اﺳﻢ اﻋﻈﻢ
ﮔﺮوه :داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺧﻮرﺧﻪ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﻮرﺧﺲ
ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻢداﯾﺮه ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ زﻧﺪان و ﮐﻒ ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻄﺮ آن ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﯿﻤﻨﻪ ﭘﻬﻦ و ﺻﻼﺑﺘﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
دﯾﻮاري دو ﻧﯿﻤﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﺑﻪ ﻃﺎﻗﯽ ﺳﻘﻒ ﻗﺪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در
ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻨﻢ» ،ﺗﺴﯿﻨﺎﮐﻦ« ﮐﺎﻫﻦ »ﮐﻬﻮﻟﻢ« ،ﮐﻪ »ﭘﺪرو دو آﻟﻮاردو«ي ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ
ﺑﻪ آﺗﺸﺶ ﮐﺸﯿﺪ؛ و در دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺒﺮي ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺎرﺗﺶ را ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎي
ﻧﺮم و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯿﻠﻪدار درازي ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ در دﯾﻮار اﺻﻠﯽ
ﻣﻨﻔﺬي ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
در ﻧﯿﻤﺮوز ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪاي ﻧﯿﺴﺖ ،درﯾﭽﻪاي در ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮﺗﻮت ﻗﺮﻗﺮهاي آﻫﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺒﻮي آب و ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻃﻨﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .در اﯾﻦ دم ،ﻧﻮر ﺑﻪ ﻃﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺒﺮ را
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﻓﻦ ﺷﺪهام از ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﮔﺎم زﻧﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺟﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎري
ﻧﺪارم؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎﻗﯿﻢ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪام ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﺧﺎك ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺮم ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺐﻫﺎي رﺷﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﮔﺪاﺧﺘﻪ داﻏﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن دﻓﯿﻨﻪ را از زﺑﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﭘﯿﺶ روﯾﻢ
ﺗﻨﺪﯾﺲ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دراﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﮐﻢ ﻧﮕﻔﺖ و ﻣﻦ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻟﺐ
ﻧﮕﺸﻮدم .آﻧﻬﺎ ﻣﺮا زدﻧﺪ .دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻢ را ﺷﺮﺣﻪﺷﺮﺣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و
ﭘﺲ آﻧﮕﺎه در زﻧﺪان ﮐﻪ از آن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪم .ﮐﺎري
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد ،ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻢ
را ﺑﻪ ﯾﺎد آورم .ﭼﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﻤﺎر ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ
ﺷﮑﻞﻫﺎي داروﮔﯿﺎه ﺳﺮ ﮐﺮدهام .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪم و ﺑﺮ داراﯾﯿﻢ ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﺪم .ﺷﺒﯽ از ﺷﺐﻫﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺧﺎﻃﺮه روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ؛ درﯾﺎ روﻧﺪﮔﺎن
از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ درﯾﺎ ﺟﻮﺷﺸﯽ در ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﺪﮐﯽ از اﺑﻬﺎم ﺑﻪ درآﻣﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﯾﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ در رﺳﯿﺪن روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و زﯾﺮ و رو ﺷﺪن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﻫﺴﺖ در ازل ﺑﺎ ﺳﺤﺮ واژهﻫﺎﯾﯽ دﻓﻊ ﺷﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ واژهﻫﺎﯾﯽ را ﭼﻨﺎن
در ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺼﺎدم ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ واﭘﺴﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺴﯽ ﻧﻪ از ﻣﮑﺎن ﻧﮕﺎرﺷﺶ ﺧﺒﺮ دارد و ﻧﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ  ،اﻣﺎ راز
اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ راز ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم در ﭘﺎﯾﺎن دوراﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﺸﻮدن رﻣﺰ راز
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد .در زﻧﺪان و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻮدن از اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزم ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ آن ﻧﺴﺨﻪ را ﻫﺰاران ﺑﺎر در »ﮐﻬﻮﻟﻢ« دﯾﺪه و ﻓﻘﻂ در درﮐﺶ ﻗﺼﻮر ﮐﺮده

ﺑﻮدم.
ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮي ﻋﺠﯿﺐ در وادي ﺣﯿﺮﺗﻢ ﺑﺮد .در ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺎك ﺷﮑﻞﻫﺎي
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞﻫﺎي ﺟﺎوداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آن راز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﯽ آﻧﻢ .ﮐﻮه ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ رود ﯾﺎ
اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﯾﺎ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻓﻠﮑﯽ .اﻣﺎ از ﭘﺲ ﻗﺮنﻫﺎ ﮐﻮهﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪ و رودﻫﺎ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮريﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد و دﯾﮕﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺻﻮرتﻫﺎي ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺰك ﻧﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ دوام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﮐﻮه
و ﺳﺘﺎره ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻓﺮد دﺳﺘﺨﻮش زوال .ﭘﯽ ﭼﯿﺰي ﭘﺮ دوام و ﮔﺰﻧﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدم.
ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﻋﻠﻒﻫﺎ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺎﯾﺪ
آن ﺳﺤﺮ واژهﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻬﺮهام ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.
در اﯾﻦ وادي ﺣﯿﺮت ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ ﺑﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﺳﺖ .ﺳﭙﺲ روﺣﻢ از اﺣﺘﺮام ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ ازل را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدم.
در ﻧﻈﺮ آوردم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﻢ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺸﺎن ﺑﺒﺮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺒﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻏﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺰارﻫﺎ و ﺧﺸﮑﯽﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و زاد و رود ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ
واﭘﺴﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺒﺮﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻫﺰارﺗﻮي آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺒﺮﻫﺎ
را ﮐﻪ در ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ﻫﺮاس ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﺎراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻘﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺪ در ﻧﻈﺮ آوردم .در ﺳﻠﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮي ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ،اﺛﺒﺎت ﮔﻤﺎن
ﺧﻮد و راز دﻟﺨﻮاه را درﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﺎل ﮔﺮم ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻂ و ﺧﺎلﻫﺎﯾﺶ ﺷﺪم .در ﻫﺮ

روز ﺗﺎرﯾﮏ دﻣﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﺎري در ذﻫﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻟﮑﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎه
را ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ زرد ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎل ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻮرب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻣﮑﺮر .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪا ﯾﺎ واژه ﯾﮕﺎﻧﻪاي
ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎري ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮخ داﺷﺖ .ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻮد.
ﺑﺎرﻫﺎ در زﯾﺮ ﻃﺎﻗﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ﮐﻪ رﻣﺰﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .اﻧﺪكاﻧﺪك ﻣﻌﻤﺎي
ﻣﺠﺮدي ﮐﻪ در ﺳﺮ داﺷﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻌﻤﺎي ﻋﺎم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺧﺪا رﻧﺠﻪام ﻣﯽﮐﺮد .از
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ذﻫﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺟﻤﻠﻪاي ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در
زﺑﺎنﻫﺎي آدﻣﯿﺰاد ﻫﯿﭻ »ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن در آن ﻧﮕﻨﺠﺪ.
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺑﺒﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﺮ را زادهاﻧﺪ ،ﮔﻮزنﻫﺎ و ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮزنﻫﺎ در آن ﭼﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده و آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻮر ﺑﺎراﻧﺪه.
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺧﺪا ﻫﺮ واژه اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،آن
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ،ﻧﻪ در ﻟﻔﺎف و ﻧﻪ ﻧﺮﻣﺎﻧﺮم ،ﺑﻠﮑﻪ در دﻣﯽ.
ﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﻪاي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﯾﻨﺎت در آن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﻫﯿﭻ واژهاي ﺑﺮاﯾﺶ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ واژهﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ و
ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﺮ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ و ﮐﻞ ﮐﺎﯾﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮي از آن ﮐﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﺑﺎن و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮي
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روزي ﯾﺎ ﺷﺒﯽ ـ ﻣﯿﺎن ﺷﺐ و روزم ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت؟ ـ ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ داﻧﻪ رﯾﮕﯽ ﺑﺮ
ﮐﻒ زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آرام ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ و ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺪارم و دو داﻧﻪ
رﯾﮓ آﻧﺠﺎﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد و در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ داﻧﻪ رﯾﮓ ﺑﻪ ﺳﻪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر رﯾﮓﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل را اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﻣﻦ در آن ﻧﯿﻢداﯾﺮه
