بههار ا

 به  مهن مناگاا  چشهان و مرَدَمی آ  راپوشم و می ای)کقن،هام مرگ

تا  ه،یو ببر میکن ک  برو ها یرها، میاز اندازه باز بود شیب» :ندیگومی

 «.شوی از دردسر رها

  ام کهههایی مانهدهمن هنوز هها  ،دانند ک  اگر مرا ببرندمی دامشا ک

گهد و زور ههم از آنجها کنهده من با ل دستم را برای برد  گرفت  بودند 

 شوم!نهی
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 یذهن اس، ک  اگر از دس، هه  نیهه ،خودستیز مردمِ زتر انامرد

ههای کتهاب چه  .سهتهگر نخهواهم شهد نیهاز دس، ا ،هاا  آزاد شوم

که   میچگونه  باشه میریهبگ ادیه نکه یا ینوشت  شده اس، برا یستبر

آلود زهر یهاپنداش،هه   ناایا ،بود ش یکاش اند .میو نپندار میشیندین

 .رانندیممی کم و با زهراس، و مرا کم

 دیرا شها میههاکهاش یههه  ،میچ  بگو گریدانم دنهی !کاش! شکا

، دانهممی و بد نمیبمی ک  یزیآ  چ ترسممی .هم ن  دیشا ،گقت  باشم

 شیبهرا یک  بهدانم و بهاور دمیدمی از نخس، دیهم نبا دیشا ،نباشد بد

  .زمیگرب یدر الک خود فرو بروم و پناان دنشیبسازم و هنگام دوباره د

کهس   یهه میگهومهی مهن که   دانهدمهی هاا  را ک  خوب و بد

ب  ما پاداش دهند  خواهندمی هه  نادانست  نیا یچرا برا یول ،داندینه

 مینهم نهدا !س،یهم پرسش سخت نیا  دهندمی شکنج ما را اکنو   ای

 و سهپس نهدهیب  آ ای میب  گذشت  بنگر دیبا ای !میرا بچش شیاو هم سز

 .یل و گرداب و خهوشپو  و گُ و یراههم چند باز ،مینیاکنو  را نب
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59 
د چن ب  یکبارهمن ترسم آ  اس،  .میهست ک  را آنچ  مدهینهایش 

ههانورا  بهدخو و درنهده  میها  ، ایههاها ِ آدم .دیهایب شیپه یدستگ

 یکهی ا یهرند و در پادَرا بِ گریکدی خواهندمی هه ک   بخش شودبخش

 .ها هرا ا یشد پا نیا و خود خواهد مرد ییِو آ  هم در تناا ماندمی

بها  یوله ،میخهواهمهی و چه  میهدار ر سرچ  د میدانمی ما کایکی

 نیهچه  بسها که  ا .میاگان یخودما  ب یو برا میستیخودما  روراس، ن

 ی  را سالخاگریاز مردم د یچند ،شده نیک  بر ا با خود اس، یگانگیب

 نگونه یا شهودمی پس .زندیاویخودشا  را ب  دار ن گرید ینکنند و چند

 چه  افته ی یهها هسهتکه  در درو  آدم یادهیهبرداش، کرد ک  هر پد

 ،که  آدم فته یامی یهست دیبا ،ییو چ  بدخو ییراستگو  چ ،یبکاریفر

 .خود را نشا  ندهد یگرفت  در هنگل تودرتو خ،یر ناادِ

اسه، و  ننخسهتی شه،خِ و سرش،  آ چو  ،کنار ب  خداگون  نااد

 اهو گه باشدمی ناههگو  دهدمی خ،یک  ب  آ  ر یزیآ  چ یول ؛داریپا

هر کس  تا شده نیبر ا ها. این راهیانجار اس، و گاه در ناهنجاردر راه ب

 و ههم ناهنجهار ارانجهب ههایراهچهو  ههم  ،باشهد ناههگو  یگریبا د

 .ندکرانیب

ها به  راهکوره یو هه  رسندمی خان  کب  ی درس، یهاراه یهه 

چهرا که   ،باهم ناههگو  اس، زیها نخان  نیا یهااتاقک   گریدای خان 

آ   و ابنهدیمهی ب  او را کینزد یخدا هم اتاق یدر خان  دماز مر یچند

 .گوش او خیب یاتاق ،هنیاهری خان  در گرید یدست 
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60 
 کیداشتن  یمن در آرزو .زندمی چراغ ب  چشهانم سوز  ییِروشنا

چنگا  خدا و  از س، رها سازد ویک  مرا از هرچ  پراکندگ میبایز یآرزو

شهده ند و هه  ها سرد آتش دوزخ را خاموش کرد .کند رو یب دیخورش

 )قهی هراشهندمهی و رنهدیممهی گریکهدینگهاه  یِ  در سردامردم. اس،

 .را اس، هبود یدیهرچ  پل کنند،می

 ییههاکنند مردارمی ربارا یشود و آسها  را تمی سوراخ دوزخ ک 

 یشا هاگوشی پرده .خورندمی در هوا لیزو  زندیرمی نییک  از باال ب  پا

چشهانشها   کاش .خوردمی هر ،را  شدهیو نِیزم از فشار باد و گرانشِ

 نههایآبه یایدر آغوش در و نندیخروش را ببوباز شود و آ  هه  هوش

ههه   و آ  ایهو قلالهک آب در یلیو س ان یقااا  بزنند از تاز .رها شوند

کرانه  و رفه، و  یههابه  شهن د یناز یاز برا ،موهاا یدبدب  و کبکب 

 اهیسه  پر از نوشاب شد  و خورده شدنش با دها ِ میبرگش، ماه و دو ن

 .را دیبرد هر چ  نبامی ک  فرو ؛خدا

را  ،یهگلو یخرچنگه ،شودمی ها باززند و چشممی ب  گوش سازی 

 دن،یهو ههگها  را چشهم به  راه د یبرخاسهت ریهد ، چهو کندمی پاره

 یِ دریاو آب یزیبر ایسازند ک  ب  درمی از خو  تو یدها روشن .یگذاشت

 دیسوزا  خورش یبرسد از گرما ایدر یِآبت ب  اتا سرخیو  یرا سرخ کن

 .یرومی و ب  ابرها شودمی بخار ،اندرا خاموش نکرده دشیک  هنوز کل

تهر از پراکنهده ،مهنم نیا !ها   ندیبمی را هانیک  ا س،یآ  ک پس

 یههاکرسشاخ ب  شاخ با مت و از هه  ها راندهو ها مانده  نیاز ا ،روزید

  ،کهارگردا .اسه،  خانهشیکالغاها نهها یبهرا شا  شانک   ناادسس،
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 را شیههاتناها النه  و سهوراخکه   هاس، یسا نیهراسا  از ا کورِموش

 را)فیلم،  رخشاره نیا ییب  تناا !س،یاز خودش ن یو نشان دیشود دمی

 .پلک بزنم نک یبدو  ا نمیبمی
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61 
که   یمن .دیگومی بند سخن کی ستاد یبدو  اهس، ک   یدرخت 

 ریاسه زیهنمرا  و یپا نیاببرند  یخود را گرفتم تا مبادا پ یخنده یهلو

 یرو میو پها روممهی یریبندم و به  سهرازمی ب  کهر یشال .خود کرده

به   هها یو از خنهده هردو ردیهگمی دستم را یکس .خوردمی رخاک سُ

درنه  به  خنهده یبه .اس، یاز هرچ  پوچ شوممی رو پُ میفتاُمی خاک

 ،کننهدمهی ما را نگاه د یآنا  ک  از باال خند یهاو کقش دهممی ادام 

 .نمببی وانمتمی

 یِاز زنهدگ دیهآنجا را با ،هاچاره یرو شودمی آنجا ک  خنده خشک

ههم  یآدمه یشه یر ،شهودمی ک  خشکخنده  .ها پاک کردآدم یهه 

 ههدا تهن ش ازاینیاز سنگ ها یو ر زندمی خیهوا  .خشکدمی ههراهش

 و نههاز به  هها قتهادهیسر من هس، که  هنهوز ن یباال یکس. شوندمی

 .نشده دهیک  تاکنو  شن دیگومی سخن یو با زبان دورآمی

 یچرخنهد ولهمی ک  دور سرما  باس،یز نجایها از اپرواز گنجشک

و کهژ و راسه،  کهرده یکوبیک  در هوا پها یآب یهاک چ .صدا و آرام یب

چرا بر  چنار یدهیخشک یهابرگ زیباس،. هم کشندمی آهبا ناز  شده و

  ندارد داریخرنا  کُخشاند و نازشا  خشافتاده نیزم

 یهابزرگم را که  سهتو پهدر یخانه  یِچوب یرهایت خواهدمی دلم

 زانی کند.ک  آغوشش را ار س،یچو  خودش ن ،اند در آغوش بکشمخان 

را بلند  ینینردبام سنگ کندمی ک  تالش نمیبمی را یکودک میا  نیدر ا

ک   داندمی یلو ،را نگاه کند شیهاکبوتر تابام برود و با آ  ب  پش،کند 

زننهد و دیگهر مهی پهر ایهشهدند کهرکس  کبوترهها ایهاگر ب  باال برسد 
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 هر شب ک  شایزندگ ا ِیتا پا او نیستند. ز آ ِاهیچکدام  ای بازنهیگردند

 نیها یههراس دارم از ادامه  ...و نهدیبمهی کهابوس را نیخوابد هههمی

 .داستا 
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62 
   شتابا  نچنی ب  کجا

 یمها خهدا و کننهدمهی ییخهدا ،بیفر ایب  زور آنجا ک  ما را ب   -

. میکنهمهی و پناهانش میکشهمهی در خود فرو . او رامینیبمی را یگرید

 ایه !خداس، یک  سازنده یاز کس یدزد !میچ  کرد ندیبب س،ین یکس

و  میبسازک   هها  انداخ،و را دیب  ما چپان ییتر ک  خدابزرگ یخدا ،ن 

و  میابیرا ب یگریو دش کرده رانیو ،میک  شد ریو س میو بپرست کرده، بُ

 .از نو یروز از نو و روز وبارهد

 یروبرو یزیچ  چبا  میابیک  ما در یادام  خواهد داش، تا روز این

ما را در برابر هم گذاشهت  و واداشهت  که   هاییزیچ  چ ،مییارویرو ن یآ

ک  به   ییما .میو کم هست  یما در برابرش ه !ما یِستیب  چ میشیندیب

از او بهرده  یمکه  نها ینیدر هر زم میدهمی و هوال  میبالمی بودنها 

 .هس، شرومندیو دس، ن و خودش س،ینامش ن یول ؛شودینه

و بنهدگا   سه،ی  نااو نا شیتا  پبیک  فر یکاربیاز فر دیزیپرهب

بهر  یخراشه خواهنهدمهی آنا  که  دیپامی کارش را دوس، دارد وکوین

 ،در برابهر دانهش او میهست نیو کوچکتر نیترما که .اندازندیبندگانش ب

ک  از نخسه،  ایگو ،راندیممی خشکاند و ما رامی   رااهلنس واهداگر بخ

پرنهده و  ،پادوو پا چاار ،بزرگ و کوچک ،دیپو س اهیس دگاریآفر .مینبود

 .اوس، ،خزنده

از چیزی که  دیهده  داریم ن شاید یک گها  پو  باشد ک  دوس،ای

کهرد  رهیچ نیزم یرا بر هه  رن ین رآدم پُک  اوس،  !شود بسازیمنهی

را در آغوش  هنیک  اهر ایگو دنک را یورا  زیو آسها  و هه  چ نیزم تا
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تناا ب  آین  پناه ببر که  اههریهن نه  شهاخ ، ! برای دید  این دودهیکش

 .و ردا سپید ی نور دارد و ن  ریشِخدا ن  هال  م،دارد و ن  دُ
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 و نُه  هقتهادتها  شد  داریب یرا ب  دندا  بکش و برا یانیشامگاه پا 

 دیشها ،و نُه  هقتهاد چهرا دانهدینه یکس .یستیو ن کیت کیبشهار و ت

  ک  بداند من چ  در سر دارم س،یک یول ؛هم ن  دیخودم بدانم شا

دوبهاره دسه، به  و  گهذردمهی ماز نوشهتن یاهر بار ک  چند هقت 

ننوشهتم و خهودم را  یزیهانگار چند سا  اسه، که  چ ،برممی کارخود

من  میا  رهن بِپار نزده و دَ یکسان ای یهر بار هم کس .کنممی نکوهش

پهس از  .برنهدمهی میها  آرامش دارم را از و هرچ  پریده میاه شیو اند

ر را پش، سرشها  دَ و اند ختیتورگاه گرک  از سُ ایگو آنا  راند  رو یب

 !بندندینه
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64 
آ   یبهرانم پهرورامهی در سهر ییآرزوها ،نجایاز ا زمیبگر خواهممی

بهود  نیا یبرا ،هاگقتم زندا . شود رو یبها زندا  نیاز ا میک  پا یزمان

 زندا  کوچک ب  نام خان  هس، که  زنهدانبا  کی ،نیسرزم نیک  در ا

هها   یس، ک  با هه یمادر نیسرزم ،زندا  بزرگتر اس، و  خانواده آ

 مرا خهواه یزنهدگ نیتهرارزشیدانم اگر بهانم بهمی یول ؛دوستش دارم

 سه،یو مردمها  ناشا گانگها یدسه، ب گرید نجایا یچو  اداره ،داش،

 .اس،

ر گبهدو  لشه د یههنگ یول ،دوس، داشتم بهانم و بجنگم ش یهه

 مردمها  تها و اس، خرد و نادانیهن   ،هن  نیندارد و ا یسود  یه

 رایهز ؛داشه، مینخواه یلشگر  یه میهامن و مانند ،خرد نباشند دارای

آزار  ی یههو هههر کارمهها  ما شههودمههی خنههده گرفتهه   ها  بهههههر سههخن

 .آزاد بود دیباتر با یزندگ یدانند برایک  نه س،ییهانادا 

مگر خودما  و پندار آلوده  ،بگیرد تواندیکس نه  یرا ه  مایِآزاد 

خهردا  یبه نیهبها ا دیهجنگم نخسه، بااگر بخواهم ب .ما شده ریو زنج

 آزادکار اسه، و اگهر هانه، را  نیمرگبارتر هاکود  اب د یهنگ .جنگمب

 .شد یخواه وان ید کنی

 میاما در شنزار فرو رفت ی و هه  س،یسن  بند ن یسن  رو نجایا

 نه  ،انمی  ن گرید ،زما  نیدر ا .بر سرما  آمده  چ میبدان نک یبدو  ا

درسه،  اگهر  ، چهونهدارد )معنهی، نهومی گهرید زیچ  یو ن  ه یآزادگ

 شیسهرها زیهچ  یبر باد رفته  و هه ،نیزم یهه  بینیممی میشیندبی

از  یکیآدم نهادا  و ترسهو که  در تهار یهیِزاو بچه  یههز زادآور س،ین
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ا  یزورگو   برسد ک  بخواهد در برابر ستمِچ ،ترسدمی خود هم ی یسا

 .ستدیبا

 شاییروشهنا و تهابشِ یآفتاب را ب  گناه لخت ،در روز روشن نجایا 

آلهوده  و که  ناپهاک ینیزم، اس، نیزم نجایا !بکشند ریخواهند ب  زمی

 .کنندمی دادیرا بخواهند ب یهر دادک   سرش،پس، یهاآدم ب  اس،

و  دو یهکهاوه و فر یهااز داسهتا  یول ،میرا بگو نیدوس، ندارم ا 

. ام برتافته یرو شناسهممهی ک  یگریو هر دالور د و یعاوب لیثبابک 

 نیها یوله ،دمیدمی اهیکاش تناا من س .اس، یب  هرچ  روشنمیدم نو

 ،هسهتند مردم در رنهج یهه  افتاده و هه  یِبدشگو  بر زندگ ی یسا

 .کنندمی   ادارهاسرشتو بدددمنشا  چو  هاا  را 

 تهاانگشه، بهر دهها  مانهده  شخهود دهیک  آ  را آفر ییخدا ایگو

 ایهرا به  باشه، ببهرد  شوندمی کشت  ددمنشا ک  ب  دس،  ییاهآدم

 کس یو ب  ه کشندمی ک  را ک  با آنا  ناسازگار اس، راهر اینا  !دوزخ

 شها یِهسهت یههه  ،و ههاه ینینشرفَ رایز دهندیخوش نشا  نه یرو

 .اس،
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از خهو   یرود میهانش دارد و  وسهت که  دو ییههاب   شدم خیره

 یمهرز .خو  اسه، از پر کنار رودِ ترور آ  یکه ییهاگنداب .س،یهار

 یکهه یکشهتار بزرگه گویها ،ردارشهده از مُه دهیها کشه نیدور تا دور ا

 کیهرودخانه  به   .رخ داده ک  خو  هه  ها را فرا گرفت  نجایا ترشیپ

 .سرخ کرده همو آ  را  زدیرمی کوچک یاچ یدر

 شها یبرا یتالش  یه هنوز هستم ک  ییهایروزیپمن چشم ب  راه 

 یههاشه یدر سهر اند م.را ب  چن  آور ا آن گا یخواهم رامی ام ونکرده

و  رفته خواهند مرا در دسه، گمی فراوا  دارم و هر کدام ب  روش خود

از  راورنهد و چشههانم آمی ورشی میسوی در سر ب  دردهای. کنند وان ید

دوس،  .دارندمی از آ  گقتم ب  زور بر ترشیک  پ نیخون نِیزم نیا یرو

 .کنم  یسرم بگذارم و گر یدارم دو دستم را رو

و مهن هنهوز نتوانسهتم  گهذردمهی مایاز آغاز زندگ یاریبس ا یسال

 ،کهنم یزنهدگ گهرا یماننهد د دیبا زیمن نک   کنم  ی آرایخودم را پذ

از آ  که   یکهم بخشهدس، و س،مردم ا یسام هه  یچو  خوشبخت

 یگهاه .خود کرد بدو  تنش از آ ِشود می اس، را ییخوکیلبخند و ن

را سهام  یزنهدگ که خهورم می کنم و افسوسمی ش یاند مایب  چگونگ

  کم دارمچ   ا یآدم گریمگر من از د .دانمیخود نه

از  .را نکوهش کردم رامونمیپ یهاآدم ،هرگاه خواستم دگرگو  شوم 

ام و آ  گذشت  یدلم برا یول ،هستم و ب  دنبا  آرمانم رفتم یآنا  دور

 و و شکسه، خهورده نیشهیپ ها تن  شد و بازگشتم ب  هها  مهنِآدم

را  شه یاند دیهنخسه، با ،یدگرگهون یکه  بهرا دانسهتممی . منکوچک
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 پشه، سهر هها راسهپس آدم و ساخ، شینو برا یکرد و روش ساما یب

 .شدمی ادآوریمرا  یسست ش یهه نیا !گذاش،

 دیهآمی شیپ یرخداد ،ک  هر آ  یخودم را چگون  باور کنم هنگام

 یو گهاه یگهاه خسهتگ ،یدیگاه ناام ،گاه ترس ؛ردیگمی و مرا از خودم

 ترسهممهی چهو  مدیه و ناام. سرخوردگرا ید یِخردیدر برابر ب یناتوان

 مگهر یوله ،شهود ا یهنها شهتریب مایو ناتوان رمیبگ دهیرا ناد مایخستگ

 میدانمی ک  یهنگام میخودما  ناتوا  باش یهاخواست در برابر  شودمی

 د یهنگ یک  تناا برا میاها  انباش، کردهر از خودما  را درونگلش کی

  اندافت ی یها هستیهتیدر برابر نامال

 ولهی ذههنم ،سهمیخواسهتن و اراده بنو یدربهاره یزیچ خواهمیم

 زا یهگهردنم آو یو رو شهودیها بند نهه کیسرم  .خست  و ناال  اس،

 .کندمی یاس، و باز

آغوش مادرش  ازمندیک  ن یکودک ،رسدمی ب  گوش یکودک ی یگر

ههه  از  نجهایا. گرفته  اشدهیاو را ادب کند ناد نک یا یاس، و مادر برا

تها  و بزنند ان یب  هم تاز ،را ادب کنند گریکدی خواهندمی ،شتا در زیر

مادر ههم به  فرزنهد . کشندیدس، از کار نه نندیرا نب کسآ  یهانیپش

 یشد هنگهام دیبا یدس، ب  دامن چ  کس اخداوند .خود بخشش ندارد

  بسوزد یگرید یدلش برا س،یکس ن  یک  ه
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مها  ،شهده اسه، ریاز کارها د یاریانجام بس یک  برا دیپاینه یرید

 نک یخورد از ا میافسوس خواه .ها یهاهاا  پر از ندانم کیو  میامانده

نهاگوار  یکه  از رخهدادها یآدم .میفرو رفت  بود یهه  نادان نیچرا در ا

او یهورش به   یشهتریب یرویآ  رخدادها با ن ،اموزدین یزیش چایزندگ

 .داموزیبآنچ  را ک  باید  تاادام  خواهد داش،  ایهانداز ب  وخواهند برد 

 ش یهه. ادهای تلخ و شیرین چیزی بیاموزیمی رخداز هه  دیباما  

 تها میداشهت  باشه گرا ید یهااز سرگذش، یبرداشت و دهیمفرا  گوش

خهاموش  یههاچو  راه ،مینکن شیآزما یآگاه بدو خاموش را  یهاراه

نهد. آشهکار انشیهاس، که  پا ییهاتر از راهبخشلذت ش یهه یدر زندگ

 .تاب کردش دیو کجا با ستادیا دیک  کجا با میدس، کم بدان

 یسهخت ورنهج ههه   نیهبها ا یزنهدگ انهدکِ چند سا ِ نیمن از ا 

آ  را و سهپس  میکنه دایهپ دیهبا ار میهر چ  هسهت نخس، آموختم ک 

اس، خود  دهیو اگر پسند میکن شیکویآنگاه اگر ناپسند اس، ن .میریبپذ

دوچنهدا  در درونهها  آ  را  دیهو چ  بسا ک  با میرا ههانگون  نگاه دار

 .میپرورش ده

 ،خهاموش و ذههن دانها ک  زبها ِ افتمیها دریخودباور نیا میا  در

 ،کند یروش زندگ نیباتر ب  خواهدمی ویژگی آدمی اس، ک  نیباتریز

 او پهاد شه یهه یآدمه زبها ِ .سه،بار ساف دیآ  دشهن بزرگ را باپس 

 یتراشه  و دشههنسهتهها شکد  ،نادرس، کرده یهایداور و برخاست 

 .را ب  کام مرگ برده یآدم ا یکرده و در پا
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 یهها  ذهن اسه، که  بهر زبها  ههارزبا   نیا هوشا  یچشه  

 یاهر واژه ،آموز باشدپند یهاو پر از سرگذش، بایز ،شود و اگر ذهنمی

و آلوده  ،اگر ذهن ی زبا .رودخان  میا  هنبد زر ناب اس،می ک  در آ 

 میها  ارزشیبه یههازهیهرهها به  ماننهد سهن واژه ،باشد یبدو  آگاه

شهوند و می رو یاز رودخان  ب ایروند و می ریب  ز ایرودخان  هستند ک  

 .شودمی دهیخواها  دارد و پرست ش یزر ناب هه آیند؛ ولینهیب  چشم 

گقتارتا  ک  بر زبها  و رودخانه  ، دیآ شیپ تا یبرا دیپرسش با نیا

ها بها ذهنشها  و ارزش آدم  پس ارزشیب ایاس، پر ارزش اس،  یهار

ند پرد ک  گوش شنوا ندا یدوس، ندارم ب  کس چگاهیه .آ  اس، ییبایز

خودم ههم . کنم ییرا راهنها گرا یک  بخواهم د ستمین یمن کس .همد

 نیکه  ماننهد چنهد یکسان یدلم برا یگاه یول ،ها گم شدمراه یدر ب

 اسه،کوچهک بنهد  ییراهنها کیب   شا یهایگهرسرد ،من شیسا  پ

 .سوزدمی
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زمها   نیهدر ا .ابمی ییآلوده رها یصداها نیاز گزند ا شدمی کاش 

و  رهیهم را تیندازد و روزهاامی روانم را ب  لرزه ،تنش نیکوچکتر ،سخ،

 یرو .هها را نهدارددرن ینوشتن و ب دَم ذهنم توا  در گرید .کندمی تار

 نگهاه رهیهها مرا خساع، یو گاه ایستدمی ارزشیکوچک و ب یزهایچ

و هها نشگهوش داد  به  تَ یههه  بهرا ی ذههن،هاسیاهی نیا .داردمی

 د یرسه ردی ، آناا ازدوس، اس،پرس، و پو هاا  یهاآدمهای دغدغ 

ههای ، گهوشکننهدمهی یششوند و بازگومی مندگل  شا یهاب  خواست 

 .ک  تیره شویدشود می زیر فشار این سخنا  بر این تا مقت

ههم  یبهراک   شودمی دهیمردم شن ادیفر یکوچ  صدا یآ  سو در

 یول ،اس،هی  در واژه  ش یهه  یه . یه یبرااز کشند می شاخ و شان 

ک  من بازگو  یچیه نیهه مینیبمی میها آ  را کاوش کندرو  آدماگر 

 .اس، زیها هه  چآ  یبرا مکرد

 سها ب   یه ،مانند پو   یه ،رفتننسخن راس،  بار ریمانند ز  یه

 ،ارزدهیچی ک  به  ههی  نههی .شد  )معروف، ینامپا زد  برای ودس،

م انهدکی یههاکهنم نوشهت مهی حس .شکنندمی سر و دس، شیبرا یول

چهو  که  ادامه  داد   ،دههممهی خست  کننده شده ولی باز هم ادامه 

پنهدارد می ک  یدر برابر خود نشا  داد  یخود یبرا باترین راه اس،

 .اس، یخودیب
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68 
و  یو زنهدگ میتناها باشه بها خهود میتهوانینههک   میافتیاه درهرگ 

 دیبا ،میو خودما  را بشناس مییگذارد با خود سخن بگویآ  نه یوهیش

که   یآدمه .میادامه  دهه یو ب  خودشناسه میک  مبارزه کن میآگاه باش

بهازد و می رفت  خودش رارفت  ،کند ش ینتواند با خودش تناا باشد و اند

 .کشدمی از باور ب  خودش دس،

کنم می و تالش ر را نداردبَدراز و زما  یهاگقتار ییتوانا گریزبانم د 

سخن گقتن  سخن کوتاه کنم. ،ا دوستانم یا مردمدر گقتگوهای روزمره ب

خسهت  شهدم از  .نگاه بهود زیکاش هه  چ ،خودیو ب کندمی س،مرا سُ

 میههاو مرا وادار ب  خهط زد  نوشهت  ندینشیها نه کیام ش یاند نک یا

 .کندمی

چهرا . دههدمهی آزار مهراو  شودمی ردر ذهنم پُ ییهاپرسش یگاه 

و  گرفت ها   ،نیشد  زم جادیها پس از او آدم یافت  یهست ،و بد وبخ

 چهرا اهی ت یهاآ  هم با دس، ندشو هریرا چ نیتوانستند زم کبارهیب  

و زمها   سه،یبهدو  خهواب باتهر ز شهودمهی ک  یهنگام میخواب دار

 چ  خوب بینممی ندیشمامی بیشتر ک  یول  اف،ی یزندگ یبرا یشتریب

دوازده یها  یبه  هها ردسهتا یوگرن  کهارگرا  و ز ،خوابندمی هاآدم ک 

 .رندیتا به کردندمی ساع، کاربیس، و چاار  دیبا ،یاع، کارشانزده س

و  روزها هه  ها سهخن از پهو  و چگونه  به  دسه، آوردنهش نیا 

 ،شهده نیچنه نیچرا ا دانمینه اس،. پربار نیسرزم نیاز ا زیگر هایراه

 یروز نیب  چنه خت یهفر یارزش و مردمپر یهاادوارهیپر از  ینیسرزم

سه، ار به  دچو  که  افسه رده،رخن  ک شا یِدر زندگ یاهیو س افتاده
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غهم  نیها شهد  از اهیت یبرا یک  راه میهامن و ههانند .هاس،کود 

ما  الن  کرده چاره یروم اخ .هستیم روزیتر از دنیهر روز غهگ ،میندار

 .یزندگ نیاز ا میندار یخوش د   یو ه

ب  نام پو  آشهنا کهرد و چه   یزیرا با چ ا یآدم یچ  کس دانمینه

 نمیهبمهی را یکسه روزها هر نیاک   ارزش دانس،را پر میزر و س یکس

مهردم بسهیاری از شههار . برسهد ههانیب  ا درس، ای از راه بد خواهدمی

داد  آدم  بیگرفت  تا فر یریو زورگ یاز دزد ،ندیهومی هها  راه بد را

 .شیآالیساده و ب یها

بخورنهد و آزار  فریبب  هاا  پا گذاشتند تا  ایگو آالیشهای بیآدم

 نیها که  و گسهترش دهنهد سندیهستند ک  بنو یکسان ا یدر پا .ندیبب

ینهو م یاگهر نبودنهد زنهدگ ،بخورنهد بیهباشند تا فر دیبا ی سادههاآدم

 یچهو  ههر چه  بهد ،بخورنهد بینداش، و حاشا  اس، ک  فر )معنا،

 .شوندیکارآزموده نه نندیبمی

 نیهدر ا یکسهان دیبا برای چ ک   دیو بگو سدیبنو س،ین یکسچرا 

دسهت  از  نیهاکه   بزنند یو دزد ییو دس، ب  دروغگو رندیهاا  پا بگ

ب   ایبزنند  یشوند و دس، ب  خودکش ریس یاز زندگ شیآالیب یهاآدم

زنده ماندنشا  بدتر  ،ک  با ترس  اریبس یبا ترس یادام  دهند ول یزندگ

 یمبادا کس تاخواهند شد  نینششا  هم ترسو و گوش چو  فرزندااس، 

 .بخواهد سرشا  را کاله بگذارد و برود

 منهد یگال چکسیچهرا هه  باشهند ییهاآدم نیچن دیچرا با یراست

هها یداستا  ما بد ا یاس، ک  پا نیا یبرا دیشا  هایاز بود  بد س،ین

 هها یمادرمها  براکه   یکهودک یهاداستا  یخواهند شد و هه  روزیپ
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پسهر  ن  ،رسدمی شاهزاده  ب نوایدخترک ب ن  !اس، چرند کردمی بازگو

دسه، داد  بها از پولهدار  مهردِ چههوشِ فرزند ن  ،بدیامی کشاورز گنج

ستم از دس،  ریز یهانیو ن  سرزم شودمی مندخرد ی پدرشها یسرما

 !سرشتا  آزاد خواهند شدپس،

 .خهوردمیهنهه  افسوس  نیسا  خودم اهم هوانا ِ د یکاش با د 

 ایهنشا  دهم ک  گو گرید یگون بزنم و  یخودم را ب  نادان دیمن چرا با

از  یوله ههچو  خودشا   ندارم درس، یادغدغ   یدانم و هینه  یه

 رنجی !ش پر از رنج و درد اس،ایباشم ک  زندگ یاران یدرو  ب  مانند و

 م.سرگذش، کشور و مردم یدرازاب  

 ندیگومی دوستانم ب  منک  هنگامی  کشممی یچ  درد دیاگر بدان

خهواهم مهی آنجاسه، که  ک  هی  رنجی نهداری. تایخوشا ب  چگونگ

ن  که    ندیبیرنج درونم را نه چکسیه چراک   یاویزمخودم را ب  دار ب

ههه   نیا و نشا   بوددمردم و کو یاز نادان یول ،مده ا شنشانهم ابخو

 .امخست  یدردیوانهود کرد  ب  ب

 رو یهاز تهنم ب یخسهتگایهن آغهوش بکشهم  دررا م ک  مرگ یروز

من خوش  یکشد ولمی در آغوش را گرا ید ،مرگ ش یهه،. خواهد رف

 دیباشهم شها شهگامیخهودم پ خواهممی .اردندارم ک  گام نخس، را برد

 .بود شتریلذتش ب

 میها  ،در هاها  هنه  )ناقوس، ترسم با صدا درآمد  مازن ِمی 

 میها  هنه  ،از درو  .کنهد یدسهتشپهی زودتهر مرگ ،کود  مردما 

 تندروها .اس، خواهآزادیمردم  با منشدو تندرو و د یمذهب هایکود 
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 ریهاز ز خواهندمی آزاده مردم و اننددمی هاا  بخشرهاییخودشا  را 

 .ابندی یی  رهااسرشتپس، نیستم ا

 بیگانگهها  و سههرا  ههههین تندروهاسهه،. میهها  ،رو یههاز ب هنهه ِ

از شانس بد ند و دزدا  فرهن  و دانش ک  چپاولگر و هخواههابیگانگانی 

و گلول   ریهاا  را ز یخواهند هه می واند های شگرفی داشت شرف،یپ

 و تنهدرو سهرا  به  سهود یرونیهن  ب نیالبت  ا .ب  آتش بکشند بهب

 .ندیوگمی زور همردما  آزادب  ک  اس، و دزد فروش دینو  کود 

که  آنها   یگهاه را بترسهانند از روزآمردمها  آزاده و  که  اینگون  

را  دو نیها میها  یمن هنوز هم نهاههگون یول ،ها باشندگان ینباشند و ب

 رواهرکه  بهر مهردم سهتم  نهد چه  انهدازه ناههگون یب  راست نیافتم.در

ا به  هها  و آشکار یرونیب گانگا یک  ب ؛اس، گان یب دشا یاز ددارد می

 که  یدرونه گانگها یخواهنهد کهرد و ب یدرازمردم دس،ما  و ناموس 

کنند و خواهند می نیدر ناا  چن ،دس، دارند را در هانیسرزم یاداره

 .کرد
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69 
کنم  دایدس، پ ب  چند آرما  خود ندهیتا سا  آ نک یدلخوشم ب  ا 

ها دسه، ب  آ  د یرس یک  برا میگوینه. کنم آزادخودم را از مرگ  تا

چنهد  که  نیههه .و خواهم کرد کرده ش یتالشم را هه یول زنممی و پا

 .س،یو تالش بزرگ یروزیپ ،خودم باشم یبرا یساعت

 و بنهدگا  ،ناهوانهردانه  رفتهار کهرده و هوانها  اریبسه  زمانه نیا 

 ریگ ها یاپ میزیبگر میبخواه هر سو از .دانخانوادهو  ا یکارفرما چاکرا 

 ونهدیپ یآنا  ک  بها کسه یب  چگونگ ایو بندپااین  با بود  .اس، کرده

 آنها  ک  بیشهتر بمیامیمن در .دارند یو ههسر اندهکرد جادیا زناشویی

اگهر  .را در بنهد نگهاه داشهت  ا ها آنهند ک  سا ا داشت یگها  مادریب

 گهرید یب  کارها یداشت ههسریگقت  اس، هرگاه  یبوده ب  و یدختر

 دهیناشه  کشه تهالش یبا ههه  هبود یبرس و اگر پسر ،یب  آرزوهاو 

که  تنااسه، بها  یسازد و هنگامباز او برده  شایزندگ ا یاس، ک  تا پا

 ههمسهپس  ،نگهاه داشهت  شاو را کنار ،و سس، نشا  داد  خود  یگر

 یو زنهدان ردیهبگ  را در چنه وک  مانند خودش ا یافت  شیبرا یههسر

 .رود راه یبسازد تا مبادا ب  ب شیبرا گرید

ده ک  چیزی هز خانواده نامگذاری ش امروزه دلسوزیِ ،این داستا  

 مانهدهپژمهرده و در یاریبسه یهاهوانا  با روش بند کشید  نیس،.در 

 های چرند و گرفتن نیروی گزینش آنا  یکهیاین دلسوزی ک  شوندمی

 .هاس،روشاز ههین 

 اگهر. بهس اسه، نیههه اکنو  یول میبگو شتریب توانستممی کاش

 هزارا  ههزار دفتهر میهوانا  را بگو د یآزار د یهاروش یبخواهم هه 
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ش را نخواهد داش، و از مهدارش اینیسنگ تاب نیزم یرهک  ک شودمی

درخه، و  یااگر به  انهدازه یکردم ول یینهابزرگ شاید .شودمی رو یب

 نیهاز ا شهدمی پربسیاری  یدفترها گها یب ،بود یکاغذساز یکارخان 

آه و  خه،یو تناا ب  ر امدیزبا  نوشتار در ن ب  دیشا گاه یها ک  هروش

 شود.می و هشد دهیافسوس از زبا  هوانا  شن

را  ا کوچک شد  آن ورد خُ ،میاز خانواده و درو  خان  ب  کنار برو 

 یهاو سههرکرده ا یههکهه  کارفرما )هامعهه ، یدر هازمههان دیههد میخههواه

ک  دلشا  بخواهد بر سر  گزندی هر ،سرمای  دارای یِکتاتورید یهامیرژ

 هسهتند ههم  یپهو  و سهرما یهم خودشا  برده اینا  .ورندآمی مردم

کار چه  باتهر که   نیا یبرا .خودشا  کنند یبردهمردم را  خواهندمی

کشهور و زبها  و  ،،یههو ،،یهمل نگونه یا .کنند یآنا  را لن  لاه  نان

  پهوو   یتوانند همی دارد را )معنوی، یونَیم شکوه و هر چ  ک  ارزش

 .کنند یگذرانو خوش رسیدهشا  پست یب  کارها و کرده
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70 
باها و   به فرمها  آدم خانه  دارد که  در سهرِ زیهچهه یب مغزِ نیا 

ها یدالور ،نیچن نیو ا ندازدامی د  در را ترس .دهدمی یزندگ یادام 

زنهده  دیچو  با ،نخواهد داش، ادیکس توا  فر  یماند و همی خاموش

نهدارد  یارزش یزندگ نیا .بهانند ک  ادام  دهند و تبارشا  را نگاه دارند

 میننک یستادگیا یزندگ یادام  )دلیل، ندوَو ب  شَ میبخور یگوشک  درِ

دههد ینهه فرمها  یزنهدگ ی به  ادامه گهاه یه ،د  .میو خاموش بهان

. بهار زور رفته  ریهسسه، و کوچهک شهده و ز یک  بداند آدمه یهنگام

اند و سرشا  در راه د  گام برداشت  ش یو پالوانا  هه را یدل و آزادگا 

 .ب  آغوش مرگ رفتند ییدر تناا ای از تنشا  هدا شده

زنهده  یهتهیدهد که  به  ههر قمی بیها را فرآدم ،زمن مغ دیاز د 

 از یکه  ارزش آدمه یزنده ماند  هنگام ،س،یدرس، ن نیا یبهانند ول

از مهردم  یک  چرا چنهد ابمیستم درتوانن هیچگاه .ن  اس،نرفت   میا 

 را انجام یهر کار ناپسند و شوندمی دهیو پولشا  پرست  یند سرماوَب  شَ

کم دسه، د.پرسهتنمی را نا یک  ا ا  کسانی هستندبدتر از آن. دهندمی

بها  یول ،دهندمی اینا  ردس،یتن ب  کار ز ناچار یاز مردم از رو یاندک

 دارا  را خهدا یبها هها  و د  سهرما گرید یک  آ  دست ام دیدهچشم 

 .پرستندمی دانند ومی
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71 
 یهزارا  دشهوار نمیمردم سرزم .زبانم ال  شده و توا  گقتن ندارم

و  کننههدمههی دسهه، و پنجهه  نههرم هههایاز ناهنجار یاریبسههبهها دارنههد و 

 به  خهود یبهاتریز یههاخه،یشود و رمی ترروز تازهها هر یباروبندیب

 پارسهاییمهردم را به  سهه، ، نههازاههد گرا هسو آواز کیاز  .ردیگمی

از  .دهنهدمهی را گسهترش یخودشا  هر نادرست ولی دهندمی فراخوا 

ب  خورد فرزندا   یچرندیاتک   رندیگمی فرما  هاموزشگاهآ گرید یسو

 گذارنهدمهی را کنار یفراوان یها یسرما ،کار نیا ید و برانده منیسرزم

رگ یبه ،تهرس :دهند فرا این چیزها راک  تناا  یآموزش آموزگاران یبرا

 .ا یزورگو شیفرود آورد  پ بود  و سر

 س یهاا  دس یآ  سو ازسرشتا  و پس، گانگا یب ،گرید یاز سو 

 .بکشهانند یکنند و ب  نادرسهت ریگنیک  چگون  هوانا  را زم نندیچمی

 یها یراه بتواننهد سهرما نیهکننهد تها از امی ایرا ما یفراوان یهابرنام 

دستشها   نیار سهرزمسهکه  اف هاباالدستی چپاو  کنند.را  ها نیسرزم

 ی اینها پها ریز راما  یِهست یخاک و آب و هه  ،اس، از خدا خواست 

کننهد و  یزنهدگ شهتریب یک  تناا خودشا  بتوانند چنهد روز زندیرمی

 .نوایمردم ب نیبزنند بر بد  لخ، ا ان یتاز

و زمها  دسه، در دسه، ههم  نیدانم خداوند کجاس، ک  زمینه 

 رابیسه ا یهر نیاز ا گانگا یو باغ ب قتندیاند تا مردم ب  ها  هم بداده

 شیسرپرسهتا  بها ههم په یخوردهاو  زد ،ههسرا  از هم ییِهدا .شود

 ی )مهواد مخهدر،ههاو یخو گرفتن با اپ ی،دزدی، پولیب، چشم کودکا 

 آنا  ک  ب  ،پرستی)شاوت رستیپ رَمردم و وَ یِشیاندژ، ککننده را یو
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هها که  در خهانواده یرفتن مار و ماربهان میا  از هه  چیز چشم دارند،

دهنههد و مههی یکههار تههن بهه  هههر ،یماههرورز یانههدک یفرزنههدا  بههرا

 از روا ِ یبه  آسهان ونانشها  در روغهن اسه،  راه نیهاز ا رشتا سپس،

 پس، خودشها  )هدف، جو ب  آما نندکمی ییهوهوانا  باره یپژمرده

 .رسندمی

)دلیهل،  ندشوَک  ب  َ  ییهایها و زشتینیو بدب  خراف گرید یاز سو 

ی اکنو  ههه مانده و هم یدر گذشت  ب  خاکها  برها گانگا بی یورش

هر  یبرا هااین خراف . هه  را در تنگنا گذاشت  و میبرمی ها رنجما از آ 

 شیبر اسهاس آ  الگهو په یاگر کس و راه نشا  دادند ،یزیکس و هر چ

 .شودمی پرت رو ینرود از خان  و خانواده ب  ب

بهر مهردم رخنه  کهرده و ههه  بها خودشها  و  ،روا  یههایهاریب 

 یتها انهدک یگرید ایزنند می بیب  خود آس ای ،دارند شا  هن رامونیپ

 .شوند هآسود

 ی یهما )خیانه،، دغها ،آسا  هاییشد ک  هدا نیچن یدانم کِینه

مار قدرت،  یمای  کشتن و زور گقتن ،یسرافراز یمای  یدزد ،یبالندگ

 .دیدرخشه کیهن یناموسهیو به یدسه، دراز وشهد  زیشورانگ د ینورز

 اینا  .ددنیها را در د  مردم گسترانیستپ نیک  ا یخدا بر کسان نقرین

 گذارنهد ویارزش نهه گهرید زیهچ  یهه یباالتر از آ  بهرا ،خود ین  برا

 .بر دها  هه  بگذارند و باال بروند پاخواهند می

ههه   نیهکهاش ا یوله ،ندارم ینگرش هاو مذهب دین یدرباره من 

ی نابخردانه  آیهین کیهحتها  ،آیهین کیهو سو نبود و مهردم در  سه،
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  چک  ندانند  نینبود از ا شا پری روانشا  هه  این بودند و خداییچند

 تر.ی ساهگینوفانت یب  سو ندریگنسه،  یبا هر باد تا کنندمی

به   ،سهاز خهود را بزنهد یشده باشند و هر کسه رهیک  هزار ت یملت

به   راسخن خهود  خواهدمی یهر کس ، چو دچار خواهد شد یچارگیب

 اگر زورش برسد سخنا  پاد و آ  را نشا  دهد یبنشاند و درست یکرس

هها  )مرحله  بعهدی،  نیپس ین یو در ز ردیگمی دهیخود را ناد )ضد،

 .را خواهد گرف،کسی ک  ساز مخال  زده 

 احته ،باشند کپارچ ی دیبا زیچ کیدر کم دس، نیسرزم کیمردم  

 ،شهود رهیتواند بر آنا  چیکس نهچیه نگون یا .باور چرند باشد کیاگر 

 اریروزها شهارشها  بسه نیفروشا  ک  اآدم و بکارا یاز فر فسوسا یول

و خهاموش  دهیمردم رنج د یآ  هم نابود ،باور دارند زیچ کیشده و ب  

 .اس،

 ایه دیهها بروپرستشگاه ، ب میگومی دانس، من چ می یکاش کس 

  چهدر آنجها  دیهنیبب .شهوندمی شهرده )مادس، ک  سپند ییهاانجهن

ک  ههه   س،یخدا ک نیا !ی  مردمانچاز آنجا  رو یهستند و ب یمردمان

هههه  خودشهها  را   و خههودش خههاموش اسهه، راننههدمههی از آ  سههخن

و به  راههش  نهدیگومهی یاز زبها  و ینامند و سهخنانمی او یندهینها

 .دهندمی فراخوا 

 فرسهتاده و ههر بهار نیکتهاب ههم به  زمه نیچنهد ندیگومی آنا 

 .کهرده ا یهب گرید یرا ب  گون  هافرما و تر ب  آ  افزوده چیزهایی تازه

و  ردیهگمی دهند خشمهین یک  ب  سخنانش ارزش یکسانگویند بر می

 ،میچ  بگهو دانمینه .بردمی هاها نیرا ک  در راهش باشند ب  باتر ا آن
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 چه  مینهیبب گقه،مهی خهودش سهخن یخودش هها کباریکاش  یول

 که  نهاینهدگانش میشهنومهی از او یاتهازه زیهما ک  هر بار چ .دیگومی

 دانند.می ایم را چرندگویند و هرچ  خودما  برداش، کردهمی

تناها  نهدیگومهی ک  ییهاآدم  من از آ  دست ،میبگوزیر لب را  نیا

آشکار  ا نیا .ترسممی شتریب ،یگریسپند د زیشناسند و ن  چمی خدا را

را قتن ید  شکسهتن و فهر شا یخدا دیشا ندیگومی کدام خدا را س،ین

 !داده باشد فرما 

جکاو ههزما  هم کن ،بودم توا  هدا  و مبارزه داشتم تر ک کوچک 

گقتم می سخنا  را نیو هر بار ا وددر ذهنم ب یفراوان یهاپرسش بودم و

  یبهدو  ههپرسهیدم می از هرک   گقت  یاتازه زیک  خدا چرا هر بار چ

 ههر بهار ولهی ،گقته  گونه  کیهرا  زیهخدا ههه  چ» :گقتندمی یدرنگ

بهرای خِرَدشها   ،نیپسه یههاهها در دورهچو  آدم ،کرده شا ترسخ،

نهد را اهتهر بهودشیک  په هاییآیین یهانوشت  یول بیشتر شده،پذیرش 

 تهرتهازه یههاکتاب بها نیهه یبرا ،اندکرده یسودهو دستکار یهاآدم

 «.اس، گرسا د

ندارم و نخهواهم  هاآیینمن هی  برداش، یا نادی ب  هی  کدام از  

و البت  چیزی ک  ب  مهن و مهردم هاها  داش، چو  کارشناس نیستم 

کهکی نکند و چ  بسا ما را ب  بی راه  بکشاند، حا  تباهی از خود باشد 

ای که  آدم و تناها انهدازهگهرانش! بهرایم ارزش چنهدانی نهدارد یا آوازه

 ولی دوس، داشتم پاسخ باتری بشنوم.ام؛ خردمند باید بخواند، خوانده

 ایگقتن نداشتند  یبرا یگریدچیز  گون ربات یهاآدم نیدانم اینه

درسه،   بهوده یکهی شها رفتم ک  آموزگارمی یکسان شیمن هر بار پ
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پرورش ک  به  دسه، وآموزش یرسان  و سامان در سراسر هاا   !اس،

 خواهنهدمهی آنگون  ک  ها راآدم یهه  ،قتدیب و خودفروختگا  ادا یش

 پرسهشهسهتجو و  ی ک مردمان گرید ،آناا یو هه  آورندمی بار کود 

 .د ندارندرَک  خِ نندیبمی ییاپکنند را ب  چشم چاارمی

 هالب یِگقتند تا بازمی ردند و سخنکمی نگاه ن یب  آ بارکیکاش  

چهرا  .نهدیگومهی یسهتیزاز سهاده که هنگامی  نندیشا  را بببدنو زبا 

 به  میرا هسهتجو کنه ههانیهه میا  یول  هراشدمی ترس ا چشهانش

 دروغ نه یآبه  و هم  ا یک  چشهانشا  هم ب  آدم میرسمی بزرگانشا 

دروغ را از برند ک  خودشا  هم باورشا  شده  ایب  اندازه ناایا .دیگومی

گسهترانند و می را در هاا  یتوزن یک .شا یهاکنند از گقت یو شرم نه

اگههر بهه   ،خواهههد سههوزاند  را اکهه  مردمهه سههازندمههی هنیاهههر ،از خههدا

مهن که  ههم زد خودشا  ب  زبان  می  بگوچ هایشا  ایها  نیاورند.گقت 

چگونه   و خهدا چگونه  اسه، دانندمی خودشا  باتر ،ستمین کارشناس

و خهدا را  از مها مهرده شهتریبار بها چنهدنیاخب  .دهدمی پاداش و سزا

  م.یگقتن ندار یبرا یزیشا  چما ک  در برابر ،نداهدید

به   مچشهه ،سهمینومهی را ههانیهام و انشسهت  نجهاای که اکنو   

 ،نه یآ یگوشه  انهدهافتاد ک  آناا را چسهباند مخواهرزادگان یهاینااش

 میهااز نگاه و آرزو آکندهبودم  یک  کودک شیها پمرا برد ب  سا  هانیا

را بلنهد  میدوس، داشهتم موهها .ردمکمی ادهیپ دیپس یهابرگ  یرا رو

کهنم  یسوار پسدوس، داشتم اَ .داشت  باشم پرپشتی یهاشیکنم و ر

پروازشها   د یهداشت  باشهم و بها د یکبوتران ایازم تهنگل ب یو ب  سو

 .شور پرواز را در خودم دوچندا  کنم
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 یبلنهد یمن اکنو  هم موها .یکودک یچ  زود گذشتند آ  روزها

ام ک  پر از غلط نوشت  نینخست اس، ادمی .پرپش، یهاشیدارم و هم ر

 .و مادرم بود خواهر یبگو مگوک   متنوش یسالگبود را در هق، ینوشتار

 نیهچهو  آنها  هرگهز به  ا ،مهن نشهد ینوشهت   ک  ب ییها  خندهچ

دگرگهو  از  یههایژگیاسه، بها و یک  کودکشا  کودک دندیشیاندینه

آ  ههم  ،کننهدیفراموش نهه یول نندیبمی کودکا  نک یا و ههساالنش

م به  دسه، نگهرفت ریاز ش ودارم  ادیب   زیخود را ن یرخوارگیمن ک  ش

 د ک  داشتم.وب ی بدیوارهادم نخستین یمادر
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72 
هربهار به  که   گهردممی ب  دنبا  چ  نیشیپ یهادر برگ  دانمینه

ام چه    نوشت  بودم و دغدغ چ نمیببتا  خوانممی از آناا را یکیدلخواه 

 یب  دنبالش رنج خودم و نابودک   ا یهز رنج آدم یاکاش دغدغ . بوده

 .بودمی اس، نیزم

 کهردممهی زوبود که  مهن آر یزمان ،سمیتند بنوتوانم تندینه گرید

دگرگهو   میروزهها گهریو من چند روزم بها د دیابی ما ماهانی ب  خان 

 زاریهماهها  بام از دهیرسه های زندگیسا  نیب  اک  اکنو   لیو ،باشد

 گهرید دیهایمها  بب  خان  یاهانمی یبرا یدانم اگر کسمی چو  ،ماهشد

آ  خست   یها .را ندارم ک  از بودنش لذت ببرم یکودک ذوقمن شور و 

 .کنم اس، ک  فردا را چگون  سر نیا امش یاند یهه  و رسممی از کار

و دارم  اریسخنا  ناگقته  بسه یول ،رودیراستش دلم ب  نوشتن نه 

از آ  و م بایهب یزیهچرخهانم تها چمی نگاهم را. س،یها بند ن کیسرم 

ب  درد نخور گرفتند  یهازیمرا اسباب و کهد و چ رامو یپ یول ،سمیبنو

 .کنندمی شتریرا ب ینیشارنش یِزندگ یک  تنگنا

 گهرا ید یخانه  خته یبه  ر گاه یه خواهمیهن داشتم یااگر خان 

 .خهواهم کهرد زا یهآو از سها  سهها یر باتختی  شاییرایدر پذ .باشد

نخش را  «شاهنام » یهاک  داستا سپارم می یسا  خان  را ب  نگارگر

 زو درونش را پر ا سازممی خان  یگوش  از کاهگل یکوچک یو سرا بزند

 .کنممی زخود کِ یدر آنجا برا یو گاه کردهشهو 

 شیوارههایو د نیکه  زمه سازممی یاش یش یهابا بلوکای گرماب 

آ  را  ولهی ،خواهم داش، بزرگ ایکتابخان  .کها  باشندنیرنگ یرنگاا
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ا کهه  خوانههدم در ر یهههر کتههاب ،ناخوانههده یهههاکههنم از کتابیر نهههپُهه

هها پهر  ققسه یهه  ،یکه یهادر سا  دوارمیام ؛نمیچمی شیهاققس 

 م.ا خودم نوشت ای ک  خوانده ییهاشود از کتاب

 کنممی آدم هم درس، کیمرد   یب  اندازهدیگری کوچک سرای 

پله  بخهورد و در و  رفتن ب  درونش یبراو  خان  باشد نیباالتر از زمک  

ک  دوستشا   یانکس ایو  زهایچی از نگارهکنم می پررا ش و ساق وارید

خهواهم به  مهی ک  ییهاآماجو  میآرزوها ،کارا بودند مایدر زندگدارم و 

 .چسبانممی اشرا تک تک ب  چاارگوش  برسم ا آن

تناها  .را دارم اسه، شیهکه  آرزو یااز خانه  یها بخش کهوچکنیا

 باشهم و کنواخه،ی ،مهردم نیک  دوس، ندارم ب  مانند ا میخواستم بگو

، ولههی از یههک سههو ش بههرومیکههنم و پهه یوار زنههدگوانهه ید خههواهممههی

 .را دوس، ندارم ینیهانشکی

 شسقر کنم و هاا  و مهردم هرچ  زودتر دیدانستم ک  با یب  تازگ

 رامونشیو پ ان یاز خاورم. چ  بد ک  نمیبب کیشا  را از نزدیهاو فرهن 

و در د  مردمهانش تخهم  سه،یسن  بند ن یسن  رو نجایا ،ترسممی

 .دویزنآمی را ب  دار گریکدیکاشتند و  ن یک

دانم از ههم می تا هایی ک  من شا یِمذهب یهامسلهانا  و شاخ  

و از یکسهو  مییگهومی ما درس، ندیگومی و هر کدام خوشی ندارند د ِ

ای از دسهت  رویِاز سویی دیگر کژ دانند.می و خواهر برادر خود را با هم

 یبرابیگانگا   سوکیاز  انجامیده.های تروریستی آنا  ب  ایجاد گروهک

راه  یو تبهار هریهت هنه  و سهتیزهای، کشهورها شرف،یاز پ یریهلوگ
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خود را برتر و ههدا از زبا  و گویششا   یبرا ایاند ک  هر دست  انداخت 

 .پوستشا   چاره و رن یبرا ای دانندمی کشورشا 

 کارهها را نیها گانگا یک  ب نجاس،یا یشگقت ،ب  کنار هانیا یهه 

را گرفته  و به   شه یت گهزد ونیز کَکِشا  نهیو سرا  کشورها  کنندمی

 ،دیهبدتر گانگا یها ک  از بشها دیبگو س،ینیکی  !دهندمی دس، مردم

ای هههای تیهرکه  از ههدایی و سهتیز نا یا یب در نژاد و تخه خ یول

 !گها  نبرد شودیهم نه خشنودند

 کیهرا به   گاهمدیهو د دیکن یوراد مرا میگومی را ک  هانیا دیشا

هاا  را  یهاها گریک  د دیبدانناچیز  ان یخاورم نیمانند هه ژهیو یها

که   میهها بگهوتوانستم به  آدممی کاش .س،یگون  ن نیا یول نمیبینه

خهو   ،تا ش یپوس، و زبا  و اند و رن  یفرهنگ یهایناههگون یهدا

 .اس، گریکدیتنتا  هم ب  مانند  یسرخ اس، و سامان  شها گیِهه

 باهره ژ یاکسه و از یک هستید آسها  کی ریز هاشها نادا  یهه 

نهابود شهود  یگهریدزخ ههر دو و اروپا یها اایآفر ،ان یاگر خاورم .دیبرمی

اسه، چهرا  نیزمه نیهاز ا میهر چ  دار .نابود شده نیزم یمادرتا  کره

 یکهی ب  ک  دیس، باشپهه   نیا دیتوانمی چگون  ای  دیکنمی نابودش

  دیههچو  خودتا  ستم کن

 یِانگذاریبن یها و مرز اس، هغرافیایی ی کشورها در ناش یمرزها

هرکس  دیو بگذار دیمرزها را کنار بزن ،یگذاربهبو  یکشآدم یهاگروه

 د یشهن یهها بگذاریهد .یبا هر زبان دیسخن بگو خواهدمی هرگون  ک 

 لنهدب کانشها یپهاره شهد  نزداز تکه ک   مادر و کودکا  و یو ش ادیفر

 .زنده شود یخواند  تران  و شاد یصدا ،شودمی
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ب   یکیمن هز ن اکا یچو  ن ،نژاد هستم نیک  از ا بالممی ب  خودم

 یها گذشت  و اکنهو  نهابودگذشت  یول ،کردندینه یمردما  کار گرید

 ،ماندمی هم پابرها یاک  اگر خانواده نمیبمی ها راخانواده ا یمردم و بن

پهاد  یاشه یکه  اند یمغهزخشهک ایهآورند می را ترسو بار شا یهابچ 

 یآدم سرسهر کیه ای ،بردمی ن دس، ب  تق داش، خودش را بشنودپن

 پرسهش ریهآدم را ز نشیو آمهاج آفهر کنهدمهی یکارتباه ،نیک  در زم

 .بردمی

 گهرا ید اگر لهذتش به  دببر بردمی هر ک  از هر چ  لذت دیبگذار 

 ،بهاز دارد یرا ب  زور از کهار یگرید تواندینهکس چیه .زندینه بیآس

در هنگهل ههم   دیهریگیو آرام نهه س،یدر الک خودتا  ن رتا چرا س

هانورا  را  گرید زش،، یاستیبا س ریشود ک  شینه دهید یزیچ نیچن

دو و نوچه  و پها اورنهدیخهوراک ب شیو شغاال  بهرا ندازدیب  ها  هم ب

 گهریببندند و نگذارنهد ههانورا  د اچ  رایدر ریها مسلیف ای داشت  باشد

 یپهاچاهار ههانیا دینیبب باج بخواهند!باز کرد  آ   یآب بخورند و برا

 .کندینه نیچن یگرید اب یکس یهستند ول خردیب

 ههاآدم یکه  بهرا اندافت یدس،  یشرفتیب  پ یمردم ای یکشور اگر

پروردگار بوده چو  به  آدم خهرد داده و  ،ب  خواس نیا ،اس، سودمند

پهس  ،برسهند ههاپیشهرف،گذاشت  ک  ب  آ   نیدر زم ییزهایابزار و چ

ههز  نمیبمی ک  من یزیچ نیا یول ،ز آ  باره ببرندها باید اآدمی هه 

 .اس، نیا

 یکشههاز مههرگ و نسلکشههورهای دارای دانههش و تکنولههوژی  ایههگو

 )میرا(، افکندآ  پس اتیو هزئ نیانگار زم ،برندمی لذت گرید یهاآدم
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 دیهها را کهم کننهد تها شهاآدم رخواهنهد شههامهی که  پدرشا  اسه،

تها  !را، ولهی چهشهوند )مصرف، کهتر گسارده نیزم )منابو، یها یمابن

گیرنهد و پهس از ایجهاد مهی دلتا  بخواهد دانش هنگی خود را ب  کهار

 زننهدمی های خودافزارهن ، دس، ب  فروش دو مل، نادا میا   هن 

 .کنندو اینچنین چیزها را از دیگرا  دریغ نهی

 .میبگهذر یک  از کنارشها  به  سهادگ ستندین یکه یزهاچی هانای

ب  باد  دودمانشک   یهانور نیاز نخست ،اس، یرو ب  نابود نیزم دیبدان

ههم  و شههارش واژگه ،ک  ب  زور گرفت  شد ینیسرزم نیو نخست رف،

 .میبرس یب  نابودک   آغاز شد

کردنهد و  یکشهپوسهتا  را نسلسهرخ م،یگهومهی چه  دیکاش بدان

در . را کشهتند ایاسهترال ا یهو بوم دبردنه یرا به  بردگه اهایآفر اها یس

 یو نهابود یهن  راه انداختند و مردم را ب  گرسهنگ گرید یهانیسرزم

بسهیار کشهی و هنایهات های دیگر نسهل، در ویتنام و سرزمینکشاندند

 انجام دادند.

هنگامی ک  نتوانستند سیاها  را در بردگی نگاه دارنهد آنها  را آنا  

گسهترش  میانشها  کشنده را در در فار رها کردند و سپس مواداپیونیِ

 .اپیونند شتر دچار تباهیِبینیم ک  خودشا  بیمی دادند و اکنو 

 ،مردنهد یگرسهنگ زا هها مردم میرود ک  نهیهن ادما ی گاه یما ه

غالت و محصوالت  یهه  ،یسیو انگل سروسرش، بیگانگا  پس،چو  

 !وا داشهتند یخهوارمهردهو  یخوارورزا  را گرفت  و مردم را ب  آدمکشا

و هنهوز ههم  افت ین ا یها پادرو  آدم یِپست یول ،گذشت  هانیا یهه 

 .را انجام دهند ینیساهگ یکارها نیک  چن یهستند کسان
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 ازیهن یهاهان شیآسا یبرا و بزرگ روین پر یسامان  کیوهود  ایگو

ب   نیهه احت ،شودمی با زور درس، شا یکارها یها هه آدم نیا .اس،

 میاگهر بخهواه .یزیشها  از هنه  و خهونرو دور کردن د یرسه شیآسا

را انجهام  یکه  کهار ندشد یزیرها رباتند و برنام ک  آدم میکن انگاش،

شا  را شود برنام می -ددمنشی کش، و کشتار و  نیمانند هه -د دهن

 ولهی انگهار بها زور ؛کهرد لیرا ب  سه، آرامش گس ا دگرگو  کرد و آن

لهی کهاش و ،هها را داردشه یاند نیهک  ا ستمین کسی تناا من شایاس،.

و بخوانند دیگرا   وردند تاآمی را روی برگ  های مانندهایم نیز اینهه 

 شود.هه   یبرا یاترب یهاا  ها دیشاگاه آ  ،ابندیدر

 دیهد یرهیهچهو  دا میگهومی را نیزم ،هاا  میگومی ک  یهنگام

 نیرا در زمه یهاا  هست یهه و  شده )محدود، نیمرز نیمردم ب  زم

 میهانکهرده شرف،یهم ندارند چو  هنوز ب  آ  اندازه پ یگناه .نندیبمی

اگهر  کنهیم.نهابودش  و میبهروآنجها تها  میابیهب نیمانند زم ایارهیک  س

و  کهردهرا تلخ  شا یِو زندگ میکشرا بُ نندکمی س،یدر آنجا ز یمردمان

 یکه  آر میو ب  خودما  ببال میها را بر آ  بکوبآدم نگینن پرچمسپس 

را آشهکارا و بها  نیمادرما  زمه میتوانمی و اکنو  میافتی گرید ایارهیس

دانهش دسه،  نیهابه  چ  خوب که  هنهوز  .مینابود کن یشتریب یروین

 یکهار نیچنه ییتوانستم ب  تناهامی کاش من یول ،تنرف یبرا فتنداین

 نم.را رها ک نیزم ش یهه یکنم و برا
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73 
 .دههد ا یهم را پاایخواهد زنهدگمی کنم خداوندمی گها  یگب  تاز

را در  یسهخت یِههاریو انگهار ب دمیگها  رسه نیامروز ب  ا نیهه یعنی

مهن سها  هم یهر کس یبرا دهیپد نیا .ک  کشنده اس، نمیبمی خودم

ی از پگاه امروز چ  شور و شوق دیدانینه یول ،شودمی نیغهگ دیآ شیپ

 بهدرود دادنهدمهی مکه  آزار ییزههایدر دلم ب  هه  چ .رفتن یبرا دارم

 ایهکنند می مستک  امروز  ییهاآدم یب  هه  هانیباالتر از ا و میگومی

 .در د  پوزخند میزنم ،خواهند کرد یکار نیچن یفردا روز

 یخواهنهد رومهی آنها  که  یهم داش، برا یبازخورد هانیا کاش

دوسه، دارم برگهردم سهر  .اورنهدیادام  دهند و فرزند ب یب  زندگ نیزم

 هازمها  کیهناهاد  و ماهتهرین نیکهوچکتر .خهانواده یگقتها  درباره

کهرد   یدر زنهدان نمیهبمی ک  من ییهاخانواده خانواده اس،. )هامع ،

 یهاسها بودند که  آنها  در  روزیپ ایب  اندازه ،ذهن فرزندا  خودشا 

تواننهد خودشها  را ینهه احته ،باشد شا یِاوج خود باور دیک  با یهوان

 زیهچ دیشها تهابه  خانه  برگردنهد  گریراه د کیآ  کنند ک  از  یرایپذ

هسهتند  نیهنگهرا  ا ،خودخواه و ماربا  ییپدر و مادرها .نندیبب یاتازه

 شیرا آزمها یاتهازه یهاراه شرف،یپ یو برا فرزندشا  بزرگ شود دیشا

 پیروز نشود.کند و 

 ی پها روانهودسه،یمشه، به کیه نمیبمی ک  من یچگونگ این با

دارنهد  یخود هدف یک  برا یکسان یدس، و پا ریز تااند کرده هاابا یخ

 یههاچرخک   هق، هد و آباد ما بخندند شیل  شوند و دولتهردا  بر ر

 نیها یهه و ه چرخهدمی ترسو یهاپاودس،یب نیبا ا شا یِدار یسرما
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 و شهوندمهی پدرا  و مهادرا  یخواهخود هانباز ،در ذات آزاده یهاآدم

 .دول، اس، یبرا یبردگ شیباا

و  دارا  یسهرما یههاچرخ یههاماره ههانیها میگهومهی چه  یبرا 

 یبهرا یاتهازه یههانگرفتنهد که  راه ادیاز نخس،  هانیچو  ا ند دولت

اسه، که   نیهای پندارشها  ههه  .دنکن شیآزما شرف،یب  پ یابیدست

 کنواخه،ی ییفردا یو برا دنیایب  خان  بتا رد امروزشا  بدو  تنش بگذ

 .ندبخواب

نشهوند و  روزیبزنند در آ  پ یاتازهترسند اگر دس، ب  کار می آنا 

 یگریکار د ،ندا اس، ک  ب  آنا  گقت یها برگرد  کسانترس نیا یهه 

و  ندبود نیچو  هم پدرا  ما چن ؛مییگومی ک  ما یکار نید مگر ایننک

اگهر سهرش را  نهدکمهی راه راس، گذر کیک  از  یکس !پدرا  آناا هم

 به  یا راهی تهازه یافه، که  یزیچ دیشا ،و کنار هاده را بنگردجنباند ب

  مینترس باش یک  اندک شودمی مگر چ  .خوردب شدرد

چگون  اس، ک  کارهای نیک گذشهتگا  و نیاکها  ایرانیهها  را به  

کاریهد که  بهرای آموزیهد و تناها در دلشها  تهرس مهیفرزندانتا  نهی

 پرس، بردگی کنند!دارا  پو سرمای 

بزرگ مهن دامهدار و پدر یول میناسزا بگو ایکنم  نیتوه خواهمینه

ندا  را پو گوسه ردکهمهی خهر را رهها یگاه ،داش، یکشاورز بود و خر

از او  .رفه،مهی یکشهاورز نیها به  زمهخودش پس از آ  .پش، سرش

  نه ،نیدر روسهتا و سهه، زمه»: گق،  کندمی کار را نیچرا ا دمیپرس

ر اسه، چهو  بخر هم ک  راه را از  ،ن  دزد داریم ،کندمی یزندگ یگرگ

 ههم یگهرید یهها - را نیخان  و زم یعنی - داندمی را ریدو مس نیهه
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پهس مهن چهرا  .شهوندمهی ندا  هم ب  دنبالش کشاندهپرود و گوسینه

از  او « قهتمیآناها راه ب د یهچران یو آفتاب نزده بهرا مخودم را آزار ده

دو  نیخر را ب  او  بود آسوده الشیبود خن یگرگ ریدو مس نیدر ا نک یا

 .وابست  کرده بود ریمس

ک  شهها  نیهه یول ،میباره بگونیدر ا نیاز ا شیبنباشد  ازین دیشا

شهها را چاارپها  یخوب اس، و اگر کسه اریخودش بس نندیبن رپااچا را

و از آ  سهو  دیکنینه یگریآسوده اس، ک  کار د الشیخ گریندارد دبپ

یها کشهاورز  رو ب  دامدا زندمی ا یچاارپا یهم باشد تناا ب  گل  یگرگ

 .رسدآسیب چندانی نهی

بها  گهاه یباسهواد و پخته  هه یخهانواده کیه ،میرا ههم بگهو نیها 

و سواد خوانهد   ،سواد میگومی ک  یهنگام .کنندیهن نیفرزندشا  چن

خوانهد  و تهر از بها ارزش اریو ادب آ  بسه یسواد زندگ ،س،یننوشتن 

 .کنندمی ترکاس،کم ویرا ب گریدو ههد نیب اخ یول ،نوشتن اس،

 اریزمها  بسهها یسهواد بهرایبه یزنم خانوادهمی ادیک  فر یهنگام

در ای آدم ناپخته  مییو باتر بگهو ینوهوان ایکودک  شایدبار اس، گزند

 یمردمه یسامان  کیب   یبیمگر چ  آس سوادیب یخانواده دیدلش بگو

 کیکشور و  کینااد  نیترو کارساز نیکوچکتر باید بگویم د  ولیزنمی

 ،سهواد باشهندیبه یخهانواده اسه، و اگهر پهدر و مهادر نیهه ،زما ها

 ،یدرمهانبا خهود یا رندیگمی دهیفرزندشا  را ناد روا  و تن یهایهاریب

 ایه .برنهدمی یکیکشور را ب  تار کی یندهیآ میباتر بگو آنا  و یندهیآ

 کود را خشک مغز و ا  آن ،ب  خورد فرزندا  و چرند  با داد  خراف ،ن 
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کشور و مردمانش  کی یتن ب   یادهیآب نکش یِلیس نیآورند و امی بار

 .اس،

 و اکنهو  دیدار یادسویب یاگر خانواده ،دیندازیب  خودتا  ب ینگاه

 چه  که  شهودمهی ها پس از آ  آشکارسا  ،س،ین یمشکل دیپندارمی

 ایهسواد و یپدر و مادرتا  ب  ک س،ینآور این شرم اید.دهید ییهابیآس

 یاریبسه یهاندوَدس، خودشا  نبوده و شَه  نیچو  ا ،هستند یخرافات

که   دیهناکارآمهد و پل یههادول،بود  و  بیگانگا  یس یمانند دس دارد

دلسهوز کم شهها دس، بوده. مردم و گسترش خراف  نادانیِسودشا  در 

 یریگدور از دانش کناره  ب یزهایچاز و  دیتا  باشنیخود و مردم سرزم

 .رهایی بخشیدرا  نیسرزم کیخود و  ا و فرزند دیکن

به   :ههانیهمانند ا شودمی دس، ب  دس،نغزهایی )هوک، لطیق ،  

به  مهادرم  ،شون رهیتلقن ههراه خب  مادرم گقتم سردرد دارم گق، ک  

به   ،تهاشها کهن و یهزیگق، کهتهر تلو زندگی کنمدوس، ندارم گقتم 

 !بخور ینیریهتر شکخراب شده گق،  میاهمادرم گقتم دندا 

 ،دیهآیههنساده و روزمره اس، ک  ب  چشم  اریبس یرخدادها هانیا

مهادر را گقهتم چهو   .دیهرنگذ یبه  سهادگ یزیهچ  یاز کنهار هه یول

شهود به  ینهه ههانیاز کنار ا .مردم اس، شتریب یِفرد زندگ نیکارسازتر

 ،افسردگی مانند تنهای روا  و بیهاری ،گذش، و خاموش ماند یسادگ

سردرد و چشم درد با کم کرد   ،دندا  درد، یزوفرنیاسک پریشی وروا 

هها و یخردیب ،در برابر سن، دیخواهمی یتا کِ !شودهیدرس، ن یزیچ

  دیاوریسر فرود ب خودبی یو باورها و پرندها چرند
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 یِدشهوار ،دیهآمهی به  سهراغش یخودکشه شک  در پنداشت یکس

 کیهو رمانت ان عاشا )فیلم، یهاارهشو رخ و یزیتلو یاز تهاشا یبزرگتر

تا دچهار دردسهر و  ییداین رو یاز خان  ب ییاس، ک  بگو نیمانند ا ،دارد

 د.ینشو یزندگ یهاچالش

 سهوادیب زمها ِها ر د ِبهزرگ د ایریشه  ،هاها و غمیشوخ یهه 

با سهواد  یههگان زبانزدب   ک  شهاتا بگویم را گقتم  هانیا یهه  .دارند

 سهوادیب یاز خانواده یفراوان یهابیآس دیشا نک یبا ا دیرومی ب  شهار

آنها  را  ،دیهب  آناا ارج بنا دیاوریفرزند ب دیاگر خواست ولیباشید،  دیده

از روی نهادانی نسهخ   شا یو برا دیرها نکن یات و خراف در آغوش چرند

ههز گهره ایجهاد  وگرنه  ،دنهبگذران یزندگان یتا بتوانند ب  آسان دیچیپن

 .دیانکردهکاری  نیزم نیآدم با آوردنش ب  ا کی یدر زندگکرد  

 دینزن هخودتا  را ب  آ  را هستید، کنم شها ک  باسوادمی خواهش 

 نتا یسرزمزمین یا مادرما   یاگر دلتا  برا دوارمیام .دیو خردمند باش

نهدارم و  یکههخهودم ههم دسه، .فرزنهدتا  بسهوزد یبهرا ،سهوزدیهن

و  امدیدهندارند  یک  دانش کاف یااز مردم و خانواده یفراوان یهابیآس

 .شدم دیناام م وخورد نیتا دلتا  بخواهد زم

به   یآدمه شهرف،یک  با پ یروان یهایهاریهه  ب نیا شدمی کاش

 ،میشهو یکهدام از مها که  واکهاوهر .شهود کنش یهانش افتاده اس، ر

هها   میپرده بگویو ب کشدمی را ب  دوش یاریبس یهایهاریروانها  ب

و  هایی را هههراه داشهت  باشهندشاید بیهاری هم درمانگر و پزشکروا 

افکنهد پس هانیا !خوردیهنب  چشم  یاسودهآدم تندرس، و روا   یه

 ناههگو  ب  درو  شار اس، یهافرهن  انباریز یهاو کو  ینیشارنش
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 ،هههایپیونا دیههد. دیههخواه دیههپوسهه، شههار را بنگر ریههاکنههو  زکهه  

 یبنهدهها که  دسهت یسههسادی ،ههاآدمکش ،فروشا تن، هافروشمواد

و هزارا  رنج و درد که   زا یستگرفت  تا ز  آزاردارند از کودک یاریبس

به   شهتریک  ب یماد و فار یندار گرید یاند و از سوشده شدچار مردم

 .زندمی دامن هانیا

دارند  یو رفاه یتوا  مال دیرده از د یکسانیک  مردمش نا یکشور 

خواههد  شتریمردم هر روز ب ییِهدا نیا .تر اس،تر و زش،زار بدبوجناز ل

فروشها  دیهن و اسهتهدارا یدولتهردا  و س بود ند وَشَ  آ  هم ب ،شد

و  یپرسههتو شههکم اسهه،یس یوبههباشههد  اههرو ف یهههر ههها نههدار .اسهه،

 انه یخاورم یالبته  در کشهورها .دیهآمهی نههازاههد گهرا اسهتقادهسوء

 .دارد ییسزا هم ناش ب گانگا یب یس یدس

در ، دنرا گوارش کن یزیچ نیچن توانندمی گرا یچگون  د مدانینه

داشتن خان   یش ب  ها گذاشت  برادگانیآفر یهه  یک  خدا برا ینیزم

 هها  هایشا داری و کارخان  یسرما یهاچرخ ریها زسا  دیو کاشان  با
 توانهدیکس نه یش را هم ب  زور گرفتند و هابانیهنگل و ب حتا .میده

 !دیآمی پادگا  یتکا  بخورد و هه  ها بو

 را اهرا هایشا فرما شا  هستند و کارگزاران  ک یخاک بر سر کسان

شهود  ب  خو  آلهودهک  دستشا   نیبدو  ا ،دارا سرمای  نیا .دنکنمی

 را به  تهاراج نیکشهند و سهرزممهی را سهر ا ینوایب خو ِ پر ز یهاهام

سوبسهید و ب  آناا  ،زنده ماند  مردم شتریدو روز ب یسپس برا ،برندمی

هسهتند بلکه   شک  نه  تناها سهزاوار یزیچ خرید یبرا دهندمی کپن

 .اس، زیهم ناچ اریبس
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 شیبه اریبس یزیچ دیبا ییپر از دارا یهانیسرزم نیمردم در ا نیا 

 یبهراو نقهر بهود  نیکه  نخسهت ینن  بر کسه .دیایب رشا یها گنیاز ا

 یو بهرا ندنینشه تا آنها  بهر تخه،شا  سر فرود آورد دمنو د هنا یاهر

و  رگیاز مردم ب یشهارب  و  ندازندیب هکشتارگاه راو خودشا  سازما  

و زهرمار بدهند تها آنها  خهو  مهردم را در  رهیه ،پرس،و شکم کود 

 .برند شکشیپ هنیاهر یکنند و برا ش یش

این در صورتی اس، ک  دول، های سازمانی باالدسه، و هواخهواه  

دار شود و مجا  سرمای  شسرمای  را خود در دس، بگیرد و خود ،مردم

خوب و چه  بهد در دسه، داری چ  ی سرمای سامان . برای رقاب، ندهد

، تناهها بایهد ایههن سههامان  و بایهد باشههد و دوله و بهه  سهود آنهها  مهردم

توا  فشار بیاورند ش را بپاید تا مبادا ب  مردم زیردس، و کمدارانسرمای 

 .و زور بگویند

، نگهذارد کنهدمی ساماندهی را بازار ک  مدیریب  عنوا   دول، باید

ولی نه   ،فروشی کنندو احتکار و گرا سود ببرند  بازاریا  بیش از اندازه

 پا هم هرچ دارا  خردهدار شده بلک  بازاریا  و سرمای تناا خود سرمای 

 ند تا هیب خود را بیشتر پر کنند.روآمی توانند ب  فرودستا  فشارمی

کننهد و مهی تهرهایشها  را گهرا ههنس، با هر گرانی و تورم هااین

شگق، آ  ک  این مردم  ود ک  هس،.کارمند ههانی ب دستهزد کارگر و

هرچه  بهیش از گیرنهد و پا ههم خهرده نههیب  هها  کارفرمایا  خرده

 دهند.می گویند و ادام هی  نهی ،کشندمی ها کارتوانشا  از آ 

ی کارمندا  و کارگرا  دس، ب  افسوس از این ک  اگر روزی در صنق

مهردم دیگهری هسهتند که  ههای آنها  را  ،نشینی )تحصن، بزنندبس،
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 کهاری و خباتتشها .وَند بیداد بیکهاری و چه  از نهدانمچ  ب  شَ ،بگیرند

که  هایی دشهن مردم خودشا  هستند یا دولتیدانم اینجاس، ک  نهی

 درازشا  ب  هه  ها رسیده! دس،ِ

 میها  از  سه،یپسه، و ددمهنش چ یهاییفرمانروا بدیِ دیدانیم

 یفرماندهو  یهبرار ویژگی یکه اریبس رشوند شهامی زاده ک  یکودکان

 یکودکها  در سهامان  نیا .هوشدمی یزیچ نیدر خونشا  چن رند ودا

 رن یو ن بیو فر یمنشدستم و دب  ها ییفرمانروا نیا آموزش و پرورشِ

 یدر ناهاد اینا  .دنگذرانمی خور بود  را از سر یو توسر رندیگمی خو

 گریسرکوب د یبرا ندیایها بیب  چشم باالدست دیمدرس  شا یِب  کوچک

 ود  را دارند.ب ورُیپ توا باشند و تناا هبر ارتوانند ینهک  کودکا  

د کنهمی هاریسرکوب و ب ای رادست  از افراد  نیا ،آموزش و پرورش 

که  خودشها  در  یابه  گونه  یوله ند،بکاریفر وک  ستهگر  اهبرانیر ای

 یبهاال دیهبا پندارندمی وی را ب  دس، بگیرند هبراتوانند رمی ابندیینه

 .ند ادام  دهندنتوایوگرن  نه ،باشد یرومندتریسرشا  دس، ن

که  زورگهو و  یههر کهدام از کسهان یِسهتپاس، ک   یاب  گون  نیا

 ایه سهازما اگهر  .ردیگمی ها سرچشه دس، آ باال زا ،ددمنش هستند

 خیاز به سهامان کنهد باتهر اسه، آ  یبا مردم درس، رفتهار نهه ینااد

باالدسه،  سهازما به  نهزد  میتوانیرا نه ،یو شکا  یچو  گال ،بخشکد

سهتهگر  ،یشهکا شود.می هرچ  هس، از گور خودشا  بلند رایز ،میببر

 .ندارد یسود  یستهگر برد  هپیش 
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74 
ک  سرخ شده بود و با خهودم گقهتم  کردممی تم آسها  را نگاهداش

 دیهههر روز با پهس ،باشهد گناها یخو  ب ختنیآسها  از ر یِاگر سرخ

 .مینیرا بب یآزاد و خوابِ میب  خواب برو دیم، نومینیآسها  را سرخ بب

 هم ب  دور از ستم باشد نیزم یکره نیااز متر  کیکنم یهنگها  

 بها دیهد  ایهن ههه  نهابرابری .شهودمی دهیستم د از زمین ییهر ها و

 نیدر هه گرید یهاانکاش دارم  گرید یهاان ش یگون  ک  در اندهها 

 رابیسه یزنهدگ از پا ب  آ  بگذارم و توانستممی بود ک  تناا من نیزم

 .شوم

هنهوز  .امافتهاده یو از شهور و زنهدگ مبهرمی ک  رنج س،ینزمار ید 

 را میههاکه  نوشهت  یاریبسه م.سها  دارزور بیسه، و سه  هوانم و ب  

 تهن آدم دادمنهد کیه ی.سهینومهی اهیو سه کیتار ندیگومی خوانندمی

به  خهدا که    نهدیبمی یاهیهز س یزیچ دیو ب  من بگو دیایب )عاد ،

را با د  و  ا گرید نجتاکنو  ر باس،یز یزندگ ندیگومی ا  ک آن ،س،ین

هها ههم از آ  یانهدک یوله ؛ننهدیبمهی اند و تناا خودشا  رادهیها  ند

 یبهرا نیها .کنندمی کهک ازمندا یشا  ب  نآرامش دل یهستند ک  برا

 یبه  انهدازه مهن نهدیگومی هااز آدم یشهارک   س،ین یکاف کس یه

 چو  از دید من یک دس، صدا ندارد. ،کنممی کیخودم کار ن

 رایرا پهذا  و آنه مگرد ههم آور هاکیرا  هانیا یهه  شدمی کاش

خود تالش کننهد تها هاها  از  یاز اندازه شبی ،د  کیکنم ک  باهم و 

 .شود رو یب یاهیس
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 یزیهبه  چ خواننهدمهیرا هها نوشت  نیک  ا را یدوس، دارم کسان 

 یزیخواهم هر چمی از شها .ساده اس، اریک  بسبدهم  فراخوا  شگرف

آنگونه  که   .دیههانگون  ک  هستند باور نکن را دیشنومی و دینیبمی ک 

 ژهیشها را ب  و .ی چیزی دارند شها نداشت  باشیدنگرشی درباره دیگرا 

از  یکهی دیهدانیههنکه  خودتها   یزیهبه  چ ،دههممهی بود  فراخوا 

باشهد و نگهاهش دگرگهو  به   ژهیهکه  و یآدم .تا  اس،رنج یهاندوَشَ

 شداد توانهدینه یکجا کس  یخورد و هیشکس، نه چگاهیه ،رخدادها

 .داد کندیب را
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75 
ش و اههه  ن نیب  ا خواهممی را دوس، دارم و میهالد دفتررن  ه

 ییزههایشوم درونشها  چه  چ ادآوریک   نیبدو  ا ،مبهان رهیخ ییبایز

چاهره  یرا از رو یکه  آدمه نیها  سه،یب  ماننهد چ یدانمی ام.نوشت 

چه   شدرونه میبدان نک یبدو  ا میشو کیب  او نزد میبخواه و میبپسند

پهر از  ایهآزار دهنهده اسه،   بهد ایهخوب اس،  شیهانوشت  ،دارد زیچ

را  یتا درو  دفتهر ،بگذارم میا  را با هه  در نیدوس، دارم ا  شیآسا

 شیبهایز یههاافسو  رن  ،س،یچ اشمای و در دیو ندانست دیانخوانده

ها هم چنین اسه،، شهاید هلهد زیبهایی داشهت  آدم درو ِ دفترِ .دینشو

 توا  گق،.باشند ولی تا درونشا  خوانده نشده هی  نهی

 نیژرفه یهاخط اش و نشان مریو زما  درگ نیبا زم س،یگاهچند 

 ،پهاک کهردم یدیپاز آ  را با دستها  س دهیچک خو ِک   دستانم یرو

 .ماندندهم دستها  آلوده شد و هم دستانم رنگین  یول

را چه نیزمه  سهتندیک مرا دوس، دارنهد ک یآ  کسان  ستمیمن ک

 خهواهممهی چرخهد ومی هزارا  پرسش در سرم  ناپسند شده نینچنیا

 شهتریبسهرانجام  هه  با خودم کلنجهار رفهتم نیا م.آزاد شو و دگرگو 

دلهم  . حتاساختم ترسخود  یساده برا اریبس یزهایو از چ دمید بیآس

بروم و  گذرانممی یک  درونش ب  زور زندگ یبیاز شار پر از آس رودیهن

هاها  دسه،  یانگار هه  ،شدم گان یبا ساختن ب .بسازم یاتازه یِزندگ

 .هه  رنج و درد نیدر دس، هم دادند ک  من سازش کنم با ا

  برگه یبا هر واژه که  روشدم و می خودنوشتن از خود بی با یگاه

پس از چند برگه   ،شدمی درو  نیمورف میهادر رگ ایگو ،کردمی چک 
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را مه ههاچند ماه اس، ک  خهواب .دمیخوابمی با لذتو  شدممی اوشیب

 زیگر یبرا دیبا  س،یچاره چ یول ،دهند و دوس، ندارم بخوابممی زهر

 یب  کارم ادام  دههم تها بهراو  زمیاز خواب برخ پگاه چرندم یِاز چگونگ

و  ردهمرا با خودش ببرد گذر که نک یبدو  او او ل بسازم پُ یگریکس د

 ،لنگهدمهی کار یها کی ،س،یدرس، ن . اینکندمی را یسپس آ  را و

 .شتاب کنم یپر از شگقت هاا ِ د ید یبرابگریزم و زودتر  دیمن با
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76 
 کهاش  ییبهایزو آشهنا  میهه  برا نیک  ا یاهیس یاِ ،دمیکجا د 

شدم و ماه ینه دهیها دو من شب یکردمی رپُ ،از رنگ رونم راد شدمی

. این نباشد نیو زم دیخورش گرمیانجی گریبردم تا دمی را در خودم فرو

 یگر خودش کار و زنهدگم  ب  کارش ادام  دهد خواهدمی یتا ب  کِ ماه

 توانهدینه و هم شده دیشا ،ها سا  اس، ک  خست  نشدهو یلمی  ندارد

 ریهمهن ههم گ ،میهاننهدهانهدازه  . آخ ک  چ زدیبگر   وهاذب  را شکست

 بارهچنهد یشهب به  کارههاهرهر روز و  و امهافتاد اتیاز چرند یاریبس

 بنهدیمهن ههچهو  مهاه پاولهی  ،ک  بر گرد  من اسه، گویا پردازممی

 .کنممی را آماده امکول اکنو  از همو  روممی من .مانمینه

 دهیشهن یشهاد ادیهو فر  از آ  سهو برخاسهت زیبهاییآهن   یصدا

که  خانه  و  شهنوممهی را ممهردم  وَیش یصدا گرید یاز سو .شودمی

بهر  که  چیهره ای آشهنان گایب ای   کردهویرا لیس و زلزل را  شا یِزندگ

در  بیدروغ و فر یدانم از کِینه .برده میا  ها را ازیخوب یهه  ماس،

 یکی .دارندمی هم ستم روا بر نیکرد ک  چنرخن   مکشور ا نااد مردم

 یدلتا  بسوزد ک  خدا هم دلش بهرا گریکدی یبراها نادا  دیبگو س،ین

هها  باتر که  نهابود  ،ستم روا دارند گریکدیب   یاگر مردم .شها بسوزد

 .نهاند خیشوند و نامشا  در تار

 یهااز رنج مخواهند داش، ک  بتوان روشنیچشهانم  یدانم تا کِینه

. افسهوس که  سهمیبنوک  بر مردم روا داشت  شده  ییهایخودم و سخت

شوم و بر می د اس، ک  در بود  او دو نیا ،هاد یدی هه آورتر از درد

آورده  دیپد ای یشده و سا خت یشب و روز در هم آم .کوبممی سر خود
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ههه  رخهداد  نیهتوانم گام بردارم و بنگرم به  امی من تناا و یستیاز ن

هم ک  شهده  نیزم ریگها  از زیب میچو  اگر بگو م،ینگو  یناگوار و ه

خهوب و  زیههه  چ یکنمی ن  اشتباه» :دیگومی و ردآومیبر سر کودنی

 «ای!اس، و تو سخ، گرفت  امن

ک   هرهاشد و  یآگاه یِک  بان دبا نیو رسان  نقر یبر پدر تکنولوژ 

 شهتریتا ما درد مردم را ب ندکرد ییبزرگنها دلشا  خواس، از ههین راه

  کود یِمذهب کیو  مستیزمی نیزم نیدر ا شیپها کاش سده. مینیبب

و هها   شمزما  با نیدر ا نک یتا ا گقتممی روو ب  زنا  زبودم در اروپا 

دس، کهم بایهد در  و خونم ب  هوش بیاید. نمیببها را بیخ گوشم کود 

 تر!کود شدند تا می ها باتراین زما  آدم

 نجایدادگرا  ا ، یه گریک  دخدا   چن  بیندازم سها یب  کدام ر 

 یگقت  یب  درست یو را رندیگمی دهیدختر را نادو ب  پسر  یدرازدس،

 یازنا  باشد بهر یاز سو ییاگر دغا سویی دیگر،از. دهندینه دهیستم د

 ا یه  بنچه ایهن !دنآوریکس نه  یه یخانواده ب  رو ا یاز بن یپاسدار

 که  هوانها  به  شهوندمهی  آ یِخودشا  بهان  س، ک  پا گرفت یسست

از  و ندنسهتایرا نهه دهیسهپس داد سهتهد ،قتندیب یکارو بد فروشیتن

 .ندیگومی توانند ب  فرودستا  زورمی هر چ  گرید یسو

 شهتریببهازی دورویی و دودوزهک   دمیرس نیب  ا  س،یچ دیدانمی

 نجهایا تواننهدههین یههچو  من با راست یو کسان س،هاآدم یپاسخگو

 و لهذت و  اینها پسه،  نیهیهلهد آ زیهر یبکاریگر با فر؛ ماورندیدوام ب

 .خدا دگا یاز آفر ییهوباره
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 شودمی چگون  .آوردممی ک  شاخ در شنوممی و نمیبمی ییزهایچ 

 اششبان های را برای شیطن، نقرات متقاوتی ،هر روز از ماه یبرا کسی

نشیند مردم را ب  خهودداری و دوری از و سپس باال ک  می داشت  باشد

 و   خود بسهوزندرَهوانا  در آتش وَ گرید یو آ  سو شاوت فرا بخواند

دم و  ینه یدچارنهد و هز یو کارگر ینشوند چو  ب  هبر زندگ ابیکام

  آورندمی بازدم خود را ب  زور در

سر  ،باالتر از خط فار یاندک ایازما  ه یمیان  یهاهوانا  در طبا 

و  یونیهپمواد ا ،یخوشگذران ا یدق ی دهگذارند و برامی هرا کال گریکدی

 دس، یآدم دور از سرش،ِ  ب ییب  کارها . آنا برندمی روانگردا  ب  کار

 یدآمی هرچ  بر سرشا و شوند می هر روز ناهنجارتر از پیش و زنندمی

 گویا بس نیس،.

هها  دخترهها  میرومی ک هلوتر و  دخاموشن س آبروراز تدخترا  

هم  و پسرا  ستندین یانیبن  یه بندیکار ک  پادغا ای شوندمی تباهکار ای

 یشده ک  مردم را ب  هر راهه یزیربرنام  ،سامان  نیا ایگو بدتر از آنا .

دو  ای کی نمیبمی خوانممی را ک  هایغرب یهاکتاب .بکشاند یب  بدبخت

در  آنها  درس، اسه، اند. را پش، سر گذاشت زهایچ نیسده اس، ک  ا

 ،ردمهوا نیهدسه، کهم در ا لیو ،نداهافتاد ریگ نوین یِنیشارنش گنداب

 یسهو و شهادکام به  شرفت یپ یکشورها .دارندناچیزی  یدشوار اکنو 

هر روز ب  غرور مردم روند و می نیآفریو شاد یفرهنگ یسازهاوساخ،

بانهک و  ،بناها نیا یها ا یبنسس، یو در کشورها ندیفزاامی خودشا 

 .شودمی خانواده ساخت کیقری و  یهادادگاه
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 شهتریها بسهازما  این ولی ،ام یا ن  ها گقتبانکی درباره دانمینه 

 .شهوندمهی سهاخت  یانسهانریهغ یو سهودها یدزدو  یکالهبردار یبرا

 شها یِو زندگ دنرومی لجنبا سر ب   قتندیآناا ب یتل  ریک  گ ییهاآدم

سود گرفتن از  ندیگومی دار اس، ک خنده اریبس میبرا .رودمی از دس،

امهروزه  یوله ،گناهی بهزرگ اسه،فت  ب  امان، گر یک  از تو پول یکس

و ههچنین صاحبا  مشهاغل  چارهیکال  از مردم فرودس، و ب یسودها

 ،ییزناشو وندیپ یبراهند پو  د ا  اندکیتا ب  آن شودمی گرفت  پاخرده

 سه  نیا یبارهدری کوچک. هایتولید اندازی شغل وو یا راه خان  دیخر

 .ک  خواهم گق، در دلم مانده  گقت اریهم بس

به  سهن، و  خهواهمینهه .اس،ای ساده اریبس زیچ ییزناشو وندیپ 

 میسهتیامی باور نیما بر ا ،بپردازم ههسریکودک و یزور یهاییزناشو

و زهیهبا انگو هرچ  هس،  و دروغ اس، ندارد یهست یهایزین چیک  چن

و  یینهاخود ریچگون  مردم را درگ دینیبب .اس، و پسردختر  یخواست 

 ییپهو  نداشهت  باشهد به  زناشهو یکردنهد که  اگهر کسه یپو  پرست

 .کندیپو  نگاه نهیهم ب  آدم ب یکس و شدیاندینه

هستند چو  نگنا هم در ت میان  یطبا  مردمِ هانیا ،ب  کنار هانیا

 آنجها که  کننهد و نه یهز های بیاهودهو زرق و برق اتیچرند ید برایبا

 .فتندامی هابانک گیر ،توانندینه

 یبهرا یوله ،نه  ایهگقهتم  ترپیش دانمینه هم خان  خرید یبارهدر

بتواننهد خانه   دیشها تها کنندمی سا  کار ا یمردما  سال ،داشتن خان 

داشت  ب   یک  خدا ب  ما ارزان ینیزم دیخر یبرا دیشها با ،داشت  باشند

پراکنههده شههدند و  نیزمهه نیدر هههه هههال،دو د.یههههها پههو  بدهدول،
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 شه یها را در چن  خهود گرفتنهد و خهو  فرودسهتا  را در شنیسرزم

 .کردند

شود می بانک ماربا  دراز نها،شمی اینجاس، ک  دس، یاری گرگِ

پولی با  ،ی ویرا برای خرید یک خان  کنند از تبلیغ.می ها را پرو رسان 

س بها سهود بسهیار و سپ گذارندمی ط بسیار سخ، در اختیار مردمشرای

بیکهار یها از کهار  میها  این شانس بیاوریم ک ؛ گیرندمی پو  را باز پس

 افتاده نشویم و توانایی بازپرداخ، داشت  باشیم.

 ،هرگهاه ایهن مهردمک   پا هم بگویمخرده صاحبا  مشاغل یدرباره 

رسند که  یها شرافتشها  می ها بیقتند ب  هاییخدایی ناکرده گیر بانک

ورند را از هیب مردم و آمی شا  را ب  باد خواهد داد یا هرچ  کمهستیِ

تواند با تولید هنس نامرغوب می این .کارمندانشا  برداش، خواهند کرد

 .باشد یا ایجاد گرانی یا ب  ناچار واردات و قاچاق کاال

دارا  هها به  دسه، ههها  سهرمای صورتی اس، که  بانهک این در

و  انهدبازار را از هر سو ب  دسه، گرفته ک   اداره شود ی دولتیبلندپای 

کارفرمایها  و صهاحبا  مشهاغل کوچهک و بهزرگ و  یِاخالق رذال،بانیِ

ههر روز مهردم را  ایهن شهده بر ایهنک   شوندمی ی زیردستا  آنا هه 

 .تر از دیروز ببینیمفایر

 مهن .نیسهتم اهتهاعی یا ایسههی ،هی  مکتب سیاسیمن گرفتار  

پراکنهده از  یب  گون  میاهدهشنی و خوانده در چو  دادخواهم و هارز 

رفهاه مهردم  یبهرا یدولت  یه س، ک ا یاریبس هایسده ،دانستم خیتار

ش و ناهاد پسهت دلیهذات پ یشده برا نیگرفت  و هرکس باالنشن خ،یر

 زورگهو ایداده  بیفر تاج و تخ، یدروغ گقت  و مردم را برا ایک   اس،
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کوتهاه به  مهردم  اریههم بودنهد که  بسه ییههادوله، میها  نیها بوده.

و  م  که  دشههن مهرداسرشت،ب  دس، پس ای یول ،کردند ییهاخدم،

 شهرف،یپ د یک  چشم د گانگا یب ،ب  دس ایشدند  یبراندازآسایشند 

 .از میا  رفتند مردم را نداشتند و چپاو  خاک را در سر داشتند

و  میخهورمهی یلیسه چهپ و راسه، ،از هه  ها ناآگاه یهاما آدم 

 یتناها بهرا ا سپس دلهه ،زنندمی یچ  گروه ایو  یچ  کس میدانینه

گرفته   یبه  بهاز ذهنِ ینشده دلها  برا گاه یه .سوزدمی ها یهازخم

 نیا .میو کاس، شو کمیآگاه و ب و شدهدس، ب  کار  تا بسوزد ما شده

 و اگهر سهرِ سوزدمی ا خودم یماس، ک  تناا دلها  برا یخودخواه از

چهو   ،میآوریخهم به  ابهرو نهه از تنش هدا کنند ها یرا هلو  یههسا

 را یها شرف و آبرو شو در برابر میاز دس، داد  ها  دار ترسِ ش یهه

بهرای اینکه  دچارنهد و  اپیهو که  به   یکسان نددرس، مان .میگذارمی

 را ستشها یهسه، و ن ،قتدیدارد ب  درد ن ازین یونیپک  ب  ماده ا تنشا 

 و غیرت و ناموسشا  هم کنارش. فروشندمی

 یونیپرفت  و اپدر بر باد کیچگون  اس، ک   این ب  گرد  کیس،  

و پسهرش زور  تواند ب  ز  و دختهرمی لجنش یِسا  در زندگ یهاسا 

فرزنهدانش را س، ک  مرد خانواده ما ی زمان ندچر نیاز قوان   ایندیبگو

 یپروانه چو  قهانو   کند،می و هرچ  دلش بخواهد داندمی خود آ ِ از

دچهار باشهد و  عتیهادهم و اوَاگهر به  تَه احت ،را ب  او داده یزیچ نیچن

 .اش را بقروشدخانواده زهایچ نیا یبخواهد برا

و  ستندیهم ن یاهیگ گزندبار ک  حتا یونیپمواد ا دیبگو س،ین یکی

از کجها  ،رسهدمهی و ب  دسه، مهردم شودمی ساخت  ییایهیبا دانش ش
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اگهر در درو   نیسه،  اگر تولید در درو  کشور شودمی هادرو  کشور

و  توانهند  دایهیهه  ش نیکشور ا انگیز اس،،چ  شگق، شودمی تولید

 . س،یآگاه ن ا دارد و دول، از آن ییزهایچ نیدر ساخ، چن نخب 

 یدسه، به  کارهها ،برندمی را ب  کار ییایهیمواد ش نیک  ا یکسان

لی مهن و ؛توهم اس، یاز رو یکشآدم شنیکهترک   زنندمی نیگاهس

 ایه فروشیتنفرزندا  خود را ب   ،زنا و  ک  مردا  امدهیرا د این بدتر از

یا با کارهای محافظ، نشده چنهدین آدم نهادا   دارندمی پخش مواد وا

  چهکننهد. مهی دچارههچو  ا  آی وی های عقونی دیگر را ب  بیهاری

 ییزهایپوس، شار چ  چ ریز  دهدمی کار را نیای آناا پروان   ب یقانون

 .شد دخواه وان ید ندیبب کبارهیها را ب  نیا یدهد و اگر کسیک  رخ نه

 یول ،سمیها چند کتاب بنوهستار نیهر کدام از ا یدوس، دارم برا 

 کهود کاش من هم مانند مردم  .کوتاه اس، و دردها فراوا  اریزما  بس

بدههد  یاد و کاغذپارهنرد بخواوِ میتا برا رفتممی هادوگر ایما  ر زدب  ن

 هاسه،. اگهرنیا زمن فراتر ا یدردها ؛ ولیبخور و ندازیب  آب ب دیبگوو 

  یهه ،ما  من خود خهدا ههم بهودر و بودندس، هم را ییزهایچ نیچن

 .شدیدرس، نه یزیچ

 یهنگهام یوله ،باشند یآزادو  یهاا  در شاد یدوس، دارم هه  

 دارم پس من ب  درد چه او یتوانم ب  آگاهیام را هم نهک  افراد خانواده

  شه یاز اند یاتُ ن سرِیبا ا دنرومی نادا  ب  کجا یهاآدم نیا م خورمی

 به  کم تالش دارم ک دس، یول ،ستمیهدابافت  ن یمن خودم هم تافت 

 .گاه شومآو  مراه درس، برو
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77 
و من  ندیگرامی یاهیسرم ب  س یباال یکم شده و پرتوها ییروشنا 

 نیها د ونشناور سبز ین یزم کیک  در  ی هستمسرخ یهارف در گلژ

 گذاشت  بودم و راه شیرا بر رو میپا شتریک  پ ینیاز زم زیخود ن ،ن یزم

 را خهود میهروب شده و رو هریتنم را چ یما هه گر. تر اس،باال رفتممی

 ا نهوکههکارم به  برگه گذاشتم و خود مزانوان یدفتر را روک   نمیبمی

 دهیشن مرامونیک  پ ییاس، از زندا  و صداها شا یچشهانم پر و زندمی

 ،یکیاز تهار شیکه  په شهودمهی دهی  هم شنآواز بلبال یصدا .شودمی

ک   دمیدمی کیکاش از نزد .را گوش نواز ید و زندگننکمی ییسرانغه 

 یرنگهیها ب  بهروزها رن  نیا ،دارند یخوانند و چ  رنگمی چگون  آواز

 .را فراموش کرده زیهه  چ زیروند و چشها  من نمی

را  میسهرا یهاپرده ،بیدلقر یو چشهان نیزر یهابا مو دیایب یکس 

هه   ،و خشم ییگند تناا یبو .را ب  دلم روان  کند ییروشنا ند وکنار ز

درد و ب  باد  ی فراموشیِمای  -ی باستانی کنندهسرخوش و را گرفت  اه

آرزوهها در  نیکاش ا .دهدیرا نه زیچ  یپاسخ ه -ها ی سرزمیندهنده

را شاد نبودم و  میاز سقرها کی  یمن ه ،شدمی ماند و برآوردهیدلم نه

روم می هر ها ک  یول ،باشم یکوبیدر هشن و پا ش یهه خواهدمی دلم

 .اس، نیدامن شار را گرفت  و مردم لبخندشا  نهاد یافسردگ

  امگذاشهت  پا ب  گیتی ،شوم زما ِ نیک  در ا کردم یمن چ  گناه

چگونه  د  گهذرمهی سخ، بر مهن نیگر دس، من بوده ک  اکنو  چنم

 نهدیبمهی مهرا دوسه، ندارنهد و ههر که  مهرا از دور مکانیاس، ک  نزد

از هر که   . منندشکمی سر و دس، میخواهد مرا دوس، بدارد و برامی



 160                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

م با بیفر یک  برا مترسمی چو  ،زانمیاس، گر کیب  من نزد اشش یاند

 دور هسهتند مهن خواها  ک  آنا  یهه  از . منباشد شدهمن ههرن  

 .شوممی

ش هم درسه، پس باور ب  هانداران ،شده بیاز فرپر هاا  ک   نیا 

ریهزه آنهانی هسهتند که  از غ دهندینه بیک  فر یتناا هانداران. س،ین

هها  خهردی که  آدم پهاد  .خرد ندارند کنند و چیزی ب  ناممی پیروی

هرگهاه هانورا   کند.می گیرد و خودش را نابودمی ی هاا  ب  کارهه 

و ههر  شهده آمهاده آمیهزش یخواهند بهرابو هر دم  خوابندمی دبخواهن

  یبهدو  داشهتن هه کنندمی خورند یا شکارمی خوراکزما  بخواهند 

 .یترس

و  د یخورد  و آشام ،خواهندینه نیاز ا شیب یزیچ یاز زندگآنا  

 .ندشهاننبهود  اوکنجک و یک  دارا هستند را مد یشیآسا نیو ا آمیزش

کنهیم تر زنهدگی مهیهم پس،بخواهیم درس، بیندیشیم ما از هانورا  

ی ها را نداریم مگر زیهر یهوغ قهوانین نوشهت  شهدهیک از اینچو  هی 

خواهند. ما در ایهن زمهین بها نهام تجهاری پقیوزانی ک  بردگی ما را می

کدام از نیازهای تنها  مگهر بها دهیم و هی ب  آنا  سواری می« انسا »

ی مها را ههدف گرفته  و از شود. اینا  غریهزهها برطرف نهیقوانین این

تا بتوانند بیشتر روی تخ، بنشینند و نهابودی  کنند!ها  میدرو  ویران

 ما را روی فرش ببینند.

خهواهم  ا یهبه  پا یاواژه ایسخنا  را با چ  دستواژه  نیا دانمینه 

را مه خواب .رسدیهنب  ذهنم  یزیچ .من چ  خواهد شد ا یو پا دیرسان

 زیهمن ن و ک  مرا دوس، دارد نمیرا بب یفراگرفت  و دوس، دارم دخترک
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و  میکنهمهی یساده با ههم زنهدگو  یچوب ایکلب ر د دوس، دارم. او را

داشت  باشهد بها زرین  ای ییخرما موهایههسرم  دارم س،. دوایمآسوده

 زیهتا ههر گهاه از ههه  چ دیتر از خورشگرم یروشن و لبخند یچشهان

 .بازگرداند یبودم مرا ب  زندگ دیشدم و ناام گریزا 

بهرآورده  بیهاا  پر از فر نیدر ا و کاش دارم یناشدن ییمن آرزو 

 نه یپهر از خشهم و ک یهه  نوشت  نیا میا  ندیبگو یچند دیشا .شود

 ههسهری ک  خواهدمی را زهایچ نیچگون  دلم ا ،هاب  هاا  آدم سب،ن

از  شهتریب یزنهدگ اگهر دیهباور کن یول  داشت  باشم و فرزندا  شاد بایز

ک  هاها  به   یو مرگ باشد آ  هم زمان یدر راه آزاد دیبا ،باشد هانیا

شهود از آ  ینهه و ههم هسه، نیچنک   شودمی دس، ددمنشا  اداره

 .کرد یپوشچشم

 زیچ  یتوانند ب  هیهستند نه یو آزاد ییک  ب  دنبا  رها ییهاآدم

 اریاگهر بسه .داشهت  باشهند ییدایهههراه بها شه یِو زنهدگ شهده وابست 

را ادامه  دهنهد و تبارشها   ،از مرگ شیپ توانندمی شانس باشندخوش

را کنهار ههم  ییزههایچ نیچنه میتوانیما نه .سپس ب  کام مرگ بروند

 یبهرا د یههنگ و رفهاه و دربرابرشها  شیآسها ،فرزند ،ههسر ،میبخواه

  ی مردم هاا ! و ایجاد آسایش برای هه  ها یرسوا کرد  دژخ ،یآزاد

اگهر  میگهومی ب  خودم یگاه ،رمیبه دندارم با شکنج  و در دوس،

 م،دهه ا یپا یزندگ نیب  ا ،کنم یکردنم کار یآزاد زندگ ینتوانستم برا

ک  مهرا  کنندمی هزارا  کلک سوار شمرموز یروهایهاا  و ن نیا یول

 .ندکن گردا یکار رو نیاز ا
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78 

 یوله ،و چگون  رفتهار کهنم میبگو دیبا یزیاز چ  چ دانمینه گرید 

که  مهرا  مرامونیپ یهاآدم ی  براچ ،اس، و دردناک تلخ یزندگ یادام 

 م.شوینشده و نه  افتیدر گاه یخودم ک  ه ی  براچ ابندییدر نه

کهار به   نیها یبرا یول ،سمید  دارم را بنو دوس، دارم هر چ  در 

 افهزو  میکهار ههر روز دردهها نیهکنم و با ا یزندگ دیتن با ده یهانداز

 نیکاش ا .نوشتن کنم یشوم و هر روزم را فدا راینام دیباپس ، شودمی

 انجهام پروردگارشها  یبهرا ا  ک مردم ها و خم و راس، شد ِزانو زد 

 ممن سردرگه یول ،بردمی باتر یکارساز بود و آنا  را ب  هااندهند می

  هنقرسهتاد یهها برا یانام  ،سوآ  از هاا  باترِ یگاه کس یک  چرا ه

 ریهگ یدر زندان ،رودمی  کبدتر و دردآورتر باشد و هر جانیجا از اآن نکند

  شیهاندانم یب  گستردگ فتدامی

م تراوشهش مغزم ک  ههر دَ یهم برا ،پرداختنش هم ترسناک اس،

دارا  و دکها  ا یسراداستا  یهم برا کندمی اموان یو د شودمی شتریب

 کرده یبرداش، کنند و داور یزینوشت  چ  چ نیاز ا س،یآشکار ن .نید

 .باتر بدانند میمرگ را برا سزایو سپس 

 دانهمینه منشود و می اف،ی ییهاراه یب یانیروزها از هر هر نیا 

و خودشها  و  رونهدمهی آ  ی راههیسهراغ بهب  راس،  کیها چرا آدم

 نیبا مردا  هستند و ا یزنا  خواها  برابر .رندیگمی یرا ب  باز گرا ید

 یکارهها. ند تها دادخهواهاهشد زیسترفت  و مرد راه یب  ب شتریب ا یهر

زمها  را هاو  ندنکمی بودنشا  دور ز  خودشا  را از کرده،دور از خرد 
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گیرند و هرچه  هوی، مردا  را نادید می .کشندمی بزرگ یهاب  چالش

 بینند.ناکامی داشت  را از چشم آنا  می

 میخهواهیههچو  من نه یکم افراددس، یول ،کسگویم هی نهی

چ  برسد ب  زنها   ،شود ددایرش، هم بد تا زیموهود زنده از ر کیداد 

هسههتند و اگههر آنهها  در زنههدا   هههاآدم نیادیههبن یدهنههدهکهه  پههرورش

ن  تناا ب  کشور ک  باالتر  باشند زیستز  یهامردا  و دول، یِکارندانم

ههای باشد ک  دوله، .شودمی زده بیآس یازما  هاانه یتن از آ  ب  

بروند و مردما  دریابند هرچ  ب  زنانشها  سهتم  میا  زودتر ازستیز ز 

کنند، سزایش را اگر خود نبینند فرزندانشا  خواهنهد دیهد، آ  ههم بها 

 ای، پر از دغا )خیان،، و فریب و نابرابری.هازمانی )هامع 

ههدایی میها  ز  و مهرد شود اینگون  بازگو کرد ک  هرچ  پس می

پایهدارتر  ههای ددمهنشانشها  بیشهتر باشهد دوله،بیقتد و دشهنی می

هها میها  هایی ک  دول،خواهند شد ک  باترین سنگر در میا  درگیری

کنند ههین درگیری میا  دو هنس مرد و ز  اسه،. مردما  ایجاد می

ه ببرنهد آنا  اگر از درگیری تیره و تباری و نژادی و زبهانی نتواننهد باهر

 سوزانند.اینچنین هریانی را گسترش داده و از ریش  می

نادرسه،  ا یهد که  درونشها  هرهستن ا یگرایمل ،گرید یاز سو 

و کوچهک شههرد   ینژادپرسهت یو ب  سهو اندایجاد شده یا ایجاد کرده

آ  دسهت  از  ،آور اسه،م شهگق،یکه  بهرا یزیهچ. هها رفتنهدآدم گرید

نژاد  ،نهون  یبرا. اندافت یننژاد را درس، در یهستند ک  واژه ییهانادا 

 ایهآ  از کجا سرچشه  گرفت  اس، هانیا .دسنجنمی شیگوو را با زبا  

و باشهیم  کهود اگر بخواهیم  دانممی ک  من ییتا ها  هم دارند یردخ
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 گهریدو  چاره رن  پوس، و ،ژ اد بست  ب  نژ بندی کنیم،نژاد را دست 

و سهرخ و سهبزه  دیپو سه اهیندارد و س یارزش  یک  البت  ه زهاس،یچ

را  گریهههد یهتهیبها ههر ق دیدارند و با کسا یاسکل،  یند و ههگآدم

 .دارندبدوس، 

 زیهسهر چه  چ ،اههکهود  نیهاسه، که  ا نیا یبرا نم یهاگقت  

و  راه انداخت  خواه،)هدایی های پانیسمهریا  و ب  این باان  هنگندمی

را  یچه  کسه هاب  دنبا  هدایی و بخش کرد  خاک و سرزمینند. این

 گرا یو د ددهنمی وس،یپ را ب  نژاد اتیچرند نیند ک  اا داشتپننادا  

کنهد نهژاد هرک  گهها  مهی  ندازندامی گریکدیبا آناا ب  هن   یرا برا

دیگری دارد و هدا از مل، کشورش اس، حق ندارد آواز هدایی بخواند! 

زننهد به  ههانجها رفته  و نهزد نیاکانشها  اینا  سخن از هر دوزخی می

هاییسه، که  ی دس، هها گرایی و فدرالیسم ساخت زندگی کنند! قوم

 را آرزو دارند. ها چپاو  خاک و سرزمین

های کردنشین از آ  ایرا  بوده ز نگاه تاریخی سرزمینبرای نهون ، ا

ههای تهاریخی و مردم کردزبا  ههگی تبار ایرانی دارند. نگاهی ب  ناشه 

ههایی ایهن بیندازید خواهید دریاف، ک  در چ  زمهانی و در چه  هنه 

ها ب  دس، عثهانی از ایرا  هدا شد و سپس با فروپاشهی آنها  سرزمین

گهاه رنجهی که  کشهور بخهش شهدند. مها ههی ها در چند این سرزمین

گیهریم ولهی کشهند را نادیهد نههیها کشیده و مهیها یا بلو کردستانی

ی شارها در سهختی و رنهج به  ی مردم عادی در هه هنگامی ک  هه 

 برند و کسی تافت  هدا بافت  نیس، چرا باید ب  هدایی اندیشید سر می
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 سهخن یشها ارزش دارد ک  من ب  زبها  پارسه یچ  اندازه برا نیا

با من  ای دیکشرا بُم شیبرا دیبخواهک   یسیانگل یا یو شها ترک میگومی

های خاورمیان  ک  امروزه در کشور کود  خواها هدایی  دیکن یدشهن

 ...و )افغانسهتا ، و آریانهاو تیهره و تبهاری ماننهد ایهرا   و چند گویشی

مهدار یا روباها  سیاسه، و کود  خودرندههای د و از سوی دول،هستن

به  بایهد ، دنبدان را نیاد شونمی تحریک یا تغذی  ،خوارهای هاا کشور

و  رهیههه  ت نیک  ا دنکنمی یزندگ ینیدر سرزمچو   دببالنا  شخود

 یماربهان ی یسا ریداده اس، و تاکنو  ز یو زبا  را در خود ها شیگو

 د بود.وگرن  چیزی هز توف سرباال نخواهن دناکرده یزندگ

و اقوام را ب  هها   هاهریو ت هدافتا نها یب  ها  سرزم انیخوارالش  

 با نهژاد یوستیپ  یو زبا  ه شیک  گو دندانهین ایآ یول ،ندازندامی هم

بها چنهد  یک  در کشور دنالب  خود بب دیاگر هم داش، باز هم با  ندارد

چرا باید در سرزمینی ک   !دنکنمی یزندگ متهد  یهانژاد ههچو  آدم

بهر  بها در راهاس، گذشت  و تهد  دارد و معنای راسهتین کشهور هزاره

داشتن این هه  ملی، و گویش و زبا  ب  هاانیها  نشهان  داده، اکنهو  

 ی بیگانگا ، پرچم کشور زیر پرسش برود سر این چرندیات و دسیس 

سهرزمین کاهن درختا   عهر یک  عهر ایجاد شدنش اندازه آمریکا 

هنوز هم  ،فرهن  و نیک نژادی هستند )مدعی، و داومندما هم نیس، 

 ا آن یگسترده یداربرده ترشیپ من .اس، اهیو س دیپس میا  یریدرگ

هنهوز  زنهدمهی یختگهیکه  دم از دانهش و فره یکشور .بازگو کردم را

 پوسه،هربار شهار بسیاری رنگینسر رن  پوس، دارند و  ییهایریدرگ

ی در شوند و پوشهش خبهرمی کشت سپیدا   پرستیِبرای گرایشات نژاد
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و  ی بهرای دیهنیههایریدرگ احته هی  کجای هاها  برایشها  نیسه،.

 شا  چگون  سر فهرودپرچه ریز دینیهر چ  باشد بب یول ،دارند باورشا 

 گرید یاز مردم و نژادها یپاسدار یب  باان  !بالندمی آورند و ب  خودمی

 یبه  کشهورهاهها و اتوکراسی و دیکتهاتوری تروریسم ینابود ساز یبرا

  ههم به  آ ،فرسهتندمی افزارو سپاه و هن  دنکنمی یدرازدس، گرید

 را ببینیهد! نژادسهتیز درازا ایجاد امنی، در منهاطق. هههین دسه، نام

 ند.پرستمی شا یخداشا  را ههچو  پرچه

مرزهها  و ردیهبگ خ،یر یدول، مرکز کیمن اس، ک   یآرزو نیا 

پرچم کشورما   دیبا اچرنیس،  یزیچ نیچنک  اکنو   یول ،کنار روند

 سمیپان یهاا یهر میبگذار ییاز سو  دکوچک شهرده شو و خوار نیچن

کهورد و  و گویششا  مانند واو ب  زبا  کیشوند و با افزود   رهیبر ما چ

یا اهواز را   کوبندخود و ما ب ینادان کوس )طبل،بر  زهایچ گریتورک و د

تواننهد خهاک را از ایهرا  ههدا و ب  خیالشا  با این کار می بنامنداحواز 

 کنند!

این ک  مردم بسیاری از شارهای ایرا  در تنگنا و فار هسهتند و از 

رسهد بیهراه نهیشود و ب  خودشا  چیزی کشی میخاک شارشا  باره

گرایا  نبوده و نیس،، بارها گقتم بهاز نیس، ولی این گرد  من یا ایرا 

د و نباید چنهین شوگویم ب  هرکدام از مردم ستهی هداگان  میهم می

 بیخردان  سخن گق،.

پاره پاره شد ک   بزرگ را یو ا یکنون را یا نیسرزمک   دیآگاه باش

 یههاشهد  خهو نماند  و نهابود  یبرا هایی ریخ، گرفتند،و کشورک

 یملته جادیا یبرا میشد داریها و ما باز آ  یاکنو  اندک .دادند یاریبس
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 گانگها یک  ب  دس، ب ییهاههچو  دول، هاییدسَباز هم ک   کپارچ ی

و ستیزا  فرهن و  مسیترورو  و مذهب نید یِههگونو نا شوندمی اداره

 گویم.می هستند؛ کاش بدانید چ  و نژادپرستا  مغزا کشخ

ا  هانشا  را که  دستشها  گذاشهت  و در مردانی از های های ایر

روبروی دشهن ایستادند و کشت  شدند ک  حاال ایهن هن  هش، سال  

ها برایها  دم از هدایی خاک بزنند. پس اگر این مردما  از شهها کود 

هدا بودند چرا باید برای پاسداری از خاک و هها  شهها از ههای ههای 

اههواز و کردسهتا  به   سیستا  و بلوچسهتا ، خراسها ،کشور ایرا ، از 

ها را و کشت  شوند  تاریخ بسیاری از رخدادآمده یا خوزستا  آذربایجا  

کند، کسانی تب، کرده و سخن افزو  من چیزی را دگرگو  یا پاک نهی

خواهنهد، بداننهد زننهد و ههدایی مهیک  امروز بر کوس نادانی مردم می

 ماند.روسیاهی ب  زغا  می
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79 
روم که  مهی راه ،)افای یستان نِیزم کی یمن رو و س،ین یگرانش

هها روم در دوردسه،مهی هرچه  .بهزرگ اسه،و  زیهت یههاسن  پر از

  یهه .روشهن اسه، یاز کجها انهدک دانمینهه یوله ،س،ین یدیخورش

را  مک  آمد یترسم راهمی .س،یروم نمی راه را درس، نک یاز ا یانشان 

 میپها ریهسهنگالخ ز نیبها زمهکه   نمیهبمهی گریرن  د یاندک .برگردم

 سها ِ یرو دیهبا . آهشوممی  روان شیب  سودوا  دوا  .ناههگو  اس،

 .سرا راه بروم

 ایهپنهاه گهرفتن  یبهرا یو بلنهد یپست  یبدو  ه، دیپس یگ  کار

 ترسهممهی وزارد آمهی رن  مهرا بد یپرده نیا .د یپناا  شد  و خواب

خهورد  ههدخوا مبه  چشهه رو یهاز بک   یروشن شاید آ  .کنارش بزنم

اکنو  ک  شهب  یول، شتریب یرا ب  روشنام  نیکند و ک نایچشهانم را ناب

شهاید  را هما راها ! چ .س،ین یگرید زیچ  یس  ه یهز زوزه اس، و

 .ک  خودش را در نگاهم پناا  خواهد کرد نمیبب

 ایهگو .آشهنا یو هسهتار دیپهسه، بها هلهد سه یسهو دفتهر نیا 

ش کردند رهای نیزم یههچو  من اس، ک  رو یحالشا یپر یهانوشت 

 .رها کند ینیسنگ نیف کند و خودش را از اتوها را واژه شایدو هر آ  

سهنگاایی قلهوهبزرگ کنار دستم بود که  که  آ   یاکاش گرماب  

 شهارِ یبهزرگ روبهرو یپنجهره کی باشد و کباشند و پر از اتاق خت یر

گویهد مهی و زندمی و بر دلم لگد تازه اس، یش زنده وتناا هواک   مرده

آب  م پش، پنجهره ایسهتاده،یروبرو دِیگاه ک  خورش. آنبرگرد یزندگب  

 رهنههود دیخورشه یخهو  را به  سهو یبندم و رودخان می ها رادوش
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 میپاهها ریههها به  ز  از کوهتا مِ نمینشمی ساختها  یب ل برکنم و می

 هرمن . نکشم ادیکنم فرمی و تالش مپرمی نییپا یسپس ب  سو، برسد

کهس  یهه پس آنگاه هم ،دینشن چکسیه مدیکش ادیفر یچ  در زندگ

خودم  میا  دنوشوخودم ک  ن  تناا گق، یهاگر گوشم ؛دینخواهد شن

 .اس،خریدار  زیرا ن دیگرا  یهاوهای ود،شنمی و خودم را
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80 
زنهدا   ریهدرگ زیدر خواب ن یگاه نک یا  آور اس،  دردچ دیدانیم

 نیهشهنود از اخ ،میشومی داریک  ب یو هنگام میهستنداش، و تابوها پ

شهها در خهواب ههم  ک  دردآور اس، اریبس م.یزیخیمبر هک  خواب بود

آزادانه   دیهتوانینهیا  دیداشت  باشرا  دیخواهمی ک  یپوشش دیتوانینه

 اس، ریتا  در زنجخودآگاه ناات ن  چو   آور اس،چرا درد !دیکن یکار

خهواب  دیاس، ک  بدان شتریدردش ب نیا .زندا  شده زیتا  نناخودآگاه

آگهاه و خشهنودم که  خهود خهودم یبهرا .دیم بترسههه بهاز یوله اس،

اگهر مهن در  زننهد.مهی فریهادرا  یخواهند و آزادادو دد هر مناخودآگاه

 همدمی وال خودم ه یکم در خواب برادس، ،خق  شده میصدا یداریب

 .ندارم یو ههاورد

 یرف، و هههراهش مهن ههم انهدکمی ب  خواب یکاش هاا  هست

 یفراموشه نیهزودتر از ا خواهدمی دلم .گذاشتممی هم یچشهانم را رو

ههر انهدازه که   .میگهومهی ها رایو آسودگ یشاد یِفراموش .ابمی ییرها

چه   گهریدانهم دینه .برممی ادیرا هم از  شا یهاادوارهی شوممی تربزرگ

 میها  و در رودمهی یرم به  کاسهتاگهذرد نوشهتمی هر چ  ،میبگو دیاب

خهورم و می نایبی ییهم از ها یگاه .زنممی پاودس، یهزارا  گرفتار

تها  دیهگومی نیآفر راه رفتنم ینگادار من اس، و برا ییروین یابممیدر

 .ومدَبِ د یرس یبرا

ههر روز و ههر   را وادار ب  تالش کهنم مایستهچگون   ،بود  یبرا 

 کیهو  کنهدمی را دنبا  میازهاین ما شیاند یسو کی گذردمی شب ک 

 یکهم ههه کهم یسهتیو ن نبهود  نیها د.نگهارمی رام یِستیآ  ن یسو
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 ابیهکام یهاها  و زنهدگ نیهچهو  که  از ا ،ردیهگمی ام را فراش یاند

 و سه،یمهن ن یهها نجایک  ا ابمییمدر روممی شیشوم و هرچ  پینه

 آدم)ب  ظاهر، چو  هر چ  ب  نها  ،س،ین هاآدم یبرا ییها باالتر از آ 

رفته  ها رفته آدماند. گذاشت  شیرا ب  نها آدم بود  پادِ یزیچ ،نمیبمی

 .اندشده دیآنچ  نبا

 یمردمان یآناا دردها شتریچو  ب ،بکشم ادیتوانم فریرا نه میدردها

بهازدم بهی ممَهدم بهزنم دَو اگهر  انهددر خقاا  هستند ک  مرا فرا گرفت 

 .خواهد شد

گقتن  یاز آزاد. سود اس،یب هاگریلجنزار ب میا  دس، و پا زد  

 دهیسها  اسه، شهن ا یند و سالک  در بند چوپان ییهاندپگوس میا  در

 و برندمی س  فرما از آنا  هنوز  یول ،زنده نهانده یگرگ  یه شودمی

 سود اس،.هم بی رندچب دیبا ههر ها ک  چوپا  نشا  کرد

 یکس میدیشنکرد تا هرگاه  یو گها  را ههگان یدودل شدمی کاش 

 یو اگر کس میباش دهیخود د نک یمگر ا میاس، باور نکن کد یبزرگ و ن

 .میحس کرده باش کیاز نزد نک یمگر ا میپس، و ستهکار اس، باور نکن

از آناها  یکه  انهدک را ههایینام ،دید کرد و یها را بررسابا یتوا  خمی

 بها مها یتبهاه یبرا گرید یو اند دندما ها  دا یو سرافراز یشاد یبرا

را  و مها تا باور گندشا  را ب  کرسی بنشهانند کردند یها  خودشا  باز

 یابا ژرف دیکن یوارس یبخش دوم را اگر که نیا نیز ب  گودا  افکندند.

 .دیکنمی تا  داغش را حسیِهست

 یهدربهار ییههاو نوشهت  سه،یها نابا یدر خ ینام یاز کس یگاه 

 میههااز نوشهت  نجهایاگهر تها ا هسه،.مردم و زورگویی وی ب   یتندرو
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 و بهازخرافه  بهر مهردم .ندارد یاوهمی یتندروو  ییزورگو دیباش افت یدر

کهرد تها بتهوا   زورچپانی نرم نرم دیبا ،دانش و کتاب سواد و دشهنِیب

 کبارهیرا ب  و چ  رنج و رفاه  یشاد چ  ،اس، نیهه یبرا .دش شا سوار

بهاال از ههر  )دُز، یچهو  چنهده ،سواد نشا  دادیشود ب  مردما  بینه

ها هرچه  به  وان  خواهد کرد و پهس از سها ید ای آنا  را آشقت  یزیچ

 کشد.می و ماهرا ب  شورش را پس خواهند زد دیخوردشا  داد

درس، شدنی هم هس، مگر این  ،رفاه این ماهرای زورچپانیِ البت  

خوارا  را هار بزنید و برای مردم خودتا  تهالش ک  باج نداد  ب  هاا 

کنید تا در هاا  نوین هایگاهی داشت  باشند و چیزی ک  حاشا  اس، 

شهوید و مهی آنگاه خواهید دید چگون  ب  زیر کشهیده ،را ب  دس، آورند

 خونخوار خواهید گرف،.بَرنام )لاب، 

بهرای  .دههدمی های دیگر رخدر هر سرزمینی ب  روشاین هریا   

مستایم مستایم یا غیر ،در کشورهایی ک  پادشاه یا رییس ههاور نهون 

مهردم  بهرای هههین برند.می یگر ب  کاردر خدم، بیگان  اس، روشی د

به   را سه،یخهوراک کاف و باداشه، ازشها یک  تناها ن اایدر آفر یعاد

چو   ،تا بیشتر گاو ماده را بدوشند کنندنهیآشنا  نیبا هاا  نو کبارهی

 )ماایسه ، ههسهنجیِبرگرفت  از  یروان یهایهاریرفت  دچار برفت  ا آن

آ  انهدازه  نشها یاگر بدانند سرزم .دنشومی اهخودشا  با مردما  در رف

آنگهاه  ابنهدیدسه،  یماد یهایازینیب یب  هه  توانندمی س، ک دارا

کهود   و دیگهر به  دوله،ِ چند برابر آزاردهنده خواهد شد شا یِهاریب

بهه   شهها گذارنههد دولتدهنههد و نهههینهههی چپههاو  یخودشهها  اهههازه

 .هاانخوارا  باج دهد
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 یهابیس ب  گذاردیرا گرفت  و نه گریدستا  د هاانخوارا  دس، 

و  چهارهی  باگهاز زده به  مردمه یههابسهی تناها .درخ، برسهند یباال

ک  بیگان  تناا نهامش  افسوس از زمانی .رسدمی پرس،های بیگان دول،

 !بخورند و چپاو  کنند ب  نام بیگان  ها را خودشا باشد و سیب

هاانخوارا ، دالر و پو  ناپاکشا  را در هاا  ها انداختند. اقتصهاد 

 نق، دارند یا منهابعی بهرای چپهاو ، کشورهای دیگر ب  ویژه آناایی ک 

گیر کردند و بانی آ  شدند تها تناها راه زنهده مانهد  مهردم ایهن زمین

 های پرارزش کشورشا  باشد.ها از فروش نق، و دیگر سرمای کشور

ههایی که  از پهیش اقتصادشها  را کشهور میها  آنا  با ایجاد تنش

به  ههایش  خرنهد ویمه د، نق، را ب  باای اندکیانوابست  ب  نق، کرده

کنند می هها  نق، را با دانش ب  کاالیی دگرگو  دهند یامی افزارهن 

خورنهد و مهی ز آخورهم ا فروشند.می ف و آ  هم ب  دالرو با باایی گزا

ها را چیهره هایی ک  این کشوردانم چرا فرمانرواییمن نهی هم از توبره!

ههای و تن داد  به  بهازیی چ  کنم هستند، های دس، گرفتن کاس 

شوند تها مردمشها  را از بیچهارگی پس، هاانخوارا ، دس، ب  کار نهی

    کنند آزاد

ههین ک  بدانیم چگونه   ،سواد سیاسی داشت  باشیم ما نیاز نیس، 

بینهیم که  از مهی دسهتا  دو رنه  در سهرزمین را ،درس، بیندیشهیم

 تر بوده وشغا  نیرومنداند و گویا ژ  ههخوابگی شغا  و شیر پدید آمده

 رگو  کرده.خوی شیر را دگ

از  تهردیهدههای سهتمن در سرزمینم نک یا یبرا م ن را گقت هانیا 

هوانها   شهتریچهرا ب دیهگقتم ک  بدان ،ردمک یزندگدید خودم  یدایره
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و تهوا   فتنهدامی ب  زانو گرا یها و رفاه دیدوگانگ د یبا د نها یسرزم

 م،آناا نشس، و برخاسه، دار او ب نمیبمی ک  من یمردم .ندارند یزندگ

 .هستند اتیو هقنگ د یو ب  دنبا  خند زانندیگر ا،یشا  از حاشتریب

 شودمی    افزوشاشهار هادلاکک   نمیبمی با چشم خود زهر رو 

 ههایشدهیشهن و ههادهیک  از د یکس یول ،اس، یونیلمی و هوادارانشا 

 سهرکوب دههدمهی را نشها  سهر مهردم رفته بر ک   یکاله و گویدمی

 سرخ رازبا  ی این آدمِروز ،یافسردگ .اس، یشود و ناچار ب  خاموشمی

که   ییهاا داسهت چه  ،و پهس از مهرگش دیب  کام مرگ خواهد کشهان

 !ردیک  به نیدانند مگر ایرا بزرگ نه یکسبرایش نسرایند! این مردم 

که   یافهراد ،مداشهتگهام بر اتیو چرنهد یلودگ ویمن ب  س هرگاه

 را بهه  رخ یزنههدگ یِو هرگههاه تلخهه شههده شههتریرا گرفتهه  بودنههد ب مدور

 روسیهکه  و یدرس، مانند آ  کس .شدندمی زا یاز من گر دمیکشمی

 رودینهه میبهده شیآزما شناادیاگر ب  او پ ،داندیدارد و نه یو یا  آ

مهردم از حاهایق تلهخ ههینگونه   .اسه، ههاریک  بداند ب ترسدمی چو 

ولی در بیهاری دسه، و  ،گریزانند و دوس، دارند سرشا  در برف باشد

  یهداستا  گال نیبارها از ا حتا اگر ب  قیه، هانشا  پایا  یابد. پا بزنند

و دوسه،  زارندیاز دانستن ب نمیبمی ک  من یکردم ک  مردما  و کسان

 .را ادام  دهند تها زمها  مرگشها  فهرا رسهد شا یِزندگ وارکود دارند 

 ستنیباتر ز یبرا کمس،د ،ا تفرزندان یفرداپدر   گورس،یچ دیدانمی

 .دیبخواه یآزاد و و رفاه یدبرآور ادیخود فر
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و به  مهن  مدیهققهس نام را نجهایا یاس، ک  من گاه زیانگشگق، 

را  یکنهمهی یک  در آ  زندگ ینیسرزم دیباو گقتند تو نخرده گرفتند 

 و هسهتممرز و بهوم  نیا من دشهنپندارد می کسی نداند ی.نامققس ب

 .ذههن شهها  زنهدا یفرا میگومی من از چیزی سخن ولیتیزم، سرا یا

  ک ییمن ب  ها یول ،نداردناب آرامش  و گل و بلبل ،گرید یهانیزمسر

در آریانا، تاهیکستا   خاکم یهاو هگرگوش  انا میهم و شده پاره تک 

 .میگومی ند ققساهافتادا دما هاز  های امروزیسرزمینو دیگر 

و  ایههمبههازا  شههدهاسهه،یگرفتههار دام س ،هههای ایههرا هگرگوشهه مهها 

یم بهدو  ایهن که  مهرزی گهام بهردار ها نیآزادان  در سرزم یمتوانینه

بزرگتهر  اریمن بس را یا کند!سر یها  بایستد و باوری تنها  را بیروبرو

و سههرقند و بخهارا را از  شهده بهودنپهاره تکه  نیچن مرانای کاش ،اس،

 .دیدممی نزدیک

 نیها نمیهبب تارا بدانم  یهاا  هست یاندازه وکرا   خواهدمی دلم 

کهاش گههانم رد دوپای بدمنش   هانورا ِ یِنادان ایپایا  اس، بی دهیپد

 یِمنشددخواهم می یتا ب  کِ !دارد ا یپا یک  هاا  هست مینیشود و بب

ب  ناهاد آدم  یزیچ  چک   مکنگو باز یچ  کس یبرا م نی  را ببامردم

  زده بیآس

را  یمغهزکشو خ یدرآوردمن یهانییآ یش یبا ر یمنشدد وندیپ 

 کیهنداشه، و فرههام پتوانند باور کنند ک  نتوانستند ینه یتناا کسان

 ییزههایههها  چ ،گنهد یباورهها .را از هم ههدا کننهد باور سراسر گند

درس، اسه، و هاها   هس، هر چ  در ما ندیگومی هستند ک  ب  شها



 176                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

 بینیمی نگری،می ک   افرهامشو در سرانجام  یول ؛بدو  ما تباه اس،

 گهرا یبه  هها  و مها  د یدرازدس، یدر پ چند نقر دس، ب  خشتک

 .ندا نشست

تها  بیننهدمهی آموزش د یبر سر و کشتن یکودکا  برا ،از آ  سو 

 ریهز یکسه ،گهرید ییاز سهو و افروزا  سهرباز شهوندبتوانند برای هن 

 زیهخودتها  را بها چه  چ .دههدمی ها  اشافت یخود رِباو یشکنج  برا

 نیدر زم گاه ینباشد ه یک  در ناادش ددمنش   چیزیدیدهمی فریب

 .ندیآفرینه یددمنش

ک   دیرس میخواهمن ههچو   ای وانیب  د میبگذر اهنیا یاز هه  

چ  ب  مهن  یبرا مدانست من .س،یو خواب ن یداریب میا  یدانست  مرز

 ،دانستم ک  ههر چه  بهدانم و درد بکشهم .شودینگاه نه دیآنچنا  ک  با

 یزنهدگ .را بهدانم  شهیاند سهط  و ژرفِ میها  مرز دیندارد و با یارزش

اگهر مها  داننهدمهی آنها  که  ،و سخ، بر مها روا داشهتند س،یسخ، ن

 و شهودمی مردم یبرا یچ  گلستانهاا   ،میما  را گسترش دهش یاند

 .ناادا بد یبرا چ  دوزخی
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ها ها  و روا  پش ک   افت ی یهست لجنزاری و شده پر آب از ش یب

رونهده و  ا ِاههیب  چ  د  ببنهدم که  درختها  را گ .درنخومی را یآدم

 .دبر سرم آوار شو شا بزرگ یهاکریپ دیشا ،خق  کرده و هر آ  هاچکیپ

شود آ   شرا پناا  کند و فراموش یاک  دان  س،یزنده ن یسنجاباینجا 

 یههاتهوانم انگارهمهی گهرید نه  ،مهن .گذاشت  اس، جابزرگ را ک یِکین

اش کهنم و لبخنهد شهاخ شهاخ   نم وپروراب در سر زیانگشگق، )تصور،

 افزو  اهن یک .و خم خود را دارم  یر پپُ نراه رفتن در ذه ینا، ن  بزنم

 .شهوندمهی گم لیدیو در پ رسندمی ساده ب  هزارتو یهاشوند و د می

 ،خواهند داش، گا یرا یو آرامگاه گردندمی خود باز یل یها ب  پپروان 

هها ل. گُهماسه، از آ ِ دیهایو در چشهم ب زدیهبرخ چو  هر چ  از هها 

 .دنریممی شا پیل ها در پروان  پالسیدند و

تهو بگهو  !یا هی  . یه ایشا  اس، هروزمر یهاغم ،خوراک مردما  

تو  یا هی ! .ستمین شود ونهی خرسند یزیچ دیگر روانم از من کیستم 

  هاشد  دیپسرخ و سو ها رزشلسوزش و  نیادام  دارد ا یبگو تا ب  کِ

نکنم و ب    هایرا ب یک  هان رموآمی تاب   اندازهمن چیا هی ! تو بگو 

شورش  ایباتر اس،  یتو بگو بردگ ! یه ای  ندازمنیچن   یکس یِهست

 تهو را به  هسهتار پسهین )بعهدی، ! یهه ای  هاخواست  یو مرگ از برا

 مگویی.تا مرا ناسزا  سپارممی

دستم  یرو دیپس یهاچ  خط یبرا  یوش آرام تا یزنمی چ  یبرا 

زاری تهنم آمی یواز چ  ر  یاساخت  )شطرنج، کرده و چترن  جادیرا ا

 ،رمیهرا بگ میروبهرو دگا ِیک  گرد  آفر یندازامی چن  یاز چ  رورا  
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  نشا  دهمکرده را بازنادا  و بند  یِخوآ  درنده و کنم ا یخودم را نها

مهن آدم درو   ،یب  راستک   نیآ  آدم راست ،را شیاندبد یآ  چاارپا

و  شها یاسه، و ناهاد پر نیهولناک راست یِهها  هست ،آدم درو  .دارم

مهن  .زنهدمهی و پوزخنهد دهدمی ، نشا صش یکیرک  ب  تا نیخشهگ

. م تا رنج بکشماهو زنده ماندک  هستم  میبگو دیرا با نیا یول ،شرم دارم

 .دهدمی و رنج کشدیرنج نه ،ک  درونش را آزاد کرده کسی

  چنه ،ماهرا قهورت داد دیهزندا  تنم که  مهن کلر ب ندازمی چن 

 مهن افسهوس .شهرم دارم مایکه  مهن از هسهتنداز و لگد پرت نکن می

 .امگرفت  لها را گِرن  کرده و پنجره راام خان ک  فراموش خورممی

 ریآ  ها شه  یدوزخ آگاه بیاز ش  رودمی آب ب  کجا نیا ا یهر 

 اس، یها آبشبکنند، می ها پروازیماه کرده ورو ب  باال شنا  ،و نوشاب 

 .نداشتهش گاه یک  ه یدلبر یهاب  سا  چشم
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از  یتاه یهکتهین و دبنهدمی و چشهانم رارود می فرو  یدر ر یدود

آغوشم  یانبوه ب  سو یک  درختاا یروشنه ین یِکیبا تار د یخواب . یه

  یبوم پسر ههسها یرو د یسرگذش، خود و پر یزن اند.ش کردهزانیگر

ک  بها  یگید ،سرانجام. ختندیر شیک  برا ییهاو اشک دیگومی میرا برا

را  گارشیدود سه دیچو  هر ک  رسه ،شده اس، منم اهیغا  و آتش سز

 .من فوت کردی چاره یرو

گالب و  یخود را با بو نیدورم را فراگرفت  و سخنا  زر یهادوگران 

به   ،ا یهدر پا شا اراب  .رانندمی سا  اراب ب   نعنا،عرق ) نانوک یدان آب

 .شههودمههی پنبهه  انددهیسههیو هرچهه  ر فتههدامههی یمهههاگره یایههدر

 دیپسه ی تخته  اهیروانتها  سه یوله سه،ا دیچرا سهپتا  یِدستچوب

 خهودم را به  آتهش ،پهاک شهد  یمهن بهراک   دیکنن اهیرا س مایهست

 .کشممی

 یهارا نسهوزاند و چشهم اوشیسهکه   اسه، د یپرستسزاوار  آتش

تر نیرومند ش یهه بیفر یول ،ش را ب  دادگاه پروردگار باز کرداینامادر

 بر زیآدم را ن ادیفرسوزاند می آتش را دوس، دارم ک  اگر .اس، یاز پاک

 .سهتم و سهتهکار د یهک  خاموش بود هنگام د یادیهها  فر ،آوردمی

 یِو باالتر از آ  هست گناها  ن  یول ،کندمی ک  پاک پرستممی آتش را

 .خاموش را

 و نمیهبمهی مهن .ردیهنگ ا رود تا سرش ب  سمی زیخ ن یس ،شب 

 مندمهر ،مردم یهه   س،یچ دیدانمی یول؛ رممیمی و هر روز نمیبمی

را  یو راست یدرست ش یچو  من هه ،ندیگوینه  یکنند و همی را نگاه
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 ،شهکوفا کهنم شها  راخنده من نتوانستم. گقتم و آنا  کامشا  تلخ شد

 نکه یس، مگهر ایخوشالکی و دهخن پاد شیهایهاا  و راست نیچو  ا

 .میم و ستم باشغما پاد  یهه 

 ،سه،ین شه ینه  ش !خهوردمهی ب  گوشهم ش یخرد شد  ش یداص

فروبهرد  و قهورت داد   )کههین، بهود که  در بزنگهاه یآدم یمجسه 

خراش و آهن  گوش ناموزو  چشیپ نیما در ا .اس، یگرید یمجسه 

من هستم  نیا . یه ، گاه ب یگاه ب  وح ،گاه ب  سن  ،میکنمی یزندگ

نه   ،رمبُهسهر بِ ششگاهیدهم و در پ شکشیپ زیچ  چبر  نمیگزیمک  بر

 .شا سراسر دروغ یهامردم و کتاب یتوده

 زیههچ نهه  .سههمینومههی را آوردیمهسههر بر مهن چیههزی کهه  از ذهههنم

 ن  .فرود آمده یک  در تن آدم ژهیو یموهود ن  هستم و یزیانگشگق،

 یرایو پهذ دیهفهرا خوان  تامرا ب  نگرشهن   ،دیبساز، بُاز من  دیتوانمی

 نشها  یکاسهتوبهدو  کهم زیهرا مها ن زدیهبر رو یهرچ  ب .دیکن یزیچ

! اس، آل،ب  هها   ت رد ک  وابسخ چ  از ،زدیبرخ آل،  از چ ،میدهمی

ها ههین یهه  بر پای  ،هرچ  در آ  رخ داده ب  هز اندکیگویا هاا  و 

دنبها  آبهادانی باشهد سهرش گهرم چو  کسی که  به   ،بودند و هستند

دارد و بهرای مکر از روباها  نیس، و به  کسهی سهتم روا نههی آموختن

کند تا یکی یکی کم شوند و یکهی شکار، مردمِ مرغی را از هم هدا نهی

 نشوند.
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و به   بنهدممی یناگسستن یهانیبار پنیا میگومی هر روز ب  خودم 

هاها   نیدر ا ،دیب  من بگو ی. یکروممی خواهممی ک  ییزهایچ یسو

  نخهورد نیها رف، و زمهب  دنبا  خواست  شودمی مگر یو کاغذ یماد

 نیهو هر ک  در ا شدهدس، خودش  یساخت  یهااسکناس مسخ یآدم

 شیآسا. کندمی ل  ،اریبس یهایبا گذاشتن در دوراه راشود نراه ههراه 

غم و  ای ،یبکاریو فر یخنده و شاد کدام  ،و شراف، یبدبخت ای و دروغ

با  ای ،مینیبرگز هانیا میا  دیما با  هایاز پست یو دور ییراستگو و ماتم

و شهاد  میبلهول یههچهو  انگهل در پسهت ای ،میریبه یشراف، در بدبخت

 .میباش

که   دانهممهی را نیها یوله ،مرسانمی ا یسخن ب  پا یکِ دانمینه 

  خواههد داشه، که داریهخر یتناا زمان ،نیسرزم نیمن در ا یهاگقت 

بزننهد  ادیهبلنهد فر یچنهد .باشهم دهیهبرچ نیزمه نیرا از ا میها پاسا 

 یگب  شها گوشزد کرده بود در کجها زنهد شیها پمرد سا  نیا !یهاآ»

و  « مانهد دیخود خاموش خواه یدر ها نیچن یتا ب  کِ پس ،میکنمی

خروارهها خهاک  ریهمهن که  ز ینه  بهرا ،دارد یآنا  سهود یبران   نیا

 .بس اس، میتن را ب  راه آورم برا کیک  بتوانم  نیههمن  .امدهیپوس

 ،نکهرده جهادیدر من ا یکس  یدهم را همی ک  من ییسه، و سو 

ک  نامشا  لرزه ب  انهدام  یپالوانان یآوازه وآدم  کی خواهِیمگر نااد آزاد

 خونشها  را بهر چاهره یوله ،شهدند  تکه و تک نهداخ،امهی  ابدسرشت

 یزیچ ،دشهن .دشهن شود یِشاد ی یشا  ماک  مبادا رخ زرد دندیکش

 ییهاهها  نیدشهنا  راست ،دهندمی ها ب  ما نشا ک  در رسان  س،ین
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چاهارچوب  و دش زهرمهار کردنهیرا بهرا یو شور آدم یهستند ک  شاد

چه   ،میچه  زمها  بخهوابک   یآدم یازهاین نیتریاساس یگذاشتند برا

 ،میرا دوس، داشت  باش یچ  کس ،میو ها  بکن میبخورو  میزیزما  برخ

 .میریبه یو با چ  روش میچگون  بپوش ،میترسب کسی چ  از

 دهینرسشها تا ب  آنجا  یول ،مرد  را اکنو  خواهم گق، هاییروش 

سهاده و  یههاما آدم  ردم یهاروش .دیابییمرا در نه یگقت  ،دینیو نب

 ،نداشتن و نتوانستن پر از افسوسِ مرگی ؛س،یسخ، ن نیآوازه در زمیب

 ،کهم گرفته  شهد دسه، ،نشد  دهید ،وس از دوس، داشت  نشد افس

 نکه یا د یانداختن و دبچ  پس ،کرد  شکم ریس یِناتوان ،نداشتن ،فار

 را شیههاپا زد وو دس، میباز کرد نیزم نیب  ا را چارهیآدم ب کی یپا

 .مینیبمی

 یههاا یهر یدربهاره تهرشیدانهم پهینهه ،انداختنگقتم بچ  پس 

 ،نه  ایهم ا کرده گقترخن   آ  سو ب  کشورما  و سو نیک  از ا یچرند

باور در  نیا ،بر چ  اساسو  اس، ک  چگون  یشگقت یمن ها یبرا یول

 یو زنهدگ شیهبها زاکه   گرفته  خ،یزنا  ر واز دخترا   یذهن شهار

مگهر ههز  !کردنهد یکودک در برابر شوهرشا  بزرگوار کیب   د یبخش

  دهندمی را ادام  یزندگ ،باا یاس، ک  هر دو هنس مرد و ز  برا نیا

 نیهرا در ا یکهودک یپاک   آ  هم با سوز و گداز مگقت  بود ترشیپ من

البته   ،س،یدرس، ن یو تباه فارو  یدشوار هه  نیباز کرد  با ا نیزم

ک   ستمین یمن کس ،یب  هر رو ؛ام بزنمگقت  شاید خودم در آینده زیرِ

اسه، را  زهیهشا  ک  بر اساس غریفنا دهم و باا فرما ها بخواهم ب  آدم

 ا یهو کهدام هر یاس، ک  کدام نادان نیتناا پرسش من ا .رمیبگنادیده 
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 ینرا گنجانهده که  بها یزیهچ نیچنه نمیدر ذهن زنها  سهرزم یچرند

  دو هنس شده نیا ییهدادستیزی و مر

و ماننهد  هدیرسه نجایب  ا غربی یاز کشورها هاا یهر نیا ،گها یب

به  سهود خودشها  اسه، را  پندارنهدمهی هرچ  زیمردما  ما ن ش یهه

بها ههنس  نکه یا  یب  چ  ارزش دارد  یب چ  سودخُ .برداش، کردند

ریزنهد  مهن ایهن ههم  خانواده را بهر ا یبردارند و بن یمرد سر ناسازگار

 ، چنهدیاشهتمگذ میها  در یکوچهک آمهار ینهونه  کیرا در  پرسش

 یتیمها ههو یو بهرا دانهدمی مرد یکشور بچ  را برا نیگقتند چو  قوان

چنهدی دیگهر هنهوز گرفتهار  م!یهرویوهود ندارد و ما آدم ب  شهار نهه

 ها چیس،!دانستند اینی بودند و نهیسنت زندگیِ

 حهقِ ،کردیهد بهاز مهینز  را به یآدمه یک  پا یهنگاممن  دیز دا 

کهس  یهه یبهرا و آزاده اسه، ،چهو  آدم ؛س،ین یکس یداشتنش برا

 س، اوتاوا  کارتا  را با پرورش در دیشده با نیحاال ک  چن یول ،س،ین

 ولهی هرکهاری امدرسه، داوری نکهردهو شهده  یاتاحساس . شایددیبده

 تبار ک اس،  هر دو هنس یبرا یشکشیپ یو زادآور شیزا .دارد یتاوان

را اینچنین از  یهاودانگ یدهیو پد سوی آینده گسترش دهندب  را خود 

 جهادیخهود را ا یههاودانگ ،روش نیهبها ا عهادی یههاآدمسر بگذرانند. 

 نهدگا یآ یههم بها گذاشهتن هنهر و دانهش خهود بهرا یو اند کنندمی

 .از آنا  نهاند تباریاگر  حتا ،دنمانمی دا یهاو

درس، باشهند و زنها  به  مهردا  بها  هاش یو اند هاا یهر نیاگر ا 

 یهیترزاو دخ ییاس، ک  ب  تنش پسرزا نیهز ا ایآ ،منّ، بگذارند شیزا

 هنسههی، بچهه  را پههیشی تالفههی، باانه  و مردههها بهه  زننههدمههی دامهن
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هامعه  و  کیه ،چرنهد یههاا یهر نیههه کشند  و ایهن چنهین بهامی

بندی  دست ،و های برابری مرد و ز  دشومی شیدهکش ب  تباهی فرهنگ

شهود و ههنس دیگهر مهی کهم گرفته شود و یک هنس دس،می ایجاد

این ک  بگویید مگر هنسی، بچه  دسه، ز  اسه،  .کندمی برتری پیدا

توانید نادرس، دیگهر را درس، اس،، ولی شها با یک میخ نادرس، نهی

بزدایید. از هم هدا نشوید و ب  یکدیگر مار بورزید، دشهن شهها ههنس 

 ها را درو  مغزتا  کرده.مخالقتا  نیس، و آ  کسیس، ک  ای هریا 

هها در ایی اسه، که  سهدهههالبت  این مشهکالت بیشهتر در کشهور

های تازه گاا  با درو  شد  هریا اند و ناهای نادرس، گیر کردهسن،

 دیگهری در ادانیِخ نهیمه ،و غربی ب  های درس، شهد  بهاور نادرسه،

و  ییو زورگهو یدرازدسه،کنارش کوفت  شده و با ادام  پیدا کهردنش، 

 .میرومی ژرفای تباهیو ب   بدیامی یفزون یزیستز 

و بنیها   خهوب اسه، ههاا یهر این اس،، اگهر ایهن گریپرسش د 

در حا  توسهع  و هاها   یکشورها یبراچرا  ،خانواده باید سس، باشد

هها ا یههر نیههه یسرچشهه که   ییههاگان یچرا ب  سوم خوب اس،

دوسه،  زادآوری راو خودشها   زننهدیههندامهن  ینادان نیب  ا ،هستند

گذارند و از زنا  برای فرزندآوری سر کسی من، نهی ند  چرا در آنجادار

دانست   ،های چرندایسم و هاا یهر نیاپس یا  داشتن فرزند خشنودند 

 ،یمردم ما بهدو  آگهاه یا شودمی ممرد یهادرو  رگ یزیربرنام با و 

 .ندا برداشت هانیا اهیس یک  دوس، دارند را از سقره یاهومی

ای یهاد بگیهریم و سهر فرهنه  و روز بازی تهازهما های این ک  هر 

کهن ههای کنهونی را بیهابیم و ریشه باید نادرستی ،زندگی خود بیاوریم
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سرمای  و بوده  و زما  بسهیار  نیاز ب ی، یافتن و ریش  کنههین . کنیم

های نادرس، و چرنهد دیگهری درو  چ  برسد هنگامی ک  هریا  ،دارد

 نرم کنیم. ها هم دس، و پنج و با آ  شوند

 میبخهواهکه   تهر از آ  اسه،بها ارزش اریخانواده بسه میکاش بدان

 میزیامیدر آ  برا دارند  گرید زیچ کیدر ریش   و میک  ندار ییهایآزاد

 و گقهتم کشهورآدم و ن دشهنِ کنیم. گقتم را سیرابآدم  و باغ دشهنا ِ

  را در هاها  درو ییههاپنداشه، نیچنه آنها  که  چهو ، نژاد ای نید

 .یو نهژاد نیهد روا یهکشهور و پ ن  ،دم هستندآ ددشهن و پا ،کنندمی

 ینابودساز یبا بااهستند  نیزم نینادرس، از ا یورب  دنبا  باره ایناا

 .شیهاآدم

هراس  اریدار بسش یر یهاکشور ها، از مردم وآدماز  البت  این دست 

بها فرهنه  و ند تا ا نداشت یدرست یگاه ریش  یچو  خودشا  ه دارند

که  به   نیهباتهر از ا یچ  کهار پس ند؛ب  هاا  سود برسان اشش یاند

 ییببرند و در آ  ناههسو ورشیکشور و مردمی با فرهن  و ریش   یسو

افسهوس که  سرنوشه،  .ابندیشا  دس، یِکنند و سپس ب  نابود جادیا

ب  دسه، سرشتا  پس، نیب  هز دس، ا ،ش یپر بار و با ر یهانیسرزم

 .اس، یخود خردبیا  یفرمانروا
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85 
خوانههده و سههتیزا  را و سههتماز هنجارشههکنا   یاریبسهه گذشهه،سر

 نهد وناله  کن مبر گهور یب  مانند آنا  زمان خواهم، ولی من نهیماهدید

خهواهم مهی . منزندیبر ی اشکاز مردم پناان ید و اندکنخوانبسوگنام  

 یگام بردارم و سرود آزاد ،یآزاد و دشهنا ِددمنشا  تک تک روگروی 

 .بکشم  شاشت ندا ب  رخبخوانم و 

 یدرد  یک  مرا پهس از مهرگم پالهوا  نشها  دههد به  هه یهنر 

به   افتنیهدسه، ن و آوراشهک یِچو  من ب  دنبا  ههاودانگ ،خوردینه

 یآزاد خواهنهدمی گذارم ک می یکسان یپس پا بر گلو ؛ستمین یروزیپ

 .زندیاویرا ب  دار بمرا خق  کنند و پس از آ  

 یافهرادو ک  مهن  ندینشمی ارشود و ب  بمی آغاز یزمان ،کاریپ نیا 

 یروبهروسهد هرچ   تا یهز آزادگ مینباش یخط  یه رویپ ،ههچو  من

و اندیشه  و  غهرب هاها  . نه میبهرو شیو په موبیبک را اس، یراه آزاد

 تهالش یکپهارچگی یبرا یکس ،درو  ن  از ،دنرهانمی ما راهایش مکتب

و  )شهعار، نه  آرنه س،، یاس، پرچم آزاد دهیآنچ  پسند ، پسکندمی

 .یو داخل گان یب یهاالدن  یدهایادخط و نشا  و ت

دوس، دارم هرچ  در د  مانهده  ،اس، و زما  من کم اریسخن بس 

گرنه  ببنهدم و بهار سهقرم رازودتهر  دیهراه دراز اس، و با یول ،میرا بگو

را  انشیک  من بخواهم پا س،یها کم نآدم میا  در یزندگ یهایدشوار

 یهارسهشپ و هادغدغ  بوده و هس، ک  ییزهایتناا چ هانیا .هار بزنم

ههم باشهند و مهن  بهاز  ک   بساچ ،دهدمی را نشا  ریگسخ، آدمِ کی

 .میبگو فراموش کرده باشم
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کهس  یبهرا نیزمه نیها ،دیهتا  کنگوش یزهیرا آو یزیخواهم چیم

تناها  ،نیهاندارا  کره زمه یهه  میا  چو  از ،هز آدم س،ین یگرید

 پس .ودش رهیو چ ردیرا در دس، بگ زهایچ شترِیب  آدم اس، ک  توانست

 شهتریب ،زمهین نیها یتها  رویِک  هر چ  در زما  زنهدگ دیرا بدان نیا

 ا یدودش ب  چشم خود و فرزندانتا  خواهد رف، و در پا ،دیکن نشاریو

 چه  ،  در خاکچ ،د رف،یخواه نیدوباره ب  آغوش زم ،تا پس از مرگ

 .در بادسترتا  خاک و چ آب  در

و  انورا هه ،ههاهنگل ،دیهنکن را یهو نیرا در زمه یزندگ یسامان 

خودشها  هها  و  یبهرا ،دیهبرمهی میها  ازتم با س نیزم نیهرچ  در ا

ک  ب  شهها داده  یردخاز  دیناسپاس نباش .دارند س،یز روشو  یزندگ

 کهاش. ک  روانتا  آلوده ب  گناه نشهود نگیریدشدر راه بد ب  کار  ،هدش

 ا ههزار یوله ،میگذراندمی را از سر ینیریش یِشد در کنار هم زندگمی

 و یخواهادهیهتها ز دیهریاز هن  بگ ،شده ا هس، ک  زهرمارم یدشوار

ن بُو از  ردهک یابیش یرا ر یمنشدد ب  لمی شدمی کاش .هایب یها رَوَ

نادرسه، و  یههاشهرف،یو پ اتیهک  ماد یتا هنگام یول ،کش کردشخ

 .شودیکننده هس، نه را یو

 و دانهش افهزو  یبها تکنولهوژ ،هاها  نیک  ب  ا یزیهر چ امروزه

 را یهو یبهرا یابهزار ای ،برسد ههگا  دسترس در آسانی ب  راگ ودشمی

 یآ  بتواننهد ههه  اک  به یابزار ایآدم اس،  ایزدی کرد  ذهن و ذات

 .دیگذارند ک  آزاد باشنرا بسنجند و  تا یهاواکنش

 یهها میهوشهند در بهازار فهراوا  شهد بهرا یهایک  گوش یهنگام

چو  از  ،ههگا  باشد سترسدر د یآسان نیب  ا دیچرا باک   بود شگق،
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آسها   نیبسازد و چن یزیک  چب  دور اس،  یامروز یفردگرا ذات آدمِ

 .پش، پرده نرسد یهادس، ب  ،هز پو  ب  یدر دسترس بگذارد و سود

ها را رن یها و نبیچ  باتر ک  فر .بوده نیک  چرا چنابم یمیدر هامروز

دروغ را گسههترش دهنههد و  بههها یو در ه میهسههتجو کنهه نترنهه،یدر ا

 .رندیرا بگما  یآزاد

 یبهرا ،شهود یورباهره یآگهاه یبهرا از اینک  شتریابزارها ب نیاز ا 

 مها  رایِهاسوسه .شهودمهی انهداختن از راه درسه، سهود بهرده رو یب

 پخهش یمجاز یهرچ  در فضاها .رو یچ  از داخل و چ  از ب ،کنندمی

خودشها   یروز مبهادا یبهرا ،میآ  را حذف کن یاگر روز احت میکنمی

 یاز مها بخواههد در برابهر سهتم هاهان یکهیک   یوزتا ر ؛دارندمی هانگ

 خودشها  را آشهکار یِابزارهها دشههن نیهآنجاس، ک  ا ؛کند یستادگیا

 یِبارگهذار یشهده بهرا جهادیا فضهاهای .کوبندمی  ماو بر سر دنکنمی

  !ستادنها یزادروز و مکا  ا، انگش،اتر ،چاره ،کاس، ماوکمیب ،یهو

 احته ،شهودمی یروز از مردم هاا  هاسوس هر ،،یب  نام امن یگاه

 یابزارهها نیهالبته  در ا .دنهدار نیبذره ریشا  در گوگل را زیهستجوها

ذهن  یول ،هس، دیمق و درش،ِ زیری داده هااردیلمی هستجو هزارا  تا

 مها .هها را از سهر بگذرانهدو نرفته  جها یرود که  همهی ییب  ها یآدم

 یهاروش میتوانمی ،میرا هستجو کنمخدر دروش مصرف موا میتوانمی

 یهالمیک  ف اس، شگق، یها میبرا یول ،میابیدرس، ورزش کرد  را ب

  چرایهیِسر هها  داسهتا ِ میرسمی و هستند گا یرا یمخدر ههگمواد

 ها.اینبود   گا یرا رس ودست در
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چو   ،مینگابا  باش اریبس خود را یش یذهن و اند این روزها باید 

زننهد و مهی ک  سخن راس، و درس، ینکساهستند  ،تمس یهادر دوره

از هر  .س،یسخنانشا  درس، ن یهه  یول رندیگمی یرا ب  باز گرا ید

 یرفتارهها نیها .نشهود دهیهتها د کنندمی رد را ب  دروغ یکی ،ده سخن

و از چیره هستند  نوایاس، ک  بر مردم ب یکسان یشده از سو یماندس

 .اوردیدوام ب شتریقدرتشا  ب یخواهند سامان می راه نیا

خور  یکودکا  را توسر ،در مدارس ،مگقت  بود ترشیههانگون  ک  پ

 گهرا یچههاق سهر د رادارنهد  یک  ناسهازگار و آنا  آورندمی بار ورُیو پ

باشهد و ههم زههر  شها فرمانهدهیِ یژگهیو یبرا یکنند تا هم پاداشمی

 دهیهکه  د یکسهاناین کودکها  هسهتند  میا  .مردم یاز توده یچشه

و  نهدیآینه یآموزشه یههاچشهم سهامان به   کودکها ایهن  .شوندینه

 .ناسهازگارن  سازگار دارند و  ی یحرون  چو   ،شوندمی کم گرفت دس،

 اریبسشا  در ذات یِزیرهستند ک  برنام  ییهاهها  ،دست  از افراد نیا

 شها  رایِآموزش یدوره ،یبدو  پش، سر گذاشتن سخت وکارآمد اس، 

دسهت   نیهبه  ا یسهیدر زبا  انگل .گذارندمی و پا ب  هامع  دننگذرامی

مهورد ههدف  یچهو  در کهودک زیهن ناایا .ندیگومی س،یاستراتژ ،افراد

 :شوندمی دو دست  ندهیدر آ ،آموزش نبودند یِتباه

به   یو راهبهرد یزیربرنامه  ی یهروح نیبها ههه نخسه، ی دست

 یسامان  ید برانشومی ایهدف تازه ولی ،ندرسمی ،یو موفا ،یمحبوب

 دسهت  نخسه، باهره بهردهم از داد  مهرد یباز ک  برای اینگون  .قدرت

 قهدرت خهرده یدارا ههایسهازما به   اریبس یِبا گستاخ اینا  شود.می
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 یو رسههه یمجههاز یهاو بههدو  تهرس در رسههان  وسههت یو پ رنههدیگمهی

 شوند. بدو  این ک  دستگیر دننکمی یسخنران

 ،گانه یو چه  ب یداخله یههادرت  قهچههها نیاز ههه یوربا باهره 

بها  خواهندمی را ههانگون  ک  ا،یحا اییا حاشی  ایجاد کنند د نتوانمی

اینا  ن  سیاسی هستند  .ندنک بازگواینا  ک  فریب مردم را از برند  زبا 

اند خودشا  را به  ی، تناا افرادی هستند ک  توانست مردم عاد و ن  هزو

 .ای از خود بسازندبرهست  یمحبوبی، برسانند و چاره

در زما  نبود خوراک و قحطی که  بهرای ناکارآمهدی و  ،برای نهون 

 اَره را بها آز بسهیاراینها  نها  و خهاک فرمانروایا  ایجهاد شهده؛چپاو  

پهرده  و در پش، خوانندمیو مردم را ب  بسندگی )قناع،، فرا خورندمی

زمانی ک  افسار از دسه، سهتهگرا  آنا   .لهونشا  ب  راه اس،  و بوقنا

دهنهد و مهی مردم باال گرفت ، خودشا  را نشا  یتوده در رفت  و خشمِ

بردگها  را  بد و بدترِکنند و می خشم ی خاموشیِباان  رابیگان   دشهنِ

 «یا مرگ ب  دس، خودی و بیگان ! ،زندگی در سختی»کشند: می پیش

 رفتار و گقتارشا شود یدارند و نه یپناان یِزندگ شتریب ،افراد نیا 

 میانشا  هستند شیکهاب یول ،میببر یبشا ب  فر یو پبسنجیم را با هم 

فریبنده هها  سخنا   یعنی ،پاد سخنانشا  اس، شا یِزندگ اراک  آشک

ک   معناس، نیبد نیا .دنزنمی ادفری و کرده کرنا ک  در بوق و نهاقحو 

را  نیها یوله ،ک  بتوا  ب  آ  باور داش، س،ین بد مطلایخوب و   یه

اسه، و آ  کهس که  راه درسه، را  یکهی ش یک  راه درس، هه دیبدان

خهورد و  خواههدههچو  خهودش بر یخواه ناخواه ب  افراد ،ردیبگ شیپ

 .دیسرانجام ب  داد هاا  خواهد رس
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 یِزرنگه ایهاز شهانس که   افهراد ههم هسهتند نیهدوم از ا ی دست 

 قهدرت یههاسهامان  چیرگهیِاز  و ستندیشد  ن دهید یخودشا  تشن 

 یدردسهر  یتا بدو  ه رندیگمی شیرا پ یعاد یراه زندگ و زندیگرمی

 .کنند یزندگ

که   دیهباور نکن راتا ب  درس، ح یسخنا  کس ،پس بدو  پژوهش 

دسه، به  ههر  شیخهو ا یدوام بن یبرا ستهگر یسامان  .دخورین یباز

از راه  یخهواهیآزاد یشه یاند ماهار ،چ  باتر ک  آ  کار .زندمی یکار

 ،تهازه یاوهیبتواند با ش ندهیدر آ دیراس، و دروغ باشد تا شا ختنیدرآم

نشها   نهرم توانهد بهامهی ،تازه این روشِ ی سیاه خود را نگاه دارد.ریش 

 شیداد  خود پ هلوهقارما   ایمردم  یسازش با توده یداد  خود برا

  خودشها  را نشهان ،از درو  ،مهردم بیفر یبرا یگاه .چشم آنا  باشد

خودشها   یِرانهیو ، ناگاا  به دکننمی را آشکار خود سستیِ روند ومی

در  دیهبگو سه،ین یکهی یول ندازند،امی و تن  را ب  پایین زنندمی دس،

و ریش  سرهایش  دیماند داریتا  پااندرکارانک  باز خودتا  و دس، ا یپا

 تر.فریبمردم یبا نام و نشا  و راه یول ،اس،

قهدرت  ند،شسهتنمی ،بر تخ یخاندان و بود یاگر قدرت در گذشت  

 اهااز آن یکسک   دیکشمی ریب  ز کجایهه  را  اا،بر آن ورشیبا  یگرید

امهروزه به  نهام  ، ولهیکند و هوال  دهد یسرکش یتا پس از اند نهاند

را از آ   نیزمه یِهستی مرزها و هه  ،کشورها ؛بشرو حاوق یدموکراس

آ  را  میکجاسه، تها بخهواه شه یر میدانهیتا نههما ح و کنندمی خود

 .گرفتنهدقدرت را در دسه،  ن  تباری و خانوادهخاندا  و  . ن میبخشکان

 یدهند تناا بهرامی نشا  قدرتتخ،  یرا باال یکس ،هر کجا ک  ب  نها
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 نیک  ا باز کیس،شبدانیم خیه . ما حتا نهیاس، رن یو ن یبیفرمردم

 .را در دس، دارد چ یبازو هه  عروسک 

 

  



 اهورا دستجردی                                                                                     193

86 
و سهپس گقتنهد  ختنهدیشهکر ر شیهرا بر باد دادند و رو میآرزوها 

 میآرزوهها .میکهردپهر بوده ک  ما آ  را با شکر ن ییدرو  ظرف تو آرزو

 .نداش، هز خودم یارزش چکسیه یبرا

کهنم مهی ب  تنم هم روان  شهدند و حهس ،ش یب  هز اند هاسستی 

افزو  تنم  رسر ب نیا یول ،رمیندارم ک  با آ  سرم را باال بگ یغرور گرید

  نییپا ای مریدارد ک  آ  را باال بگ یچ  سود ،اس،

در گودا  پر از  نیاز ا شیها شوم تا بر تن نیدارم زودتر از ادوس، 

 .نهاگوار را نهدارم یاز رخهدادها یاریبسه بمن تا .دس، و پا نزنم ،خو 

  و چه یچ  درد و سهخت ،ب  خو گرفتن دارند یاریبس شیگنجا ،هاآدم

 دادباخت  ،ادام  دهدو  ردیگب خو یزیبا چ ک  یآدم یول ،شیرفاه و آسا

 .مزهیب یهایاس، ب  روزمرگ )محکوم،

 نیهدانهم در اینه .نمیبیکس نه یو ادام  را در ه یشور زندگ من 

گهذارد یرا گرفته  و نهه مچشههان یهلو یاک  هستم پرده یسن و سال

 یجانیکس شور و ه  یه گریروزها د نیا ک  ای نمیها را ببجا یشور و ه

 .ندارد

 .مرگ ،شیزا ه:شد نیچن یدر آدم امروز یزندگ )مرحل ، یهان یز 

 شیبه یزندگ .پردازدینه زخی و س،ب  ه دهیدو پد نیا میا  چکسیه

بها  یگهاه .میآ  چشهم بهدوز ا یهب  آغاز و پا میک  بخواه هاس،نیاز ا

  یچ  دس، ببرم و چ  نبهرم هه ،نیزم یعیدر روند طب میگومی خودم

در و دروازه اسه، و  ،ا یهآدم یاههچو  گهوش ،دیآینه شیپ یرخداد
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مهن  زیهخوهم هسه، نیا یول ،ندارد یهرچ  من دس، و پا بزنم سود

 م.ک  بازگو کرد ا یآ  آغاز و پامیا   اس،

شها  چنها  انیبه  پا د یدر راه رس یول ،بوده هآوازیب یاریآغاز بس 

گها   .بوده و هس، گرا ید ا زبانزدهدهسخود داشتند ک   یبرا ایآوازه

 یهستم که  از بهاال یچو  من سنگ ،آوازه نباشدیب مانیپا زیمن نکنم 

 اریدر راه بس .شوم کینزد ا یتا ب  پا امهوشا  افتاده یکوه ب  رودخان 

 یهوشا  و پر از خشه یرودخان  یزندگ .خواهم خوردخوردم و تراش 

 ایهبهرد و مهی خود فرو ژرفای در ایرا ههچو  من  یسنگ ک  پارهاس، 

خواهم خهورد  ،غل یامن ب  اندازه .کندمی توف رو یب  ب یپس از زمان

تهراش  یو تهن و اندیشه پهرت شهوم  رو یهبه  ب یاک  ههچو  گلوله 

 خود را ب  رخ آفتاب بکشم. یخورده
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87 
هنگل ب  کام مرگ فهرو  ،هم یب  خان  ریدر رف، و آمد شغا  و ش

 هریبار بر ههگا  چ نیو ا درو  شد دا می ب  یاپادشاه با نام تازه .رف،

 ا در ههزار ،دهنهد یدسه، دوسهت کبارهیک  ب   یدشهنا  خون گش،.

به  فهروختن  هاخرگوش .در آرامش نخواهد بود یآنا  هانور یلومتریک

 ریخودشا  سه دندیک  د یهنگامو پرداختند  ریهم ب  کقتار و ش یالن 

 .ها را لو دادندشمی و گورخرا  یتازه ریمس ،ستندیکننده ن

اکنو  ب   .بود شدمی دیتازه آنگون  ک  با یگق، ک  پادشاه شودمی

 آ  که  در داد گهرید یهاهان یمژده ،هانورا  گرید ب  شودمی یسادگ

شود در می یب  آسان .و اساس آ  اس،  یپا یندارد و دادگر هایی ستم

 گهرا ، چهو و هانورا  را ب  ها  هم انداخ، هنگل ستم روا داش، نیا

به   و کنهدیکم بسهنده نهه ب  گرید ،بار زنده اس، کیبداند تناا  یکس

 .رودمی نیزمو حاش در  یدنبا  آزاد

رفهاه در هاها   یکه  مهژدها  آنه هبار شد کی دییشها ب  من بگو 

  کننهد ین  بر تن داشت  باشند و کهارگرکا یاهام  ،دهندمی را گرید

و خقتگا  اس،  وزگا یو در ازمندا ین یژهیورفاه  ،گرید یهااندر آری 

ب  هاانی ا چپاو  شوند و دادشا  بیداد شود، آنگاه اینج تا با افسو  آ 

از این که  سهتهگرا  بها  ناآگاه بروند و ریخ، ستهگرا  را نبینند. باتر

انهد و آنجها ههم بایهد هایشها  باشه، را از پهیش خریهداری کهردهپو 

 ،گهرینهد که  در هاها  دچشم ب  راه آن شا  را برتابند. فرودستا چاره

 ،سهرما ایرا در آتش  ستهگرا  وباشند  ازمندا ین گریتناا خودشا  و د

 .ببرندلذت  یهه  دادگر نیو از ا ببینند یو پوچ در زهر
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 یمرا به  کنجه مک  بازگو کرد یزیچ نیبا ا دیتوانمی ک  دیپندارم 

چهو   ،هسهتم مزدورام و کرده نیا  توهتنییآ من ب  دییو بگو دیندازیب

؛ مگهر رمشهایرا کوچک نه یاورب  یه و کنمیرا رد نه یزیچ  یمن ه

وری از بینوایا  دس، بزننهد و ههر روز به  آ  این ک  از آ  باور ب  باره

مجها   دیهبا ا ازمنهدیکه  چهرا مها ن دییب  من بگو .چیزی افزو  کنند

 و میبه  شهها بهده یو چپهاولگر یدزددروغ و   یهبهر پا ،خهوب یِزندگ

  میخودما  در رنج باش

 ،هرباوری در ایهن بهاره هسه، ،باشد یا نباشد یرمادیغ شاید هاا 

پس چ  باتر  مادی لذت ببریم،غیر هاا  مادی و همما باید هم از  ولی

 گهریهاها  د پها به  و هنهوز میبهرمی ب  سر یاکنو  ک  در هاا  ماد

در رفهاه  ،خدا بهر مها روا داشهت ک  خود را  یزندگ نجایهه ؛میا نگذاشت

 ،بود یزیاگر چدر هاانی دیگر آنجا  .  فرا رسداهتا زما  مرگ مینبگذرا

 .میربپذی راها  اس، یو هرچ  سزا می  خدا بسپارب

بها  یشههار دیهچهرا با ،ها سهپردهرا ب  ما آدم نیاکنو  ک  خدا زم

 ازمنهدین یکنند و شهار دادیو دادشا  را ب ردهستم ک گرا یب  د رن ین

ههه   نیبا ا مترسمی  دندس، و پا بزن یباشند و در بدبخت دس،تایو 

 .دیو از کنارم رد شو دیابیمرا در ن ،سخن ییوایو ش یروشنگر
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 .و خهواهم بهرد مبهرد ورشیهی آموزشه یبارها و بارها به  سهامان  

کشههتن و کوچههک شهههرد   ی یههش را بههر پاآموزگههاران ای کهه سههامان 

 پهذیرش هنگام س،ین ینااد  یه .دهدمی کودکا  آموزش یهایژگیو

 کی یهاکند تا مبادا ناا  یو رفتار آنا  داور وا ر یِآموزگارا  بر درست

دار اسه، خنده !رشد کنند ژک ای شوند کنش ینا  رای ب  دس، نیسرزم

 پذیرشب   ،کودکا  ذهنخود در  یهاها انداختن آموزه یک  چگون  برا

ایهن  نگهرا  ایهآپردازنهد! مهی آموزگهارا  یو روانه یرفتار یِبدو  وارس

به  ذههن کودکها  درو   یبه  درسهتچرندشها   هاینیستند ک  آموزه

  شودن

پرور باتر های دژخیمبرای سامان  ،سواد یا بد بار آمدهالبت  مردم بی

داننهد چگونه  اندیشه  کننهد و کجها حاشها  می هستند تا مردمی ک 

را  یبهدن  یهتنب یاند اندکها گذشت  و تناا توانست سا  شود.می پایها 

 یچ  کس .نشده ریش  کن شود ومی دهید شبی و کم هم آ  بکاهند ک 

 د کنمی یشد  بررس رفت یپذ یآموزگار را برا کیذهن و روا   یروژک

بایهد  ،شهودمهی آموزگاری ک  برای آموزش فرزندا  سهرزمین پذیرفته 

 دارای روانی آسوده باشد.

البت  این را هم بگویم، آموزگارانی ک  در خانواده ب  درستی پرورش 

شهوند یها بها می بیرو  های اینچنینی یا از دایرهدر سامان  ،یافت  باشند

 میها  ارزش شههرده شهد  درناشی از درآمد کم و بهی های روانیِفشار

وانشها  آزرده و خهواه نهاخواه ر ،داننهدمردمی ک  ارزش آموزش را نهی

 پریشا  خواهد شد.
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ام ک  در خقاا  کم نداشت  ،من آموزگارا  شری  و ماربا  و دلسوز

داشههت  و وازبههانی مههرا بهه  اندیشهه  بهها زبهها  بههی ،و ههگههانیاهتهههاعی 

کم کاشهت  ی آگاهی را دس،اند تا دان هایم را ب  من یادآور شدهویژگی

از ایهن  وه بدههد.میه روزی بهرای کشهورم ،شاید زمین ذهن من باشند.

ای که  اکنهو  دارم را مهدیو  آموزگارا  ههیش  سپاسگزارم و اندیشه 

و سه اند تها آتشهم را به  ههرهستم ک  آنا  در من ایجاد کرده ایهرق 

 دهم. بگسترانم و فریاد آزادی سر

باشهد و مهردم ههی   هاهایی ک  سرمای  ب  دس، دولتیدر سرزمین

بهرای نگهاه  ناشی در اقتصاد نداشت  باشهند ههز کهارگری، باتهرین راه

نادیده گرفتن آموزش ب  کودکا  اسه،. آمهوزش که   ،چگونگی داشتنِ

آموزگارا  ب  های رد شد  از صافی اخالق و نیکهی  ،نادیده گرفت  شود

 اورههاباز صهافی  ،اهتهاعی و زندگی تر سوادو شراف، و از هه  پرارزش

شوند ک  آ  هم با خواند  چنهد هلهد کتهاب کوچهک و به  یهاد می رد

 های مذهبی بس اس،.داشتن آموزه

یعنی اینها  آشهکارا  شود درو  شد.می پس با زاهدنهایی ب  آسانی

هها را گیرند و پرورش کودکا  با این چیهزمی اخالق و شراف، را نادیده

آموزگهارا   ما انگاشتها  این اس، ک  ،از سویی دیگر دانند.می ارزشبی

شوند و اخالق و شراف، و سهواد زنهدگی می هایی هم رداز چنین صافی

 زی که  به  آنها  پرداخه،شهود بها درآمهد نهاچیمی ولی چگون  ،دارند

 شا  بدو  تنش بگذرد روزمره زندگیِ کنندمی

 این آموزگارا  هستند که  مهردم را ریخه، ،پس از خان  و خانواده

کنند. آنا  می هند و یک کشور را دارای غرور و شهار بسیاری نخب دمی
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بهزرگ شهده،  سهوادبی یآموزی ک  در خانوادههستند ک  باید ب  دانش

دهند تا برای درو  شد  ب  هازمها  آمهاده باشهد و به  سواد زندگی فرا

 مردم نیکی کند.

هشتش گرو نُاش باشد و بها روانهی آزرده به   ،هنگامی ک  آموزگار

آیا هز تزریق ناامیدی چیهزی بهرای دانهش آمهوزا   ،کالس درس بیاید

پادگها  اسه، و محهل آمهوزش  ،مدرسه  تها مدرسه  باشهدالبت   دارد 

ناچار ب  بازگو  ،دانم ک  بارها و بارها شده شها را با تادیدمی فروشی!آدم

هها فهروشهها و آدم، به  خودشهیرینانهدکرد  و گقتن مهاهرایی کهرده

 دادنهد، در کهالس شههار هاسوسها  بیشهتر از آنچه  فکهرمی تشویای

سهر سهرتا ،شهرف، کهردههایی که  تکنولهوژی پیکردیم بود. در دورهمی

، دوربهین ههای خهانوادهدول، یا کهک ب  مدرسه  یمدرس  را با بوده 

 خطها کنیهد مها از پهاگذاشتند تا ب  مها نشها  دهنهد دسه، بست  مدار

 بینیم!می

دار و پولهدار داشهتند در در دورا  مدرس  هم آنا  ک  پدر سهرمای 

یها در  ،شدند. آنا  در خانه  آموزگهار داشهتندمدارس دولتی یاف، نهی

زی خواندنهد و چیهمهی قیه، درسدارس پر از امکانات رفاهی و گرا م

آنا  بگوید کسی شاام، نداش، ب  هدای روش آموزش دولتی داشتند. 

داری که  یها سهرمای  چو  یا پدرشا  دولتی بود ،چ  کنید و چ  نکنید

 دها  هه  را با پو  پر کرده بود.

خواندیم و با توهین می ما در مدارس دولتی با تنش و استرس درس

به   کردیم؛ آنا  در مهدارس کهاخ ماننهدمی آموزگار یا مدیر و ناظم سر

رفتنهد. آنها  بهرای ورود به  مهی قیه،استخر و اسکی و اردوهای گرا 
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شدند و ما می ی اروپایی و آمریکایی آمادههای پر دبدب  و کبکب دانشگاه

یا  ،ما  در آینده بدتر نشودتا زندگیدر این اندیش  بودیم ک  کار کنیم 

 های دولتی پذیرش شویم شاید شغلی ب  چن  آوریم.در دانشگاه

برای این نبود که   ،اروپایی و آمریکاییهای البت  اگر گقتم دانشگاه

چهو  کشهور  ،بخواهم کشور خودم را سرخورده کنم و کوچک بشههارم

پهذیرف، و ههر مهی ها پیش دانشگاه داش، و دانشهند و نخبه من سده

ولهی  بهردمهی ب  کشهور مهن پنهاه ،شدمی دانشهندی از کشورش رانده

زندگی من و مردمم به   در ک  هااین چیز اکنو  ب  چنین روزی افتاده.

 خورد های گریستن دارد.می چشم
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89 
دهنده آزارو  یروان یهایروژاز ک یبزرگ لیام و سنشست  یدر کنج

خواهد  وان ید ندیهرک  در خان  بنش گویندمی دیگرا  .اندرا دوره کردهم

چگونه  ، سهوگند دیشههارمهی پندسشها را ب  آنچ   دییب  من بگو ،شد

م در آ  هدر رفه، و ایبگذارم ک  هوان یشار یهاابا یرا بر خ میهاگام

  دمینرس  یب  ه دمیهرچ  دو

ک  . هر کندمی اموان ید رترید تناا ،رفتن رو یو ب  ب   نبود در خان

نه  چهو   ،دههدینه یوانگید یشده ب  خود اهازه یهبر کارگر ریدرگ

 .زیگر یبرا یراه ن  دارد ش یاند یبرا یزمان

 ریههها درگسها ههم شهها و هسهتم، بهودم هبر  ریها درگمن سا  

 کدامهرک   «فار»نام  ب  میدار ای یما درد تک سو یهه  ،بود دیخواه

  یهه یکیآ   ،داشت  ریفا یخانواده یکی .میاگرفتار آ  شده وشیب  ر

کنار  یداشت  ک  راهش را از دزد یقیپدر شر یگرید ،نداشت  یاخانواده

 گهرید یآ  سهو و زانهوانش را خهم کهرده ،یمهال یِو ورشکستگ دهیکش

 کهس دیگهری را دچهار فاهر کهرده. آمهده و شیپ یگریداد ناگوار درخ

و ما  میخط فار باش ریتا من و تو ز دهدس، ب  دس، هم دا ناایا یهه 

  اارزشههبی ها  شیهس، تا برا یکنند ک  لاه  نان نیرا دلخوش ب  ا

 م.یکن شکشیرا پ

از آنچه  که   شیچو  به، دمیرس یوانگید ب  بل  من زودتر از هه  

و مهن خهانواده  . بله شهدممی کردم و خق می شنا میهاش یدر اند ،دیبا

دارم تا دهانم را ببندم و از ترس   خورد یبرا ینانسر و تک یباال سا 

هسه، که   کسهیچه   یوله ؛مینگو یزیها چچپاولگر و هانم ب  دزدها
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 ردسه،یها زپهدرم سها  ،سهر یو سا  باال نا اه ل نیهه یبرا دیبگو

  خورد یلیس و دارها کوچک شد یسرما

اگر   دیریبگ دهیرنج پدر و مادرتا  را ناد دیتوانمی از شها کیکدام 

و  دیهو فارا نبود ازمندا ین یدست  زوهرگز ه ای دیکودن ای ،دیکن نیچن

دس، خودما  نباشد و  دیشا میزنمی ک  در فار دس، و پا نیا .دیستین

 نکه یا یوله ،شدند  آ یاس، ک  گذشتگانها  بان افکندی )میرا(،پس

  چ  میبزن ،یَخودما  را ب  خر و میو نشنو مینینب

و  دارا  یسهرما زخنهددر پو میآرزوهها ،هانهدهن مدر دله هی  کاشی

بخندند. اینا    آ  نهانده ک  ب یا شیر و شیر .بدیامی ا یپا گرا چپاول

 یکههرفاهشا  پر از  یهرگاه زندگاند، چیره شده م راک  سرزمین پر بار

 ؛کشهندمهی مهردم بیکرد  ه ایت یبرا ایناش  ،شودمی نییباال و پا

از  زیگر یگذارند و برامی قانو کنند. آنا  گاه آ  را آشکار نهیولی هی 

در داد   راه چهاره را ش یو مردم نادا  هم مانند هه خواهندمی آ  باج

 نیههه پندارنهدمهی ! چو قانو  نادرس،ی کنش ین  در ر ،نندیبمی باج

 یبه  ههر در شنگاه داشهتن یبس اس، و برا شا یپر از رنج برا یِزندگ

 .زنندمی

 یحاه ی ههه ،که  دارنهد ییزهایچ نیا کنندمی مردم فایر خیا 

را نداشهتند که   یکسه ایهگو یول ؛داشت  باشند دیبا یاس، ک  از زندگ

 هایتها ! هیباس، یفار و ندار دیک  دار یزیتناا چ د یبپرسد چ  دار

 یندار ید و براانهکرد و پ ش یرا از اند تا یهاچو  مغز ،پر از پو  اس،

ای پهایین ا  را به  انهدازهتداشهت. سا  اندیش  و چشهمدیادهیآموزش د
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کهم یها دسه، ،بیندیشهیدتوانید به  چیهزی باتهر اند ک  حتا نهیآورده

 آرزویش را داشت  باشید!

 یندارنهد که  آزادنهد ولهپمهی کجا دانستم ک  هه  تناها دیدانمی 

 نیهنگام آغهاز سهرما قهوان استهدارا یآنجا ک  س  ستندین شیب یابرده

 یبهراشههار بسهیاری از مهردم  و شتریب یهایدزد یبرا گذارندمی تازه

 یپاره شده یاز پش، پنجره گلو ،شودن شا پتو باشند تا سرد ریز نک یا

 مشهرد. اینها  نهدهمهی سر تکها و  کنندمی شا  را نگاه یهوا  ههسا

 سگی را برایش زیبها و زندگیِ ندانترسمی ادیکودکشا  را از فر و ندارند

پنج صب  برای کار برخیز و تا پاسهی از شهب هها  بکهن ک   نگارندمی

 سیر شد  شکم هم نیس،. یبرای پولی ک  اندازه

بها شهها ههم  دیهشده و آنا  ک  با رید گرید رسدمی ها  بر لب ک 

ها  به  لهب  تا دینگذار ، پسندادهشاز شها کشت   شیپ ،شدندمی صدا

 یانهدک دیشها !دیکهار شهودس، ب  ستهگرا   ینیبشیزودتر از پ .رسدب

تها خهوانم میفرا نو  مردم هاا  را ب  شورش و مرگک  من اک ندیبگو

تا  بر ذهن ورشیمن شها را ب   یول ،مختنیب  دار آو یباشد برا یاباان 

و  دینخود نگاه ک یو ب  چاره دیزندا  ذهن خود را بشکن م.خوانمی فرا

 .ب  شها بدهکار اس، شتریب یزندگ نیک  ا دییبگو

 که  آنا  .ترسانندمی خود ی یند و شها را از سااهب  پا کردرا آتش 

شهوند و  ریهند تها بها آ  درگآتشه افتنیهب  دنبا   ،بجنگند خواهندمی

 آتش ریز یچ  کسانهیزم را  ،دیافتیآتش را  شاید .خودشا  را بسوزانند

د تا شها را از را ب  راه انداختن آتش ا آن  دیکنمی آنا  را چ   زندریمی

خودتا   و دیموش کردخاآ  را  و دیافتیاگر آتش را  .خودشا  دور کنند
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، آتش را ب  راه انداخت  بودنهد نیک  ا ا آن دییب  من بگو ،هم نسوختید

  کنندیآ  را برپا نه یگرید یها فردا

گذاشهت   شیبه  نهها ههانیا ،میستیتن و چند تن روبرو ن کیما با 

گام را پهر  گام از صد کیتازه  ،دانستن آ  و مبخوری بیتا ما فر نداشده

 که  س،آنجاو  دیابیرا ب زمیه یو ارتش گردآورنده دیصدا شوهم .کرده

، دزد ،یخهود ،گانه یانبهوه از ب یرگشها را با لشه ،قدرت یِباز دینیبمی

 .کندمی ها روبروآدم نیترهاسوس و پس،، فروشآدم، مزدور ،آدمکش

 یمهرده یبه  گربه  ،مهردم آه و اشک ک  افسوس من از آ  اس، 

ک  هانش  یو شاعر سندهینو یبرا یچ  کس یول ،رسدمی شا یکارفرما

 یبرا یچ  کس  کندمی شهو روشن شیو برا زدیرمی اشک رندیگمی را

و  یو دسه، به  دادخهواه بهردمهی رنج ،دربند خواها ِیآزاد یشکنج 

نهد که  اهشهد ،یهاز آدم دور یشهیگرفتهار نها ،هاآدم  زندمی یچیسرپ

 ،هاها  خواهیها  مردم آزاد .شودمی خودشا  شده و ریبانگیگر شآتش

چ   یا زیب  چ  چ میدانینه ما حتا ،شودمی در چنگا  ستهگرا  گرفت 

 !میمش، بزن یکس

 .داشهتند یاریبس یهاشرف،یپ ،تاکنو  شیپ یهااز سده ستهگرا 

و با آ   آوردندمی دس، زر ب قدرت و سک  و  ،آنا  در گذشت  با کشتار

 .ساختندمی بزرگ یشتو ار دندیرخمی پسرا  و مردا  را ،هاسک 

دوس، داشتن خاکشا   یبرا مرد و ز بودند ک   ییهانیالبت  سرزم

ی آ  ارتهش نهون ک   پیوستندمی و ب  ارتش کردندمی یاز آ  پاسدار

پرسه، ایهرا  انمهی ههاینیرومند در زما  هخامنشیا  و دیگر سلسل 

 ،امهروزه بها پهو  .دگرگو  شهده اریها بسامروزه با آ  زما  یول هس،،



 اهورا دستجردی                                                                                     205

مردم ب   میا  مسهوم یهاپنداش، جادیو ا غیتبل یرا برا یمردا  و زنان

 .رندیگمی کار

شها  به  پشت ایهکرده و آنا  ک  خهانواده ندارنهد  جادیا ییاهسامان 

خودشها  به   یباا در راستایسپری  و ارتش یبرا را نیس، گرم ییها

 ،یهاسوسه ،ههاسهامان  نیهدر اب  کار گرفت  شهده  . مردمِرندیگمی کار

 دلهشاینها   میا  از یهرگاه کس .دنموزآمی سرکوب و شکنج  ،کشتار

 .کارش اس، یحاوق هم ک  شده ناچار ب  ادام  یاندک یبرا ،شد نرم

 ،کهرده جهادیا غیهخرنهد بلکه  سهتاد تبلیگر ارتش نههیها دبا پو  

از خهاک  یپاسدار یرا ب  ها مردمد و نکنمی یپراکنخراف و  ییمغزشو

 چهو  ،دهندمی سه، و سو ییفرمانروا یاز باا یپاسدار ب  ،نیو سرزم

 ن و مهردم!یسهرزم یباها یعنهی ،ییفرمهانروا یباها نهدیبگو خواهندمی

کننهد و مهی جهادیا نیدروغه شههند ،تهرس مهردم یابهرک   نجاس،یا

 ادیهفر یههاا  چ  باتر ک  مردمه .آورندمی شیپ میانشا  یچنددستگ

 .قتندید و ب  ها  هم بنرا گناهکار بدان گریکدی ،یدادخواه

از خهورده مهردم فریهبایهن از  یا دست ،هایدستگچند نیا میا  از

 ،هسهتند ش یهه یونیزیتلو یهاک  در برنام ها بزرگتر اس، دیگر دست 

 یو کههشهده   هها کهرنهیچنددسهتگ یههه  که  یهنگهامآ   یول

بها نهام  ی بهزرگدست  آ  برای رسید  ب  آزادی، شود جادیا ییسوکی

 خواها یآزاد ،ا یپایب یِو با زشت شوندمی دا می درو  ،دهیآزار د مردمِ

سهتهگرا  را  ییِنامند و نبود فرمهانروامی یمنش و شورشدد  و درا بد

 ادهایفر نک یپس از ا .کنندمی بازگوها آ  یس یخواس، دشهنا  و دس
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 فخهر خیالی و ب  دشهن ندیآمی گرد هم کجایآنا   ،ددر گلو خق  شدن

 د.دهنمی سرپاد دشهن  ییهافروشند و آرن می

 یههاپهو و  ییها مغزشهوسها  یهمیهو شتربی ،ی بزرگاین دست 

 یویهژه ههایدر رسان  و مکا  سخنرانا  و نا یباالنش یشده برا ن یهز

 یفراموش کرده و هر چ  دارند از باارا  شا انمیک   هستند گردههایی

 .اس، ییفرمانروا

 دارند ک  پر یدگشا یبدها  و ه ،همبازگو شده  یدست اندکی از 

 نییپا هایسازما  ای ا یهاا  اس، و از خود فرمانروا یها نیترینشدن

را پر شهد  هیهب و شکهشها   ها،سازما ن . ایشوندمی  یتغذ تردس،

 ،کننهدمی تالش خود را یهه و  دانندمی ستم ییِبود  فرمانروا و یمد

 یسهامان کنند تها  ریمردم س بیو فر شوییمغز یخود را برا ردستا یز

هسهتند که   یبلنهد یب  ماننهد اسهتوان  هانیا .سرهایش بهاندقدرت 

مهردم که   چهو  ،خورد دیبا اریافسوس بس و خ،یفرو خواهند ر یروز

آوار  ریهز بهیشکم و  ،استوان  با فروریختن هستند شار یاصل یهاسازه

 روند.می فرو
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90 
 و ره شهدهیهچ ،یخاموشه بهر .ریرا بگ دا می یمیان    وبر زن ز ب 

 کیهرشهت  شهدند و مهن مانهدم و  هاپنب  و.شب نابود یسخن  یبدو  ه

 دارد و چ  اندازه رنهج یکارگر چ  درد داندمی یچ  کس .یهاا  سخت

   نکرده باشد یک  خود کارگر یکشد تا زمانمی

شب چل   یبرا ،فرهن   همااز مردم گرید یو اندک منیمردم سرزم

  شهیرک   گذرانندمی یشب سا  را ب  شاد نیتردرازو  رندیگمی هشن

 دیب  من بگو یکس. دارد دیخورش شتریلبخند ب و تر شد  روزهادراز در

آیا  ،میریگمی ک  هشن شتریب یِشد  روشن ا یو نها یکیبا شکستن تار

 میها  از هها یروزها یِاهیسه آیها  شودمی هم زدوده ها یدلاا یِکیتار

و دلخهوش  ندیبینه گرید س،یاریچشم دلها  ک  زما  بس ایآ  رودمی

که   کهاش  شهودمهی دهیهرهان یکیراز تها ،میاروزمره شده اتیب  چرند

 .دمیپریهن نییرکنده باال و پامرغ پَههانند من شد تا می چنین

شهار بسیاری  ،گیر شدههاانی ک  اختالف طبااتی چنین چشمدر  

از مردم حتا درک درستی از فار ندارنهد در صهورتی که  خهود در فاهر 

تهرین مهردم ههم زنند. یعنی مردمانی هستند ک  از فایهرمی دس، و پا

دانم باید خشنود باشهم که  ههچهو  آنها  بیچهاره ترند. نهیدس،تای

درد رشهک ببهرم  دیهد  فاهر و دارا  بیسرمای  یا ب  چگونگیِ ،نیستم

هایشا  در فضای مردم از نزدیک چیز دیگریس، و تهاشای عکس نداریِ

 مجازی چیز دیگر.

 ،تر از خودم را از نزدیک ندیده بودمدس،من تا زمانی ک  مردم تای

البته  بهاز ههم از آنها  که   درک درستی از نداری و گرسنگی نداشهتم
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مهردم ایجهاد شهده و  میا  تر هس،. شکاف بسیار ژرفینی دردس،تای

ها به  ها از روی ناچاری در کارخان ها بدتر اس،. اینشا  از بردهزندگیِ

گویا درکی از ک   و چنا  از زندگی عادی ب  دور هستندپردازند می کار

داننهد ههها  اطالعاتیسه، که  شهاید از می هاا  نوین ندارند و هرچ 

 یباترین نوع هامع  ،. این نهون راننده تاکسی یا ههسای  شنیده باشند

کنو  ، تهادسهتا چو  درصد بسیاری از کارگرا  و تاهی ،رگری اس،کا

بشهنوند. آنها  یها ههی   اند ک  سخنا  راننهده راسوار تاکسی هم نشده

شها  از هها به  دنبها  روزیِکاری برای داشتن درآمد ندارند و در زباله 

آوازه آورند یا ناچار ب  مرگ بیزمین هستند ک  از آ  هی  ب  دس، نهی

 در نداری هستند...

کهارگرا  چنها   یدر اندیشه  ،های سهتهگردارا  در سامان سرمای 

. پیوسهت  مسافرت چیسه، دانند تعطیالت واند ک  آنا  نهیرخن  کرده

 اینها  موزنهد،آمهی گهرفتن راباج خواری و باج داد  و چاپلوسی و الش 

شوند، کارفرمایانی ک  حاهوق نخسه، می خم رهلوی کارفرمایا  تا که

صهب  کارگرا ، . بینندآدم نهی یکنند و آنا  را اندازهمی آنا  را پایها 

پردازنهد. ایهن مهی های شب به  کهارو تا نیه خیزند زود از خواب برمی

 کشهدمهی شا  را ب  رخ ههچو  منیچرخ ، زنده باد و مرده باد زندگیِ

 آید.بینم و هی  کاری از دستم بر نهیمیک  

های ههچو  خودم تلنگری بهزنم کردم ک  باید ب  آدممی من گها 

بیهنم مهی ندیشهمامهی ولهی اکنهو  که  ،تا ذهنشا  از سم زدوده شود

 یدسهت ایهن  ،ماهترین بخشی ک  بایهد ذهنشها  از سهم پهاک شهود

 تازه اگر سواد خواند  داشت  باشند. ،تر از خودم هستندبیچاره
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چاارپا نیستند ک  در ابعهاد گسهترده و چنهین ددمنشهان  از  ،هاآدم

غهذایی  یدهنهد بها هیهرهمی کشی کنند. ب  آنا  های خوابیآنا  باره

پادگانی روی سرشا  سهای  ههراهش قوانین بسیار سخ، و  و بسیار کم

کننهد. مهی بیش از انهدازه کشیِب  هایش از این مردم بینوا باره دارد و

مهردم و  یرویه د مااهرت بهیمانن ،های بسیاری داردها شَوَندالبت  این

د. ایهن نهههایی که  کارخانه  دارها و حاشهی هوانا  هویای کار ب  شار

آگاه از که  و سها  هوانا  ک  بیشترشا  تحصیالت بسیار کم دارند، نا

 شهوند و زنهدگیِمهی درآمد و حق و حاوق یک آدم، برای کار استخدام

 کنند.می چیزدا  و بدسگا  آغازدارا  هه وار را زیر چنگا  سرمای برده

و پهرورش پادگهانی  و سهواد و آمهوزشکهم یاکنو  ب  هز خانواده 

باید نگرا  پنداشه، مسههومی که  به  ایهن مهردم  ،پردازی دروغرسان 

 هها چنهین دیکته شود هم باشیم. به  تهازگی به  ایهنمی مااهر تزریق

ک  هلوی پیشرفتتا   ندشود ک  تکنولوژی و هاا  مدر  سهی هستمی

 !شبان  روز کار کنید ب  های آ  گیرد و بایدمی را

دشهن آرامش  ،و تکنولوژیمدر   زندگیِتر گقت  بودم ک  من پیش

ولی هرگهز نگقته  بهودم که   ؛برای کنتر  مردم افزاریهن و هستند 

ها را روا ندانهد. هرچه  این ،کسی حق دارد برای گرفتن آگاهی از مردم

 نیز ب  ههراه دارنهد و به آگاهی  ،های هوشهندباشد تکنولوژی و گوشی

 ،نشا  داد  شکاف طبااتی و ب  رخ کشید  آ  و ایجاد رشهک و آز هز

 آزاده از آ  باره برد. حق و حاوق آدمِ نشا  داد توا  برای می

 ههر هریهانی بهرای دادخهواهی ریخه، ،هاسه، که  در هاها سا 

 راهه گزاف ب  بی یکنند یا با نیرن  و هزین می گیرد را یا سرکوبمی
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راهه  کشهید  را امهروزه در موسهیای و به  بهی کشهانند. حتها ایهنمی

بینیم. در گذشت  رپ برای می اعتراضی مانند رپ های خوانندگیِسبک

شهد و مهی گرفته و نبود برابری در هازما  ب  کهار  اعترا( ب  چگونگی

از د  مردم فایهر و ک   خواه ناخواه پوشش سیاسی و دادخواهان  داش،

برای مبارزه با نهابرابری نهژادی و فاهر و دس، آمریکا برخواست  بود تای

و  و تنگناهایی ک  برای مردم سیاهپوس، ایجاد کرده بودنهد فساد دول،

ی کشورها از این سبک برای ههین در هه  ب  سراسر هاا  رسیده بود،

 .بردند تا نابرابری را بازگو کنندمی کار باره

هی  کجهای هاها  ها در امروزه با این ک  هیچکدام از این نابرابری

خیابهانی به   خهوانش و موسهیایِ بینیم ک  این سبکِمی ،درس، نشده

باری و مواد اپیونی رفت  و های این که  از حاهایق وسه، تبلیغ بی بند

ب  سهرپوش گذاشهتن و به  حاشهی   ،تلخ موهود در هازما  پرده بردارد

افهرادی را  ،ندپردازد. گویا آنانی ک  چیره بر هاانمی هانابرابریکشاند  

راه  ایجاد کنند و ههم به  سهود کنند ک  هم بیمی هادرو  این هریا 

بخهش بزرگتهری از مهردم را تها خودشا  هریانی دیگر ب  راه بیندازنهد 

  هذب کنند و ب  دروغ بپردازند.

مردم را  ای باشد ک  زندگیِهای آ  باید ب  گون ی شاخ هنر و هه 

ب  سوی باتر شد  گسیل کند. نااشهی، موسهیای، تتهاتر، نویسهندگی، 

باید در خدم، مردم باشهند نه   ،رسدمی سازی و هرچ  ک  ب  هنرفیلم

ههای ها، سهرمای ک  سرا  و فرمانروایا  سرزمینزمانیس، دیر پاد آناا. 

بسیاری را برای ب  کار گهرفتن هنهر در راه سهرکوب دشههنا  و ویهرا  
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دهند تا پرچم کشهوری دیگهر را به  می کرد  هوی، دیگر کشورها هدر

 پایین بکشند و اینگون  خودشا  را برتر نشا  دهند.

ک  پای  و اساس تاریخی و درس، ندارند  های بسیاریهالیوود فیلم 

 و زیر پرسش برد  کشهورما  ایهرا  سهاخت  وبرای ب  سخره گرفتن را 

هها از ساخ، این فیلم یب  راستی بوده سازد و دس، بردار نیس،! می

ریشه  و هویه، ایهرا  دشههنی  هیب چ  کسانی اس،  چ  کسانی بها

 دارند 

 البت  این ک  در ایهرا  بهرای شناسهاند  هویه، ملهی و شناسهنام 

شود ههم ههای سهخن دارد! ای کنار گذاشت  نهیکشورما  هی  بوده 

و در بودنهد خهو درنده هایی ک  در گذشت نامدارا  ایرا  ب  دس، کشور

هها را شوند و اینمی نامشا  ب  ددمنشی برده شده ب  تاراج برده ،تاریخ

 ها باشد.زنند و کسی نیس، ک  پیگیر این هریا می ب  نام خود

و باستانی انی می های ملی وصنایو دستی و آالت موسیای و هشن

ههه  توانند می سادگیها ب  اینگون  پس از سا  زنند،می را ب  نام خود

هوی، کنند. را کوچک بشهارند و بیما  چیز را دگرگو  کرده و فرزندا 

دانهد که  دهد نههیمی ها را انجاماین تب،کسی ک   های شگق، اس،

  یها از روی دشههنی بها مها چنهین و هس، بزرگ بوده ایناا برای ایرا ِ

 ها داده شده ب  آ  فرمانی

بینم این درس، نیس، ک  نامدارا  ایرا  می ،سنجممی ولی هرگون 

و تاریخ پر از غرورما  در خود کشور چنین کوچک ب  شهار روند و هی  

ها نباشد. تناا آنانی از این غرور آگاهند که  کتهاب و تهاریخ اتری از این

اند و سرشا  در برف نبوده! پس آ  بخش بزرگهی از مهردم که  خوانده
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گویها کسهانی دسه،  ،گهویممی دانند  آه چ خوانند چگون  بکتاب نهی

غرور زنهدگی کننهد و ههیشه   زمین بدو اند ک  فرزندا  ایرا گذاشت 

 سرشا  پایین باشد.

ههای اهتههاعی و زبا  و شبک های انگلیسیهای سا  در سای،سا 

تهرین گشهتم و اتهری نبهود. مهردهمی ها ب  دنبا  زبا  پارسیحتا بازی

ب  هز پارسی. چرا زبانی که  روزی زبها   ،ها بودندسای،ها در این زبا 

هها گذشه، و خواهند ب  زیر بکشند  سها می بوده راها مل، میا  دوم

هایشها  زبا  پارسهی را به  زبها  ،های آنالینها و بازیچندی از سای،

 افزو  کردند.

ی درستی هم ها ک  ریش ههچو  این هاییکود این نن  اس، ک  

بخواهند زبها  و هویه، و تهاریخ مها را به  زیهر بکشهند. کهاش  ،ندارند

زدنهد تها نه  نههیپرسهتا  اَانمهی ها هرم نبود و ب گرایی این روزملی

بهدو  داشهتن سهرمای  و گهرفتن بودهه  از  ،ببینید هنرمنهدا  کشهور

 کشند.می گانگا بار نیاکانها  را ب  رخ بیسازمانی، چگون  فرهن  پر

برند و می ی ک  از درو  و بیرو  بر ما یورشاندشهنافسوس از این  

ههینگون  بود ک  دشههنا   آید.هایم کاری بر نهیاز دس، من و ههانند

و سهپس پهاره کننهد یهرا  بهزرگ را تکه ا ،فرهن  و تهاریخ توانسهتند

بهزرگ را بگیرنهد. در سهرزمین آریانها انهدک هویه، مهردم ایهرا انهدک

های قهومیتی و کاشهتن تخهم تروریسهم و ی)افغانستا ، با ایجاد درگیر

هسهه، و نیستشهها  را گرفتنههد و هنههوز هههم  ،تعصههب دینههی و مههذهبی

ها بسیارند و تاب گقتن نهدارم پهس باتهر چپاولشا  پایا  نیافت . نهون 

 اس، ادام  ندهم.
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زبا  شعر و ادب اس، و در درازای تاریخ پهس از ایهن  ،زبا  پارسی

 ک  کهر ایرا  خم شد، ههر مله، ددمنشهی که  به  ایهرا  یهورش بهرد

ایهن زبها  را بها  ،ددمنشها  ههها  بهرد.ب میها  انس، این زبا  را ازنتو

 های دیگری ههچو  هند بردند و گسترش دادنهد.خودشا  ب  سرزمین

فرهنگهی ایرانیها   یبها مبهارزه ،دکرمی یدرازهرک  ب  این خاک دس،

ههای خهورد، از اسهکندر گرفته  تها مغهو مهی شد و شکسه،می روبرو

 خونخوار.

افهزار مهردم خورم ک  ماهترین هن می من از ههین روی افسوس

خواهند ما را می های اصلیقدرتک   امروزی ویرا ِ در این هاا ِ ،ایرا 

بدو  چاشنی مانده. فرهن  و زبا  و  ،هاب  دس، خودی ،هوی، کنندبی

شهود و اینگونه  به  ههی  کجها مهی ارزشهای نیک در کشور بهیسن،

 ،های ترادادی )سنتی،ارزش شد  فرهن  پربار و ارزشرسیم. با بینهی

ای نیسهه،. مانههد و هههی  راه مبههارزهدیگههر بههرای کسههی غههروری نهههی

 ترشوند و مردم تنگدس،می یشتر چپاو های کشور روز ب  روز بسرمای 

 .شوندمی
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91 
از پایها  به   را که  بهازگو کهردمدشواری و رنجهی  هردارم دوس، 

ایهن  ولهی ،رسهد برایتها  بنویسهممهی با راهکاری ک  ب  ذههنم نخس،

ها تناا از زبا  کسیس، ک  دلش برای خودش و مهردم هاها  و راهکار

 هاآیینن  کسی ک  تخصصی در اقتصاد و سیاس، یا  ،سوزدمی کشورش

تا برسم  کنممی از بخش فرهن  و زبا  آغاز ها داشت  باشد.و سایر چیز

هها تناها این را بدانیهد که  ایهن روز تر گقت  بودم.ب  چیزهایی ک  پیش

   دلها  برای خودما  خواهد سوخ،.خودما

پس مهردم  ،نخواهد کردهرک  باالنشین اس، برای رفاه مردم کاری 

هک کنند و زمین را از هاا  باید دس، در دس، هم بدهند تا ب  هم ک

. این را بدانید کسی ک  بهرای مهردم و زمهین که  مهادر نابودی برهانند

ماس، سودی نداشت  باشد، دم و بازدمش گزندبار اس،. باشد ک  بتوانیم 

نهدگی بها روانهی با یکدیگر زمین را آباد کنیم و بدو  تنش و رنهج به  ز

 آسوده ادام  دهیم.

به  فرهنگسهتا  کشهور  ،های گهزاف نظهامیاگر ب  های بوده  -1

به   ،فرهنگی را از راه درسه، پهیش ببرنهد یبوده  داده شود تا مبارزه

توانیم کهر راس، کنیم و هوال  دهیم. البت  ایهن در صهورتی می زودی

 تهاریخی و ب  دسه، مردمهی بها سهوادِ ،سازما نشیند ک  این می ب  بار

پرس، سپرده شود وگرن  هرچه  بودهه  را بیشهتر کننهد سهودی انمی

دارا  هنرمندا  کشور و دوسه، تر شود.ندارد هز اینک  چپاو  گسترده

های باسهتانی های فرهنگی و هنرهنر باید تالش کنند نخس، ب  داشت 

 و بیگان  بپردازند.های غربی سپس ب  هنرپر و با  دهند،  کشورما 
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سهازی نویسا  باید ب  گسترش فیلمنام سازا  کشور و فیلمفیلم -2

های تاریخی بپردازند و غهرور ملهی را زنهده کننهد. آنها  بایهد در زمین 

ها دهند و با تالش هرچ  شناسنام  ایرا  را با هنرشا  نشا  دیگر مل،

 .تازه کنند فرهنگها  رابستگی با مردما  همهبسیار پیوند و ه

ههای ایهرا  بها دانهش شارسهازی و یهافتن اسهتا  بندیِمنطا  -3

بهرای  ،گنجایش هر منطا  و پرداختن ب  آ  برای ایجهاد درآمهد کهافی

گیرد و ها. اینگون  دیگر مااهرتی از روی نیاز ریخ، نهیمردم آ  استا 

 پهردازد و درآمهد خواههد داشه،.مهی هرکس در شار خهود به  کهاری

 بندی اینگون  اس، ک  هر استانی بر اسهاس گنجایشهی که  داردمنطا 

ی منطاه  یها ،یا دامپروری بپهردازد تواند صنعتی باشد، ب  کشاورزیمی

 باشد و ....  و توریستی تجاری

و مدیری، کاشه، و برداشه، و  کشاورزیدامپروری و گسترش  -4

ههای دالال  از بازار. خریهد و فهروش بها قیهه،صادرات و برید  دس، 

وگیری از صههادرات محصههوالتی کهه  درسهه، و سههاماندهی شههده و هلهه

برنهد. البته  مهدیری، مهی منابو آبی را ب  بیرو  از کشهور ،مستایمغیر

کشاورزی و کاش، و برداش، ب  دس، خود مردم در ابعاد سرزمین شایا 

باالدس، مانند دول، این کهار را بکنهد و  سازمانینیس، و باید )مهکن، 

هها تابه، ب  هرکس برای کاش، محصولی مجوز داده شود تا هم قیه،

بهاز ههم بها  کهبود یا افزایش محصولی نشویم. البته  باشند و هم دچار

دارا  وهود نوسها  بسهیار ارز در بهازار و گرانهی دالر، دالال  و سهرمای 

ههای دیگهر سهترنج مهردم را به  کشهورد دانند تا نتیج می دولتی باتر



 216                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

بقرستند تا درآمدی ب  دالر داشت  باشند و ب  مدیری، محصوالت کاری 

 ندارند.

ی هه های پرداختی و حاوقناادی باید باشد ک  ساعات کاری  -5

تهوا  کارمنهدا  و  نیاز و بر اساس راها ها و فروشگاهها و کارخان کارگاه

ها ب  سیر شد  شکم خانواده هم ک  حاوقکارگرا  تنظیم کند، ن  این 

ها صدبرابر حاوق دریافتی باشند و ب  آنا  ب  چشم ربهات نرسد و هزین 

 هی  خستگی و رنجی ندارند.ک   نگاه کنند

کنند در سهود می ی کسانی ک  کارای پیش بیاید تا هه باید زمین 

ز انهدازه مازاد محل کارشا  ههباز )شریک، شوند تا کارفرمایها  بهیش ا

 سود نبرند و اختالف طبااتی هر روز بیشتر نشود.

 ،کارگر و کارمند بها کارفرمایها  مردم شکاف و اختالف طبااتی -6

که   سهازمانیی کارمنهدا  در ههر شهود که  ههه می تناا زمانی کهتر

هها سهازی ناهادهستند در سود آنجا شریک باشند. یعنهی بها خصوصهی

چو  اینگون  اسه،  ،شودمردم کهک نهیهیچگاه ب  باتر شد  زندگی 

داری ب  زیر دس، سرمای  ،ک  نااد دولتی از زیر دس، دول، بیرو  رفت 

ایم ب  غیهر تسوده و اکنو  نیس، رسیده! چیرگی مک  از پیش دولتی ب

 مستایم دگرگو  شده!

شهود که  مهی تناا زمانی ناپدید ،مردم اینجا میا  چند دستگی -7

ایجهاد گرایی در ابعاد گسترده داشت  باشند و ملیمردم یکپارچگی ملی 

شود. نخستین چیزی ک  باید ب  آ  توه  شود کشور و سهرزمین اسه، 

دانند که  هرچه  بها خهود دشههنی می ن  هی  چیز دیگر. اینگون  مردم
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دستگی پیش بیاورنهد به  کشهور خودشها  دغها )خیانه،، کنند و چند

 اند.کرده

باری و تبلیغ مواد اپیونی ب  دس، ودبنهلوگیری از گسترش بی -8

خواهند هوانا  ب  می کسانی ک  رسان  و فضای مجازی دستشا  اس، و

سازی درسه، نابودی کشیده شوند. این تناا زمانی شایاس، ک  فرهن 

خ می ک  های بیرو  کشید  اینگون ولی ن   ،ملی انجام شود یرسان از 

ب  امید این ک  بیهاری  فرو کنندخ دیگر هم کنارش می از سر مردم یک

 ،سازی درس،گویم فرهن می شود. هنگامی ک می یپیشین خوددرمان

خ بیهرو  مهی ایهن ،دارا  باشدتا زمانی ک  رسان  ب  دس، سرمای یعنی 

ای و چرنهد که  سازی کلیش فیلمنن  و درد یعنی کشیده نخواهد شد. 

از هامعه  نشها  داده  خندند و ههی  چیهز درسهتیمی گویا ب  ریشها 

 شود.نهی

خورد هنگامی ههینگون  سخنرانی برای معنویات ب  درد کسی نهی 

ها اگر هم این سخنرانی های روانی اس،.ی دردها، فار و آسیبک  ریش 

چهو   ،کننهدمهی بهاز ههم تهنش روانهی را بیشهتر ،مورد توهه  باشهند

نهایش در رسان  و گوید و می چیز دیگری ،پارادوکس موهود در هامع 

مهواد اپیهونی و  )ورود، شهدهلهوگیری از درو  سود اس،.زاهدنهایی بی

فرآوری )تولید، این مواد در درو  کشور. مواد اپیونی گیاهی و صهنعتی 

بایهد  وانا  بسیاری را درگیر خهود کهرده،شود، همی ک  قاچاق یا تولید

بهازپروری که  از این هوانا  از سراسر کشور گردآوری شده و ب  مراکهز 

 پیش ب  دس، دول، ساخت  شده و رایگا  هستند برده شوند.



 218                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

های این کشهور هسهتند که  های گرفتار اپیو ، ههگی سرمای آدم 

باید از گنجایش آنها  پهس از بهازپروری باهره بهرده شهود. بسهیاری از 

ها، از آنجایی ک  سواد اهتهاعی درستی ندارند، فرزندشها  را در خانواده

کنند که  چهرا چنهین می نین چیزهایی رها کرده و سپس گالی دام چ

 شد!

سهواد ای بامردمی ک  در رفاه و آسایش روانی باشهند و در خهانواده

ب  درستی پرورش یابند، هیچگاه برای شهادی بهیش از انهدازه  اهتهاعی

ههای برنهد. آ  کسهانی که  از ایهن راه به  بیههاریدس، ب  اپیو  نهی

شوند هم در هامعه  سهام دارنهد و بایهد به  می ساهگین عقونی دچار

سازی برای پذیرفتن درستی و بدو  تنش زندگی بگذرانند، پس فرهن 

 این مردم هم نیاز اس،.

هنگامی ک  کارگر و کارمند در رفاه باشند و زما  و توانشا  بها  -9

 کار بیش از اندازه هدر نرود و زمانی مازاد داشت  باشند برای کتابخوانی؛

توانیم چشم ب  راه دید  مردم کتابخوا  و آگاه باشیم که  از حهق و یم

 ،موههود در ایهن کشهور دانند. ولهی چگهونگیِمی حاوق خود چیزهایی

دههد که  حتها به  کودکشها  داشتن زما  مازاد را ب  آناا نهی یاهازه

رسیدگی کنند. این کودکا  گیر ههها  آمهوزش و پهرورش پادگهانی و 

 فتند و روز از نو و روزی از نو...امی ی پو رسان 

خان  و زمین در این کشور نباید سرمای  ب  شهار رود. اینگونه   -10

سرمای  ب  شهار  ،خوارا  هم نخواهند بود. اگر خان و زمین هادیگر دال 

ای بخرد یها اههاره تواند خان می نرود، هرکسی ک  ب  سن مناسب رسید

شود. البت  ایهن می داشتن خان  از سوی مردم پاکسازی یکند و دغدغ 
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امروزی، چنگا  پلیدش را بردارد  بانکداریِ یدر صورتی اس، ک  سامان 

ههای بهدو  سهود یها به  مهردم وام د،های کال  صرف نظر کنو از سود

 سود دهد.کم

ها تناا در هها  صورتی شایاس، ک  بازگو کردم، بازپرداخ، این وام

ار شهریک باشهند و ناهادی و کارمندا  ههگی در سود محل ک را کارگ

. یعنی هها  آرنگهی چیرگی داشت  باشدها باالدس، بر درستی روا  کار

دوله، »شهنویم: مهی )شعار، ک  از سوی سرا  دولتی برای رای گرفتن

 «باید نوکر مردم باشد، ن  مردم نوکر دول،

 میها  بایهد ازهای گرا  قیه، و خصوصهی مدارس و دانشگاه -11

هههای هههایی کهه  قههرار اسهه، بههرای درس خوانههد  بچهه برونههد و هزینهه 

ر دارا  شود، باید برای آموزش درسه، آموزگهارا  و اسهتادا  بهسرمای 

ی مردم بتوانند در سط  برابر تا هه  اساس دانش بنیادین و مقید باشد

 ها تحصیل کنند.ی ردهو رایگا  در هه 

ب  درستی آموزش ببینند و حاهوق کهافی اگر آموزگارا  و استادا  

بد ک  آنا  را یامی داشت  باشند، نسل پس از ما ب  دس، کسانی پرورش

های دارا  آ  هزین دلسوز خاک و مردم بار بیاورند. البت  ک  این سرمای 

گههزاف را هیچگههاه بههرای مالیههات و کهههک بهه  چنههین کههاری پرداخهه، 

ایرا  حتا مدرسه  ههم ندارنهد چه  های کنند. بسیاری از شارستا نهی

  برسد ک  مدارس خصوصی را در ذهن بپرورانند!

رف،، درکنارش باید  میا  هنگامی ک  شکاف طبااتی مردم از -12

با دانش شارسازی ب  تاسیم درس، و دقیق خدمات شاری در سرتاسر 

شار از زبها  شار و باالیهای ننگین پایینشار پرداخت  شود و این واژه
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م زدوده شود. اگر خدمات شاری ب  درستی و دادمندانه  )عادالنه ، مرد

ها پخش شوند، اینگون  کسی ناچهار نیسه، از غهرب تها در سراسر شار

برای رفتن ب  محل کارش یا بیهارستا  و مدرس  زما   ،شرق یا پاد آ 

ها دامن بزند و آلودگی هوا بیش از بگذارد و ب  آمد و شد سنگین خودرو

 ب  ها  مردم آسیب برسد. پیش شده و

های خدماتی ی خدمات، با وهود نیرواین تاسیم درس، و کار شده

انهد، هایی بازگو شده ب  اینجا رسهیدهک  در آموزش و پرورش و دانشگاه

شهود. اینگونه  نیسه، که  بگهوییم می بانی خرسندی مردم و رفاه آنا 

و ب  بیهار توهه  های فال  بیهارستا  کارآمد نیستند کارکنا  و پزشک

شود و باتر اس، ب  بیهارستانی در بهاالی شهار بهرویم و ... سهط  نهی

ی شارها یکسا  باشد، باید امکانات فرهنگی و طبااتی مردم ک  در هه 

 رفاهی هم در یک رده و اندازه باشند.

 رفهتن شهکاف میها  خان  سرمای  نیس، و بها از ههانگون  ک  گقتم

دقیهق خهدمات و امکانهات در شهار، ههی  طبااتی و تاسیم درسه، و 

ی دیگر نخواهد بود و مردمی هم از مهردم دیگهر تر از خان ای گرا خان 

 دگرسا  نخواهند بود.

اش را به  توانهد خانه می ،اینگون  کسی ک  تخصصی در کاری دارد

ی محل زندگی آسانی ب  محل کارش نزدیک کند، بدو  این ک  دغدغ 

سی دغدغ  این را ندارد ک  امنی، فال  محل  پایین را داشت  باشد! یا ک

اس،، چو  اداره یا سازمانی ک  امنیتش را بر گهرد  دارد محله  را به  

 خیز اس،!حا  خود رها کرده و محل  هرم
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ی اقتصاد درو  کشور مردم را در چرخ  یها باید سرمای بانک -13

ههای دیگهر سهرمای  ب  کار بگیرند و پو  این مردم بینوا نباید در کشور

گذاری شود و سودی کم ب  آنها  برسهد آ  ههم بها منه، بسهیار. اگهر 

دیگههر دزدی و  ،بیههرو  کشههور داده نشههود در گههذاریی سههرمای اهههازه

سهر از  دهد و کسی ناگاها  به  هههراه پهو  مهردمیاختالسی روی نه

آورد! چگونهه  اسهه، کهه  پههو  مههن و دیگههر کشههورهای بیگانهه  در نهههی

دهنهد  اگهر قهرار بهر ربها می ا ب  خودما  با سود کال  واممیانانم رهم

 توانیم چنین کنیم خواری باشد مگر خودما  نهی

وآمد بها سازی درس، و کارآمد مردم برای کاهش رف،فرهن  -14

ی ی ترابری ههگانی بر پای گیر سامان خودروی شخصی. گسترش چشم

افههزایش شهههار هههای درسهه،، ماننههد دانههش شارسههازی و آمههارگیری

ها برای کاهش رف، آمد مردم های متروشاری و خطهای درو اتوبوس

گیر داشت  باشهد های شخصی. اگر این سامان  گستردگی چشمبا خودرو

های کوچک، هوا و روا  آمدو ب  آ  توه  شود، اینگون  کسی برای رف،

، روا  کند، چو  ب  هز هوا با شلوغی شار و سروصدامردم را آلوده نهی

 شود.می مردم هم دچار آسیب

البت  ههانگون  ک  بازگو کردم با پاکسازی شکاف طباهاتی و ایجهاد 

یک سط  فرهنگی در مردم، کسی از این سر شار تا آ  سر شار بهرای 

ای کسی چنین باشد، ب  انهدازه میا  رود و اگر هم اینمحل کارش نهی

رسید  و سختی ب  آنجها ی ترابری گسترده هس، ک  بدو  دیر سامان 

ک   شودمی مردم روبرو ها هم در صورتی با توه ِی اینبرسد. البت  هه 
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ها برای مهردم وآمدی این رف،هم دخل و خرهشا  بخواند و هم هزین 

 ب  صرف  باشد.

ور آمهوزش زیس، بایهد در کشهارزش نااد  ب  زمین و محیط -15

بگیرند ب  مادرما  زمین ارج  کودکانی ک  یادداده شود و ههگانی شود. 

و سهاخ،  و ههانورا  درختها  خواری و نابودیِ، هیچگاه ب  زمینبناند

حتا اگر قرار بر سود بسهیار  ،زنندنهیدس، زیس، محیط صنایو ویرانگرِ

ی مردم ناادینه  شهود و کسهی به  درختکاری باید در ذهن هه  باشد!

 درختا  آسیب نزند.

سههتیز کهه  ی ایههرا هههای بیگانهه دولهه،مههردم ایههرا  بایههد از  -16

 را و کوچهک شهد  مها انهدهاس، کهر ب  نابودی فرهنگها  بسهت سده

ها توهه  چنهدانی زایی آ  دول،اینگون  ب  تنش .آگاه باشند خواهندمی

 شود.نهی

بها  خهواهههای پانیسهم و ههداییهنهبش یکنسرکوب و ریش  -17

اینگون   بنیادین و سوزاندنشا .های سازی درس، یا یافتن ریش فرهن 

هاسه، ایهن سها  شهود.دیگر دامهن زده نههی ،بر قومی، ستیزی مردم

بسیار پر رن   و حتا ازبکستا  هریا  چرند در ایرا  و آریانا )افغانستا ،

 زنند ب  زبا  ملی و دیگرمی ها دامنی ک  ب  این هریا هایکود شده و 

 میها  پراکنهیخواستار هدایی و نقرتکشور توهین کرده و های گویش

بها  ،فرهنگی و زد  مشهتی قدرتهنهد یها هستند. باید با مبارزهقومی،

 ها روبرو شویم و خاموش نباشیم!این هریا 



 اهورا دستجردی                                                                                     223

 بهار و باسهتانی کشهورما  از خرافه ،سهازی فرهنه  پهر پاک -18

 ههایهریها گسترش و آمیختن آ  با دانش و هلوگیری از درو  شد  

 ب  درو  آ . چرندهای چرند غربی و ایسم

استواری بنیا  خهانواده و ایجهاد بسهتر مناسهب بهرای پیونهد  -19

به  ههای  زناشویی درس، هوانا . این در صورتی شایاسه، که  رسهان 

های تنش کند. باری کهکوبندب  کاهش بی سخنرانی و تبلیغ چرندیات

پایین بیایند و ههانگون  ک  گقتم ها روند، هزین بها کنار روانی و کهبود

 های کشور باشند.مردم شریک سرمای 

تی و بهدو  سهن ههای زناشهوییِمبارزه با کودک ههسهری و پیونهد

ی و ایجاد برابری . ویرایش قوانین وابست  ب  خانواده و زناشویمین زپیش

سهواد ک  بیشتر در مردم کم برد  مردساالری میا  از حاوق ز  و مرد،

برد  فرهن  نادرس، میا   زنا . از در و البت  مردستیزی شودمی دیده

برای ایجاد برابهری هنسهیتی در  ،سازی کارآمدفرهن  برتری هنسی،.

ی ز  و زنانگیِ بانوا  درباره کشور و ایجاد ذهنی، درس، در ذهن مردم

 سرزمینم.

دم سازی انجام نپذیرد، نباید از این گالی  کرد ک  مراگر این فرهن 

بها  ابنهد.یرا درس، درنهی موزند و زنانگیآمی ای غربی چیزیهاز رسان 

 ،ی ارزش ز  در دورا  شکوه ایرا نگاه ب  تاریخ کشور و خواند  درباره

ههای پهیش بهرای زنانشها  ارزش هید دریاف، ک  ایرانیا  از ههزارهخوا

 گذاشتند و نابرابری نبوده.می بسیاری

ههایی نپرداختن ب  حاشی  ،پردازهای دروغنادیده گرفتن رسان  -20

 دس، و پا بزنند.کنند تا در نادانی خود می ک  برای مردم ایجاد
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ایجاد زمین  پرورش اندیش  کودکا  و قدرت گزینش آنا  به   -21

 ها.های زورچپانی باور

سهازی توهه  چنهدانی بهازیدر کشور ایرا  ب  صنع، اسهباب -22

ههایی ترین کهارترین و پرارزشیکی از بنیادینشده. این حرف  و صنع، 

شود از آ  باره برد. این ک  می اس، ک  برای ایجاد ذهنی، در کودکا 

شهود و بها فرهنه  و مهی ها از کشورهای دیگر ب  ایرا  وارداین بازیچ 

شهکالت در تهرین مایتواند یکی از ریش می ،های ما پیوستی ندارندباور

از دید من ب  این پیش  باید ب  چشهم یهک آموزش ذهن کودکا  باشد. 

 کار پرارزش نگاه کنند.

ههای ههالیوودی و دروغهین در های ابرقارما بازیبا فروش اسباب 

ی فرهنگهی کشهور به  مها ها، هی  چیزی هز آسیب به  بدنه فروشگاه

ی شاهنام  ت های برهسهایی ههچو  چارهرسد. با ساختن بازیچ نهی

تهوا  مهی ،و دیگر پالوانا  ملی ایرا  ک  در تاریخ نامشا  زبهانزد اسه،

ذهنی، درستی از تاریخ و فرهنه  کشهور بهرای کودکها  ایجهاد کهرد، 

ههها و ای آهنگههین در کنههار ایههن بازیچهه ههچنههین بهها گذاشههتن نوشههت 

 خواندنش برای کودکا  ب  دس، پدر یا مادر ب  این کار مام و پهرارزش

 شود شتاب داد.می

ههای ههای مهردمش و آدمنیوری ک  کودکانش با داستا  پالواکش 

سهتیز انمهی ههای ناهنجهار وهیچگاه ب  کهار ،سرش، بزرگ شوندنیک

ههای ان و هوی، ملی گاممی زنند و چ  بسا در راه پاسداش،دس، نهی

 بزرگ برخواهند داش،.
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در رسهان  بایهد بهرای سهاخ،  ،البت  ههانگون  که  از پهیش گقهتم

ی کهودک، ی ویهژهدوسهتان انمهی ی پالوانی ومای هایی با درو برنام 

انشا  می ی افتخارات مردم وتالش شود تا آنا  ب  باترین روش درباره

ههای هها را به  کشهوراین بازیچ  سازی آماده شوند.بدانند و برای آینده

زمهین ههای ایهرا تاهیکستا  و دیگر هگرگوش  فرهن  مانند آریانا،هم

هها بها تبلیهغ ب  ههز ایهن شود صادر کرد،می اند همک  از ما هدا افتاده

 شوند.می دیگر هم بازاریابیهای کشور دردرس، و بنیادین 

نژادپرستی که  به  نادرسه، در مهردم  یروحی برد   میا  از -23

چو  ایرانیها   ،ناادین  شده. این با داشتن سواد تاریخی مردم شایاس،

هاس، یا در کشور ایرا  سده اند.ستیز نبودهپرس، و قومی،هیچگاه نژاد

ههای هاس، ک  مردمانی با گویش و اعتااد و دینباتر اس، بگویم هزاره

  میها های اعتاادی و دینیکاهش تنشکنند. می متقاوت با هم زندگی

پهرورش وکه  بایهد در آمهوزشمردما  اینچنینهی بها آگهاهی ههگهانی 

 .شود ایسازی رسان فرهن  ریزی شده و البت برنام 

ما بایهد  ،تر گقت  بودمچو  پیش ،گویش و زبا  هم ک  گقتن ندارد

ب  خود ببالیم ک  در ایرا  چنین مردمانی با گویش و زباناایی متقهاوت 

ی زبا  ملی و پرارزشها  یعنی پارسی، به  آرامهی در کنار هم زیر سای 

کنند و این زبا  را در کنار زبا  یا گهویش مهادری و محلهی می زندگی

 دارند. می تر دانست  و پاسخود از ها  گرامی

ستیز داری یا ویرایش قوانین کارگررمای ی سکنی سامان ریش  -24

 ب  سود کارگرا  و مردم.سامان  آ  
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هاسه، روا  مردم ک  سها  ایجاد ناادی برای شادی و آرامش -25

اند. رایگا  شهد  های روانی دچار شدهب  افسردگی و بسیاری از بیهاری

ی مردم و افهزود  درمانی برای هه یدار با روانشناسا  و هلسات روا د

 های خدمات درمانی و ارزا  کرد  آ .  بیه پزشکی ب یاین رشت 

انی باستانی ایرا  ب  ایهن می های ملی وسازی هشنبرپایی و زنده 

ی دهد. ایرانیا  در گذشت ، شادترین مل، کرهمی کار مام بسیار شتاب

باتهر که  بها اند، چ  ردگی دچار شدهاند و امروزه ب  این افسزمین بوده

ی خهود را که  ههگهی در ههای چنهدین هزارسهال ههین باان ، هشهن

مادرمها  زمهین ان و سپاسگزاری از ایهزد و می پاسداش، آب و خاک و

 بوده را برپا کنیم.

هها ههم به  دسه، دیگهر کشهورها اینگون  از ب  نام زد  این هشن

و پارسی  شود. البت  تاهیکستا  امروزی ک  مردما  ایرانیمی هلوگیری

ها بسیار تالش کرده ک  زبا  دارد، برای برپایی و زنده کرد  این هشن

 این کار را مدیو  بود  فر ایزدی رحهانشا  هستند.

کاهش چشهگیر خدم، سربازی یا حذف اهباری بهود  آ  و  -26

 گرایی برای هذب هوانا  ب  ارتش ملی.ی ملیایجاد روحی 

 ی که ههایآموزشی بهرای خهانوادههای رایگا  برگزاری کالس -27

ی چگونگی رشد و پرورش درسه، کهودک و درباره ،دارای نوزاد هستند

درمههانی بههرای ز  و هههای روا ههها. برگههزاری دورهتربیهه، و آمههوزش آ 

شوهری ک  آهن  داشتن کودک دارند تا از دید روانی سنجیده شوند و 

 آمادگی برای داشتن کودک را داشت  باشند.
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ههای های دارای نوزاد نیس، و باید دورهتناا برای خانواده البت  این

خهش های آموزشهی در رسهان  پکم برنام یا دس، آموزشی برگزار شده

ک  فرزند نوهوا  و ههوا  دارنهد تها بتواننهد در ی هایشود برای خانواده

داشهتن فرزنهد در  ی سرزمین ناش باتری داشهت  باشهند.هارشد ناا 

گدار به  آب زد  در ینیاز ب  آموزش بسیار گسترده دارد و ب ،هاخانواده

 آسیب ب  بدن  کشور اس،. ،پرورش فرزندا 

های آموزشی رایگا  زناشویی برای مردم و اری دورهههچنین برگز 

آمار هدایی  ،هوانا . اگر هوانا  ب  درستی در این زمین  آموزش ببینند

 ،بدانیم ک  در هاا  امروزیگیر خواهد داش،. این را باید کاهش چشم

اگهر  بانی ایجهاد تبهاهی و فسهاد و هداییسه،. ،زناشویی سنتی و زوری

ی زناشویی و پیوند آ  ب  گون  علهی و فلسقی آشنا شوند هوانا  درباره

هامعه  باتهر خواههد شهد.  چگهونگیِ ،ی ابعاد را بررسهی کننهدتا هه 

پهرده و ، و بایهد بهیزناشویی و ایجاد خانواده بسیار مام و پرارزش اسه

بدو  سانسور از هزییات آ  سخن گقت  شهود. ایهن به  پهس از ازدواج 

ی هوانا  مجرد هم آگهاهی درسه، از آ  ابد، بلک  باید هه یپایا  نهی

 داشت  باشند.

های درسی دانش های آموزشی و کتابروش ویرایش و بازبینیِ -28

بیشهتر و کهتهر شهد  ا  بهرای داشهتن بهار دانشهی آموزا  و دانشجوی

های روانی آنا . با ویرایش سامان  آموزشهی و ها و فشارحشویات و تنش

های روانی آنها  دامهن زده بر تنش ،اندوزی در هوانا ایجاد لذت دانش

 شود.نهی
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های کال  برای ساخ، مدارسی با رفهاه و امکانهات داده باید بوده 

با یک فضای آموزشهی  آموزا  ب  های یک فضای پادگانیشود تا دانش

های درسی و ویرایش ی کتابمای بررسی درو بخش روبرو باشند. لذت

 ا آموزدانشهای ویژگی ملی و شکوفاییِایجاد غرورسوی  ی آناا ب هه 

 یههگی باید در اندیش  ،هاکتاب یمای ک  درو  . اینگون و دانشجویا 

اناالب ایجاد کند و آنا  ههر دم به  سهه، نیکهی و  ،فرزندا  این خاک

 خدم، ب  مادرما  زمین مایل شوند.

آموزا  برای گزینش درسه، رشهت  درسهی بهر مدیری، دانش -29

هایی با نداشتن سواد اهتههاعی، اساس نیاز کشور و ویژگی آنا . خانواده

کنند می هایی بدو  آینده شغلیفرزندا  خود را ناچار ب  گزینش رشت 

 کنند و بر رشد بیکاری و افسردگی دامنمی و آینده وی و کشور را تباه

 زنند.می

 یاسهاس برنامه نشیند که  کشهور برمی صورتی ب  بارالبت  این در 

ههای درسه،، درس، و مهدیری، شایسهت  پهیش بهرود و بها آمهارگیری

ا بهاین آینهده  شغلی و نیک گسیل کنند. آموزا  را ب  سوی آیندهدانش

های شغلی در کشور شایاس،. های افسهوس دارد ایجاد صنایو و فرص،

ی خود را گزینش توانند ب  درستی و با اراده رشت هینآموزا  ک  دانش

مدیری،  کنند.دارند تا آنا  را گیج ننزندگی  هایشا  سوادخانواده .کنند

ههم  و س، تا هم فرصه، شهغلی ایجهاد کنهده نیدرستی بر کشور چیر

 راهنهایی برای نااال  سرزمین باشد.

های کوچک و بهزرگ بهر ی کارگزینی در شغلویرایش سامان  -30

های مام سازما ی هاس، هه اساس شایست  ساالری. افسوس ک  سا 
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شهوند و می ک  نیاز ب  تخصص و افراد شایست  دارند با فامیل بازی اداره

بهر ایهن کهارگزینی  سهازمانیهیچکس سرهای خودش نیسه، و ههی  

زیهر دسه،  ،نظارت ندارد. ب  این بیندیشید ک  یک سازما  مام کشهور

چرخد و قوانین خودشها  می هزارا  فرد آشنا و فامیل بدو  شایستگی

به  درسهتی کهار انجهام داننهد و مهی را دارند و انجهام وظیقه  را منه،

 دهند.نهی

 ،تکی  ب  قانو  بیند و مردم هایمی ی هامع  آسیببدن  ،چنیناین

اگر شایست  ساالری انجام  کشند.می خودشا  گلیهشا  را از آب بیرو 

از ریزتهرین تها  خهواهیم دیهد. ههای بزرگهی را بها چشهمفاهعه  ،نشود

ترین آنا  دردی برای مردم خواهد بود. ههین ک  در ههسهایگی درش،

بینهدازد و ایهن بسازد و ها  دیگهرا  را به  خطهر ای ناشها کسی سازه

سازمانی پیگیر این کار ناشایس، نباشد چو  افهراد درسهتی آ  را اداره 

 یعنی تنش روانی و بیداد شد  داد. ،کنندنهی

ادارات دولتی برای  میا  برد  بروکراسی )کاغذ بازی، میا  از -31

کاهش هدررف، زما  مردم و خودشا  بها به  کهار بهرد  تکنولهوژی و 

هنگامی ک  کار مردم ب  قهانو  گیهر ای در این ادارات. های رایان سامان 

کند و قانو  تناا زما  مردم را هدر دهد بدو  برداش، سد از راه آنها ، 

هکهاری و دانهد و اینچنهین بزداوری قانو  نهیکسی خودش را نیازمند 

ههای سهاختن  پهس باتهر اسه، شهود!می خالف و باج داد  هه  گیر

و درس، اهرا  )کاغذبازی، برد  بروکراسی میا  ب  از ،های بیشتردادگاه

البته  در کشهوری که  آمهوزش درسه، و  ها رسیدگی کننهد!شد  کار



 230                                                         تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

ههای ن  نیاز ب  زندا  اس، و ن  دادگاه ،آسایش روانی وهود داشت  باشد

 .کیقری واده وخان

، دستاورد پایهانی بایهد سازما ای برای هر با تنظیم هر بوده  -32

ها با بررسی ایهن که  کجها و چهرا ی هزین ی هه سیاه بررسی شود و 

کسهی  میها  باید در دسترس بازرسا  و مردم باشد تها ایهن خرج شده

 پایها  نکرده باشد.بوده  را 

نظامی و امنیتی و گذشتن  هایسازما گزینش درس، افسرا   -33

از صافی اخالق و نیک منشی. های افسوس دارد ک  مردم برای گریز از 

دهند و این کارشا  بر ایهن شهده تها انهدکی از می قانو  ب  افسرا  باج

افسرا  هم بدشا  نیاید و ب  ایهن کهار دامهن بزننهد. بازرسها  بایهد در 

بهرای  خهدمتگزار مهردم یک سهازما  بهزرگ و اشند تابین بباره تیزاین

 زیر پرسش سنگین نرود. چنین چیز ننگینی

که  بایهد در زمینه   ایرا  کشوری با آتار تاریخی بسیار اسه، -34

ی بسیار گسترده کار کند. از سرتاسر هاا  مردمانی شیقت  گردشگری،

دید  بناهای تاریخی و طبیع، ایرا  هستند. هرچ  بها دیگهر کشهورها 

باشیم، رف، و آمد گردشهگرا  به  ایهرا  کهتهر تنش و درگیری داشت  

 خواهد شد. افسوس ک  بناهای تاریخی مها درو  کشهور نادیهده گرفته 

شوند. این بناها یا ب  دس، مردمی ک  با تههد  و تهاریخ و فرهنه  می

یا ب  دس، ناادهای سودهو  شوندمی کنند ویرا می کشور دشهنیاین 

زمینشا  را باال بکشند  ،س از ویرا  شد تا پ شوندمی ب  حا  خود رها

 .و هایش ساختها  تجاری بسازند
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در ها، تبلیهغ ایهن بناهها پها  ،سازی ایرا مستند هنراگر رسان  و 

بسهیاری از  پیش بگذارند و در مایاس هاهانی کهار کننهد، درآمهدزاییِ

ههین گردشگری برای مردم و دول، ایجاد خواهد شهد. ههانگونه  که  

هایی با فیلم ،سازی باید برای تاریخ و تهد  این کشورگقتم صنع، فیلم

 ی درس، تاریخی بسازد و ب  دیگر کشورها نشا  دهد.کیقی، و پیشین 

 نویسی و ترهه  هم باید بسهیار کوشهش شهود تهاالبت  در زمین  کتاب

 .نشا  دهیمبتوانیم فرهن  و تاریخها  را با ترهه  ب  دیگر مردما  

در زمینه   ،ههای شهاهنام تهوانیم از داسهتا مهی برای این کار حتا

های دیگر باره ببریم تها کودکهانی را آ  آ  ب  زبا  یکودکا  و ترهه 

یکهی نیسه، بگویهد ) ی فرهن  ایهرا  بکنهیم!شیقت  ،ی زمینسر کره

این کار هم  ،!هم این چیزها برایشا  غریب  اس، کشور خودما کودکا  

 ،میا  بانی غرور ملی و هم بانی درآمدزایی و کارآفرینی بسیار اس،. این

 یخورد و با فروش و عرضه می صنایو دستی ایرا  ب  چشم گردشگرا 

البته  بها گسهترش  .ر ایرانهی را به  هاانیها  نشها  دادشود هنهمی آ 

یادگیری زبا   یگردشگری ب  سوی ایرا ، مردما  سراسر هاا ، انگیزه

 ایم.بند و با یک تیر چند نشا  زدهیامی پارسی را هم

ی پولی کشور ایرا  بها ایهن ههه  افسوس ک  اقتصاد و چرخ  -35

ی گنجایش، ب  فروش نق، و مواد خام پایا  یافت . خام فروشی این ماده

ی مردم ی کشور و کهتر شد  نا  سقرهزش تناا ب  باد داد  سرمای باار

هها خام به  دیگهر کشهوری ب  گون ی با ارزش نباید زیرا این ماده ،اس،

اندازی های بسیاری را راهتوا  صنع،می صادر شود. با مواد نقتی و خام

کرد و کاالهایی آفرید ک  آ  کاالها بها ارزش بسهیار بیشهتر به  فهروش 
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ههای دارای صهنع، شود ک  کشورمی بانی این ،برسند. فروش مواد خام

 ،دیگهر کاالههایداری کرده و بها تولیهد این مواد را ارزا  خری ،نیرومند

ش بیشههتر بهه  مههردم خودمهها  بقروشههند! اینگونهه  ههها را بهها ارزهههها 

چو  توا  خرید آنها  بهرای ایهن  تر خواهند شدمستایم مردم فایرغیر

آیهد و شهکاف مهی شهوند پهایینمهی گهذاریک  با دالر ارزشهایی کاال

 شود.می دوچندا طبااتی باز هم 

 ،رودمهی ولی ارزش نق، انهدکی بهاال ،شودمی تردالر هر روز گرا  

 های دارای طالیکشور میا  چو  بیگانگا  و هاانخوارا  با ایجاد تنش

تر هرکسی نق، خود را ارزا شوند و می بانی لجبازی و زد و خورد ،سیاه

ها هیچگاه بر این نشدند ک  درآمهد برنده اس،! چو  این کشوربقروشد 

اصلی خودشا  را از فروش نقه، بیهرو  بیاورنهد و به  چیزههای دیگهر 

بپردازند و اکنو  ناچار ب  رقاب، و ارزا  فروشی هسهتند. البته  هههین 

ولی چو   ،یجاد کندارزا  فروشی نق، هم نباید مردمی فایر در کشور ا

ب   چرخد،می های کشورهاسرمای  و درآمدش زیر دس، اندکی از دولتی

ههای کشهور میها  پس دوستی رسد.می های گاز زدهمردم هها  سیب

انهد بسهیار دارای طالی سیاه ک  این روزها نقتشا  را ب  حراج گذاشهت 

 . بهرایم های دیگر ب  سهود مردمهاسپس ایجاد درآمد از راه مام اس،،

ولی  ،های شگقتی اس، ک  هاانخوارا  خودشا  ب  این ماده نیاز دارند

 اند! های دارای نق، را نیازمند فروش ارزا  کردهکشور

یابا  و کسانی ک  ههچهو  مهردم عهادی از توه  ویژه ب  توا  -36

مند نیستند یا کسانی ک  شهارشا  کم اس، و بها دیگهر تندرستی باره

بایهد بسهیار توهه  شهود و خهدمات و  هامتقاوتند. ب  این قشهرمردما  
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ها ویژه آناا ایجاد شهود، چهو  ایهن مهردم ههم امکاناتی در سراسر شار

هزوی از ما هستند و حهق زنهدگی در رفهاه و آسهایش را دارنهد و اگهر 

فسردگی افزو  خواهد ی بیکاری و احاشا  نادیده گرفت  شود ب  سران 

 حق زندگی ب  ایهن افهراد در ،مردم میا  ایسان سازی رشد. با فرهن 

پها در  ،شود تا بدو  شرم یها احسهاس کهبهودمی مردم دیگر داده میا 

های شغلی فراهم شهده و به  بودنشها  برای آنا  زمین  هامع  بگذارند.

و  شها آنچنها  که  شایسهت  خود خار شود تا بتوانند برای این خاکافت

 کشور اس، خدم، کنند.

 ، یا آتار باستانی آسیبمبارزه با باندهای مافیایی ک  ب  طبیع -37

های بزرگ آتار باسهتانی در ههر . ساخ، موزهبرندمی و ب  تاراج زنندمی

ههای باسهتانی و ی مکها شاری ک  این آتار را داراس،. شناسایی ههه 

ها برای ب  نهایش گذاشتن فرهن  و ی آ دارای آتار، سپس یافتن هه 

های ساخت  شده که  در راسهتای ههذب توریسه، تهد  ایرا  در موزه

بسیار کارآمد اس،. از سوی دیگر مافیا هم دستشا  از این آتار و دزدی 

ههای ملهی و آنا  کوتاه خواهد شد و این اشهیای پهرارزش که  سهرمای 

ههای ی ما هستند غارت نخواهند شد. ههچنین باید پیگیهریشناسنام 

گیهری آتهار باسهتانی کشهورما  که  یرد بهرای بهازپسبسیاری انجام پذ

 .اندتر بیگانگا  ب  تاراج بردهپیش

این حرفه  در گیر شده، باید ای هه های رایان ها بازیاین روز -38

هایشا  ایم ک  از دالوریما پالوانا  ملی کم نداشت  ایرا  پرو با  بگیرد.

سازی در غرب باید شگرف بازی هایبازی بسازند. البت  با وهود پیشرف،

 ها را ب  آنا  هم عرض  کنیم.بتوانیم با آنا  رقاب، کرده و این بازی
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های ایهرا ! اگهر از هههین ی زبا  پارسی و دالوریهایی با پای بازی

ای شود تا بیس، سها  آینهده ههم بهازی رایانه می شاهنام  آغاز کنیم،

ههای خ ایرا  پر اسه، از نبهردساخ، و عرض  کرد. ب  هز شاهنام ، تاری

ههای بزرگ و پر غرور، نبردهایی از هخامنشیا  گرفت  تها هههین سهده

ب  دنبا  داشت . خوشهبختان  در  های سرافرازان پیش ک  ههگی پیروزی

اید توه  بسیاری ب  ایهن و ب ندکم نیست حرف هوانا  آشنا با این  ،ایرا 

 صنع، شود.

 

بانی پیشرف، سرزمینی  تناا چیزی ک  نکت  را هم باید بگویم:این *

ی حاهوق و  اساسهی درسه، بهر پایه نشهود قهاامروزی میی در زمان 

ز فرمانروایی مانرشی و شاروندی اس،. قانو  اساسی تناا راهیس، ک  ا

کند هلوگیری می اس، دیکتاتوری ... ک  برگرفت  ازتوتالیترالیگارشی و 

هدا بافت  نیس،. قانونی ک  فرع و ی کس در برابر آ  قانو  تافت هی و 

ی سپید کشهور اسه،. اصل و راه گریز دارد تناا برای سیاه کرد  تخت 

 باشد ک  آگاه شویم.

های بازگو شده چ  درس، و چ  نادرس،، چیزهایی بودند ک  راهکار

پریدند. باشد که  روزی بتهوانم شهادی می در ذهن این من، باال و پایین

بهزرگ و یکپارچه ، و ایهرا  کنار یکدیگر را ببینمدر  ا ی مردم هاهه 

این شادی و کامیابی چنا  هم دور از  .دوباره ایجاد و شکوهش بازگردد

. شاید منی نباشد ک  ببیند، ولهی شهها خواهیهد دیهد اگهر ذهن نیس،

 بخواهید.
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92 
ایههن را بدانیههد کهه  اگههر بهه  ملیتتهها  نبالیههد و خودتهها  را کوچههک 

. ها درخواس، ارج و بزرگداشه، کنیهداز دیگر مل،توانید بشهارید، نهی

بینیهد مهی هرگاه بتوانید خود را پذیرای خواند  و دانستن بکنید، آنگاه

ای هایی با کارنام دیگر مل، میا  ک  با داشتن چنین هوی، و ملیتی در

ها و دزدا . این را نگقهتم ولگرد میا  ای هستیدسیاه، ههچو  شاهزاده

انیسه، نم، این گقت  برای آ  دسهت  از کسما  توهین کتا ب  دیگر مرد

ک  دانست  و برای چپاو  ما دس، ب  دزدی فرهن  و کوچک شههرد  

 زنند!می ما

ی آنا  هم زند و کارنام می ی کشورما  ب  روشنی در چشمکارنام 

کهی نیستیم ک  بخواهیم در برابهر  ما مل،ِ .کور کننده اس، در سیاهیِ

بها یهورش ههر  ها پهیشکهر خم کنیم، اگر چنین بود سدهها این فشار

دادیم. اکنو  با ایهن ههه  می هویتها  را ب  باد ،چاارپایی ب  این خاک

توانیم ب  می ها و چیرگی هرچ  تهامشا ، باز همانگل دشواری و یورشِ

شکوه برسیم. باشد ک  برای رسید  ب  این شکوه، ابرها خو  نگرینهد و 

 اف، نشود.ها یردار گُلدر هوی آب، م

ههین نزدیکی در کهین ماس،. مهن بهرای  من امید دارم ک  آزادی

 تا بتوانم اندکی وپا زدم و رنج کشیدم و سازش کردمماندنم بسیار دس،

سپس پایم را از این ها بچیهنم و  برای زمین و مردمش سودمند باشم و

 روی سرم ویرا  نشوند. ،همیو بدو  هایمبروم. کاش ک  تالش

ی مهن و تهو نخهش بسهت ، ایهن را مهن درفش کاویانی در اندیشه 

 توه آمدی و بغه زنی هرگاه از ستم ب  سمی گویم، این را تو فریادنهی
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دههاک در ایهن زمهین ی آژیپاره کرد و ها  دادی. سای گلوی، را پاره

برافراشت   ههچو  درفشها فریادشا  را شود مگر کاوههیچگاه کم نهی

 برخیزد. و ستاند  دادش درونها  برای مبارزه و فریدو ِ کنند

مانده، مها از  ما از تبار رستم دستانیم ک  اکنو  سیستانش در تنگنا

برنداش، حتا و مبارزه ک  هیچگاه دس، از آزادی  تبار پاپک خرمدینیم

پاره شهد  تهنش، مها از تبهار سهورنا هسهتیم که  دسه، ب  هنگام پاره

نگا  را از این خاک بارها برید. بدانید ک  ایرا  به  هههین سهادگی بیگا

ارزش پهر انِمهی ایرا  نشده، مردم ما هزارا  سا  با هها  و د  از ایهن

هایهها  زبهانزد دالوری و تهاریخ، افسهان  پاسداری کردند و در داستا  و

بها  .دکم نگیریهخود را دس، ب  خود آیید و هستیِ اس،. هاا  مردما 

. ب  نام آگاهی و دغاکارا  و بیگانگا  را خشنود نکنید ،کم دانستن خود

 مرا دریابید. آزادیِ ههراهش
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