رﯾﮕﺰار رو ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮدم .ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﻮاب
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ،ﭼﻮن رﯾﮓﻫﺎي ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺧﻔﻪام ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺴﯽ
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺑﯿﺪاري در ﻧﯿﺎﻣﺪهاي ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﭘﯿﺸﯿﻦ درﻏﻠﺘﯿﺪهاي
ﺗﺎ ﺟﺎودان ﺧﻮاب در ﺧﻮاب ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎر رﯾﮓ داﻧﻪﻫﺎ .در راه ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﯽ ﮔﺎم
ﻧﻬﺎدهاي و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰي ﻣﺮدهاي .ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺷﺪه دﯾﺪم .رﯾﮓﻫﺎ دﻫﺎﻧﻢ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم :ﻧﻪ ،رﯾﮓ داﻧﻪاي در
ﺧﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪم ﮐﺸﺖ و ﺧﻮاب در ﺧﻮاب ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﭘﺮﺗﻮي ﺑﯿﺪارم ﮐﺮد .در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮاز ﺳﺮم داﯾﺮه ﻧﻮري ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺻﻮرت و دﺳﺖﻫﺎي زﻧﺪاﻧﺒﺎن ،ﻗﺮﻗﺮه،
ﻃﻨﺎب ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺒﻮ را دﯾﺪم .آدﻣﯽ ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
درازﻣﺪت ﺗﻘﺪﯾﺮش را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه راز ﯾﺎ ﮐﯿﻦﺧﻮاه ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻢ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدم .از ﻫﺰارﺗﻮﻫﺎي ﺑﯽﻓﺮﺟﺎم ﭼﻨﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﺳﺘﺒﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮرياش ،ﺑﺒﺮش ،روزﻧﻪاي ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ از آن ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ و
ﺗﻦ ﻓﺮﺳﻮده و دردﺑﺎرم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﻨﮓ را ﺳﺘﻮدم.
ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰي ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺶ دارم و ﻧﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺸﻮدﻧﺶ.
وﺣﺪت ﺑﺎ اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎن در رﺳﯿﺪ )ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو واژه ﭼﯿﺴﺖ(.

رﻣﺰﻫﺎي ﺟﺬﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪا را در روﺷﻨﺎ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﺗﯿﻎ و دﺳﺘﻪاي در ﺣﻠﻘﻪاي از ﮔﻞ ﺳﺮخ .ﻣﻦ ﭼﺮخ ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ
ﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﭘﺲ از آن و ﻧﻪ در دو ﺳﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎره در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ.
ﭼﺮﺧﯽ از آب و آﺗﺶ و ﮔﺮﭼﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮد .ﭼﺮﺧﯽ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از آﯾﻨﺪه و ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻼﻓﯽ در ﮐﻼﻓﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻦ رﺷﺘﻪاي از
رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮدم و »ﭘﺪرو دو آﻟﻮاردوي« ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ رﺷﺘﻪاي دﯾﮕﺮ .ﻋﻠﺖ و
ﻣﻌﻠﻮل ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﺑﯿﻨﺪازم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ
ﺑﯿﺎﺑﻢ .آه ،ﺷﺎدي درﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﺼﻮر ﯾﺎ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ! ﺟﻬﺎن را دﯾﺪم و
ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺟﻬﺎن را.
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻗﻨﺴﻮل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه دﯾﺪم .ﮐﻮهﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ از آب ﺳﺮ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آدمﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ را دﯾﺪم ،ﺳﺒﻮﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آن
آدمﻫﺎ ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﮓﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻮرتﻫﺎﺷﺎن را ﻣﯽدرﯾﺪﻧﺪ.
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯽﺻﻮرت را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺧﺪاﯾﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت
ﯾﮕﺎﻧﻪاي را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ دﯾﺪم و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﺳﺤﺮ واژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ از ﭼﻬﺎرده ﮐﻠﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ )ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(
و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺸﺎن ﺗﺎ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ زﻧﺪان ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،روز ﺑﻪ ﺷﺒﻢ راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻮان و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﻮم ،ﺑﺒﺮ

»آﻟﻮارادو« را ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﺎرد ﻣﻘﺪس را در ﺳﯿﻨﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ،ﻫﺮم دﯾﮕﺮﺑﺎر
ﺑﻨﺎ و اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد .ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺎ و ﭼﻬﺎرده واژه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ،
ﺗﺴﯿﻨﺎﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ »ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮﻣﺎ« ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﺮوا ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ،زﯾﺮا دﯾﮕﺮ »ﺗﺴﯿﻨﺎﮐﻦ«
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورم .ﺑﮕﺬار رازي ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﻮد.
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎي آﺗﺸﯿﻦ ﺟﻬﺎن
را دﯾﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ و ﺷﺎديﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎي ﺣﻘﯿﺮش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
آن ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد در
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮواي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ
ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ﺳﺤﺮ واژه را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺬارم روزﻫﺎ از ﯾﺎدم ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮕﺴﺘﺮﻧﺪ.

