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سپاسِ بسیار از همة دوستانی که این داستان را پیش از چاپ 

 خواندند

 و

 گشا هایِ گره ها و دریغ نکردنِ پیشنهاد با یادآوریِ نارسایی

 تر شدنِ داستان یاری کردند به روان
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 نویسنده یادداشت
 

 ی، ازشناخت جهان بندی در نخستین بخش، باستانروزگارانِ کهنِ  انِاندیشمند
ریزی  دانش یا بینش کهن به پی همین پندار، .اند سخن گفته ومینو  گیتی گانةدو

بنیاد یافتن جهان از دو گوهر  یا آغازین فرهنگی انجامید که باور به دوبُنی کهن
همة ر نخستین را پدید آورد. از این باور، پندارِ فرمانروایی دوگانگیِ فراگیر ب

بسیاری بر درستی آن های گیتایی  سر برآورد که نشانه جهان هستیهای  پدیده
 بالید و یا همانند جوانه جهان،« دوبُنی»دادند. باور به بنیاد  پندار گواهی می

هایش  که نشانه کرد پدیدار های گوناگون شاخساری انبوه از دوگانگی درختی با
جای دستاوردهای فرهنگی و تمدنی مردمان زمینی دیده  همچنان در جای

 .شود می
رزی دربارة دوگانة گیتی و مینو، باور به دوگانگی گیتی و پنداربافی یا اندیشه

های گیتی )جهان  گانهمینو را به دنبال آورد. پدیدار شدن باور به دودوگانگی و 
، باور به اَنغرَمینومینو و  سپنتَ زندگان( و گیتی دیگر )جهان مردگان( همچنین

و در ستیز با هم را ر هایی ناسازگا بنیان یافتن جهان هستی بر بنیاد پدیداری جهان
هایی را  پدیده که در روند آن، دو گوهر شده بندی زمان ای پدیدار کرد؛ ستیزه

را  یجو، ستیز ر و ستیزهناسازگا های ها و ساخته زند و آن آفریدهسا آفریده و می
رود تا زمان نبرد پایانی دو گوهر فرابرسد  گام به گام پیش مید که کنن آغاز می

 آرامش و آشتی فراگیر و پایدار در جهان پدیدار شود. ،مینو نتَو با پیروزی سپ
اند  اند که بنیانی شده الگوهایی پدید آمده باورهایی، کهن پیرامون چنان کهن
ها نیز بستری  داستان ز و رمزگونه؛ کهنهای رازآمی داستان برای ساخته شدن کهن



 
 

 
 

 هایی ا و تمدنه ؛ فرهنگزیاس تمدن پروری و فرهنگاند برای  بارور بوده
های فراوانی را  درآمیختگی ها و ها، همسانی توان یکسانی که در آنها می گوناگون

 یافت.
ران ، فرهنگ ایپرورده شده به دست مردمان زمین های کهن یکی از فرهنگ

 ای و پهلوانی )حماسی( ای، افسانه اسطوره کهنِ های در داستان باستان است.
ی بسیاری دربارة چرایی و و رمزها توان رازها می ایرانیان باستان بازمانده از

 ها پیدا کرد. داستان و کهن الگوها باورها، کهن چگونگی پدیداری کهن
ی ای، به اندوختنِ دانش دربارة جهانِ گیتآغاز زندگی در گیتی مردمان از

و سپس به  دافزاین می ود بر دانایی خویش نیزپردازند و با افزایشِ دانشِ خ می
 پروری، دیر یا زود اندوز و فرزانة دانایی سپرند. هر دانش ره می دمندیخر سوی
دوگانه هستند که چرایی و  یِاز گیت هایی فروتر و فراتر جهانیابد که  درمی

ناشناخته برای مردمان با آنها  های و پدیده رویدادهابرخی از  چگونگی پدیداری
ها و  پدیده انپدیدار شدن چن دن از چیستی و چراییِبرایِ آگاه ش در پیوند است.

تر رفت و با دست یافتن به خرد گام اای باید از فرزانگی فر رویدادهای ناشناخته
مینو و پیوندِ دو  دربارة ی دگرگونهو بینش دانشبه  در راه فرهیختگی نهاد تا

 .دست یافت گیتی با آنها
شت مگر ای نخواهد دا هچارشود،  اندیشمندی که نیازمندِ شناختِ مینو می

چراکه اگر خود را نشناسد درنخواهد یافت که از  ،تالش در راهِ خودشناسی
 کجا آمده؟ چرا آمده؟ و فرجامش چه خواهد بود؟

به کار گرفتنِ و خود چیستیِ  شناختِ ی بامینوی هایِ پژوهشگرِ کاوندة پدیده
که یا او را شود  ی میمینوی هایِ دربارة پدیده ینشاش، دارایِ بی هایِ نهفته توانایی



 
 

 
 

جهانِ تاریکی خواهد  به سویِ جهانِ روشنایی رهنمون خواهد بود و یا به سویِ
 زندگیِ پس از بازگشت به هایِ مینویی، شده با جهانیِ آشناشناسا مردمِ. کشاند

 ود که آنچه دریافت کرده درست است.گمان خواهد ب ایی، بیخودآگاهِ گیت
هایِ  بخواهد دستاوردهایِ آزموده هشکند ک هنگامی در هم می وی گمانیِ بی

فراگیتی را با دیگران در میان بگذارد. فروگیتی یا  گیتیِ دیگر، خویش در
در سخن و نارساییِ سخنگو و  دیگران و آشکار شدنِ ناتوانی برخورد با ناباوریِ

را دچارِ  آشناشده با بینشِ مینوی ، مردمِهایِ ناشناخته پدیدهمیدانِ رازگشایی از 
 .کند انیِ روانی و آشفتگیِ گفتاری و رفتاری میپریش

با بینشِ  دربارة گیتی، اندوزی دانش داستانِ کسی است که پس از چرخه،
اش و به یاد آوردنِ آرمانِ  کیستی شود و پس از شناختنِ آشنا می گیتی دیگر

این  پیش از دست یافتن بهیابد که  را در همان جایی می ، خویشاش زندگی
که پیشتر  که دیگر همانی نیست گمانی و بی با این آگاهی است، بوده شناخت

 .بود
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 آغازِ دیوانگی
 

 

 

 خوروران دوردستِ ةکراندر  اندک اندک خورشید ،یپائیز 1بیگاهِبه گاهِ 

با دلی  پردگانشس داد تا دل بازآمدن می نویدِتاب،  بی دلشدگانِبه  و شد می فرو

را با  شخوی بخشِ زندگی چهر و زرین دلبرِ جدایی از سرد شب امید، پر

 یمشار، پنهان زشییا برا  دیریاز شبِ آفرینشی درنوردند و وی دار زنده شب

به  ،لب تشنه ، پرشور وپگاهکنند و به گاهِ   رازگشا کوتاه نگارشیدلنواز، یا 

 گون، شبنمو  شتابندب پرور افسانه 9ورآیانِز خبرآمده ا 1رونداسبِاَ ویِپیشوازِ گ

 کشند. آغوش  در را مرگ همستان

 دانسته تاریکی باروشنایی  آمیزشِرا برآمده از  سرخی ،ههیختفر ینداندیشم

 سرخی پدیدار ،آویزند هم روشنایی در هرگاه تاریکی واو،  گفتةبه  است.

 .گردد می
                                                           

 بیگاه: غروبـ 1
 های باستانی ایران ـ ارونداسب: اسب تیزرو؛ پاژنام )لقب( خورشید در متن1

 ـ خورآیان: شرق9
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، دو است 1تارسیهم ةدو اندیش ایِدار آفریدگارِ جهان در زمین ةآفرید بهین

همواره  رویازاین اندیشة برآمده از دو سویِ تاریک و روشنِ درونِ ایشان.

و سرخ خونریزی جنگ و به ، بدمنشبا تازیانِ  منش نیک آزادگانِ یِهماورد

 .انجامد میمردمان شدنِ چهرة کارنامة 

 1جهان که ازهایِبه ر پی بردن تواناییِ ،ابدی سرخ دست کسی به خردِ هرگاه

 جهان جانانِ جانِ ،جانسوز شدنی و در دیگر درآو می دست به را 9جهان مه و

 زندگیِگشته،  منشی روان نیک ةفسرد هایِ خون در رگ همانند د ووش می

 .بخشد می 0ییانسیمزدمهرِ کیشِ ای به  دوباره

 ایِج خروشم به و جوشپر نِده در دروشبرپا ویرانگرِ دانم چرا ستیزِ نمی

 گویا .است کرده م نمودارا هدپژمر رِسارخدر  برانگیزی دلسوزی زردیِ سرخی،

سرخ و  ینرسیده تا خرد به بلندا ام هنوز اندیشه آوردگاه در شدهآغاز نبرد

 .گیرد دست به ام را افسرده شکستة دلِ کشتیِ راهبریِ و برآورد گرا سر کرانه بی

 در هیاهویِ بودم وپناه برده  یردلگ ، به بوستانیی دلگیرروز پایانِ در

جستم و در  ، آرامش میروانیم ساختارِ پیرامونی ناهمگون با زایِ تنش

  نگریستم. می سو سو و آن به این چیزی یا کسی، بیهوده وجویِ جست
 یافشان خوران دست پیچ و تاب باال، بلند بانویِهفت ، ناآرامم چشمانِ در برابرِ

 آبگیرِ، داشتند ی گرداستخر پای در بندِ یدجامهسپ سرواندامانِ. کردند می

                                                           

 ـ همیستار: متضاد1
 جهان کوچک )انسان(جهان:  ـ که1
 جهان: جهان هستی ـ مه9

 ـ مزدیسنا: خردستایی0
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 و کرد نمایان میناچیزش را  ژرفایِ هایش دیواره آبیِ کوچکی که رنگِ
 .نداشتندیی دریا روشِخپر خیزهایِ کوچکش نشانی از آب هایِ بآخیز

 هایِ از روزنة آبفشان، پوالدین هایِ لوله تنگ هایِ گذرگاهدر  گرفتار  آب
 دادند آزادی می رسیدن به دروغینِ نوید پاک بانویِ آبان فرزند فریبکاری که به

 بلندایِ در و شتافت میسمان آ کنان به سویِوهیاه شتابان و و گریخت می
، پاشیده هم پیچانش از پیکرِ، شده خاک گرفتار کششِ در کمند ،کوتاهش
ی تالشدر  تاگشت  می باز خویش زندانِ به سویِگشته و  پریشان پراکنده آشفته و

 .بیازماید آزادی را به سویِیز ر، گدیگر
 ،خود یکرِپ نسنگی زندانبانِ آغوشِه ببازگشت  هنگام ناکام باالروندگانِ
که  دریغا ؛فرستادند پیکرشان را به سویم می جداشده از هایِ ناامیدانه ریزه

ام بوسة  برافروخته گرم و هایِ بر گونه ،مرداب آغوشِ گریزان از  آب نِفرزندا
 و پژمرد درونم می آتشِ زانِسو سردشان از گرمایِ ایِه بل و زدند مرگ می

بر دلشان  را رسیدن به دریا امید دنی که کورسویِش دنابو ؛شد می ستیشان نابوده
 از فرزندانشان گریزِ شادمانیِ ه ازانگیخت  بر ه نیزستب پا یکرانِپ . سروتاباند می

 خود روانه سرانجامِ بی رهایی از چرخة به سویِ بیشتری هایِ چکه، مرداب
 .ندردک می

چند ماه زودتر از  دیوِ سرماگویا  .پراکند می سرمایی زمستانی سوزِ خزان بادِ
بزرگی باشد که از هنگامِ رسیدنِ  زمستانِهمیشه تازش آغاز کرده بود تا یادآورِ 

نِ بوستارا در  شهریورشده از انِ دورجانسوزش، باشندگ به نیمه، با سرمایِ مهر
 .دز تازیانه می انآزادگة زد خزان

 سست دست دیوِ سرما، شده از سویِ برانگیخته بادِ آور هراس انیِشفا دست
ه و به زردی گرائیده پرید شانخسارر از رنگکه درختان  ةپژمرد ایِه برگ
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و پیکرِ سست و  کرد میکوتاه رفته  خواب به هایِ شاخه دامانِ از را بودند
 گرفت. ن را در آغوشش به بازی میرنجورشا
 آویخته به دامانِ ایِه برگ خواهشگرِ و، فریادخواه اندوهگین آوایِ

نگام ه زود زمستانیِ سرمایِ کهنسال که از فرارسیدنِ درختانِ هایِ شاخه
 شد. و گم می پراکند می زوزة باد در هیاهویِ سر داده بودنددادخواهی 

یز و در راه ئپا هنوز آمدنِ ،وانخ خوش انِکمرغناک، هراس ن هنگامةآ در
مستانه  خود آوازِ رویِ سرخ دلبرانِ گوشِ در نداشتند و سر باور زمستان را بودنِ

 دلم زندهرا در ان بهار یاد، شادمانه و امیدبخششان ایِآو با و دادند می سر
 ند.کرد می

بانگِ کردم که  می وگذار گشت تویمرد تو رنگارنگ و در پندارهایِ
 نگاهِ گرداندم ورب سر .یختر همر ام را ب شکننده آرامشِ ،یپسرک ةراشیدنخ

 برابرِ در، شادمان پسند خود جوانکِ .انداختم بدکردار نِبه آن نادا ای خشمگینانه
 .کرد می خودنمایی  رنازدخترکانی پُ

دم که پرسی خود زا شدم و رآو ه اندو یهای اندیشه گرفتارِ .برآمد نهادم از آه
چگونه ؟ است چشمگیراندازه  این ناهمگونی تا ،یک گونه وابستگانِ یانِم چرا
 ؟نیاورد  بر دم آزاردهنده را دید و این شکافِ توان می

مردمانِ گستاخ  کنم که اگر این پاسخی به این پرسش پیدا ام نتوانسته گاه چهی
من  گرا؟ یا پس من چه هستم ،هستند مزدورا اردادآفریدة  همان بهین سر، و خیره

پوچ به کدام گونة  رهیاهویِپُ پایِ دو این جانورانِ ،باشم گراخردآن آفریدة 
شدن  آفریده نامیده شایستة بهین از ما کدام چاگر هی؟ جانوری وابستگی دارند

چگونه جانداری ، جهان خشِب هستی انایِد بزرگبرگزیدة  آن آفریدة نیستیم،
 است؟
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باز چشم به  و مبرگرداند سرنش، بدکُ نآ ناپسند رفتارهایِ رده از دیدنِزآ
کردم نتوانستم  هرچه تالش .م به تکاپو افتادزمغ .ا دوختمه شانآبف افشانیِ دست

 پلیدِ و ناپسند ،خردانه بی رفتارهایِ پدیداریِ وچونِ از کندوکاو دربارة چند
 ابِدر گرد .مجوی زمینی دوری گانِگونة آفرید برترین وابستگانِ
 درونیِ ندایِ پژواک وگوناگون غلتیدم  ایِه بافیرنداپ وخروشِ پرجوش
 .کاسة سرم پیچید دخمة استخوانیِ در ،ام اندیشه

 هیاهویِرِ گرفتا ،زندگی ایِه نابسامانی و اه شکسته از ناسازگاری هرگاه دل
 نهانگاه ایِه اوشتر ،دست هرچی ریپردازشگ ،شوم درونم می وگویِ گفت

 واژة شتی تاربه مُ و بافد می هم ه بههیختمندی فرناخودآگاهم را چونان اندیش
 و نگر  از رافتی پُب دست ساختارِ ،و واالیش شناخت 1هشِدَ از، رنگ به رنگ
جهانِ  کرانگیِ در بی ،کهن هایِ ندة افسانهپر که همچون زیراندازِ بخشد می نگار

و  1ها دریافتوگذاری مستانه در بوستانِ  از گشت آید و به پرواز درمیمینو 
 آورد. ها می آوردی از ناگفتنی ، رهیمینوی 9هایِ یافتاندر

گاه هنگامی که در  شوم. ای می آزاردهنده از چندی پیش، گرفتارِ پندارهایِ
شگفتی  اندیشم، دستخوشِ دگرگونیِ روم و به خود و تنهاییم می خود فرو می

ن ، چوناکالغو  سگو  بوفو  خروسچنین دگرشدنی،  در پیِ گردم. می
رازمندی در گوشم  درونیِ دلنشینِ بانویِ یا آوایِ دهند میمردمان سخن سر 

جا  خیزد و همه گیر که از زمین و آسمان برمی گاه نیز آوایی جهان پیچد. می
  خواند. میخود فرا شود، چنگ در گریبانم انداخته و مرا به سویِ شنیده می

                                                           

 ـ دهش: آفرینش1

 ـ دریافت: درک اندیشمندانه1

 ـ اندریافت: احساس، درک اشراقی، بو بردن9
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به گاهِ  افزاید. آشفتگیم میآور، بر  بیم پریشیِ کشیده شدن در آغوشِ این روان
کنم تا از  درنگ خود را به چیزی سرگرم می هایی، بی چنین هنگامه برپاییِ
گزینم  کند، دوری سایه دنبالم میجا سایه به  دیوانگی که همه نیرومند هایِ پنجه

 و به دامش نیفتم.
ا به توانستم آرامش ر زدم و نمی پیوند دست و پا می بی هایِ اندیشه در گرداب

م در گوشم پیچید که ا درونی بانویِ ام بازگردانم، ناگهان آوایِ برآشفته روانِ
 گفت: می

 یِهارگفتا و پدیدآورندة کردارها ندرکارانِا دست شناخت تالش برایِـ 
 .کشاند اندیشه می پیچیدة هزارتویِکاوش در  ما را به سویِ گمان یب ،مردمان

 ای نداشته اندیشه ه درشیگرفت که ر راغس یفتاری از کسگ توان کردار و نمی
 .باشد

، بها گران انیسخن ند وه بودرهیختی فانکه اندیشمند انِ کیشنخستین آموزگار
را بر  اش جاودانه روشناییِ گذاشته و یادگار بهاز خود چون چراغی فروزان 

 مندیو از دانایی به خرد از نادانی به دانایی 1مذرسپندا فرزندانِ رهرویِ راهِ کوره
 1شاراهِ اَرهروِ  یِدانا ،دروغپیروِ  نادانِکه  ندبود درستی دریافته به اند، تابانده

ندی ب پای و نیک گفتارِکه آراستگی به  نیک ةاندیشدستیابی به  مگر با، شود نمی
  .دداشته باش پی را در نیک کردارِبه 

، به دروغزبانش  باشد، برخوردار گرا نیکی ای خردمندانه و هاندیش از سکهر
مردمانِ  چنین برایِ هم .الیدآ نمیناسزا  دشنام و، گویی هرزه، بیهوده سخنانِ

                                                           

« زامیاد»ـ در باور آزادگان کهن، همه چیز، ازجمله زمین، دارای دوگانگی است؛ آنان بخش گیتایی زمین را 1

 اند. نامیده« سپندارمذ»گر )اثیری( آن را خوانده و بخش دی

 ـ اشا: نظم فرمانروا بر جهان1
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 زندگیِ هایِ به دشواری گرفتاری هنگامِ بس دشوار است که ،اندیش  نیک
 .دنگیر پیش ، کردارِ ناپسندیروزمره
ای پرداختم.  نم، به خواندنِ چکامهبرآمده از درو رهایی از چنگِ آوایِ برایِ

 ن به آنچه شنیده بودم سودی نداشت.نیندیشید برایِ ام اندیشیِ کودکانه هچار
 چشم بستم و خاموشی گزیدم تا به کاویدنِ آن سخنان بپردازم.

، پژوهندگی کرانِ آورم در پهنة بی رنج ایِه رین کاوشت همواره در ژرف
غ را در برخاسته از نادانی و درو خودخواهانه و، نامهربان، هنای بیمارگو اندیشه

 .یابم خو می دیو مردمانِ کردارِ گفتار و پسِ
 یافتنِ و دیگران کردارها و سخنانِ چراییِ چگونگی و شناختِ هرگاه برایِ

خود را در  ،در پایان، پردازم میبه تالش  گفتاریشان رفتاری و هنجاریِریشة ناب
پیدا در  چشمانِ ژرفایِ در م وبین خودآگاهم می نا هانگاهِن زنگاربستة نةئیآ برابرِ
اندیشه، گفتار و کردارِ  سامانیِنابآشفتگی و و ناپایداری  ، بارازگشا ینةئآآن 

 برآمده از باورها و گفتار و کردارِکه ابم ی درمیبه تلخی  م وشو میویش آشنا خ
 بررسی و نیازمندِ هایش، آئینو  پرستی اهریمن دینِ وابسته به ایِه گرایش
 زودگذرِ ایِه در این زمان تنها .هستند نهدال سنگ یردنک نگینس سبک
 .نادانم که بسیارم بای درمی ، به درستیاندیشی ژرف

چیز هستی  کس و هیچ م و هیچهست تنهاکرانه  پندارم در جهانی بی گاه می
گیرند و  ، پندارها جان مییگانگیدر چنین فروغلتیدنی به گردابِ پندارِ  ندارد.

کسانی و چیزهایی یابم،  دور و نزدیک راه می هایِ هالیة گذشت الیه هایِ به جهان
در آن  هر یک نامی و کاری و نشانی دارند.کنند که  ر میپیرامونم را پُ تهیِ

وگو  پردازم و با مردمانش به گفت دلپذیر به گردش و پژوهش می هایِ جهان
از شده  آزاردهندة ساخته و پرداخته رهایی از یگانگیِ نشینم تا راهی برایِ می
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نمایشی که  به یاریِ ،در این تالش بگشایم. اکنونای به  بیابم و روزنه یمها گذشته
شمارم پاسخی  بی هایِ پرسش پردازم تا برایِ ام می کنم، به پاالیشِ اندیشه فراهم می

 بیابم.
 جهانِ هایم در هزارتویِ دیرینه و کاوش این تنهاییِ اکنون نیز از رازهایِ

 این کالف ای به بیرونِ یستی خود پی ببرم و روزنهتا به ک نویسم ام می خودساخته

 سردرگم بگشایم.

 و شد بیشتر می دمم به د روانم خیزِو  افتر پُ دریایِ خروشِ و جوش باری.

 که شدم مید ردرونم خُ یِبرآمده از ژرفا خردمندانة ایِه سرزنش سنگینِ بارِ زیرِ

 پیک خشک قارقارِ آوایِ شنیدنِ با .به فریادم رسید کالغدة هشداردهن بانگ

 .شد تهخایم گسیه گمان و رشتة پندارها، مهر

 انِبانو بود، مدهآ پدید مچشماندر اشکی که ة پرد از پسِ و کردم باز چشم

 گوشم پیچید، کالغ در دیگر بانگ بارِ .رویم را دیدم پیشِ آبگیرِ در افشان دست

 خام سیرابهشی خوا نِشد آوردهبر دیدگانم از آسمان چرخید تا سرم به سویِ

 .گردد

شاید  .رزویی رنجی با خود به همراه داردآ اند که هر راست گفتهفرزانگان 

آشنایی  ، هرگز به سویِشد نمی در سرم پرورده رهگذرپرندة  دیدنِ هشِخوااگر 

 یافتم. پدیدآمدنش راهی نمی آنچه به راستی هستم و چراییِ یِبا کیستی و چیست

خنده  ةشادمان آوایِ خورد وام  گونهچیزی آبکی به  برافراشتم، سر کهدم ن هما

 برخاست.سرم  پشتِ از

چنان  هایم آرواره ،زبانم دوید ناسزایی به سرِ هم ساییدم.  دندان بر خشماز 

 .یدن نیافتجهن بیرو راهی برایِ شدند که آن زادة اهریمن می بر هم فشرده
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را با  هایم دست ،پریشان دستپاچه و پریدم و جا ای از گزیده مار همانندِ
ام را  چهرهبر  آسمان فرو ریخته از یِام کشیدم تا پلشت آلودهرخسارِ چندش به 

 .بزدایم
دم که کر را پاک می ام برافروختهچهرة  نداخته برا چنگ آلودگیِ نغرکنارغ

سرم، که از  آوا نه از آسمان و باالیِ .قارقار در مغزم پیچید دیگر بانگ بارِ
 !خوارشماری آکنده ازرسید، آوایی  سرم به گوش می پشت
 یکالغ .زدم ام چرخی پاشنه رویِ تازیانِ نادان، همانندِ آمدم و خشم  به

و  بود و گستاخ گذرگاه نشسته چینِ سنگ رویِ ،چند گام دورتر ،خجسته
 زدم:بانگ  رفتم و در کوره ازبا دیدنش  .نگریست میخیره مرا  پروا، بی

 !شوگم  ـ
از پرخاشگری و  .م بودند به سویم چرخیدپیرامونکسانی که  نگاهِ
 .کرد نگرانم دلواپسی آشفتگی و ی دور از خردِ خویش شرمنده شدم.ناسزاگوی

پوستم  که رویِ زبری هایِ ریزه دن بهالیم از دست کشیدم وگونه  ردست ب پشتِ
 .مورمورم شد بود چسبیده

 آشفته از تنگنایِ رمساری ورو از ش سرخ .گشت پاردر دلم آشوبی ب
 ایِه دست آبی که در میانِ شیرِ بود به سویِ دهمآپیش آوری که برایم  خنده

 نگاهم رویِ داشتم و برمی شتابزدگی گام با .رفتمهاده بودند دخترکی مرمرین ن
 .دوید گذرگاه می چینِ سنگ

 و وکنجکا ایِه نگاه سنگینیِ، مردک مین نگاه میانبه پیرامون که با این
 هایِ خنده و چپ پچ آوایِ دیگر سویِ از یافتم. می را در نآنا گیرِ خرده

دادم و شتابان  بودنشان نمی ا وه بهایی به برداشت داد. می ریشخندآمیزشان آزارم
 رفتم. پیش می
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خاک به  و گرد، یدهپر رنگ ،رو خنده دخترکِ جلویِ .آب رسیدم به شیرِ

و از کردم رش ددامن دست به سویِ درنگ بی .جان ایستادم بی رخسار نشسته و

 فشارِ سردی با یکباره آب به را چرخاندم، سنگِ پایه زده از بیرون چرخکِ

سرم  پشت ای از  آزاردهنده و خندة بلند بانگهمان دم  .دیام پاش فراوان به چهره

 رخاست.ب

 هخند هنوز آوایِ .آب از جهش افتاد .نه چرخاندمووار سراسیمه چرخک را

 .مشتی آب به رخسارم زدم بردم وپیش سر  آه کشیدم و .رسید می گوش هب

 .نشست تگیم فروخبرافرو خشم و آتشِ .م دمیدپیکرای در  تازه آب جانِ خنکیِ

 م راا چهرهآمده از آسمان بر  فرود و آلودگیِ زدم میام  رپی آب به چهرهد پی

 ساختارِو  آمد م فرودمغز پتکی ویرانگر بر قارقار همانندِ م که بانگشست می

 کشانده شد.آستانة فروپاشی  به ام شکننده روانیِ

 دچارِ دیگر بارِ .دادم می تند نشان کالغ واکنشِ به آوایِ آنچناندانم چرا  نمی

چپم پریشانترم  چشمِ زیرِ پوست آورِ چندش هایِ پرشپیدایشِ  .آشفتگی شدم

در  سرمایی برانگیزاننده تمآب بر پش از سریدنِ، گرفتم آب سرم را زیرِ .کرد

 .پیکرم دوید

 افسارِ و نهادم فراتر از آستانة دیوانگی پا ،دیگری قارقارِ بانگِ با برآمدنِ

 برگرداندم ان روخواه فریاد خشمگین و .یدجه چنگم بیرون کردارم از و گفتار

را  اش سینه پرهایِ و بود که آسوده در میانة گذرگاه نشسته یکالغ ه سویِو ب

 .تاختم جورید می

و  داد نشان سراسیمه واکنش ،بود ناگهانیم دستپاچه شده پرنده که از تازشِ

 دودلی دچارِ پرخاشگرانة کالغ از رفتارِ .کشید پر به سویم ،ای گریختنج هب
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رهیاهویم پُ ردِوبا هما ستبای میناگزیر  .بود شده دیر پا پس بکشم،خواستم  .شدم

 .کردم می دورپرندة گستاخ را  آویختم و درمی
و  چرخید سرم می گردِپیوسته  .نبود بردار دست و کالغ به خشم آمده

توانستم دورش  نمی .کشید می پنجه زد و می م نوکرسارخو  سر بر قارقارکنان
ناگهان دیدم  ،گرماگرم نبردمان در .ه بودشد وار برپا دیوانه کنم، پیکاری
کباره ناباورانه خودم را ، به یگرفتای پیرامونم را فرا تیره مهِ گویا .دگرگون شد

 بودم انداخته خاک راه و گرد، پریدم می ینئپا و دیدم که در میانة گذرگاه باال
 .هراسان را بگیرم یکردم کالغ یم تالش و

 میانِ در .خندیدند وارم می دیوانه به رفتارِ و بودند آمده م گردپیرامونکسانی 
  ،کردند می گذرانی خوش بودند و ستادهای هم دوشادوشِ ،ی که گرداگردمانمردم

جهان ، شکوهبا بانویِآن  دیدنِ با .درخشید می گوهری تابناک زیبا چون بانویی
 .هستم کجا و کنم دیگر ندانستم چه می، شد تار چشمم تیره و پیشِ

 از خویش آگاهی نا آغوشِ در را اهیگ  چند و آمد م چه پیشرندابه یاد 
در برابرم  وکولة مردی چهرة کج ،کردم باز مهنگامی که چش .کردم سپری

 .بود یش را پوشاندهور و انبوهی سر سیاه و که موهایِ پدیدار شد
 .دندیپیچ می هم ردگونة درخشان درآن مرد هزاران ریزة گَ چهرة پیرامونِ

 هایِ پشهگویا  بود، گوشم را انباشته ای آزاردهنده یکنواخت و وزوزِ آوایِ
 د.بودن داده سر وزوز گیهمو  ه دام افتادهشماری در مغزم ب بی

 .افتاد می کار زم بهغم یافت و می ام سامان یختهر مه هب شنواییِ کم بینایی و کم
 ،رسید میم گفتند به گوش می کسانی که پیرامونم سخن هیاهویِکه  با این

 .دمبو دی شدهمانن بی ریختگیِ همر ب و یپریشان گرفتارِ .یافتم نمی در سخنانشان را
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 .پاسخی بدهم کنند یاریم خواستند کسانی که می ایِه به پرسش توانستم نمی
 باز توانستم دهان ،پس از درنگی دراز .داد پیشنهادی می گفت و کس سخنی میره

کسی پاسخی به پرسشم نداد،  .داد بپرسم که سخت آزارم می اپرسشی ر کنم و
 دیگر پرسیدم: بارِ

 م؟هست من کجا ـ
 کنجکاوانِ کردنِ با پراکنده کرد یم تالش ،نمود می آشنا ربسیا جوانی که

 ،ام آشفته درونِ یدنِرفتم تا با کاو فرو خود در .کند برایم آرامشی فراهم ،خندان
 است. آمدهش دریابم کجا هستم و چه پی

 رویِ ، روبهبوستان در که دریافتم و مغزم درخشید ای در جرقه همان دم
دیدم که کنارِ گذرگاهی، سست  مان خود را از دور میز هم ام. نشسته ها آبفشان

کرد مردمانِ کنجکاوِ پیرامونم را  و ناتوان نشسته بودم و مردِ جوانی تالش می
 پراکنده کند.

سرم گیج رفت، بازتابِ آنچه از  .مبود  هرازآلودی شد یِبیمار گرفتارِگویا 
هی به اگن نیم د.رِ چشمانِ نمناکم به نمایش درآمسرم گذشته بود، در براب

 به سویم چرخید .شناختمش می گویا .انداختم بود شتافته به یاریم که ی جوانمرد
 پرسید:، آمد گامی پیشو 

 جان؟ بهتری شاهین ـ
 پرسیدم: درنگ پاسخش بی در
 ؟دشما کی هستی ـ

آهسته ، شد اش نمایان یدهپر نازک و رنگ ایِه لب لبخندی دوستانه رویِ
 گفت:
 .همایون هستم ـ
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 لب گفتم: زیرِ
 !؟همایون ـ

 گفت:یاریم کرد، 
 .هستیم سایة شما زیرِ وایم  چند روزی هست که همسایه شده ـ

 به مادرش خانة دیوار همایون و آوردم که یاد به .ددرخشیفروغی در مغزم 
 ة پیشین به خانة نوخانن از روزی که آنا .بودند ا را خریدهم خانة یوارِد

اش  چهره مدانم چرا با دوباره دیدنش نتوانست نمی .بودم تهرف او یاریِبه  ندکوچید
همایون دست  .مفکندا زیر به با شرمندگی سر خواستم و پوزش .به یاد بیاورمرا 

 گفت:و  ام گذاشت شانه رویِ
 آید. همة ما پیش می این چیزها برایِگاهی ، من دوستِ آسوده باش ـ

گاهی انداختم. سرمایی شگفت ها ن آبفشان سر کشیدم و به سویِ هیچ نگفتم.
  نما نشسته دیدم که آنجا با آسودگی در برابرِ آب خود را می در تیرة پشتم دوید.

سردرگم و گیج شدم، همایون سخن آغاز  چشم بسته و در خود فرو رفته بودم.و 
 پائیز گفت. هایِ کرد و از زیبایی

هزاردستانی کرد، همانندِ  سرایی می گویا چکامه زیرچشمی نگاهش کردم.
انگیز بر زبان  گرداند و سخنانی زیبا و دل سوی می سوی و آن سرمست سر به این

 مانندی داشتند. بی راند که پیوستگیِ می
تازگی  که برایم شیدخب م میجان بهآرامشی  او دالنة دوستانه و هم رفتارِ

وگویی  سپس گفت ای خواندم. ، سخن آغازیدم و چکامهتا درنگ کرد .داشت
از هر دری چیزی  رنگی گرایید. به به آشفتگی و رنگ رفت که شتاباندرگ
 خندیدیم. گفتیم و گاه به سخنانِ یکدیگر می می
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پیدا  خواهد و می شایستگی خوب دوستِگوید، برگزیدنِ  مادرم همیشه می
 دل و دوستی هم یافتنِ نه شایستگیِدریغا که  .بلند بختِ روان هم همسرِکردنِ 

 گذشت نه در سی سالی که از زندگیم می ،ست آورده بودمرنگ را به د یک
 .بود مدهآ همسریابی به سراغم دلباختگی و بختیاریِ

گامی درخور  برداشتنِ اند، انباشته ام را ای که اندیشه گرایانه آرمان پندارهایِ
ناشدنی  پسندی را تنهایی خودساختة دژِ بارویِ ریختنِ فرو شکستن و  هم در برایِ

 شینی با نابخردان ون همدوستی و تنهایی بسیار بهتر از  ،دارم ه باورک چرا، کنند می
 تنی همنباشد بجز  روان همو  همسربا کسی که  زناشوییو  ناشایستگان است

 چیزی نخواهد بود.
در  زنورم به آ سستی ار وب اندوه کسیِ بی تنهایی و ایِه زمان هرگاه در

ز م، ااندیش می انهمنش جانور ایِه داشتفراتر از بر منشانه و چهارچوبی نیک
 یابم. می  مرداز  برترای  آفریده زن را ،گوناگون ندازهایِا چشم

برخوردهایی  پندارهایم و آمدن از جهانِ بیرون به هنگامِ دریغا که همواره
با  .ریزد می ام فرو کرده که برپا کاخی شکوهِ و ییگیرا ،کنم می  که با زنان پیدا

برتری که در  آن آفریدة م که اندک همسانی باا به زنی برنخورده اهگ ه هیچک این
 .گردم از زنی بیزار توانم نمیهرگز  ،باشد داشته ام پندارم جان بخشیده
 ی ومنشبدو نادانی  ن،زنا و کژمنشی و بدکارگیِ نادانی همواره در پسِ

 نارسا در پست و ینشانِ منش و کند میخودنمایی  مردنمایی انِ نامردمی نامرد
را نابخردانه به دو  انکه مردم اهریمنی ای اندیشه د،شو می پدیدارام  دیده برابرِ

 تختِ رب شانایه ناتوانایی ا وه با همة نادانی باشندگانِ بخشی :کند بخش می
 هم به سختی و باشندگانش بودنِ اندیشمند ،دیگردر بخشِ  د وننشین برتری می

ی، آور شرم باورِچنین  با پذیرشِ .شود یم درشت پذیرفته و ریز هایِراگ
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 مانسابنا گونه و را بیمار زمین مردمانِ که زندگیِ هشد  افکندهپی  اییه نابرابری
 کرده است.

ی شاخ  به ی شاخ و با پریدن ازمده آ نم به جنبش درارو هم پرندة ناآرامِ باز
 آراسته و یار،شرایی هُس داستان مانندِ ،خردمندانه داستانم را گذارد نمی دیگر، 

 داشتم .آه... راستی کجا بودیم؟ .کنم ازگوگویی ب پراکنده بدونِو هماهنگ 
راه  پنداشت روبه که می همایون ،مخود را بازیافت شیاریِهُگفتم هنگامی که  می

زمانی دراز  گو نشستیم وو با هم به گفت، سپس کرد پراکنده دیگران را ام شده
گوناگونی که هیچ پیوندی با هم  هایِ پدیده رةبارد یم وی گفتاز هر دری سخن

 نداشتند سخن راندیم.
 بود گریزه داد رخ برایم که امدیسخنانش به پیش الیِ همایون زیرکانه، البه

پاسخ دادن  ، به جایِچیست وجویِ دانستم در جست می که به درستی این با .زد می
خواستم  هیچ نمی چراکه ،کشیدم می سخنی دیگر پیش رندانه هایش، به پرسش

 هایِ ناگفتنی بمِر و گردم از زی شود که ناچار گویمان به جایی کشیدهو گفت
 .بگویم زندگیم سخن

 با .شد ساده گرفت  نمی، کشاند دیوانگی مرا به مرزِو  داد رویدادی را که رخ
  دمبه  ام دم اندیشهروان و  کرد، میم لبریزشادی  سخنی همایون از که شیرین این

 دادم و می ا پاسخه پرسشبه  سختی با و آمد می  گاهی زبانم بند .شد یمتر  نپریشا
 پریشانیِناگهان  .گوید یافتم همایون چه می درنمی شدم و خود می بی   گاه از خود

 شد. اری آمیختهیدد دگرگونیِگفتارم با  ده در کردار ومون رخ
آور  رهیاهو و هراسی پُهای ارهو بختک، دیدنِ  خوشایند آوردِ این آمیزشِ نا ره

 به روشنی دیدم که کنارِ .شد ه رویم گشودهی بشگفت مانی دریچة دیدِز کوتاه بود.
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 و زند سیلی می ام هم به چهره  سرِ  پشتِ و آرام ،او با دلواپسی ام و همایون نشسته
ان خور تاب و ول بودم و پیچ  و مستی شل همانندِ .راند زبان میر ب پی نامم را در پی

کسانی  مانندِرفتارم  داشتم، می نگه چشمانم را با دشواری بازو  کردم می رگوییپ
 روند. از هوش میبود که 

 و نیرویی توانمند مغزم پذیرایِنشان دهم،  که بتوانم واکنشی درخور آن بی
که  دورآ برایم پدید  آسودگیای  گونه ،کششی نیرومند .ناشناخته گشت

تندیسی  بهایی به آن خودم که همانندِ دیگر اشت.ر پی دوری دش پر برانگیختگیِ
 .پنداشتم دادم و آن را از خویش نمی نمی بود همایون وارفته جان در آغوشِ بی

 ی که برایِانمردم رهگذران و .شد پُرهیاهوکم پیرامونمان  کم ارهوبد
 رویِ بودند از آرامش به بوستان آمده آسایش ودر  زمانی کوتاه کردنِ سپری

 .رساندند خودشان را به ما میرسانی،  یاری ی یا برایِکنجکاو
پاهایم سودی  هایم و شانهام،  چهره داشتنِ نگه باال مالیدن ون، خیساند

 .دوش کشید هبو  دیگر مرا بلندکرد چند تنِ یاریِ همایون به ،ناچار به .نداشت
دوان به  ن، خم به ابرو نیاورد و دواشدخم  شاستخوانیاندام  پیکرم سنگینیِ زیرِ

 د.شتاب همراهش رفتنچند تنی هم با  بوستان رفت. ةدرواز سویِ
 سر .کردنشان داشتم از جایم نجنبیدم مانندی به دنبال بی که گرایشِ این با

بزرگی  داد که دگرگونیِ می دلم گواهی .م انداختمپیراموننگاهی به  چرخاندم و
که  با این .آمده نستم چه پیشدا بودم و نمی گذرگاه ایستاده میانِ ،است داده رخ

دیگران مرا با  همایون و ه بودمبه روشنی دید ام، دیدم آنجا ایستاده آشکارا می
 .اند خود برده

 بیاورم در ناشنیده سر و ن پدیدة نادیدهآ اندیشیدن بودم تا از سخت سرگرمِ
ز ه اشد پیموده راهِ د که در راستایِافتاباریک و درخشانی  م به نوارِچشم که
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باریکة درخشان  نگاهم به دنبالِ .بود شده کشیده همراهانش همایون و سویِ
رفته را  راهِ ،  ی کوتاهدرنگ پس از و گذرگاه پیش رفت آن تا پایانِ و دوید

 .بازآمد
 بهتر بگویم درست از درخشان از شکم خودم یا آن نوارِ که مریافتناباورانه د

دیگر  و آن تار بررسیِ به زده شگفت گم ورسرد .است برآورده نافم سر باالیِ
 .شدمسرگرم  ام گونه مرغ کالبدِ درخشان و تخماز بیرون زده  درخشانِ تارهایِ

نیدنش از شآوایی دلربا که با  ،گوشم رسید ی بهیبانونوازِ  گوش بانگِ همان دم
 .اندمم ام باز نندهک سرگرم ارِک

 وش شدنم دره نخستین بی مِکه هنگا بانویی با دیدنِ برافراشتم و سر درنگ بی
 به ای سراپایم را ناشناخته آشوبة دل و ام فشرده شد سینه ،بودم دیده انمردم میانِ

 لبخندِ .درخشید آسمانی چون پنجةآفتاب می دخترِرِ آن سارخ .جنبش درآورد
ند ب ام را به دیده دل و گیرایش چشمانِ با و بود هستایش نشه لب رویِودی آلراز
 .کشید می

 مدر آغوشو بشتابم  که به سویش داشت وامی مرا کنیش ایستادگی شِکش
همة  یگوی .رهایش نکنم را برنیاورد ام هشد ربوده کام دلِ تا و شرمفشاب

 داریِ خویشتن شرم وو  پرورشی ،فرهنگی، رفتاری ایِه بازدارندگی ا وه ندیب پای
 شد. می پراکنده شده و اپذیرم دودن شکست استوار و
 است با دریافت چه اندیشة پلیدی بر مغزم چنگ انداختهر هوش ویِبان گویا

 و ای کرد خندة مستانه ،از جا جنبیدم تا .برابرش ندارم رپایداری د توانی برایِ و
برآمده از  درخشانِ درآمد و در همان راستایی که نوارِ پرواز به بلند یبا جهش

 .گشت ناپدید و شتابانی رفت چون بادِ ،بود شده کشیده متنمیانة 
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 .توانستم دنبالش کنم کاش میای کردم  آرزو .فراگرفتاندوهی ژرف دلم را 
 جهانِ اریِددی سازمانِ ،زمان هم .آمد نیرومندی در شکمم پدید ناگهان مکشِ

 .یافتمای شناور  کرانه بی خود را در تیرگیِو  شد هم بر و هم پیرامونم در
این  .خویش بودم درونِ پنهانِ هایِراز شناختنِ ادةد کودکی دل روزگارِاز 

 به خوب آن روزها را .ساله بودم دلباختگی زمانی در دلم جوانه زد که هفت
دور و  هایِ یادمان ام و توانِ یادآوریِ بوده 1ویر از کودکی بسیار تیز .دارم یاد

 شگفتی دارد. نزدیکم نیرومندیِ
سر  م بیپیرامونیان ه برایِآورم ک خود به یاد می روشنی از نوزادیِ هایِ یادمان

 تلخ و هایِ ماناز این یادگفتن  سخن هنگامِ گاهی و ته و نادریافتنی هستند.
آنان  .دهند می پدرم و برخی از خویشاوندان با ناباوری به سخنانم گوش ،شیرین
 که سخنانِ گویند می پافشارانه ،دهند کشمکش با من بردباری نشان برایِاگر 

دربارة توانایی مغزم  و ام زده اج خود هایِ یادمان ا به جایِر شنیده از خودشان
زندگیم رخ  نخستینِ ایِه سال ها و ماه هایی که در پیشامد یادمانِ یادآوریِدر 
 ستایند. پردازی و پنداربافیم را می داستان و یا تواناییِ کنم می نمایی بزرگاند  داده

 ها چنین پریشانی به هنگامِ .مدودلی شد دچارِدر این باره بار خودم هم  چند
در زمینة  کمیابم او وادارم کرد به ارزشِ تواناییِ شتافت. مادرم به یاریم می

 پی ببرم.مغزم  هایِ اندوخته یادآوریِ
دربارة این توانایی و دیگر  پشتیبانِ مهربانم مانی است که به پیشنهادِز دیر

 ایِه چراکه واکنش ،مکن نمی گوو م با کسی گفتا ناگفتنی ایِه توانمندی
  است. آور رنجبسیار  برایم نمایانة آنان دانشمندو  بینانه بزرگ  خود

                                                           

 ـ ویر: حافظه1
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 گفتم که شیفتگی برایِ می داشتم .خودمان بهتر است برگردیم به داستانِ
دوانید  ام ریشه سالگی در اندیشه هفت به هنگامِپنهانمان  هایِ ناشناخته آشنایی با

ام شناوری در تاریکی، یادمانِ روزی برایم زنده هنگ .رهایم نکرد دیگر هرگز و
 پنهانمان آشنا شدم. بار با پیچیدگیِ نخستین شد که برایِ
پیرامونش  .خواند را می باستانی ای هنوشت پدرم  ،روزآن دارم که  یاد خوب به

 ،نم پیاپیِ آزارهایِ از کالفهاو  .دمسیرپ میگوناگون  ایِه پرسش پلکیدم و می
 کرد او را از تنگنایِ می خواهش خواند و می خویش ادِفریمادرم را به 

 .بودم برهاند کرده آوری که برایش فراهم سرگیجه
ت، درس آموزشِ ندی به پرورش وب پای پایةزد که بر  می نهیب ربا هر مادرم

تا او  شود روشنگر برآوردهدرخور و  یایه کودک با پاسخ ایِه کنجکاوی دبای
رهایی از  کرد راهی برایِ که تالش می پدرم ا یاد بگیرد.نچه بدان نیاز دارد رآ

 پرسید:دستم پیدا کند، 
 کنی؟ بازی سنگ هفتی ور نمی چرا ـ
 سنگ بازی کرد! هفت شود تنهایی که نمی ـ
 بازیت شود؟ از مامان خواهش کنم هم ـ
 .نه هن نه ـ
 چرا؟ ـ
 .مهخوا مین ـ
 !ی که نخواههخوا نمی ـ

 و مآستینش را گرفت و مجلوتر رفت .گرفت سر ازپدرم با دلخوری خواندن 
 پرسید: .کشیدم
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 نه؟ اری به کارم برسم یاگذ می ـ
 نی؟اخو می هچ ـ

 گفتم: جوابی نداد،
 .نشام بخویبرا ـ
 د.خور تو نمی به دردِ ـ
 د!خور می د!خور می ـ

تا  اختدپردادن  پند به دیشنوبا ناخ کارش کشید و دیگر دست از پدرم بارِ
مادرم از  .کارش چون همیشه آب در هاون کوبیدن بود .کند رس هب دست مرا

را  او ،من نخودسیاه فرستادنِ پیِ همسرش برایِ تالشِ بردن به پی با  راه رسید و
کودک را  پرورشِو  آموزش درستِ هایِ دیگر شیوه بارِ سرزنش گرفت و به بادِ

 در پایان افزود: ود کر یبه وی یادآور
 ن.اش بخوایبر را خوب همین ـ
 .دلبندم دخور به دردش نمی ـ
 ود.ش میم سرش گرم ی بچه هنابلند بخو نم،اسخت نگیر ج ـ
 به همین سادگی! ـ
 آره. ـ

 بلندآوا و را نهاد، خواندن مادرم گردن من و به خواستِ سر جنباند و پدرم
 .گرفت سر از اندکی دلخورانه

هایی  بسیاری از واژه .چشم به دهانش دوختم چهارزانو در برابرش نشستم و
 رازگونه و بود دربارة نیروهایِ ای پیچیده نوشتة .ندشنیدم ناآشنا بود که می

، شد دستگیرم نمی یکه چیز این با .زمین سپندارمذِ دةپرورترین  ناشناختة برگزیده
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پدرم  هایی که بر زبانِ بینانه به واژه کرد باریک انگیزشی ناگفتنی وادارم می
 .ش بسپارمگو ،شد می روان

شماری در  بی ایِه پرسش .ای چون خوره به جانم افتاد اندیشه ،پس از آن روز
پندارها  بازی گرفتارِ هنگامِ بهبیش از پیش  .درآمدند چرخشکوچکم به  مغزِ

 .ماندم ام بازمی کودکانه ایِه از بازیم و شد می هت و رس بی هایِ اندیشه و
 خواندن و ادگرفتنِیبا  .به دبستان رفتم پس از پیدایشِ این دگرگونی، چند ماه

 گاه جوشیدن گرفت.خواندن و یادگرفتن در دلم  برایِ یفزونا وزر تشنگیِ ،نوشتن
خانه  ترین جایِ داشتنی دوستبرایم  آنجا  رفتم. میپدرم  1نپشتِ گنجبه  گاه بی و 

 که با این .شدم می به خواندن سرگرم اپذیرن سیرینشستم و  می کنجی بود.
 برایمخواندم  ها را بخوانم و بسیاری دیگر را که می واژه بسیاری از توانستم مین

 .شدم می  خشنود خواندنشان از ،دریافتنی نبود
 وی .اشتبه خواندن سودی ندم روزافزون گرایشِ کردنِ کم درم برایِما تالشِ

بودم  هآورد ای را که پدید خاموشانه نشینیِ گوشه کرد تالش میام  نگران از آینده
 دانشمندم جدا و خاموش ترفند مرا از دوستانِ اندیشی و چاره با هزارانبشکند و 

 به خود واگذارم کرد تا ببیند چه پیشو  اه راه به جایی نبردگ  هیچ او .کند
  .آید می

 پنداشتم دانشِ که میآنجااز شدم. هدانشگا راهیِ ،دبیرستان پس از گذراندنِ
 یاریمدرونیم  ایِه پیچیدگی شناختِ ا برایِه ششناسی بیش از دیگر دان روان

چنین بود  این .برگزیدم دانشگاهاندوزی در  دانش برایِ این رشته را کرد، خواهد

                                                           

 نپشت: کتابخانه ـ گنج1
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و  چون ش دروکا چنان گرفتارِ شد و که دروازة جهانی تازه به رویم گشوده
 .زندگیم رنگ باختند ایِه روانی شدم که دیگر بخش ایِه بیماری چرایِ

 امیِکاندک تلخ اندک .گریزی شدم انگیزگی و مردم بی دچارِام آر آرام
رفتم  ای پیش اهه به اندازهر در این بی .ام کرد آوری افسرده رنج آمیخته به ناامیدیِ

 .بازم داشتند هایم پژوهش گیریِ پیم از انکه استاد
رسیدن به  را پذیرفتم و به سفارشِ آنان برایِ مادرم پدر و ناچار خواهشِ هب

زمانی  ها سرگرم شدم و نوردی و گردش در بوستان آرامش، بیش از پیش به کوه
 گرفتم تا دیوانگان کناره دیدارِ روانی و ایِه دراز از رفتن به آسایشگاه چندان نه

 .مکن ام را بازسازی دیده آسیب توانِ
 ایِه دلخواهم ناهماهنگی جدایی از جهانِ اندوهِ چندی نگذشت که دلتنگی و

ای که به  بیهوده از پندارهایِ یزرگ روز برایِ هر .پیش کرد تر از را بغرنج روانیم
 نیمکتِ رویِ .بردم می خانه پناه نزدیکِ به بوستانِ ،تاختند مغزم می

کردم به  می تالش نشستم و بودم می گرفته ه به نشستن رویش خوکای  کستهش نیم
 .شد شد که نمی نمیهرگز  .چیزی نیندیشم

 ساختارِ که سازمان و این شد تا تر می روانیم آشفته سازمانِ روز به روز
 وارم با دیوانه سپس ستیزِ، کالغ برخورد بانخست  .پاشید هم از روانم شکنندة

همه دست به  ،خودم کرد بی بانویی که از خود در پایان هم دیدارِ، آن پرنده
 ند.کشاند دیوانگی به مرزدستِ هم دادند و مرا  

 یاد تنها چیزی که به .بودم شناور پیرامونم در تیرگیِ چند زمانی باری.
 شدن به دنبالِ کشیده پس از  ناگهانی با چیزی ناشناخته بود که آورم، برخوردِ می

 کران رخ داد. بی و شناوری در تاریکیِ نگیزا شگفت بانویِ
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 با افزایشِ فشردگیِ میز به خود پیچیدم و فشرده شدم.آن برخوردِ رازآ در پیِ

ام  سینه بر جانکاهی دردِ آمدم،که  به خود .بازماندم پیشروی از ،آزاردهنده

 پس از بارها تالشِ .نتوانستم آورم، بانگ بر ماستوخچندبار  .چنگ انداخته بود

 .خزید بیرون ام خشکیده گلویِ سوزناک از ای ، نالهبیهوده

در   تیره و نپهی یها پیکره .شدند هم گشوده سنگینم به دشواری از ایِه پلک

آبشاری در  ریزشِ چون بانگِگونه  همهمه یآوای .گرفتند دیدگانم جان برابرِ

 سوزاند. یم راای گلویم  آزاردهنده سوزشِو  سرگیجه داشتم .شنیدم می دوردست

 و کانپزش سخنانِ از افتاد، کار ام به شده ناکار شنواییِکه  هنگامی

 کورسویِ ام و وش بودهه زمانی دراز بیه کدریافتم  ،که پیرامونم بودندانی پرستار

 .استه یدیگرا می م به زندگی به خاموشینبازگرداند امیدشان برایِ

 برخاستن همان و .تخت نشستم رویِ جهیدم و جا از ،پشتم تیرة تیرکشیدنِ با

دو گیجگاهم  هایم به سویِ دست .انداخت همان سردردی که به جانم چنگ

 .ام بهایی نداد الهکسی به ن .نالیدمشتافتند، 

 ویژه بیرون از بخشِ یپرستار یاریِه ب .شدند پرستاران پراکنده پزشکان و

از ت و گرف بازویم را .مهربانی به پیشوازم آمدو  رویی خوش با همایون .رفتم

 پرسید:، سپس رو به من کرد اریزسپاسگ پرستار

 ؟دکن سرت درد می ـ

همایون رو به  .انستم پاسخی بدهمنتو ،که به روشنی پرسشش را شنیدم این با

 آهسته پرسید: و کرد پرستار

 ؟نیاز ندارد بیشتر ستاریِپربه بستری شدن و  ـ
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روانی است، به روانپزشک و  هایِ دوستِ شما برآمده از آشفتگی هوشیِ بی ـ
 درمانی نیاز دارد. روان
 من باید چکار کنم؟ ـ
جا درنگ کنید،  ت کمی همینای نشود، بهتر اس وارم دچارِ تنشِ تازه امید ـ

 راه شد به خانه ببریدش. اگر روبه
 اگر نشد چه؟ ـ
 باید به بیمارستان روانی فرستاده شود. ـ

 .راهرو بود نشاند رِیواد نیمکتی که کنارِ مرا رویِ، پرستار یاریِ ههمایون ب
سرتاپایم را برانداز  .نباشد پرستار پس از نشستنم به همایون گفت که نگران

همچنان که  با این .ویژه بازگشت سپس به بخشِ، آه کشید و سر جنباند، کرد
ام  اندیشه انگیزی بر روان و شگفت آرامشِ، رفت می سرم گیج بود و دیدم تار

 .کرد می فرمانروایی
 به دیوارِ خیره .نیمکت نشستیم که سخنی بگوییم رویِ آن زمانی بی  وتاهک
آرام  . اویدمیپا می زیرچشمی همایون راان زم هم نگریستم و می رویم روبه سپیدِ

 جنباند و گاهی هم سرش را می ند،اخار می اش را اندیشمندانه چانه و بود نشسته
 .انداخت ام می گاهی به چهرهن نیم

 خوشایندی از ژرفایِ پندارِ .بودم ای شده پنداری ناشناخته خوش دستخوشِ
ز ناخودآگاهم ا ناآشنا و پیوند بی ایِه فشانی از یادمان جوشید و آتش روانم می

 .آمد درمی گردش ام به  شناخته آگاهیِ در میدانِ جهید و می بیرون
که  آورد می شد و این برداشت را برایم پیش می درونم پاره چیزی در گویا

 .ام هیافت دست آفرین و دگرگونی کران و به دانشی بی است بزرگی هویدا شده رازِ
سرشار از شادمانی و   ،شده رازی برایم آشکار دانستم چه که نمی این با
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تر زتر و تی دم تند به دم که و خروشان نندهک تاب انگیختگی بودم و کششی بی بر
بسیار پنداشتم  شدة پنهان که می آشکار کرد دربارة رازِ وادارم می شد می

 که هنوز در ای انهردا شتنیخو نیمچه خردِ .بگویم ارزشمند است با همایون سخن
 .داشت می این کار بازم از زد می پر مغزم پر

 اندک از ام اندک خردمندانه پایداریِ .تنش و تلخ را گذراندم رای پُ هنگامه
وارم  دیوانه همایون از رفتارِ .مدکشی جیغ شادمانه وقاه خندیدم  قاه .پاشید هم

واهش در خ یاری بانگِ درنگ بازویم را در چنگش گرفت و بی ،خورد یکه 
. خندان نگاهش دلواپسی بود آکنده از نگرانی و بلندش آوایِ .و پیچیدراهر

کرد به او بگویم  که وادارم می دیدم می ددر چشمانش درخششی رازآلو کردم.
 چه رازِ شگرفی برایم آشکار شده است.

خوشایندی سراپایم  برانگیزندة ایِمگر .دمآغازیی رگویپُشادمان  و سر شوریده
 بی درنگ .انگیخت در سرتاپایم برمی ای کودکانه خوشیِ کهبود  را فراگرفته

 .گویم که بدانم چه می آن گفتم بی می سخن
 و  درهم هایِ واژه خواستم تنها می .شد نمی هدید در گفتارم هیچ پیوستگی 

هم باال  کولِ و بیرون جهیدن از سر برایِ و لولیدند که در مغزم می رابرهمی  
آوری  شگفت مگویِ دیگران دریابند پرده از چه رازِبیرون بریزم تا  رفتند می

 است. شده برداشته
سوزنی که در  ناگهان از سوزشِ .کردم می گویی خندیدم و یاوه وار می دیوانه

پایم را  آمدم و دیدم چند تن دست و خود رفت اندکی به دستم فرورگِ 
دو  بودند، هبازوهایم را گرفت همایون و پرستاری تنومند دو دستی .اند گرفته

را به دستم  سوزنیپزشکی  .فشردند تخت می پرستار هم پاهایم را سخت رویِ
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پیوند  سخنانی بیخندیدم و  با شادمانی می شمرد. ه بود و زیرِ لب میکرد فرو 
 .گفتم می

 جایگاهِ پنبة خیسی رویِ کشید و پزشک سوزن را از رگم بیرونهنگامی که 
 هاای به درونم ر شد و دلهره لم فشردهاز خنکی پوستم د، گذاشت شفروشدن

چشمم  و گرایید یسستبه  نمکارگر شد و تدارو  ،زمانی کوتاه پس از  .یافت
 .رفت سیاهی
اکنی پر کرد سخن وادارم می نیرویی درونی ،رفتم می هوش که از این با

 آمد. می بر زبانم تراوید و از مغزم می پیوند بی یهای واژه .کنم وارم را دنبال دیوانه
 .گرفتم تخت آرام جان رویِ پیکری بی رفتم و مانندِ هوش از سرانجام

 همر گاهی با تلنگری ب است و روانی ما بسیار شکننده سازمانِبه راستی که 
 نیرویِ اندیشه و استواریِ انی،رو آسودگیِ پرورشی، ایِه اگر بنیان .ریزد می

 مرزِ که بدانند از نآ  یب انردمم ،دشنبا هماهنگی نداشته پایندگی و ،درونی
 نابخردی مرزِ خردمندی و میانِ ،دیگر به سخنِ .گذرند دیوانگی می ناپیدایِ

 .ی نیستپیدای
گرفته  جان از نابخردیِ است ای آمیخته ،آفریدة برگزیدة زمین روانیِ ساختارِ

 و خردمندیِ یگیت در ها آزمودهآگاهی و دانایی برآمده از  ،ها تهدانساز 
با  ناپذیر بینی پیش یِبرخوردها .جهان هایِ ناشناختهبرخورد با از  هشد پرورده

فراتر از  فرین وآ چالش ،پیچیده ،ناگفتنی یِها و اندریافت اه دریافت ها، ناشناخته
تواند ساختار روانی را به  آورد و می پدید می مردمانِ زمین  گیتایی دانشِ گنجایشِ

 .یر بکشاندناپذ سامانی و نابهنجاری بازگشت نابه

 به جهانِ مینو گاه های گاه و بی هایی از پیوستن در ناخودآگاه روان ما یادمان

 آنها را سندپ همه آموزشیِ هایِ افته با آموزهی سامان که همواره خودآگاهِ نهفته
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زمانِ اگر پیشامدی آشفتگی و ناپایداری در سا ند.ک می پنهانخود سایة  زیرِ

رفتار  در پنهان، هایِ برآمده از همان یادمان مندیِخرد آورد، پدید خودآگاهمان

پا به نهیم و  می سر پشتِ را نابخردیگسترة و شتابان د اینم می رخ مانگفتار و

 انند.خو می دیوانگی گذاریم که نابخردان آن را می نِ خردمندیکرا پهنة بی

برآوردم  خویشی سر بی کرانِ بی از دریایِ وم آمد خود که به هنگامی

بود که  نشده زمانی سپری کوتاه .است چه بر من گذشتهو نیافتم کجا هستم در

 . رفت ام فرو در سینه ای دشنهچون  ،مرخورنادَ جایگاهِ دریافتِ اندوهِ

 اند تنم کرده به را روانی ویژة بیمارانِ پوشاکِدیدم که  زده شگفت و ناباور

رو   هیچ بهکه  چنان اند، هنم پیچیده و گره زدت بهپیراهنم را سخت  ایِه آستین و

در دلم  آشنا اندوهی .ام را بجنبانم جامه گرفتار در زندانِ ایِه توانستم دست نمی

 چکیدن و اشک برایِ هایِ چکه .از اشک بود چشمانم پر .کرد می سنگینی

 .نبود یکس ،گردم انداختمانگاهی به گرد .کردند می تابی هایم بی ر گونهبغلتیدن 

آشنا  یچشمانم چیز با چرخاندنِبودم و  کشیده تخت دراز یِتنها و آرام رو

 .کردم می جوو جست

 با بازیافتنِ .یافتم نیرویم را بازمی آمد و می ناتوانی بیرون کم از م کمپیکر

 و گفتند می سخن راهرو کسانی در .ی به سراغم آمدا رانهس شوریده ناآرامیِ ،توانم

 تا دریابند که به را فراخواندم ار آنانچند ب .شد می شنیده آوایشان به روشنی

کردم به سراغم   تری خواهش بلند با بانگِ .نیامدبه درون کسی  ؛ام آمده هوش

تخت  رویِ و مشد از جا بلند م وتکانی خورد .تالشم سودی نداشت بیایند،

 .زمین گذاشتم پاهایم را بر درنگ چرخیدم و بی .نشستم
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بهایی  .دلم کرد سرگیجة گذرایی دو .مآهسته برخاستم و برد فرو ی ژرفدم
ام  چانه با فشارِ خم شدم و م.نزدیکش ایستاد .در رفتم به سویِ .به آن ندادم
ایم ه با لب .گشوده گشت د وآوایی بلند شدر از  بردم، ینئپا دستگیره را

 وسو  م و به اینرفت سپس بیرون ،خود کشیدم به سویِو در را  مدستگیره را گرفت
با او  بودند و همایون ایستاده م که کنارِرو پد مادر با دیدنِ یستم.سو نگر آن
 یی آکنده از دلخوری پرسیدم:اوآدرنگ با  بی ،گفتند مین سخ

 ؟اید هبست رام ایِه دست راچ ـ
 مادرم دلواپسی پرپر در چشمانِ .به سویم شتافتندسر چرخاندند و با دیدنم 

آرام  سرد و یخ چون کوهِ بردبار و ود راخ، پدرم هم ناآرام بودکه  با این .زد می
 چندبار گیرانه خرده .وجو پرداختند به پرس و ندرویم ایستاد روبه .داد می نشان

م هشخوا از برآوردنِ آوردند و می سخن در سخن .کنند هایم را باز خواستم دست
 :آمیز گفتم گالیه .زدند می باز  سر

 ید.باش نین رفتاری با من داشتهکردنی نیست که چ برایم پذیرفتنی و باور ـ
راهرو  دیگرِ پزشکان به سویِ روان آوردنِ همایون برایِ ،درمپ خواهشِ به
ی یدپس نیمکتِ گرفتار در پوشاکم را گرفت و خواست رویِ مادرم بازویِ .رفت

 رویِ و مرفتپیش  همراهِ اوغرغرکنان  کالفه و .چند گام دورتر بود بنشینم هک
 .نیمکت نشستم

همة  ستبای می .پزشکان آشنایی داشتم روان تیمارستان و شیوة کارِ ازمانِبا س
 نشان وم ونر  در کوره هایشان از شسنج گرفتم تا در برابرِ می کار توانم را به

 داشتند و سرم برنمی پزشکان دست از روان وگرنه ،دارمنروانی  یِپریشاندهم که 
 و مشد می گرفتار نآنا هایِ وهشپژ ها و آزمایش بندِ  روشن نبود چندگاهی در

 .خود بازگردم و زندگیِ کار به سرِ توانستم مین
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 سر که از را رخدادی چگونگیِتا  مو پدرم شد با مادر ووگ گفت سرگرمِ
 شده ها به روشنی به یادم سپرده رویداد  همة آشکار شود.برایشان بودم  گذرانده

تر از  نگرپر همتا و بیهوشربا  خورشیدچهر و بانویِآن  دیدارِ بودند، یادمانِ
 .هایم بود یادسپرده همة

چراکه ، نگفتم ن بخش هیچ سخنآ رویدادها دربارة بازگوییِ هنگامِ
 داد و پزشکان خواهم روان بهانه به دستِ ،مگوین بآ دانستم اگر سخنی دربارة می

 ی بکنند.بررسی بیشترتا داشتنم  نگاه برایِ خواهندکرد همان را دستاویزی
بیمارستان و دو  سرپرستِ ه همراهِبشد که همایون  می گرم گویمان داشتو فتگ

 .د، از راه رسیشناختم را می ، که آنانپرستار
م گفتم و زیرکانه نا لبخندزنان خوشامد و مبرخاست جا درنگ از بی
و  ببرند   پی راه بودنم آوردم تا به روبه زبان سخنانم به الیِ هبتکشان را ال تک

آمدند  یاریم مادر و پدرم هم به روانم زودگذر بوده است. که آشفتگیِ دریابند
که اندکی  کار کهنه پزشکِ روان  م.آور می یاد گفتند که همة رویدادها را به و

 فراوان و به با تالشِ که دکر انه خردسنجهایی  پرسش ،داد می گمانی نشان بد
 .آوردم زبان ه بهخردمندان یهای بردباری و تیزهوشی، پاسخ گیریِ کار

از  ،بود شدهه دست که آسودرزب پزشکِ روان، پاسخ و پس از چند پرسش
از گویا  هایم دست با رها شدن .کنند هایم را باز کرد دست خواهش نپرستارا
 ،کارآزموده پزشکِ روان به خواهشِ دهنده آزاد شدم، زندانی آزار تنگنایِ

که یکی دیگر از گو و خنده بودیم و آنجا سرگرم گفت .او رفتیم همگی به دفترِ
پس از  که در دانشکده استادم بود به ما پیوست و بیمارستان پزشکانِ روان
 و گفت: رو به مادرم کرد ،وجویی کوتاه پرس
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آنی و  گاهی دیوانگیِ ،روانی سروکار داشتن با بیمارانِ .دگفتم نگران نباشی ـ
 هایِ ما چنین گرفتاری ةهم .چندان پایدار نیستکه  آورد زودگذر پدید می

 .ایم زودگذری داشته
آشوب در برپا بودنِ  دریافتِ .چیزی نگفت را داد و ومادرم با لبخندی پاسخ ا

 گرفتگیِسیاه و  چشمانِ ناآرامیِزیبا،  رخسارِ زردیِ .نبود دلش چندان سخت
داریش  خویشتن ای داشت که چون خوره به جانِ نشان از دلشوره نشینش دل آوایِ

 .بود تادهاف
 زبردست پزشکانِ روان .بود شده پیوسته آغاز رنگ و نا به گویی رنگو گفت

 و استادانه ندکاوید مینیم را ارو هزارتویِ ،دوستانه ای از سخنانِ پرده پوششِ در
زمانی دراز که به  پس از سنجیدند. می کردارم را و گفتارو اندیشه  هماهنگیِ

 کوتاهی که با اندیشیِ هم در پیِگذشت،  نآنا 1و با پزشکان و کنکاشِوگ گفت
 و همراهِم خودم را پوشید جامةدی ونشبا خ .ندتشبردادست از سرم  ،هم داشتند

 .رفتم و همایون از بیمارستان بیرون مپدر و مادر
خود  در پوستِاز شادی  .داشت هدلم کوبشی شادمان ،رفتن به خانه هنگامِ

 چنگِ بودم سرافرازانه از توانسته که، چرابالیدم می خود به و گنجیدم نمی
  .پزشکان بگریزم روان ترفندهایِ

در  وشده  پنداشته دیوانهتندرستی که  دریابد،تواند به درستی  کس نمی هیچ
 کند. می ویرانگری بر جانش سنگینی شود چه رنجِ می کشیده بند تیمارستان به

 گذرِ ناگهانی و زود شوریدگی یا آشفتگیِ کسی که در پیِ ،ای ن هنگامهیدر چن
 در روندی پلکانی زیرِ، شود خانه می دیوانه روزنِ بی دیواریِ چهار گرفتارِ ،روانی

                                                           

 ـ کنکاش: مشورت1
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 بخش و آرام داروهایِ به کارگیریِ برآمده از دربندی و پیامدهایِ فشارهایِ رنجِ
 .شود می ای رانده خزنده دیوانگیِ یِبه سوو خردشده  گوناگون گردانِ روان

 اهریمنی رهایی از این بندهایِ بخت یارشان شده و رشما کسانی انگشت
 گرایش م وبسیار شاد بود .شمار بودم کم چنین بختیارانِ از گروهِ نیزمن  .یابند می

 ام پایداری کودکانه هایِ گرایش سختی در برابرِ به .انگیخت مرا برمیبه پایکوبی 
 .نشومه گرداند باز فراموشان دژِبه آن  دوبارهکردم تا  می

 بودم و پشتِ اکناز آینده بیم بسیار .زد می خروشنده بر دلم چنگ ترسی
از  دومین گریزمآنچه از سر گذراندم  پنهان بود. ژرف ، اندوهیخندانم هایِ بل

 .باشم گریزی نداشته راهِ ،موس بارِ ترسیدم می .بود بندِ دیوانگی
پدرم  .فتیمگر خانه را پیش راهِ ویم پدرم شد دودزایِ یِ بر خودروسوار 

نگاهی به  ینه نیمئدر آ گاه و کرد می خویش رانندگی در خاموش و فرورفته
گوناگون  هایِ بود به بهانه پدرم نشسته که کنارِ نیز مادرمانداخت،  می ام چهره
 .کرد می گشت و وراندازم برمی

 تالش و بیهوده گفتم سخن میبا همایون  نآنا هایِ به نگاه بها دادن بدونِ
دم  یک رازمند بانویِ بازتابِ زیبایی و گیراییِ .دهم م خود را آسوده نشانکرد می
دم مانندی پدیدار شده بود و دم به  بی ، تهِ دلم شادیِرفت نمی مغزم بیرون از

 یافت. افزایش می
 همایون نپذیرفت ،کردیم مادرم پافشاری هرچه من و ،به خانه که رسیدیم

آینده به مهمانی  شبِ نشینیِ شب رش را برایِمادرم او و ماد .به خانه بیاید که
 ویانگ همایون سپاس .یمشو همسایه هم آشنا این بهانه با بانویِ هخواند تا ب فرا

 هایم هم همراهش رفتند. گویا نگرانی او پس از رفتنِ پذیرفت و رفت.
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ای  باالنه سبک شادمانیِ دستخوشِ، هایم نگرانی دل ناگهانیِ شدنِ با پراکنده
مغزم را  کورِ هایِ گره را گرفتگذری که گریبانم  زود گویا دیوانگیِ .شدم

 .بود آورده ام پدید اندیشه سمندِ تکاوریِ برایِ ای گسترده گشوده و میدانِ
پنهان به  به رازهایِ فتنیا دست پنداشتِپدید آمده از  دوباره سرخوشیِ

ستادم و به پنجره در ای سردرگم پشتِ .درنگ به خوابگاهم رفتم بی .سراغم آمد
 دراز خوابم تختِ رویِپیش رفتم و  .پیچید ی به پاهایمتسس آرام آرام خیره ماندم.

درونم شدم  کندوکاوِ کارِ به دست م ودوختن به آسمانة الجوردی چشم و کشیدم
 کجا خواهد گیرد و به  می رازآلود از کجا سرچشمه ابم که این پنداشتِیتا در

 .انجامید
 آتشین از مغزم گذشت و شتابان و ،ای همچون سنگی آسمانی اندیشه ناگهان

زدنی با  هم بر  در چشم وگذاشت  جای پهنة آگاهیم بر ی درخشان درنشان
 گشت. روانم درآمیخت و ناپدید آشفتگیِ تاریکیِ

ها  خانه چشم خواستند از می شدند و می از درون باد گویا ند.شد چشمانم گرد
آوایش ام و بارها  چهر را بارها دیده آفتاب که آن بانویِ به یاد آوردم .ندآی بیرون

 ای با یکدیگر داریم. دیرینه گمان بودم که آشناییِ بی ام. را از درونِ خویش شنیده
 گیراییِاش  کننده خیره که زیباییِ یشهوشرباو چهرة درخشان دم  همان
 .گرفت دیدگانم جان برابرِ در ای داشت انهدلربای

 ژرف و سیاهیِ یاش که چون دریای تیره به چشمانِ شیدا و شوریده
 .کرد کش مغزم فرو ریِشگاوک .نگریستم می ندکرد می ای خودنمایی کرانه یب

مردافکنی  چشمانِ سیه با شیفتگی به نگریستنِ .م از تکاپو بازماندنجکاواندیشة ک
و  رفت  می روانم فرو هایِ الیه ترین تا ژرف اننگاهش بودم که درخششِ ایستاده
 .داشت می خودآگاهم را به خروش وا آرام نا دریایِ
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 و بودم دوخته رهیاهویم چشمپُ تراویده از درونِ بیرون جاندارِ تندیسِبه 
کاویدم تا  ام را می دیرینهتلخ و شیرین و  هایِ پندارها و یادمان تویِ هزار
 .شورآفرین بیابم شاهدختِ بیشتری از آشناییم با آن هایِ نشانی

زدم که آوایی  می پا و رنگ دست به رنگ پیچیده و پندارهایِ هایِ اندیشهدر 
 رفت و ینئدستگیره به آرامی پا .در چرخاندم سرم را به سویِ .در گوشم پیچید

که نگاهمان  هنگامی .باز به درون آمد نیمه درِ مادرم از الیِ سرِ .شد در گشوده
آهسته و  .بانو شکفتکد هایِ لب ای دلنشین رویِ خنده ،خورد به هم گره

 نازآلود گفت:
 .نایا شام بخوریم مادرجب ـ

 راه به مادرم چشم .برخاستم وم زد درنگ جستی بی .ودمببسیار گرسنه 
 یِرو به وم و ردر برداشت گامی به سویِ .رفت کرد و باز رها در را نیمه، نماند

 .بود ایستادم یدهآرم رنگی آبی گوشِ چهار گچبریِ آغوشِ تختم که در ینة کنارِئآ
چشمانم ، رنگ به رخسار نداشتمکه  با این .کردمپایم را برانداز  تا سر

ام  ناشناخته درونِ هایِ آوری از پنجره هراس درخششِ .درخشان بود پرفروغ و
 در کمندِ .انندش را در هیچ چشمی ندیده بودمتراوید که تا آن روز هم می

 .چشمانم گیر افتادم درخشندگیِ پرتوهایِ
انگیز است در گوشم پیچید  ی شگفتپیرسخنانِ یکی از دوستانم که  پژواکِ

 گفت: که می
پنهانمان  سرشتِ درتویِ تو هایی هستند که به دهلیزهایِ ها پنجره چشم ـ

گذرد  ای آنچه را که در درونمان می ینهئآ همانندِ آنها .شوند گشوده می
 بینی دست یابد شناسی و دیده نگاه اگر کسی به دانش و بینشِ .دنتابان بازمی

با  و گردد آگاه کند تراوش می انمردم چشمانِ تواند به رازهایی که از دریچة می
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 و بنگردرویش  پیشِ کسانِ روانِ ها به ژرفایِ مردمک یک نگاه از دریچة تنگِ
 .گذرد و چه رازها نهفته است ها چه می ه آن پنجر دریابد در پسِ

 ده است.شد که پنداشتم پشتِ سرم ایستا ای شنیده می نهپیرِ فرزانه به گو آوایِ
کس نبود. دوباره رو به  و پائین را نگریستم، هیچچرخی زدم و پیرامونم و باال 

بازتابِ  دیگری پیش گذاشتم، چشم در چشمِ گامِ آئینه کردم و آه کشیدم.
آشنا  نهانکارپ هایِ چشم رازِ نیز با منام ایستادم و با خود اندیشیدم که آیا  چهره
 هستم؟

توانستم  می دیگران از بچگی با خیره شدن به چشمِ آورم که به یاد می
  ،توانایی به کار گرفتنِ این پیامدهایِ سنجشِ گاهی برایِ .منکبخوانی  اندیشه

که پرده از  را کسانی هایِ واکنشبرخی  .مردک می آنچه دریافته بودم را آشکار
بالیدم  بسیار به خود می گاه .کنم د هرگز فراموش نمیافتا رو میاندیشة پنهانشان ف

 کسانی که از آشکار شدنِ پندارهایشان یکه خورده بودند دستپاچگیِ دیدنِ و از
 .شدم خشنود می

دلهره  ترس و ،این توانایی کارگیریِ هبکه  دریافتمبه تلخی  بزرگتر که شدم
ها و  اندیشهارها، پند شدنِ گویا همه از آشکار .افکند دیگران می دلِ در

 یکه زاییدة منش خود اهریمنی و ددمنشانة ،سبکسرانه، کودکانه هایِ گرایش
هراس  خودخواهی هستند بینانه و برآمده از کوته گرایشی یاده رپرو او نپست 
 نمایاندیدگانشان  پنهانشان در برابرِ سرشتِ زشتِ رِسارخهنگامی که و دارند 

 پیش گرفتنِ و خویی اهریمن دوری گزیدن از گریزان از تالش برایِ ،شود می
ینة راستگویی را در هم ئشکنی آ خود روی ترش کرده و به جایِ ،منشی نیک

 ند.رسان نمایان را آزار می و راستی شکنند می
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 ممجهید بسیار سردرگ نمناکم بیرون می چشمانِ که از ای ناشناخته درخششِ
 بازتابِ .پیچید می هم رازمند در توهایِآن پر ربیم درگفتنی و پُ جنبشی نا .کرد می

 .بود پرتوافشانم آشنا چشمانِ تنها جایِ نمود، ینه برایم بیگانه میئام در آ چهره
ر ب هایم دندان .آه کشیدم .دنم سست شت .فترگ ای سراپایم رناتوانیکباره  به

بیشتری در چشمانم  بینیِ با باریک تر بردم تاپیشسرم را  .ده شدندییم ساه
دیگر  .جلوگیری کرد ام یاز پیشرو ینه چسبید وئام به آ بینی نوکِ .ندوکاو کنمک

م نگاهم را پر کرده ه بر هم و روشنی دره سای ،دیدم درخششی در چشمانم نمی
 گفت: م را شنیدم که میرماد آوایِ .بود

 آیی مادرجان؟ ـ چرا نمی
چشمانم  .ینه نشسته بودئخیس بر پیشانی آ ای لکه .شیدمک پسسرم را 

 شانه باال انداختم و .شگفت نشانی نداشتند و از آن درخششِ بودند فروغ شده بی
 .بیرون رفتمم و راه افتاد آرام

 زد، خورشت را هم می چاشنیِ به تندی آرایی بود و پدرم همادرم سرگرم سفر
رد و خواست چیزی کپدرم زیرچشمی نگاهم  ،میز نشستم پشتِ لبخندزنان

 ای آش به سویم دراز کرد و مادرم کاسه .لب نگشود لب از د وپشیمان ش ،بگوید
 :پرسید و به خندة دلپذیری آراست را هایش لب

 خواهی یا سرکه؟ آبلیمو می ـ

 آبغوره نداریم؟ ـ
 !مچرا نداریم دلبند ـ

 پدرم با دلخوری گفت:
 د.خدا بخت بده ـ

 گفت: چشمکی زد و .انداختم اوخندیدم و نگاهی به 
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نی خودت اه جوبدلت  اگر .پسرم کنم همسری برگزین خواهش می ـ
خودت  یِ را درگیر کارها تدرن ماناچ ؛انبسوزدل پیرمرد  منِ به د،سوز نمی

 کدلباخته دل تو دلش نیست که ی اسِت کای که پاک یادش رفته ی کرده
د و دلش خوش باشد که هنوز جایی در دلِ نش بشنوااز زب و نازنینم دلبندم

 دلدارش دارد.
ای به پدرم رفت  غره چشم میز گذاشت، م تُنگِ آبغوره را رویِمادر .خندیدم

 گفت: و
 دوغ خواستی می ر، مگهکردر ... واه واه واه ببین چکاابده من چاشنی ر ـ

 شلش کردی؟همه  درست کنی که این
ت مشدم که از چش اس نمیت ،برگشته نبودم  من بخت راگ !بیا و خوبی کن ـ
 .بیفتم
ه هرچدر خانه اسی که بد نیست، ت .نازنینم کاسة دلم یِافتادی تواز چشمم  ـ

 است. بهتر دینه بیشتر باشئآ
همیشه از  .یافتدلپسند  در آشپزخانه پیچید و پژواکی ام هخندة شادمان آوایِ
جوشان و  که دیرپایی برآمده از دلدادگیِ یِها زبانی ها و شیرین شوخیشنیدنِ 

 گذاشتند گذرِ گاه نمی هیچ .شدم می شادمان خروشید ب در درونشان میاشاد
 هایِ روزمرگی و سرگرمی و گرداندپاکشان را تیره  چهرة دلسپردگیِ ،زمان

و یکنواختی  سرد زیستیِ هم تنی و هم هبرا  زناشویی زندگیِ، بزرگ کوچک و
 کرد. باری بود که پیوندشان را ناگسستنی میرروانی پُ هم همسریشان .بکشاند

 و ندجست می زندگی بهره خود از دم به دمِ شیفتگیِ مهر و دادنِ نشان برایِ
 انه در پیچ ومهرورزگفتارها را تیزهوشانه و  ترین رفتارها و شیرین دلرباترین و
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و  شور دند تارک پیشکش می یکدیگرروزانه به  کارهایِ زندگی و انجامِ هایِ خم
 دمیده شود.خانه و خانواده  شادی در پیکرِ

 در آرامشی سرشار از مهرورزی و یکرنگی شام، دلخوش و کام شیرین
 هبگرما هاری از مادرم بزدلپسندم و سپاسگ خوراکِ دنِخورپس از  .خوردیم 

 .آشوب را به آب بسپارم روزی پر کوفتگیِ و رنجشرفتم تا 
از  تار هس دلنوازِ وایِن ر از آب کردم و درونش دراز کشیدم.آبزن را پ

 .مادرم سپردم رامشگریِ وایِآدلشده گوش به  و م بستمچش .تاسخربآشپزخانه 
و با فراز و گفت  دل میِ  راز زد، می شساز رازگویِ تارهایِ بر که ای با هر زخمه

نیرویی پراکند و  می مادرانه از یکرنگیِ مهری سرشار آوایش فرودهایِ
 .دمید هایم می برانگیزاننده در رگ

کدبانو، زمانی دراز به  ةشبان ازخوانیِآونوازندگی و پس از خاموشی گرفتنِ 
دل  سرانجام ود اندیشیدم و راه به جایی نبردم.روزی که سپری شده ب رویدادهایِ
 .رفتم بیرون  گرمابه ازآلوده  خواب و ماز آب کند
 هایِ گرم در فنجان جوشاندة خواند و سرجنبان، می لب آواز یرِزمادرم 

 میزِ داشتم پشتِ .برنج بود کردنِپاک  پدرم هم سرگرم .ریخت ین میسفال
 گفت: برگرداند و نشستم که مادرم سر آشپزخانه می

 .خوری سرما می ،ناج سرت مادر یِبکش رو را کاله ـ
مادرم  .سرم کشیدم را رویِ ای هوله پیوسته به پوشاکِ کالهِ انکش خمیازه
لبخندی  مادرم با درنگ سپاس گفت. . پدرم بیمیز نهاد رویِ جوشاندهسه فنجان 

 .رویمان نشست و چشم به چشمانم دوخت روبهآمیخته به ناز پاسخش را داد و 
پس از و آن را باال بردم و بوییدم  م،برداشت یفنجان .نگاهم از نگاهش گریخت
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درنگ  مزه کردم و سپس آرام نوشیدمش و بی درنگی کوتاه جوشانده را مز
 در آغوشِ و شتابانهسپار شدم به خوابگاهم ر و سپاس گفتم و مبرخاست
 .خوابم غلتیدم و به خواب رفتم رختِ
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نشسته بر چهرة  هایِ ژاله .آرمیده بود انگیز دل یپگاه خنکایِ خرم در دشتِ

 هایِ کوه .کننده داشتند خیرهخورشید درخششی  زرینِ پرتوهایِ زیرِ ها گلبرگ

بادی خنک از  .یدندیسا آژنگ می رپ ابرهایِ به دامانِ سر هسپهر کشید  به سر

 .کرد ها را نوازش می ها و سبزه وزان بود و گل کوهستان

باد در نیزارِ روئیده در  کرد. یمگون پیشِ چشمم خودنمایی میای س دریاچه

زِ آبشاری که از فرا آورد. چید و آوایی دلنشین پدید میپی آبگیرِ بزرگ می ةکنار

 نواز راه انداخته بود. یاهویی گوشه ریخت سنگی بلند پائین می تخته

سر  فروزانِ ةستار در پیشگاهِ، کرده انورآینوشکفته رو به خ 1سپرغمِهزاران 

چهچة  آوایِ .ایستاده بودند اریزسپاسگ و ها به ستایش وهک سِپبرآورده از 

پگاهِ دلپذیرِ  .رفت روزی تازه می باد به پیشوازِ خوان سوار بر دوشِ خوش مرغانِ

  انگیخت. شادمانی در دلم برمی کوهستان

                                                           

 ـ سپرغم: گل1
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 جداییِ تاب از و بی هشورید دلِ پیچید و می کبود گنبدِ زیرِ 1مانیگروث یوایآ
برابرِ  درچه زیبا گونشان را  پرنیان هایِ ها بال پروانه .کرد می رشورپُ مرا مست و

 ةبادخندان  هایِ غنچه هایِ لب جامِ و ازگستردند    می آفتاب نوازشگرِ پرتوهایِ
بارورشان  هایِ پیک ،دلباخته هایِ غنچه که بدانند بی آن نوشیدند می انگیز شادی 

سرمست آنها را  باالنِ چسبانند تا رنگین میشان نوازشگر شکننده و را به پاهایِ
نشانی از ، بازگشت هنگامجداماندگی ببرند و  از داغِدلسوخته  دلبرانِ به آغوشِ

 .خاک بازآورند بندِ پای در دلبرِ
زانو  خورده چهار گون و تراش هآبگینسنگی  تکه رویِ ه،نافس رپُ در آن دشتِ

 خورشیدِ باال آمدنِ بودم وآسمان دوخته  نشسته چشم به کرانة دوردستِ
 .نگریستم میرا  کوهالبرز درخشان از پسِ
 آرام آرامبرانگیز  با شکوهی فریبنده و ستایش هستهآ خرامان و ستارة آتشین

گسترده بر فرازِ  آسمانِ بخشِ اش را آذین درخشنده سوزان و پیکرِ وآمد  باال می
 .کرد یان میزخاکسرِ 

 خرمنی از روشنایی پیرامونِ شده بود.تابان  آرزومندم پر از خورشیدِ چشمانِ
 چوندرخشان  هایِ زبانهو  بود فراگرفته را بخش زندگی گویِ چهرة فروزندة

  . زد میخورشید بیرون  پیکرِ از گردان آفتاب زردفامِ هایِ گلبرگ
چشمانم  یگوی .ن زیبا دیده باشماچنآنخورشید را  تربه یاد نداشتم پیش

 .شدند زرده نمیآ ة ستارة آتشینکورکنند از درخشندگیِ و بودند دیگرگون شده
ای خاکزی به خشم  آفریده گستاخانة دیگر از نگاهِ نیز آسمان بانویِ گویا
 چشم دوختن به خاک با دربندِ تابِ بی یدگانِتا د کرد آمد و درنگ می نمی

                                                           

 ـ گروثمان: باالترین جایگاه جهان مینو1
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زرینش  پرتوهایِ به یاریِردد و ی گمانشاد و زیبایش سرشار از شور رِسارخ
 گرفته از روشناییِ جان نگاهی به هستیِ نیمو کشد ببینش  ژرفِ جهانِه بسری 

 زندگیِ خاکِ و آسمانی گرد پرتوهایِ بارشِ زیرِبیندازد و جاودانه 
ها  وارسته از پلیدی پیرایة دلِ  یینة بئآ درو  بشویدینة دلش ئاز آ آلودش را خاک

 پیچیدة بینندة رازهایِ بینی نابخردانه نادانی و خودبزرگ و روزمرگی بندهایِ و

 .درونش گردد
 ی ا یگانه و آالیش بی جهان را روشناییِ مه، انسپیتم دودمانِ پروری از اندیشه

 کالبدهایِ گریش در ه اندازة درخشش و جلوهک است دانسته  جاودانهو کران  بی
 چنین است و بخشد، به راستی می گوناگون هستی هایِ به پدیده گون، گونه
 دریافتِ د.کنن یکتایی هستی پیدا می همه از روشناییِ ،سپنتایی هانج هایِ پدیده

 پندار و اندیشه وگنجایشِ بیرون از کرانه،  بی ةتکینآن  چگونگیِ چیستی و
 .استم هوشِ

در  1راینیتار مزدایِ گانِآفرید سبدِ سر، گلِ ة جاودانهتکین کرانگیِ در این بی
کرانگی در درونش  این بی د که بازتابی ازرو می نمایی به شمار جهان جامِ ،زمین

 دریایِ بردن به ژرفایِ تواند با سر فرو رگزیده میب ین آفریدةا .است نهاده شده
و بینشی ژرف و بسیار  روشنگرِ هایِ به دانش درونش، شگفتیِ ررازمند و پُ

 و ذاردبگهستی  جهانِ رازهایِ شناساییِ و گام در راهِ بددست یاآفرین  دگرگونی
 رِتاالو هایِ جایگاه ه سویِبشتابان  ،چرخان گیتیِ فرمانروا بر نیروهایِ با شناختنِ

 جانِ با پروردنِ و تازدپیش  و خردمندی دانایی ،اندیشه پیشرفتِ انِکپل
  .جهان گردد جانِ ،اش خردمایه

                                                           

 زنی ـ راینیتار: پدیدآورندة رای و رای1
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 پندار سبکبالِ پرندة خورشید نشسته بودم و سوار بر پشتِ چشمِ  در  چشم
 من و آن خرمنِ نِایمای  کردم که به یکباره سایه ها را گردش می آسمان
 مانده از جاه ب هم زدم تا پسرنگِ ه برژچندبار م .کش پدیدار شد زبانه

 .را از دیدگانم بیرون برانمدر چشمانم  درخششِ آفتاب
 بانویِشد و توانستم دریده کرد  ام را تار می که دیده یگون کم پردة مه کم

آفتاب  ةاش چون پنج چهره ایستاده در پیشِ رویم را ببینم. چهرِ بباال و خو بلند
 کردند. پوشِ سپیدش در آغوشِ بادِ بامدادی بازی می  تن هایِ درخشید و دنبالچه می

دلم داشت  د.پراکنپیکرم  هایم دوید و در همه جایِ گرمی در رگ تگیِبرانگیخ
 استخوانیِ هایِ های خود را به میل شد و همانندِ مرغِ سرکنده از جا کنده می

 کوبید. ام می سینه
 پندارپروری. گنجید که دوباره ببینمش، آن هم در چنان جایِ در باورم نمی

در آن دیدارها گرفتارِ  شده بود. بار چشمم به دیدارش روشنبه تازگی دو 
بازتابی از رخسارِ  تنها ودم و نتوانستم خوب براندازش کنم.پریشانی و آشفتگی ب

 اش در مغزم جای گرفته بود و دیگر هیچ. برازنده
ایم  ای به هم داشته دیرینه پنداشتم وابستگیِ دیدم که می رویم کسی را می پیشِ
یم به آرمانِ زندگیمان توان هرگز نمی هم  یکدیگریم و بی ةگمشد هایِ و نیمه

به نگریستنِ یکدیگر ایستاده بودیم و کویرِ سوزانِ  مات و شیفته دست یابیم.
پاکِ  ةخویش را، با چشم سوخته از آتشِ جدایی و ناالن از دردِ تنهاییِ هایِ دل

آرام و باشکوه ایستاده بود و لبخندی  کردیم. چشمانِ رازگویمان سیراب می
 کرد. سرخش خودنمایی می هایِ لب برانگیز رویِ مانیشاد

اشکِ جوشیده از چشمانِ فروغمندمان  نگاهمان به هم گره خورده بود.
هایمان را نمایان  کرد تا اندوهِ چنگ انداخته بر دل تابی می فرو غلتیدن بی برایِ
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رویم  ر نگریستم، همانندِ دود پیش آمد و رو د پایش را می با شیفتگی سر تا  د.ساز
 ایستاد.

لبالب از آرامش بود،  آرزومندمان درهم آمیخت. هایِ دلنشینِ تپشِ دل آوایِ
کاش  آه کشیدم و در دلم آرزو کردم که ای  کرد. گیسوانش مستم می بویِ

در همان دمِ جرقه زدنِ این  دیدم. اش را می پوشاک به تن نداشت تا پیکرِ برهنه
زدنی چون  شی آرام یافت و در چشم بر هم پوشِ سپیدش پیچ آرزو در مغزم، تن

ش در برابرِ دیدگانِ شیدا و ی پراکنده و ناپدید شد و پیکرِ سیمگونمهِ بامداد
 نیازمندم نمایان گردید.

ریخت و نیزارِ  گذشت چون زهر در کامم  دریافتِ آنچه به درستی می تلخیِ
دانستم  دیدم، می یداشتم خواب م رانگیزم به آتشِ ناکامی سپرده شد.شو شیفتگیِ

که اگر نتوانم آرامشم را پایدار نگه دارم، با اندکی پریشانی، آن دشتِ 
چشمم همانندِ سرابی پراکنده و ناپدید  سانِ پیشِ گون و شاهدختِ پری پردیس

 خواهند شد.
زیباترین و  دانم این فشردگی از هراسِ گریزندگیِ دلم فشرده شد، نمی

 ةنگریستن به پیکرِ برهن دگیم بود یا از برانگیختگیِترین آزمونِ زن داشتنی دوست
 رویم. ایستاده در پیشِ بانویِ

ها پیش که  سال ای را دیده بودم. پیکرِ زنانه پیش از آن تنها یک بار برهنگیِ
ما بود  ةباخته بودم، روزی او در خان مادرم دل  ةکودکانه به تهمینه، خواهرزاد

پیوسته پیرامونش  رساند. به مادرم یاری می نوروزپیش از  تکانیِ و در خانه
تر از من بود، اندامی کردم. هفت سال بزرگ پلکیدم و دزدانه نگاهش می می

تراش و پوستی سبزه داشت و مهربانی پیوسته از چشمانِ درشتش  کشیده و خوش
 شد. گاه لبخند از لبانِ زیبایش دور نمی تراوید و هیچ می
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و دیوار، هنگامی  وشوی در  وروب و شست آن روز پس از گردگیری و رفت
شستنِ  تکانی به پایان رسید، تهمینه فنجانی جوشاندة گرم نوشید و برایِ که خانه

خرید  مادرم هم راهیِ ه رفت.گرد و خاکِ نشسته بر سر و رویش به گرماب
زمانی همانندِ  کوتاه وبی که در دلم برپا شده بود.من ماندم و آش گردید.

بانگِ شرشرِ آب بر دلم چنگ  کردم. تابی می بی  پشتِ درِ گرمابهای  مارگزیده
 بنشانم.را فرو در درونمزبانه کش  دانستم چکار کنم و چگونه آتشِ نمی زد و می

ای بیابم و از آن،  کنجکاوانه به کاویدنِ زیر و زبرِ درِ گرمابه پرداختم تا روزنه
 نگاهی به درون بیندازم.

مات و  ةشکافی کنارِ آبگین وارم به بار نشست. سرانجام، تالشِ دیوانه
ام از برانگیختگی فشرده شد. گرمایی  سینه در یافتم. بخشِ باالیِ ةخورد رنگ

ای برداشتم و نزدیکِ در گذاشتم و آهسته  چهارپایه خوشایند در پیکرم دوید.
 هایم تپید، گوش ام به تندی می سینه ن رفتم، چشمم را به شکاف چسباندم.آ رویِ

ای که پشتِ آن شکاف  اندازِ برانگیزاننده داغ شده بودند، ناباورانه به چشم
 دیدم، چشم دوختم. می

سرش پوشیده از  شست. ریز ایستاده بود و گیسوانش را می تهمینه زیرِ آب
پوستِ خیس و  رویِ یِ سپیدها ریخت، کف دوشش می کف بود و آب رویِ

 ای که روشناییِ کرده نگاهم با کفِ پف رفتند. لغزیدند و پائین می اش می سبزه
 کفِ تابید همراه شد. گونه بازمی کمان اش رنگین گوشه و کنارِ برآمده چراغ رویِ

سروپیکر  ةدوشیز تراش و گیرایِ خوش هایِ  پستان لغزنده سرید و از میانِ
سرانه سرگرم  جا خشکید و خیره درِ من همان ناآرام و پرده نگاهِ گذشت.

کفِ دیگری از  دلی پر مهر و تپنده شد. برآمده بر رویِ هایِ آن بوتهنگریستن به 
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ام تار گردید،  راه رسید و نگاهم را با خود برد، از فزونی برانگیختگی، دیده
 بستری تیره پراکنده شد. درهم و برهم کفِ لغزان را دیدم که رویِ

همتا  بی آن زیبایِ به نگرشچرانی و  چشمخود از خویش سرگرم  مستانه و بی
درِ آهنینِ ساختمان به خود آمدم. ترس برم  به هم خوردنِ بودم که با آوایِ

اچه آور ببیند دستپ که مادرم از راه برسد و مرا در آن جایگاهِ شرم از این داشت.
 واژگون شدم. شدم و دست و پایم را گم کردم. چهارپایه از زیرِ پایم لغزید.

بانگِ فراخوانی  یاریگر را برداشتم. ةبا چابکی از جا جهیدم و چهارپای
 تهمینه به گوشم رسید. بیم و هراس سراپایم را فراگرفت. مادرم از سویِ

به مادرم بگوید چه پیش آمده  خواهد ام و می کرده کار می پنداشتم دریافته چه
و منگ کناری  ان چهارپایه را در جایش نهادم و گیجهایی لرز است. با دست

کردم. او  پا می به م که مادرم پا به آشپزخانه گذاشت ناآرام پاآن هنگا ایستادم.
 نگاهی به سر تا پایم انداخت و پرسید: زده و دلواپس شگفت

 چرا رنگت پریده؟ شده؟ ـ چه

 به سختی آبِ دهانم را فرو بردم و با آوایی لرزان گفتم:
 چهارپایه افتاد. چ چ ـ
 آسیب که ندیدی مادرجان؟ ـ

 تهمینه در آشپزخانه پیچید: سخی بدهم آوایِکه پا پیش از این
 جان؟ شده مهوش ـ چه

 نازنینم؟ خواهی ـ چه؟ چه می
 گویا چیزی خورد به در. ـ
 چهارپایه چپه شد. آها. ـ
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مادرم  شرشرِ آب به گوش رسید. گویا تهمینه آسوده شده بود. بارِ دیگر آوایِ
 تا شدند، به ، ابروانش تابدگمانانه نگاهی به من و نگاهی به درِ گرمابه انداخت

 و هیچ نگفت.  دهان باز کرد تا چیزی بپرسد، لب گزید
همان دم که رو برگرداند و  میز گذاشت. سرجنبان آنچه خریده بود را رویِ

بیرون رفتم و به خوابگاهم درنگ  یخچال رفت از جایم جنبیدم و بی به سویِ
اه پشت به در ایستاده و به چندان کوت خوابگاهم را بستم، زمانی نه در گریختم.

 دراز کشیدم. به آغوش بسترم پناه برده، برافروخته آسمانه چشم دوختم و سپس
شرمانه چشم به شرمگاهِ کسی  بی گنجید. چیزی که دیده بودم در باورم نمی

دوخته بودم که ناآگاه از همه جا و آسوده، به پندارش در جایی دنج، دور از هر 
 شست. چشمانی چون من، تنش را می شوخ در و گستاخِ چشم پرده

پودم چنگ انداخته بود. چشمانِ ناآرامم  و   پنداشتِ پلشتی و پستی بر تار
نهادم بازتابِ آن شاهکارِ آفرینش و دریچة  هر بار چشم بر هم می نمناک بودند.

درنگ شرمسارانه چشم  بی گرفت؛ زنانه از مغزم تراویده و جان می زایندگیِ
 گفتم. به خود ناسزا و دشنام میگشودم و  می

گستاخانه، تا چند روز توانِ نگریستن به چشمانِ مادرم  دریِ پس از آن پرده
داند آن روز  پنداشتم او می می گریختم. پرسشگرش می هایِ را نداشتم و از نگاه

 ام. کرده کار می چه
تندیسی نویی برهنه دوخته بودم،  با ةهیچ شرمی، چشم به پیکر بارِ دیگر، بی 

ای توانا به بازگفتنِ  دلشده سرایِ تراش و برانگیزاننده که پندارِ هیچ سخن خوش
 هایش نیست و هرگز پیکرتراشی بختِ تراشیدنِ مانندش را ندارد. زیبایی

پیکرش هوش  کرد و بویِ تنش نوازشم می ای نزدیک بود که گرمایِ به اندازه
توانستم  بردم، می ا اندکی پیش میجنباندم و آن ر اگر دست می ربود. از سرم می
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کشِ درونم را  به چنگش آورم و در آغوشم بفشارمش و با بوسیدنش آتشِ زبانه
 دل بگیرم. نشانم و کامِبفرو

ناگهان  جنبانی نداشتم. دست از هراسِ پرپر شدنِ آن دیدارِ ناپایدار، پروایِ
 انم آرام گرفت.دلِ پریش دستم باال رفت و رویِ ام تیر کشید. چپِ سینه سویِ

بانوی مهشیدچهر  هایِ نگاهم بر پستان جنباند. واری دستم را می کوبشِ دیوانه
 میخکوب شده بود.

 هایشان برایم گیرایی دارد. اندام بیش از دیگر ها در پیکرِ زنان این برجستگی
دانم که اگر  روانم دانشی پنهان است و ناخودآگاه می تاریکِ گویی در زوایایِ

رازآلود، در  ةرمهرِ زن، این ابرآفریدپرورِ روییده بر برِ پُ زندگی هایِ این غنچه
آنها به  مهرشان را به یاریِرجانِ پُ ةبود و مادران، شیر آفرینشِ پیکرِ بانوان نمی

ریختند، آنان جاندارانی بیگانه با مهر و مهرورزی  کام فرزندانِ نوزادِ خود نمی
 آمدند. از آب درمی

من  جنبشی نمایان بود، دلِ او هم برایِ پستانِ چپش کشیده شد.اهم به زیرِ نگ
د، بارِ دیگر نگاهمان در هم ها چرخیدن خانه چشمانم شتابان در چشم تپید. می

پیکرِ  آمد و به سویِ به جنبش در دستم تنید. دیگر توانِ پایداری نداشتم.
 دلربا رفت. بانویِ آسایِ سرو

داشت، کششِ  م بازم میا شیرین نمایِ که هراس از پژمردنِ خواب با این
دردناک به هنگام  دمِ  در یک به چنگ آوردنش نیرومندتر بود. ةکنند دیوانه

هم  اندازِ پیشِ رویم به پیکرش، چشم ةناسفت پروایم با گوهرِ برخوردِ دستِ بی
هایی که در آب ریخته  همانندِ پیچشِ رنگ دلفریب ریخت و آن همه زیباییِ

 هم شد. و برهم  شوند، در
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سامان بدهم و  و هرچه تالش کردم نتوانستم به اندیشه و روانِ پریشانم سر
ست آبِ دانستم هرگز نخواهم توان می دازِ باشکوه را بازسازی کنم.ان آن چشم

آگاهانه در زمانِ خواب را از  که کاوشگریِ با این رفته را به جوی بازگردانم.
دیگر  با چند و چونِ گردش در گیتیِ روشنیها پیش آموخته بودم و به  سال

 هایِ آمده از برداشت بر ةکودکان هایِ  آشنایی داشتم، گاهی گرفتارِ خواهش
گمان  بی ماندم. انگیز بازمی شدم و از دستیابی به دانشی شگفت بینانه می کوته
ام بر جا مانده بود که گاه با پدید آوردنِ  هایی از سبکسری در اندیشه رگه

 داد. ر کردار و گفتارم آزارم میپریشانی د
 ها برایِ گاهی سال تنگاتنگی با گذرِ زمان دارند. ها وابستگیِ برخی دگرگونی

روز هزاران سختی و رنج را به  ای، شبانه تازه به دست آوردن و پرورشِ تواناییِ
ناکامی، دست از  هرگاه در پیِ آوردم. ای به دست نمی خریدم و بهره جان می

ام  کارم بپردازم، در یک دم اندیشه  یدم تا به بازنگری در روشِکش تالش می
یافت و در زمانی که از دستیابی به آرمانم ناامید شده بودم،  شگفتی می دگرگونیِ

 شدم. وجویش بودم می فراتر از آنچه در جست توانمندیِ دارایِ
یژه هایم به زمان، جایگاهی و ها و تالش گزینی چند سالی است که در آرمان

بردباری   به دور افکنده، را جویم که می م و شتابزدگی در رسیدن به آنچهده می
ها و بر باد دهندة  بازدارنده ام که شتابزدگی از بزرگترین و دریافته  پیش گرفته

 .هایمان است تالش

 زمانی در تاریکیِ با از هم پاشیدنِ جهانِ دیگری که پیشِ رویم بود، کوتاه

ای تا  گزنده سرمایِ ای تهی گشت. مغزم از هر اندیشه ر شدم.ای شناو کرانه بی

آرام و سبکبال همانندِ پر کاهِ افتاده در آغوشِ باد،  رفت. مغزِ استخوانم فرومی
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تنم  اگهان با تکانِ تندی به خود آمدم.ن رفتم. باال و پائین می ن و پیچانچرخا 

 واگذار کرده بودم. آفرین رنجور و کرخت و سرد شده بود، گویا جان به جان

دانستم میانِ خواب و بیداری  می چرخیدم. مغزم به کار افتاد. همچنان می

کمی که در پیکرم مانده بود تالش کردم تکانی به  با نیرویِ ام. سرگردان شده

 ةگون به سختی چشمانم را گشودم و از کششِ گرداب سنگینم بدهم. هایِ پلک

تخت  سست و ناتوان از جا برخاستم و رویِ .بیدار شدم کرانگی رهایی یافتم. بی

شد، دم و  جا بند نمی  دست و پایم یک پوشم خیس شده بودند. نشستم. تن و تن

 کشید. وارِ دلم تیر می دیوانه هایِ ام زیرِ فشارِ کوبش بازدمی آشفته داشتم، سینه

ر ندم و بناپایدارم را چرخا پاهایِ گاهم در آغوشِ خاموشی آرمیده بود.خواب

انگیز به درون  مهتابی دل زمین گذاشتم و بلند شدم. نگاهی به پنجره انداختم.

پرده را کنار  ه افتادم و پا کشان به سویش رفتم.را رآمد.آه از نهادم ب تراوید. می

 جیرجیرکی آواز سر داده بود. دم و چشم به آسمانِ مهتابی دوختم.ز

درنگ  بی د به درون تاخت.بادی سر نِ پنجرهبا گشوده شد پنجره را گشودم.

هایم  بخش، نیرویی سرد به درونِ شش با دمی شادی هایم به تنم پیچیدند. دست

کشیدم، پس از درنگی کوتاه، دم فرو برده را با بازدمی تند بیرون راندم و بر 

 پشتِ پنجره نشستم. سکویِ رویِ

گاهی  درخشانِ سرخی که ةچوبِ پنجره تکیه دادم و به ستار سرم را به چار

شاخ و برگِ درختانِ  الیِ بادِ خنکی پاورچین البه زد خیره ماندم. چشمکی می

در خود فرو رفتم و به پس  کرد. پچ می ها پچ چرخید و زیرِ گوشِ برگ باغچه می

 گذشته سرگرم شدم. روزِ و پیش کردنِ رویدادهایِ
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چیره یکرم پ برنواز، آرام  ی آراسته به مهتابی چشممهر به دیبامدادِ  خنکایِ
مغزم آکنده از  افتاده بود. مو بر تنم راست شده و پوستم به گزگز  د.ش

تپید و کوبشی سرکشانه  دی میدلم به تن کرد. گوناگون پنداربافی می هایِ اندیشه
 نگریستم. دوردستِ آسمانِ تیره می ةچشم به راهِ سر زدنِ سپیده به کران داشت.

اغچه به گوش رسید و نوید داد که سپیده ب آن سویِ دانیِ از مرغ خروس آوایِ
 نزدیک است.

سو و  ستاره به اینفشردم و نگاهم در آسمانِ پر خویش را تنگ در آغوش می
آنچنان  بزرگ، در میدانِ دیدم پدیدار شد. ای پیکرِ پرنده ةسای دوید. سو می آن

 ةشاخ پیش آمد و آهسته رویِ ای است. افسانه سیمرغِبزرگ بود که پنداشتم 
چشمانِ درشت و  باغچه نشست و هوهویی دلکش سر داد.یکی از درختانِ 

 ان خندیدم و هوهو کردم.شادم گیرایی داشتند. گردش، درخشندگیِ
خیز برداشت و  سو گرداند. سو و آن رگش را به اینباشکوه سرِ بز 1موروِ هومنوُ

گر هوهو پنجره نشست و بارِ دی سکویِ ةبا جستی استادانه پائین آمد و بر لب
 کرد.

سر کشید  آوایی ندیده بودم. و زیبایی و خوشتا آن شب، بوفی به آن بزرگی 
روم  ها می مرغ گاه که به سراغِ انداخت. از چندی پیش،و نگاهی به خوابگاهم 

 هنگامی که برایِ گیرد. گویی پیش می م، خروسمان سخنتا برایشان دانه بریز
شدم، بسیار پریشان گشتم و هراسان پا به  رو ای روبه بار با چنین پدیده نخستین

اندک به خود پذیراندم که باید  اندک ام. دم، چراکه پنداشتم دیوانه شدهگریز نها
  دریافتن رازِ این پدیده پژوهش کنم. ترس را از خویش دور برانم و برایِ

                                                           

 مورو: مرغ اندیشه نیک، جغد ـ وُهومن1
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 گویِ با آغازِ کنجکاوی در این باره، جانورانِ دیگری نیز به خروسِ سخن
سخن گفتن با سگ و خروس و بوف و کالغ و دیگر  پیوستند.رازآمیز 

 جهان پدید آورد.ای در اندیشه و نگرشم به زندگی و  تازه جانوران، دگرگونیِ
گردد بیش از پیش نیازمندِ  دریافتم که هرچه بر دانایی و آگاهیم افزوده می

 شوم. جهان می ها و رازهایِ شگفتی ةافزایشِ دانشم دربار
کرد و  می گاهی هوهویی به بوفِ زیبا چشم دوخته بودم.راز زمانی د

گویی آغاز  نچشم به راه بودم تا ببینم او نیز سخ نگریست. سرتاپایم را می
 نشین. دل گفت بجز هوهویِ دار هیچ نمی زنده شب ةآن پرند کند یا نه. می

 دستی کردم و پرسیدم: پیش
 نری یا ماده؟ ـ

را به هم زد. هوهویی کرد و به چشمانم  گشود و چند بار آنهاهایش را  بال
 آه کشیدم و گفتم: خیره شد.

 اند. مورو به تو داده هومنوُ دانستم چرا نیاکانِ ارجمندمان نامِ کاش می ای  ـ
 تکانی خوردم و پرسیدم: تر شد و درخششی شگفت یافت. ش درشتچشمان

 ای؟ نیک، آیا برایم پیامی آورده ةاندیش ای مرغِ ـ
چشم به او  ون مردمی دانا سخن گفتن آغاز کرد.و سپس چ هوهویی کرد

دراز او زمانی  دادم. ی ناگفتنی به سخنانش گوش میدوخته بودم و با آرامش
 هایِ رازمند، پاسخ ةکردم و آن پرند هایی می گاه پرسش شنیدم. گفت و من می می

واز رهنگامی که سپیده سر زد، بدرود گفت و پ آراست. خردمندانه برایشان می
درپی  پس از رفتنِ جغدِ دانا، خروسمان پی کرد و در آسمان ناپدید گردید.

 کرد. قوقو می قوقولی
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کفِ  رفت. بردباری از دست دادم. برخاستم. نم فرو میسرما تا مغزِ استخوا
ام  پیکرِ سرما زده هنگام برخورد با زمین مورمور شد. پنجره را بستم. پاهایم به

 کرختم پرداختم. پهلوهایِ و به مالشِ را تنگ در آغوش گرفتم
تختم رفتم و رویش  به سویِ .  شدند هم فشرده و ساییده می  برهایم  دندان

ام چسباندم و سر بر زانو نهادم تا با هوهو کردن تنم را  پاهایم را به سینه نشستم.
جا خوش کرده در تار و پودم رخت  گرم کنم، چندان نگذشت که سرمایِ

 رفت و گرمایی دلپذیر به جایش نشست. بربسته بیرون
غِ رومیزی را از دست دراز کردم و چرا میز نشستم. برخاستم و رفتم پشتِ

ای به  خیز شدم و همانندِ گربه میز چنگ زدم، نیم ةبه لب خواب بیدار کردم.
 هایم بیرون رانده شود. هایم پرداختم تا کوفتگی از ماهیچه دادن اندام کش

 ةدست پیش بردم و دفترچ نوشتن در دلم پدیدار شده بود. ایِانگیزشِ دلکشی بر
 شودم.را پیشِ رویم گ  رازدار و خاموشم را از کشوِ میز بیرون کشیدم و آن

 ةبرگ رویِ آید بر ی برداشتم، دست به دل سپردم تا هرچه از دل بر میخودنویس
هیچ   ن روز و شب رخ داده بود، بید بنشاند و گزارشِ آنچه را که آسپی
 وکاستی بنگارد. کم

زرسازی رازآلود درونش  ستونِ پژوهشگری است. من شاه نوشتن برایِ
ها و  ها و ارزیابی کاوشگری ةپریشانم را در بوت پنهانست که مسِ پندارهایِ

پیرایه و راهگشا  بی هایِ اندیشه یِ بها گران موشکافانه به زرِ  برآوردهایِ
ای جوشان از  تیم پاکی و جوششِ چشمهکند و به مهر و دگردوس دیگرگون می

 بخشد. دلِ کوهساران می

پندارپروری، ام،  گذارده  اندیشی را پشتِ سر از هنگامی که کودکی و ساده
یارِ  و نوشتن بینی همراهِ روز و شبم شده کاوی و باریک ژرف ورزی، اندیشه
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در برنامة گذرانده باشم که نوشتن  به یاد ندارم روز و شبی همیشگیم بوده است.
پژمرد و از  افتد و دلم می گاهی مغزم از کار می م جایی نداشته باشد.ا روزانه

پایانی بر مغز و روانم  بی گونگیِ شوم و تهی می هایم هم ناتوان  بازبینی دانسته
 اندازد. چنگ می

وشتن توانم از کششِ توانمندِ ن پسندی هم نمی اهریمن هایِ در چنین هنگامه
سپید،  ةپندارپرور بر رخسارِ برگ ةزدنِ خام بوسه  سا همان دمِب بگریزم و چه

تاخت و تازِ  شود و درونم انباشته از هیاهویِ ام دمیده می نیرویی در کالبدِ افسرده
آید و  میگردد؛ دستم به جنبش در ورزی و مهرافشانی می سمندِ تیزتکِ اندیشه

تازد که دیگر  زد و تا بدانجا میپردا ها می سپیدِ برگه ةپروا به سیاه کردنِ چهر بی
 ماند. توانِ جنبیدن برایش نمی

خوشایندم، خورشید باال آمده و همه  نویسیِ به پایان رسیدنِ گزارش هنگامِ
 رسید. ها از بیرون به گوش می دلنشینِ فاخته کوکویِ جا را روشن کرده بود. 

سو و  اینکنان به  وخیز کردند و پشتِ پنجره جست جیک می ها جیک گنجشک
زدند و کنجکاوانه به درون  ها می رفتند و گاهی نوکی به آبگینه سو می آن
 نگریستند. می

میز  را رویِ خودنویس کرده و لب و دهانم خشک شده بود. فچشمانم پ
ای کشیدم و با مالشِ چشمانم که به سختی از  خمیازه گذاشتم و دفترچه را بستم.
 خوابِ دوباره آماده شدم. کردم برایِ بسته شدنشان جلوگیری می

آوا  ها هم نجشکگ ه پنجره نزدیک شدم و آن را گشودم.برخاستم و ب
پشتِ پنجره  ةدست دراز کردم و مشتی دانه از کیس جیک سر دادند. جیک

 سویِ مادرم نیز آن چینی شدند. گرم دانهپرندگان سر سکو ریختم. برداشتم و رویِ
 ریخت. میها دانه  مرغ باغچه توتوکنان برایِ
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درنگ خوابی  بی رویش غلتیدم و خوابم رفتم، تختِ دم و به سویِچرخی
 آسودگی و آرامش کشاند. شیرین مرا به کام خویش کشید و به ژرفایِ

و  کند و زیر  ش آغاز میوکاای  پی بردن به رازِ پدیده ایِرهنگامی که مغزم ب
آن چیز با چیزهای دیگر به یافتنِ پیوندِ  گیری برایِ کاود و تالشِ پی زبرش را می

آرام  شود و آرام بندد، نیرویم همانندِ برف زیرِ تابشِ آفتابِ تابان آب می کار می
اگر نوشتن با اندیشیدن همراه باشد ماندگی و کوفتگیم  تراود. از پیکرم می

شود و پس از پایانِ کارم یا فرسودنِ توانم به خوابی سنگین فرو  تر می افزون
 روم. می

مردمان از  بیشترینِ دشوارترین کاری است که سراغ دارم.اندیشیدن،  درست
گیرانه دانش و  گریزند و آسان ها می نگری به رویدادها و پدیده اندیشیدن و ژرف

ویژه گذشتگان را به کار  ته به دستِ اندیشمندانِ دیگر بهیاف بینشِ پرورش
هراساند، چراکه  ینوآوری در آوردگاهِ اندیشه چنین کسان را م گیرند. می

ژرف و  ةگام نهادن به پهن سازد. ایشان را آشفته می  ةکودکان آرامش و دلخوشیِ
ارزشمندِ خود را در راهِ  ورزی در توانشان نیست چون نیرویِ اندیشه ةگسترد

ارِ برند و با این کرد ارزش به کار می کم هایِ برآوردنِ نیازها و خواهش
دهند و تا چشم باز کنند و به  از دست می زندگی را بهایِ گران نابخردانه، زمانِ
که گامی  سرانجام نیز بی آن پیری بر سر و رویشان نشسته است. خود آیند، برفِ

جهانِ  خود برداشته باشند، راهیِ 1فرَوَهر، خرد و پیشرفتِ اندیشه خور برایِ در
 برند. ای همراه نمی شوند و بجز دریغ و پشیمانی توشه می دیگر 

                                                           

: در باور آزادگان کهن، مردم دارای سه بخش هستند: پیکر، روان و فرَوَهر. پیکر گیتایی و روان اثیری ـ فرَوَهر1

 ابزارهایی هستند برای زندگی فرَوَهر در دوگیتی.
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دم شب و  به  ام، زندگی چه ارزشی دارد و از دم  هاست دریافته که سال اینبا 
برم،  دروغ از دلم بهره می ام و زدودنِ تیرگی و پلیدیِ پرورشِ اندیشه روزم برایِ

بینم، جایگاهی که  ام می همواره خویش را بسیار دور از جایگاهِ آرمانی برگزیده
که هرچه بر دانش و  ت آنشگف رود. روم دورتر می تر می هرچه پیش

 یابم. تر از پیش می تر و ناتوان افزایم خود را نادان هایم می توانایی
شاداب و سرزنده از  خوابی شیرین و آرام، بیدار شدم. پس از سپری کردنِ

هنگام پا گذاشتن به  ون آمدم و به آشپزخانه رفتم.رختخوابِ گرم و نرمم بیر
 ای بود چسبیده به گلدانِ گهمم خورد، برآشپزخانه، نخستین چیزی که به چش

 درخشان. هایِ آراسته به ژاله ةتاز هایِ انباشته از گل
روشویی رفتم. شیرِ آب را باز کردم. چند مشت آب به رخسارم  به سویِ

شتی که مادرم جا یاددا آلودگی از سرم، به سراغِ پس از پریدنِ خواب زدم.
یی نوشته و خواهش کرده بود، بروم و از باال بلند ةخریدنام گذاشته بود رفتم.

  بار برایش خرید کنم. میدانِ تره
گویا چلة  وزید. سوزی میبادِ پُر دنِ ناشتایی، از خانه بیرون رفتم.پس از خور

ها خیس بودند و  ها و خیابان کوچه ود.زمستان چند ماه زودتر از راه رسیده ب
نگریستم، نشانی از بارشِ  رجا میه خورده همه جا پراکنده بود. ِ باران خاک بویِ

هایم  سرگردانی چون شبنم بر گونه هایِ گاهی نیز چکه دیدم. آسا می بارانی سیل
در آسمان ابری ندیده بودم، گویا هنگامی که در  دم نشست. هنگامِ سپیده می

 ر بارش شده بود.مهمانانی پُ خواب بودم آسمان پذیرایِ
اشکی در چشمانِ ابرها گویا  انداختم.آسمانِ گرفته و ابرآگین  نگاهی به

زرینِ آفتاب از  پرتوهایِ درید. پیکرشان را از هم می آرامی نمانده بود؛ باد به
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خورشید خود را  رویِ پیشِ ةآمده بر پردناپایدارِ پدید هایِ ها و روزن شکاف
 نمایاندند. می

به  یم راها سبکی را که پوشیده بودم تا زیرِ گلو بستم، دست کُت هایِ تکمه
رو پر از  پیاده ذاشتنِ کوچه، پا به خیابان نهادم.هم مالیدم و پس از پشتِ سر گ

آلود بود و رهگذران بردبارانه و  کوچک و بزرگِ انباشته از آبِ گل هایِ چاله
 کردند. رفت و آمد می زیر سربه

چشمانم  رفتم. ایستگاه پیش می شتاب به سویِ داشتم و بی آهسته گام برمی
رهیاهو را پُ گیرانه خیابانِ دویدند و خرده سو می سو و آن ام و کنجکاو به اینناآر
 شده بود.کرده  آلود و کف کنارِ خیابان لبریز از آبِ گل جویِ کاویدند. می

آب پیش  خوران همراهِ تند چرخ رنگ به ریز و درشت و رنگ هایِ دورریخته
 رفتند. می

آلودی از  غلتان و گل  گرفته، چترِ آب گذران از خیابانِ زیرِ چرخِ خودروهایِ
فروش،  چند دست پیمود. چرخِ لغزان، راه می پایِ به آمد و پا آب پدید می

سرخ  هایِ ای در دست خورده خیس کردند و کاالهایِ پا می به  نزدیکِ ایستگاه پا
بریده خواهشگرانه  شد و گاه با آوایی گرفته و بریده آنان دیده می ةو سرمازد

 خواندند.  ان را به خرید فرا میرهگذر
رسید، پاییدنِ  گوش می سو به  ای که از آن  و شنیدنِ همهمه با دیدنِ ایستگاه

از پشنگِ آب، کفش و  .ای فرو رفت دم پایم در چاله همان رو فراموشم شد. پیاده
جوانی که دوش به دوشم راه  مردِ شدند.آلود  خودم و تنی چند گل شلوارِ

سپیدمویی سرجنبان لب به  بانویِ هیچ نگفت.ای رفت و  غره پیمود، چشم می
داخت و به نفرینِ نگاهی به من ان ، نیمدرنگ پوزش خواستم گالیه گشود، بی
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چند رهگذرِ دیگر هم نگاهی به پاهایشان انداخته و شتابان  شهرداری پرداخت.
 دانست. کس مرا گناهکار نمی گذشتند، گویا هیچ

 کسانی که رویِ روان سر برآورده بود.  ستی از میانِ آبِایستگاه، همانندِ آبخو
کشیدند و دوردست را  پی سر می در کردند پی پا می بهآهنین پا سکویِ

آبِ روان و  ، گذرگاهِ ایستگاه تا نیمه دو سویِ رویِ سواره رو و پیاده نگریستند. می
آب، به سرریز ها با بستنِ راهِ  گویا زیرِ سکو دورریخته گونه شده بودند. سیل

 رساندند. شدنِ جوی یاری می

بلند از آب  پاهایم با چند گامِ ةبه آنجا که رسیدم، پاورچین روی پنج
ناشکیبایی از سر و روی آنان  رهیاهو پیوستم.راهانِ پُ به گذشتم و به چشم

سو و  شتابان سر به این و خشمگینی در رخسارشان هویدا بود.کالفگی  بارید. می
و یک زنان و مردان  جوید، یک ده و همانندِ کسی که آشنایی میسو گردان آن

مند بودند و با جنبشِ چشم  همگی گرفته و گله کودکانِ پیرامونم را نگاه کردم،
شهر  هایِ گذرگاه بسامانیِ خویش را از نا آمیز، ناخشنودیِ و ابرو یا سخنانِ گالیه

 کردند. و کمبودِ آسایشِ همگانی، نمایان می
خیابان  کهنسالِ آن سویِ زردِ چنارهایِ هایِ از برگ پوشیده هایِ به شاخه

ای  گنجشکان سپردم که به یکباره همهمه جیکِ چشم دوختم و گوش به جیک
هشداردهنده در ایستگاه  هایِ پراکنی و بانگ گویی و ناسزا آمیخته به دشنام

 پیچید و کسانی شتابزده از آنجا گریختند.
زیبا و  ابم چه پیشامدی در راه است، خودرویِتا به خود بیایم و دری

بِ فراوانی به سر و تاخت، از راه رسید و آ رنگی که با شتاب پیش می خوش
سرنشینانِ خودرو در  ةقهقه نتوانستم واکنشی نشان بدهم، آوایِ رویمان پاشید.
 برپا شده به گوشم رسید. ةخشمگینان میانِ هیاهویِ
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هایم  آلودی از مژه گل هایِ کرده بود، چکهآلود، سراپایم را خیس  آبِ گل
سر چرخانده و با چشمانی  باورانه دستی به سر و رویم کشیدم.نا چکید. فرومی

شد و چند جوانکِ خندان از  انباشته از پرسشگری به خودرویی که دور می
 کردند نگریستم. درونِ آن پشتِ سرشان را نگاه می

مغز فروکش نکرده، جیغ  جوانانِ سبک آزاریِ شده از مردمبرپا هنوز هیاهویِ
آهنین به  سوار بر گاریِ دیگری ةپنداشتم دیوان ها بلند شد. و دادِ زنان و بچه

کلفتی که از زیرِ  و خیس و دم  با دیدنِ موشِ بزرگ شود. ایستگاه نزدیک می
تکاند، دریافتم چه  آلودش را می سکو بیرون آمده بود و داشت تنِ خیس و گل

 است.پیش آمده 
رو  باک هم بدونِ بی ةجوند با دیدنش پا پس کشیدند تا بگذرد. برخی

پیشِ  آمد. با آسودگی و بوکشان پیش می همشهریانِ دوپایش گرداندن به سویِ 
پا به شکم  ةخودآگاهانه نشان دادم و با کوبیدنِ پنج پایم که رسید واکنشی نا

موشِ تیپاخورده،  دم.خیابان پرتابش کر ةبرگشته، به میان آن بخت ةبرآمد
خوران به درونِ آبِ روانِ پیشرفته تا آنجا افتاد، برخاست و خودش را  چرخ

 آب جا مانده بود شد. ةای که در کنار تکاند و سرگرم بوییدنِ سیبِ گندیده
چه سرنوشتِ تلخی به سویش  دانست که  نشین می کلفتِ جوی اگر آن پوست

آور پدید آمد،  خونین و چندشپیشامدی  گریخت. درنگ می بی تازد می
 گرد زیرِ چرخش له شد. خیابان ةخودرویی از راه رسید و جوند

خرتِ له شدنِ  بخت و خرت آلودِ موشِ نگون هراس دلخراشِ جیغِ آوایِ
موشِ  برخی برایِ راه انداختند.ایش و ویشِ زنان  ر دلم چنگ انداخت.پیکرش ب

چند  ةآمده از کردارِ نابخردانهنگام و بر نابه شوربختی که گرفتارِ خشمِ
 دلسوزی پیش گرفتند. آزار شد و جان باخت مردم
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توانستم چشم از  نمی ام خشنود بودم دلم آشوب شد. کرده دلم از که تهِ با این
مرگ پرتابش کرده  زمانی پیش به کامِ پیکرِ لهیده و خونینِ جانوری که اندک

 پاک کردنِ و با آرامش سرگرمِ گویا پیرمردی که کنارم ایستاده بودم بردارم.
پنداشت  می آن بیچاره آمد. انگار چه بر سرِ ه بودسر و ریشش بود، ندید

با آرنجش به پهلویم زد و  آن جوانان است. آزاریِ دگرگون شدنم پیامدِ مردم
 گفت:
 شود. شاخ و دم پیدا می سخت نگیر پسرجان، تا دلت بخواهد جانورِ بی ـ

 او انداختم، خندید و افزود: ای به نگاهِ پرسشگرانه
که بیگانه با فرهنگ  ساز دارد، جوانانی آینده  دلمان خوش است که کشور ـ

گیرند، چه  یابند و درست زندگی کردن را یاد نمی پرورش می و منشِ نیک
 ای خواهند ساخت؟ آینده

 پاسخ دادم:
 فرمایید. شما درست می ـ

 گرفت و افزود: سر تکان داد، هی روزگاری گفت و سخن از سر
نیک رنج نبرد، راست و درست زندگی را  ةتا کسی در راهِ پرورشِ اندیش ـ

چنین  شود، نه کردارش. نشناسد و باورهایش پاالیش نیابد، نه گفتارش نیکو می
 ةآره پدرجان، اندیش شوند. تنها سالمند و سالمندتر می شوند، کسانی بزرگ نمی

نگرش و بینشِ ما دگرگون نشود همین آش دهد، تا  می ما ارزشنیک به زندگی 
 است و همین کاسه.

گردانده به تهِ خیابان نگاه رو بر پذیرشِ سخنانش سر تکان دادم. ةبه نشان
 ةآن گردون شد. کنان نزدیک می وهن و رو رفته، هن  خودرویی رنگ کردم.
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مردمان به جنبش  از راه رسید و در ایستگاه ایستاد.فرسوده و دراز، آهسته 
کنان و به سختی سوار شدند و به زور تنگِ  درآمدند و شتابزده و هیاهو

 یکدیگر جای گرفتند تا کسی جا نماند.

شواری کنان و به د رسرنشین غرشپس از چند بار تالش، سرانجام خودروِ پُ

یرامونم دم پ گند و گرمایِبویِ چندان نگذشت که  از جا کنده شد و راه افتاد.

بود خواهش کردم رویم نشسته  از مردِ میانسالی که روبه رد.برآوردن را بغرنج ک

را به دندان گرفت و تکانی  1بروتش ةکه نگاهم کند لب بی آن پنجره را باز کند.

 آن را به سویِ آبگینه را گرفت و ةدستِ نیرومندش پیش رفت و دستگیر خورد.

ها  از کردنِ پنجرهتوانند با ب گویا کسانِ دیگر ناگهان دریافتند که می خود کشید.

دیگر  ةچند آبگین فشردگی در جایی تنگ را کاهش دهند.رنج برآمده از 

 با راه یافتنِ بادی خنک به درون، کمی آسوده شدم. قیژکنان باز شدند. قیژ

شوم.  زده می دیگران شگفت در بیشترِ برخوردها از دیدنِ برخی رفتارهایِ

 دیدن، گوشی برایِ دن، چشمی برایِاندیشی مغزی برایِ گویا بسیاری از مردمان

سخنی  سی کاری بکند،کراهند تا  به رورزی ندارند و چشممه شنیدن و دلی برایِ

رو یا  درنگ واکنش نشان دهند و دنباله ای نو بپرورد تا آنان بی بگوید یا اندیشه

  جو گردند. ستیزه
 هایِ آمده از سازگار شدن با یکنواختی دانم این منشِ نابخردانه بر نمی

رود که از سستی یا  ای کردارِ کورکورانه به شمار می خودساخته است یا گونه
گرفتاری اندیشه و مهرورزی این مردمانِ  گیرد. درست جان می ةنبودِ اندیش

                                                           

 ـ بروت: سبیل1
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 دروغینِ هایِ اهریمنی دلخوشی دیوپایِ بیگانه از خویشتنِ خویش در تارهایِ
 کند. و سرد و سنگین می اندیش و دلشان را تیره مغزشان را کند روزانه

شدم، به دل کندن از  آور که از سه سو به سختی فشرده می رنج در آن تنگنایِ
یی که تا چندی پیش گاه به مغزم نیش  آرزوها از یکی اندیشیدم. آرزوهایم می

ای نه چندان دور هر بار که در میانِ انبوه  در گذشته خودرو بود. داشتنِ زد، می
 هایِ ها و کیف شد یا از فشارِ آرنج دم و بارها پایم لگد میافتا مردمان گیر می

گرم و گنددار به رخسارم به ستوه  هایِ دیگران به پهلوهایم و از برخوردِ بازدم
کردم خودرویی داشتم تا ناچار به پذیرشِ این همه آزردگی  آمدم، آرزو می می

 نشوم.

سیار به کار پرورش و آموزشم تالشِ ب در کودکی پدر و مادرم برایِ
به دست  برایِ کردند. هایم را به سادگی برآورده نمی گاه خواهش بستند و هیچ می

شدم، کاری  هرچه بزرگتر می کردم. آوردنِ هر چیزی، بایست سخت تالش می
گاهی نیز برایم ناکامی فراهم  خواهم برسم. کردند که دیرتر به آنچه می می
نو آغاز کردن را به من  شده و از انجام کردند تا بردباری، بازنگری در تالشِ می

ها خم به ابرو  ن آموزش و پرورشی هرگز از سختیچنا در پیِ بیاموزند.
 خواسته برایِ سانِ یک آموزشِ نا آوری به آورم و به هر رویدادِ دشوار و رنج نمی

کنم تا چیزِ  خود دردسرهایی فراهم می گاهی نیز برایِ نگرم، بیشتر می یادگیریِ
 ای یاد بگیرم. هتاز

سازمانِ  ریزیِ پی چگونگیِ ةدربار اندیشیدن رهیاهو، سرگرمِدر آن کشاکشِ پُ
گفتار و کردارِ مردمانِ  بازسازیِ آموزش و پرورشی درست و همگانی برایِ

 ةگرفته بر پای شکل منشیِ ای نیک گونه منشانه بودم. بهره از فرهنگِ نیک بی
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ها و  ها و جای زمان ةنیک در هم نیک و کردارِ نیک و گفتارِ ةبندی به اندیش پای
 جانِ گیتی. های بی رویدادها، مردمان، گیاهان، جانوران و پیکره ةبرخورد با هم

فراگیری، یگانه راهِ رسیدن به آشتی، آرامش،  منشیِ دست یافتن به چنین نیک
 دانش و بینشِ مردمانِ زمین است. ةبرابری، مهرورزی و پیشرفتِ خردمندان

تراشیدم  برآمده از کاوشگریم پاسخ می هایِ پرسش ر خود فرو رفته و برایِد
کیشِ کهنِ هایِ  آموزهو  های نو بر بنیادِ دادداد نبُکردم تا  ریزی می و برنامه

 نیاکانمان بنویسم که ناگهان بانگِ راننده در گوشم پیچید:

 بار. میدانِ تره ـ
زدم و از میانِ مردمانِ به  چرخی  منی ام دادم. به سختی تکانی به تنِ خشکیده

و به هر در رفتم  هم فشرده راهی باز کردم و پا کشان و لغزان به سویِ 
 در ایستگاه درنگِ کوتاهی کردم و کمی پاهایِ کندنی بود پیاده شدم. جان

خورده در تنم، اندکی از  راه کردنِ پوشاکِ پیچ ام را مالیدم و پس از روبه کوفته
 گون رهایی یافتم، سپس به سویِ جایی شکنجه جابه مده در پیِآپدید آشفتگیِ

 بار راه افتادم. میدانِ تره
به بازارچه رسیدم و چونان کاوشگری بردبار  پس از پیمودنِ راهی کوتاه

 هایِ جو از فروشنده و رهیاهو و پرسپُ هایِ سرگرم گردش در پیچ و خم
 زبان شدم. چرب

گرانه بها و ارزندگی کاالها  سودا داشتم.یرپسندی چیزی از مادرم کم ندر د
رفتن به بازار برایم پنداشتی  خرید نداشتم. کردم و شتابی برایِ را ارزیابی می

ن بیشتری کردند با کمترین پول آورد، دیدنِ کسانی که تالش می چندگانه پدید می
 تم.آموخ از برخوردها و سخنانِ آنان چیزها می کننده بود. کاال را بخرند سرگرم

آمدم،  منش به شگفت می بزرگساالنِ کودک هایِ ها و زرنگی گاه از فریبکاری
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ناپسندی که زنان و  زشت و برخوردهایِ و بندهایِ  گاهی نیز از دیدنِ زد
 شدم. کام و افسرده می لوده داشتند تلخ هایِ سبکسر با فروشنده دخترانِ

ه چیز در آن ای که هم آور در بازارچه پس از گردش و خریدی ماندگی
گوناگون به  انباشته از کاالهایِ هایِ ها و کیسه ر از بستهشد، با آغوشی پُ یافت می

بادِ سردی وزیدن گرفته بود و  شد. کسی آنجا دیده نمی گشتم.ایستگاه باز
 م را رویِتاخت. آهسته بار زده می کشان بر شاخ و برگِ درختانِ خزان زوزه

 ام پرداختم. سرمازده هایِ ه مالشِ دستادم و بنهزده  زنگ نیمکتِ نیمه
 آمدند. زنان پیرامونم فرود می چرخ تیغِ بادِ خزان گذشته از دمِ هایِ برگ

آلودِ پائیزی انداختم. آهِ  آسمانِ اخم نگاهی به خروشِ خاموشِ خرامان ابرهایِ نیم
 ام چنگ زد. از نهادم برآمد و دلگیری بر سینه سرد

، بستری رنگین پدید خزان پراکنِ بادِ داسِ مرگشده به دستِ درو هایِ برگ
 هایِ گیری از زیبایی بهره گرمِ گسترد. سو دامن می سو و آن آوردند که به این می

ها و  با شتاب بسته دم که خودرویی دودزا از راه رسید.ریزان شده بو برگ
رشِ دم با همان گذاشتم و آهسته سوار شدم. ها را به آغوش کشیدم، پا پیش  کیسه

 باران آغاز شد.
آمد و رفتِ یکنواختِ  نده نشستم و چشم به خیابان دوختم.پشتِ سرِ ران

 چون همیشه سرگرمِ ژویژ آنها آهنگِ خوشایندی داشتند.ها و وی کن کپا برف
خود فرو  پندارهایِ هایم شدم و در ژرفایِ ها و شنیده سنگین کردنِ دیده سبک
 رفتم.

فروشند  مشتِ مردمان است، چه آنان که می باز شدنِ بازار یکی از جاهایِ
گنجشک را رنگ  دست آوردنِ پولِ بیشترخرند. یکی برای به  چه آنان که می
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زنی رو  کمتر پرداختن به چانه فروشد، دیگری برایِ هزار می کرده به جایِ
خرد و آبرویش  پردازانه خواری را به جان می آورد و خواهشمندانه و دروغ می

بازارِ کسانی که از راستی و درستی دور  کند. انداخته و لگدمال میرا زیرِ پا 
 اند بر دروغ و فریب و چاپلوسی استوار است و دیگر هیچ. شده

انی که ای گستاخ با زنِ جو فروشنده ةبه یادِ برخوردِ خردکنند راندوهبا دلی پُ
چشمانم ام فشرده شد و  سینه افتادم.خشک بدزدد ای شیرِ  تالش کرده بود بسته

زنِ نابختیار به هنگام  آن رویداد پرداختم. به بازبینیِناخودآگاه  نمناک گشت.
شدنِ دستش، از شرمندگی سرخ شد و با آوایی گرفته و رنجور از فروشنده  رو

و او  گفت که نوزادش گرسنه است می خشک را پس نگیرد. خواهش کرد شیرِ
او  شرمانه انگشت به سویِ و بیخ اهریمن ةفروشند پولی برای خریدِ شیر ندارد.

 گرفت و پرسید:
 ؟ای آبجی نها را برای کی نگه داشتهپس آ ـ

ناجوانمرد بودم، زیرچشمی هر   ةسرگرم پرداختِ پول به همکارِ آن فروشند
آشفته که درنیافت مردکِ بدمنش چه  ةپرید رنگ بانویِ پاییدم. دو را می

 گوید، پرسید: می
 چی؟ ـ

خشکِ  اش را خاراند، سپس شیرِ رو پوزخندی زد و پاچهو چشم آن نامردِ بی
 نمای زن گرفت و پرسید: رخسارِ رنج شده را جلویِ گرفته پس

 خواهی ببریش؟ می ـ
 است. ام گرسنه  به خدا بچه ـ
 چندان گران نیست خوشگلِ من. ـ

 فروشنده دراز کرد و گفت: زن انگشتری از انگشتش بیرون کشید و به سویِ
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 آورم. فردا پولش را می دار، پس هاین را نگ ـ
جایش گذاشت، چشمکی زد و  خشک را سرِ هم کشید، شیرِ مرد ابرو در

 گفت:
 برو، تو این کاره نیستی! ـ

درماندگی و ناامیدی  اش چکید. گونه سرشگی رویِ نگاهی به زن انداختم. نیم
به سخن  .ه افتادبا تندی رو برگرداند و را اش نمایان بود. باخته رنگ ةدر چهر

 آمدم و فراخواندمش، با دودلی برگشت و پرسید:
 کاری دارید؟ ـ

 ها را نشان دادم و گفتم: خشک شیرِ
 دهم. خواهی بردار، پولش را می هر چند تا می ـ

با پشتِ دست اشکِ روان بر  کبودش نقش بست. هایِ لب لبخندِ تلخی رویِ
که تالش کرده  کی راخش دست پیش برد و همان شیرِ هایش را پاک کرد. گونه

زن  نگریست. دلخور گاهی به او و گاهی به من می ةفروشند بود برباید برداشت.
 رو به فروشنده گفتم: واهش کردم بیشتر بردارد، نپذیرفت.سپاسگزاری کرد، خ

 خشک بدهید ببرد.   پنچ شش تا شیرِ ـ
 زن ناباورانه به شیرِ درنگ خواهشم را برآورده کرد. چشمی گفت و بی

 گفت. چشم دوخته بود و چیزی نمی  گرفتند هایی که درون کیسه جا می خشک 
را پائین انداخت و اشکش روان  فروشنده کیسه را به سویم دراز کرد، زن سرش

 دراز کردم. شد. کیسه را گرفتم و دست به سویِ بانوی ناشناس
کنان دوباره  هق را گرفت و هق ریزان کیسه اشک بانوی سرافکنده

ای  کننده سرزنش نگاهِ ن و شتابان رو برگرداند و دور شد.زاری کرد، گریاسپاسگ
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که سخنی  پولش را دادم و بی آن شرم انداختم، سر پائین انداخت. به مردکِ بی
 بگویم از فروشگاهش دور شدم.

زندگی  هایِ ها و آشفتگی پلیدی ةکاوشگری دربار هزارتویِ هایِ وخم به پیچ
زندگی  ارِ استوار بر دروغ، ناراستی، کژی و پلشتیِپا گذاشته بودم و ساخت

و بازدمی ناهماهنگ و آشفته دم  زد. چشمانم دودو می کاویدم. روزمره را می
پندارهایم از هم  ةاندازی دلخراش نگاهم را ربود، رشت ناگهان چشم داشتم.

دیدنِ جوانی که در  دور پرتابم کرد. هایِ گسیخت و مغزم با چرخشی به گذشته
زد، یادِ رویدادی تلخ و  ای دست و پا می سرکنده رو افتاده بود و چون مرغِ یادهپ

 ناشدنی را برایم زنده کرد. کننده و فراموش شیرین، دگرگون
 نشاند، بازنگریِ که به یاد آوردنِ آن روزها همواره تلخی بر کامم می با این

درونی و  یِرکشمکش و دست و پا زدن در هیاهوآن روزگارِ پُ رویدادهایِ
 جوشاند. اندوهناکی در دلم می بیرونیم، شادیِ خاموشیِ

م دو ةنیم ةافزایند هایِ کاهنده و شب روزهایِ هایِ با دیدنِ آن جوان، یادمان
واپسین سالِ دبیرستان را با خواندنِ  ها و روزهایِ سالی برایم زنده شد که شب

هایم  از افزایشِ دانسته دوختم و گوناگون به هم می هایِ ناپذیرِ نوشته سیری
 شدم. ژرفم اندوهگین می شادمان و از دریافتِ نادانیِ

 روانم، ناپایداریِ درپیِ پی هایِ پهلو شدن آوردِ پهلوبه آن روزها ره
 اندک در کامِ اندک ریخت و روزافزونی به کامم می ای بود که تلخیِ آزاردهنده

 رفتم. ای فرو می خزنده افسردگی و پژمردگیِ
ای یافتم و پس  شده گرفته و فراموش نپشتِ پدرم گوهرِ خاک ی در گنجروز

 سهروردی ةپیش از آن چیزهایی دربار خواندنش شدم. از گردگیری، سرگرمِ
او نیز همانندِ نوشتارها  هایِ ها و نوشته پنداشتم اندیشه می شنیده و خوانده بودم.
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دینِ  باورهای بازگوییکهنگی و  روزگارانش رنگ و بویِ دیگر هم و پندارهایِ
 را دارد. و آراستن آن تازیان

آن دانشمندِ خردپرور و پرآوازه نادرست بود، چراکه با  ةداوریم دربار پیش
منش و روشِ آن دانای  ةهایش دیدگاهم دگرگون شد و شیفت آغازِ خواندنِ نوشته

 ای تازه به رویم گشوده شد که از میانِِ روزگاران شدم و دریچه رازآشنایِ
برانگیخته شدم و  م.توانستم کهکشانی درخشان و پرتوافشان را ببین اش می روزنه

 گیر بیاغازم. ناشناخته تالشی پی ةکاوش در آن پهن خواستم برایِ
ها به سراغم آمد تا پافشارانه  شبانگاه، هنگامی که مادرم چون بیشترِ شب

آن یادگارِ ارزنده  مرا از دوستانِ خاموش و سرشار از سخنم جدا کند، از دیدنِ
 زده شد و پرسید: در دستم شگفت

 آوری؟ از این نوشته سر در می ـ
 ،خوراکِ شام آن شب، پس از خوردنِ نها پاسخم شانه باال انداختن بود.ت

که  با این شب به درازا کشید. رفت که تا نیمهمیانِ مادر و پدرم بگومگویی درگ
اندوزی و  وزافزونم به دانشاز کنجکاوی و گرایشِ ر سونگرانه پدرم یک

راهه  داد، مادرم تیزبینانه دریافته بود که به بی ورزی خشنودی نشان می اندیشه
پژوهی،  دانش هایِ دیگران و دور افتادن از دیگر شیوه هایِ خواندنِ نوشته ام. افتاده

مادرم هوشیارانه آسیبِ  مردگی برایم نداشت. پژمردگی و دل رهاوردی بجز
 جست. چاره می دید و ه در کمینم نشسته بود میبزرگی را ک

خاموش و گرفته به سخنانشان  دهنده بود. ن برایم بسیار تکانآنا بگومگویِ
سو و  درپی سر به این دادم، پی شد گوش می که گاهی بسیار تند و پرخاشگرانه می

جنبشِ چشمان، باال و پائین  نگریستم. هایشان را می چرخاندم و چهره سو می آن
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پیکرشان،  هایِ ها و تکان دست تابیِ ها، بی رفتنِ ابروان، باز و بسته شدنِ لب
 تاباند. میای جوش و خروشِ درونشان را باز همچون آئینه

وگویشان برایم خوشایند نبود، چراکه هر دو یکدل شدند تا  فرجام گفت
دیگرِ  هایِ نپشتِ خانگیمان راهم ندهند و به آزمودنِ روش دیگر به گنج

 اندوزی وادارم کنند. انشد
 تا بامداد، خواب به چشمم نیامد.آن شب اندوهگین به رختخواب رفتم و 

رگرمی و دلخوشیم تنها س گرفته و ناشتا راهی دبیرستان شدم.آلوده و  خواب پگاه
کوچه  سرِ ر کرد.آن را پُ شد جایِ دانستم با چه چیز می نمی و از دست رفته بود

خشِ  زده و خش خزان هایِ ، غلتیدنِ آن بر بستری از برگآجری تیپا زدم به پاره
زدم و به  برانگیخت. لبخندانگیزی که برخاست شادمانی شگفتی در دلم  دل

خشک راه کج کردم و کنارش  هایِ آجرِ آرمیده در آغوشِ برگ پاره سویِ
ای  سرخوش و برانگیخته چون پسربچه ستادم، اندکی خیره به آن نگریستم.ای
 زدم. لگدی بر پیکرِ آن ازیگوشب

 از جهشِ کوتاه و غلتیدنِ گویِ م کرد.ا ای سرزنده کودکانه برانگیختگیِ
بلند به دنبالش  هایِ پا پیش گذاشتم و با گام رو شادمان شدم. ام در پیاده اسودهن

آجر  بازی با پاره آنچنان سرگرمِ دیگری به او پیشکش کنم. ةروان شدم تا زخم
هنگامی به خود  م و سر از جایی ناشناخته درآوردم.کردشدم که راهم را گم 

والی افتاد و دیگر نتوانستم  گلاز  رزنان درونِ جویی پُ ام غلت آمدم که بازیچه
 گیری کنم. خود را پی بازیِ

آشنایی در خود  ةدر خیابانی بودم که هیچ نشان نگاهی به پیرامونم انداختم.
 خورده بودند، وخاک گرفته و توسریدها فرسوده، کهنه، گر ساختمان نداشت.
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مرمرین و زشتی سر به آسمان  هایِ کمی دورتر، درست پشتِ سرِ آنها سازه
 کردند. کشیده بودند و خودنمایی می

پا کردم و  به کمی پا سو نگریستم. سو و آن سردرگم و گیج و منگ به این
 ستان نداشتم.از دیر رسیدن به دبیریچ دلواپسی که ه آنشگفت  سپس راه افتادم.

سر به زیر افکندم و  وآمدی رسیدم. ررفتیی به خیابانِ پُپس از اندکی راهپیما
هفت نرسیده  ةهنوز به شمار رو شدم. پیاده کفِ رنگیِ سرگرم شمردنِ آجرهایِ

سر بلند  ام بازم داشت. کالغی از شمارشِ سرگرم کننده درپیِ پی بودم که آوایِ
 سیاه پرداختم. ةپرندوجوی  کردم و در آسمان به جست

سرم کالغی پریشان، با شاهینی کوچک کشمکش داشت و  درست باالیِ
نیرومندِ پادشاهِ آسمان دست و پا  ةجانی که در پنج نیمه کرد موشِ تالش می

آن پیکار چنان به خشم آمدم که گویا کالغِ سیاه  زد را از او بگیرد. با دیدنِ می
خشمگینانه به  زد. چنگ و نوک می کرد و بر رخسارم با خودم کشمکش می

 آنها دست دراز کردم و بانگ زدم: سویِ
 ولش کن، برو، برو! ـ

گفتم که دستِ  کوبیدم و به کالغ ناسزا می رو می چینِ پیاده پا بر سنگ
اندام که  سر برگرداندم و با دیدنِ مردی درشت ام نشست. سنگینی روی شانه

 ای بر دلم چنگ انداخت. کودکانه هراسِشده داشت،  داده پشت و تاب ربروتی پُ
 مرد با خونسردی و آوایی گرفته پرسید:

 شده پسرجان؟ چه ـ
 پروایی آن گستاخِ دهانم را فرو بردم و خواستم برایش از بی به سختی آبِ

در واکنشی نسنجیده دستِ مرد  ویم که به یکباره روانم آشفته شد.رهیاهو بگپُ
 را پس زدم و به تندی گفتم:
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 به تو چه مردکِ نادان. ـ
گرهی بر ابروانش افتاد، گویا داشت دندانِ خشم بر هم  مرد یکه خورد.

ای به گوشم زد. تلوتلو  کننده گیج ةفشرد، ناگهان به تندی جنبید و کشید می
 سرخوشیِ تر شد و مغزم از کار افتاد. روانم آشفته خوردم و روی زمین غلتیدم.

 سبکسرانه خندیدم و قهقهه سر دادم.یشم باز شد، ، نپدید آمدشگفتی در سراپایم 
ام به  قاهِ خنده قاه آزار رخ نمود و درنگ اندوهی دل بیهمان دم با پیچشی روانی، 

گریم، دستِ نیرومندی بر  خندم یا می دانستم می نمی هقِ گریه جای سپرد. هق
تنومند زیرچشمی به مردِ  خت و همانندِ پرِ کاهی بلندم کرد.بازویم چنگ اندا

 پوفی کرد و زبان به سرزنشم گشود. نگاهی انداختم، پوف
گلویم گرفته بود و خشمی جوشان  ستردم، بینی باال کشیدم.اشک از گونه 

 خواهیِ پوزش راه افتادم، چند گام پیش نرفته بودم که آوایِ فشرد. ام را می سینه
پیرامونم بیندازم  که نگاهی به آن واکنشی نشان ندادم، بدونِ مرد به گوشم رسید.

 روم از چند خیابان گذشتم. و بدانم کجا می
 سرمایِ شد. مغزم از کار افتاده بود و اندک بر پریشانیم افزوده می اندک

جای  جوشید و در جای سرما از درونم می د، گویاپراکن دلپذیری در پیکرم می
ای  انهچونان دیو خندیدم. گفتم و گاه می بی درنگ سخن می پراکند. تنم می

ردی بودم، گاهی نیز اندوهگین گ خیابان و خندان، ولنگارانه سرگرمِ خوش سر
 دادم. گریستم و به زمین و زمان دشنام می می شده

 زدم. ها پرسه می گویان در خیابان دانم چندگاه خندان و گریان و ناسزا نمی
بالم راه آید آن هنگام که به خود آمدم، دیدم گروهی جوان و نوجوان دن یادم می

 بازی دربیاورم. کردند دیوانه ند و وادارم میدگذار افتاده بودند و سر به سرم می
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یکشان را برآورده  یک ةخوارکننده و زنند هایِ ای راستین خواسته همانندِ دیوانه
 شدم. کردم و از خنده و شادیشان سرخوش می  می

دادم  بودند نمایش می خود سرگرمیِ بینی که تنها در پیِ در میانِ مردمانِ کوته
کردم که به یکباره پایم پیچ  و چون بازیگری زبردست و چابک پایکوبی می

خواستند  پا شد، گردآمدگانِ نابخرد میرجنجالی ب زمین ولو شدم. خورد و رویِ
اندم و گیج و منگ چند بار سر گرد وارم را از سر گیرم. دیوانه بلند شوم و بازیِ

زدنی مغزم به کار افتاد و دریافتم در   چشم بر هم م.یک نگریست به آنان را یک
 کند. افتاده بر خاک جان می چیزی در درونم چونان ماهیِ ام. چه دوزخی غلتیده

هایی که   دست بر زمین نهادم، خواستم برخیزم که جیرینگ جیرینگِ پول
مانده ریختند بیمناکم کرد. گویا زیرِ آوار  رو می پیاده چینِ سنگ پیرامونم رویِ

زده از جا جهیدم  هراسان و شرم رفت و دیدگانم تار شده بود. سرم گیج می بودم.
خواستند برگردم  کسانی که از من می ةآزاردهند ةو گریختم، از پشتِ سر همهم

 رسید. هایم را بردارم به گوشم می و پول
ِ سر  دوان چند کوچه و خیابان را پشت دوان دویدم. آلود می با چشمانی اشک

ه ایستادم و ب ید و توانِ دویدن را از کفم ربود.ام تیر کش که سینه گذاشتم تا آن
پاهایم  رفتم. سریدم و نشستم و ای وا همانندِ برف آتش دیده دیواری تکیه دادم و

 دراز شد.
همان دم از پسِ  کردم دریابم چه پیش آمده است. ده تالش میودرمانده و بیه

وری در برابرِ زنِ میانسال و موب ته بودیخاشکی که پیشِ چشمانم آو ةپرد
رویم ایستاد، کمی به سویم خمید و چند  به نزدیک آمد و رو دیدگانم پدیدار شد.

که نیازمندِ یاری بودم خواستم او را از  با این ر پرسید نیاز به یاری دارم یا نه.با
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ت کرد و آن بانو کمر راس ش پاسخ ندادم.ا ر تکان داده به پرسشسر باز کنم، س
 دور شد.

به خود گفتم کاش به او  رفتم.ها گرفتم و در خود فرو دست سر میانِ
چندان  کردم مرا به خانه برساند. گفتم چه به سرم آمده است و خواهش می می

 بلند کردم و با دیدنش لبخند زدم. وایش را شنیدم، سرآ نگذشته بود که دوباره
نشست و با  نداشتم.گرفتنش  نی برایِجام نارنجی رنگی به سویم دراز کرد، توا

هایم چسباند و وادارم کرد کمی آب میوه که بسیار خنک  مهربانی آن را به لب
 و شیرین بود بنوشم.

ماهرخ نگاهی  بانویِ دهانم کمتر شد. گوارا، تلخیِ با مزمزه کردنِ نوشیدنیِ
فام  مرجان ایِه دندان سپیدیِ نمود. اش هوشربا می لبخندِ مهربانانه گیرا داشت و

گرمایی دلپذیر در  کننده داشتند. شادابش درخششی خیره هایِ لب در میانِ سرخیِ
کرد  ناشناس پافشاری می ةفرشت هایم داغ شدند. آمد و گوش پیکرم به گردش در

 نوشیدنیِ در چشمانِ دریافامش خیره مانده بودم و آب میوه را بنوشم. ةهم
 نوشیدم. خنک را می

چپم را  ةشان نیرویی در پیکرم دمیده شد. افزا توان ن نوشیدنیِبا آشامیدنِ آ
داشتنی برخاست و بازویم را گرفت. به یاریِ او  ستدو بانویِ باال و پائین کردم.

کار شدم و  به درنگ دست بی خواهش کرد خاکِ پوشاکم را بتکانم. برخاستم.
 شلوارم دستی هم به موهایم کشیدم، پرسید: پس از گردگیریِ

 بهتری؟ ـ
 سپاسگزارم که یاریم کردید. ـ آره.

 کنم، زود برگرد خانه. خواهش می ـ
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هایمان به  رد، دستدست پیش آو سویش دراز کردم.چشمی گفتم و دست به 
انگیزِ  دی شگفتاز فشردنِ دستِ نرم آن بانو شادمان شدم، سر هم گره خوردند.

 گفتم: درنگ دوباره سپاسگزاری کردم و بی دستش کنجکاوم کرد.
 چه دستِ سردی! ـ

 ای کرد و گفت: مستانه ةچشمانِ آبیش درخشیدند، خند
من روشنکِ شهرزادی هستم، پزشکِ  یگر را ببینیم.امیدوارم باز هم همد ـ

 بیمارستانِ مهر، اگر کاری داشتی بیا پیشم.
 من خوبم، باید بروم. ـ

پس از  ادم.ش دست تکان دادم و به راه افتدست باال بردم و کودکانه برای
و برازنده و استوار گام  آرام گام، سر برگرداندم و نگاهش کردم. چند برداشتنِ

 آه کشیدم، سر چرخاندم و بر شتابِ راه رفتنم افزودم. شد. شت و دور میدا برمی
باال  ها برایِ شد که در میانش آبفشان و آمدی دیده می رفت راز دور میدانِ پُ

 شمردنِ آجرهایِ سر به زیر انداختم و سرگرمِ د.کردن زدن از یکدیگر تالش می
چندان نگذشت که به  گریختند شدم. رو که از زیرِ پایم می رنگارنگِ پیاده

ترسی ناگهانی  خیابان بگذرم و به ایستگاه بروم که خواستم از میدان رسیدم، می
 وادارم کرد راهم را کج کنم.

 پیشانیم شتافت. ه سویِدستم ب تلو خوردم. همان دم سرم گیج رفت و تلو
ر از هایم پُ شدند، گوش و کوله و لغزانی دیده می  کج هایِ رهگذران همانندِ سایه

 کردم بر رفتم و تالش می تلوتلوخوران پیش می ای شده بودند. ناشناخته هیاهویِ
 م.یفتزمین ن

 سرانجام فرجامی ناگزیر پیش آمد. پاهایم به هم پیچیدند. با پرشی کوتاه
رگ در پیرامونم مین افتادم و درخششی باشکوه، چونان آذرخشی بزز رویِ
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دیدم دگرگون شد و ناباورانه خودم را دیدم که با  فروزشی گذرا یافت.
درنگ تلوتلو خوردم و بارِ دیگر زمین خوردم، باز از  دستپاچگی برخاستم و بی

 سرانجامم را پی بگیرم. بی جا جهیدم تا پیشرویِ

زدم، از دریافتِ  رفتم و به دیگران تنه می لنگاری پیش میهمانندِ مستی، با و

 ،که تندرست بودم نگاهی به خویش انداختم، با این دیدم یکه خوردم. دگرگونیِ

خوران و افتان و  وتاب پیچ رفتم. چند گام دورتر با آشفتگی تلوتلوخوران پیش می

هم  ِ ردرش گردس رویِ ای که چند دخترِ دانشجو روبه دانشکده خیزان تا جلویِ

با دیدنم پنداشتند که مست هستم،  وگو و خنده بودند رفتم. گفت آمده و سرگرمِ

ها بلند  پنجه برابرشان رویِ راهم کنار کشیدند. جا شدند و خود را از سرِ جابه

 شدم، چرخیدم و بر زمین افتادم.

دو مرد که پوشاکی همسان و همرنگ به تن  ها جیغ کشید.یکی از دختر

ن شده بود دختری که هراسا ز نگاهبانی دانشگاه بیرون آمدند.درنگ ا د بیداشتن

سرم  نگهبانان به سراغم آمدند، یکی از آنان باالیِ با انگشت مرا نشان داد.

و پس از بوییدنِ دهانم سر تکان داد و به نشست و سرش را پائین آورد 

 همکارش اشاره کرد تا نزدیک شود.

به  وجو شدند. پرس از راه رسیدند و سرگرمِ گروهی دیگر از دانشجویان

جانم را  م و پیکرِ بیه میانِ دخترانِ دانشجو ایستاده بودیکباره خود را دیدم ک

جان و جاندار همسانی شگفتی داشتند. گویا  آن دو پیکرِ بی کردم. نگاه می

سه پاره شدنم سر  زده شدم، از چگونگیِ شگفت بازتابِ یکدیگر بودند.

 دیدم. ای از دور آن دو خویشِ خود را می ناباورانه چون بیننده دم.آور نمیدر
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هوش را درونِ  چند مرد آن منِ بی دریافتِ آن گسیختگی سرگیجه گرفتم.از 
انشجویان هم با آنان همراه خودرویی کشاندند و خود نیز سوار شدند، یکی از د

 خودرو به راه افتاد و به آرامی دور شد. گردید.
گونه این پرسش که کجا هستم و آن سه پاره شدنِ رازآلود چ من ماندم و

ها به  یافتنِ پاسخی به این پرسش داشتم برایِ رویدادی بود که از سرم گذشت.
نافم بیرون آمده و در  آوردم که دیدم نوارِ درخشانی از باالیِ مغزم فشار می

گیج شدم، رو  وشم را برده بودند کشیده شده است.ه همان راستایی که پیکرِ بی
 کرد پرسیدم: به یکی از دانشجویان که پرگویی می

 دانی این چیست؟ می ـ
گامی پیش گذاشتم  گویا پرسشم را نشنید. دیگران هم واکنشی نشان ندادند.

او که پرچانگی  اش را گرفتم.  ست پیش بردم و چانهو رو در رویش ایستادم، د
ش گذاشت، دختری که ا کرد به یکباره خاموش شد و دست روی چانه می

 کنان پرسید: پهلویش ایستاده بود خنده
 چی شده؟ ـ
 ام یخ کرد. دانم چرا چانه نمی ـ

 !کرد داغ می ـ وا، با این همه پرچانگی باید
کامم نشست، دریافتم که دگرگون  تلخی در ادند.قاه خندیدند و به راه افت قاه

آن نوارِ  ت. دست برسخن گفتن با دیگران بیهوده اس ام و تالش برایِ شده
کوچک و بزرگ  برآمده از میانِ تنم کشیدم، در کنارش چند بازویِ ةدرخشند

 پایی در جنبش بودند. همانندِ بازوانِ هشت
سر  که زنی به نام فراخواندم.نگریستم  خیره به آن جنبندگانِ رازآمیز می

 سپید داشت.پوشی  ای درخشان و تن زیبایی را دیدم که چهره برافراشتم و بانویِ
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گویا زمین  را گرفت و وادارم کرد راه بیفتم. به سویم پیش آمد و دوستانه بازویم
 پرسیدم: لغزیدم. راه رفتن می به جایِ انگارزیرِ پایم شل و سست بود، 

 رویم؟ کجا می ـ
 جانت. پیشِ پیکرِ بی ـ
 ام؟ من مرده ـ
 نه. ـ

و کوله   دیدم کج یبه یکباره آنچه پیرامونم م پاسخش پژواک پیدا کرد.
 تاریکیِ چون سرابی ناپدید و پراکنده گشت. شدند و در چشم بر هم زدنی،

ناپیدایش فرو  کرانی پدیدار شد که نوارِ درخشانِ برآمده از پیکرم در ژرفایِ بی
آرامشِ ژرفی به سراغم آمد، سرشار از شادی و لبریز  نمود. پایان می رفت و بی می

 ودم.ای ب ناشناخته از خوشیِ
رفتم به خود  زیبا و خورشیدچهر راه می دوشِ آن بانویِ به   که دوش از این

ای  انگیزه بگوییم چند گامی در تاریکی پیش رفتیم.که سخنی  بی آن بالیدم. می
 همراهم خاموشی را شکست و پرسید: بانویِ م.سخن گفتن نداشت برایِ
 دانی کی هستی؟ می ـ
 این چه پرسشی است! ـ

دانستم  گاه درست نمی که دادم پشیمان و شرمنده شدم، چراکه هیچاز پاسخی 
کردگی همواره همراهم بوده و آزارم  بیگانگی از خویش و خودگم کیستم.

 آه کشیدم و گفتم: داده است. می
 دانید؟ دانم، شما می نمی ـ

 کنان پاسخ داد: خنده
 به زودی! ـ
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 یزی به پاسخِخواست چ گویا نمی هایش نگاه کردم. زیرچشمی به لب
 پروا پرسیدم: پرسشی در مغزم جرقه زد، بی نارسایش بیفزاید.

 پاره شده بودم؟ دانی چرا سه  می ـ
 هایش شکفت و گفت: لب لبخندِ گیرایی رویِ

وابسته و  ةسه پار زمین دارایِ آفریدگانِ خاکزیِ مردم نیز همانندِ دیگر  ـ
دیگری  با چند و چونِ هایی ناهمسان پیوسته به هم است که هر یک ویژگی

ز خاک است، خاکی چون ا پیکرِ خاکییا  گیتاییپیکرِ نخستین بخش،  دارد.
پیکری که پس از مرگ به فروپاشی دچار  .برآمده به خاک خواهد پیوست

زمین بازگردد و پس از دگرگونی در  1زامیادِ هایِ دگرگونی ةشود تا به چرخ می
  دیگر به کار بسته شود. جایِ

 هایِ آمیزشِ زن و مرد، از آمیختنِ گویچه سخت و سنگین در پیِ این پیکرِ
هنگام آبستنی، مادر به یاری  شود. آن دو پدیدار می گیتایی بنیادینِ پیکرهایِ

پس از  کند. دهد و بزرگ می پیکرِ جاندار را پرورش می خونِ خود این خُرد
 یاریِ زاده شدنِ کودک نیز این پیکر، نخست با شیرِ مادر و سپس به

در  رسد. شود و به بالندگی و توانمندی می گوناگون بزرگ می هایِ خوراکی
برآمده از خاک گرفتارِ فرسودگی  فرجامِ کار نیز همچون دیگر پیکرهایِ

از آن،  جاودانه فرَوَهرِو  یکالبدِ روانمرگ با جدا شدنِ  شود و هنگامِ می
 رود. تن به خاک پیش میپیوس گردد و شتابان به سویِ پوسیده شدنش آغاز می

یا  شادوردی کالبدِیا  کالبدِ درخشانیا  یکالبدِ اثیرزمینی،  ةفرزان مِدو ةبهر
زمان  کالبدی که هم .وافشان و بسیار نرم و لغزاناوست، پیکری پرت کالبدِ روانی

                                                           

 ـ زامیاد: بخش گیتایی زمین1
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درخشانِ مادر و پدر  هایِ بنیادینِ کالبد هایِ ، از آمیزشِ یاختهگیتاییبا پیکرِ 
شادوردِ  ةمکیده شدنِ پیوست پیکرِ خاکی، به یاریِ آید و پا به پایِ پدید می

پروردگارِ  فرَوَهر بزرگیا همان  زمین 1سپندارمذِ ةدرخشان از کالبدِ درخشند
این  کند. را در روزگارِ زیستِ خاکی همراهی می گیتاییبالد و پیکرِ  می زمینیان

 وم و بخشِ نامیرایِس ةمان بهرکه ه مینوی را فرَوَهر هم نیازهایِ دو به یاریِ
 کنند. مردم است، برآورده می

جاودانه است، همیشه بوده و همیشه خواهد بود، نه زاده شده و نه  فرَوَهر
ِ پروردگارِ زمینیان  فرَوَهر ی از بزرگا ه، پارپیوسته به تن و روان فرَوَهرمیرد.  می

ها پدید آمده و وَهرفرَخود از پیوستگیِ گروهی از ی که فرَوَهراست، بزرگ
 است.جهان  بخشِ دانایِ هستی فرزندی از فرزندانِ بزرگ

افزایشِ آگاهیشان از  ایشان برایِ جاودانه، نه زن هستند نه مرد. هایِ فرَوَهر
و  گیتایی پیِ در پی یِ ها زندگی ة، در چرخخویش پرورشِ داناییِ و خود و جهان

  کنند. رفت و آمد می گیتایییا فرا یمینوی
 روانیِ هم نیاز به رفتن به سویِ ةتنها بر پای هافرَوَهرزنانگی و مردانگی برای 

 روانی برایِ هایِ خاکی و کالبد هایِ دو همسر و همچنین ساخته شدنِ پیکر
زنانه و مردانه به فراخورِ  هایِ ویژگی برخوردار از فرَوَهرآید.  کودکان پدید می

گزیند تا به  خویش برمی انه یا مردانه برایِکالبدی زن هایش پیکرـ نیازها و آرمان
 زمین را سپری کند. بر رویِ گیتایی زندگیِیاریشان 

افزایشِ آگاهی  باید در این زمانِ کوتاه، بیشترین تالش برایِ 1وراییفرَوَهر اَث
منش و روشِ فتنِ خویش را به کار گیرد و با پیش گر و پرورشِ داناییِ

                                                           

 ـ سپندارمذ: بخش اثیری زمین1

 ـ اَثورا: برترین روشنایی1
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نیک، پیراستنِ بیش از  ةژرفا بخشیدن به اندیش در راهِ در زندگی، ییمزدیسنا
، و گستراندنِ کردارِ نیک در آراستنش به نیکی نارسایی و گفتار از زشتی و پیشِ

 شود.از پیش تر  جهان تالش کند تا آتشِ درونش فروزان
پیری پایة سپیتمان را به زود  دیر یا ،فرَوَهرییِ اَثوراآذرِ  1خشیشنِوَافزایشِ 

جو چون  پژوه و آگاهی بر راهِ دیگر رهروانِ داناییبا پرتوافکنی  ات رساند می
 د.آموزگاری راهنمایِ ایشان باش

آوردم و گاه  شده را به یاد می هایی فراموش در خود فرورفته بودم و یادمان
ام تکان خورد، سر  شانه کردم. خود بازگو می رازمند را برایِ سخنانِ آن بانویِ
 نی که پهلویم نشسته بود پرسید:جوا چرخاندم، بانویِ

 خوب هستید؟ ـ
 شناسیم؟ ما همدیگر را می ـ سپاس.

  هم زدم.ه بخشید که آرامشتان را ب می ـ نه.
 کنم. خواهش می ـ
 گویید؟ شما همیشه با خودتان سخن می ـ

 درنگ گفت: لب به دندان گزیدم، خندید و بی
 گویم. گاه با خودم سخن می و بی  من هم گاه ـ
 گویید؟ ت میراس ـ

گفتید که برایم تازگی داشت، این بود که پرسشی کردم،  چیزهایی می ـ آره.
 بخشید. ، میام ، این بود که... شرمندهاید چون پاسخی ندادید پنداشتم نشنیده

  گرامی. شما ببخشید بانویِ ـ

                                                           

 خششـ وخشیشن: فروزش، در1
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دادم و  هایش پاسخ می به پرسش وگویی خوشایند میانمان شکفت. گفت
آراستم که زمانی دراز مغزم  هایی پاسخ می چگونه به پرسشزده بودم که  شگفت

 برد. روشن کردنشان راه به جایی نمی را به چالش کشیده بودند و تالشم برایِ
ها و  دریافت بیشتری برایِ گویا پس از رویدادِ روزِ پیشین، مغزم تیزیِ

ی فراموش درنگ دانش با شنیدنِ هر پرسشی، بی .گوناگون یافته بود هایِ اندریافت
زده  جوان را شگفت راندم و بانویِ آوردم و بر زبان می شده را به یاد می

 برایِ یپیکرِ خاکی و کالبدِ روان پدیدآییِ چگونگیِ ةپرسشی دربار کردم. می
پیشرویمان  رازمند را به یاد آوردم که آن روز هنگامِ سخنانِ بانویِ نوزاد پرسید.

 در تاریکی گفته بود:
ن همبستری و آمیزش به شوند، آ غوش میآ که زن و مرد همآن هنگام  ـ

رشده برآیندِ فرایندی زایشِ تخم بارو انجامد. می کودک ةدوگان زایشِ تخمِ
خاکی و  هایِ پیکر بنیادیِ هایِ گویچه دوگانه در این فرایندِ دوگانه است.

آید که  می شوند و تخمی پدید پدر و مادر آمیخته می روانیِ هایِ کالبد هایِ یاخته
زمان  ای که هم هسته ی فرزندشان است،روان و کالبدِ گیتایینخستینِ پیکرِ  ةهست

دم، از جهانِ مینو به جهانِ گیتی  شود که همان ی میفرَوَهر با پیدایشش، پذیرایِ
که پس از مرگ  ییاَثورا هایِفرَوَهرن زمانِ شگفت، یکی از در آ گردد. بازمی

ریزی  پیشِ رویش برنامه زندگیِ بوده و برایِ یمینوی زندگیِ ، دارایِدو گیتیدر 
اش پیوند  برگزیده آمده از آمیزشِ پدر و مادرِپدید کرده و آماده شده، با تخمِ

 آن تالشی دیگر را در راهِ پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهیِ یابد تا به یاریِ می
 خویش آغاز کند.

 ةآید و زمین ای پدید می انهنخستینِ تنِ دوگ ة، هستبا آمیزشِ زن و مرد
زن و  این سازندگیِ شود. فراهم می گیتایی ی از مینو به زندگیِفرَوَهر بازگشتِ
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زایشِ کودک، رویدادی  آنان برایِ هایِ مرد و آمیختنِ بخشی از پیکرها و کالبد
آمیزش، کردار و  رازآلود است که زمان، جایگاه، انگیزة زن و مرد، چگونگیِ

فرزندشان فراهم  تنی که برایِ آن هنگام دارند، بر چند و چونیِدر  گفتاری که
 گذارد. سازند نشانی به جای می می

کودک رخ  آورند که در دم به دم زندگیِ هایی پدید می ها، ویژگی این نشانه
نیز کارش را ساده و  آورند، گاه و رنج پدید می  سختی نمایند و گاه برای او می

 هایِ آمیزشِ آگاهی ها برآمده از چگونگیِ  یاین ویژگ کنند. آسان می
 تخمِ تنِ فرزند هستند. ةشده از مادر و پدر و پدیدآورندجدا هایِ ریزرایان

جوان انداختم تا بازتابِ سخنانم را  بانویِ ةدرنگ کردم و نگاهی به چهر
رخسارش گلگون شد، لبِ زیرینش را به دندان گرفت، سخن گفتن  ابی کنم.ارزی

 گرفتم:را از سر 
آمیزش و زمانِ آن، نداشتنِ آگاهی  ولنگاری و سبکسری در گزینشِ جایِ ـ

از جایگاهِ زمین در آسمان، نبود یا کمبودِ مهر و دلباختگی میانِ زن و مرد، 
ای که آنان را به آغوشِ یکدیگر کشانده است و نداشتنِ نگرش  اندیشه و انگیزه

 تنِ هایِ چگونگی و ویژگی به فرجام کار، همه در  و بینشی خردمندانه
توانند با  بسا پدر و مادری که می چه برند. فرزند دست می شده برایِ ساخته

نیک و کرداری پسندیده، کودکی با تنِ درست پدید  ای  جا، اندیشه گزینشی به
دار  فرزند ةپنداری کار و نداشتنِ نگرش و بینشِ درست دربار ساده آورند، در پیِ
ن کودکی را پیوسته به تنِ چنا فرَوَهربخشند و  اتوان جان میای ن شدن، به بچه

مادر و  رنج و ناخشنودیِ ةزمین کنند که بسیار می هایِ گرفتارِ رنج و دشواری
 کند. را فراهم می پدر
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سست و نادرست، در راهِ پرورشِ دانایی و افزایشِ  تنِ پیوسته به هایِفرَوَهر
تری به  باید تالشِ فزونکشند و  ختی میها سفرَوَهرخود بیش از دیگر  آگاهیِ
 برند.کار ب

خاکی، به  زندگیِ بازگشت به ةآماد ییِاَثورا فرَوَهرکه  سخنِ روشنگر این
برآمده از چگونه زیستن  چنین میدانِ گزینشیِ هایش، هم فراخورِ نیازها و آرمان

ر پایة بگاه  .گزیند ترین مادر و پدر را برمی پیشینش، شایسته هایِ در زندگی
پدر و مادری  برایِ زندگیِ پیشِ رویش برگزیده، گزینشِ فرَوَهرآرمانی که 

و ناکارآمد درست کالبدی ناـ  نارس و سازندة پیکر سر و پدیدآورندة تخمیسبک
خویی  ش و انباشته از اهریمنرکشمکدر خانواده، شهر، کشور و زمانی پُو زایش 

 . آید می بهترین گزینه به شمار و ناپاکی و نادرستی
گردد، با سپری کردنِ فراز و  چنین روندی به گیتی بازمی ةی که بر پایفرَوَهر

بخش از جهانِ  زندگی تنی و روانی، با مکشِ نیرویِ نشیبِ روندِ بالندگیِ
چنین  که بهترین ابزار برایِ گیتاییکالبدِ درخشان و پیکرِ  پیرامونش، به یاریِ

شکوفاند و وی را در  را می که دانایی و خردآورد  کاری هستند، جنبشی پدید می
و فراگیر کردنِ   نیک، گسترشِ گفتارِ نیک  ةجهان، پرورشِ اندیش راهِ آبادانیِ

 برد. کردارِ نیک پیش می
ِ  روشنگر، به چگونگی و آرمان هایِ نبود یا کمبودِ راهنمایی اگر کسی در پیِ

انگری چون آلودگی به ویر هایِ بازگشت به گیتی پی نبرد، گرفتارِ رنج ییِاَثورا
بختی،  شود، چنین بندة نگون خویی می سستی و اهریمن نادرستی، ی،دروغ، ناپاک

 فرَوَهر ییِاَثورا هایِ ویژگی تواند گامی در راهِ پرورش و شکوفاییِ تنها نمی نه
منشی را در جهان  زشتی و اهریمن گراید و پلشتی، به پلیدی نیز می خود بردارد،
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یی را هم به تباهی اَثورا هایِفرَوَهربسا چنین گمراهانی، دیگر  چه ند.پراک می
 کشانند. می

شناسی و پی بردن به  خویشتن گردند، برایِ خاکی بازمی کسانی که به زندگیِ
مادر و پدر نخستین آموزگارانِ  دارند.زمانِ کوتاهی  گیتایی آرمانِ زندگیِ

ش و بینشِ درستی به زندگی و این راهِ دشوار هستند که اگر نگرکودک در 
کودک به آرمانِ آن نداشته باشند، نخستین خشتِ ساختارِ بینش و نگرشِ 

 شکوفاییِ به هنگامِ هرگاهچنین کودکی  نهند. می زندگی، خود، و جهان را کژ
پدید  یِرهایی از کژ بسیاری برایِ هایِ پژوهشگرانه برسد، دشواری خردمندیِ

ای که  بیرون آمدن از پیله خواهد داشت و برایِ آمده در اندیشه و برداشتش
 اند به تالشی پرکشمکش نیازمند خواهد بود. آموزگارانِ ناآگاه دورش تنیده

درخششِ چشمانِ  نگاهش کردم، اندوهی آشنا در جوان آه کشید. بانویِ
 پرسید: زیبایش آشکار بود.

 شود؟ اگر کسی به چنین دانشی دست پیدا نکند، چه می ـ
 باال انداختم و گفتم:شانه 

 مندارزش را بازگشتگان به گیتی زندگیِ یافتن به چنین دانشی، دست ـ
ند، زمانِ شو خویش آگاه نمی گیتایی آرمانِ زندگیِ کند. کسانی که از می

 شود. ندِ زندگیشان بیهوده سپری میارزشم
رسند، رویدادی  مردمان به گذرگاهِ مرگ می ةهم در فرجامِ زندگی در گیتی

تا  کند راهنمایی می گیتیِ دیگر در زندگیِ به سویِ گیتایی که ایشان را از زندگیِ
 .اند را ارزیابی کنند آنچه در گیتی کرده یا نکرده

 زیرِ لب گفت:
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 ما مرگ است. ةپایانِ کارِ هم ـ
 ، چگونگیِهر زندگی مرگ پس از هر مرگی زندگی هست و در پیِ ـ

 فرَوَهرپیشرفتگیِ درخورِ  ها، جایگاهی و مرگها  زایشکردنِ زمانِ میانِ  سپری
در  توانند کند و آنان به فراخورِ جایگاهشان می را برایشان فراهم می مردمان

 .هایِ جهانِ هستی دست داشته باشند چند و چونِ پیداییِ پدیده
 زده نگاهم کرد، ناگهان گویا چیزی به یاد آورد، آهسته پرسید: شگفت

 ا را ببینم؟توانم باز هم شم می ـ
 درنگ افزود: پیش از این که پاسخ بدهم، بی

دانید که  گویی به آنها را ندارد، می هایی دارم که کسی توانِ پاسخ پرسش ـ
 گویم؟ چه می

 .آره ـ
هایمان را به یکدیگر دادیم، برخاست و بدرود گفت و در ایستگاه  نشانی
تا اد نهاش  فرسوده تیِدس چوب یرمردی جای او را گرفت، سرش را برپ پیاده شد.

بخشِ دیگری از یادمانِ آن روز  رو دوختم و به بررسیِ چشم به پیاده چرت بزند.
 سرگرم شدم.

 در میانِ تاریکیِ ناشناس، چون ماهِ شبِ چهارده به یاد دارم که آن بانویِ
با این که دوش به  کرد. پیکرش سرمستم می درخشید و بویِ پیرامونمان می
دیدم که در تاریکی  ای خود و آن بانو را می تم، همانندِ بینندهرف دوشش راه می

مادر و پدر، خاموشی  آموزگاریِ هایِ او پس از برشمردنِ ویژگی رفتیم. پیش می
خواست  کرد یا می گویا داشت چیزی را ارزیابی می زید و لب به دندان گزید.گ

ی بپرسم که به خواستم چیز می یابم یا نه. برآورد کند که سخنانش را درمی
 خاموشی پایان داد و گفت:
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 و دستاوردهایِ ها، دانش یادمان ةنهانگاهی است که هم ییاَثورا فرَوَهر ـ
ها در این  روندِ اندوختنِ دانسته گردد. ما درونش اندوخته و جاودانه می بینشیِ

آغازیانِ  کالبدِ در گیتی، با پیکرـ فرَوَهرتین زایشِ بخش، از زمانِ نخس
شود و  گیری می مردمی پی ةپیشرفت ای آغاز و تا پیوستن به پیکرهایِ یچهگو تک
 کرانگی پیش خواهد رفت. تا بی

 فرَوَهرپنهانِ  شده در بایگانیِ اندوخته هایِ یادمان اگر کسی توانِ یادآوریِ
زندگی و  چگونگیِ ةتواند به دانشی ژرف دربار خویش را به دست آورد، می

جاندارانِ زمینی دست یابد، چراکه ما زیستن در  ایِه گونه ةهم هایِ ویژگی
 ایم. هایشان را اندوخته گوناگون را آزموده و یادمان کالبد جاندارانِ پیکرـ

هیچ سخن و گفتاری و هیچ کنش و کرداری فراموش  ای، هیچ پندار و اندیشه
 ها، اندیشه ةهم شود و نخواهد شد. اپدید نشده، نمیما جدا و ن فرَوَهرو از 

ما خواهند بود و جایگاهمان  پندارها، گفتارها و کردارهایمان همراهِ همیشگیِ
 آورند. در جهانِ هستی را پدید می

 خردمندیِ نویی در بایگانیِ یی به گیتی، الیةاَثورا فرَوَهربازگشتِ  هنگامِ
در این خودآگاه همة  اش است. زندگی تازهآید که خودآگاهِ  وی پدید می پنهانِ

شده از همان دمِ پیدایشِ تخمِ دوگانة برآمده از آغاز گیتاییِ زندگیِ ایِه آگاهی
 گردد. لبدِ پدر و مادر اندوخته میآمیزشِ پیکر و کا

پیشِ رویش هیچ نیازی به آگاهی از  به گیتی بازگشته در زندگیِ فرَوَهر
ای که بداند  خود نخواهد داشت مگر به اندازه پیشینِ هایِ زندگی هایِ یادمان

از این  هایش را دوباره بیازماید. آزموده هایی داشته است و نباید پیشتر نیز زندگی
آید که پیامدِ بریدن از  پدید می فرَوَهر فراموشی برایِ ای خویشتن روی گونه
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ای شایسته  ساختنِ آینده گذشته و پیوستن به اکنون است تا با همة توان برایِ
 تالش کند.

پنهانِ  نخستِ زندگی به خردمندیِ هایِ کودک پس از زایش، در سال
 برد. زندگیش را پیش می 1خرد نآثهمین  ناخودآگاهش دسترسی دارد و به یاریِ

 شده. کجا آمده و بهر چه کاری زادهداند که چه کسی است، از  او به درستی می
خردش  نپیوندِ کودک با آث ،نادرست هایِ دریغا که آموزگارانِ نادان با آموزش

آورند و به او  وی پدید می ای میانِ ناخودآگاه و خودآگاهِ سالنند و پردهگ را می
گذرد که  چندان نمی ای نداشته است. زایش، هیچ پیشینه باورانند که پیش از می

کند و ما  آرمان، خودآگاه را نیز به دو بخش می روزمرة پوچ و بی زندگیِ
  کنیم. ان را نیز فراموش میم کنونی زندگیِ هایِ ها و آموخته بسیاری از یادمان

با ناخودآگاه یا  سرودخرد گوشانشدة خودآگاه یا  پیوندِ گسیخته بازسازیِ
 گیر و به کارگیریِ نخستین، نیازمندِ تالشی پی شیاریِخرد، و بازیافتنِ هُ نآث

ی شود که ریز ای پی اگر آموزش و پرورشِ کودک به گونه نیرویی فراوان است.
توانند با شتاب  او پیش نیاید، کودکان می فرَوَهر برایِ شتنچنین بیگانگی با خوی

 تر شدن پیش بروند. ییاَثوراخویش و  آرمانِ زندگیِ به سویِ
ما را  روان و پیکرِهایِ  ویژگیای که  زمان پیچیده چنین ساختارِ ساده و هم

یه سازمانی دوال پیوندد، خردمندی و دانشمان را دارایِ آورد و به هم می پدید می
یافته و  پرورش ةهای فراوان و گسترد دانسته ةد و اندوخترَکرده است، یکی خِ

گرفته   جا فرَوَهر بسیار، که در ژرفایِ گیتاییِ هایِ زندگی آمده در درازنایِ گرد

                                                           

سرودخرد  . گوشان1خرد )خرد غیراکتسابی(؛  . آثن1ـ به باور فرهیختگان باستان انسان دو گونه خرد دارد: 1

 )خرد اکتسابی(.
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رود، دیگری  سپندارمذ به شمار می است و بخشی از دانش و خردمندیِ
خاک که  ةکر ن تالش بر رویِخردمندی و دانشِ ناچیزِ به دست آمده از واپسی

اندوخته شدنش از زمانِ پیدایشِ تخم در زهدانِ مادر آغاز شده و بیشترِ ما در 
روزافزون، تنها با این  نیرومندِ از خویشتن بیگانگیِ هایِ گرفتاری در چنگال پیِ

 نازیم و دلخوشیم. اندک می ةبخش آشنایی داریم و کودکانه به این سرمای
پلی است که میانِ ما و جهانِ  ما ةاندوخته در بخشِ جاودان پنهانِ خردمندیِ

بهره جستن از آن را بازیابیم،  آورد، اگر تواناییِ کرانه پیوند پدید می بی هستیِ
کران و ناشناختة اندوخته در سپنتامینو دسترسی داشته  بی هایِ توانیم به دانش می

هایی بلند  گام و سپندارمذ خویش ییِاَثورا باشیم و در راهِ رسیدن به آرمانِ 
 برداریم.

شود و آموزگارانِ راستینِ سپیتمانی  شماری که بخت یارشان می  کسانِ انگشت
خودآگاه و  ةشناسند، خوشبختی پیوندِ دوبار پراکنانِ دیوپرست بازمی را از دروغ

پنهانِ خویش و راه  کنند و با دست یافتن به خردمندیِ ناخودآگاهشان را پیدا می
دانش و بینشی  دارایِ ،دربارة جهانِ هستی به اندوختة سپندارمذ و سپنتامینو تنیاف
 هایِ ها و سرگرمی گمان از خوشی بی چنین فرهیختگانی شوند. مانند می بی

دیگران به فرجام  نند و زندگیشان را در راهِ خوشبختیِکَ روزمره دل می
 رسانند. می

کردم که آوایی در  می خود بازگو رازمند را برایِ بانویِ هایِ داشتم گفته
گرداندم برسر  هایم بیرون کشید. یادمان گوشم پیچید و مرا از گردابِ یادآوریِ

 و پرسیدم:
 چی فرمودید؟ ـ
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برآورد سپیدی که در آغوشِ دخترِ نوجوانی نشسته بود بانگ  سگِ پشمالویِ
هسته خندان نگریستم، آ ةزده به دوشیز شگفت و به جنباندنِ دمش پرداخت.

 گفت:
 ببخشید. ـ

خواست به آغوشِ من بیاید، دخترک نشاندش و  گویا می .سگ برخاست
 گفت:
 گویا از شما خوشش آمده. ببخشید. ـ

 دستی به سرِ سگِ زیبا کشیدم، دوباره دم جنباند، پرسیدم:
 توانم نام شما را بپرسم؟ می ـ
 آرمان هستم. ـ
 ای! چه نام زیبا و برازنده ـ

 خندید، پرسیدم:
 دانی؟ زندگی چیزی می ییِاَثوراآرمانِ  ةدربار ـ

دم خودرو در  همان ید و بدبینانه نگاهم کرد و خندید.هم کشابرو در 
 خندان سگش را به آغوش کشید و برخاست و گفت: ةدوشیز ایستگاه ایستاد.

 .بدرود بخشید. می ـ
و  سالمندی که ایستاده بود پهلویم نشست بانویِ برایش دست تکان دادم.

 آهسته گفت:
 مگوی کارِ درستی نیست جوان. آشکار کردنِ رازهایِ ـ
 ببخشید؟! ـ
 گویی؟ همیشه با خودت سخن می ـ

 لب به دندان گزیدم، لبخندی زد و گفت:
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ای، وگرنه چون دژخیم  پندارند دیوانه دیگران می اگر بخت با تو یار باشد ـ
 مانی. بهره نمی افتند و از آزارشان بی به جانت می

 سر تکان دادم و گفتم:
 دستِ خودم نیست. ـ
 سخنی رازآشنا داری. دانم، نیاز به هم می ـ
 درست است. ـ

آه کشید و همانندِ سخنرانی که  چشمانِ پرفروغش درخششی آشنا داشت.
 ای باشد، گفت: سرگرم خواندنِ نوشته

به  تازه، پس از رسیدن یِخاک زایشی دوباره و آغازِ زندگیِ ما در پیِ ةهم ـ
رو خواهیم داشت   پژوهشگرانه، آرمانی دوگانه پیشِ هنگام جوششِ خردمندیِ

را پدید  گیتایی بازگشت به زندگیِ ییِاَثوراکه دست به دستِ هم آرمانِ 
 آورند. می

بسیار بزرگ و  هایِ بدونِ تالش در بخشِ دیگر به پیشرفت اگر در هر بخش
باید  روی ازاین ایم. خود دور افتاده ییِاَثوراهم دست یابیم، از آرمانِ  یچشمگیر

 زمان در هر دو بخش باشد. گفتار و کردارمان هم بالندگی و پیشرفتِ اندیشه،
ای از  پیله روانمان است که درونِ آگاهی بر چیستیِ بخشِ نخست، بازیابیِ

ای برآمده از گفتارها و  نادرست گرفتار آمده، پیله هایِ ها و دانسته آموزش
پیرامونیانی که چون آموزگارانی  نادرستِ پیرامونیانمان. ندارهایِکردارها و پ

 کنند. نابخرد ما را از خویشتنِ خویش دور می
 آه کشید و سخن گفتن از سر گرفت: درنگ کرد، زیرچشمی نگاهش کردم.

 درپی از سویِ یک از ما به خود وانهاده شده نیستیم، هر کدام از ما پی هیچ ـ
دور  اَشایابیم که از راهِ  لنگرهایی هشداردهنده درمیبا ت سپندارمذِ زمین
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ارزشمندی در  درونی، کنجکاوی و پژوهشگریِ هایِ شویم، این دریافت می
پژوهشگرانه  خردمندیِ آورد که همان رسیدن به هنگامِ درونمان به جوشش می

اگر در این هنگامه پایداری و پشتکار نشان دهیم و تا یافتنِ آموزگاری  است.
 ةدلسوزان هایِ ها و سفارش بین از پا ننشینیم و به سرگرمی دیشمند و روشنان

پیرامونیانمان دل خوش نکنیم، دیر یا زود به  باختگیِ برآمده از نادانی و خویشتن
پنهانِ درونمان را  آگاهانه به خردمندیِ رسیم و توانِ دستیابیِ بینی می روشن
 یابیم. بازمی

نباید  ناختِ جهانِ پیرامونمان آنچنان که هستخویش و ش چیستیِ بازشناسیِ
اگر چنین شود،  خودخواهانه کند؛ بینی و کردارهایِ ما را گرفتارِ خودبزرگ

 شگفت هایِ خویش به نیروها و توانایی درونیِ توانیم با پرورشِ نیروهایِ تنها می
آراسته شدن به این  ن بسیار ارزشمند هستند دست یابیم.که در نگاهِ دیگرا

زندگیمان،  ییِاَثورادور افتادن از تالش در بخشِ دیگرِ آرمانِ  ها به بهایِ توانایی
هایی و  چنین آسیب هایِ زدودنِ نشانه زنند. فراوان بر روانِ ما می هایِ آسیب

کارِ بغرنجی  ییاَثورا فرَوَهربایسته به  برگرداندنِ سازمانِ درست و توانمندیِ
 باشد. گیتاییآورِ  رنج هایِ ار بازگشت به زندگیبسا نیازمندِ چند ب است که چه

 پرچین و چروکش چشم دوخت، پرسیدم: هایِ خاموش شد و به دست
 یی چیست؟اَثورابخشِ دیگرِ آرمانِ  ـ

 هایش را به هم مالید و سخن آغازید: دست
 ةو وارست  منشانه زندگی، تالشِ آگاهانه، نیک ییِاَثورابخشِ دیگرِ آرمانِ  ـ

جهان  آبادانیِ اند و برایِ آگاهی رسیده شناسی و جهان که به خویشتن کسانی است
 از نادانی و هایِ دربندِ خاک و گرفتار در پیله هایِفرَوَهردیگر  و آگاهیِ
ناپذیر و  ایشان ماندگی گیرند. توانِ خویش را به کار می ةبیگانگی، هم خویشتن
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اندیشی،  گسترشِ نیک و برایِ کنند دیگران تکاپو می گیرانه در راهِ خوشبختیِ پی
گسست به کار  کرداری تالشی بی گفتاری و فراگیر کردنِ نیک پرورشِ نیک

 دهند. بندند و از به جان خریدنِ هیچ سختی و رنجی بیم به دل راه نمی می
باکانه با زورمندانِ گردنکش، زراندوزانِ فریبکار،  بی چنین وارستگانی

فشانی نیز  آویزند و از جان گستر درمی نِ سیاهیپردازانِ تبهکار و کژمنشا دروغ
 دانایِ بزرگ گرم و امیدوار به یاریِ اندیشمندانِ آزاده، پشت هراسند؛ این نمی

جان  نهند و تا پایِ شگفت می هایِ بخشِ جهان، گام در راهِ آرمانگرایی هستی
فتند و آتشی ا ها می ها و پلیدی ای بر خرمنِ تباهی آنان چون جرقه آیند. کوتاه نمی

، پرتویی 1سرد و تاریکِ مردمانِ گرفتارِ دیویسنا افروزند که به زندگیِ می
  تاباند. انگیز می گرای و خودباوری آفرین و اندیشه جنبش

ه به پیکرم رامانند  مایی بیدستم گذاشت، سر را رویِ  دست جنباند و آن
ی گرفته و سرشار از سپیدگیسو کردم، سر تکان داد و با آوای رو به بانویِ .یافت

 اندوه گفت:
 رسند. شناسی نمی ای، بسیاری هرگز به خویشتن در چنین هنگامه ـ

 کند که شتابان بر جوششِ خردمندیِ ایشان وادارشان می اندیشی و ناتوانیِ سست
آموزگارانِ  هایِ ها و دانسته خویش سرپوش گذارند و به آموزش ةپژوهشگران

 ارزش است؛ زندگی بسیار ساده و کم ند کهخوش کرده و باور کن نادان دل
شود و با مرگ به پایان  چنین کسانی با زایش آغاز می رویدادی که برایِ

 رسد. می

                                                           

 ـ دیویسنا: دیوستایی1
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خویش  زندگیِ ییِاَثوراای در راهِ آرمانِ  سازنده توانند گامِ گاه نمی آنها هیچ
کنند که ارزشش را  یناچیز را پیدا م هایی تِ تکانتنها گاهی بخ بردارند.

 خویی و اهریمن زبانی، بد پنداربافی، اندیشی، بد بیشترِ آنها در دامِ یابند. نمی در
خویی،  ند و به گسترشِ پلیدی، تباهی، درندهشو گرفتار می کرداری زشت

یاری  اهریمنی هایِ خواهی و دیگر پلشتی بینی، خود جویی، خودبزرگ جاه
 گذارند. یپیشرفت، گام در راهِ پسرفت م رسانند و به جایِ می

پیشینِ خود را نیز  هایِ ارزشمندِ زندگی هایِ بسا اندوخته ین شوربختان، چها
 تی رخت بربسته، اندوهگین و آزردهدیده از گی دهند و تهیدست و زیان به باد می

 روند. دیگر می باری از رنج و پشیمانی و ناخشنودی به گیتیِ با کوله
انا از جا برخاست، بدرود گفت و د بانویِپیر خودرو در ایستگاهی ایستاد.

ها  یادمان سفارش کرد تا زمانِ رازگشایی نرسیده، دهان ببندم و تنها به یادآوریِ
سپاسگزارانه سر تکان دادم، دستِ یکدیگر  ام بپردازم. فراموش شده هایِ و دانش

 ای فرستاد. رو برایم بوسه را فشردیم و او پیاده شد و از پیاده
ناگهان آذرخشی بزرگ زمین و آسمان  و به راه افتاد.خودرو تکانی خورد 
نده، غرشِ سهمگینی در گوشم کن خیره آن پرتوافشانیِ را به هم دوخت و در پیِ

ای یافتم که دوش به  کرانه بی چشمم سیاهی رفت و خود را در تاریکیِ پیچید.
بر سخنانی شگفت  رفتم و او با آوایی دلنشین یش میدوشِ بانویی خورشیدروی پ

 گفت: راند و می زبان می
دهد و با کالبدِ  خاکی را از دست می ما پیکرِ  فرَوَهرمرگ،  به هنگامِ ـ

 گیتاییِ درگذشته تا زمانی که به زندگیِ فرَوَهر رود. دیگر می گیتیِ روانی به
ناپسندش،  گفتارها و کردارهایِ شده دلبستگی داشته باشد و یا پیامدهایِ سپری

از مرزِ گذشتن  و رنج و اندوه بیاالید، توانایی ردا به بدی و ددیگران ر زندگیِ
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مردگان سرگردان  و در جهانِ مینو را نخواهد داشت بهدیگر و رفتن  یِگیت
درگذشته، گاه این  فرَوَهر گیتاییِ سپری شدنِ زندگیِ بسته به چگونگیِ ماند. می

ر سال به درازا چند هزا گیتاییزمانِ کرانمندِ  سرگردانی بر پایة سنجش با
یی به اَثورا فرَوَهرشود، گاه نیز شتابان سپری شده،  آور می انجامد و بسیار رنج می

پژوهی در جهانِ فراگیتی را پی  گردد تا زندگی و دانش بازمی گیتاییفرا مینویِ
 دیگری آماده شود. گیتاییِ زندگیِ گیرد و برایِ

 گیتایی ه به زندگیِیی کاَثورا فرَوَهر، 1فرشکرتفرارسیدنِ  هنگامِ
 ةپیشرفته، چون جامی تهی و پاک، آماد گردد، چه پیشرفته و چه نا بازمی

 هایِ جامی که در فراز و نشیب ریزند. چیزی است که به درونش می  آن پذیرشِ
  شود. ر میآموزگارانِ گوناگون پُ زندگی، به یاریِ

آن کس و  هایِ چه ریخته شدن در این جام و چگونگیش، بستگی به گزینش
کس پست و  روی هیچ ازاین ، دانش و بینشِ پیرامونیانش دارد.همچنین برخوردها

 شود. منش زاده نمی پلید و فرومایه یا بلندپایه و نیک
زاد و زمانِ زایشِ  اشتباه در گزینشِ جای ای در پیِ پیشرفته فرَوَهربسا که  چه

تواند  ها، نمی در برابرِ سختی بردباری هایش برایِ برآوردِ توانایی خود یا نادرستیِ
اش پایداری کند و گرفتارِ  برگزیده زندگیِ هایِ در رویارویی با دشواری

 فرَوَهردیگر،  از سویِ گراید. گردد و به تباهی و سیاهی می خویی می اهریمن
وشمندانه، از دشوارترین ای با گزینشِ درست و ه ناپیشرفته یا کمتر پیشرفته

 پیماید. ساله را یک شبه می آید و راهِ سد رون میسربلند بی ها کشمکش

                                                           

 ـ فرشکرت: نوزایی1
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هوشی برایم  بی ها پیش، به هنگامِ ای که سال فرهیخته سخنانِ بانویِ یادآوریِ
درپی آن  مغزم پی آفرینی برایم پدید آورد. شادی سخن رانده بود، برانگیختگیِ

ها،  لکه پس از سا این کرد. مگوی را پس و پیش می سخنانِ سرشار از رازهایِ
آورد و این پرسش  کوری پدید می ةگر همان بانو روزِ گذشته به سراغم آمده بود

و چه پیوندی با من و زندگیم  ؟آورد که او کیست را در مغزم به گردش درمی
 دارد؟

ها بودم که با تکانی ناگهانی، از جا کنده  اندیشیدن به این پرسش سرگرمِ
 دیگر سرنشینانِ خودرو برخورد کرد.ه و رانند جایگاهِ ةکنند شدم و سرم به جدا

سواری  راننده پائین رفته و با دوچرخه پا شده بود.به خود که آمدم هیاهویی بر
مرگ پیش رانده شده بود بگومگو  ةجایش تا آستان نابه بازیگوشیِ که در پیِ

 کرد. می
آنچه از بازارچه خریده بودم را به آغوش کشیدم و پیاده شدم، چون 

گذشته چیزی به ایستگاهی که  از آن ن باال بگیرد.اآن کردم کارِ می بینی پیش
 ناگذشتم که آن از کنارِ دو مردِ پرخاشگر می شدم نمانده بود. پیاده می بایست

 کاری سرگرم شدند. گالویز شدند و به کتک
 پا کردند.گرد و خاک بر خرد بی گاهی برپا شد و دو پرخاشجویِ آورد

کردند آن دو  کسانی که تالش می هیاهویِ م رفتم.کار درنگ نکردم و پیِ
شد، من نیز شتابان  تر می تر و بلند بلند ندیده را از هم جدا کنند میدان جنگاورِ

 شدم. دورتر و دورتر می
خیابانی زیرِ  درگیریِ ةآزاردهند بار و کشمکشِ درونی و هیاهویِ سنگینیِ

 توانستم به سادگی دم برآورم. ینم شد و ام فشرده می سینه فشارم گذاشته بودند.
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بازوان و  گذشتند. بارید. رهگذران شتابان می نم می وزید. باران نم بادِ سردی می
 سر و کولم به درد آمده بودند.

 شود. تر میمغزم پویا یین تنگناهادیدم. در چنا به سختی پیشِ پایم را می
آن برایم سخنرانی کرده  ةها پیش دربار دلربا سال پنهانی که آن بانویِ خردمندیِ

یافتم که  اندیشیدم، درمی درست که می پاسخم بود. بی هایِ پرسش بود، رازگشایِ
دانم چرا  نمی پنهان را نیز نشانم داده بود. ةبه این گنجین فتنیا دست او چگونگیِ

به فراموشی سپرده شده بود  یمانند روشنگرِ بی هایِ ن راهنماییاین همه سال، چنا
سرکشی  ای برایِ توانستم با یافتنِ روزنه آیا می کدام نگرفته بودم. از هیچ ای و بهره

و با  ؟فرهیخته کیست پنهانم، دریابم که آن بانویِ خردمندیِ به نهانگاهِ شگفتِ
 دارد؟ یمن چه پیوند

چند بار پایم پیچ  کردم. در خود فرو رفته بودم و درونم را کندوکاو می
اله فرو رفت، هر بار بخت یارم بود و توانستم خورد و به سنگ گرفت و در چ

 ها و چیزهایِ به دشواری از زمین خوردن و ریختن و پراکندنِ خودم و بسته
 ها جلوگیری کنم. درونِ کیسه

روشنگر مغزم را به تکاپو  ای خودمان رسیده بودم که جرقه ةبه سر کوچ
زآلود دارم که انگیز و را به یاد آوردم که دوستی کهنسال و شگفت انداخت.

گاه بهایی  بدبختانه هیچ هانِ درونمان برایم سخن گفته بود.پن بارها از خردمندیِ
 بودم، لب به دندان گزیدم و دریغایی گفتم.  او نداده هایِ به گفته

درنگ به دیدارِ  خواستم بی می ر راه کج کردم و از کوچه دور شدم.وا دیوانه
آمدم و راهِ رفته را بازگشتم. مانده و کوفته خود بسیار زود به  آن دوست بشتابم.

بارِ سنگینم،  مادرم به پیشوازم شتافت و با گرفتنِ بخشی از کوله به خانه رفتم.
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مانده نباشیدی گفت  آشپزخانه رفتم، پدرم با دیدنِ منپشتِ سرش به  کرد.یاریم 
 .میز گذاشت ها را گرفت و رویِ ها و کیسه و به سویم آمد و تندتند بسته

مادرم  آور، آخیشی گفتم و نشستم. ماندگی بارِ پس از رها شدن از کوله
 رویم گذاشت و گفت: درنگ فنجانی جوشاندة گرم پیشِ بی

 دیر کردی نگران شدیم. ـ
 سرم انداخت و گفت: ای رویِ پدرم پارچه لبخند زدم و هیچ نگفتم.

 سرت را خشک کن تا نچایی. ـ
 سرگرم شدم و پرسیدم:

 آیند؟ کی میمهمانان  ـ
گویا پرسشم به  مادر و پدرم نگریستم.د، سر جنباندم و به نپاسخی ندا

فنجان را  ند.خندید د و آهسته میدنکر پچ می پچ ان نرسیده بود، با همگوشش
گرمایی نوازشگر و دلپسند بر رخسارم  داشتم و جوشاندة درونش را بوییدم.بر

دوستِ  ان نداشتیم و به سراغِای کاش مهم پراکند. درنگ می زد و بی بوسه می
دریغا  پرسیدم. راهیابی به جهانِ درون می چگونگیِ ةرفتم تا از او دربار خود می

دیدارِ یارِ  ای نبود بجز بردباری، تا شب بگذرد و بامداد آید و هنگامِ که چاره
 گفتار. شیرین

پشتِ  تم و به کنجِ دنجِ خود پناه بردم.پس از تهی شدنِ فنجان، آرام برخاس
ها و  میز نشستم و دست به کارِ نوشتن شدم تا چون همیشه، پریشانی

 رویِ دار بنشانم. راز هایِ برگه ةچهرخروشم را بر  ورجوش درونِ پُ هایِ آشفتگی
مغزم سیاه شده بود که مادرم از راه رسید و  هایِ چند برگِ سپید از تراوش

 اناری درشت و چاک بر پهلو برایم آورد و پرسید:
 ی پسرم؟خوب ـ
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مادرم کردم  ةسر بلند کردم و نگاهی به انار و نگاهی به رخسارِ گل انداخت
 و آهسته گفتم:

 سپاس. ـ
 میزم گذاشت، پرسیدم: دستی را رویِ پیش

 دانی؟ پنهان می خردمندیِ ةچیزی دربار ـ
چشم  میز نشست. ةلب به نرمی چرخید و رویِ تا شدند. به ابروانِ کمانش تا

 دوخت و پرسید:به چشمانم 
 پنهان؟ خردمندیِ ـ

آوردم، برایش بازگو کردم،  اندیش به یاد می نیک بانویِ هایِ هرچه از گفته
رازی  ةهمچون کسی که دربار تا پایم را برانداز کرد و آهسته زده سر شگفت

 کند، گفت: وجو می پنهان پرس
 رویدادِ دیروز چیزی به من بگویی؟ ةخواهی دربار نمی ـ
 !دیروز؟ ـ

 کمی خودش را پس کشید و گفت:
یک بار که پاک دیوانه  م، چند بار روانم پریشان شده بود.جوان که بود ـ

آن  گرفتند. شده بودم، بجز مادرم همه بیمناک شده بودند و از من کناره می
روزها همواره مردی همراهم بود که پیوسته برایم دربارة نوازندگی و 

 گفت. آوازخوانی سخن می
 د و زیرچشمی نگاهم کرد، گفتم:آه کشی

 همین! ـ
 خندید و گفت:
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خواند، پایکوبی و  نواخت، آواز می چنگ می مانند بود. رامشگری بی ـ
از خود  کردم. شدم و همراهیش می کرد، من هم سرمست می افشانی می دست

چه !  رفتیم، وای چه جاهایی می گرفت و به گردش شدم، دستم را می خود می بی
 !هوشربایی آواهایِ چه !کسانی

دست پیش بردم و  ای خیره ماند. ه دوردستِ ناشناختهخاموش شد و ب
مهرش را گرفتم، به خود آمد و سرش را اندکی خماند، آه کشید و رپُ هایِ دست
 گفت:
رفتیم،  هنگامی که از دیوانگی رها شدم، دریافتم که هر بار به گردش می ـ

از آن  روز به هوش نیامدم. ار هفت شبانهب  گفت، یک پدرت می .ام هوش بوده بی
سازم برایم آشناست، گویا پیش از  پس رامشگری پیش گرفتم، هر آهنگی که می

 ام. ساختنش آن را بارها نواخته یا شنیده
پدرم او را  ردم، سردرگم و گرفته سر تکان داد.هایش را فش دست آه کشید.

دل شد و ایستاد، گویا در دو نزدیک به راه افتاد. فراخواند، از جا برخاست و
من ماندم و  هیچ نگفت، سر جنباند و بیرون رفت.خواست چیزی بگوید،  می
خورد و چون کالفِ سردرگمی بزرگ و  کوری که در مغزم پیچ می ةگر

 شد. تر می بزرگ
همان دوستِ پیر انداخت که از  هایِ بافی سخنانِ مادرم مرا به یادِ داستان

دیوانگانش گره  ای بود که زندگیم با زندگیِ خانه دیوانه رازمندترین باشندگانِ
 پنهانم را نشانم دهد. تواند راهِ دستیابی به خردمندیِ پنداشتم می خورده بود و می

گفت که هرگز بهایی  خویش با مادرم سخن می ةدیرین گاه از آشناییِ او گاه و بی
او از زبانِ  هایِ سانِ گفتهشنیدنِ داستانی هم دادم. راند نمی ه آنچه بر زبان میب

 آور بود. برایم سرگیجه مادرم
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ای  دهانم آب افتاد، دانه رنگ. م و شکافتمش، زیبا بود و خوشانار را برداشت
 ةکشان در باغچ باد زوزه پنجره رفتم. در دهان انداختم، برخاستم و جلویِ

د و به هم گریختن ها هراسان از برابرش می برگ کرد، دیده تاخت و تاز می خزان
 بیمِ بادِ خزان جنبشی فریادخواهانه داشتند. های برهنه از شاخه شدند. فشرده می

 پنجره تکیه دادم و چشم به سپهر دوختم. ةآسمان گرفته بود، سر به آبگین
آورش به کامم  رنج بیش از هر زمانِ دیگری، تلخیِ داد. تنهایی آزارم می

هایم را برایش  دل کنم و پرسش ردِ نیاز به کسی داشتم تا با او د نشست. می
 بازگویم، همین و دیگر هیچ.

کسی و تنهایی  نمایی بی بیگاه دستخوشِ چنگ و دندان همواره به هنگامِ
آورم چرا میانِ این همه کس و  درنمی  سوزد و سر خودم می شوم و دلم برایِ می

 رویِ لولند، یک کس هم دلدارِ من نیست که سر ناکس که در جهان درهم می
 اش گوش بسپارم. هایم بگویم و به گالیه اش بگذارم و برایش از دلتنگی شانه

اند، هزار  سرشتی که دژخیمانِ خود و دیگران شده گالیه از نامردمانِ اهریمن
نمایی کرده و جو  آفرینند و گندم گرایی که تباهی می پلید و تاریکی هایِ چهره

 اندیشند. میکارشان ن فروشند و یک دم به فرجامِ می
ناچیزِ  دِترین ویژگی ماست، دلخوشی به خر مندی نمایان که خرد با این

پنهانِ  خردمندیِ ناپیدایِ کران روزمره که چون کفی بر رخسارِ بخشی از دریایِ
بینی  کند و در آنان خودبزرگ بسیاری را از خویشتن بیگانه می درونمان است

تازند و چونان  بر زمین و زمینیان میچون دژخیمانی  چنین کسان آورد. پدید می
ین دیومنشان ا پردازند. ریزی می دیوانگانی تیغ به دست به کشتار و خون

تر و ستمگرتر و تبهکارتر  گیرند و هرچه پلید آزمندانه زراندوزی پیش می
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تر از دیگران  بالند و خویش را خردمند شوند بیش از پیش به خود می می
یابند و آن را به  خو بر جهان فرمانروایی می نِ اهریمنخردا این بی پندارند. می

 هایِ گذارند که فرزندانشان در میدان کشانند و داغ بر دلِ مادرانی می ویرانی می
 بازند. جان می کنند ی که این فرزندانِ سیاهی برپا میهای کوچک و بزرگ جنگ

آنچه  بینیِ ازپنهانِ درونمان و ب خردمندیِ ةبا گشوده شدنِ چشم ما بر گنجین
ها را دوباره  ایم، روا نخواهد بود آزموده پیشین آزموده هایِ بارها در زندگی

خویش را بنده و ابزارِ دستِ  منش آگاهان و مزدورانِ چهارپا بیازماییم و چون نا
 بهایِ گران آزادگیِو  آزادیگستر و دیوخو کنیم و  زورمندانِ بداندیش و دروغ

 نانی، سرپناهی یا نوشی و نامی ننگین بفروشیم.خویش را به پشیزی، تکه 
جوشانِ مهرورزی، درختِ تناورِ اندیشمندی،  ةپنهان، چشم خردمندیِ

پایانِ  ها و دل سپردن به دانش و مهرِ بی کرانگی گذرگاهِ باشکوهِ پیوند با جهانِ بی
 منشی در برابرِ اهریمن با دست یافتن بدان بخشِ جهان است. هستی دانایِ بزرگ
ها،  شود و سپاهِ سیاهی تن خواهیم شد و دستِ بدی از دامانمان کوتاه می رویین
 ها هراسی در دلمان نخواهد افکند. بینی ها و کوته ها، نامردمی تباهی

 ةتنه هم که شده برابرِ هم باک، یک چنین دگرشدنی، دلیر و بی در پیِ
نجه بر رخسارشان پا خواهیم خاست و پپرست بر گستر و دروغ اهریمنانِ سیاهی

ناپذیر،  دیگران ماندگی جهان و خوشبختیِ خواهیم کشید و در راهِ آبادانیِ
جهان پیش خواهیم رفت، چراکه  آفریدگارِ یکتایِ شادمان و دلگرم به یاریِ

 ایم، بهر چه آمده و به کجا خواهیم رفت. دانیم کیستیم، از کجا آمده می
 د و خود و جهان و آرمانِ زندگیخویشتنِ خویش پی ببر کسی که به چیستیِ
تواند یک دم هم با پلیدی، زشتی، دژخیمی،  هرگز نمی را به درستی بشناسد،

 سازش کند. ددمنشی و دروغ 
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ودپسندی و نادانی و سبکسری خ پنهان، ما را از دخمة آشنایی با خردمندیِ
رِ دیدگانمان فراوانمان را در براب هایِ ها و نارسایی نادانی یِ کشد، فراخنا می بر
اندازی از راهِ بسیار درازی که پیشِ رویمان داریم، در برابرِ  گستراند و چشم می

گاه  ، هیچشگرفی با پیدایشِ چنین نگرش و بینشِ گذارد. دیدگانمان به نمایش می
 بها را نیز تاب بیاوریم. ن و گرانگذرا  دم از زندگیِ  توانیم از دست دادنِ یک نمی

ما نخواهد  پنداری جایی در شب و روزِ نگاری، سستی و سادهدیگر سبکسری، ول
برداری کنیم و به  بهره به دمِ زمانِ زندگیداشت و تالش خواهیم کرد که از دم 

 یی گام برداریم.اَثورابلند و  هایِ آرمان سویِ
مند شود،  بهره ی خردمندی پنهانش آگاه وبها گران ةگنجین آن کس که از

گردد و یادش همواره زبانزدِ مردمانِ روزگاران خواهد بود  یبلندآوازه م نامداری
بزرگش گم و ناپیدا نخواهد شد، چراکه او بخشی از  ِ کارهایِ و هرگز نشان

 گردد. سپندارمذِ زمین می کرانِ بی جانِ جهان و خردمندیِ
سر از پنجره دور کردم،  دیدم. ای تار می م، برابرم پردهآمد خودچون به 
 میز رفتم. رخوردِ بازدمِ من نمناک شده بود، چرخیدم و به سویِآبگینه از ب

دل را از  ةشکست کشتیِ ةپشتش نشستم و دل به نوشتن سپردم، لنگرِ زنگاربست
خروشانِ درونم  سبکبال را به دریایِ ةبیرون کشیدم، اندیش  سینه بسترِ آرامِ

او، از کاوش در ک راهی نشستم تا آن دریانوردِ ژرف به چشم ةسپردم و به کران
بها برایم پیشکش آورد، یا  کمیاب و گران پنهانِ درونم، مرواریدهایِ هزارتویِ

 ةگنجین درونم بیرون بکشد که در ژرفایش رازهایِ نمایی از تاریکیِ جهان جامِ

راهِ گم کرده را  راهگشا آن رازهایِ مانندِ پنهانم نمایان گردد و با هویداییِ بی
 بازیابم.
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دوختن ای که با چشم  دریچه م پیکاری امیدبخش با تنهایی است.یبرا نوشتن
 ینوشداروی .نمایند می رخ یک به یک هایم دانستهان ها و سستیو ها  نادانی ،بدان

توزی،  کینِ بر جای مانده از کینهچر هایِ است که خستگی بخش زندگی
بازگشتنِ  بخشد و توانِ به میدان دیگران را بهبود می یِکار دروغگویی و نابه

 دهد. دوباره را به من می
ام تنها در کنجی دنج،  شب است، سرد و خاموش چون گور، نشسته

راندوه، شبانگاهی، پُ وایِنوازد آ جیرکی کوک کرده سازِ خویش، می جیر
غرد،  خواند دلبرِ خویش، باد می میاو نیز چون من تنها و دلگیر فرا تنگ، دل
یانه، من تنها، او تنها، شب دراز است و ما رو و شب تاز زند بر شاخ و شب می

 رسد هنگام دیدار. بیدار، کی می
تاخت و  ها می ام، زمانی دراز چون سمندی تیزتک در میدانِ برگه خامه

جوشانِ آفرینشم به جوشش درآمده، آبِ پاکِ  ةچشم کرد. رویشان را سیاه می
خود  بی دیدم. چیزی میشنیدم و نه  ام سرازیر بود، نه چیزی می اندیشه خودکاویِ

آن  نوشتم تا درونم پاالیش یابد و از زنگار پاک گردد تا در ژرفایِ از خویش می
مهرِ رهنگامی که دستِ پُ هست ببینم.که  خویش را آنچنان ةچهر دیرینه ةآئین
 نگاهش کردم، خندید و گفت: به خود آمدم. ام نشست رم بر شانهماد

 مهمان داریم مادرجان. ـ
 !مهمان؟ ـ
 اند. همایون و مادرش آمده ـ
 نام مادرش چیست؟ ـ
 مانند. بی هما، یک بانویِ ـ
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خواند، از جا برخاستم و  با به گوش رسیدنِ بانگِ پدرم که ما را فرامی
نشینی  مهرورزی و دگردوستی رفتم تا شب شِ مهمانان آراسته بههمراهِ مادرم پی

 و بزمی به یاد ماندنی برپا کنیم.
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 تگانخودباخ
 
 
 

پراکند و آغازِ روزی نو را نوید  آرام در آسمانِ تیره می آرام مهرروزمهرِ 
وزیدن گرفته بود و گردِ پژمردگی و  1بادِ خزان از خوروران داد. می

 پاشید. ها و درختان می سبزه باختگی به سر و رویِ رنگ
دوهِ به و از انچید  می اندک دامن فرا ماهِ مهر که از نیمه گذشته بود اندک

افشاند،  امید در دل می گزید و تخمِ  ، خاموشی میمهرگانفراموشی سپرده شدنِ 
دست یابند و سالِ دیگر با  مهرگیاهبه  مهریانهو  مهرکه فرزندانِ  امید بدان

سرِ خودباختگی  جانِ دیوِ هفت ةبرافروختنِ آتشِ جشنِ مهرگانِ باستانی، آبگین
ستیزی،  اهریمنِ نابکار بجهند و به دروغ دامِ را بر سنگِ خودشناسی بکوبند و از

  رو کنند. خواهی آشتی جویی و پژوهی، برابری ردوستی، دانشدگ
 رسانند. به خود و دیگران آزار می شوند، مردمانی که با خویشتن بیگانه می

پیدا و پنهان  هایِ سازند و نامی بر این زندان ایشان برای هر کس زندانی می
چنین  کنند. تر می رچوبِ آزادی و آزادگی را تنگ و تنگگذارند و چها  می

هراسند، چون با گسترشِ آزادی و آسودگی بیرونی،  کسان از آزادگی و آزادی می

                                                           

 ـ خوروران: غرب1
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پردازد و  یابد و بیشتر به زندانِ درون می کودکانه رهایی می هایِ مغز از سرگرمی
 کند. می آغاز تالشیی اَثورا فرَوَهرداگردِ شده بر گر تنیده ةشکافتنِ پیل برایِ

 بهایِ دست یافتن به دانشِ گران برایِ بغرنج شگریِوکااز بیم پا گذاشتن به 
زنند و از  فریبی دست می ، بسیار کسان به خودفرَوَهردر ناخودآگاهِ اندوخته 

این دگرگونی  اندیشیدن به خویش و آنچه هستند و آنچه باید بشوند و چگونگیِ
ناپذیر  تراشند و ماندگی رنگ می به رنگ هایِ رمیخود سرگ گریزند و برایِ می

 کنند دیگران را نیز همرنگِ خویش کنند تا رسوا نگردند. تالش می
آن ناآگاه  بختش از پدیداریِ دردِ بزرگی است که بیمارِ نگون خودباختگی

 ةخودباخت ةخشم و کین از رخسارِ پنهانش برکشد با ماند و هر کس پرده می
 د.شو می دپندار رویاروینادان و خودخردمن

با خویشتنِ خویش، نپذیرفتنِ رنجِ رهپویی در  رو شدن به گریز از رو ما برایِ
که هست، دست به هر  راهِ شناختِ آنچه هستیم و نیازمودنِ دیدنِ جهان، چنان

کودکانه  هایِ گذرانی پروری و خوش چون به آسایش، آرامش، تن زنیم، کاری می
ایم و از بر هم خوردنِ یکنواختی زندگیمان بیمناکیم،  و دروغین دل خوش کرده

پنهانِ درونمان، دیگر  به خردمندیِ یافتن دانیم که با دست چراکه ناخودآگاه می
ارزش دل ببندیم و با سرگرمی به خوردن و  کم هایِ توانیم به خوشی هرگز نمی

 فرَوَهر گبزر شده از سویِ ارزانی بهایِ گران گذرانی، زندگیِ خوابیدن و خوش
بخشِ جهان  هستی دانایِ زمین را به باد دهیم و رنجِ دور شدن از شناختِ بزرگ

 را به جان بخریم.
ران خویش و دیگ کسی که آگاه و دانا باشد، هرگز نخواهد توانست زندگیِ

 رویارویی با ناآگاهی و نادانیِ دریغا که ما از بیمِ را به تباهی و سیاهی بیاالید.
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افزاییم و راستگویانِ  خود و دیگران می روز بر خودباختگیِ روز به  خویش
 داریم. روزگار را به خاموشی وا می

 خورآیان چشم دوخته و چشم به راهِ سر برآوردنِ گویِ هایِ به چکادِ کوه
تلخ و شیرین  هایِ جنبش به دامانِ پنداربافی خاموش و بی رونداسبِ آسمان بودم.اَ

خودساخته  هایِ ن دادنِ مردمان به خودباختگیت آویخته بودم و به چراییِ
 اندیشیدم. می

آمد  استوار باال می هایِ خورشید از پسِ کوه شکفت. انگیز می پگاهی بس دل
در برابرش به شیفته و خاموش  پراکند. بخشش در آسمان می روشنی و پرتوهایِ

شدند  می یک از خوابِ دوشین بیدار  به  ساکنانِ دشت یک ستایش ایستاده بودم.
 شتافتند. بخشِ آسمان می و به پیشوازِ شاهدختِ درخشان و زندگی

شستند، به یکباره  بامدادی رو می هایِ با ژاله رنگارنگ و شاداب هایِ سپرغم
نشسته بر رخسارِ گیاهانِ پراکنده  هایِ هزاران ستاره از تابشِ خورشید بر شبنم

 در دشت درخشش یافتند.
ام  سینه بخش بود. دمی باشکوه و شادی شگفت ةپدید نآ زمانِ پدیداریِ کوته

چشمانم نمناک گشته بودند و خیره  فشرده شد و دهانم از شگفتی بازماند.
ای درخشش یافت که  اندک باال آمد و به اندازه خورشید اندک نگریستند. می

 نگریستن به رخسارِ آتشینش را نداشت. خاکی چون من، تواناییِ دیگر چشمِ پابه
دار  روشن بازتابی سایه و فروتنانه زبان به ستایشش گشودم.بر هم نهادم  چشم

خاموش به  در نگاهِ درونیم بر جا مانده بود.از خورشید و دشت و کوهسار 
اندازِ سیاه و سپید سرگرم بودم که ناگهان سوزشی میانِ  نگریستنِ آن چشم

 چپم پدید آمد. انگشتانِ پایِ
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 ةآرام مورچ ام پرداختم. برهنه پایِ رسیِبه وا چشم گشودم. خم شدم و

کوچکی را که میانِ انگشتانم گیر کرده و بر پوستم گاز زده بود گرفتم و 

سو  سو و آن هایش را جنباند، به این اندکی شاخک خاک گذاشتم. آهسته رویِ

 و میانِ خس و خاشاک ناپدید گردید.نگریست و به یکباره شتابان به راه افتاد 

دست دراز کردم  هایم را پوشیدم و کفش به پا کردم. نشستم، جورابزمین  رویِ

ای نان بیرون آوردم تا  کوچکم را پیش کشیدم، کمی شیر و تکه پشتیِ و کوله

 ناشتایی بخورم.

 کوهساران دامن گسترده، پذیرایِ دشت تا پایِ رنگِ به زیبا و رنگ دیبایِ

ها سر  کوه ونده بود.ه و ججنبش و کار و کوششِ هزاران پرنده، جهنده، خزند

از دور  شدند. و پذیرایِ ابرهایِ سپیدِ گریزان از دشت می ساییدند بر سپهر می

گذراندنِ روزی  آمدند تا برایِ کنان چون ابری تیره پیش می ای کالغ قارقار دسته

 روند.بتازه به شهر 

اشته بود بامدادی سر برافر دژی کهنسال با نمایی سنگی در میانِ دریایی از مهِ

رد و ناچیز ش خُا بزرگی و شکوهش در برابرِ کوهستانِ ایستاده در پس ةو با هم

در خود به مندِ بسیاری  شدگانِ رازآلود و درد دژی خاموش که فراموش نمود. می

انی بینان بود، خردورز کشتارگاهِ بسیاری از اندیشمندان و روشن زنجیر کشیده،

گویی و همرنگِ  پنداران، به گناهِ راست ندخودخردم کینه و دشمنیِ که در پیِ

ایشان به خاموشی و فراموشی  دیوانه نامیده شده بودند. مردمانِ خودباخته نشدن،

باختگان و دیوانگانِ  بودند تا خود و گرفتاری در دژِ فراموشان کشانده شده 

 خویش سرپوش نهند. راستین بر نادانی و ناچیزیِ
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شتابان  وجوش ریختم. پرجنب هایِ مورچه ایِای نان ریزریز کردم و بر تکه
پشتی به پشت  از جا برخاستم، کوله آنها شدند. گرد آمدند و سرگرم گردآوریِ

 دژ کشیده شده بود رفتم. ةدرواز راهی که تا جلویِ کوره انداختم و به سویِ
دژ  که راست به سویِ راه ناهموار بود و پوشیده از سنگ و کلوخ، با این

ش بسیار به چپ و راست کژ ماری بزرگ و اژدهاف رگاه همانندرفت، گذ می
ای کوهستانی، با  شده از چشمهرِ سرازیردلنوازِ آبِ روان در جویبا آوایِ شده بود.

 انگیز و گوشنواز بود. دل آمیخت و بس مرغانِ خوشخوان درمی ةچهچ
رِ رفتم. اب کوه دوخته بودم و آرام پیش می چشم به کوشکِ آرمیده بر پایِ

و  رفت ها می چید و به سویِ کوه میندک دامن فراا ، اندکآمده بر دشتفرود
 گردید. تر می مانند نمایان و نمایان پیکرِ آن ساختمانِ بی

 گذشتند به سویِ کنان از فرازِ سرم می ها که هیاهو گروهِ کوچکی از کالغ
کردم، سر برافراشتم و نگاهشان  راه کج کردند.  سر برآورده از خاککاخِ 

 شدم. رهگذرانِ آسمان به تیمارستان نزدیک می خشنود از همراهیِ
 راه رفتنم افزودم. سرم، اندکی بر شتابِ ها از باالیِ پس از گذشتنِ دستة کالغ

دند کر میپرواز افتاده  گروهِ پیش ماندگانی که قارقارکنان در پیِاز کاروان جا
مونِ دژ گذشته و پشتِ درختانِ نیز از من پیش افتادند و از فراز دیوارِ پیرا

 کهنسالِ باغِ آسایشگاهِ بیمارانِ روانی ناپدید شدند.

ساخته نگیز ا شگفت دیواری، کشیده آسمانسر به  ساختمانِ پیرامونِ کهن
 دیگر دیوارها دِنهماندیوار  آن از دورکه  با این .داد بودند که بیننده را فریب می

یافت که با  ، درمیکرد نگاهش می و دستایا مینزدیکش  ، کسی کهشد ه میاشتدپن
ساختنش به  ای رازمند سروکار دارد و رازگرانِ کهن، دانشی شگفت برایِ سازه

 اند. کار بسته
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 ةدو سوی گردیِ کرانه است. از سه سو بی پنداشتی مینگریستن به آن  هنگامِ
با  توانست کس نمی هیچ داد. پایان نشان می سنگی را بی  ةناچیزی آن چنبر

تنها روزنِ دیوار، یگانه  چپ و باال پایانِ دیوار را ببیند.نگریستن به راست و 
چپ دروازه،  سویِ رفت. ای بود که خود ساختمانی باشکوه به شمار می دروازه
نیلوفرِ بزرگی  ةکنارِ چشمه، بوت جوشید. دیوار می رآب از پایِای پُ چشمه

فریبِ تنها جایی بود که آنجا  ده بود.به باالیش خزیروییده، به دیوار چسبیده و 
دگانِ آشکار شده و رازِ سازن دیوار به فرازِ نیلوفر یوار با رسیدنِنمایی د کران بی

 از پرده برون افتاده بود. گون ناشناسِ آن سازة زندان
دیوار  جوشان از پایِ ةتیمارستان که رسیدم، کنارِ چشم ةدرواز ةبه آستان

مشتی  آب مورمورم شد. از سردیِ چک فرو بردم.کو ةنشستم و دست در برک
را آب باال آوردم، سر پائین بردم و آن گوارا نوشیدنی برآمده از دلِ زمین 

مشتی آب به رخسارم  دنش جانی تازه در پیکرم دمیده شد.گویا با نوشی نوشیدم.
 زدم و دستی به موهایم کشیدم.

 برخاستم و به سویِ ختم.اندازِ کوهپایه اندا سر چرخاندم و نگاهی به چشم
ها و  کاری ها، کاشی بری از زیرِ تاقِ بلندِ آراسته با گچ دروازه راه افتادم.

همه زیبایی و  آمدنِ آن  چون همیشه از گرد زیبا و دیرینه گذشتم. هایِ نگارینه
جا سرشار از شادی شدم و به   آفرینشِ برآمده از اندیشه و دانش در یک

 درود گفتم.آفرینندگانش آفرین و 
و رویشان زمانی با آنان که گَردِ پیری بر سر  کوتاه نگهبانان رفتم؛ به سراغِ

جا گذاشتم  هایی را که برایشان آورده بودم شپیشک وبش کردم. نشسته بود خوش
 و از جایگاهِ نگهبانی بیرون رفتم.
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گینی گون ساختمانِ آسایشگاه را چون ن پشتِ آن دروازه، باغی پردیس
دروازه تا پلکانِ  ةچینی فرسوده از آستان سنگ ا در میان گرفته بود.به گران

 آمده از سنگ و سبزه زیباییِگذرگاهِ پدید خانه پهن شده بود، آن فراموش
 هایِ فام در آغوشِ سبزه سیه ةخورد یکسان برش هایِ سنگ تکه شگرفی داشت.

 زها آرمیده بودند.رده از میانِ درآو ریز و رنگارنگِ سر بر هایِ شاداب و سپرغم
پویانش یکسویه بود و  بسیاری از ره انگیز که برایِ آور و اندوه راهی دراز، ترس

 بازگشت. بی
گذاشتم  خورده می تراش هایِ سنگ ةداشتم و پا بر سین استوار و آرام گام برمی

رازمندی که در آنجا  ةنرسیده به میدانچ اندام را نیازارم. نازک هایِ تا رستنی
تراشی  خوش گشت و به گردِ آبگیرِ سنگیِ شده دوشاخه می چین سنگ خیابانِ

جانِ  هم پیکرِ نیمه وجوش دیدم که به یاریِ رجنبهایی پُ پیچید، مورچه می
 بردند. شکافِ النة خود می کشان به سویِ ملخی سبزرنگ را کشان

 آورِ بخت را از سرنوشتِ تلخ و هراس با خود اندیشیدم که جانورِ نگون
دست پیش بردم، اندکی درنگ  خم شدم، زنده ریزریز شدن رهایی دهم. هزند

 نشستم و به آن رهروِ گذرگاهِ مرگ چشم دوختم. .کردم و دست پس کشیدم
تکِ ما نیز همانندِ پیکرِ  ریسمانِ زندگی تک دلهره بر دلم چنگ انداخت.

تا  شویم؛ تر می اندک جویده شده، به مرگ نزدیک و نزدیک آن جانور اندک
کنیم  پایانی و فروغلتیدن در دامانِ مرگ باور نمی ةواپسین دم و گسیختنِ رشت
 یک چیز هستند. ةکه مرگ و زندگی دو روی

تالشِ  از آن دامگهِ گریزناپذیر بگریزد. بخت چند بار تالش کرد ملخِ شور
درگرفته بیشتری به سویش شتافتند، پیکاری  مورهایِ اش سودی نبخشید. ناامیدانه
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انِ مرگِ ملخ موران، کارو ةشکافِ الن ةدر آستان سهمگین و هشداردهنده. بود
تر از آن بود که شکارچیانِ  بخت بزرگ پیکرِ شکارِ نگون از رفتن باز ایستاد.

 کوش بتوانند آن را به النه ببرند. سخت
شماری شتابان از شکاف بیرون  ها پدیدار شد، مورانِ بی جنبشی در مورچه

زمانی سپری نشده بود  اندک پیکر باال رفتند. جانورِ کوه و کولِآمدند و از سر 
درپی  دیدم که پی رجنبش در برابرِ دیدگانم نمیای لغزان و پُ که چیزی بجز توده

 شد. تر می دیگر بزرگ و بزرگ با پیوستنِ مورهایِ
جدا  که چند مور پایِ شد تا این بخشی از پیکرِ آن ملخِ سبز نمایان می  گاه

را ها بیرون کشیدند و آن  برگشته را از زیرِ دیگر مورچه بخت ةن جهندآ ةشد
 کامم تلخ شد و سرمایی آزاردهنده در پیکرم دوید. به شکافِ النه کشاندند.

ده بود النه ناپدید نش ةآستان شده از پیکرِ شکار در سیاهیِجدا ةهنوز آن تک
رتالش پُ هایِ مورچهچندان نگذشت که  که اندامِ کنده شدة دیگری نمایان شد.

 پراکنده شدند، دیگر نشانی از آن جانور بر جای نمانده بود.
 ،رود جهان به شمار می ةآورترین پدید بسیاری از مردمان، مرگ هراس برایِ

 ما از هر چیزِ نادرست است. چراکه برایشان ناشناخته و پوشیده از پندارهایِ
برسد به مرگ که بسیار  ترسیم، چه دانیم چیست می ای که نمی ناشناخته
گونه  ایم و از این پدیده دیوی دژخیم اش به هم بافته نادرست درباره چیزهایِ

اش  سخن گفتن و پژوهش درباره گریزیم. ایم و از اندیشیدن به آن نیز می  ساخته
 شناسیم چون برداشتِ درستی از زندگی نداریم. مرگ را نمی پسندیم. را هم نمی

مرگ  ما نیست. هایِ نیستی و راهزنِ اندوخته ةچال یاهمرگ فروغلتیدن در س
تا در آنجا چگونه  دیگر گیتیِپا گذاشتن به زندگی در  گاهی است برایِ گذر

را ارزیابی و برآورد کنیم و پس از راه  گیتیآوردنِ خویش در  زیستن و چه گرد
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ایی که ه ، رفتنِ راهگیتایی بازگشتِ دوباره به زندگیِ یافتن به مینو، برایِ
هایمان  ایم و افزودن بر دانسته ایم، پرداختن به کارهایی که انجام نداده نرفته
 نداریم آماده شویم. یآنچه از آنها دانش ةدربار

 زنده بودن و زندگی نکردن یا ندانستن و نشناختنِ چگونگیِپندارم  می
درست زیستن، همانندِ گرفتار آمدنِ همان ملخ در چنگِ هزاران مورِ 

بسیاری  این سرنوشتِ تلخِ ریز و نابود شدن است. اندک ریز کوش و اندک سخت
گیریم و هرگز از  شویم و بدان خو می از ماست که نادانسته گرفتارش می

دهیم، به جایش از کاوش  گری بیم به دل راه نمی نشینی با چنین دیوِ نابود هم
 هراسیم. خویش می مرگ و سرانجامِ ةدربار

ویا زیرِ بارِ سنگینی گ پریش از جا برخاستم. گ انداخت. دلاندوه بر دلم چن
گفتم و به  زیرِ لب دریغایی هایم پائین افتاد و پاهایم سست شد. شانه مانده بودم.
گذشتن از کنارِ آبگیر که از دو تکه سنگِ مرمرین تراشیده  هنگامِ راه افتادم.

 نگاهی به درونش انداختم. شده بود نیم
و خاشاک شده بود، روزگاری  و خاک و خس  از گرد  آنجا که انباشته

شد،  که گرفتارِ فرسودگی می با این ای پرآب بوده است. جایگاهِ جوششِ چشمه
نشسته بر دامانش نمایان  اش از پسِ گرد و خاکِ همچنان زیبایی و شکوهِ دیرینه

 بود.
گ و ای سنگی و سپید در میانِ چهارگوشی بزر کهن، پیاله نمایِ در آن آب
در  نمود. شد که یکپارچه می ی دیده میباستان هایِ ها و نگارینه سیاه با نوشته

هایی بر پیکرِ سنگ سفته بودند که از آنها آب به  بخشِ زیرینِ پیاله سوراخ
 ةکس به یاد ندارد چه زمانی چشم هیچ ریخته است. درونِ استخرِ چهارسویه می
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زمان با خشکیدنش  گفتند هم می نما خشکیده بود. ن در میانِ این آبجوشا
 چپِ دروازه از دلِ زمین جوشیدن گرفته است. دیگری، سویِ ةچشم

بزرگِ  درِ آهنینِ هایِ کوبه بر نخستین پله که پا نهادم نگاهم به سویِ
چوبین  ی سرِ گرگی سیاه و دیگری سرِ گوسپندی سپید.یک ختمان دوید.سا

شده بر تنِ چوب  کوبیده و کنده هایِ ها و تندیس میخ باشکوه، با گل ةدرواز
 جا و استوار آرمیده بود.آراسته شده و زیرِ تاقی سنگین پابر

کردم و چپِ دروازه را باز  ةلنگ ها را درنوردیدم و با فشارِ دست شتابان پله
 خشکی در سرایِ در، جیرجیرِ بستنِ هنگامِ تاریک گذاشتم. پا به تاالری نیمه

، همیشه سرد و نمناک و تاریک آمد خوشم نمیهیچ از آنجا  خاموش پیچید.
شتابان از آنجا گذشتم  آورد. آوری پدید می بیم ها آوایِ گام درونش پژواکِ بود.

 پزشکان و پرستاران بود رفتم. روان ةو به بخشِ پذیرش که جایگاهِ کارِ روزان
وآمد  شده رفت دورافتاده و فراموش ةخان از آغازِ دانشجویی به این دیوانه

گویا  اش شدم. در همان نخستین دیدارم از این کوشکِ رازآلود شیفته کنم. می
بندم  ی دیوانگانش هم دلم را ربودند و پا پیوست. ندی دیرینه ما را به هم میپیو

دیدنِ دوستانِ همیشه به  که دو سه بار گذرد مگر این نمی یهیچ ماه کردند.
کوهستانی پیوندی همراه با دلبستگی با چند تن از ساکنانِ این دژِ  خندانم بروم.

ه و رازور است که بسیار هوشمندانه ام، یکی از ایشان پیرمردی فرهیخت یافته
 آوری دارد. شگفت هایِ گوید و توانایی سخن می

ساکنانِ  ةروانی، هم هایِ چندوچونِ بیماری ةها پژوهش دربار سال در پیِ
دوست هم ش پزشکان و روان شکانپز شناسم، با بسیاری از پرستاران، آنجا را می

ام و همانندِ آنان رفتار  ها با دیوانگانش زندگی کرده گاه روزها و هفته ام. شده
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روی بسیاری از  د من هم یکی چون خودشان هستم، ازاینام تا باور کنن کرده
 نمایند. درونشان را نزدم آشکار می پروا رازهایِ ایشان بی

 ةکورِ پدیدآورند ةاگر گر بسیار آسان است.روانی گاه  هایِ درمانِ بیماری
هم  به ناخوشی شناسایی شود و با چگونه باز کردنش نیز آشنا باشیم، در چشم 

 شده بازگرداند. شناخته خردمندیِ ةای را به پهن باخته  توان خرد زدنی می
مهربانانه  ستار به پیشوازم آمدند وچند پرتا پا به بخش پذیرش گذاشتم، 

روزِ پیش که  مادر و پدرم را گرفتند. وجو کردند و سراغِ رستیم پرستند ةدربار
 آنجا نگران ةهوش پیشِ آنان بردند همگی از پیوستنم به ساکنانِ خردباخت مرا بی

گشتیم درخششِ شادی و خشنودی در  میشده بودند، هنگامی که به خانه باز
 کرد. نمایی می تکشان خود  چشمانِ تک

آرمیدن در خانه، سفارشِ  چه شده که به جایِ کنجکاو بودند بدانند
وبش کردیم و به  اندکی خوش ام. به آنجا بازگشته پزشکان را نادیده گرفته روان

 ةزنِ جوانی که پوشاکِ ویژ خندیدیم. یکی از پرستاران  هایِ شوخی
دست به  پیشتر ندیده بودم.او را  زشکان را به تن داشت به ما پیوست،پ روان

ها در هم  آمده شتافت، دست دستِ پیش درنگ دستم به سویِ کرد، بیسویم دراز 
 پیچیدند، لبخندی زد و گفت:

 ام. ناهیتا هستم، تازه به اینجا آمدهمن آ ـ
 خواستم نامم را بگویم که شتابان افزود:

بتوانم با اینجا  شما ام، امیدوارم به یاریِ خوبی شنیده شما چیزهایِ ةدربار ـ
 شوم.سازگار 
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 ةگویا پرستاران میان از دستِ نرم و چربش بیرون کشیدم. دستم را آرام
ای از ما دور شد. پس از پراکنده شدنِ آنان  هر یک به بهانه خوبی با او نداشتند،

 ناهیتا آه کشید و زیرِ لب گفت:آ
 سخن شود. کس دوست ندارد با من هم هیچ ـ
 چرا؟ ـ
 . یکی باید به من بگوید چرا...من.. کنم برویم دفترِ دانم... خواهش می نمی ـ

کرد از  یتالش م ک شد و نتوانست چیزِ دیگری بگوید.ر از اشچشمانش پُ
اد، پا پیش با دست دفترش را نشان داد و راه افت ریزشِ اشکش جلوگیری کند.

سرِ من بست و  به دفترش رسیدیم، در را پشتِ گذاشتم و همراهش رفتم.
هایش را پاک  گونه های غلتیده رویِ کیکراست رفت پشتِ میزش نشست و اش

 کرد، نشستم و پرسیدم:
 اینجا را دوست نداری؟ ـ
 نه. ـ
 چرا؟ ـ
شود کارِ پژوهشی انجام داد.  ، نمیهم ریخته است  خوبی نیست، به جایِ ـ
 اینجا بیمارستان نیست، پزشکان و پرستاران بیشتر از دیوانگان نیازمندِ انگار
 درمانی هستند. روان

 م، ابرو در هم کشید و گفت:خندید
 است؟  رود، چرا چنین هیچ کاری درست پیش نمی ـ

پژوهش  ناهیتا نیز همانندِ بسیاری دیگر برداشتِ درستی از چگونگیِگویا آ
پنداشت در این پهنه نیز  روانی و درمانِ آنها نداشت و می هایِ بیماری ةدربار
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پژوهشگر سر و کاری با روانِ دیگری که  هایِ توان همانندِ پژوهش در زمینه می
 ریزی به پیش رفت. برنامه ةمردمان ندارد بر پای

ها  ها و درمان ر کاوشروانی و درمانشان با دیگ هایِ بیماری ةپژوهش دربار
مو آن را  به  ای نوشت و مو  توان برنامه گاه نمی در این میدان هیچ یکسان نیست.
پیچیده و رازمند  ریدگانی اندیشمند،پژوهشگر با آف که سر و کارِ پیش برد، چون

ها و  دهند که بر پیچیدگی هایی نشان می است که گاه ناگهان واکنش
 افزاید. برخی رفتارها و گفتارها می اندرکارانِ پدیداریِ دست هایِ پوشیدگی

 ناچار باید چگونگیِ هایی، پژوهشگر به با رخ دادنِ چنین چرخش
گذارد  اهی را که بیمار پیشِ رویش میخود را دگرگون کند و ر هایِ بررسی

شوند  گاه بیماران آنچنان بر درمانگر و پژوهنده چیره می برگزیند و دنبال کند.
خیزد و به  گیرند که مرزِ دیوانگی و خردمندی از میان برمی و به بازیش می

 توان دریافت دیوانه کیست و خردمند کدام است. سختی می
رویم ایستاده بود،  زده روبه ناهیتا شگفتمدم، آام تکان خورد، به خود آ نهشا

 آهسته پرسید:
 شما خوب هستید؟ ـ
 آره. ـ
دستی کردم و  ابروهایش را باال کشید، دهان گشود تا چیزی بگوید، پیش ـ

 گفتم:
 بفرمایید بشینید. ـ

 کنارم نشست، گفتم:
چیزهایی را که در  ةخواهی اینجا چیزی یاد بگیری باید هم اگر می ـ

 اند دور بریزی. شگاه به مغزت فرو کردهدان
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 زده چشم گشاد کرد و گفت: شگفت
 آورم! گویند، سر درنمی همه همین را می ـ
 بگذار چیزی برایت بخوانم... دوست داری؟ ـ

پشتی بیرون  ام را از کوله هایش را ورچید و شانه باال انداخت، دفترچه لب
خانه نوشته بودم از الیش  نهکشیدم و یادداشتی را که پیش از آمدن به دیوا

 برداشتم و آغاز به خواندن کردم:
ای از  پوشیدگیش با پیله مانندی دارد. بی هایِ ما پیچیدگی ساختارِ روانیِ ـ

 افزاید. شناختِ آن می نادرست نیز به دشواریِ ها و پندارهایِ آموزش
تا گونه که پیکرِ خاکیمان نیازمندِ خوراک و پوشاک و آسایش است  همان

ما نیز نیاز به نگهداری و  یِانوش پابرجا بماند، کالبدِ رتندرستی و نیرومندی
 پرورش و آرامش دارد تا سازمانِ درستش به هم نخورد و بتواند نیازهایِ

 هایش برآورده کند. مان را در راهِ بالیدن و افزایشِ اندوختهفرَوَهر
دانی نداریم و بودنِ خویش آگاهی چن  چند الیه ةبسیاری از ما دربار

 گیتاییپنداریم هرچه داریم در همین پیکرِ  می بس ناچیز است وخردمندیمان 
همین نبودِ شناختِ درست، نخستین  رسیم. گرد آمده و با مرگ به پایان می

 ند.ا اندیشه و باورمان کار گذاشته ةخشتِ کجی است که آموزگارانِ سازند
یرانگرِ آموزشِ چنین آموزگارانِ آوردِ و ره بینی شدن گرفتارِ نادانی و کج
 روانی است. هایِ ها و پریشانی سازِ بسیاری از آشفتگی ناآگاهی است که زمینه

برآمده از  هایِ ها و بدبینی منشی ها و بد ناسازگاری ما را به درونِ هزارتویِ زیرا
 کشاند. بداندیشی و باورِ نادرست می

آرامش  روانی و شکنندگیِ هایِ زیستی دور شویم، بر گرفتاری هرچه از ساده
شویم که  پذیر می ای آسیب گاه به اندازه گردد. آسایشمان افزوده می و کمرنگیِ
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آورد و در چشم بر هم  سازمانِ روانیمان را در پی می رخدادی ناچیز فروپاشیِ
توانیم به این  رود و دیگر نمی کار و زندگی از دستمان بیرون می ةرشت زدنی

با بر هم خوردنِ  شویم. دیگران می ناچار نیازمندِ یاریِ یم و بهسررشته دست یاب
 ها ناتوان شده، پذیرایِ ها و آسیب آرامشِ روانی، پیکرمان نیز در برابرِ ناخوشی

 شود. گوناگون می هایِ دردها و بیماری
آگاهانه ره  خاکی هستیم که باید شتابان و زندگیِ ةما رهگذرانِ راه باریک

باری از خورد و  رهروی در این راه نیازمندِ کوله برایِ تازیم.سپرده، به پیش 
تر  بهتر و آسوده تر باشد بار سبک خواب و خوشی هستیم، هرچه این کوله

بار و آنچه باید درونش باشد و  گرفتار شدن به کوله پیشرفت خواهیم کرد.
دانایی و چشم بستن بر آرمانِ زندگی که همانا گام برداشتن در راهِ دستیابی به 

زور  افزودن بر آوردنِ زر و گرد روزافزون است، ما را به آزمندیِ آگاهیِ
برد و از  کند و پایمان را در مردابِ دروغ و فریب و ناراستی فرو می  گرفتار می

 دارد. مان میبازِ ،یی شدناَثوراپیشرفت در راهِ 
دیدن و  تواناییِ اگر ما به اند. ها پنهان گشته ها درونِ زیبایی ترین خوشی ژرف

شناس  دست یابیم، زیبا و زیبایی یو مینوی گیتایی هایِ شنیدن و دریافتِ زیبایی
آفرینش و  رسیم که ما را به سویِ ای می کرانه بی شده، به خوشی و شادمانیِ

چنین پیشرفتی، راهمان هموار شده، توانِ  در پیِ کشاند. ها می گسترشِ زیبایی
 جهان را زیبا دیده و زیبا سخن خواهیم گفت. گردد و ما افزون می راهپیماییِ

با گرایش به  آورد. پسندی به همراه می خویی و زشتی نشناختنِ زیبایی، درشت
خوشی و شادی را  جایِ آزاری مردم آزاری و بیهوده، خود هایِ ها، سرگرمی زشتی

دهد. با  آفرین می آور و تباهی خود را به کشمکشی دلهره گیرند و زندگی جایِ می



 ....................................................................................................................... چرخه  114

 

رو کرده، به  رخوری ناپذیر به پُ ای سیری ها، چون گرسنه به این پلیدی آلودن
بهایمان  گران کنیم و زندگیِ خوش میدل ناپایدار  هایِ زیور و پوشاک و داشتنی

گذرد که چون زنجیر بر دست و  ارزش می ر راهِ به دست آوردنِ چیزهایی بید
 کشند. می یرا به تباه پیچند و آزادی و آزادگیمان پایمان می

ها، نادانی،  مردابِ روزمرگی گرفتارِ پوسیدگی و گندیدگیِ گونه بدین
ب دست  هرچه بیشتر در این گندا شویم و فریبی می و خود یدُژآگاهناآگاهی یا 

شود و به خس  تر می مرگ فزون تر خواهیم رفت و هراسمان از  و پا زنیم پائین
کسی  که بدانیم، تالشِ بسیار برایِ یم بی آنانداز و خاشاکِ بیشتری چنگ می

 آورد. رس به همراه می گذاشته، مرگِ زود 1آبگندکه پا به 
افتادن در چنین دامی باید بایستیم، بیندیشیم و راهِ درستِ بیرون  هنگامِ

ست با همة بیابیم و پس از بازگشت به راهِ درخود از این منجالب را  کشیدنِ
 ش کنیم.پیشرفت تال توان برایِ

هنگامی که به پایانِ یادداشت رسیدم زیرچشمی نگاهش کردم، کنجکاو 
 چشم به من دوخته بود، پرسیدم:

 خوب بود؟ ـ
 سردرگم و بدبین پرسید:

 اندازی؟ را دست میداری م ـ
 تو سرشار از بدبینی هستی. ـ
 همه... ـ
  هیچ نگو. ـ

                                                           

 ـ آبگند: باطالق1
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 زده خاموش شد، پرسیدم: شگفت
 تی؟چند روز است که اینجا هس ـ
 شش روز. ـ
 برخیز و با من همراه شو، باید دیدگاه و نگرشِ خودت را دگرگون کنی. ـ
 گویی؟ چه می ـ
ت را ا پژوهشی هایِ خواهی با اینجا سازگار شوی و بتوانی برنامه مگر نمی ـ

 گیری کنی؟ پی
 آرزویم همین است! ـ
دن هم پرسی پس با من همراه شو، خوب گوش کن و موشکافانه ببین، برایِ ـ

 شتاب مکن.
برخاستم و بیرون  پیش از این که سخنی بگوید و واکنشی نشان دهد از جا

 شتابان به دنبالم آمد، دستم را گرفت و از رفتن بازم داشت و پرسید: رفتم.
 روی؟ کجا می ـ
 آبدارخانه. ـ
 ها! ـ
 با من بیا. ـ

تا با یکی از به آبدارخانه رفتم  دم و او انگشت به دهان برجا ماند.راه افتا
پیرزنِ سپیدمویی که همه به او  ترین دوستانم دیدار تازه کنم، داشتنی دوست

شیار داشت و بسیار سنجیده سخن وی چشمانی درشت و هُ گفتند. مادربزرگ می
 گفت. می

ها زندگی  پس از سال خانه درآورده بود. ی سر از دیوانهمادربزرگ در جوان
زدیکان و خویشانش کردند و دیگر کسی از ن در تیمارستان، همه او را فراموش
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آن زمان  .که میانسال بود بهبودی یافته بوده است ها پیش سال به سراغش نیامد.
 بانویِ کردند، نشانی از کسانش پیدا نشد. هرچه خودِ او و دیگران تالش

 سرانجام هنگامِ باختگی و دیوانگی غلتید. چالِ خود شده بارِ دیگر به سیاه فراموش
 پریشی رهایی یافت و کارمندِ بیمارستان شد. الخوردگی از روانس

نوشت یا  ای به دست داشت و می همواره یا سرگرم کار بود یا دفتری و نوشته
آنچه خوانده  ةرفتند دربار اش می گاهی نیز با کسانی که به آبدارخانه خواند، می

 را پیدا کند. هایش پرسش پرداخت تا پاسخِ وگو می و درنیافته بود به گفت
پس از  تر از همیشه دیدم. تر و سرزنده آن روز مادربزرگ را شاداب

ناهیتا از راه وستانه خواهش کرد کمی پیشش بمانم. نشستم. آوجویی د پرس
 رویی پرسید: رسید، مادربزرگ با خوش

 خواهی دخترم؟ چیزی می ـ
 او پاسخ دادم: درنگ به جایِ بی
 یشتر بداند.همراهِ من است، دوست دارد ب ـ
 شینید.نچه از این بهتر، بفرمایید ب ـ
داشتنی سه فنجان  پیرزنِ دوست ست.ناهیتا هم پشتِ میزِ آبدارخانه نشآ

 ةخواهد دربار رویمان نشست و گفت می میز گذاشت و روبه جوشانده رویِ
هایی داشت که  پرسش وگو کنیم. ه تازگی خوانده است گفتبرخی چیزها که ب

 به دست آوردنِ چگونگیِ ةکمی دربار توانم پاسخگویشان باشم. پنداشت می می
گذشت پرده  هایش سخن راند و سپس از آنچه درونش می آن نوشته و ویژگی

 برداشت و گفت:
ام، کارِ دشوار  آن را یاد گرفته و بررسیِ یچند ماه پیش، دیدنِ کالبدِ اثیر از ـ

تالشم به بار  انی نبودزگارِ جومانده از روبرجا بری بود، اگر نیرومندیِ و زمان



  119 .............................................................................................................. خودباختگان

 
 

به  کالبدِ روانی هایِجنبشِ چاکرا توانم از رنگ و چگونگیِ می نشست. نمی
تنی و  هایِ چگونه زندگی کردن و تندرستی یا نابسامانی ةبسیار چیزها دربار

 پی ببرم و... روانیِ دیگران
 ناهیتا میانِ سخنش پرید و پرسید:آ
 ؟نددیگر چیستاینها  ! چاکرا!ی! کالبدِ روانیکالبدِ اثیر ـ

 سالخورده با دلخوری به او چشم دوخت، گفتم: بانویِ
 پرسش شتاب نکن. برایِ ـ
چه چیزی سخن  ةبخشید، اگر باید چیزی یاد بگیرم باید بدانم دربار می ـ

 گویید. می
 نگاهی به مادربزرگ انداختم، خندید و گفت:

 گوید. راست می ـ
و به آرامی همانندِ مادربزرگی که برای  پزشکِ جوان کرد روانرو به 

مردمان سخن گفت  ةساختارِ سه الی ةاو دربار کند، برایِ سرایی می اش داستان نوه
 و در پایان افزود:

کالبدِ درخشان را دگرگون روانی، رنگِ  هایِ تنی و آشفتگی هایِ بیماری ـ
 جنبش و رنگِ چاکراها آشکارتر و چگونگیِدگرگونی در  کنند. می

که  هایِ ویژه جایگاهاین  ةگون کند یا تند شدنِ چرخشِ مارپیچ چشمگیرتر است.
گذرد  آنچه در آنها می ،هستند یکالبدِ اثیر هایِ تر از دیگر بخش بسیار درخشان

 دهد. را نشان می
 ناهیتا را نگریستم، لبخندی زد و پرسید:آزیرچشمی 

 دانید؟! شما این چیزها را از کجا می ـ
 وانم ببینم.ت من می ـ
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 توانند ببینند! همه می ـ
 خندید و افزود:

 بندند. خودشان را می بجز نابیناها و کسانی که چشمِ ـ
 توانی ببینی. هایت را بازکنی می درست است دخترم، اگر تو هم چشم ـ

زبانی بگوید که  خواست به زبانِ بی زنِ جوان خندید و نگاهم کرد، گویا می
 ایم، آهسته گفتم: وگو نشسته گفت ای نابخرد به با دیوانه

 بهتر است خاموش باشی و گوش بدهی. ـ
خنده از لبانش گریخت، پوزش خواست و فنجانش را برداشت و پس از 

سپیدگیسو آه  میز گذاشت، بانویِ اَهی گفت و آن را رویِ  بوییدنِ جوشانده اَه
 کشید و گفت:

 شد کاری کرد که همه بتوانند ببینند. ای کاش می ـ
گرفتار بود چشم  سرش را کج کرد و به فنجانی که میانِ انگشتانِ استخوانیش

زده  کنان آن را نوشیدم. آناهیتا شگفت به وییدم و بهام را ب جوشانده دوخت.
 پس از نوشیدنِ جوشانده سپاسگزاری کردم و پرسیدم: کرد. نگاهم می

 است؟چه رنگی  یگام زاده شدنِ کودک، کالبدِ اثیردانید هن می ـ
 زیرچشمی نگاهم کرد، آبِ دهانش را فرو برد و با آوایی گرفته گفت:

شود، چند ماهِ  هنگامی که کودک زاده می ام شنیده ام. من که نوزادی ندیده ـ
اندک آبی  ای دارد که اندک زندگیش کالبدِ درخشانی به رنگِ نقره نخستینِ

که پیدایش و  اینبا  گیرد. آبی را می شود و سپس رنگِ زرد جایِ رنگ می
کند،  خود پنهان می افزایشِ رنگِ تازه، رنگِ پیشین را زیرِ پوششِ درخشندگیِ

 رود. گاه رنگِ پیشین از میان نمی هیچ
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برآمده از  با افزایشِ آگاهی و پرورشِ دانایی، پیدایشِ کردارها و گفتارهایِ
ون در کالبدِ گوناگ هایِ گر، رنگ گزینش خردمندیِ اندیشه و شکوفاییِ بالندگیِ

یابند که  ای گسترش می ها به اندازه اندک این رنگ شوند، اندک پدیدار می یاثیر
 آنها دید. ةزمین نخستین را در پس ای و آبیِ نقره هایِ شود رنگ به سختی می

 هایِ ما در رنگِ بخش هایِ ها، پندارها و اندیشه کردارها، گفتار هایِ نشانه
 هنگامِ گذارند. ده، یادگاری پایدار بر جای میگوناگونِ کالبدمان نمودار ش

 شود. کالبد دیده می هایی خاکستری رویِ روان نیز، لکه تن یا آشفتگیِ بیماریِ
شوند،  ها رنگ باخته و ناپدید می که با آغازِ روندِ بهبودی این لکه با این

 هایِ ورندهها و پدیدآ اگر سازمانِ رنگ ماند. کالبد پایدار می آنها نیز رویِ ةنشان
 هایِ به بسیاری از نابسامانی با دیدن و بررسیِ آنها توانیم آنها را بشناسیم، می

تنی را  تنی یا روانی یا روان هایِ خودمان و دیگران پی ببریم و بیماری درونیِ
 شناسایی یا درمان کنیم.

 ناهیتا با شگفتی پرسید:آ
 شود؟ مگر می ـ
 شود! چرا نمی ـ
 چگونه؟ ـ

دم تا با آسمان و ریسمان به هم بافتن او را از چیزی که سخن آغازی
کالبدِ  هایِ چند و چون و ویژگی ةدربار دانست آگاه کنم. اش هیچ نمی ربارهد

کرد و به  درپی پرسش می کار شتابزده پی پزشکِ تازه روانی سخن راندم، روان
 داد. کودکانه و نابهنجار نشان می هایِ هایم واکنش برخی پاسخ
کرد میانِ  شد و تالش می اندک نرم می رفتیم اندک پیش می هرچه

ردرخششِ پُ هایِ سخن را به پایگاه شنید پیوند بزند. هایش و آنچه می دانسته
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هایی در این باره آزموده بود، در پاسخِ پرسشش  کشاند، گویا پژوهش یکالبدِ اثیر
 در این باره گفتم:

شوند که  خشش و چرخنده دیده میردرکالبدِ درخشان هفت پایگاهِ پُ رویِ ـ

نشان دهیم،  گیتاییاگر بخواهیم جایگاهِ آنها را با یاری گرفتن از ساختارِ پیکرِ 

در  گذاری کنیم. نخستین چاکرا ها هفت جا را نشانه ستونِ مهره باید در راستایِ

می پایگاهی است که میانِ شرمگاه و ناف شود، دو پشت دیده می ةپایانِ تیر

شود که همانندِ خورشیدی  ناف دیده می ومین پایگاه کمی باالیِ، سدرخشد می

میانِ سینه و شکم، پنجمین در گلو و  کند. چهارمین چاکرا نمایی می درخشان رخ

سر به چشم  در باالیِ ن چاکراپیشانی و هفتمی ششمی باالتر از ابروان، رویِ

 خورد. می

رنگِ پوستش به سرخی  تاب شده بود. جا برخاست، بسیار بیناهیتا از آ

وش و پرسید، به ج درپی می پی هایِ زد، دم و بازدمی تند داشت و پرسش می

رفت  سو می سو و آن زیبا و نیرومند به این خروشش که چون مادیانی سرکش،

 چشم دوخته بودیم، به یکباره ایستاد و پرسید:

 را یاد بگیرم؟ یتوانم دیدنِ کالبدِ اثیر می ـ

مادربزرگ سخن آغاز کرد،  او خواست بنشیند. نشست. فرزانه از بانویِ

 هایِ به پرسش ام کرده بود. راند، شیفته سخنانِ شیرین و گیرایی بر زبان می

خندید  پاسخ دادن می داد، گاه نیز به جایِ پزشکِ جوان با آرامش پاسخ می روان

اهیتا بر نوگو کردیم، از سخنانی که آ م گفتزمانی دراز با ه داد. تکان می و سر

آورد دریافتم که بسیار آلودة سوفیگری شده است و آن را با  زبان می

 داند. سپیتمانی یکسان می گراییِ شناخت
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رازآشنا شده بود و او با مهربانی و  ةسالخورد بانویِ ةناهیتا شیفتآ
آن دو را تنها  گذاشت. هایش را با وی در میان می مانند، دانسته بی گفتاریِ شیرین

 تا به دیدارِ دیگر دوستانم بروم. گذاشتم
چند گام  سراپایم را فرا گرفته بود. شنودیبیرون رفتن از آبدارخانه خ هنگامِ

پشتیم  ای سپید از کوله بیماران، برگه نگهداریِ ةدرِ بخشِ ویژ ةمانده به آستان
 آزار بود که ای بی او دیوانه ه نگهبانِ تنومندِ آنجا نشان دهم.بیرون کشیدم تا ب

وی به کسانی که  رفت. باخته به شمار می مانندی از دیوانگانِ خود کم ةنمون
اگر  دهد. خوش نشان نمی گذرنامه نداشته باشند و بخواهند به بخش بروند رویِ

گذشتن از گذرگاه  اش برایِ و بر خواسته دکسی که گذرنامه نداشته باش
کارکنانِ آنجا  ةهم شود. رو می به نگهبان رو پافشاری کند با خشم و پرخاشگریِ

 ستند که او با هیچ کس شوخی ندارد.دان با منشِ نگهبانِ بخش آشنا بودند و می
 نزدیکش ایستادم و برگه را به سویش دراز کردم.

با بدگمانی آن را گرفت و بدان چشم دوخت،  گره بر ابروانش انداخت.
سپس دست اش پرداخت،  چندبار زیرچشمی نگاهم کرد و به خاراندنِ چانه

سرانجام برگه را پس  اش را تاب داد. خورده  رپشت و پیچباالتر برد و بروتِ پُ
 داد و دست به سینه سر فرود آورد و راه باز کرد تا بگذرم.

می شهری باستانی است، اندا ةدرواز پندارد نگهبانِ گیر که می سخت ةدیوان
رسد به باغ  ایان میزمانی که نگهبانیش به پ درشت و ورزیده و نیرومند دارد.

 دربند که گرفتارِ تنهایی و ةکرد گم آن خویشتن پردازد. رود و به ورزش می می
آن هنگام که او را از شهربانی  آید یادم می دیوانگی شده، افراسیاب نام دارد.

با شنیدنِ گزارشِ آشوبی که  ه به تیمارستان آوردند آنجا بودم.زد دستبند و پابند
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خورده، بروتِ آویخته و رخسارِ  یدنِ درشتی اندام، ابروانِ گرهپا کرده بود، دبر
گزارشی که  ةبر پای ایم. سر افتاده اش تنها برداشتم این بود که به درد برافروخته
ها بازگویش کردند، افراسیاب چند بار  شد و پاسبان اش دیده می در پرونده

تا  ید نیاورده بود؛و چندان دردسری پدزودگذر شده  هایِ پریشی گرفتارِ روان
دیوانگی انداخته و روزگارِ  روانش او را به دامِ واپسین پریشانیِ که این

 همسایگانش را به سیاهی کشانده است.
او که چند بار از مرزِ  داستانی تلخ و شیرین داشت. شدن افراسیاب دیوانه

و  خودباختگی گذشته و بازگشته بود، یک روزِ بهاری که از خانه بیرون آمده
خورد و سرش  پیشامدی ناگوار زمین می خواست به سرِ کارش برود، در پیِ می

خیزد و از  آن هنگام که برمی شود. خانه کوبیده می ةدرواز جلویِة به سنگِ پل
او  جهانِ پیشِ چشمش دگرگون شده بود. نالد دیگر خودش نبوده و دردِ سرش می

 نی از دروازه بود.دید که کارش نگهبا خود را در شهری باستانی می
نالد،  افراسیاب اندکی می که زمین خوردنِ او را دیده بود، ای همسایه ةبه گفت

رساند و همانندِ نگهبانان سرگرم  بست می بن سپس شتابان خود را به سر کوچة
بخت بارِ دیگر گرفتارِ  یابد که مردِ نگون همسایه درمی .شود پاسداری می

مردِ  کند تا به یاریِ اش را آگاه می رنگ خانوادهد روانی شده است، بی آشفتگیِ
 خودباخته بشتابند.

گمانانه و گاه  روند و با رفتارِ سرد و بد همسر و فرزندانش به سراغش می
شناخته و  کدام را نمی وی هیچ شوند. رو می نگهبانِ اخمو روبه پرخاشگریِ

به همسر او سرانجام مردِ همسایه  شش به سخنانشان بدهکار نبوده است.گو
رهایش  آنان هم اندک به خود بیاید، اش بگذارند تا اندک کند آسوده پیشنهاد می

 گردند. کنند و به خانه باز می می
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یافتند چه  آمدند، هنگام دیدنِ افراسیاب درمی کسانی که از خانه بیرون می
شدند،  زدند، برخی دیگر اندوهگین می برخی نیشخند می ر سرش آمده است.ب

داده و  وبش همسایگان پاسخ می پریش با جنباندن سر و دست به خوش روانمردِ 
که رویدادی آرامشِ کوچه و خیابان را بر هم  نموده است، تا این آزار می بی
 پراکند. آور میانِ همسایگان و رهگذران می زند و هراسی دلهره می

ب را ببیند از که افراسیا آن آلوده بی آید و خواب زنِ جوانی از خانه بیرون می
هنگامی  گردد و زمانی نگذشته، نانِ تازه به دست بازمی کنارش گذشته و اندک

زن  شود. خواهد پا به کوچه بگذارد مردِ تنومند در برابرش سبز می که می
 گوید: پرد و هراسان می خواب از سرش می کشد و ترسیده و جیغ می

 ؟خواهی ترک شدم مرد! چرا ماتت برده؟ چه می زهره ـ
 گوید: خو دست دراز کرده و می افراسیاب خشک و تند

 نامه. گذر ـ
 پرسد: زن خندیده و می

 ای؟ باز دیوانه شده ـ
 نامه داری؟ گذر ـ
 چه دل خوشی داری تو! ـ

خواهد از کنارِ مرد بگذرد، او دست گشوده راه  زن پا پیش گذارده می
 گوید: بندد و می می

 .گردشود، باز نامه نمی بدونِ گذر ـ
سو رفته و  سو و آن گذارد، چند بار به این سر مردِ دیوانه می زنِ خندان سر به 

گذرد، همان دم از دیدنِ خیز برداشتنِ  دود و از کنارِ افراسیاب می به یکباره می
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کشد و پا به گریز  توان جیغ می ةگرفتنش ترسیده و با هم مرد برایِ ةخشمگینان
آید از  تنومند پسِ گردنش فرود می ةدیوان گذارد، هنگامی که دستِ سنگینِ می

 شوند. زمین پراکنده می هایش رویِ رود و نان هوش می

بینند  زده و ناباور می آیند و شگفت بیرون می  همسایگان سراسیمه از خانه
کشد  زمین می ای رویِ که افراسیاب ناسزاگویان زنِ از هوش رفته را همانندِ الشه

شرمنده و شرمسارش  هایِ برد، همسر و بچه بان میخیا کشان به سویِ و کشان
آید و او را تا  کوشند زنِ وارفته را رها کنند افراسیاب کوتاه نمی هرچه می

 کشد. زمین می خیابان رویِ یرو پیاده
شود و مردِ دیوانه چونان نگهبانی راستین  هوش بیرون از کوچه رها می زنِ بی

 گیرد. سداری از سر میدرنگ به پاسگاه خود بازگشته و پا بی
آبِ  روند و به یاریِ هوش می همسایگان سردرگم و سرگشته به سراغِ زنِ بی

پرخاشگر به  ةآورند، کسانی با خودباخت ها او را به هوش می سرد و مالشِ شانه
کشد و  گشاید، شاخ و شانه می پردازند، او در پاسخ لب به دشنام می وگو می گفت

 کند. کشیدن و دور شدن میهمه را وادار به پا پس 
، آنچه پیش آمده بود را هریخت روی که چون ابرِ بهاری اشک می زنِ زرد

یابد مردِ دیوانه  کس به درستی درنمی هیچ کند. دیگران بازگو می مو برایِ به مو
آمدگان به  رسد که گرد سرانجام زمانی فرا می یی شده است.گرفتارِ چه پندارها

خود  هایِ بازگشت به خانه گریسته برایِ کنان می هق هق گردِ آن زن که همچنان
 شوند. پا به راه می

تنهایی که ناگهان با تازشِ یک لشکرِ بیگانه  افراسیاب همانندِ جنگجویِ
کشد و به ایشان  هایش را گشوده و غریوی سهمگین می رو شده باشد دست به رو

تند، برخی دیگر خندیده ایس شوند و می برخی دو دل می دهد. فرمانِ بازگشت می
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دهد و سپس  زنان بارِ دیگر به ایشان هشدار می روند، مردِ دیوانه بانگ و پیش می
گریزند،  کشان می ها جیغ زنان و بچه تازد. به پیشاهنگانِ آن لشکرِ خندان می

چند مردِ جوان و میانسال در همان تازشِ نخستِ نگهبانِ سرسخت آسیب 
 شود. ان بلند میبینند و ناله و فریادش می

خویش، افراسیاب به پاسگاه خود  ةشده از خان مردمانِ آواره پس از پسرویِ
برپاشده،  هیاهویِ در پیِ پاید. شیار و بدگمان دیگران را میگردد و هُ بازمی

کم کسان  کم تا ببینند چه پیش آمده است. شوند رهگذرانی به آنجا کشیده می
 رسند. هم از راه می آیند و چند پاسبان بسیاری گرد می

یکی از آنان  کنند. وجویی کوتاه، شهربانی را آگاه می ها پس از پرس پاسبان
شود و  کارزار ایستاده بود نزدیک می ةآرام و خونسرد به افراسیاب که آماد

از بختِ بد،  ستانه به آشوب پایانی خوش بدهد.وگویی دو کند با گفت تالش می
گوشش بدهکارِ هیچ پندی د، مرغ او یک پا داشته و رو مردِ دیوانه زیرِ بار نمی

توانند به شهر پا  گفته تنها کسانی می پا در یک کفش کرده و می نبوده است.
 نامه داشته باشند. بگذارند که گذر

سرانجام کالفه و سرشکسته  کوبد. پاسبان پافشارانه بیهوده میخ بر سنگ می
مردِ  ند، سپس همه با هم به سویِک پچ می بازگشته و با همکارانش درگوشی پچ

وگو  شوند و با وی به گفت روند، آرام و خندان به او نزدیک می خودباخته می
ها  شود یکی از پاسبان هنگامی که همسرِ افراسیاب نزدیک می پردازند. می

ساز را  آزار و آشوب خواهند مردِ مردم گوید که می کند و آهسته می دورش می
کشد تا ببیند  بخت نگران و دلواپس پا پس می مردِ نگون همسرِ دستگیر کنند.

 چه پیش خواهد آمد.
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زمانی اندک  رهیاهو.شود پُ پا میها کارزاری بر کار شدنِ پاسبان هب با دست
اند، مردِ  خیزد که گویا دو لشکر به هم آویخته مینگذشته چنان گرد و خاکی بر

ها را زیرِ  باکانه پاسبان بی کشیده و خردباخته چونان پهلوانی پیلتن غریو می
 زده است. مشت و لگد گرفته و کتک می

بینند و با سر و رویی  پنج پاسبان پس از تالشی جانکاه پیکار را بیهوده می
دیگر از شهربانی به آنجا  چند پاسبانِ نشینند. آلود پس می خونین و خاک

 ةویژ ر نیروهایِبه ناچا برند. ایشان نیز کاری از پیش نمی شوند، فرستاده می

 بشتابند.  کنند تا به یاریشان شهربانی را آگاه می
د تا بهتر رفتن خیابان بند آمده بود و کنجکاوان از سر و کول هم باال می

اند،  برگی کارآمد داشته ویژه که ساز و  فرماندهِ نیروهایِ میدانِ نبرد را ببینند.
افراسیاب  بـه سراغِ ند و خوددهد که مردمان را دور کن ها فرمان می به پاسبان

دهد که اگر به زبانِ خوش همراهش به شهربانی نرود به  رود و هشدار می می
 رود، نیروهایِ مردِ دیوانه زیرِ بار نمی گردنی او را با خود خواهد برد. پسزورِ 

 گذارند تا به آشوب پایان دهند. ویژه پا پیش می
شده را دست و پا بسته به  هوش یب پس از زد و خوردی خونین، مردِ بینوایِ

دهد که  ها نشان می ها و گزارش ها و بازپرسی بازجویی برند. شهربانی می
درنگ چند پاسبان او را به  بی است. روانی شده افراسیاب گرفتارِ بیماریِ

 رسانند. تیمارستان می
شهربانی  هایِ کوتاهی، از پاسبان اندیشیِ پزشکان پس از هم آن روز روان

با دو دلی و  نآنا اندوهگین و افسرده را باز کنند. بیمارِ ستند دست و پایِخوا
دند و از او دور افراسیاب را گشو دست و پایِ ترس و ناخشنودی زنجیرهایِ

هایش را مالید و سپس شتابان  مردِ تنومند کمی شانه شود. شدند تا ببینند چه می
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ها  یکی از پاسبان گهبانی ایستاد.بیماران رفت و به ن درِ بخشِ نگهداریِ به سویِ
 خندید و رو به سرپرستِ تیمارستان گفت:

 نامه بگیرد. گاوتان زایید، هر کس بخواهد برود آنجا باید از پادشاه گذر ـ
سرپرستِ بیمارستان خندید و سپاسگزارانه از ایشان خواهش کرد به سرِ 

ای تنومند که  نهماندیم و دیوا ها رفتند و ما پاسبان خود بازگردند. کارِ
بیماری او  ارزیابیِ پزشکان و پرستاران سرگرمِ روان دانستیم با او چه کنیم. مین

دیگر که آنجا بودیم به ایشان پیوستیم تا راهکاری  شدند، من و چند دانشجویِ
 بیابیم.

وگو بودیم که دیدیم پرستاری از بخش بیرون آمد، با  گفت سرگرمِ
 اخت، از کنارش گذشت و پیش ما آمد.خمو اندکنجکاوی نگاهی به آن مردِ ا
وگو از سر  در است، گفت افراسیاب کدام سویِ همه دریافتیم که شهرِ پنداریِ

 ، آن را با دیگران در میان نهادم.ای به مغزم رسید پیشنهادِ ساده گرفته شد.
 ای به دست گرفتم و به سویِ درنگ برگه بدبینانه گفتند که باید آزموده شود، بی

ایستادم و  افراسیاب رفتم تا ارزیابیش کنم. نزدیک که شدم فرمانِ ایست داد.
 گفتم:
 خواهم بروم به خانه. ما همشهری هستیم، می ـ
 شود. نامه نمی بدونِ گذر ـ

 سپید را به سویش دراز کردم و گفتم: ةبرگ
 بفرمایید این هم گذرنامه. ـ

سپید چشم دوخت،  ةگآن را گرفت، گره بر ابروانش انداخت، به بر امآر
ام را  چند بار زیرچشمی نگاهم کرد و بروتش را جنباند، سرانجام گذرنامه
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سینه نهاد و اندکی سر  آن را پس داد، خود را کنار کشید و دست رویِ پذیرفت.
زمانی  پا پیش گذاشتم و سرافراز و پیروزمند به بخش رفتم و اندک فرود آورد.

 نگذشته خشنود و خندان بازگشتم.
بالیدم  به خود می ان برایم کف زدند و شادباش گفتند.پزشکان و پرستار روان

از آن پس هر کس بخواهد از پاسگاهِ  گنجیدم. و از شادی در پوست نمی
ها از  سال رود. دهد و به بخش می ای به او نشان می افراسیاب بگذرد برگه

 ت.گذرد و هیچ دردسری درست نکرده اس پیوستنش به دیوانگان می
به روشی یکسان و همیشگی  ،رسد هرگاه زمانِ پاسداریش به پایان می

سپارد و زمانی دو برابرِ زمانِ نگهبانیش به  پاسگاه را به نگهبانِ پس از خود می
د و بارِ دیگر نمایشِ گذران وگو با دیگران می ردن و گفتورزش، خوابیدن، خو
 گیرد. نگهبانی را از سر می

نگهبانی دوست و  افراسیاب هنگامِ ست هستیم.هاست که با هم دو سال
ایم، او  بسیار با یکدیگر سخن گفته خواهد. شناسد و تنها گذرنامه می دشمن نمی

ها و دیگر  ها، پرستشگاه همواره از شهری باستانی و مردمانش، از باورها، جنگ
 گوید. زندگیشان سخن می چیزهایِ

بینیم. همه چیز  و دیگران می بیند همان جهان نیست که من جهانی که او می
شهری باستانی  ةخواندنِ گزارشی دربار روزی هنگامِ به چشمش دگرگونه است.

هایش را از دلِ خاک بیرون کشیده  جا مانده شناس به که کاوشگرانِ باستان
شهرِ ناپیدایش برایم گفته بود  ةزده دریافتم آنچه افراسیاب دربار بودند، شگفت

بر آن شدم که با  ان داشت.شناس باستان هایِ با یافته مانندی بی همانندیِ
 وگو کنم. آن شهر گفت ةپژوهشگرانِ یابند
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چند ماه تالش کردم و سرانجام توانستم با سرپرستِ گروه که کارشناسی 
او از شنیدنِ سخنانم به شور آمد، چراکه  نشمند و کارآزموده بود دیدار کنم.دا

مردمانِ آن شهر برایش  زندگی و باورهایِ نگیِچگو ةها دربار بسیاری از تاریکی
وگو با او و  همراهم به دیدنِ افراسیاب شتافت و پس از چند بار گفت . روشن شد

شهری و آئینی مردمانِ آن شهر  هایِ فرهنگ، باورها، سازمان ةوجو دربار پرس
پژوهنده  هایِ هایی شنیدنی سر و سامان داد و همکارانش و دیگر گروه گزارش

 زده کرد. ا شگفتر
ریزی شد و انجام  دیگری برنامه هایِ افراسیاب کاوش هایِ گفته ةبر پای

 شهرنشینیِ هایِ مردمانی باستانی با ویژگی چندان نگذشت که نامِ گرفت.
گاه در هیچ گزارشی  ها افتاد، شگفتا که هیچ شده بر سرِ زبان درخشان و فراموش

 ود.هایش نشده ب یادی از افراسیاب و گفته
خودباختگی و خوددیگرپنداری کشاند،  ةآن رویداد مرا به کاوش دربار

این پدیده و  ةشماری دربار بی ای باورناپذیر رازهایِ گیر که به گونه کاوشی پی
یابم که این دگرگونی  کم درمی پیدایشش برایم آشکار کرده است و کم چگونگیِ

 ریشه در کجا دارد.
پا در بر ن پا گذاشته بودم که هیاهویی پشتِبیمارا تازه به بخشِ نگهداریِ

ر چند پرستا زند. یتا با دهانی خونین فریاد میناهدرنگ بازگشتم و دیدم آ شد. بی
 ةنیازی به پرسش نبود، با نگاهی گذرا به چهر کردند او را آرام کنند. تالش می
 ست.باش ایستادنش دریافتم چه پیش آمده ا افراسیاب و دیدنِ آماده ةبرافروخت

کنیم، لبش ترکیده بود و رنگ به رخسار  آناهیتا را آرام به سختی توانستیم
پرستاران و  شکان،پزپزشکان،  روانپس از آرام گرفتنش و پراکنده شدنِ  نداشت.
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پیچید و دم  ناهیتا از خشم به خود میبیمارستان، به آبدارخانه رفتیم. آ کارکنانِ
 نالید، پرسیدم: رگی لبش میو بازدمی ناهماهنگ داشت و از دردِ پا

 چرا با افراسیاب درگیر شدی؟ ـ
 مردکِ دیوانه. ـ

 با تندی رو به من کرد و پرخاشگرانه پرسید: خندیدم.
 خندی؟ به چه می ـ
 آزار است، مگر با منشش آشنا نیستی؟ ای بی او خودباخته ـ

 هیچ نگفت، مادربزرگ گفت:
 ها را بکاوی! یدهپد توانی ژرفایِ رو نمی ازاین تو ترسویی. ـ

 ای به او رفت و گفت: غره چشمآناهیتا 
 ترسم که چون شما دیوانه شوم. گویی، می راست می ـ
 بزرگی است! ای، خودباختگی دردِ تو خودباخته ـ
 من خودباخته نیستم! ـ

آمدنش به دنبالم پرسش کردم  از چراییِ مادربزرگ خندید و سر تکان داد.
هراسان  پنداشت ربزرگ که او را دیوانه مین با مادو دریافتم که از تنها ماند

بندد و  ه بود که افراسیاب راهش را میبخشِ بیماران آمد شده و شتابان به سویِ
وی زند به پسر ای که بر دهانش می یدهکشمکشِ پدیدآمده او را با کش در پیِ

 کند. وادار می
نست که دا خودباختگی داشت و نمی ةپدید ةاو پنداری نادرست دربار

وگویی آغاز کردیم تا این پدیده  گفت بسیار دارد. روانی گوناگونیِ خودباختگیِ
 پیدا و پنهانش را بررسی کنیم. هایِ و گونه
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یابیم که  پذیریم و هرگز درنمی ها را به سادگی می باختگی ما برخی از خود
 گونه سر و کار داریم. با منش و رفتاری بیمار

یابند و خودباختگی پوششی  بلندی میانِ دیگران می ها جایگاهِ گاه خودباخته
 ة، شیفتدُژآگاهگیرد و مردمانِ نادان و ناآگاه یا  پسند به خود می و مردمارجمند 
دیگر و کگرفتن از ی پیشی شوند و برایِ می ای  ناشناخته و فریبنده دیوانگیِ

همرنگ شدن با آن کس یا نشستن بر جایش به نبردی پنهان با یکدیگر 
 خیزند. برمی

زندگی باز دارد و بر  ییِاَثوراآرمانِ  گیریِ هر رفتار و منشی که ما را از پی
 آنچه که هستیم پرده بیفکند، خودباختگی است.
گذاریم،  می گیتایی زندگیِ وخمِ ما بهر کاری بزرگ پا به گذرگاهِ پرپیچ

اده به کار و تالش شیار و سرزنده و آمپویی هُ دم این ره  به  روی باید در دم ازاین
مان بکاهد، در پیکرمان سستی پدید آورد یا  شیاریهر آنچه که از هُ یم.باش

 باختگی است. خود روانیِ ای از بیماریِ روانمان را بیفسرد گونه شادابی و شادمانیِ
اند و آنچنان  روانی، بسیار پیشِ پا افتاده شده این بیماریِ هایِ برخی از گونه

زند.  اند که کسی از پذیرششان سر باز نمی روزمره آمیخته گیِزند هایِ با شیوه
اند و در ساختارِ باورها  مانند یافته هایی نیز هستند که ارزشی بی یباختگ خویشتن

ها  منشی اگر بخواهیم این گونه کج اند و ی ویژه یافتهگاهو فرهنگِ مردمان جای
خودباختگان و  گریِ ورزی و پرخاشگری و بیداد را به پرسش گیریم با کینه

شویم  برگشتگان رو در رو می بردار از این بخت دارانشان و زورمندانِ بهره دوست
 ای خواهیم شد. ددمنشانه گریِ و درگیرِ ستیزه

شود،  تر می ما پیچیده هایِ فرهنگی و باورها و گرایش هایِ هرچه آموزه
ما از جاندارانی اندک  اندک نماید. تری از خودباختگی رخ می تازه هایِ گونه
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ارج و بیگانه با خود  وار و بی آزاد و آبرومند و آشنا با خویش، به جانورانی بنده
 پیدا و پنهانِ بسیار هستیم. شویم که گرفتارِ بندهایِ دگرگون می

ما  کنند و ریزی می رسد که دیگران برایمان برنامه آرام کار به جایی می آرام
به هرسو که دلشان بخواهد  ساربندمان کردهرا چون چهارپایانی سر به راه اف

خود  درونیِ هایِ خوشایندِ دیگران پا بر گرایش دریغا که برایِ کشانند. می
شویم و بسیار  همرنگشان می آبرو رسوا نشدن پیشِ رسوایانِ بی گذاریم و برایِ می

کنیم و خویشتنِ خویش را به فراموشی  آسان به آرمانِ زندگی پشت می
 سپاریم. می

 خودباختگیِ بیماریِ هایِ ترین گونه ترین و رازمند خوددیگرپنداری از پیچیده
گشاید و ما را به  درونمان می هایِ ای به ناشناخته روانی است که دریچه

دریغا، ما که  خواند. هوشمندانه فرا می بینیِ اندیشی و باریک پژوهشگری و ژرف
کاوش در چند و  م، به جایِباختگی گرفتاری خود هایِ در چنگالِ دیگر گونه

این پدیده را در  ارزشمندی، گرفتارانِ هایِ ها و نمونه چونِ چنین پدیده
 اندک در فراموشی و تنهایی جان سپارند. کشیم تا اندک ها به بند می خانه دیوانه

ما از پیش گرفتنِ راهی  هایمان دشوار است. روی ادانی و کجرو شدن با ن  روبه
 کهن و گردگیریِ ةگرفت خاک باورهایِ تکانی در سرایِ خانهنو و دست زدن به 

اندکمان  هایِ ها و داشته خویش هراسانیم و به دانسته ةبد و تیر هایِ اندیشه
زندگی و   هایی که روشِ بینانه از پرداختن به پدیده دلخوشیم و خودبزرگ

چونان  دالنه گیرند دوری جسته، ساده آفرینمان را به پرسش می کین باورهایِ
 بریم. فریبی فرو می کبک سر به زیرِ برفِ خود

پذیرشِ سخنانم آمادگی نداشت و سرسختانه بر باورها و  ناهیتا برایِآ
داد، از دیدِ او  کرد و در برابرم پایداری نشان می هایش پافشاری می یادگرفته



  193 .............................................................................................................. خودباختگان

 
 

ارزش بود و تنها بایست به آنان  دیوانگان بی سخنان و کردارها و باورهایِ
بینند سرابی  گویند پرت و پالیی نابخردانه، چیزی که می باوراند که آنچه می

گفت اگر  درپی می پی  با پافشاری بنیاد است. ایدار و باورهایشان بیناپ
 ها را بپذیرند از دیوانگی خواهند رهید. خردباختگان این نکته

یژه و ذیرفت که دیوانگی و خودباختگی بهپ اندیش نمی پزشکِ ساده روان
آنها  ةتر از آن است که بتوان چنین ساده دربار کمیابش پیچیده هایِ برخی گونه

جانداران به او گفته بودیم تنها  ةالی آنچه را از ساختارِ سه داوری کرد.
 پنداشت که ارزشِ دانشی نداشت. واری می دیوانه پردازیِ داستان

هرگاه  .چالشی آزاردهنده پدید آورده بود که کشمکشی سخت داشتیم
سالمند به  شدم بانویِ او می ةسنجید هایِ گویی به پرسش گرفتارِ ناتوانی در پاسخ

دید  او می دانستم آنچه من می گفت. هایش سخن می افت و از آزمودهشت یاریم می
 را بازگو کند. انها و چند و چونش توانست ویژگی و بهتر از من می

خاکزیان را  ةالی سازمانِ سه کرد چگونگیِ هنگامی که مادربزرگ تالش می
آنچه از این سازمان  ةباورهایم دربار ناهیتا روشن کند، به بازبینیِبرایِ آ

 هایم را به خوبی بازگو کنم. توانم دانسته دانستم پرداختم تا دریابم چرا نمی می
 ةخوددیگرپنداری، باید ساختارِ پیچیده و ناشناخت ةدر نگاهی ژرف به پدید

 موشکافانه بررسی و کاویده شود. فرَوَهر پنهانِ خردمندیِ
 سه بخشِ به هم پیوسته هستیم که هر یک از آنها دارایِ ما دارایِ

جاودانه است که همانندِ  فرَوَهرترین بخش همانا  هایی هستند، درونی زیرشاخه
ما را در خود  ها و باورهایِ ها، اندیشه ها، دانش یادمان ةپایداری هم بایگانیِ

 است. جای داده
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گذری را از سر گذرانده  زود گذاریم و زندگیِ خاک می ةهربار که پا به پهن
پندارها،  ةگردیم، هم میبه گیتی دیگر و سپس به مینو باز و سپس با مرگ

 ةهم ایم و یادمانِ آنچه بوده گفتارها، کردارها، باورهایمان،ها،  اندیشه
مو در این   به  وکاست، مو کم هایمان بی ها و واکنش ها، کنش برخوردها، گردش

 شوند. شگفت جای گرفته و جاودانه می بایگانیِ
کهنِ خویش سرکشی  هایِ الیة اندوخته گاه هنگام خواب به جهانِ الیه

شویم و بسیار جاها  هایی باورناپذیر می گاه نیز در بیداری گرفتارِ بینش کنیم. می
نمایند و به  ایم بسیار آشنا می ردهبار به آنها برخو نخستین و کسانِ ناآشنا که برایِ

 دهند که برایمان ناشناخته است. پندارهایی جان می
از بازگو کردنِ  زنیم و می درنگ دست به خودفریبی  بی ییها در چنین زمان

کنیم تا از  ها و در میان گذاشتنشان با دیگران نیز پرهیز می این پدیده
که بدانیم این رویدادها  خویش پاسداری کنیم بی آن خودخردمندپنداریِ

شناسی را بر زندگیمان  خویشتن توانند پرتوِ ارجمندی هستند که می هایِ روزنه
 بتابانند.

روانی ما  پیوندگاهِای که از  ناف گونه بندِ ةما با نوارِ درخشند یکالبدِ اثیر
پروردگارِ  فرَوَهر آید، با کالبدِ درخشانِ سپندارمذِ زمین که بزرگ بیرون می

 ، پیوندی ناگسستنی و همیشگی دارد.ینیان استزم
ن، گرانیگاهِ روانیمان را در ما با پروردگارِ زمینیا ةاین نوارِ پیونددهند

گرد  ای که درش به رویِ دارد، الیه نگه می فرَوَهربایگانی  ةترین الی رونیبی
 تازه گشوده است. هایِ ها، باورها و یادمان ها، بینش آمدنِ دانش

به   پیشامدی خودخواسته یا ناخواسته این نوارِ پیونددهنده پیِهرگاه در 
جا شود، با جنبشِ  بایگانی پنهانمان جابهترِ  درونی هایِ جنبش درآید و در الیه
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ای دیگر، خود را در  کنونی به الیه گرانیگاهِ روانی و رفتن آن از الیة زندگیِ
خویش  ةگذشت هایِ یکی از زندگی ةیابیم و پا به پهن جهانی دگرگونه می

شود و جهان و  آن هنگام بر ما چیره می هایِ ها و اندوخته گذاریم و یادمان می
جایی رو به باال باشد بر  اگر این جابه یابیم. دیگران و خویش را دگرگونه می

 هایِ فرَوَهرگشاییم و با  یا همان گیتی دیگر چشم می سپنتامینو ةترین الی پائین
 شویم. رو می بگذرند روبه دیگر و مینو یِاند از مرزِ گیت نستهانی که نتوادرگذشتگ

پنهانِ خودمان بلغزد، به جهانِ دیوها بینا  تر از خردمندیِ اگر گرانیگاه به پائین
 است. اَنغرَمینوشویم که بخشی از  می

، اگر گرانیگاهِ روانی به یرازمند هایِ جایی روی دادنِ چنین جابه هنگامِ
پنداری دست از سرمان بر نخواهد داشت و  هرگز خوددیگر ددخود بازنگر جایِ

ها و  زندگیمان بیهوده در آغوشِ ناآگاهی و گرفتاری در چنگِ یادمان
 رود. کهنِ سپری شده از دست می هایِ اندوخته

کارکردِ گرانیگاهِ روانی و  توانیم با برخورداری از دانشِ چگونگیِ می
دهد،  خویش و جهانِ مینو پیوند می ةذشتسازوکارِ پیوندگاهی که ما را با گ

شیارانه به هُ پنهانِ درونمان دست یابیم و با سرکشیِ آگاهانه به خردمندیِ
ها را کنار بگذاریم و از  باره آزمودنِ آزموده خود، دوباره و هزاران هایِ گذشته

 ةیی زندگی، هماَثوراهایمان پند بگیریم و با شناختنِ آرمانِ  روی کج پیامدهایِ
نیک، آراستن به گفتارِ نیک و آمیختن با   ةتوانمان را در راهِ دستیابی به اندیش

 کردارِ نیک به کار اندازیم.
توانیم شتابان از پلکانِ پیشرفتِ روانی  با برخورداری از چنین رویکردی می

 سربازِناپذیر چونان  رویم و با افزودن بر آرامشِ خود، توانمند و ماندگی باال 
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زی پا در راهِ خوشبخت کردنِ دیگران و آبادانی جهان و شکوفاندنِ با پاک
 منشی در میانِ مردمان بگذاریم و خشنودی جاودانه به دست آوریم. نیک

پسندی و  بینی، از خود ، از خودبینی به جهانیشگفت چنین دگرگونیِ در پیِ
جویی و ویرانگری به مهرورزی و  خودشیفتگی به دیگردوستی و از کینه

آورِ شادی،  پیام گرشدنیدچنین با آزمودنِ  ی خواهیم گرداند.بادگری روآ
کارِ آفرینشِ  به کوشانه دست گردیم و سخت جویی می دوستی، برابری و آشتی

شویم  باری و ددمنشی می بندو جهانی پاک و شاد و به دور از جنگ و تباهی و بی
 زمینیان باشیم. آفریدگارِ جهان و پروردگارِ تا فرزندانی شایسته برایِ

سپیدموی لبخندزنان  بانویِ نشست، سر بلند کردم. دستم دستِ سردی رویِ
 پرسید:

 کجایی پسرم؟ ـ
به میز گرفته و چشم  یشها ناهیتا سر میانِ دستسر چرخاندم و دیدم آ
 ای به مادربزرگ انداختم. رسشگرانهنگاهِ پ جنبد. دوخته است و هیچ نمی

 کرد و آهسته گفت: پریشانپزشکِ  رواننگاهی به  نیم
 جا کنم. ش را جابها ناچار شدم گرانیگاهِ روانی ـ

زده دهانم گشوده شد و نتوانستم چیزی بگویم. به سختی آبِ دهانم را  شگفت
 ةیخچال رفت، دست دراز کردم و شان از جایش برخاست و به سویِ فرو بردم.

 ةچشمانش دو کاس د.، سر جنباند و زیرچشمی نگاهم کرناهیتا را تکان دادمآ
ای به او  فریبنده رخسارش زیباییِ پژمانیِ داشت و خون بود و درخششِ گیرایی

 آهسته پرسیدم: بخشیده بود.
 ای بود، نبود؟ آزمونِ تکان دهنده ـ
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خردمند به  بانویِ ز نگاهم دزدید و سر به زیر افکند.سر تکان داد و نگاه ا
ام را داد و  ، پاسخ پرسشِ نپرسیدهسویم بازگشت، تا لب گشودم که پرسشی کنم

 گفت:
 یادم داده. جادوگر ـ

ای بود که  هنجا کشانده، دیدارِ پیرمردِ فرهیختبه یاد آوردم که آنچه مرا به آ
 خواندند، پرسیدم: همه او را جادوگر می

 دانی کجاست؟ می ـ
من گذاشت، یکی دیگر در  سپیدی جلویِ دستیِ شانه باال انداخت و پیش

ای که در دستِ دیگرش داشت پیش آورد و  و سپس سبدِ میوه آناهیتا نهادبرابرِ 
 گفت:
 بفرمایید. ـ

پزشکِ  روان دستیِ ای در پیش خوشه ای انگور برداشتم و سپاس گفتم. شهخو
ای برداشت و  خوشه میز نهاد و نشست. رفته گذاشت و سبد را رویِدر خود فرو

 ده پرسید:ز از جا برخاستم، شگفت خوردن شد. سرگرمِ
 کجا؟! ـ
 زاد را پیدا کنم. باید گرزمان ـ
 او دیگر کیست؟! ـ
 جادوگر... نامش همین است. ـ
 وا!! ـ
 گردم. میزود باز ـ

 به چند جایِ ی بگوید از آبدارخانه بیرون رفتم.که بتواند چیز  پیش از آن
م ا هاران و پرستاران سراغ دوستِ فرهیختآسایشگاه سرکشی کردم و از برخی بیم
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نرسیده به راهروِ  به پیرمردِ جادوگر برنخورده بود. آن روز کسی را گرفتم.
انجامید، چند زن و مردِ   گون می پردیس ای باغِ آبگینه درازی که به درهایِ

راهِ  به باخته رو به دیواری سپید ایستاده بودند و همانندِ کسانی که چشم خرد
ها  کردند دوردست ند و وانمود میکشید درپی سر می پاکنان پی کسی هستند پابه

 نگرند. را می
گفتند و گاه دست بر پشتِ دستِ  زیرِ لب با خود سخن می نابرخی از آن

رفتارشان  ةخواستم دربار که نمی با این جنباندند. گویان سر می دیگر کوفته دریغ
 پایم از رفتن بازماند و ایستادم. در ای کنجکاو شدم که وجو کنم به اندازه پرس

ریزان با  اشک ربود.تر از دیگران بود نگاهم را  تاب زنِ جوانی که بی نامیانِ ایش
پیش رفتم و از او  گفت. شد با خود سخن می آوایی که به سختی شنیده می

 پرسیدم:
 کنید؟ چکار می ـ
 هیس. ـ

اش بانگ برآورد و آوازی دلنشین  گریان پس از پاسخِ هشداردهنده ةدوشیز
افشانی و پایکوبی  انگان که جلوتر از او ایستاده بودند دستسر داد، دیگر دیو

کارهایشان  کنند. چند گام پسروی کردم تا بهتر ببینم که چکار می ز کردند.آغا
گریستند و  برخی می ا آن روز چنان نمایشی ندیده بودم.برایم تازگی داشت، ت

 اداهایِکوفتند، گروهی دیگر خندان و شادمان  خود می ةدست بر سر و سین
م دوخته از چش ناپیدا ناکجاییآوردند، کسانی هم گیج و منگ به  زننده درمی

کم ماندگی به سراغم آمد، آنجا ایستادنم بیهوده بود،  کم خود شده بودند. خود بی
 بانگ برآورد: ناخواستم راه بیفتم که یکی از آن می

 بگریزید، آمدند. ـ
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وش ماند و  پری ةتنها آن دوشیز پا شد و هرکدام از سویی گریخت.رآشوبی ب
یش رفتم کرد، پ او همچنان مست و شیدا و آوازخوان به زیبایی پایکوبی می من.

 گریخت.به یکباره خشکید و رنگ از رخسارش  و آهسته بازویش را گرفتم.
 بازوانش از هم گشوده شدند، تا به خود بجنبم در آغوشش جا گرفتم.

زد،  ام بوسه می بر لب و گونه فشرد و بازوانش می سخت مرا میانِ
زیبا  ةام، کوشیدم از چنگِ آن دیوان کرد که چرا دیر آمده ریزان گالیه می اشک

ام  چهره درپی بر همه جایِ به من چسبیده و پی سخن بگریزم. نتوانستم. و شیرین
بخشی هستم که  پندارد من همان رهایی می زد، از سخنانش دریافتم که بوسه می

 گفت: کنان می گالیه بودند. چشم به راهش
چرا دیر آمدی، جهان سراسر پلیدی و تباهی شده، مردمان ددمنشانه به  ـ

کشانند،  دریدنِ یکدیگر سرگرمند، زورمندان ناتوانان را به بندِ بیگاری می
اند، دیگر کسی مادر، همسر، پدر، فرزند و خویشانش  ما آلوده شده هایِ زیستگاه

کنند،  اند، سرکشی می گویی و تبهکاری پیش گرفته ه دروغدارد، هم را گرامی نمی
 بینند و... بجز خود کسی را نمی

مان ابرو در هم به یکباره خاموش شد و به چشمانم چشم دوخت، بدگ
اندکی پس رفت و کنجکاوانه به پیرامونم نگاهی انداخت،  کشید و رهایم کرد.

 سید:پیش آمد و غرغرکنان گردم چرخید، سپس بدبینانه پر
 پس اسبت کجاست؟! ـ
 اسب؟! ـ
 بخشِ ما و جهان نیستی، هستی؟ تو رهایی ـ
 نه ، نیس... ـ
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وش از سرم پرید و ای به گوشم نواخت که ه چنان کشیده خشمگینانه 
ام  ف به رویم انداخت، با دو دست به سینهشرمانه تُ بی چشمم سیاهی رفت.

 ور شد.راهش کنار زد و ناسزاگویان د کوفت و مرا از سرِ
دیوانه را از  رویِ ام کشیدم و آبِ دهانِ آن زیبا گونه با چندش دست رویِ

وشبختانه کسی ندید چه بر سرم سو نگریستم، خ سو و آن به این ام زدودم. چهره
کارِ کسانی که  اه افتادم، به راستی دیوانگی استردلخور و سرافکنده به  آمد.

بیاید و  چشم دارند کسی از ناکجا زند ودو خوشِ خویش می چشم به پندارهایِ
ما  هایِ کاری ها و سیاه ها، نامردمی ها، پلیدی ای بر تباهی بخشی افسانه چون رهایی

تنه آبِ پاکی بر دستِ ما و سرِ جهان بریزد و یکرنگی، دوستی،  بشورد و یک
 جویی برایمان بیاورد. مهر و آشتی

 تارِ خودباختگیِخرد گرف بسیارند کسانی که چون دیوانگانِ بی چه
آسمانی بودن،  بخشِ چشم به راهِ رهایی ةاند و به بهان نمایی شده خوش
بندند بی  خودساخته می هایِ گیرند و چشم بر نابسامانی مایگی پیش می  سست

باوری دست یابیم و بر  شناسی و خود که بدانند هر یک از ما اگر به خود آن
توانیم چونان  چنگ اندازیم میدوستی  خردمندی، مهرورزی، دلیری و دیگر

خویی و دیوسرشتی درآویزیم  اهریمن بخشی آسمانی و برخاسته از زمین با رهایی
دروغ و  ةو مردمانِ ناآگاه را آگاه کرده و با خود همراه سازیم و با شکافتنِ پرد

منشی پیش گرفته  فریب و ناراستی، جهانی آباد و آزاد و آرام بیافرینیم و نیک
 بگسترانیم. ا در جهانمزدیسنا ر

پا به راهرو  د گام برداشتم و به راهرو پیچیدم.گرفته و اندوهگین چن
سرگرم آشنا خورد که چون همیشه  ةگذاشته و نگذاشته چشمم به چهار دیوان

و و بددهن بود که پرویز ر پیرمردی گوژپشت و ترش نابازی بودند. یکی از آن
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بسته به  دزدیده شدنِ خودرویِ پیِاو در بیست و هفت سالگی در  نام داشت.
 جانش، خردمندی را بر زمین گذاشت و دیوانگی برداشت.

ها کار و تالش و  رانندگی بود، پس از سال ةکه از بچگی شیفت پرویز
خودرویی همگانی  رسد. درآمدش، سرانجام به آرزویش می ةانداز کردنِ هم پس
 شود. دمان میجا کردنِ مر جابه ها سرگرمِ خرد و در خیابان می

 کرد. دل می زبانش بود و گاه با آن اسبِ آهنین دردِ  بی ةپار آهن ةدلباخت
آراست تا  داد و درون و بیرونش را می وشویش می مهربانانه هر روز شست

 تازد و آن یکتا دلخوشیِ اش می هنها، دزدی نابکار بر گنجی که شبی از شب این
 کند و برایِ وکاله می آن شب، پرویز شال فردایِ برد. مردِ بینوا را به تاراج می

زمانی پس از رفتنِ او، مادرش  اندک رود. رفتن به سرِ کار از خانه بیرون می
 یابد. هوش و افتاده کنارِ درِ خانه می رفتن به خریدِ روزانه، پسرش را بی هنگامِ

 که از ربوده شدنِ خودرو آگاه شوند، دستپاچه و هراسان، اش بی آن خانواده
دزدزده چند  ةشکست بهبود یافتنِ دل رسانند. هوش را به بیمارستان می مردِ بی

گردی  پس از بیرون آمدن از بسترِ بیماری به خیابان کشد. ای به درازا می هفته
 اش بیابد. آورد تا نشانی از گمشده روی می

و ماند  سرانجام می شده بی وجوها برای یافتنِ دزد و دزدیده از بختِ بد، جست
روزی او را سرگرم شستنِ  شود. پریشی گرفتار می پرویز در چنگالِ روان

که مردِ  اند تا این چند روز کاری به کارش نداشته بینند. خودرویی نادیدنی می
 رود. پنداریش از خانه بیرون می کار با خودرویِ دیوانه برایِ

د دارند کنن اندازند و وانمود می کودکان و نوجوانانِ بازیگوش دستش می
 ناآید و به آن ه خشم میکنند، مردِ دیوانه ب خودرو را سوراخ می هایِ چرخ

 شکند. میچند تن از کودکان  یدست و پاسر و  ،در پیِ آن تازش تازد. می
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کند تا درمان  تیمارستان می شود و پس از دستگیری او را راهیِ شهربانی آگاه می
 گردد.

دهیم که باور  ارزش آنچنان بها می وار به چیزهایی کم گاهی ما دیوانه
وابستگی به کار و ابزار یا دلبستگی به کسی یا چیزی اندازه و  نکردنی است.

 .آورد کردگی به دنبال می چهارچوبی دارد که فراتر از آن خودباختگی و خودگم
جان و به فراموشی  چه بی داشتنِ دیگری، چه جاندار باشد اندازه دوست بی

ای پدید  خردکننده نابیناییِ زندگی و جهان ر چیزهایِسپردنِ خود و دیگ
که به  بیند بجز زنجیری چالی هیچ چیز نمی ن سیاهفروغلتیده به چنا آورد. می

چنین  وار دوستش دارد. دست و پایش پیچیده، بندی که دربندِ خردباخته دیوانه
بسا دست به  مانند دارند و چه بی تبهکاری و ستمگری آمادگیِ انجامِ کسانی برایِ

 آالیند. دلبرِ خود نیز می نابودیِ
پروایی کرده بود که با از  بی هم آنچنان در وابستگی به خودرو خود پرویز

او از  ارجمندش به پوچی گرایید. دست دادنش خردمندیش تباه شد و زندگیِ
 همان نخستین روزِ پیوستن به دیوانگانِ آسایشگاه، راهروِ تیمارستان را جایِ

گذرد که  چندان نمی شود. کار می یابد و سرگرمِ سواری می خودرو رایِخوبی ب
 هر روز پس از خوردنِ ناشتایی، بازیِ ناکند، آن سه همراهِ همیشگی نیز پیدا می

پخشِ خوراکِ نیمروز دست از کار  کنند و تنها هنگامِ خود را آغاز می
 گیرند. از سر می درنگ بازی خورند و بی کشند و شتابان خوراکِ خود را می می

چند بار بیهوده تالش  گویند. نزدیکشان که رسیدم ایستادم تا ببینم چه می
هر بار  پرویز شوم و همراهیشان کنم. نادیدنیِ کرده بودم سوارِ خودرویِ

 پرداختند. مانند می کردند و خود به نمایشی دیدنی و بی سرم می به زیرکانه دست
 ةپیش چند برگ هایِ را بیازمایم، چون آزمونخواستم بارِ دیگر بختِ خویش  می
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که هر چهار مرد  فریب دادنشان همراه برده بودم، با این آلو برایِ لواشکِ
بیماران تنشان بود، هر یک با اداهایشان وانمود  ةپوشاکِ یکسان و یکرنگِ ویژ

 اند. دیگری پوشیده هایِ پوش کردند تن می

کنند و به  یکسان پیدا می پندارهایِ آید که چند بیمارِ روانی گاهی پیش می
وکاست آنها را  هیچ کم درپی بدونِ دهند و پی هایی نشان می هم نمایش یاریِ

آور گرانیگاهِ روانی خود را  در پیوندی شگفت کنند، چنین دیوانگانی ی میبازنمای
آورند و به یکدیگر  دارند و پندارهایی یگانه پدید می در جایی یکسان نگه می

 کنند. ناگسستنی پیدا می گیِوابست
پزشکان و  روان آمیزند. گاه با دیگر بیماران درنمی آن چهار مرد هیچ

به  ناوگو با آن گفت هایم برایِ هرگز تالش کنند. سر می به پرستاران را هم دست
ام و گوش به  بارها کناری ایستاده .بار ننشسته و همواره ناکام مانده بودم

با  ام. مراهشان تا آن سوی راهرو رفته و بازگشتهام و ه سخنانشان سپرده
 ةترین گفتارهایشان آشنایی دارم، بهتر بگویم هم ترین اداها و کوتاه کوچک

 ام. شده  بر را از آغاز تا پایان مو به مو از  نمایش ایشان
ای  نامه هیچ کم و کاست نمایش هر روز بارها بدونِ ناخشنودی و بی  ناآن

آغازین،  هر بار با رسیدن به جایِ گذارند. می ر را به نمایش انگیز و دشوا شگفت
شام  ها هم واپسین بازی را درست هنگامِ گیرند، شب درنگ بازی را از سر می بی

 آن را از سر گیرند. رسانند تا روزِ دیگر به پایان می
توانیم دریابیم که  چنین پندارهایی را تنها زمانی می پدیداریِ چگونگیِ

یگاهِ روانی خود را به دست گران ةجا کردنِ آگاهانه و خردمندان جابه تواناییِ
بینشِ خویش را با بینشِ چنین  با داشتنِ این توانایی، خواهیم توانست آوریم.

در چنان برخوردی  بینند ببینیم. یکسان کرده و آنچه را آنها می یدیوانگان
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رانیگاهِ روانیشان به آنجا که درمانِ این بیماران و بازگرداندنِ گ توانیم برایِ می
بازگردند و هوشمندانه  ستدرراهِ باید باشد راهی پیدا کنیم و یاریشان دهیم به 

 زندگی کنند.
 یِ ها آویخته سرگرم دستمال کشیدن بر آبگینه ةآلود، با لب و لوچ اخم ةرانند

سپس دوباره دستمالِ  کرد، ها می برد و ها گاهی سر پیش می خودرو بود.
مالید، او به جوانکِ شوخ و  شد می ای که دیده نمی آبگینه ش را رویِا دنینادی

گفت و چون پروانه گردش  زبانی سخن می ای که با چرب شنگ و ترکه
 راند. داد و گاه نیز او را از خود می خوش نشان نمی چرخید رویِ می

یش اندام با بروتی از بناگوش دررفته، دیگر بازیگرِ آن نما پیرمردی درشت
سه مردِ دیوانه به او اوستا  داد. بود که از خود بسیار سرسنگینی نشان می

دادنِ بروتش بود و با  نمایش با یک دست سرگرم تاب  گفتند، این اوستایِ می
کند و  جا می جابه  سرش دارش را رویِ کرد کالهِ لبه دستِ دیگر گاه وانمود می

ند، گاه نیز دست به کمرش برده ک دوشش انداخته بود مرتب می کتی را که رویِ
 کشید. و شلوارش را باال می

کرد دارد با دستمالی که به دست دارد گرد و  یش وانمود می ها یکی از نوچه
 هایِ کند، او پیوسته سرشانه اوستایش را پاک می هایِ خاکِ نشسته بر سرشانه

کشی  دستمال کشید، هر بار پس از آنها می کرد و دستمال رویِ را فوت می پیرمرد
تکاند و گردِ دستش  ای شیرین و دیدنی چند بار می آن را همراهِ کرشمه

 گرفت. پیچاند، سپس دوباره دستمال را گشوده و کارش را از سر می می
گفت، او یک  همراه شدنشان سخن می ةبا پرویز دربار دیگر با لودگی ةنوچ

ای به کمربندش  نهپهلویش  نگه داشته بود که گویا دش دست را چونان رویِ
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کرد با دستِ دیگر کتی  زمان وانمود می آن نهاده، هم ةدست بسته و دست رویِ
 روی دوشش نگه داشته است.

ای که  پشتی بیرون کشیدم، نوچه لواشک از کوله ةرفتم و چهار برگ  نزدیک
نگاهی به  و نیم کنارِ اوستایش ایستاده بود با دیدنم بدبینانه نگاهی به من

آنها  اش پرداخت. دهانش آب افتاد، به لیسیدنِ لب و لوچه ا انداخت.ه لواشک
دارش را  گوش باز شد، کالهِ لبه را تکان دادم و به سویش دراز کردم، نیشش تا بنا

برداشت و با سرآستینش گرد و خاک از کالهِ نادیدنی زدود و دوباره آن را 
زد و رو به پیرمردِ  پشتش کشید، بشکنی سرش گذاشت، دستی به بروتِ کم رویِ

 تنومند کرد و گفت:
 اوستا پسره برامون لواشک آورده، بگیرمش؟ ـ

 نگاهی به من انداخت و گفت: پیرمرد با سستی سر بر گرداند و نیم
 دستت درد نکنه پسرجون، بگیرش بچه. ـ
 رو چِشَم اوستا. ـ

قاه  چهار مرد قاه ها را از دستم گرفت. د و لواشکستی زجوانک جَ
درنگ به سراغ  ای برداشتند و بی هم آمده و هر یک برگه گردِ دند.خندی

گرفتنِ نمایشِ خود رفتند، خشنود از دیدنِ شادمانی آن مردان که کودکانه  پی
 سوار شدن فرا برسد. کناری ایستادم تا هنگامِ زیستند می

ا ای که ب نوچه خوردند. کردند و می ها را با دندان پاره می کنان لواشک به به
اوستا شتافت و چیزی در  گفت، بشکنی زد و شادمان به سویِ راننده سخن می

باز کردنِ درِ خودرو را  گوشش گفت، سپس گامی پس کشید و استادانه ادایِ
 درآورد.
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 شود. کنان جلو رفت و وانمود کرد سوار می فس ای کرد و فس پیرمرد سرفه
 رویِ ناپیدایی را کهید، کمر راست کرد، کتِ گویا پشیمان شد، پا پس کش

 ةدستش انداخت و با دستِ دیگر لب اش انداخته بود برداشت و رویِ شانه

 کالهش را گرفت و یک وری نشست.
جوانک آهسته در را بست، دیگری درِ پشتی را گشود و به او بفرما زد، او 

دیگر هم پهلویش  ةگویان سوار شد، نوچ سینه گذاشت و سپاس دست رویِ
ابرو در هم  پا پیش گذاشتم و خودم را کنارِ دو نوچه جا دادم. درنگ نشست، بی

شادمانه  ان دادم.لواشک نشانش ةکه چیزی بگویند چند برگ کشیدند، پیش از آن
دست بر هم ماالن یکدیگر را نگریستند، پرویز هم سوار شد، دیوانگان آنچنان 

 اند. نرم نشسته  تختی آسوده بودند که گویا رویِ
لب وردی خواند و پیرامونش را فوت کرد، دست چپش را بیرون  راننده زیرِ

ش برد تا جا کرد، سپس دست راستش را پی کناری خودرو را جابه ةبرد و آین
خود  هایش ترتری کرد و چهار تایی کمی در جایِ با لب خودرو را روشن کند.

ر این چند با جنباند. خودرو آنان را می گویا تکانِ تکان خوردند، آهسته تکان
کار انجام شد، سرانجام راننده ناسزاگویان پیاده شد تا ببیند چه پیش آمده، 

 بست که چشمش به من افتاد، خم شد و خشمگینانه پرسید: داشت در را می
 تو واسه چی سوار شدی گوساله؟ ـ

 ها را باال بردم و نشانش دادم و گفتم: لواشک
 دهم. همراهی با شما را می ةهزین ـ

ها دوخت، دو دل بود، سوار شد،  د، با دلخوری چشم به لواشککمی نرم ش
 کمی سرش را خاراند و گفت:

 پیاده شو داداش جا نداریم. ـ
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 پشتی بیرون کشیدم و گفتم: لواشک دیگر از کوله ةچند برگ
 دهم. بیشتر می ـ
 گمشو برو بیرون. ـ

 ای کشید و پرسید: پیرمرد خرناسه
 شده؟ چی ـ

 دندان گزید و سر جنباند، دیگری گفت: ها لب به یکی از نوچه
 خونه رو، آره. خواد با ما بیاد، گمونم باال این پسره می ـ

ها را نشانش دادم،  نگاهی به من انداخت، لواشک اوستا سر برگرداند و نیم
 پیرمرد رو برگرداند و گفت:

 بندازینش پائین دیر شد، بجنبین دیگه اَه. ـ
ها را به دستشان دادم، نگاهی به آنها  واشکها دست به کار شوند ل تا نوچه

 انداختند و سست شدند، یکی گفت:
 .ما بیاد اوستا؟ گناه داره به جون مال شه با نمی ـ
 خوبیه. ةگه اوستا، بچ راست می ـ

ها انداخت سپس رو به پرویز  پیرمرد سر برگرداند و نگاهی به لواشک
 گفت:
 خدا رو خوش نمیاد، بذار بیاد. ـ

کناریم زدم و با تکانِ چشم و ابرو خواستم لواشکی  ةبه پهلوی نوچ با آرنج
لواشکی به پرویز داد، راننده زیرچشمی  ةبه راننده بدهد، دست پیش برد و برگ
دیگر هم به او بدهند، چنین کردند. ای  به آن نگریست، خواهش کردم برگه

وستا و دو گرفت و به نیش کشید، دو لواشک به اهم را  پیرمردِ گوژپشت آن
 ها رسیده بود، سرگرم خوردن شدند. لواشک هم به هر کدام از نوچه



 ....................................................................................................................... چرخه  110

 

ها  با خورده شدنِ لواشک شد. گرفت و پاهایم سست می کم کمرم درد می کم

 هایش را لیسید و گفت: لب 1بدخیم ةنخست، رانند ةبرگشتیم سر خان

ازمت بیرون، ری پائین یا با اردنگی بند جا نداریم داداش، با زبونِ خوش می ـ

 گندی راه انداخته، اَه اَه اَه.بویِ مرتیکه چه 

گندی بویِ به یکباره بانگِ اَه اَه هر چهار مرد بلند شد، به راستی هم 

گل  ها دسته آزاردهنده از من نیست و نوچه شد. تا بیایم بگویم بویِ پراکنده می

قاه  وفتند و قاهدیوارم کاند، آن دو پرخاشگرانه بر سرم زده و به  به آب داده

قان سر داد، چند  ای کرد و قان پرویز هم با روشن کردنِ خودرو خنده خندیدند.

 دید. بار سر خم کرد و تف به زمین انداخت، گویی من را نمی

پس از بیرون انداختنم به بازی خود بازگشته بودند و چون همیشه آن را مو 

لبریز از  کس نبود. ختم، هیچه پشتِ سرم اندادادند، نگاهی ب مو انجام می به 

 پایانی داشتند. بی چه آرامش و خوشیِ نگریستم. ناکامی، آن مردانِ دیوانه را می

داد،  آور را می دانم چه نیرویی به آنها توانِ انجام آن نمایشِ بغرنج و ماندگی نمی

پاها و  هایِ آن هم نه یک بار و یک روز، بارها و هر روز، ماهیچه

کرد،  مرم درد گرفته، کفِ پاهایم خواب رفته بود و گزگز میک هایِ استخوان

 پرویز گفت:

 بترکه چشم بد. ـ

 سه مرد با هم گفتند:

 بترکه، بترکه، بترکه ـ

                                                           

 ـ خیم: اخالق1
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رفتند و هماهنگ با هم  کنان راه افتادند، هر چهار مرد نشسته راه می قان قان
برخاستم و  دند.کر قان می آوا قان هایشان هم دادند و با لب پیکرشان را تکان می

 نمایش را ببینم. ومِس ةراهرو پرد پشتِ سرشان راه افتادم تا در آن سویِ
ای چرخیدند تا به  در آبگینه راهرو پیش رفتند و جلویِ دیوانگان تا آن سویِ

پتی کرد و به  چون همیشه پس از چرخش، راننده پت نخستین برگردند. جایِ
یستادند، پرویز لب به ناسزا و دشنام تند خوردند و ا هایِ یکباره همگی تکان

 گشود.
رو چند بار انجام گرفت، تالشِ راننده سودی روشن کردنِ خود تالش برایِ
پچ کردند، پیرمرد سر برگرداند و رو به  و اوستا درگوشی پچ نداشت. پرویز

 هایش گفت: نوچه
 بپرین پائین قارقارکو هلش بدین، بجنبین مگه نون نخوردین. ـ

ور و کالفه بددهنی پیش شم اوستایی گفته پیاده شدند، پرویز دلخها چ نوچه
یشان را از تن اناپید هایِ ها کت نوچه کرد. گفت و غرغر می ناسزا می گرفته بود،

 دارِ نادیدنی را رویِ لبه یهای خودرو پرت کردند، سپس کاله درآوردند و درونِ
انداخته و آنها را ها تف  جا کردند و آستین باال زدند، به کفِ دست سرشان جابه

سر و گردن  پیِ در پی هایِ سو کردن سو و آن پس از این به هم مالیدند و
 دادن شدند. کارِ هل به دست

وهنی راه انداخته بودند که گویا به راستی چیزی سنگین را  آنان آنچنان هن
دانستم که چگونه بازی خود را به پایان  می بردند. دادند و پیش می هل می

واهند رساند، درنگ نکردم، راه افتادم و به درونِ تاالرِ بزرگ و روشنی که خ
فراوان در دو سویش چیده شده بود پا گذاشتم تا دنبالِ کسی  هایِ خواب تختِ

 داند. هایم را می برخی پرسش پنداشتم پاسخِ بگردم که می
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هر یک  یده یا نشسته بودند،ها دراز کش تخت بیمارانِ سالمند و ناتوان رویِ
زد،  یکی سرِ تاسش را شانه می رساند. ای روزِ خود را به شب می به گونه نااز آن

درنگ  کشید و بی درپی دراز می ومی پیرفت، س دیگری با پوشاکش ور می
 خاست. برمی

یکدیگر  ها دو به دو و چند به چند گردِ هم آمده بودند و برایِ میانسال
همواره راه  ناشدند، آن جا بند نمی کردند، برخی هم یک پردازی می دروغ

 رفتند. چرخیدند، چند تن نیز همانندِ سربازان رژه می رفتند یا گردِ خود می می
کرد و  رشور و استادانه سخنرانی میتختش ایستاده بود و پُ ای رویِ دیوانه

پرستاران پیوسته  پراکند. ی دروغین میفریبانه نویدهای جویان، مردم همانندِ جاه
پریشان به ایشان آرامش  کردند و با رسیدگی به روان آمد می رفت و

دیدنم، لبخندزنان با تکانِ سر یا باال بردنِ  هنگامِ بخشیدند. برخی از ایشان می
 گفتند. دست از دور خوشامد می

ریخت  پرستارِ بردباری که داشت آب به دهانِ پیرمردی رنجور می به سویِ
برخورد،  او دختری خوش گیرش بود. رِ زمینپد و آن پیرمردهین رفتم، نامش م

هایی،  رنج بود، در کنارِ چنین ویژگی دل و زود داشتنی، بسیار نازک دوست
کرد  وگو می بسیار کم با دیگران گفت جوشید. مانندی از درونش می بی سرسختیِ

 پلکید. و بیشتر سرش به کارش گرم بود و همواره پیرامونِ پدرش می
دندان  پیرمردِ بی مهین چشم دوختم. ةم و به رفتارِ مادراننزدیکِ تخت ایستاد

شده در دهانش  ریخته توانست آبِ هایش چروکیده و آویخته بودند نمی که لب
شد، هر بار که  کرد و آب بیرون پاشیده می می ای  گاه پوفی و سرفه را فرو ببرد.

رد و دوباره ک شد دخترش با دستمالی سپید لب و دهانِ او را پاک می چنین می
 بنوشاند. به او درود گفتم،گرفت تا به پدر ناتوانش آبِ دارومند  تالش از سر می
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انگیز پاسخم را داد، سپس از جا  به نرمی سر برگرداند، با لبخندی شیرین و دل
 برخاست، به سویم چرخید و پرسید:

 با من کار داری؟ ـ
با خودت چکار بارد، داری  درماندگی و ناامیدی از سر و رویت می ـ

 کنی؟ می
 میرد! دارد می ـ

گری پیش  پنداشت اگر با پدرش ستیزه هین میاشکش سرازیر شد، م
پذیرفت، هرگز  او را می جایِ نابه هایِ  نادرست و خواهش باورهایِ گرفت یا نمی

پندارش به پرتگاهِ دیوانگی  بزرگ اندیش و خود گیر و خشک پدرِ سخت
 شد. واژگون نمی

 پدرش به سویِ ابروکمان را پس از دیوانگیِ ةنداری، آن دوشیزخودگناهکارپ
اندام پرستار شد تا با نگهداری از پدرش و  چشمِ نازک سیه پرستاری کشاند.

پدرش  از سوزشِ دلِ پشیمانش بکاهد. درمانِ او و دیگر خردباختگانیاری به 
خترش را پیشه بوده که روزگارِ همسر و یکتا د و زورگو و ستم مردی خودکامه

ها تلخ و  ها و ناسزاگویی ها، بدزبانی جا، بدگمانی بی هایِ بندی ها و پای با بدبینی
 کرد. سیاه می

هین کودک بود، آرامشی گورستانی بر خانه و زندگیشان تا زمانی که م
هایش آغاز  با رسیدنِ دخترک به نوجوانی، سرکشی فرمانروایی داشته است.

آویخته در برابرِ آزادیش را  هایِ بسته و پرده رهایِنوشکفته د رویِ زیبا شود. می
شده زیرِ پایش فراتر  پهن پا از گلیمِ ایستد و پدر می رویِ در   تابد و رو برنمی

 آورد. ناخوش و ناگواری به بار می اندازد که فرجامِ گذارد و کشمکشی درمی می
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رش درمانده خرد پس از چند سال سر به سر گذاشتن با دخت کم یِ مردِ زورگو
کند او را بر دخترکِ  شود و بیهوده تالش می شده، دست به دامانِ همسرش می

 سرکش بشوراند.
دانست  کجی نشان دادن به پدرش هر آنچه او ناپسند می دهان هین برایِم

گذارد، با پسران  داد، پوشش و رفتار و گفتاری سبکسرانه به نمایش می انجام می
گشت و هنگام  میها دیر به خانه باز ریخت، شب ناشایست پی می هایِ دوستی

آمیخته به ناسزا پدر و  گوشخراش و فریادهایِ هایِ بودن در خانه با آهنگ
روزگار کرده بود سخت با  نمایِ او که خود را انگشت داد. مادرش را شکنجه می

روانی دست به گریبان بود، چراکه تهِ دلش هیچ از منشی  هایِ ها و آشفتگی تنش
 پیش گرفته بود خشنود نبود. که

گرداند کاری از ست بازدرکند دخترک را به راهِ  مادرش هرچه تالش می
هین کشتنِ م دست برایِ روزی همسرش از کوره دررفته و کارد به برد. پیش نمی

گیرد و  شود، کشمکش باال می گالویز می نجور با شوهرشزنِ ر دارد. خیز برمی
 بانویِ سرانجام با زخم خوردنِ کد نگرد. می نامهین هراسان و پریشان به آن

او  ةشکافت خون از پهلویِ نشیند. میاش خشمِ مرد فرو دردمندانه ةخانواده و نال
 پراکند. زند و هراس می بیرون می

 هین به یاریِدهد. م خود را گم کرده بود گریه سر می مرد که دست و پایِ
ساند و خود نیز از ترسِ پدر پیشِ ر شتابد و او را به بیمارستان می مادرش می

هنگام دیدار با مرد که چند روز پس از آن رویداد به  ناماند. آن مادر می
توانند با او  خواهند و نمی گویند که دیگر نمی بیمارستان رفته بود به وی می

 خانوادگی داشته باشند. زندگیِ
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ه ناسزاگویی شود و ب هین خشمگین میآید، پدرِ م سخن از جدایی که پیش می
به   هایش را یک هیجده ساله را شکسته و رنج همسرش خاموشیِ آورد. رو می

 نامد. ای دژخیم و اهریمنی بددل می همسرش را دیوانه کند و یک بازگو می
اش را  پنداشته همسرش دوستش دارد و منشِ بدبینانه مردکِ بینوا که همیشه می

 آمد. می پسندد، با شنیدنِ آن سخنان به زانو در می
پردازیم  ت ساخته، به پرستشش میگاه ما از خود و باورها و منشِ خویش بُ

کشانیم تا کشمکشِ برآمده از  و هر کس را که بتوانیم به این پرستشگاه می
هرگاه  ند آرامش یابد.ز بینیمان که بر جانمان نیش می و خودبزرگ  خودخواهی

ما  ةدیوسرشتان هایِ  برِ خواهشکسی پیدا شود و آزادگی پیش گرفته، سر در برا
فریبی از برابرِ دیدگانمان بدرد، این بتِ پوشالی در هم  خود ةفرود نیاورد و پرد

 شویم. گیر می ریزد و با نابود شدنش ما نیز زمین خورده و زمین شکسته، فرو می
خود ایستاده،  پایِ توانیم دوباره رویِ چنین پیشامدی، گاه هرگز نمی در پیِ

هین نیز از پا درآمده و به دیوانگانِ نگینِ زندگی را به دوش کشیم. پدرِ مارِ سب
او با شتابی  اش را ببیند. نابخردانه هایِ آزاری مردم پیوندد تا سزایِ آزار می بی

شد، دیگر آبی زیرِ پوستش نمانده بود و چون آفتابِ  ناپذیر پیر و شکسته می باور
 تاخت. مرگ پیش می لبِ بام رو به خاموشیِ

هین از همان هنگام که بگومگویشان به زخمی شدنِ مادرش انجامید و م
ناپسند دست کشید، چون دیگر  دیوانگی پدرش را به دنبال آورد، از رفتارهایِ

 کسی نبود که بخواهد آزارش دهد.
رفت و  اندامی کشیده و باریک داشت، با ناز و خرامشی دلپسند راه می

اش را به  درِ دلِ شکسته ربود. اش دل می د از شنوندهکر هرگاه لب به سخن باز می
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کردند  کسانی که وانمود به دلباختگی می مردان بسته بود و به پیشنهادهایِ رویِ
 کرد. سرشان می به رفتارانه دست داد و خوش با سردی واکنش نشان می

شد  به سادگی می ،گرفت گاه بیزاریش از مردان را گردن نمی با این که هیچ
اش دید، هرگاه ناچار به  سنجیده هایِ رت از مردان را پشتِ لبخندها و واژهنف

گرایید و آوایش  چشمانش به زردی می شد، رنگِ سپیدیِ وگو با مردی می گفت
وبشی کوتاه با من سر  پس از خوش کرد. اردهنده و ناخوشایند پیدا میزنگی هشد

و با پشتِ دست اشک کرد انداخت  برگرداند و نگاهی به پدرش که خرخر می
 اش سترد، پرسیدم: از گونه

 وگو کنیم؟ توانیم کمی گفت می ـ
گمانی سرتاپایم را برانداز کرد، چند بار بینی باال کشید و  سر برگرداند، با بد

 پرسید:
 خواهی؟ از من چه می ـ

شد،  هشداردهنده نشانی دیده نمی خوب به چشمانش نگریستم، از آن زردیِ
 خندیدم و گفتم:

 مردافکنی داری! هایِ چشم ـ
 خندید و پاسخ داد:

 شناسم همین دیوانگان هستند. تنها مردانِ مردی که می ـ
 سر تکان دادم و گفتم:

 هایی دربارة پدرت و خودت دارم. پرسش ـ
اندوهگینانه گردن کج کرد و  گره بر ابروانش افتاد. بینی باال کشید.
 زیرچشمی پدرش را نگریست و آهسته گفت:

 هایت پاسخ بدهم. توانم به پرسش اکنون نمی ـ
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 چرا؟ ـ
 میرد. پدرم دارد می ـ

 اشکش سرازیر شد، پرسیدم:
 داند؟ مادرت می ـ
 که بیایی رفت چیزی بخورد. پیش از این او اینجاست. ـ
 پس از مرگِ پدرت چه خواهی کرد؟ ـ
 روم. از اینجا می ـ
 وگو کنیم. توانیم گفت پس نمی ـ
 هیم کرد.وگو هم خوا گفت ـ

 درنگی کرد و اشک از گونه سترد و گفت:
 جادوگر از دیشب چشم به راهِ تو است. ـ
 کجاست؟ ـ
 همیشگی. جایِ ـ

رفتم  در می به سویِ یش گذاشتم تا به پدرش رسیدگی کند.سپاس گفتم و تنها
تختِ  کشان مرا به سویِ راهم سبز شد، بازویم را گرفت و کشان که مازیار سرِ

 خود برد.
دخترانه دارد و هیچ نشانی از مردی  هایِ پسری است که رفتارها و گرایش او

آرایش و آرایشگری است،  ةشیفت توان دید. در رخسار و کردار و گفتارش نمی
آراید و همواره آئینه و ابزارِ آرایشی به  بلندش را به زیبایی می چهره و موهایِ

 شود. آرایی دیده می خود دست دارد و سرگرمِ
پدر و  زاده شده؛ ای پرتنش  خودباخته در خانواده ةبرگشت بخت پسرِاین 

کودکانه  هایِ کشمکش هایِ کاسه کوزه ةهم اند. مانندی داشته بی مادرش همسانیِ
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دیوانگی و  بر سرِ مازیار شکسته و زندگیش با ناکامی و رنجِ ناآن ةخردان و بی
 آمیزد. کردگی درمی خودگم

ای پست  بسیاری که همچنان زن را آفریده خویِ پدرش چون مردمانِ اهریمن
او  پنداشته است. مانند می شمارند از زنان بیزار بوده و فرزندِ دختر را ننگی بی می

گرایانه نداشته و  هیچ شرمی از آشکار کردنِ این پندارِ اهریمنی و واپس
 مردان وگو با زنان و دختران با آب و تاب از برتریِ گفت گستاخانه هنگامِ

 انگیخته است. ده، بیزاری و چندش و نفرتِ دیگران را برمیدا سرایی سر می سخن
وچرا  چون مردکِ نادان بارها گفته بود که اگر فرزندشان دختر باشد بی

 گورش خواهد کرد. به زنده

گرایی و  بام افتاده بود و در زن دیگرِ همسرِ آن مردِ دیوانه نیز از سویِ
او نیز از مردان و پسران آزرده و بیزار  داشت. نمی  پنداری اندازه نگه خردمرد

هایشان و ناتوان  ویژگی نماییِ ، زشتناوده است و گرایش به بدگویی از آنب
 داد و برایِ پنداشتنِ ایشان چون خوره به جانش چنگ انداخته بود و آزارش می

ته بود نمایی کرداری بیمارگونه پیش گرف نشان دادنِ برتری خود، در آرایش و تن
به دست انداختن و رسوا  نااش شوند. پس از دل ربودن از آن تا مردان شیفته

 بالید. پرداخت و از این کردارش بسیار به خود می کردنشان می
شدند  گاه درگیر می کرد. فرمانروایی می ناآن ةهمیشگی در خانواد بگومگویِ

زد که زنِ  ش میافتاد و آنچنان کتک و شوهرش چون جانوری درنده به جانش می
رسد که مادرِ مازیار  سرانجام روزی فرا می آورد. چاره سر از بیمارستان درمی بی

ناخواسته، زایمانی سخت آزموده، پسری  پس از چند ماه رنج کشیدن از آبستنیِ
 زاید. زری می کاکل
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گیرد و هر  روزِ نوزاد کشمکشی تازه میانِ پدر و مادرش درمی از همان زاد

پسرشان  ةکار بر خرمنِ زندگی و آیند شوند که در فرجامِ ارِ آتشی میدو هیزم بی

 گذارد. افتد و بجز خاکسترِ دیوانگی هیچ بر جای نمی می

تنها کودک را به  او نه دهد. اش را شکنجه می فرزندِ ناخواسته، مادرِ افسرده

شوهرش  کند. دهد، از نگاه کردنش هم پرهیز می گیرد و شیر نمی آغوش نمی

آورد تا به پروردنِ پسرک بپردازد و به مادرِ ناخوش  ستاری به خانه میپر

 رسیدگی کند.

جوان درآمیخته  ةشود که شوهرش با دای خانه آگاه می پس از چندی، بانویِ

 ورزی و خشم از نابکاریِ رشک خود فراهم کرده است. خوشی برایِ هایِ و شب

خیزد و پس از بیرون  یماری برمیاز بسترِ ب بخشد. ای به او می شوهر جانِ تازه

آگاه از  نا ةشود تا از این نورسید گرم پرورشِ نوزادش می کردنِ پرستار، سر

 هایِ پوش تن ةهم بسازد. هرششوشکنجة  ابزاری برایِدیوانگی پدر و مادرش، 

سوزاند و رختِ دخترانه  می کودک خریده بود که همسرش برایِ ای را پسرانه

 وشاند.پ به تنِ پسربچه می

نگی که نه پیروزی داشته و شود آن سرش ناپیدا، میدانِ ج کارزاری برپا می

گویی  آمیخته به ناسزا هایِ درگیری مازیار در میانِ هیاهویِ ای. بردهدر به نه جان

موها و  آراستگیِ شود. خونین بزرگ می هایِ کاری دهی و کتک و دشنام

 کودکانه دلکشیِ زبانیِ یرینرنگِ دخترانه و ش به اش و پوشاکِ رنگ چهره

خوشگله  بخشیده و دوستان و آشنایان خانواده او را مازیار مانندی به او می بی

 اند. خوانده می
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افتد و گاه کتکش زده،  رسد که پدرش با او درمی آرام کار به جایی می آرام
پسرک و فشردنِ آن  ةپردازد و با گرفتنِ اندام مردان به دریدنِ پوشاکش می

 کند که پسر است نه دختر. آوری می گینانه به او یادخشم
دوگانه و ناهمسانِ پدر و  هایِ  پسرک که در میانِ برخوردها و خواهش

 شود. کردگی گرفتار می گم اندک به خود مادرش گیج و سردرگم شده بود، اندک
گردد، آزارِ همساالن از یک  روانیش افزوده می هایِ با رفتن به دبستان بر تنش

 گذارند. دیگر او را زیرِ فشار می پدر و مادرش از سویِ و و کشمکشِ همیشگیِس
 ةپوشِ دخترانه روان شود که زنش مازیار را با تن روزی پدرش آگاه می

چاره از خشم دیوانه شده و زنِ نابخرد را زیرِ مشت  مردِ بی دبستان کرده است.
افتد، مرد با بانگی  ای می پیکر و ناالن گوشه زنِ خونین گیرد. و لگد می

پسرانه کند که فرزندشان پسر است و باید رختِ  آوری می خراش به او یاد گوش
یده، ناسزاگویان پرده از رازِ  جنبیدن نداشته، خند زن که توانی برایِ بپوشد.

کند تا  گوید که هرچه از دستش برآید می دارد و می اش برمی کردارِ بیمارگونه
آید تا چشمِ مرد کور شود، دلش آتش بگیرد و نزدِ مازیار چون دختری بار 

 دیگران سرافکنده گردد.
پیچد،  ای به خود می شود و چون گرگِ زخم خورده تر می مرد خشمگین

ای به  گرگ دیده ةوار به پسرک که چون بر کف بر دهان آورده و دیوانه
گر زند که ا تازد و خشمگینانه بانگ می نگریسته می می ناآن گریِ ستیزه

داری یاد بگیرد و ددمنشانه در برابرِ دیدگانِ  فرزندش دختر است باید شوهر
خواسته و دادخواهی  ناباورِ زنِ نادانش با کودکِ گریان که هراسان فریاد می

 آمیزد. کرده درمی می
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از دردِ ناگهانی کودک نیز  رود. برگشته جیغی کشیده از هوش می مادرِ بخت
خو پس از کارِ  مردِ دیو شود. هوش می بی انة پدرشمرزی ددمنش برآمده از کون

گریزد تا وانمود  اهریمنی خود، آنچه در خانه بود را در هم و بر هم ریخته می
 اند. رو شده کند مادر و کودک با تازشِ دزدان روبه

نخست و کشمکش از سر  جایِ گردند سرِ میباز نابا افتادنِ آب از آسیاب، آن
مازیار کتک  ناآن ةنابخردان گیر و دارِ پیکارهایِ گاهی هم در گیرند، می
درازی  نیز آشنایان و همسایگانِ بدکردار به کودکِ بینوا دست خورد، گاه می
کودک را هم به باد  پسرانگیِ ةآور، ته ماند هراس هایِ آمیزش اند. کرده می
 ةماند بجز اندام مردان جا نمی دیگر نشانی از مردانگی در او به دهد و می

 اش. پالسیده
 کند. بلندش رو می رسد به آرایشِ چهره و آراستنِ موهایِ به نوجوانی که می

شود، دریغا که دیگر دیر  خود پشیمان می ةگذرد که مادرش از کرد چندی نمی
پدرش نیز درهم  پسرک را بگیرد. هایِ رفتاری کج توانست جلویِ شده بود و نمی

 گردد. چاره می در پیِشکسته، سرافکنده، درمانده و ناامید 
رود و بر گلویش چنگ انداخته و  زنش می چاره شبی به سراغِ مردِ بی

هنگامی که  رود تا او را هم بکشد. مازیار می کند، سپس به سویِ اش می خفه
پرد و هرچه  پیچد، او از خواب می پسرک می نیرومندش بر گلویِ هایِ دست

 درشتِ پدرش رهایی یابد. نی پیکرِتواند از زیرِ سنگی زند نمی دست و پا می
پنداشته مرده  پسرش که می ةریزان بر گون مرد اشک گیرد. آرام، آرام می آرام

رسیدنِ زندگیشان  خیزد و در یادداشتی چگونگیِ زند، سپس برمی است بوسه می
نویسد و  کشته شدن زن و فرزندش و آنچه بر خودش گذشته را می بدان جای و

 دهد. پایان می خود نیز به زندگیِ
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آید و با دیدنِ پیکرِ آغشته به خونِ  زمانی نگذشته، مازیار به هوش می کوتاه

تواند او را  کند نمی هرچه تالش می برد. پدرش، هراسان شده به مادرش پناه می

از  ها گریزد و همسایه از خواب بیدار کند، پسرک سراسیمه از خانه می

شود  شهربانی آگاه می ریزند. د و به خیابان میشون او بیدار می فریادهایِ هیاهویِ

 رسند. و چند پاسبان از راه می

ناپذیری گرفتار شده بود و دیگر  گشتباز باختگیِ پسرکِ دخترنما به خود

کس و  گوید که دختری بی ها می شناخت، در پاسخِ پرسشِ پاسبان خود را نمی

پرسی رهسپارِ تیمارستان کند، او را پس از باز داند آنجا چه می تنهاست و نمی

 کنند تا درمان شود. می

اش را  ناهیتا از راه رسید، پسرک گنجهتختِ مازیار نشسته بودم که آ رویِ

 رویم ایستاد و آهسته پرسید: کرد، او روبه وجو می جست

 خواهم همراهت باشم و با بیماران بیشتر آشنا شوم؟ می ـ

 شین.نب ـ

رش چند هفته پیش بهبود یافته و به تختی که بیما گامی پس رفت و رویِ

ندان به سویم دانی یافت و خ مازیار سرمه زگشته بود نشست.خویش با ةخان

 هایش گریخت و با پرخاشگری پرسید: ناهیتا خنده از لبگشت و با دیدنِ آباز

 تو دیگر کیستی؟ ـ

 درنگ گفتم: بی

 زیبا آمده. تازه است، جایِ ةهمسای ـ

 او خم کرد و گفت: و سر به سویِ هایش را به کمرش زد دست
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هایت را واکن دخترجان، این تخت و آن گنجه برایِ من است،  خوب گوش ـ

شمشاد هم شوهرِ من است، مبادا به سرت بزند که از من بدزدیش و  این شاخِ

 گولش بزنی.

گامی پیش گذاشت و بیشتر  زده نگاهم کرد. خندیدم. مازیار آناهیتا شگفت

 و با خشم گفت: او خم شد به سویِ

 زردمبو. ةکنی ورپرید به چی نگاه می ـ

 پزشکِ جوان که ترسیده بود با آوایی آکنده از دلهره گفت: روان

 ببخشید. ـ

 خود کشیدم و وادارش کردم رویِ دستِ مازیار را گرفتم و او را به سویِ

م سرمه کشیدن به چشمانش اش را به دست گرفت و سرگر آئینه تختش بنشیند.

 ناهیتا گفتم:به آشد، 

 گویی. تخت دراز بکش و وانمود کن داری با خودت سخن می رویِ ـ

 پسرک با آرنج به پهلویم زد و به تندی گفت:

 با او سخن نگو. ـ

 گفتم. داشتم با خودم سخن می ـ

 تخت دراز کشید و پرسید: ناهیتا رویِآ

 این هم خودباخته است؟ ـ

ای از مردانگی در کردار و گفتارش  ههیچ نشان پندارد دختر است. آره. می ـ

 نیست.

 چرا چنین شده؟ ـ
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 فرَوَهرکردم تا دریابد که مان  بخشی از رازِ هستی ةگویی دربار آغاز به سخن
ی برآمده از ساختارِ کالبدِ اثیر  یزنانگی یا مردانگی ویژگ .ما نه زن است نه مرد

خاک نیازمندِ  ةپهن ما نیز همانندِ دیگر جاندارانِ ماست. گیتایی و پیکرِ 
بهترین همزیستی نیز پیوندِ زن و مردی  خویش هستیم، هایِ گونه همزیستی با هم
خاکی ما  پیدایشِ زنانگی و مردانگی در پیکرهایِ یکدیگرند. ةاست که دلباخت

درآمیختن و دلبستگی دو روانِ نیازمندِ همیاری و  ابزارِ سودمندی است برایِ
خود فراهم  پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهیِ ستری برایِهم ب همزیستی تا به یاریِ

 کنند.
خاکی،  بازگشت به زندگیِ ةاز چرخش نیفتادنِ چرخ گذشته از این، برایِ

این کار نیز در  رود. نیازی بایسته به شمار می  پیکرهایی تازه ةساخته شدنِ پیوست
زنانگی و مردانگی  روی پیدایشِ ازاین گیرد. آمیزشِ زنان و مردان انجام می پیِ

بازگشت  ةاین همزیستی و چرخاندنِ چرخ تنها ابزاری است برایِ ،فرَوَهر برایِ
 خاکی بازگردند. زندگیِ ةدرگذشتگانی که باید به پهن فرَوَهر گیتاییِ به زندگیِ

خاکی در همان دمِ  بازگشته به زندگیِ فرَوَهر گیتاییِزن یا مرد بودنِ پیکرِ 
 شود. تخمِ نخستین هویدا می های بنیادی و پدیداریِ و یاختهها  گویچه آمیختگیِ

فرزند پدیدار  ةزنانه یا مردان هایِ اندک اندام مادر، اندک آبستنیِ هایِ در ماه
ساختنِ تنی  پدر و مادر برایِ هایِ آید که نارسایی گاهی پیش می گردند و می

 هایِ شده، هم اندام آورد و در تنِ کودکِ زاده هایی پدید می درست، نابهنجاری
این نابهنجاری گاه بسیار آشکار  شود. مردانه پدیدار می هایِ زنانه و هم بافت

 بروز نابسامانی یا بررسیِ پذیر است و در پیِ شود که به سادگی درمان دیده می
کودک یکپارچه نیست و باید با  شود که زنانگی یا مردانگیِ پزشکی روشن می

 ها درمان گردد. نارساییپیکرِ وی این  دستکاریِ
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ی و مردانی زنانگ هایم دربارة آمیختگیِ گفته توانست به درستیِ ناهیتا نمیآ
خواست بداند که مازیار هم  می کرد. درپی پرسش می در درونمان را دریابد. پی

روی و  گرفتاری او به کج برایش از چگونگیِ پیکری دارد یا نه. نارساییِ
  فزودم که پیدا کردنِ منشِ زنانه یا مردانه با آموزشها گفتم و ا کژپنداری سخن
 تنگاتنگی دارد. خانوادگی بستگیِ خانوادگی و برون و پرورشِ درون

آماده کردنِ  ها و برخوردها از همان زادروزِ کودک باید در راستایِ آموزش
پذیرشِ زنانگی یا مردانگی پیش گرفته شود تا کودکان دریابند که زن یا  ةزمین
خود را دارد وگرنه در آینده هنگام برخورد با دیگران یا  ةبودن منشِ ویژ مرد

توانند کنش و واکنشِ درستی پیش بگیرند  پیوندِ زناشویی و پروردنِ کودک نمی
خویش را  ةشوند و خود و خانواد نادرست می یها و کردارهای و گرفتارِ برداشت
تنی و  هایِ ها و تنش و بیماریها  تبهکاری رویِ به  کنند و در  دچارِ آسیب می

 گشایند. روانی می
 این خردمندیِ ماست. ةهزاران سال هایِ ای از اندوخته گنجینه دارایِ فرَوَهر

ها  ها و دانش یادمان ةدر بخشی هم دو بخشِ جداگانه است. پنهانِ درونی، دارای
جوشیده  یِمنشانه یا کردارها و گفتارها نیک هایِ برآمده از اندیشه هایِ و نشان

 اند. هایی گردآوری شده از چنین اندیشه
ها و  اندیشه ةدرونِ ما سرچشم ةپسندِ این بهره از گنجیناَثورا گوهرهایِ

گویی،  کاری، راست گرایش به نیکو ماست. ةمنشان نیک هایِ پندارها و انگیزه
 افشانی، خواهی، مهر پسندی، آفرینش، دانش جویی، زیبایی دگردوستی، آشتی

 شوند. پنهانمان برانگیخته می خردمندیِ از این سویِسازی و دلیری،  آباد ری،دادگ
 پراکند. این بخش، آرامش و یکرنگی و تندرستی در روان و تنمان می
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 اند. هایی اهریمنی انبار شده درونمان، اندوخته ةجاودان بایگانیِ در دیگر سویِ
زشت و  ناپسند و گفتارهایِ کردارهایِ ةهم هایِ ها و بازتاب ها و نشانه یادمان
ما که برآمده از گرایشمان به  ةنارسا و نادرستِ زیستِ هزاران سال هایِ اندیشه

 اند. آمده  در این سو گرد هستند خشمو  کین ،رشک ،آز ،نیازپنج دیوِ 
جویی، خودپسندی،  آفرینی چون جاه ناخوشایند و تباهی هایِ گرایش

 بیدادگری، ورزی، پرخاشگری، رشک ،شماری کوچک بینی و دیگری خودبزرگ
گویی، شتابزدگی در  گری یا تبهکاری، دروغ گرایش به خونریزی و شکنجه

 هایِ همه از این اندوخته پسندی، زشتیبندوباری،  گرایی و بی ها، رسوایی داوری
 اندازند. آورند و بر جانِ ما چنگ می پسند سر برمی اهریمن

 اند؛ درونی آشنا بوده نِ کهن با این دوگانگیِکاو، از روزگارا اندیشمندانِ ژرف
 هایِ هایش، نامی بر این بخش شناخت و دریافته ةهر یک از ایشان بر پای

تاریک نامگذاری  روشن و سویِ اند، برخی آنها را سویِ پنهان نهاده خردمندیِ
 ویِیی و اهریمنی، ساَثورا هایِ دیگر نیز از این دو سو با نام یهای اند، گروه کرده

 اند. درونی یاد کرده درونی و مردانگیِ راست یا زنانگیِ چپ و سویِ
خیز شد و به سویم چرخید و دستش را زیرِ سرش  ناهیتا آه کشید و نیمآ

 ستون کرد و پرسید:
 پذیر هم داری؟ دانشی و آزمون هایِ گویی داده برای سخنانی که می آیا ـ

 د و داد زد:مازیار بالشتش را برداشت و بر سرِ او کوبی

 من سخن نگو! سپید، با شوهرِ چشم ةورپرید ـ
 دیوانه! ـ

درنگ دستش را  رداشت، بیاو خیز ب پسرک از کوره دررفت و به سویِ
 ناهیتا برخاست که بگریزد، گفتم:گرفتم، آ
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 نترس، دراز بکش و هیچ نگو. ـ
 مازیار چنگ در موهایم انداخت و جیغ زد:

 ...ةآورم پدرسوخت ... پدرت را در می؟رهآ ؟خواهی سرم هوو بیاوری می ـ
ست و وادارم کرد پشت به تخت نش به سختی آرامش کردم، دوباره رویِ

 ناهیتا بنشینم، او پرسید:آ
 پندارد تو شوهرش هستی؟ چرا می ـ
همه گفته است با هم زن و  از نخستین روزی که مرا دیده به دانم. نمی ـ

کرد، گویا از تو خوشش  ی نمیورز تا امروز به هیچ کس رشک شوهریم.
 آید. نمی

 آه کشید و گفت:
دانستم از کجا آب  کنم که تا امروز نمی مردانه پیدا می یهای گاهی گرایش ـ

 ترسم من هم روزی... خورند، می می
اش را برداشت و سرگرم شانه  سخنش را بریدم و دلداریش دادم، مازیار شانه

 ةکشید، دنبال یسید و آن را بر موهایم میل زدن بر موهایم شد، گاهی دستش را می
چه در  ،زندگی، همواره ناهیتا گفتم که در درازنایِپیشینم را گرفتم و به آ سخنِ

پنهانِ  خردمندیِ برآمده از دو سویِ هایِ خواب و چه در بیداری با کشمکش
و پرورشِ درست   هایی که از آموزش توانمندی ةرو هستیم و بر پای درونمان روبه

 ةانداز گراییم. درونی می هایِ این کشش گیرند به سویِ ا نادرست مایه میی
این  پدیداری تواند در نمی پنهان خردمندیِ هایِ یک از بخشاندوختة هیچ

 چشمگیری داشته باشد. بازیگریِ یا چیره شدنشان بر ما ها گرایش
پرورشِ آموزش و  اندک دارد، در پیِ ییِاَثورا ةبسا گاه کسی که اندوخت چه

ستودنی و  به دانایی و آگاهی و توانمندیِ منشانه و درست و آرمانگرایانه نیک
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جوشان از  زایِ نیرومند و تنش هایِ یابد و در برابرِ کشش ای دست می پسندیده

ها و زشتکاری آلوده  کند و به پلیدی پایداری می درونش اندوختة اهریمنیِ سویِ

بها  ای گران ای درخشان و اندوخته اشتنِ پیشینهگاه نیز کسِ دیگری با د گردد. نمی

شود،  به آسانی در پرتگاهِ تباهی واژگون می پنهانش چپِ خردمندیِ در سویِ

چراکه در خانواده و بیرونِ آن از آموزش و پرورشِ درستی برخوردار نبوده 

 است.

ی زندگیمان و دستیاب آرمانِ ةآگاهان گیریِ گذراندنِ درستِ زندگی، پی برایِ

درونمان  در راهِ شناختِ رازهایِ باید شناسی، خودآگاهی و جهان به دانایی،

ها، گفتارها و کردارهای نادرست زندگی  تالش کنیم تا با پندارها، اندیشه

 روزی و تباهی و خودباختگی نکشانیم. خویش و دیگران را به سیاه

زن هستیم نه خویش نه  ةجاودان ةترین الی ما آفریدگانی هستیم که در درونی

ما را از راهِ درستِ زندگی  شینه نمایاندنِ زنانگی و مردانگیروی بی مرد؛ ازاین

پنداری و گرایشِ زنان به مردانگی یا پیش گرفتنِ رفتارِ زنانه از  کج کند. دور می

آورِ دیگری است که در کمین نشسته تا ما را در  مردان نیز دیوِ هراس سویِ

 کند.کمندِ خودباختگی گرفتار 

کرد، بسیار کالفه شده بودم  زد و نوازشم می ام بوسه می پسرک گاه بر گونه

سرش را به گوشم نزدیک کرد و  دادم. اندک آرامشم را از دست می کو اند

 آهسته گفت:

 ام. دانی من آبستن شده می ـ

 چه گفتی؟! ـ
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شکمش گذاشت، به راستی هم شکمش  شادمانه دستم را گرفت و رویِ
بندی به خود بسته و درونش  شت، پیراهنش را باال زدم و دیدم شکمبرآمدگی دا

 ای پارچه تپانده است، خندید و گفت: تکه
 گویی نامش را چه بگذاریم؟ می ـ
 دانم. نمی ـ
 تو پدرِ بدی هستی، چرا من و پسرمان را تنها گذاشتی و رفتی؟ ـ

از پرستاران  خندیدم و از جا برخاستم، دستم را گرفت و فریاد سر داد، یکی
خواهش کردم به  گریز شد. ةناهیتا از جا جهید و آمادشتابان نزدیک شد، آ

کندن بود دارویی به  به هر جان بیاید، دو دل و بیمناک نزدیک شد. ما یاریِ
 مازیار خوراندیم.

بند پرسیدم، خندید و گفت  شکم ةپس از به خواب رفتنِ او از پرستار دربار
اند  از کجا آورده، سپس افزود که هر بار خواستهداند آن را  کس نمی هیچ

جنبان دنبالِ کارش  سرپرستار  زده است.  بند را بگیرند دست به خودکشی شکم
چند  او افتاد. بهنازرفتیم که چشمم به  درِ باغ می ناهیتا به سویِرفت، همراهِ آ

نه سخن  نخست دلگیر پیوسته بود، روزهایِ سرایِ ماه پیش به مهمانانِ آن مهمان
پرستاران به زور خوراک و آب در گلویش  خورد، گفت نه چیزی می می
چندی نگذشت که گرفتارِ بیماری دستگاهِ گوارش شد، به دستورِ  ریختند. می

دستش  هایِ بستند و از راهِ رگ پزشکان هر روز چند بار او را به تخت می
کم دهان  که کم ینبا ا رساندند. آور به خونش می خوراکی و گرسنگی داروهایِ

تنها گاهی  گفت. به خوردن گشود، همچنان خاموش بود و با کسی سخن نمی
 گناهم. گفت: من بی درپی می شد که پی شنیده می
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ای را گرفتارِ  چشمانش هر بیننده چشمگیری داشت، گیراییِ زیباییِ بهناز
خودکشی  داد. بارها دست به گریست و ناله سر می گاه می گاه و بی کرد. خود می

آشوبگر را به تنش کرده  بیمارانِ ةپرستاران به ناچار پوشاکِ ویژ زده بود و
 آسیب رساندن به خود بهره بگیرد. هایش برایِ بودند تا نتواند از دست

رو در رویش نشستیم،  بردم. بهناز ناهیتا را گرفتم و او را به سویِدستِ آ
 زده پرسیدم: زد، شگفتلبخند  از باغ گرفت و به چشمانم نگریست. نگاه
 جان؟ بهنازخوب هستی  ـ

 درنگ گشود. آه کشید، چشمانش را هم گذاشت و بی
 گویی؟ چرا چیزی نمی ـ
 کنی؟ گناهم، باور می من بی ـ

شادمانه سر تکان دادم و چند بار  گنجید که سخن بگوید. در باورم نمی
 ام. دانسته میرگز او را گناهکار ندرپی گفتم که سخنش را باور دارم و ه پی

 اش را به زبان آورد. چشم به باغ دوخت و زیرِ لب دوباره سخنِ دادخواهانه
پیچید و پژواک یافت، گویا خودم هم بارها این  اش در گوشم  گونه زمزمه آوایِ

، از نیافتنِ گوشِ شنوا و باورمندی  زنان را به زبان آورده ةدیرین دادخواهیِ
 ام. نالیده

ای همیشه  آفریده ساالری مرد ةگذاری شده بر پای بنیان هایِ زن در سازمان
ه شمار ارزش ب کارهایش بی خرد دانسته شده، بی شود. گناهکار پنداشته می

 هایش هم چپ است! د و خوابخوانن را یاوه میسخنانش  رود، می
سخنی  اگر کم گیرند، رچانه و وراج نام میاگر زنان به سخن گفتن بپردازند پُ

برخورد  شوند، اگر مهربان و خوش نادان و بی سر و زبان خوانده میپیش گیرند 
گرایانه دارد، چنانچه  روسپی هایِ گویند فالنی گرایش رو باشند می و خنده
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فرهنگ و   بی گیری از دیگران را پیش گیرند ارهرویی و کن بداخمی و ترش
 همسردوستی و داری، چون سرگرم خانه آیند. کرده به شمار می خودگم

 گیرند، اگر هم گرایشی به زندگیِ گرا نام می شوند واپس پروری می فرزند
کهن نشان ندهند هرزه و هرجایی خوانده  هایِ خانوادگی در چهارچوب

بردبار و سرشار از  که زنان، این آفریدگانِ نازنین، سخن این کوتاه شوند. می
شتِ سرشان پ ،مهرورزی و از خودگذشتگی هرچه بکنند و هر گونه که باشند

ساالری  مرد ةسخنانِ بیهوده و زشتِ بسیار بر سرِ زبانِ مردان و زنانِ پرورد
در  ین خواهد بود.چرخد چن ما بر مردساالری می درِ زندگیِ ةتا پاشن هست.

 ةاستوار بر مردساالری، زنان همواره گناهکارند، چراکه بر پای هایِ سازمان
هریمن همدست شده و مردِ خداپرست را از نخستین با ا ِ   ای دروغین، زن افسانه

 جاودانه بر پیشانیِ ننگِ گناهکاریِ راهِ راست بیرون آورده و با این کارش داغِ
چنین برداشت و نگرشی،  ةبر پای ها زده است. ها و جای زمان ةزنان در هم ةهم

نامردانِ مردنما  ةددمنشان هایِ درازی زنانی که با دست ةدادخواهان فریادهایِ
کند، چراکه زن  کرده و نمی گوشِ شنوا و باورمندی پیدا نمی شوند رو می روبه

چون زنِ  ،رود اگر هیچ کارِ ناپسندی هم انجام نداده باشد گناهکار به شمار می
 ای بر خداوند شورانده است! دادخواهیِ افسانه ناکجایینخستین مردِ بینوا را در 

این بیدادگری ناجوانمردانه او را  یافت.ی ننیز هرگز گوشِ شنوا و باورمند بهناز
 خواهی کشاند. گریزی و مرگ زندگی به سویِ

ناهیتا بازگو کردم تا بداند که او بانویی آ را برایِ بهنازسرگذشتِ دردناکِ 
برانگیزی   بوده است و پیش از رخدادِ دلهره کوش دانشمند و پژوهشگری سخت

پژوهشی  ای دور از شهر، سرگرمِ که زندگیش را زیر و رو کرد، در پژوهشکده
 هایِ ها و آوازها و گویش واکنشِ گیاهان و جانوران به آهنگ ةساله دربارچند
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 این جانداران را ارزیابی کند و راهی برایِ گوناگون بوده تا از این راه هوشمندیِ
گویی به یک اسب، دو سگ  آزمایشِ آموختنِ سخن وگو با آنها پیدا کند. گفت

پیدا و  هایِ را هم پیش گرفته بود و بدونِ بها دادن به کارشکنی و چند پرنده
ای سرگرم  گاهی به اندازه گرفت. خویش را پی می هایِ پنهانِ دیگران، پژوهش

شب  تا به خانه برسد نیمه ییها ن شببرد شب شده، در چنا شد که از یاد می می
گویی  ن با درشترو شد روبه هایی، در پیِ ن دیر کردنچنا به هنگامِ شد. می

ها را  گویی ها و یاوه تلخی ةبردبارانه هم ماند. کار به تنش می ماندگیِ همسرش
شوهرش که  ةخودخواهان هایِ گاه به درخواست خرید و هیچ به جان می

داده  داری و رها کردنِ پژوهشگری بوده تن نمی خواهانِ پرداختنِ او به خانه
 است.

 رسد. شب گذشته به خانه می پاسی از نیمهکند و  بسیار دیر می بهنازشبی، 
رسد، با دیدنِ مردی که  ای از راه می بستنِ درِ خودرو همسایه هنگامِ

 رفته بیمناک شده و شتابان به سویِ تلوتلوخوران و ناسزاگویان به سویش می
خواهد در را ببندد که مردِ  رود، می به درون میو گشوده را در  رود. خانه می

خزد و با او درگیر  کوبد و به درون می سیده و خود را به در میمست از راه ر
تواند  کند نمی  آورد، هرچه تالش می فرهیخته را بند می ترس زبانِ بانویِ شود. می

 آمیزد. ددمنشانه با او درمی کامه ورنمردکِ  آورد. نگ برفریادخواهی با برایِ
جانورِ  ار گذشته است.یغ بکشد که کار از کتواند ج تنها هنگامی می بهناز

هوش  آبرو شده او را بی زنِ بی هایِ گریزد و همسایگان و همسر و بچه دژخیم می
 کنند. پیدا می

گشاید، تنها دختر و پسرش  تختِ بیمارستان چشم می رویِ بهنازهنگامی که 
دادنِ پاسخ گریه  ها به جایِ بچه گیرد؛ همسرش را می سراغِ اند. کنارِ تختش بوده
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زمانی دراز در آغوشِ یکدیگر  شوند. دهند و به آغوشِ مادر پناهنده می سر می
گوید که پدرش  نالند، سرانجام دخترش به زبان آمده و می ریزند و می اشک می

پندارد  هنگام رفتن از آنجا گفته هرگز او را به خانه راه نخواهد داد چون می
همان بهتر که برود و با داشتنِ زندگی خانوادگی را ندارد و  شایستگیِ بهناز

کند تا  بازپرسی می بهنازپاسبانِ شهربانی که آنجا بوده از  جانورانش زندگی کند.
روزها  دهد. ها پاسخ می ریزان به پرسش اشک بهناز مردِ تبهکار شناسایی شود.

روی  آن سیه ةشرمند ةخانواد تواند آن مرد را پیدا کند. گذرد و شهربانی نمی می
 دانند مردِ تبهکارِ نابکار کجا رفته است. نمیگویند  هم می
پدرش  ةپس از برخاستن از بسترِ بیماری به خان شده گناهِ گناهکار پنداشته بی

 سرسختیِ در پیِ ناآشتی دادنِ آن تالشِ خویشان و دوستان و آشنایان برایِ رود. می
و از همسرش چند روز پس از آن رخدادِ تلخ، ا ماند و سرانجام می بی بهنازشوهرِ 

 شود. جدا می
شده بوده داده، یافتنِ تبهکارِ ناپدید تنها چیزی که به او توانِ زنده ماندن می

 کردارِ اهریمنیش را کفِ دستش بگذارد. تا سزایِ
 شد. هیچ کجا نشانی از او یافت نمی ده زیرِ زمین رفته بود.گویا مردک آب ش

داد تا  کند پاسداری می را پیدا میپنداشت مرد  روز در جاهایی که می شبانه بهناز
به کمین  رود. اش می ها به دیدارِ خانواده شب یابد آن مرد نیمه که درمی این
اش برود، از  خانواده رسد تا پنهانی به دیدنِ نشیند و هنگامی که مرد از راه می می

 کند. هوشش می زند و بی سر او می ای آهنی بر کمینگاه بیرون آمده و با میله
خشمگینانه  شتِ پنجره رویداد را دیده بود، بهنازای که از پ همسایه ةگفت به

 او پس از کوبشِ غریده است. شیرِ خشمگینی می پیچیده و چون ماده به خود می
پی به سر و تنِ مردکِ دیوخو، کاردی از کیفِ خود بیرون  در پی لگدهایِ
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اش را از  ، اندام مردانههوش تاخته و پس از دریدنِ شلوارش کشد و به مردِ بی می
خون از بریدگی تنِ آن تبهکارِ روسیاه بیرون  اندازد. برد و دور می بیخ می

خندد و پیرامونِ مردکِ دیومنش  قاه می آشفته و پریشان قاه بهناز جهد؛ می
همسایگان  دود. سو می سو و آن خواهان و دادزنان به این ناگهان فریاد چرخد. می

او کاردِ خونین به  ریزند. ها بیرون می راسیمه از خانهو همسر و فرزندانش س
کشاند و با نشان دادنش بانگ  افشانِ مرد می پیکرِ خون همه را به سویِ دست

 آبرو کند، سپس به سویِ زند که او دیگر نخواهد توانست هیچ زنی را بی می
 گناه است و با دیدنِ سردرگمی و گیجیِ گوید که بی می همسرش رفته بارها

نالد و  کند، ناامید و درمانده می پندارد که او سخنش را باور نمی شوهرش می
 نشاند. آلود را در پهلویش می کاردِ خون

 برایِ بهنازنخستین تالشِ  رسانند و درنگ به بیمارستان می را بی بهناز
اش چندان  شکافته یِ پهلو که بهبود یافتنِ بریدگیِ با این ماند. خودکشی ناکام می

 با پادرمیانیِ است.  نموده ناپذیر می دلش درمان کشد، شکستگیِ درازا نمی به
 زناشویی با همسرش را از سر بگیرد. پذیرد که زندگیِ خویشاوندان می

کند تا او گذشته را به فراموشی بسپارد و شادابی و  همسرش بسیار تالش می
تواند کاری از  یدریغا که نم بازیابد و پژوهندگی از سر بگیرد؛ سرزندگیش را

ماند، گویا مرگ از  زند و ناکام می بارها دست به خودکشی می بهنازپیش ببرد، 
 گریخته است. وی می

اند و از  شتافته شود و کسانی را که به یاریش می تر می روز به روز آشفته
گیرد و  را به دل می ناآن ةکردند دشمنِ خود پنداشته کین مرگش جلوگیری می

 گذرد که راهیِ چندان نمی رساند. هایش آسیب می مسر و بچهچند بار به ه
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زندگی را  چشیدنِ شیرینیِ شود تا درمان شود و بارِ دیگر تواناییِ تیمارستان می
 بازیابد.

دگرگون شده بود، برخاست و  بهناز ناهیتا که از شنیدنِ داستانِ زندگیِآ
 گفت، پرسیدم: کنارش نشست و دست بر سرش کشید، او آرام بود و هیچ نمی

 گرسنه نیستی؟ ـ
 هایم را باز کن. کنم دست خواهش می نه. ـ

اش را درآوردم، پس از  پوشِ ویژه ناهیتا تنآ درنگ برخاستم و به یاریِ بی
 هایش، به مالیدنِ بازوانش پرداخت، پرسیدم: رها شدنِ دست

 بهتری؟ ـ
 ناهیتا کرد و پرسید:رو به آ

 ینه داری؟آئ ـ
تختِ مازیار  داخت و نگاهم کرد، از جا جهیدم و به سویِاو شانه باال ان

بازدید  سپاس گفت و سرگرمِ او بازگشتم و آن را به دستش دادم. ةرفتم و با آئین
ا کنجکاوی او را به پرسش چند پرستار از راه رسیدند و ب سر و رویش شد.

 م چکار کنم.دانست شناختم و نمی میای شاد بودم که سر از پا ن به اندازه گرفتند.
ن انجیده پرستاران را از سر باز کرد. پس از رفتنِ آنهایی کوتاه و س با پاسخ بهناز

ناهیتا گذاشت و من و آ زانوهایِ دست رویِ خواهش کرد کنارش بنشینم. نشستم.
 گفت:
 هم باشید. توانید همسرانِ خوبی برایِ شما می ـ

 ناهیتا نگریستم، خندید و گفت:زیرچشمی به آ
 همسر دارم.من  ـ
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ناباورانه نگاهی به او و نگاهی به  بهناز دستش را پیش آورد و نشانمان داد.
 من انداخت و زیرِ لب گفت:

 گفت!؟ زاد چه می پس گرزمان ـ
 درنگ پرسیدم: بی
 کی او را دیدی؟ ـ

 موهایش شد و گفت: آراستنِ دست از زانویم کشید، سرگرمِ
 ندِ بزرگی است.امروز او از خواب بیدارم کرد، دانشم ـ
 گفت؟ من چه می ةدربار ـ

 شانه باال انداخت و گفت:
خود  ةگمشد ةنیم تو و او است، چون تو گفت امروز روزِ بزرگی برایِ می ـ

 تواند به آزادی برسد. کنی و او می را پیدا می
 زده پرسید: از جا برخاستم، شگفت

 کجا؟! ـ
 باید پیدایش کنم. ـ
 توانی پیدایش کنی. نمی او گفت تا من اینجا باشم ـ
 گویی؟ چه می ـ
 توانی او را ببینی. گفت تا مرا نفرستی خانه نمی ـ

 رو به رویش نشستم و پرسیدم:چرخیدم و  پاهایم سست شد. گیج شدم.
 چرا؟ ـ
 دانم! نمی ـ
 برخیز برویم. ـ
 کجا؟ ـ
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 مگر نگفتی باید تو را به خانه بفرستم؟ ـ
 خندید و گفت:

 وگو کنیم. می گفتشتاب نکن، باید ک ـ
 چه؟ ةدربار ـ
گفت ما و  می جانوران و گیاهان دارد. ةزاد دیدگاهی شگفت دربار گرزمان ـ

 بزرگ هستیم. یفرَوَهر های های بسیاری داریم و پاره آنها همسانی
ند که دار هاییفرَوَهر کنند، جاندارانی که در زمین زندگی می ةهم آری. ـ
ها  روندِ پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهی این پاره .هستند هایی از سپندارمذ پاره

تر و  خام، پخته فرَوَهرشود. هرچه  کالبد آغازیان آغاز می از زایششان با پیکرـ
دستیابی به  گردد و به سویِ تر می فروزشِ آتشِ درونش تابناک تر شود  پیشرفته

لکانِ پیشرفت و پله از پ پله فرَوَهردیگر،  هایِ در گام رود. تنِ بهتری پیش می
 گیتایی گیاهی به زندگیِ هایِ کالبدِ گونه رود و در پیکرـ بالندگی باال می

 زندگیِ ةشود که پا به پهن ای دانا و آگاه می اندک به اندازه اندک گردد. بازمی
تری  آماده ةپیشرفت زمین برایِ یی در تنِ جانوریاَثورا فرَوَهر نهد. جانوری می

 رود که شایستگیِبتابِ بیشتری پیشرفت کند و تا جایی پیش تواند با ش دارد و می
 زایش در تنِ مردمی را بیابد.

 ناهیتا آشفته شد و با آوایی آکنده از ناباوری پرسید:آ
جانوری و گیاهی و آغازیانی هم  زندگیِ ةخواهی بگویی ما پیشین می ـ

 داریم؟!
 .آره ـ
یی دیوانگی است، یک داشتنِ چنین باورها این دیگر پذیرفتنی نیست! ـ

 چون و چرا!بی دیوانگیِ
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از ما دور شد، او را به آرامش  یمناک از جا جهید و چند گامبه یکباره ب
 فراخواندم و گفتم:

پنداشتی،  پیش از دیدار با مادربزرگ هم بسیاری چیزها را دیوانگی می ـ
 چنین نیست؟

گرفتم تا او  بازگشت و کنارم نشست، دهان گشودم و سخن به کار ایستاد؛
هایی ناهمگون  ی جانوران و گیاهان ویژگیابد که ساختار و رنگِ کالبدِ اثیردری

 با کالبدِ درخشانِ ما دارد.
وی  کالبد اثیریای از  هر دسته از فرزندانِ پروردگارِ زمینیان وابسته به الیه

خود  وابستگانِ درپیِ پی هایِ زندگی ةها چرخ هر الیه جدا از دیگر الیه هستند؛
 .کند را راهبری می

زمین، جانداران از  فرَوَهر  بزرگ انِ پیشرفتِ دانایی و آگاهیِودر نخستین خ
درپی و رفت و  پی هایِ زندگی ةآغازیان تا هوشمندترین جاندارِ زمینی، در چرخ

وم را وانِ دپا گذاشتن به خ برند تا شایستگیِ آمد میانِ مینو و گیتی به سر می
 بیابند.

دگان به آن پهنه، دیگر نیازی به کالبدِ درخشان و پیکرِ خاکی باالرون
وان کارآیی ندارد و در آن خ گیتاییو پیکرِ  کالبد اثیرینخواهند داشت، چراکه 

 و بایسته را به کار خواهند گرفت. ی شایستهزندگی در آن الیه، کالبد برایِ ناآن
، بازگشتی گیتایی بازگشت به زندگیِ ای پیشرفته هایِفرَوَهرن چنا برایِ

ای برگزیده، به  چون فرستاده فرَوَهردر چنان بازگشتی،  دلبخواهی خواهد بود.
منشانی که از خود گذشته و  نیک شتابد و به یاریِ شدگانِ خاک میدربند یاریِ

 آورد. بزرگی پدید می هایِ دگرگونی ،اند به خودباوری رسیده
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ان یا همان وشدن تا هفتمین خ تر ییاَثورادر راهِ  فرَوَهررازآلودِ  واالیشِ
وانِ آغازین، خ  پس از پشتِ سر نهادنِ هفت شود. پی گرفته می مانگروث

کرانگی و رسیدن  روندگی تا بی این باال نهند. خانی دیگر می پا به هفت هافرَوَهر
بخشِ جهان از جنبش  هستی دانایِ شدن و پیوستن به بزرگ اَثورا به بلندایِ

 ماند. بازنمی
هرگز هیچ  سویه است. ایی و افزایشِ آگاهی یکزرگراهِ پرورشِ دانب

آید که  مردمی، گاهی پیش می ةدر الی گردد. تر بازنمی پائین یهای ی به الیهفرَوَهر
تندِ گرانیگاهِ روانیش  هایِ خاکی و تکان زندگیِ هایِ ی در کشمکشفرَوَهر

هایی از  او را به بخش پیوندگاهش جاییِ شود و جابه کردگی می گرفتارِ خودگم
آورد که وی خود  کشاند و بینشی پدید می پنهانش می خردمندیِ درونیِ بایگانیِ

تنی و روانی از  هایِ درمان اگر این پنداشت در پیِ ندارد.پ را جانور یا گیاه می
  دیگر، گرانیگاهِ روانی خود به میان نرود، با مرگِ آن کس و رفتنش به گیتیِ

شوند که با پروردنِ  گاهی نیز کسانی پیدا می گردد. ست بازمینخ خود به جایِ
جا کردنِ پیوندگاهِ خویش، خودآگاهانه تنی و بینشی جانوری یا  جابه تواناییِ

این  زندگیِ ةاندوزی دربار سازند تا به کاوش و دانش خود می گیاهی برایِ
اند گیر  گذاشته ای که به آن پا بسا چنین کسانی در الیه چه آفریدگان بپردازند.

ناچار زندگیشان را تا هنگام مرگ با تنی جانوری یا گیاهی پی  افتند و به می
گاه  گردند. مردمی بازمی ةنیز با رسیدن به گذرگاهِ مرگ، به الی ناگیرند. آن می

اند،  جا کردنِ پیوندگاهِ دیگران را به دست آورده جابه نیز کسانی که تواناییِ
خویش به  ةآرمانِ پژوهشگران دشمنی یا در راستایِ کسانِ دیگر را از رویِ

شده  آن کسانِ دگرگون کنند. جان دگرگون می ای جانور و گیاه یا چیزی بی گونه
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خود یا به دستِ همان کس که جادویشان  به  تا هنگامی که پیوندگاهشان خود 
نخست  به جایِ جا کردنِ پیوندگاه را دارد جابه کرده یا کسِ دیگری که تواناییِ

اگر هم این  مانند. جان می در پیکرِ جانوری، گیاهی یا چیزِ بی ،بازنگردد
، گیتاییمرگ به درازا انجامد، با رخ دادنِ مرگِ  دگرگونه شدن تا هنگامِ

آنچنان که بوده پا به کالبدِ روانیش گردد و  گرفتارِ جادو از بند رها می فرَوَهر
 نهد. جهانِ فراخاکی می
 ةآیند و به الی جانوری بیرون می ةاز باالترین الی هاوَهرفرَهنگامی که 

 پیوندند، پس از آمادگی یافتن در جهانِ مینو برایِ زمینی می ةآفرید مردمی یا بهین
چنین  آزمایند. را می جایگاه، نخستین زایشِ خود در الیة مردمی زندگی در این

ان چون مردم ندِ دیگران، همگیتایی بازگشت به زندگیِ هنگامِ هایی بهفرَوَهر
اگر از آموزش و پرورشی درست برخوردار شوند،  ناجامی تهی هستند. آن

هایی که هزاران سال در فرَوَهرتوانند راهِ سد ساله را یک شبه بپیمایند و از  می
 اند پیشی بگیرند. زندگی کرده الیة مردمی

خویش  آزمایشگاهی هایِ به سخن آمد و از آزموده بهنازخاموش که شدم، 
دانستم  نمی پیرمردِ جادوگر درآمیخت. هایِ ها گفت و آنها را با آموزه سخن

 .پیش آمده بوددانشمند چرا  بانویِ بهبودیِ انگیز برایِ میانی آن مردِ شگفتدر پا
بهبودِ بیماران به کار گیرد  هایش را برایِ خواستم توانایی هر بار از او می

ام را  کودکانه خواند و دلسوزیِ بین می تهکرد و مرا نادان و کو ریشخندم می
زندگی به شمار  هایِ ها و واکنش کنش برآمده از ناآگاهی و نشناختنِ چگونگیِ

 آورد. می
داد.  بیشتری نشان می شد و پذیرندگیِ آرام از سرسختی دور می ناهیتا آرامآ

وری سخن بهنازواداشتنِ جانوران به سخنگویی کشید،  به چگونگیِ ناسخنانِ آن
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ترین چیزها سخن بگوید،  پیچیده ةتوانست دربار دست بود و به سادگی می چیره
 گفت: او می
گاه  هیچ بینانه و خشک است. وگو بسیار تنگ برداشتِ ما از گفت ـ
گویی و سخن گفتن چون خودمان  توانیم جاندارانِ دیگر را وادار به واژه نمی

هایی به آنها یاد داد که  ود شیوهش بکنیم، هرچند این کار هم ناشدنی نیست! می
کر و  هایِ گونه برخورد با هم ما هنگامِ ما را بدهند. هایِ پرسش به یاریشان پاسخِ

ای بهره  کارگیری واژه، از زبانِ ویژه  بدونِ به ناوگو با آن گفت اللِ خود برایِ
 وگو، همیشه نیاز به کاربردِ واژه نیست. گفت رو برایِ بریم، ازاین می

اش گرفت،  دهانِ گشوده هایش را جلویِ هیتا شادمانه جیغ کشید و دستناآ
 پرسیدم:

 کشی؟ چرا جیغ می ـ
پدر و مادرم تا توانستند در  توانستم با سگم سخن بگویم. می دمبچه که بو ـ

 کنم. گوشم خواندند که این کار نشدنی است و دارم پنداربافی می
 اندوهگینانه آه کشید و گفت:

وگو با جانوران  را فروختند و وادارم کردند بپذیرم که گفتآنها سگم  ـ
 ای است. بیمارگونه پنداربافیِ
  گفتم:

ما را از بینش و روشِ درست  ةهم دُژآگاهدریغا که آموزگارانِ ناآگاه یا  ـ
 کنند. دور می

خنده از پندارها و ربارِ دیگر لب به سخن گشود و شادمان با لبی پُ بهناز
مانندی داشت و  بی بلندپروازیِ در سر داشت سخن گفت.هایی که  اندیشه

 ةوگویمان به درازا کشید، شیفت گفت پروراند. بزرگی در سر می آرزوهایِ
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سرانجام دلتنگی به  شنیدیم. گفت و ما می بودیم، او میسخنیش شده  شیرین
 سراغش آمد، آه کشید و گفت:

 شده. ها تنگ بچه ، دلم برایِبازگردم خانه خواهم به می ـ
آئینه را باال برد و به وارسی  و آناهیتا هم برخاستند. بهنازاز جا برخاستم، 

 چهره و موهایش پرداخت، آهسته گفتم:
ر شود و آن را پیدا نکند آشوب باید آئینه را برگردانیم، اگر مازیار بیدا ـ

 کند. پا میبر
م پسش سرانجا توانست از آئینه دل بکند. زیرچشمی نگاهم کرد، گویا نمی

ناهیتا از تاالر بیرون و آ بهناز مازیار گذاشتم و همراهِ تختِ داد، آن را رویِ
 رفتم.

هنگامی که  بخشِ پذیرش چشم به راهمان بودند. پزشکان در روان ةهم
پرستاران پیش از رسیدنِ ما آنان را  رو شدیم. ا پیشوازِ خوشایندی روبهرسیدیم ب

 بودند. آگاه کرده بهنازاز بهبودِ ناگهانی 
آزموده فراهم گردید تا تندرستی و  پزشکانِ زبردست و کار انجمنی از روان

بسیار به درازا  هایی ها و آزمون چنان سنجش د.زیابی شوار بهناز خردمندیِ
ناهیتا از خواستم در انجمن باشم، آ گاه برایم خوشایند نبود. نمی ید و هیچانجام می
 زده شد و پرسید: که با دیگران همراه نشدم شگفت  این

 خواهی در انجمن باشی؟ نمی ـ
 نه. ـ
 چرا؟ ـ
 زاد. گرزمان خواهم بروم سراغِ می ـ
 ؟ای را فراموش کرده بهناز سخنِ ـ



  187 .............................................................................................................. خودباختگان

 
 

 روم بیرون کمی راه بروم. هایش را آگاه کردم تا بیایند، می بچه نه. ـ
 توانم همراهت باشم؟ می ـ
 چراکه نه، بفرمائید. ـ

بیرون رفتیم و پس از گردشی دلپذیر در باغ،  از ساختمان همراهم شد.
 کاخِ باشکوه نشستیم. جلویِ سنگیِ هایِ یکی از پله بازگشتیم و رویِ

ها درگیرش  ن گفت که سالهایی سخ گردشمان از پژوهش ناهیتا هنگامِآ
خوشبختانه او  نمایه داشت. خواب و خواب ةاو دانشی درخور دربار بوده است.

پندارند کسی  آورند و می اب را برادرِ مرگ به شمار میاز کسانی نبود که خو
بیند یا  که خوابیده تنها دم و بازدمی ناچیز دارد و گاهی نیز چیزهایی می

پندارهای نادرست دربارة  نمایانند و دیگر هیچ. فرشتگان آینده را به وی می
 گیرد. از نداشتنِ شناختِ درست از ساختار و سازمانِ تن و روان مایه می خواب

در بینشِ ایشان  جهان و خویش دارند. ةبینانه دربار باورهایی کوته ین کسانچنا
رود و ما  گیتی بسیار ساده و کوچک است و زمین گرانیگاهِ هستی به شمار می

 بزرگ دادارِ آفرینشگر هستیم. ةترین آفرید برگزیده
خی و پندار، خداوند در آسمان جایگاهی و کا مردمانِ خودبزرگ در باورِ

راند و  اورنگی دارد و همانندِ پادشاهانِ زمین بر جهان و جهانیان فرمان می
چاپلوسانِ درگاهش ساخته و  همسانِ فرمانروایانِ ستمگر، بهشتی آنچنانی برایِ

در  در بند کشیدنِ سرکشان پرداخته است. رشکنجه برایِفشان و پُ دوزخی آتش
پندارند  می پاافتاده است. یز ساده و پیشچ  ، همهیبین نگرشِ چنین باورمندانِ کوته

شویم تا کوتاه زمانی در این خاکستان، چون  ما به یکباره زاده می
زیستِ  ةکردگانی زیسته و از خداوند فرمانبرداری کنیم تا شایست گم میهن

، مرگ پایانِ زندگی شمرده یدر چنین باور جاودانه در بهشتی آنچنانی گردیم.
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بمانند تا روزِ رستاخیز راه  به ذشتگان زمانی دراز چشمشود و بایستی درگ می
همه داوری کرده، بهشتیان و دوزخیان را  ةآن روز نیز خداوند دربار برسد.فرا

دیگر   کردارشان برسند و پادافرهِیا  پاداشکند تا هر یک به  از یکدیگر جدا می
مرگ بسیار خواب نیز چون کسانی که برداشتی از این دست دارند،  برایِ هیچ.

 هایی رازمند، ها پدیده نمایه دانند که خواب و خواب نمی ناساده است. آن
 هستند.  ناشناخته و پیچیده

ای دارد که به یاریشان دانش اندوخته و  گانه پنج هایِ ما گیرنده گیتاییپیکرِ 
 هایِ که میدانِ بینایی و شنوایی و دیگر اندامازآنجا پردازیم. به کاوش در گیتی می

سازیم تا آنها را  ناچار ابزارهایی می ما بسیار تنگ و کوچک است، به ةگیرند
گذشته از  تواناتر کنیم و به یاریشان خود و جهانِ پیرامونمان را بهتر بشناسیم.

کاوش در خویش و  نیرومندتری برایِ ابزارهایِ پیکرِ خاکی؛ هایِ این گیرنده
آنها بسیار فراگیرتر و  کاراییِ رند.ه در کالبدِ درخشانمان جای داجهان داریم ک
هنگامی که پیکرِ خاکی به  است. گیتاییپیکرِ  هایِ تر از گیرنده بهتر و توانمند

هایش همچنان بیدار  و گیرنده یازه کند، کالبدِ اثیررود تا نیرو ت خواب می
روی هنگام خواب تنها  نیاز به خفتن ندارد؛ ازاین روانی کالبدِ مانند، چراکه می
اگر ما به دانشِ کاربردِ آگاهانه و  افتند. از کار می گیتاییپیکرِ  هایِ یرندهگ

خواب  توانیم هنگامِ می ،یابیمبدست  کالبد اثیری هایِ ی توانمند ةشد ریزی برنامه
 پژوهی را پی بگیریم. نیز روندِ دانش

بهایمان را در آغوشِ خوابی ناآگاهانه  گران وم از زندگیِِکم یک س دست
در فرجامِ  شود. کودکانه تباه می یهای وم دیگر نیز با سرگرمیکنیم. دوس ی میسپر

شویم  شویم و رهسپارِ دیگرسو می رو می کار نیز تهیدست و نادان با مرگ روبه
 تا دریغِ از دست دادنِ زمانی ارزشمند را بخوریم.
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یازمندِ کالبدِ درخشان، ن هایِ کاربردِ دلخواهِ گیرنده به تواناییِ دست یافتن
آنها از هرز رفتنِ  روزمره است تا به یاریِ هایی در زندگیِ برگزیدنِ شیوه

 درونیمان جلوگیری کنیم. نیروهایِ
 گیتاییپیکرِ  هایِ توان بر کارآیی گیرنده درونی می با همسویه کردنِ نیروهایِ

کالبدِ درخشان چون  را نیز به کار انداخت. کالبد اثیری هایِ افزود و گیرنده
تواند در جهان شناور  این کالبد به سادگی می بندِ خاک نیست. خاکی پای پیکرِ 

یا به  زمین و کیهان سرکشی کند جایِ شود و چون پرتویی درخشنده به همه 
دربندِ خاک یا  هایِفرَوَهرپنهانِ درونمان بپردازد یا با  کاوی در خردمندیِ ژرف

گو بنشیند یا با خودآگاهانه کردن و به گفت در گیتیِ دیگر درگذشتگانِ باشنده
سپندارمذِ  داناییِ ةاندوخته در گنجین ةکران از دانشِ بی پیوندمان با سپندارمذ،

کشیده  اَنغرَمینو خواب به سویِ ما هنگامِ فرَوَهرگاهی نیز  زمین بهره گیرد.
 کنیم. اهریمنی برخورد می شود و با دیوهایِ می

توان با دست یازیدن به  ی هستند که میگردی ابزارهای زیستی و خواب خواب
برداری کرد و بدونِ هیچ درنگی به  دم زندگی در جهانِ خاکی بهره  به  آنها از دم

کسانی در این میدان کامیاب  پیش تاخت. فرهمندی و فرهیختگی سویِ
خود را به زندگی شیار نباشند و دم نیز ناهُ گردند که در زمانِ بیداری یک می

رِ بیهوده نیاالیند، وگرنه کسی که بیداریش چونان خوابی سرشار گفتار و کردا
 ةتنها پیشرفتی در زمین گرفتنِ این دانش نه از ناآگاهی و نادانی است، با یاد
 هایِ روی با کج خردمندانه نخواهد داشت، پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهیِ

 د داد.پیشینِ خویش را نیز به باد خواه هایِ جویانه، اندوخته جاه
 هستند که گاه پرده از نماها، هشدارهای از سوی ناخودآگاه نمایه خواب

تا  دهند بیدارباش می نماخودآگاهبه  دارند یا پنهانمان برمی هایِ نژندی روان
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پندارانه از کنارِ این   دریغا که ساده .رویم پریشی می دریابد که به سوی روان
بیهوده و  انده، همگی را پندارهایِگذریم و همه را به یک چوب ر ها می پیام
 آوریم. ارزش به شمار می بی

به پایمال کردنِ زمانِ  شده از کودکی بر ما بخش چیره زیان ازخودگسیختگیِ
و  شیاریدر آغوشِ ناهُ کودک با غلتیدن پردازد. زودگذرِ زندگیمان می

ت از دس او اندک فرهمندی اندک گسیختگی برآمده از آموزشِ نادرست، ازهم
گونه در خود  چون کران و کوران، کرم رود؛ با از دست دادن فرهمندی می 

شگفتا که هرچه از خویشتنِ خویش دورتر  .کنیم و پیشرفتی نمی لولیم می
به سرکشی و  ،ی جدابافته پنداشته ا بیش از پیش خود را تافته شویم، نابخردانه می

 .پردازیم روزافزون در زمین می خونریزی و ویرانگریِ
هایش پرسیدم و از آنچه که گفت به بسیاری  نمایه خواب ةناهیتا درباراز آ
آنچه را که شبِ پیش در خواب دیده بودم  ناخودآگاهش پی بردم. هایِ ویژگی

 ناهیتا بازگو کردم تا ببینم چه برداشتی از آن دارد.آ برایِ
 ور بود.کرانی شنا بی را دیده بودم که در تیرگیِ بهنازنمایه  در آن خواب

برد و شادمانه آن را  میبه کندویی انباشته از انگبین فروپی انگشت  در پی
اش نیش  پیکرِ برهنه جایِ  خشمگین نیز وزوزکنان بر همه زنبورهایِ لیسید. می
 کرد. نیشِ خویش را رها نمیخواری پُر آورد و نوش او خم به ابرو نمی زدند. می

سخنانش بافی کرد، گاه خود نیز از  ام بسیار افسانه نمایه دربارة خواب
زیستی بودیم که  خواب و خواب ةوگو دربار سرگرم گفت گرفت. اش می خنده

پیشوازشان  برخاستم و به مراهِ دختر و پسرش از راه رسیدند.به ه بهنازهمسرِ 
به  تاب و برانگیخته بود. رش بسیار بیهمس شتافتم و شادباش گفتم.

 را ببینند. بهنازار شادمان شدند و شتابان رفتند تا هایشان پاسخ دادم، بسی پرسش
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 ناهیتا پرسیدم:ن رو به آاپس از رفتنِ آن
 آیی؟ زاد می با من به دیدار گرزمان ـ
 دانم! او هیچ نمی ةدربار ـ
گوید زمینی نیست و از کهکشانی  می نامد. زاد می پیرمرد خود را گرزمان ـ

او تختی در  کند. ها زندگی می دوردست آمده و هزاران سال است با زمینی
نشستن یا  کس یارایِ هیچ شود. نخورده دیده می آسایشگاه دارد که همواره دست

 کنند. ترینِ دیوانگان نیز از آن دوری می آن را ندارد، دیوانه درازکشیدن رویِ
 چرا؟ ـ
 دانم! نمی ـ
 خوابد؟ او کجا می ـ
س ک ا در خواب دیده باشم، هیچبه یاد ندارم که او ر خوابد. زاد نمی گرزمان ـ

 شود. ها ناپدید می ها و ماه گاه روزها و هفته دیگر نیز او را خفته ندیده است.
یا در آسمان به اند که پیرمرد از دیوار گذشته  گویند چند بار دیده پرستاران می

شناسم که به او بدبین باشد، همه دوستش  کس را نمی هیچ پرواز درآمده است.
 دارند.
تالش کردم برایش روشن کنم که همواره کسانی  د.اهیتا سردرگم شده بونآ

نوردند و با به کار  شده را درمی شناخته هایِ شوند که چهارچوبِ توانایی پیدا می
دهند.  انگیز انجام می کالبدِ درخشانشان کارهایی شگفت هایِ گرفتنِ توانمندی

 شوند. هراسان مینامند و از کردارشان  را جادوگر می نامردمان آن
 ی است.کالبد اثیر هایِ پهناورِ توانایی ةجادو و جادوگری گام گذاشتن به پهن

 منشی به کار گرفته شوند، راهگشایِ ها در راهِ پرورشِ نیک اگر این توانایی
ای به  تازه ةشوند و دریچ روانی ما می هایِ ها و گرفتاری بسیاری از درماندگی
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کنند و  ما را پاره می گسیختگیِ خودباختگی و ازهم یِگشایند و بندها رویمان می
 دارند. بازمان می  نِ چاهِ نادانی و ناآگاهی و ناتوانیاز سرنگونی در بُ

اش از کاخِ  و خانواده بهنازجادوگری بودیم که  ةسرگرم بگومگو دربار
که به آن زودی کارِ سنجشِ روانی و  از این فراموشان بیرون آمدند. برخاستیم.

به یکدیگر بدرودی گرم  زده بودم. بود شگفت ردآزمایی او به پایان رسیدهخ
شادکامی و پیروزی کردیم. خواهش کرد به دیدنش بروم.  برایش آرزویِ گفتیم.

ناهیتا پیشنهاد کردم همراهِ من به ن به آابا خشنودی پذیرفتم. پس از رفتنِ آن
شادمانه پذیرفت، به راه  گردد. زاد بیاید و با او از نزدیک آشنا آرامگاهِ گرزمان

ای، پا  درِ آبگینهافتادیم و از تاالرها و راهرو گذشتیم و پس از پشتِ سر گذاشتنِ 
هایم  ماهیچه وزیدن گرفت. کوهستان  دم سوزِ سردی از سویِ همان به باغ نهادیم.

 ناهیتا گفت:هایم بر هم خوردند، آ ند و دندانفشرده شد
 وای چه سرمایی! ـ

پیچیدند و  ابرها در هم می ها نگریستم؛ اندم و به چکادِ کوهخسر چر
ای کمرنگ و ناپیدا چیزی از  گرفتند، بجز سایه بلند را در بر می هایِ کوه

باشکوه  هایِ شد، گویا برف و بورانِ زود هنگام در آن بلندی کوهستان دیده نمی
 کرد. تاخت و تاز می

چنین  دانند. میدر آسمان  سرگردانی سنگِاندیشان زمین را  بینان و ساده کوته
ای  منشانه دد زمین از هیچ نامردمی و نابکاریِ در راهِ ویرانگری بر رویِ یکسان

 گیتاییِشتابان و چرخان، پیکرِ  دانند که این گویِ فروگذار نیستند و نمی
شمار را در آغوشش پرورانده و  خردمندی است که جاندارانِ بی فرَوَهر بزرگ

فرزندانِ  ی که چون مادری دلسوز به کردارهایِفرَوَهر بزرگ د.پروران می
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نگرد و امید دارد که روزی این کودکانِ  خویش می ةخودباخته و به اهریمن پیوست
 بازگردند. شابه راهِ اَ زهکارب

کشتارِ دام و دد و  پنداریم، آزمندانه به دانشان که خود را دانشمند می ما بی
کشیم و  بها را از دلِ زمین بیرون می گران هایِ کانی درخت سرگرمیم.

 ریزیم. ارزش دور می بی هایِ زمانی نگذشته همه را چونان دورانداختنی اندک
ها و  دریاها و بیابان پراکنیم. آالییم، زهر در آسمانِ شهرهایمان می ها را می آب

ن هایما ریختنیدور شدنی برایِ نارها را چون انبارهایی بزرگ و پُ کوهستان
افتیم و به کشتار و  به جانِ یکدیگر میگاه  و بیکه گاه  از همه بدتر این بینیم؛ می

 پردازیم. خویش می هایِ گونه هم نابودیِ
انِ کوتاه و ها و درخت راهِ باریک و خزیده به میانِ انبوهِ درختچه پا به کوره

بازویم را  ناهیتاشد. آ رفت ناپیداتر می ر باغ پیش میچه دبلندی گذاشتیم که هر
 گرفت و گفت:

 ترسم. من از جنگل می ـ
 اینجا باغ است، جنگل نیست! ـ
 باغ نیست، جنگل است! ـ

 خندیدم و گفتم:
 جنگلی دیرینه است. ةگویی، بازماند راست می ـ
 از آن پیرمردِ جادوگر برایم بگو. ـ

یار او گاه بس زاد پرداختم. گرزمان هایِ ویژگی قاه خندیدم و به بازگوییِ قاه
بسیاری  باورنکردنیِ هایِ داستان گیرد. کند و گاه گنگی در پیش می می رچانگی پُ

 دهد. گوید و کارهایی شگفت انجام می خود در زمین و آسمان می  از زندگیِ
برآمده از  ةگون بیمار پندارهایِ ةپنداشتم دربار می نخستینِ آشناییم با او روزهایِ
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ک این باورِ کودکانه رنگ باخت و پس از اند اندک گوید؛ دیوانگیش سخن می
ن آ پیداییِ چگونگیِ ةپژوهش دربار سرگرمِ سخنانش ةموشکافان بررسیِ
ن و یافتم، چراکه بُ کاویدم کمتر می هرچه بیشتر می وی شدم. ها در مغزِ داستان

 ای نادرست استوار شده بود. بر اندیشه کاوشم ةپای
زادگاهشان را هایش  گونه و هم هزاران سال پیش او گفت زاد می گرزمان

را یاری کنند و با  زمین  سپندارمذِاند تا  به زمین آمده  پشتِ سر نهاده
هایی در سازمانِ آفرینشِ جاندارانِ هوشمندِ زمینی، به روندِ پیشرفتِ  دستکاری

گفت در سراسرِ زمین  می اندوزی پروردگارِ زمینیان شتاب بخشند. دانایی و دانش
پس با شتاب دادن به اند، س آن پرداخته هایِ اند و به شناسایی ویژگی پراکنده شده

شمند در زمین را پیش جانورانِ زمینی، پیدایشِ جانوری اندی روندِ دگرگونش
دارا بودنِ خردِ  با ویژگیِ مردمگونه با جهشی که روی داده،  بدین اند. انداخته
 گذرد که چندان نمی د.وش یمگرایی پدیدار  گر، توانِ اندیشیدن و شناخت گزینش

آن  رسد؛ فرامی ه از آسمان بر زمینفرودآمد گانِادتفرس زمانِ بازگشت به کیهانِ
بیامیزند و همواره   مانند تا با مردمانِ زمینی در زمین می ناهنگام گروهی از آن

 جانوری جلوگیری کنند. در کنارشان باشند و از بازگشتشان به زندگیِ
آمیخته با زمینیان بود  بهترانِخودش یکی از همان ازما ةگفتزاد نیز به  گرزمان

خواسته، میانِ گیتی و  خود هایِ مرگ و زندگی ةکه هزاران سال است در چرخ
نژادانش یا زنان و مردانِ  آمیزش با هم کند تا به یاریِ مینو رفت و آمد می

 دنشان به سویِموزشِ مردمان، پرورشِ کودکان و راهنمایی کرزمینی، آ
مند، دانشمند، دانا، آگاه  پیدایشِ مردمانی بینش ةپژوهی، زمین پژوهی و روان دانش

سازمانِ گروهی و  سازیِ گام در راهِ دگرگون ناینزمیم گردد و منش فراه و آزاد
 نیز در همه جایِ بهترانازمابه گفتة او دیگر  زمین بگذارند. در  زندگیِ ةشیو
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خاکی و بیشتر در جهانِ  ی در زندگیِگاه زمین سرگرم چنین کاری هستند.
پیشرفتِ زمینیان  وگو و ارزیابیِ بینند و به گفت فراخاکی یکدیگر را می

 کنند. گاه نیز با فرستادگانی از کیهان دیدار می پردازند؛ می
به دوش کشیدن بارِ آموزش و  ه، هنگامی که او برایِپیرمردِ فرهیخت ةبه گفت

د، پس از سپری کردنِ ناآگاهی نخستین و گرد پرورشِ من به گیتی بازمی
ای  دوشیزه وجویِ پنهانش، به جست به خردمندیِ خویش و دست یافتن بازشناسیِ

هنگامی  پردازد. خویش برگزیده بود می من و همسریِ مادریِ که از پیش برایِ
پس از  آمیزد. وار با او درمی شود و دیوانه خود می بی یابد از خود  که او را می

مردِ دیگری درآمده  یابد که آن دختر، پیشتر به همسریِ زش، ناباورانه درمیآمی
نادرست نتوانسته بود به خویشتنِ خویش چشم  هایِ آموزش است، چراکه در پیِ

 راهِ همسری که پیش از زایش برگزیده بود بماند. به گشوده و چشم
 ةبر پای، گیتایی گفت، هر کس پیش از بازگشت به زندگیِ زاد می گرزمان

زاد،  خود جای زندگیِ ةآرمانِ برگزید گیریِ پی خویش برایِ هایِ نیازها و گرایش
ن گزینشی، خود و چنا در پیِ گزیند. زمانِ زایش، مادر، پدر و همسری برمی

 گردیم. خاکی بازمی  زمان یا با چند سال پسی و پیشی به زندگیِ همسرمان هم
خویش را  ةگمشد ةکند نیم ر میهمین گزینشِ پیش از زایش، ما را وادا

 گیریِ روانی با او و پی رسیدن به هم ای برایِ همسرانه وجو کنیم تا زندگیِ جست
اگر به خودشناسی نرسیده و شتابزده کسِ  خودمان بیاغازیم. ةبرگزید هایِ آرمان

دیگری را به همسری برگزینم، شکافِ خودباختگی و ازخودگسیختگی ما 
 گردد. دور از دسترس می شاشود و بازگشت به راهِ اَ تر می تر و ژرف بزرگ

اش برخورد  گمشده ةآید که کسی پس از همسرگزینی، با نیم گاه پیش می
 چنین کسان یا بر دلباختگیِ گردد. اش می که بخواهد دلباخته  آن کند و بی  می
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 یا تبهکاری پیش گرفته و زندگیِ سازند سوزند و می خود سرپوش نهاده، می
 آالیند. کشانند و می شکنی به فروپاشی یا پلیدی می خود را با پیمان وییِزناش

کرد  اش را یافته بود به تلخی یاد می زاد از آن شب که دلدارِ برگزیده گرزمان
گفت،  با دلخوری می پرداخت. ترین ناسزاها به سرزنشِ خویش می و با تند

ینی با نابخردانِ خودباخته، نش بین هستند و هم دراز با کسانی که کوته همزیستیِ
وگرنه هرگز چنان پیشامدِ ناگواری پیش  درونیش را آلوده کرده است پاکیِ
 شد. چنان کردارِ ناپسند و ویرانگری نمی ةآمد و آلود نمی

رفت رشد، در خیابانِ پُ زاد که پیش از آن کیوان نامیده می آن شب، گرزمان
 اش بود. گمشده ةافتد که نیم می ناگهان چشمش به زنی کرد، ی گردش می و آمد

کشد و با همة توان شادمانه بانگ  دود، به آغوشش می آن بانو می به سویِ
کند و او را به سر دادنِ آوازی  که انگیزشی پنهان را بیدار می زند، غریویِ می

ن دیوانه از کجا پیدایش ماند که آ زنِ جوان انگشت به دهان می داد. دلکش وامی

 خواهد. شده و چه می
افشانی و پایکوبی بوده، رهگذران را  کیوان که همراه با دست آوازخوانیِ

آیند و به جشن و شادمانی مردِ جوان  زنان و مردانِ بسیاری گرد می کند. شیدا می

 نگرند. چرخیده می اش می ای به گردِ گلِ نویافته که چون پروانه
اشناس کششی نیرومند یافته بلندباال که ناخودآگاه در دلش به جوانِ ن بانویِ

چندان  سپارد. دوزد و خود را به دستش می بود، با شیفتگی به او چشم می
آمده را به پایکوبی و آوازخوانی که جوانِ رازمند، کنجکاوانِ گرد گذرد نمی
درپی بوسه بر  خود نیز دست بر کمرِ دخترِ زیبا انداخته و پی کشاند. می

 زند. هایش می لب
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رهگذرانِ بسیار بدان  پردازند. افشانی می و شادمان به دست  تهآنها برانگیخ
جشن و پایکوبی  شتابند تا ببینند آن دیوانگان چرا خیابان را برایِ سو می

 رسند. شود و چند پاسبان هم از راه می کم آشوبی برپا می کم اند. برگزیده
شود و  ود میخ از خود بی رود. هایش می انگیزشِ مردِ جوان فراتر از پایبندی

آید و  زن به خود می آمیزد. با زنِ جوانی که در آغوشش آرمیده بود درمی
جیغ و  تواند؛ نمی نِ نیرومندِ مرد بگریزد؛کند از میانِ بازوا کشان تالش می جیغ

گرانِ سرخوش به  ناگهان بازی پراند. دیگران می فریادخواهی او مستی را از سرِ
 خودش ةکیوان یا به گفت به دام افتاده را رها کنند.ا زنِ تازند ت مردِ نابکار می

جادویی با زنِ  زادِ کیهانی با نیرویی ناشناخته همه را پس زده و آمیزشِ گرزمان
جانِ زن  سپس در برابرِ دیدگانِ ناباورِ دیگران، پیکرِ نیمه گیرد. هوش را پی می بی

دارد و شناور  رمیکشد و چون شاهبازی تیزپرواز از زمین خیز ب را به دوش می
 رود. کوهستان می در آسمان به سویِ

در آستانة بامداد،  بوده است. دیگری نیز آبستنِ رویدادهایِ رو آن شبانگاهِ سیه
در  بیند. پندارد خواب می گشاید و می آید، چشم می زنِ ربوده شده به هوش می

بودند و آسمانِ ها برپا ایستاده  سنگ ها و تخته کوه جایی ناشناس که پیرامونشان
کشید  بر سرشان دامن گسترده بود، کنارِ آتشی که زبانه میرستاره تیره و پُ

به سختی برخاسته و  نگریست. مردی آوازخوان می خوابیده بود و به پایکوبیِ
زند و  شتابد و در برابرش زانو می او می درنگ به سویِ نشیند، مرد بی می

بیند یا  پرسد که آیا خواب می ورانه میزن نابا بوسد. هایش را گرفته می دست
کند، زن به خود  زاد هرچه را که گذشته بود بازگو می گرزمان بیدار است؟

یابد که آن کششِ  اش درمی رباینده جادوگرِ درونیِ نیرویِ آمده و به یاریِ
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ریزان خود را  ای کرده و اشک ناله گرفته است. ناشناخته از کجا سرچشمه می
 دریغا که این فرجامِ گرید. های می اندازد و های اش می گشته گم در آغوشِ مردِ

ریزد  پیوستن به او اشک می پنداشته زن از شادمانیِ کار نبود و پندارِ مرد که می
 درست نبوده است.

گلی  د که چه دستهیاب گشاید، مردِ بینوا درمی هنگامی که زن لب به سخن می
خود برگزیده که دوستش ندارد  ی برایِگوید که همسر زن می به آب داده است.

که هرگز مهری به آن مرد  با این بِ جاه و دارایی او را خورده است.و تنها فری
کند که  بندوباری پیش نگرفته و پیماندار بوده است و باور نمی نداشته، هرگز بی

 زاد آنچنان به او دست درازی کرده باشد. گرزمان
داشته،  وار دوستش می زنی که دیوانه زاد پس از شنیدنِ سخنانِ گرزمان

گذارد و در  کشد و سراسیمه سر به کوه می خراشی می هراسان غریوِ گوش
گردد، کنارِ آتشِ رو به خاموشی نشانی  هنگامی که بازمی شود. تاریکی ناپدید می

او را تهِ دره پیدا  ةتکه شد خیزد و پیکرِ تکه وجو برمی یابد، به جست از زن نمی
به روی  ازایناو را بسیار کاهش داده بود،  جادوییِ آشفتگیش توانمندیِ .کند می

تر  جانِ دلدارش، درمانده گوید پس از یافتنِ پیکرِ بی می اندیشد. ای می سختی چاره
بخت باشد، نگرانِ  زنِ نگون ةکه در اندیش بیش از آن جوید. می  از پیش چاره

آمده در زهدانِ وی ، از تخم پدیدزن من بوده است که پس از خودکشیِ فرَوَهر
 در گیتی سرگردان شده بود. کالبد اثیریو  گیتاییگسیخته شده و بدونِ پیکرِ 

زاد، او چندی پیش از روی دادنِ آن پیشامد، با مادرم آشنا  گرزمان ةبه گفت
آن  داد. برد و رامشگری یادش می شده بود و او را به گردش در جهانِ مینو می

 اندیشد و سرانجام به یادِ اندکی به خود آمده و بسیار می شب پس از سوگواریِ
شتابد، آنچه را که روی داده را با وی  درنگ به خواب او می بی افتد. مادرم می
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زاد  رزمانگ ةبه گفت مرا بپذیرد. کند مادریِ گذارد و خواهش می در میان می
ن بایست همان شب به دانسته که م میانِ کیهانی است و مادرم نیز از پریزادگ

مادرم پس از  رفته است. بامداد نزدیک بوده و زمان از دست می گیتی بازگردم.
پرد و پدرم را  درنگ از خواب می آمده، بی آگاهی از رویدادِ ناخوشایندِ پیش

کند و شتابان با وی  آمیزش آماده می توان او را برایِ ةکند و با هم بیدار می
 سازد. مرا از سرگردانی رها می فرَوَهرو  درآمیخته

من، با دلی انباشته از  زاد پس از سامان یافتنِ کارِ بازگشت به گیتیِ گرزمان
او که همانجا  ةسرگشت فرَوَهرگردد تا به  سرِ زنِ درگذشته بازمی اندوه به باالیِ

 سرگردان بوده است، یاری دهد.
ماروانان، مردِ درمانده، پیکرِ آن زن به ه ةپس از پیوستنِ روانِ درگذشت

 گردد. دارد و به شهر بازمی زن را برمی ةپار پاره
 ةباری که به دوش گرفته بودم به انداز کنم. هرگز آن شب را فراموش نمی

مانِ زندگیم آس رنجی که از به نابودی کشاندنِ بانویِ .جهان سنگین بود ةهم
پنداشتم و هیچ  ارِ گیتی میخود را بزهکارترین جاند بردم ناگفتنی است. می

دیگر کششی و  ام نداشتم. تباه شده گیتاییِ زندگیِ گیریِ پی ای برایِ انگیزه
ام نداشتم، یکسره به شهربانی  بازگشت به زندگی در میانِ خانواده گرایشی برایِ

 پریش و تبهکار هستم. ای روان کردم دیوانه رفتم و چون بازیگری توانا، وانمود 
کردم دچارِ  ن به ارزیابی سازمانِ روانیم پرداختند، وانمود میپزشکا روان
وار سرهم کردم و  هایی دیوانه داستان شناسم. کس را نمی ام و هیچ شی شدهفرامو

دانگ سر و کار دارند.  ای شش یوانهپزشکان پذیراندم که با د استادانه به روان
 کردند. تیمارستانم  ةکوتاهی روان اندیشیِ نیز پس از هم ناآن
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ناهیتا ناگهان پیش رفتن برایم دشوار شد. به خود که آمدم، دریافتم که آ
کند مرا آرام  هایش را از پشت گردِ کمرم پیچیده، فریادخواهان تالش می دست
 پرسیدم: .کند
 کنی؟! چکار می ـ
 کنم آرام باش. خواهش می ـ
 گویی؟ چه می ـ

چند بار خواستم رهایم کند،  خواست. زد و یاری می درپی بانگ می پیآناهیتا 
هایش  دست فشرد. توان مرا به خود می ةگوشش بدهکارِ خواهشم نبود و با هم

را گرفتم و آنها را از هم گشودم و به سویش چرخیدم، هراسان جیغ کشید و 
 گریان گفت: که به چابکی جهیدم و او را گرفتم.خواست بگریزد 

 خواستم آسیبی به تو بزنم. به خدا نمی ـ
پاسخ  سرانجام بر ترسِ خود چیره شد و برایِ آرام کردنش بسیار دشوار بود.

رویدادی که آن  بازگوییِ هایم سخن آغازید، دریافتم که هنگامِ دادن به پرسش
ام،  ام و او پنداشته دیوانه شده شب در کوهستان رخ داده بود، دچارِ پریشانی شده

 پرسید:
 گردیم؟بهتر نیست باز ـ
 واهی از رازِ این داستان سر در بیاوری؟خ مگر نمی ـ

پا پیش گذاشتم و  رچه بادابادی گفت و به راه افتاد.شانه باال انداخت و ه
ن دنبالم دوید و آستینم را شتابا از او پیش افتادم. بلند پس از برداشتنِ چند گامِ

پاییدمش،  زیرچشمی می کرد. سپرد و گاهی پرسشی می میدوشادوشم راه  گرفت.
سو  سو و آن پیوسته به این شد. رفتیم هراسش بیشتر می یشتر میه پهرچ



  141 .............................................................................................................. خودباختگان

 
 

چندبار خواهش کرد  برد. به سختی آبِ دهانش را فرو مینگریست و  می
 زده گفت: رنگ به رخسار نداشت، بیم تم.گردیم، سرانجام وادارم کرد بایسباز

 گردیم.کنم بیا باز خواهش می ـ
 ترسی؟ از چه می ـ

 ا نگاه کرد، گفتم:هراسان پیرامونش ر
 نگران نباش. ـ

پایش را  تا جنبشی سر شد. رآشفتگی و پریشانیش افزوده میدم به دم ب
که رو برگرداند،  دستم را رها کرد، بی آن گرفته بود و رو به تندی داشت.فرا

 چند گام واپس رفت و گفت:
 گردم. میگردی، من باز اگر تو بازنمی ـ

 شانه باال انداختم و گفتم:
 گردم.توانم باز زاد را ببینم، نمی رزمانن باید گم ـ

گلویش شکست و نتوانست سخنی دهان باز کرد چیزی بگوید، آوا در 
 پاش را باال آورد و تکان داد و رو برگرداند و لرزان به سختی دستِ بگوید.

دنبالش کردم و سپس راه  انناپدید شدنش پشتِ درختتا با نگاه  کشان دور شد.
 افتادم.
آید  گفت که کسی می همواره از روزی سخن می پنهان رازهایِ ةمردِ دانند پیر

رسد و سرافرازانه جهانِ گیتی را واگذاشته به  و با آمدنش وی به آزادی خود می
او آن کس  ةبه گفت بزرگِ دیگری آماده گردد. کارِ انجامِ پیوندد تا برایِ مینو می

خندید و مرا  کردم می و پرسش میآن بان ةهر بار دربار من است. ةگمشد ةنیم
 :گفت نامید و می خرد می بی نابینایِ
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 ای. ای و از کودکی با او آشنا بوده بارها او را دیدهـ 
 زاد توانستم دیدار با بانویی که گرزمان آوردم نمی هرچه به مغزم فشار می

 گفت را به یاد آورم. اش سخن می درباره
ور و نزدیک دست به گریبان بودم که پایم د هایِ با یادمان در خود فرو رفته

بلندِ  ةبانگِ خند اک برآورده گیر کرد و سرنگون شدم.ای سر از خ به ریشه
سراسیمه برخاستم و خاک و  ها به گوشم رسید. زاد از دوردست گرزمان
 پوشاکم را تکاندم. خاشاکِ

 ببیند. بسیار دور را توانست جاهایِ انگیزی داشت و می شگفت پیرمرد بیناییِ
ایم از  داریم، چون ازخودگسیخته شده یبسیار درونیِ هایِ گفت ما توانایی می

برآمده  هایِ ی شمار توانمند انگشت داشتنِ این نیروها ناآگاهیم و در به کارگیریِ
دهیم و همواره از بخت و سرنوشتِ بد  از پیکرِ خاکی نیز ناشایستگی نشان می

 نالیم. می
نابهنگام  داختم، پردیسِ هزار رنگ در برابرِ سرمایِنگاهی به پیرامونم ان

راه با  رسید، بسترِ کوره ها آوایی به گوش نمی کالغ قارقارِبجز  کرد. پایداری می
اندوهباری به خود گرفته  آراستگیِ د و سرخِ درو شده با داسِ بادزر هایِ برگ

آفتاب  کردند. یبازی م درختان دنبال ةشاخ الیِ چند سنجابِ خاکستری البه بود.
کرده انداختم، سپس راه گم  ةنگاهی به ریش جان بود و هیچ گرمایی نداشت. بی

دیده  خزان هایِ پوشیده از برگ ةباریک رفتم راه تر می هرچه پیش به راه افتادم.
 شد. تر می ناپیدا

زاد  آرامگاهِ گرزمان باغ سراغ داشتم، به سویِ هایی که در نشانه به یاریِ
به چمنزاری خرم  گذشته و پای زده سرانجام از میانِ جنگلِ خزان رفتم. می

زنبورها  هایم را نوازش کرد. آنجا از پائیز نشانی نبود، گرمایی بهاری گونه نهادم.
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گوشنوازِ  آوایِ کشیدند. میسو پر سو و آن و پروانگان و پرندگان شادمانه به این
ها  ها و سبزه گل رخشید ود خورشید می رسید. به گوش می آبشاری از دوردست

 کردند. افشانی می انگیز و آرامی دست همراهِ بادِ دل
پشتِ سرِ  پیکر از دلِ خاک سر برآورده بود. سنگی پیل کوه، تخته ةدر دامن

آن اورنگِ سیاه و سنگین، سروی سبز و سربلند، ریشه در زمین دوانده بود و به 
 سنگ رسیدم. نوردیدم و به تختهرویم را در پیشِ شیبِ تندِ نگریست. سپهر می

 از دهانِ اژدهایِ شد نشانش بر جای بود. که پیرمرد دیده نمی با این
خوران باال  وتاب  خاست و پیچ دودِ سپیدی برمی از او تراشِ بر جا مانده خوش

کنارِ آن ابزارِ به  و پا از آن باال رفتم. دست  سنگ جستم و چهار رویِ رفت. می
ا از دندانِ فیل تراشیده گوی آن را برداشتم و نگاهش کردم. جای مانده نشستم،

 هایِ داشتم که درونِ دهانش برگ شده بود. اژدهایی سپید و زیبا در دست
م آن جانورِ تهِ دُ دادند. سپیدی بیرون می سوختند و دودِ ای می تیره ةخشکید

 شد که هنگام مکیدنش دود به دهان کشیده جان سوراخی تنگ دیده می بی
کرد از آن دود دمی بگیرم، با رسیدنِ دود به  زاد وادارم می گاهی گرزمان شد. می

درنگ  افتادم و پیرمرد بی دوید، به سرفه می دهانم، سرمایی شگفت در گلویم می
آمدم هیچ چیزی از  به خود که می رفتم. زد که از هوش می آنچنان بر پشتم می

به دیگرسو پا  گفت مرد می پیر آوردم. زمانِ درازی که سپری شده بود به یاد نمی
آمد چون به گفتة او  چیزی یادم نمی ام. ام و بسیار چیزها دیده و آموخته گذاشته

 ناخودآگاهم ناچیز است. هایِ اندوخته یادآوریِ نیرویم برایِ
دمش  خواستم لب به سوراخِ می هان نزدیک کردم.اژدها را برداشتم و به د

سر بلند کردم و دیدم  شاهینی تیزپرواز بازم داشت. بگذرام که جیغِ ناگهانیِ
 سنگ فرود آمد. شاهینِ زیبا آرام کنارم رویِ آید. ای باشکوه به سویم می پرنده
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 نگریست، در آن چشمانِ سیاه درخششِ آشنایِ با چشمانِ گیرایش مرا می
 دلم جوشید و رنگ از رخسارم پرید. ای در دلشوره دیدم. انگیزی می هراس
دیدم. به سختی آبِ  پادشاهِ آسمان می هایِ خانه زاد را در چشم گرزمان هایِ چشم

 استخوانی از دستم افتاد. اژدهایِ دهان فرو بردم و
سنگ چون بادکنکی که  تخته رویِبر در چشم بر هم زدنی شاهینِ نشسته 

شی در آن بدمند بزرگ شد و به یکباره با بانگی سهمگین ترکید و درخش
ناگهان پیرمرد در برابرم پدیدار شد و خندان  ز میانش بیرون جهید.کورکننده ا

 پرسید:
 ترسیدی؟ ـ

د، با کفِ دست به پشتم ز نتوانستم جوابی بدهم. پیش آمد و کنارم نشست.
 رو به او کردم و پرسیدم: به سرفه افتادم و کامم تلخ شد.

 چگونه این کار را کردی؟ ـ
 آهسته گفت:خونسرد و آرام اژدها را برداشت و 

 توانی. تو هم می ـ
 کنی؟! شوخی می ـ

 نگاهی ژرف به چشمانم انداخت و گفت:
تنیده و درونش به خواب رفته  تو چون کرمی هستی که گردِ خودش تار ـ
 آیی. ات بیرون می خیزی و پس از شکافتنِ پیله به زودی از خواب برمی است.

ر آسمان به پرواز آنگاه دیگر یک کرم خزنده بر خاک نخواهی بود و د
 آمد.  درخواهی

که چیزی بگوید  از جا برخاست و بی آن خندیدم و ناباورانه سر تکان دادم.
 پس از ناپدید شدنش بیشه دوید. سنگ پائین پرید و به سویِ از فرازِ تخته
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کنجکاو از جا برخاستم، پا پیش  ن دیده شد.درخششی زودگذر پشتِ درختا
ناگهان زمین زیرِ پایم به  نم چه روی داده است.جا بروم و ببیگذاشتم تا آن

زمانی گذشت  اندک سنگ افتادم و هراسان به آن چسبیدم. جنبش درآمد، رویِ
درختان بیرون آمد و  الیِ دوان از البه زاد دوان و زمین از جنبش افتاد، گرزمان

سر تا پایش خیسِ  رساند و چهارزانو در برابرم نشست.شتابان خود را به من 
 پرسیدم: چکیدند. درشتی می هایِ آب بود و از موهایش چکه

 سرت آمده؟ چه بر ـ
 هایش را بر هم کوفت و گفت: کفِ دست

 هایت را باز کن، باید آماده شوی. چشم ـ
یافتم  گفت، درمی هرگاه چنین سخن می دلواپسی بر جانم چنگ انداخت.

 د، با نگرانی پرسیدم:ترسی ناشناخته آرامشم را بر هم ز رویدادی در پیش است.
 ای؟ ای برایم چیده چه برنامه ـ
جهانِ خاکی خواهیم کرد، سپس به خود  امروز گردشی در فراسویِ ـ

 پنهانت دست یابی. کاوی به خردمندیِ شوی تا با خود واگذاشته می
پرسشی در مغزم جان گرفت،  ام. به یاد آوردم که چرا به دیدارِ او شتافته

 :پیش از پرسیدنش گفت
 زمانِ زندگی من به سر رسیده است. ـ

 یکه خوردم و لب به گالیه گشودم و یادآوری کردم:
 آسمان بیاید خواهی رفت، چه شد که... گفتی روزی که بانویِ همیشه می ـ

 گیری کنم، گفت: ام را پی نگذاشت گالیه
 او آمده، اینجاست. ـ
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 چه گفتی؟! ـ
شد. به پیرمرد  م، کسی دیده نمیزده و دستپاچه پیرامونم را نگاه کرد شگفت
جان  چون تندیسی بی اش ندیدم. ها و چهره شوخی در چشم نشانی از خیره شدم.

خشی از پشتِ سرم  خش آوایِ نگریست. بر جایش خشکیده بود و خیره مرا می
 شد. آمد و دامنش بر سنگ کشیده می شنیدم، گویا بانویی پیش می

ویی آشنا پیرامونم پراکنده شد و جانی ب .پدید آمدسرمایی خوشایند در تنم 
 تر شد و ایستاد. آمد نزدیک و نزدیک تازه در پیکرم دمید، کسی که پیش می

خاموش نشسته بودم و دلم چون مرغِ  بینم یا بیدارم. دانستم خواب می نمی
کوبید، گویا  ام می سینه هایِ وار، خود را بر دیواره ای با کوبشی دیوانه سرکنده

ون چ وانِ جنبیدن و سر گرداندن نداشتم.ت شد تا بیرون بیاید. ا کنده میداشت از ج
زاد سر خم کرد و به چشمانم نگریست و  گرزمان بزدلی نادان درمانده شده بودم.

 کنان پرسید: نکوهش
 ی پسر؟ا هچرا درمانده شد ـ

 با آوایی لرزان پرسیدم: هانم را فرو بردم ود ةبه سختی آب ترشید
 ؟خوخو خودشه ـ
 برگرد تا ببینی. ـ
 برگردم؟! ب ب ـ

و با  سر چرخاندم روی یشِ رو نداشتم، شرمگین و سرخراهِ گریز و گزیری پ
آرامشی  کردم او در برابرم ایستاده باشد. باور نمی دیدنش از درماندگی رها شدم.

، ش شکفتهای سرخِ لب ةغنچ شگفت در جان و روانم پدید آمد، لبخند زدم.
بلندی کرد و شادمانه  ةزاد خند گرزمان د و سر تکان داد.دلربایانه خندی

 پایکوبی و آوازخوانی و چرخش بر گردِ ما شد. برخاست و سرگرمِ
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آشنا دوخته بودم و  بلندباالیِ ها و بانویِ ناباورانه چشم به آن تندیسِ زیبایی
 تر و زیباتر از آن بود که در هنگامِ بسیار برازنده دن نداشتم.توانِ جنبی

پوشِ سپیدی بر تن داشت و باالپوشی ارغوانی  تن روانیم دیده بودم. هایِ آشفتگی
سیمینِ  پاهایِ سنگ گسترده بود. کرد که دامنش رویِ دوشش خودنمایی می رویِ

 ةپیوست و گیسوانِ کمندش بر پاشن هایی چرمین می پوش تراشش به پا خوش
 زد. پایش بوسه می

پروا به سویش پر گشودم و در  یم گشود، بیهایش را مهربانانه به سو تا دست
 آغوشش جای گرفتم و آرمیدم.
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 آسمان بانویِ
 
 
 

 انگیز داشتیم. ی بس دلروز گنبدِ کبود رسیده بود. ةخورشیدِ تابان به میان
جویبارِ آوازخوانی  کردیم. وگو می م و گفتسروِ کهنسال نشسته بودی ةزیرِ سای

 میانمان جدایی انداخته بود.
رخ زیبا  پوشِ سپید هایِ روبید و کوه از هم گسیخته را می اد ابرهایِب
درپی از نگاهِ ژرف و  پی رسید. آبشار از دوردست به گوش می آوایِ نمودند. می

ر از سایه شونده و پُ اندازِ دگرگون و گیرایش گریخته، به چشم  گیرانه خرده
 دوختم. ناپایدارِ کوهستان چشم می هایِ روشن

پوش را  سپید هایِ کوه تیره از راه رسیدند و درهم پیچاناره ابرهایی به یکب
گویا پس از آرامشی زودگذر، بارِ دیگر برف و  بارِ دیگر در میان گرفتند.

از سر  روایی تیره و تار فرمان شده در پسِ ابرهایِ پنهان هایِ بورانی توفنده بر کوه
خزنده برگرفتم و به چشمانِ  هایِ آه کشیدم و چشم از آن تیرگی گرفته بود.

 نشسته بر خاک نگریستم. ةپار مه
ود دالرا چیزی نمانده ب آن بانویِ هایِ خانه با دیدنِ درخششی شگفت در چشم

 م سست شد.ترک شوم و کالبد تهی کنم. جنبشی در پیکرم پدید آمد و تن زهره
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دم ی و افسردگی در کالبجوشید و پژمردگ پنداری آزاردهنده از درونم می
نم مالیدم، بارِ دیگر نگاهش چند بار پلک زدم و دست بر چشما پراکند. می

 ها سر میانِ دست شد. آور دیده نمی هیچ نشانی از آن درخشندگی بیم کردم.
دم بانگِ بلندِ شاهینی سرمست در گوشم  گرفتم و چشم به خاک دوختم، همان

 سمان پر گشود.آ درنگ سر برافراشتم، نگاهم شتابان به سویِ بی ید.پیچ
پنجه  باالتر از او شاهینی تیز گریخت. مرگ می ةکبوترِ سپیدِ هراسانی از سای

مرگ نزدیک  ةرفت، پنج گریزان می ةپرند چون تیرِ رهاشده از کمان به سویِ
چپش  ةتیزبین، استادانه پنج در زمانی گزیرناپذیر، شکارچیِ شد. تر می و نزدیک

شکارِ  شید، سپس آن را چون کمندی به سویِخود ک را فشرد و اندکی به سویِ
آن چنگالِ نیرومند بر پشتِ کبوتر نشست و به تالشِ  بخت پرتاب کرد. نگون
وپناه،  پشت بی ةمرگ بر پشتِ پرند کوبشِ پایِ اش پایانی سرخ بخشید. بیهوده

پراکند و شاهینِ شده از تنش پیرامونشان  چند پرِ کنده پیکرش را درید.
 زنان دور شد. پیروزکام بال

دانم چرا از  نمی به آبِ روان در جویبار چشم دوختم.سر تکان دادم و 
به سخن آمد، ناباور و گیج  نشسته بر لبِ جوی بیم داشتم. نگریستن به بانویِ

هیچ  شنوم. زیرچشمی نگاهش کردم. دریافتم که آوایش را از درونِ خود می
گفت، گیج و  درونم سخن می به راستی از شد. هایش دیده نمی جنبشی در لب

 گفت: منگ به سخنانِ سروشِ نهانی گوش سپردم که می
 ها بگشایی. دلی را کنار بگذار تا چشم به نادیدنیترس و دو ـ

 درنگ پرسیدم: ناشناس، بی ةگویند پس از خاموشیِ
 تو کیستی؟ ـ

 گفت:
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 ات هستم. گمشده ةتن و نیم ةمن پار ـ
 پرسیدم:

 ای؟ از کجا آمده ـ
 داد: پاسخ

 خودبینی پنهانی. ةام، تو هستی که در پسِ پرد همیشه و همه جا با تو بوده ـ
 من پنهانم یا تو؟! ـ

ه دندان گزیده آهسته که بر سرش داد کشیدم شرمسار شدم، لب ب از این
 از جا جستم، آوایِ کوهستان چرخید. از جا برخاست و به سویِ پوزش خواستم.

م را نگریستم، خواست همراهیش کنم، پیرامونزاد در گوشم پیچید و  گرزمان
به او بپیوندم که  یش گذاشتم و خواستم از جوی پریدهپا پ نشانی از او ندیدم.

 پایم پیچ خورد و درونِ آب سرنگون شدم.
سروپیکر به  آهنگِ ماهرویِ خوش ةخند آوایِ آب در پیکرم دوید. سرمایِ

زدم  بودم، دستپاچه دست و پا می گویا درونِ دریایی خروشان افتاده شم رسید.گو
رِ دستی پیش آمد و به گردِ مچ دستم پیچید و مرا چون پَ توانستم برخیزم. و نمی

 کاهی از آب بیرون کشید.
 دوشم انداخت و پرسید: زاد باالپوشش را رویِ گرزمان

 خواهی خزنده بمانی؟ تا کی می ـ
 شدند و هم ساییده می هایم بر دندان یکرم به جنبش درآمده بود.چهارستونِ پ

ام زد و سرم را  آبدار به گونه ةپیرمرد چند کشید بست. هایم یخ می خون در رگ
ترقِ  گوشتالویش گرفت و غریوزنان آنچنان فشرد که ترق هایِ در میانِ دست

 سرم به گوشم رسید. ةکاس هایِ استخوان
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 ایِه رد شدنِ سرم فریادخواهانه و دادکشان چنگ به دستهراسان از خُ
سرانجام  کردیم. زدیم و کشمکش می زمانی ددمنشانه داد می کوتاه زدم. زمختِ او

 رهایم کرد، خشمگینانه بانگ برآوردم:
 خواستی مرا بکشی؟ می ـ

 ای به من انداخت و گفت: کننده نگاهِ نکوهش
 نادان. خاکیِ خواستم یخ نکنی کرمِ می ـ

خیسم  دست به موهایِ د.جوشی گرمایی دلپذیر در پیکرم می به خود آمدم.
ب ایستاد و سر به دلفری زاد از جوی گذشت و کنارِ بانویِ گرزمان کشیدم.

ندنِ نشستم و خودم را به چال ن دلگیر شدم.اآن ةپچ از پچ گوشش نزدیک کرد.
خاکی نامیده شدم خشمگین بودم،  که کرمِ از این پیراهن و شلوارم سرگرم کردم.

 شد. خشمی که دم به دم بیشتر می
شکافت و  شد، چیزی در درونم می تر می هرچه آتشِ خشمم خروشان انگار

هایی در مغزم جان گرفتند،  یادمان تراوید. هستیم بیرون می از ژرفنایِ یِپرتوی
 درونم بیرون پرید، بر زبان راندم. ةگون ای را که از چرخشِ گرداب نخستین واژه

فته، خود را کنارِ آنان یافتم، ناباورانه به کهن و از یاد ر به یکباره با گفتنِ آن نامِ
ام.  سوی آمده جوی بدین سویِ م و نتوانستم دریابم چگونه از آنپشتِ سرم نگریست

 دوباره همان نام را به زبان آوردم و گفتم: نگریستند. آن دو کنجکاو مرا می
 .اینین ـ

 آسمان مهربانانه دست پیش آورد و بر سرم کشید و گفت: بانویِ
 توانی. تو می بشکنش. ـ

به یاد  نمایی درآمدند. ها در مغزم به خود انبوهی از دانسته روانم پریشان شد.
اگر این  ای داشته است. آوردم که آن نام در میانِ مردمانِ باستان جایگاهِ ویژه



  111 ............................................................................................................... بانوی آسمان

 
 

مادینه خدایگانی که  .آسمان بانویِشود:  میواژه را به زبانِ امروزی برگردانیم، 
ها،  آئینی، پیشه شد، نمادی از پادشاهی، دادگری، روسپیگریِ خوانده میبه این نام 

نهادند و در  مردمان بسیار به وی ارج می دِ آفرینش و دیگر چیزها بوده است.خر
 پرداختند. ها به ستایش او می پرستشگاه

 ام، مرا به دهلیزهایِ فراموش شده باورهایِ این نامِ بیرون جهیده از انبارِ کهن
گوناگون دنبالِ چه  باورهایِ دانم در میانِ آن کهن نمی درونم کشاند. تویِ رد تو
 گشتم. می

 هایِ توانیم به گنجینه جا مانده از نیاکانِ خود می به باورهایِ کهن الیِ به ال
تاریکِ  هایِ رگهری دست یابیم و در پرتوِ درخششِ آنها به بسیاری از دخمهپُ

 درونمان سرکشی کنیم.
آسمانی،  هایِ جهان، زمین، آفریدگانِ زمینی، پدیده ةکهن دربار هایِاین باور

چنان به  زادگان، دیوها و دیوزادان و خدایگان و پری پریان آفرینش، چگونگیِ
توان دریافت که آنها  اند که به سختی می پهلوانی آمیخته هایِ ها و داستان افسانه

بسیاری از  توانند راهگشایِ میبها هستند و  هایی نمادین و گران بیانگرِ دانش
 باشند. نما دانش و بینش و نگرشِ امروزین هایِ ها و ناتوانی درماندگی
دانیم، آنها  دیرینه می که امروزه ما خود را پیراسته از این باورهایِ با این

بسیاری  کنند، چه در خواب چه در بیداری. همواره در زندگیمان خودنمایی می
اگر تیزبین  باورها دارند. ین و برآمده از کهنما ساختاری نماد هایِ نمایه از خواب

 کهن را دید. هایِ توان نشانِ یادمان باشیم، در رفتارها و گفتارهایمان نیز می
به بسیاری  نااند. آن کرده نبوده ما ازخودگسیخته و خودگم ةباستانیان به انداز

ها و  خویش را در داستان هایِ بودند و دانسته جهان و آفرینش آگاه از رازهایِ
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 آن مردمان با فرهنگی کارآمد زندگیِ کردند. خود نمادین می ةساد هایِ افسانه
یوند یافته با جانشان استوار پ باورهایِ ةآمیخته بوده است، فرهنگی که بر پای

برآمده از شهرنشینی،  فرهنگیِ هایِ نرمک با پیدایشِ پیچیدگی نرم بود.
ها و  مردمان با دروغ باورهایِ کارِ آراستنِ کهن به دست جویان و زراندوزان جاه

 جویِ چندان نگذشت که مردمانِ آشتیروی،  ازاین پیدا و پنهان شدند. هایِ فریب
روزافزونِ  چیرگیِ جویی کشانده شدند. به دامگهِ ستیزه 1کیشیپوریوتپیروِ 
ی شهریار چنگ انداختن بر ، آنها را به سویِسیاه جادویِآلوده به  انِموبد

را به تباهی  انِ کهنآزادگ موبد ـ شهریاران نیز هنگامِ درخشانِ زندگیِ کشاند.
 فراهم کردند. هاکِ تازیدَ ژیاَبه فرمانروایی رسیدنِ  کشاندند و زمینه را برایِ

هایِ  به پادشاهی رسید و به فرمانِ او دست به نوآوری اهریمن به یاریِ ضحاک
به گونة نهادی  بخشید و آن را دینِ دیوپرستیبه  ای جانِ تازه و زد ددمنشانه

  چیره گرداند. مردمانِ آزاده بر زندگیِ یافته سازمان
چونان بندگانِ زرخرید به زیرِ  ناشدنِ مردمانِ آزاده، آن ه کشاندهراه با به بی

دینِ یافته بر  بنیان سان نخستین بدپادشاهیِ بدین رمانِ تازیانِ دیوزاد کشیده شدند.ف
 وغ بر جان، دارایی و هستیپدیدار گشت و تازیانِ پیروِ در پرستی مناهری

افتادند که کسی  اندک آنچنان مردمان به تنگنا اندک فرمانروا شدند. آزادگان
ر ب خودباختگی و گسیختگی ازخود بیم نبود. پراکن بی پرورانِ دروغ دین از گزندِ

ه چیرنده شده بودند راهه کشا خوردگانی که به بی فریب یکِ دل و جانِ یک
گیتی به دادخواهانی  کردند. خاستند و کاری می ، بایست کسانی برمیگشت می

                                                           

ان گذاشته شده به دست آزادگان که بر ترین کیش از سه کیش بنی ـ پوریوتکیشی: کیش نخستین؛ کهن1

های ایرانی با نام نمادین جمشید از آن  خردگرایی و باور به بنیاد استوار بر دوبُنی ساخته شده بود و در اسطوره

 یاد شده است.
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دیدگان و تهیدستانی برسند که  سرشت نیاز داشت که به دادِ ستم نیک
 رفت. شدند و دسترنجشان به تاراج می فرستاده می 1انگاهکرپفرزندانشان به 

آلوده  گرفته از زندگیِ و کناره بین روشن انِسپیتمانرو،   در آن روزگارِ سیه
انِ از یاد رفتة آزادگان بودند و جوان کیشِنوسازی  سرگرمِ ،تازیان دینِبه 

آزادگی  دادند و با خویِ ضحاک را آموزش میفرمانرواییِ گریخته از 
و پرورده شدنِ مهرپرستانِ آزاده و  کیشِ مهرسرانجام با پدیداری  پروردند. می

ضحاک  ضحاک، دینِ اهریمن شکست خورد و بدپادشاهیِ آزاد از پادشاهیِ
 فروپاشید.
دانستند و با  دو بخشِ گیتی و مینو می که مهرپرستان جهان را دارایِازآنجا
پرستی و  دینِ اهریمنهایِ  بسیاری از باورها و آئینمینو آشنا نبودند،  دوگانگیِ

آمیخته با تازیانِ  زادةمردمانِ آ سیاهِ وابسته به آن همچنان در زندگیِ جادویِ
آئینی و نژادی باوری،  آمیختگیِ به جا ماند و چندی نگذشت که نژاد دیو

 شاخه کرد. را سه کیشِ مهر ،انو تازی آزادگان
و  انتورانی هایی که ها و بدی شاخه شدنِ مهرپرستان، جنگ پس از سه

 چگونگیِ آوردند، مهرپرستانِ ایرانی را به کاوش در چرایی و پدید می انرومی
پژوهشگرانِ سپیتمانِ ایرانی پس از  پدیداری این رفتارها واداشت.

دوگانه است و نیز بسیار در میدانِ مینوشناسی، دریافتند که مینو  هایِ کاوی ژرف
  ستند.ناسازگار ه همیستار و مینو سپنتتَآفریدگانِ با  مینو اَنغرَزادة  یِدیوها

ایرانی را دگرگون کرد. در پیِ دست  مهرِ مینو، کیشِ آشکار شدنِ دوگانگیِ
مهرپرستانِ  پروری نزدِ دانشی و خردورز یافتن به شناختِ بیشتر دربارة مینو،

                                                           

 ـ کرپانگاه: قربانگاه1
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 کیشِ مزدیسناپیدا کرد که کیشِ مهر ایرانی، ای  جایگاهِ ویژهآنچنان  ایرانی
 ش نمایانده شود.ا خوانده شد تا برترین ویژگی

بنیادِ مهرپرستیِ آلوده ایرانی آنچنان  هرِم آمده در کیشِدگرگونی بنیادینِ پدید
را سست کرد که پیروانش بارِ دیگر دست به  دیوپرستیهایِ  دین و آئینه ب

افزار بردند تا با ریختنِ خونِ آزادگان، آن درختِ اهریمنی را آبیاری کنند  جنگ
جنگی  ،به پیروانِ مزدیسنابا تازشِ دیوپرستان  و از خشک شدن باز دارند.

پا شد و مردمانِ بسیاری به خاک افتادند و زمین از خونشان به سرخی بربزرگ 
پسند بر  اهریمن در آن جنگ پیروز شدند، آن کشتارِ آزادگان که گرایید. با این

چینانِ آن کشتزارِ پرورده با  جوی افزود. خوشه چیرگی و توانِ جنگاورانِ جاه
 پیمان و همراه شدند و منیز با سردارانِ سرمست از پیروزی هخونِ آزادگان 

ای  را به بهدینی دگرگون کردند و بارِ دیگر دیوپرستی را با جامه کیشِ مزدیسنا
 فریبنده بر آزادگان چیره گرداندند.

دور و نزدیکِ بیرون تراویده از نهانگاهِ  هایِ یادمانرفته، رودر خود ف
گویا  شکست. کردم که ناگهان چیزی در درونم می پنهانم را بازبینی خردمندیِ

بزرگی در کالبدم  رد کرد و فرورفتگیِهایم را خُ ه چیزی به پشتم خورد و مهر
چشمم سیاهی رفت و  ام بیرون دهم. نتوانستم دم فرو برده را از سینه پدید آورد.

درخشان در برابرِ دیدگانم به جنبش درآمدند و همانندِ گردابی  ةهزاران ریز
رازمند  ةگون میانِ آن گرداب سوز در پایداری کششی آور به چرخش افتادند. بیم

آرامشی  سردی شناور شدم و در تاریکیِ د و مرا به درونِ خود کشید.پدیدار ش
رنگینی پدیدار شدند که بسیار  کم پرتوهایِ کم مانند سراپایم را فراگرفت. بی

ن آشفتگی شدند. آ کننده دیده می ای سردرگم درهم و برهم بودند و چون آمیخته
 آرام نمایِ آرام ها از یکدیگر جدا شدند و اندک رنگ اندک چندان نپایید.
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آمد  ورفت رسرانجام به خیابانی پُ تانی در برابرِ چشمانم پدیدار شد.شهری باس
راستم ایستاده بودند و  زاد سویِ چپم و گرزمان آسمان سویِ بانویِ گشودم.چشم 

 دهان گشوده و پرسیدم: نگریستند. مرا می
 شده؟ چه ـ

 آسمان خندید و گفت: بانویِ
 با من بیا. ـ
 اینجا کجاست؟ ـ

زاد  پاسخی نداد و به راه افتاد، شتابان پا پیش گذاشتم و دنبالش رفتم، گرزمان
برخی  هایی رنگارنگ به تن داشتند. زنان و مردان جامه آمد. نیز پشتِ سرم می

ویخته بودند، کسانی هم هایشان آ پوش ها و گردن و تن زر و زیورِ بسیار به دست
سیاه و سرخ و  هایِ هایی آراسته به رنگ شدند که چهره میانِ مردمان دیده می

 زیبایی بسته شده بود. هایِ زرد داشتند و بر بازوانشان بازوبندآبی و سبز و 
خرام  خوش که بیشترِ مردانِ آراسته به زر و زیور با دیدنِ بانویِ با این

 گرفت و گاه آوردند، او ایشان را نادیده می سر فرود می ایستاده، کمر خم کرده و
رویی برایش  داد، آنان نیز با گشاده پوش دست تکان می زنان و کودکانِ ژنده برایِ

نوردیدیم، پرستشگاهِ بزرگی  در پایانِ خیابانی که درمی فرستادند. بوسه می
یابان به آن خ درخششی چشمگیر داشت. زرینش  کرد که نمایِ نمایی می خود

دیگر  از سه سویِ رسید. گذرگاهِ گردی که پیرامونِ پرستشگاه چرخیده بود می
پیرامونِ گذرگاهِ گرد،  شهر کشیده شده بودند. ةهایی همسان تا میان نیز خیابان

آنجا فروشندگان و خریداران از بامدادان  رفت. شهر به شمار می رهیاهویِبازارِ پُ
با دیدنِ بازار دریافتم کجا هستیم و  بودند. شامگاهان سرگرم داد و ستد تا

 کیستم.
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پرستشگاه  ةدرواز ةآستان از گذرگاهِ خاکی گذشتیم و پا به پلکانِ سنگیِ
سواره به  گویا لشکری  د.باال رفتن هیاهویی پشتِ سرمان برپا ش گذاشتیم، هنگامِ

که پشتِ خیابانی  دیدم در آن سویِ تاختند. هراسان سر برگرداندم و سویمان می
به راستی سپاهی به  راانگ م گرد و خاکی فراوان برخاسته است.سر گذاشته بودی

چندی نگذشت که چند سوار در میانِ ابرِ  آمد. درونِ شهر تاخته بود و پیش می
در  شدند و تازیانه  آنان به تاخت نزدیک می ر شدند.تازنده پدیدا پیش خاکیِ

اسبانی که پشتِ سرِ  ةه نیز پیشاپیشِ گلدست داشتند، چند تازی دم و گوش برید 
خوی گاه تازیانه به گردِ سر  سوارانِ درشت شدند. آمدند دیده می سواران پیش می

آوردند که با   آور پدید می آورده، بانگی هراس چرخانده آن را بر هیچ فرود 
 آمیخت. شان درمیای پیِ در خشمگینانه و پی غریوهایِ

خود  یِ ها کاال آوریِ مردمان شتابان به گرد مد.آشوبی در بازارگاه پدید آ
اسبانِ سرکش  گریخت تا مبادا زیرِ دست و پایِ هر کس از سویی می پرداختند.

برانگیخته و خندان کنارِ همراهانم ایستاده بودم و نزدیک شدنِ  لگدمال شود.
ه کارآزموده ب هایِ سرانجام سوارانِ پیشتاز و سگ نگریستم. اسبان را می ةرم

پیشتازانِ  گله ایستادند. گذرگاه رسیدند و پس از چرخشی استادانه رو در رویِ
بستی که  تندرو با دیدنِ بسته شدنِ راهشان پا سست کردند و به آرامی درونِ بن

ها درست کرده بودند پا گذاشتند و پس از چند بار چرخیدن به  سواران و سگ
آمدند نیز از راه رسیدند،  تِ سر میسوارانِ دیگری که از پش گردِ خود ایستادند.

خواستم  می ها پائین رفت. بلندباال از پله بانویِ گله نماند. دیگر راهِ گریزی برایِ
 زاد دستم را گرفت و مرا به پرستشگاه کشاند. گرزمان دنبالش بروم که
شکوهِ پرستشگاه میدانِ بزرگی بود که آن سویش ساختمانِ با ةپشتِ درواز

آن آبگیر  شد. میدان، استخرِ بزرگی دیده می ةدر میان ا ایستاده بود.پرستشگاه برپ
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شده،  و سیاه، پرداخت  دو بخش بود، بخشِ بیرونی را با سنگی یکپارچه دارایِ
ای ساخته بودند که چهارگوش بود و از  نگاره هایِ پرنگار و پوشیده از نوشته

 ریخت. ای فرو می هایش آبِ تیره کناره
 ةچترگون هایِ آبی بسیار روییده بودند و برگ اخ نیلوفرهایِفر ةدرونِ برک

شمار نیز  رنگِ انگشت خوش نیلوفرهایِ آب گسترده بودند. خویش را بر رویِ
نیلوفران آنچنان بر برکه  شدند. گون دیده می در همه جای آن استخرِ مرداب

 شد. چیره شده بودند که هیچ نشانی از آب دیده نمی
پائین  مانند آرمیده بود. نمایی گوی ، آبانگیز شگفت ةگون بدر میانِ آن مردا

کرد که پیرامونش  شده از سنگِ سپید خودنمایی می ی تراشیده ا آن پیاله
جهید و  هایی ساخته بودند که آب از درونشان با فشارِ بسیار بیرون می آبفشان

 آورد. گیر پدید می نمایی چشم
هر کس  شدند. سپیدی دیده می نمایش چون گویِ از دور آن پیاله و آب

آبی،  ةدید که در پس آن پرد نگریست، می بینانه می رفت و باریک تر می نزدیک
شد،  نما هیچ آبی سرریز نمی گوی ةپیال هایِ از کناره ای جوشان است. چشمه

هایی در زیرِ پیاله به درونِ  میانی استخر از سوراخ ةگویی آبِ جوشانِ چشم
 خت.ری بخشِ چهارگوش می

چپِ  سویِ واگذاشت و به درونِ پرستشگاه رفت.زاد مرا به خود  گرزمان
کردند، چند  کرده پایکوبی می برهنه و بزک زنانِ جوانِ نیم آبنما جشنی برپا بود.
زدند و  ها انگشت و چوب می ها و دهل چرده بر تنبک مردِ تنومند و سیه

زنانِ  نواختند. نگ میلبک و چ کوبیدند، چند جوانکِ سرتراشیده نیز نی می
سازها سر و دست و  خواندند و هماهنگ با آوایِ پایکوب آوازی دلنشین می

 خوردند. انگیز می دل هایِ پستان و کمر و پا جنبانده پیچ و تاب
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خورشید  میان، زیرِ پرتوهایِ پوستِ چرب و نمناکِ پایکوبانِ باریک
ربود و  ینندگان دل میاز ب ناآن ةکرد بزک هایِ  لرزشِ پستان درخشید. می

داران  جوش دلِ دین ورجنب اندامانِ پُ آن نازک ةمستان هایِ ها و خنده چشمک
 لرزاند. را می

گردآمده بودند، در تب و  نمایی روسپیانِ پرستشگاه دیدنِ تن مردانی که برایِ
داد که از  ایشان نشان می ها و زیورهایِ پوش تن بردند. تابی فزاینده به سر می

 اند. گذرانی به آنجا آمده خوش دوزان و زورمندانِ شهر هستند و برایِزران
رفت و دستِ زنی از زنانِ  پیش می شد، ی از مردان از دیگران جدا میگاه یک

برخی از  برد. پایکوب را گرفته، او را به درونِ ساختمانِ بزرگِ پرستشگاه می
ند، آنان تا زمانی که بر رفت همیشگی پرستشگاه به شمار می هایِ آن زنان، روسپی

مردانِ پشتیبانِ پرستشگاه و گردانندگانِ  توانستند خشنودیِ و رویی داشتند و می
پرداختند، آن هنگام که  آئینی می آنجا را برآورده کنند به روسپیگریِ 1درَوَند

رفت، باید پرستشگاه را واگذاشته و دنبالِ کارِ  دیگر کسی به سراغشان نمی
فروشان برای به  دین ن روسپیان، زنانِ دیگری هم از سویِبجز آ  .رفتند میدیگری 

خویش، برخی  1نیازِ پیمانآوردنِ  خدایان یا به جایِ دست آوردنِ خشنودیِ
  پرداختند. آئینی در پرستشگاه می روزها به روسپیگریِ

ن باخته و نادان باورانده شده بود که آ که به مردمانِ ناآگاه و خودازآنجا
کس به  آورد، هیچ خواستِ خدایان است و خشنودی ایشان را به دنبال می ها آئین

گرفت و توانگران با  ناجوانمردانه خرده نمی هایِ کشی ها و بهره باری بندو ن بیآ
ان نمایندگانِ خدای وگوناگون  هایِ پرداز و تبهکار و آلوده به پلیدی انِ دروغموبد

                                                           

 پرور ـ دروند: دروغ1

 نیاز: نذر ـ پیمان1
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مردمان را فریب  دروغین ورهایِبا همدست شده بودند و به یاریِ در زمین
شدند و به  خورده همبستر می فریب شرمانه با زنانِ بینوایِ دادند و بی می

 سپاسگزاری، زر و سیم و گوهرهایِ کردند و برایِ گساری می همراهشان می
 ریختند تا خشنودیِ زرین و سنگین می هایِ تبُ مانند به پایِ بها و بی گران

 فریب را به دست آورند و با پشتیبانیِ جوی و مردم اهپرست و ج انِ شکمخدایگ
منشانه به تاراجِ دسترنجِ مردمانِ برزگر  تر و بیشتر از پیش گرگ ایشان، آزمندانه

 ور و دامدار بپردازند. و پیشه
ای و  سنگی بسیاری از جانورانِ افسانه هایِ دیگرِ استخر، پیکره در سویِ

به جا آوردنِ  کرانِ پرستشگاه سرگرمِشدند و چاکران و نو دیوها دیده می
تیغ و دشنه به دست نیز،  ةگروهی گماشت ی ویژه در برابرشان بودند.های آئین

درپی گاو و گوسفند و بندگانِ سیاه و سپید را  آلود، پی برهنه و سرتا پا خون نیم
 آوردند. دریدند و چشم درمی بریدند و شکم می سر می

جان  بی هایِ تبُ برگشتگان را به پایِ تدژخیمان ددمنشانه خونِ آن بخ

کشیدند و خدایان را به گواهی  خراش می گوش ریختند و شادمانه غریوهایِ می
برآورده کردنِ  سان برایِ خواندند تا گواه باشند که بندگانِ ناچیزشان چه میفرا

و کشند  ایشان، ناباوران و جانوران را می آنان و دستیابی به خشنودیِ هایِ فرمان

 کنند. به پیشگاهشان پیشکش می
 هایِ روسپی ای دنج پیدا کرده، نشسته بودم و شادمانه پایکوبیِ گوشه

نیشم تا بناگوش باز بود و ولنگارانه سر و دست  نگریستم. پرستشگاه را می
نگاهم به باال لغزید، با  آسمان در برابرم نمایان شد. به یکباره بانویِ جنباندم. می

 سارم پرید و خنده بر لبانم پژمرد.ده میانِ ابروانش، رنگ از رخافتا ةدیدنِ گر
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رو شود خود را باختم،  مادرش روبه همانندِ کودکِ ناتوانی که با خشم ناگهانیِ

 داد زد:
 برخیز. ـ

دستم را گرفت و به راه  از جا پریده و ایستادم. شرمسار سر به زیر افکندم.
از دروازه که گذشتیم، به تاالرِ  ان برد.کشان به درونِ ساختم کشان مرا تاد واف

زنان و  درونش را انباشته بود پا نهادیم. ندهدهگندی آزار بویِ تاریکی که نیمه
بیشترشان لختِ  خندیدند. قاه می کنان قاه گویی کردند و هرزه خواری می مردان می

کردند و هیچ شرمی از  نرم همخوابگی می هایِ تشک مادرزاد بودند، رویِ
پذیرایی از  دختران و پسرانِ خردسالی نیز سرگرمِ ناپسندشان نداشتند. ارهایِکرد

 شدند. دیده می ناآن
پاییدم تا اگر به  آسمان را می کردم و زیرچشمی بانویِ چرانی می دزدانه چشم

 ام. راه شدهبه  درنگ سر به زیر اندازم و وانمود کنم سر سویم سر برگرداند، بی
آن را پس زده  غوانی و زردوزی شده آویخته بودند.ی ارا تاالر پرده آن سویِ

به درونِ شبستانی تاریک  چند گامی پیش رفتیم. از درِ چوبی بزرگی گذشتیم و
دانستم پا  می ترس سراپایم را فراگرفت و زبانم بند آمد. و خاموش پا گذاشتیم.

 بروند. توانستند به آنجا شمار می ایم که تنها گروهی انگشت به جایی گذاشته
گذشتند سزایشان مرگی همراه با شکنجه در برابرِ  دیگران اگر از آن در می

 ها بود، بی هیچ گذشتی. بت
کسی که مرا  رفتم. که پاهایم سست شده بود همچنان پیش می با این

کشاند، دخترِ خداوندگارِ پرستشگاه بود و  کشان به دنبالِ خود می کشان
از چند درِ دیگر گذشتیم و سرانجام پا به  باشم. ه پشتیبانیش دلگرمتوانستم ب می

 تاالری بزرگ گذاشتیم.
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نشسته بود پایم از رفتن  تختی مرمرین ای زرین که رویِ با دیدنِ پیکره
لمیده بر اورنگِ سنگین، کوهی از زر و زیور و  ةپیرامونِ آن پیکر بازماند.

تا آن زمان در خواب  .ها ریخته بودندب زیبا و گران تابناک و چیزهایِ گوهرهایِ
ان  خشمگین به سویم برگشت و خند بانویِ ای ندیده بودم. هم چنان گنجینه

 پرسید:
 ترسی یا از پدرِ من؟ گنده می شکم از آن خدایِ ـ

 نتوانستم چیزی بگویم، بانگ زد:
 ای؟ الل شده ـ

ام پیش آورد، چشمانش چونان دو  چهره به سویِ  جلو آمد و انگشتِ نشانه
 دندان بر هم سایید و گفت: تراوید. از درونشان خشم می خون بود و ةکاس

دلی چون تو گرد  ساده هایِ بینی همه از دسترنج بدبخت این گنجی که می ـ
خورده از پگاه تا بیگاه چون چهارپایان  برگشتگانِ فریب شما بخت آمده است.

نه سر بر بالینِ گرس کنید و شکمِ کنید، پوشاکِ ژنده و فرسوده به تن می جان می
پردازانی چون پدرِ من گنج بیندوزند و با خوردنِ  گذارید تا دروغ خشتی خود می
رگندشان به خدایانِ پُ هایِ چهارپایانی که تنها خون و روده ةشد گوشتِ کباب

شورانگیز  ةآنان باد د، گردن کلفت کنند و شکم برآورند.شو سنگین پیشکش می
شوند و شما  و دخترانِ شهر همبستر مینوشند، با زیباترین زنان  می

داری  م و سمهیچ جانورِ شاخ و دُ خوانند. میخوردگان را به پرهیزکاری فرا ریبف
 اید؟ شود، چرا این گونه شده نمی 1آر همانندِ شما بی

                                                           

 غیرت آر: بی ـ بی1
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او  کیده بودم و توانِ جنبیدن نداشتم.زرین بر جا خش بیمناک از خشمِ خدایِ
کرد و به  خواهی میپیچید و فریاد ید، به خود میغر شیرِ خشمگینی می چون ماده

باره و  باره و هم گستر که همه را زن پرورانِ دروغ خدایان و پیشگویان و دین
داشت و  گاه چیزی از آن گنجینه برمی گفت. راه می بی و نامید بد باره می شکم

 چند بار آوایِ انداخت. کرد و تف به سویش می بزرگ پرتاب می بتِ به سویِ
گویا کسی آنجا پنهان شده بود و ما را  جیر از کنجِ تاریکی به گوشم رسید.جیر
در گوشش  خشمگین نزدیک شدم و به سختی پا پیش نهادم و به بانویِ پایید. می

 گفتم:
 بیا بگریزیم. ـ

 آهسته گفت:
 اکنون کارِ دیگری داریم. خواهیم گریخت، شتاب مکن. ـ
 چه کاری؟ ـ

 آسیا از کنجِ تاریک به گوش رسید. هایِ سنگ آوایی چون بانگِ سایشِ
م مچ دستم را گرفت و دلداریم همراه خواستم پا به گریز بگذارم که بانویِ می

 آهسته گفت: داد و
 چربد. آن پیرمرد زورش به ما نمی نترس. ـ
 خدایان بر ما خشم خواهند گرفت. ـ
چند  گوشت در و گوشِ دیگرت دروازه است.گویا یک  خاک بر سرت. ـ

گویند هرگز نبوده و  ام خدایانی آنچنان که پدرم و شاگردانش می بار به تو گفته
 نیستند.

رفت از  به شمار می آور بزرگِ پرستشگاه که جادوگری بیم بانگِ پیشگویِ
 : گفت تاریکی به گوش رسید که می
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 . اند و خواهند بود دخترکِ گستاخ آنان همیشه بوده ـ
زرگ سرِ ب ربه و کوتاه از تاریکی بیرون آمد.مردی ف از ترس زبانم بند آمد.

آمد، هراسان چند گام  کنان پیش می فس فس درخشید. و چربش می  و تراشیده
باز و ریزش سر تا  بزرگ نزدیک شد و با چشمانِ نیمه پیشگویِ پسروی کردم.

 : مرا برانداز کرد، زیر لب غرید پایِ
 ؟ جوانک است ای این اش شده سروپایی که دلباخته بی ـ
 . شرمت سروپا تو هستی و شاگردانِ بی بی ـ
 . درازی نکن دختر زبان ـ

برابرش زانو زد کشان در  خرناس بتِ زرین رفت. موبدِ فربه پا کشان به سویِ
یک رفت و میانِ تیرگی کنجِ تار پروا به سویِ شاهدختِ بی و سرگرم نیایش شد.

اشتن به تاریکی سرم به سنگ پا گذ هراسان به دنبالش دویدم، با ناپدید گشت.
درخشان  ةهزاران ریز د را به دیوارِ سنگی کوبیده بودم.وار خو دیوانه خورد.

 . وارفتم و بر زمین افتادم مونم به چرخش درآمدند، تنم شل شد،پیرا
 ، در بسترِ نرمی دراز کشیده بودم.هنگامی که به هوش آمدم و چشم گشودم

آرام دست باال بردم و  ک مرا در بر گرفته بود.ای ناز بندِ سپیدی چون پیله پشه
سرایی بسیار باشکوه و  خیز شدم و گرداگردم را نگریستم. سرم گذاشتم. نیم رویِ

 بها بود. روشن دیدم که انباشته از چیزهایی زیبا و گران
 ام. آوردم چگونه از آنجا سر درآورده به یاد نمی بینم. پنداشتم خواب می

بزرگ به درون آمد و در را  خیزم که در باز شد و پیشگویِخواستم بر می
با  هوش بودم یا به هوش. دانم بی نمی درنگ دراز کشیدم و چشم بستم. بست. بی

هایم تیزی و  که توانِ چشم گشودن و جنبیدن را از دست داده بودم، گوش این
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ه گشود و کلفت زبان به گالی مردِ گردن ایی خود را بهتر از همیشه داشتند.شنو
 گفت:
 ای؟ چرا او را در بسترِ خودت خوابانده ـ
 اوست. چه دارم برایِمن هر ـ

آسمان برانگیخته شدم و چشم گشودم. دیگر  دلنشینِ بانویِ با شنیدنِ آوایِ
تختی  پدرش رویِ کنند. آرام سرم را چرخاندم تا ببینم آنان چه می ترسی نداشتم.

هایی سرخ  داشت و از گوشة لبانش چکه ای به دست باده ولو شده بود و جامِ
 چکید. می

ای بزرگ ایستاده بود و بر گیسوانِ  پیکر در برابرِ آئینه پریدختِ ماه
 گسار، پشتِ دستی به دهانش کشید و گفت: مردِ می زد. رنگش شانه می شب
 تو هم چون مادرت نادان هستی. ـ

 د و داد زد:او پرتاب کر چوبی را به سویِ ةدخترش به خشم آمد و شان
 رو. چشم و  بی شرمِ  بی ـ
 چه گفتی؟ ـ

دانم چه بر سرِ  پنداری نمی نادان تو و آن پسرِ کفتارمنشت هستید، می ـ
 اید. مادرم آورده

 سپید. خاموش باش دخترکِ چشم ـ

 گویم. شوم، امروز هر چه دلم بخواهد می خاموش نمی ـ

ند به شهر مبرادرت پیروز آری بگو. امروز روزی باشکوه است. ـ
ها و  بزرگی به دست آورده و با کاروانی از گنجینه هایِ او پیروزی گردد. بازمی
جشنِ پیروزی او، دست تو را در  به هنگامِ ها و بندگان در راه است. پیکره

گفت که از این پس تو و برادرت ش خواهم گذاشت و به مردمان خواهم دست
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و پشتیبانِ  شهر خواهید بود شهبانویِ پادشاه و کنید و زناشویی آغاز می زندگیِ
پس از شما نیز  یان نیز پشتیبانِ شما خواهیم بود.من و خدا پرستشگاهِ خدایانمان.

 پادشاهی و شهبانویی به فرزندانتان خواهد رسید.

 دلربا فزونی گرفت و پرخاشگرانه پرسید: بانویِ خشمِ
 ای گرگِ پیر؟ چه خوابی برایم دیده ـ
 امروز با برادرت پیمانِ زناشویی خواهی بست. .همان که شنیدی ـ

 توانی مرا وادار به چنین ننگی کنی. نمی ـ

 این خواستِ خدایان است فرزندم. ـ

 خواهند؟ جان چنین می بی هایِ کدام خدایان؟ آن بت ـ
ها نمادی از خدایان و دیوها هستند تا مردمانِ کوچه و بازار ایشان  آن بت ـ

 د.را به فراموشی نسپارن

 گویی کجا هستند؟ خدایانی که همواره از آنان سخن می ـ
جا هستند فرزندم، اینجا خانة خدایان است. ایشان همواره  آنان همین ـ

 خواهند تو به همسریِ کنند، اکنون نیز می بر من آشکار میخواستِ خود را 
هند ما را گسترش د بزایی تا پادشاهیِ برادرت درآیی و برایش فرزندانی نیرومند

 و پشتیبانِ دینمان باشند.
پس از درنگی کوتاه  اندیشید. آرام شد، گویا با خود میآسمان اندکی  بانویِ

 گفت:

 ای نخواهم رفت. ژخویانهاگر چنین هم باشد هرگز زیرِ بارِ چنین ننگِ دُ ـ

خود در پیشگاهِ  هایِ اگر از فرمانِ من سرپیچی کنی، سرت را با دست ـ
 خواهم کرد.خدایان از تنت جدا 

 برازنده پیش رفت، در برابرِ پدرش ایستاد و آهسته پرسید: بانویِ
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 چرا مادرم را کشتی؟ ـ
 مردِ مست چشمانِ کوچکش را تنگ کرد و خندان پاسخ داد:

 گنجند دخترجان. در یک کشور نمی دو فرمانروا ـ
پدرش تف  ةچه آب در دهانش بود بر چهرآسمان خشمگین شد، هر بانویِ

پنداشتم دیگر کارمان به فرجام رسیده  تندی چرخید و به سویم آمد. . بهکرد
سنگین  هایِ است و هر دو به دژخیمان سپرده خواهیم شد تا در پیشگاهِ بت

 خونمان ریخته شود.
ها نهاد و  ازبالشبزرگ جام خود را سر کشید، سپس سر بر ن پیشگویِ

ر زد و با دیدنِ چشمانِ بند را کنا چشم پشهاشک به  بانویِ خروپف آغاز کرد.
 ام لبخندی تلخ بر لب نشاند، پهلویم نشست و پرسید: گشوده

 گفت؟ شنیدی چه می ـ
 سرم کشید و پرسید: پاسخی ندادم، دست بر

 شنوی؟ می ـ
 به سختی آبِ دهان فرو بردم و گفتم:

 ترسم. من می ـ
 ترسی؟ از چه می ـ
 واهم شد.ها خ خوراکِ درنده اگر برادرت مرا اینجا ببیند ـ

 رویم. نگران نباش، پیش از آمدنش از اینجا می ـ

 چرا اکنون نرویم؟ ـ

درنگ  بی پندارد توانِ برخاستن ندارم. خوب براندازم کرد، دریافتم که می
سر برگرداند و به پدرش که چون  تم و خواستم از آنجا بیرون برویم.برخاس

 کشید نگریست. رناس میخرس خُ
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مرا به دهلیزی  ت. برخاستم و همراهش بیرون رفتم.بلند شد و دستم را گرف
 آب بر رویِ هایِ شنیدم بجز چکاچکِ چکه تاریک برد که در آنجا هیچ نمی

 اش رسیدیم. به تاالرِ بتِ زرین و گنجینه ها. از چند درِ سنگی گذشتیم. سنگ
کشان از  درخشان رفت و چند کیسه را کشان ةپیکر دستم را رها کرد و به سویِ

 بیرون کشید و به سویم آورد، هراسان پرسیدم: پسش
 کنی؟ چه می ـ
 باید بگریزیم، نیاز به زر داریم تا در راه نمانیم. ـ

 افکنند. خدایان ما را به دوزخ می ـ

 یاوه مگو نابخردِ نادان، اینها را بردار و با من بیا، زود باش. ـ
ن را بر سنگی ایِه کیسه چرا نداشتم. وچون  بی ای بجز فرمانبرداریِ چاره

دانستم که اگر چاکران و نگهبانان پرستشگاه  می دوش کشیدم و دنبالش رفتم.
 درندگان در خواهم آورد. وبرگرد سر از کامِ مرا ببینند بی بر

ای  پاشنه دیوار آن را رویِ هایِ زیرک با فشار دادنِ یکی از سنگ بانویِ
با بسته شدنِ  بان دنبالش رفتم.خاند و به درونِ تاریکی پا گذاشت. شتاناپیدا چر

بر گریبانم  دید. چشم چشم را نمی ور تاریک شد.درِ سنگین، همه جا چون گ
 کنان پرسید: سرزنش زده و فریادخواهان بانگ برآوردم. چنگ انداخت، بیم

 زنی؟ چرا داد می ـ
 تویی؟ ـ

 خواستی که باشد! بیا. می ـ

 شدم. به دنبالش کشیده میپایی که افسارش به دستِ کسی باشد  چون چهار
 رسید. هایمان آوایی به گوش نمی دیدم، بجز بانگِ پژواکِ گام هیچ چیز نمی
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با  کردم. سنگی برخورد می هایِ چرخید، تا بچرخم به دیواره گاهی به یکباره می
دانم چگونه در آن  نمی گفتم. این که درد داشتم خم به ابرو نیاورده و هیچ نمی

کم داشتم زیرِ بارِ سنگینی که بر دوش کشیده  کم پیمود. راه میپایان  بی تاریکیِ
 افتادم که ایستاد و دری را گشود. بودم از پا می

سکویی  ها را رویِ از من خواست کیسه پا نهادیم.تاریک  سردابی نیمه به
 هش به درونِ گذرگاهی لغزنده رفتم.بار بر زمین نهادم و همرا بگذارم.
 بود.کس آنجا ن هیچ انبارِ شهر سر درآوردیم. شتیم و از آبخمیده از آن گذ خمیده

هیاهویی  شد. آنجا هم کسی دیده نمی ها باال رفته به کوچه رسیدیم. شتابان از پله
 رسید، گفت: خیابان به گوش می از سویِ

 زاد را پیدا کنیم. باید گرزمان ـ
 اه رسیدیم.گ پس از پشتِ سر گذاشتنِ کوچه و خیابان به بازار هیچ نگفتم.

تر از پُرهیاهوبازار  فت.چپ ر راست فرستاد و خود به سویِ مرا به سویِ
 خواندند. و مردمان شادمانه آواز می نواختند می همیشه بود، رامشگران

 از پیرمردی دستفروش پرسیدم:
 چه شده است؟ ـ

 پاسخ داد:
 گردد و... بزرگ پیروزمندانه به شهر بازمی پسرِ پیشگویِ ـ

از او دور  یدند.پایان نرسیده بود که پیشتازانِ لشکر از راه رسسخنش به 
به دیگران پیوستم  ردم چه کاری به من سپرده شده بود.شدم، پاک فراموش ک

تا ببینم این بار سردارِ بزرگِ شهر چه چیزها از دیگران ستانده و به شهر آورده 
 است.
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هایشان دودِ  که از دهانهخیابان چیده بودند  بسیار در همه جایِ هایِ دان آتش
 زن و مرد، پیر و جوان، کودک و دیوانه همه در دو سویِ خاست. سپیدی برمی
 هایِ غریوها و جیغ  کردند و گاه آمده بودند و شادمانه پایکوبی میخیابان گرد

 کشیدند. خراش می گوش
پخته و  هایِ نوکران و چاکرانِ پرستشگاه میانِ مردمان باده و خوراکی

ای زردوزی شده به تن کرده،  بزرگ جامه پیشگویِ کردند. پخش می ناپخته
پرستشگاه ایستاده بود و جامی لبریز از  ةدرواز تاجی زرین بر سر نهاده، جلویِ

دیگر  رگوهری در دستِ دیگرش داشت،پُزراندودِ  باده در دستی و چوبدستیِ
ودند و گاه رفتند پشتِ سرش گرد آمده ب پیشگویان که شاگردانش به شمار می

 نزدیک شدنِ کاروانِ جنگجویانِ پیروزکام را ببینند. کشیدند تا بهتر سر می
ود را به شدند راه باز کردم و خ از میانِ مردمانی که به هم فشرده می

کندنی  به هر جان کردند رساندم. از باده پخش می هایی لبریز چاکرانی که کوزه
بریانی از چنگِ  ر شتافتم تا مرغِدیگ ای به دست آوردم و به سویِ بود کوزه

توانستند شکمی سیر بخورند و  گرسنگانِ شهر که تنها در چنین روزهایی می
 بنوشند بربایم.

خورد، با سرسختی  ام می ای به سر و گونه که از هر سوی مشتی و کشیده با این
 بویی را و رنگ سرانجام تالشم به بار نشست و توانستم مرغِ خوش رفتم. پیش می

 پرید شکار کنم و بگریزم. سو می سو و آن دستِ مردمان این که در باالیِ
 ةتوانستم از میانِ انبوهِ مردمانِ گرسنه که به کمینِ مرغ بریان و کوز نمی

دم ناگهان  همانخیابان دویدم.  روی به سویِ ام نشسته بودند بگذرم، ازاین باده
اش بر  به خود بجنبم تازیانه تا تازیانه به دست بر سرم غریو کشید؛ روزبانی

 کشان گریختم و میانِ دیگران پناه گرفتم. چون جانوری زوزه ام نشست. شانه
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ودند سرگرم خوردن کسانی که پیرامونم ب ةدیگر نگرانی نداشتم، چراکه هم
 ام سوزشی جانکاه داشت پیروزمندانه غریوِ که شانه با این و نوشیدن بودند.

ر از ای رانِ مرغ را به دندان دریده با دهانی پُ رندهشادمانه برآوردم و چون د
خوشگوار را باال بردم و کمی از  ةباد ةگوشت، غریوِ دیگری کشیدم، سپس کوز

 ام ریختم. به دهانِ گشوده را افروز آن آبِ آتش
فرسود،  آسمان رسیده بود و گرمایش توانِ مردمان را می ةخورشید به میان

شد که هشت گاوِ نرِ بزک شده آن  ای زرین دیده می پیشاپیشِ لشکریان گردونه
  بتِ زرینِ نمادِ پرستشگاهِ شهر بر فرازِ آن گردونه کشیدند؛ را به دنبالِ خود می

 آمد ایستاده بود. که به آهستگی پیش می
پیکری  آفرین، سرداری اخمو و کوسه که دارایِ گمراهی ةپشتِ سرِ خدایچ

بود، سوار بر اسبی تنومند و سیاه پیش  و کمری خمیده و چشمانی ریز بزرگ
نگاهی به مردمانِ برانگیخته که شادمانه سر از پا  که او گاهی بی آن آمد. می

داد، به دنبالِ او  برد و آن را تکان می شناختند بیندازد، دست باال می نمی
 دست یا شمشیر و کمند به کمر روان بودند.  فرماندهانِ سپاه، نیزه و کمان به

ای از اسبان، خرها، شتران، گوسفندان، بزها و گاوها،  سِ سرداران، گلهاز پ
شده از  ربوده هایِ پس از گذشتنِ دام رفتند. رهیاهو راه میکنان و پُ گردوخاک

لبالب  هایِ ها و دیگ ها و کیسه هایی انباشته از خمره هگردونخوردگان،  شکست
 هایِ ها و پیکره ن تندیساز زر و سیم و گوهر از راه رسیدند که در میانشا

شهری که دیگر بجز نامی و  شدند، خورده نیز دیده می خدایانِ شهرِ شکست
 زمین نمانده بود. هایی سوخته چیزی و نشانی از آن بر رویِ ویرانه

ه که گذشت، هزاران زن و مرد و کودکِ به زنجیر کشیده گردونواپسین 
آلود، افتان و  شسته و خونشده، خسته، مانده، ناالن، خاک بر سر و روی ن
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و خونین  خورده چاک شدگان کبود، های به بند کشیده لب خیزان پدیدار شدند.
کشیدند و توانِ سر بلند کردن و راست  بسیاری به سختی پا بر زمین می بود؛

رسیدند،  برگشتگان به پرستشگاه می هرگاه آن بخت ایستادن را نیز نداشتند.
ان و مردان و کودکانِ زیبا و توانمند و تندرست را بزرگ، زن چاکرانِ پیشگویِ

کردند تا به بیگاری در شهر و پرستشگاه سرگرم شوند،  از دیگران جدا می
ه دستِ دژخیمانِ ، بها آئین برگزاریِ شدند تا هنگامِ دیگران هم زندانی می

پیشگویانِ  تکه شده و سوزانده شوند تا خشنودیِ ها تکه در برابرِ بت خونریز
 زاد برآورده شود. یومنش و دیوانِ اهریمند

به دنبالِ گرفتارانی که هست و نیست خود را باخته بودند، سربازانِ پیاده و 
کسانِ  زنان به سویشان دویدند تا خندان و غریوکشان از راه رسیدند. سواره،

سربازان پوشاکی ژنده به تن داشتند و هر یک  خود را در میانشان بجویند.
بسیاری  ند.خورده به دوش داشت ردمانِ شکستم هایِ سنگین از دارایی باری کوله

سیر  رفتند که برایِ چیزانِ شهر به شمار می پوشان، فرودستان و بی از آن ژنده
تهیدستِ خویش دست به هر کاری  ةخود و خانواد ةکردنِ شکم همیشه گرسن

هرگاه کوسِ  دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود. زدند و همواره کارشان می
ی،  شتافتند و گرز شد اینان دست و پا سوخته به پرستشگاه می جنگ نواخته می

شدند تا اگر زنده ماندند، از  جنگ می ةی یا سپری گرفته و روان  ا ی، نیزه شمشیر
با  بخور و نمیرشان را ببندند. خورده بارِ زندگیِ شهرِ شکست هایِ میانِ ویرانه

گویان سر تکان دادم و هرچه نوشیدنی در  دریغ شد. دلم تازه دیدنِ آنان داغِ
خواست  دلم می مستی اندوه از دل بشویم. ام مانده بود سر کشیدم تا به یاریِ کوزه

ر بازگردم و سر و سامانی به زندگیم همراه آن سپاه به جنگ بروم و با دستِ پُ
 آسمان از رفتنم جلوگیری کرد. بدهم، دریغا که بانویِ
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 پرتی از بازار داشتم که از نیاکانمان به کوچکی در جایِ لگریِکارگاهِ سفا
 درآمدِ کردم. از بامداد تا شامگاه آنجا کار می پدرم و سپس به من رسیده بود.

گوناگون از من  هایِ آن را گماشتگانِ پرستشگاه به نام م که بیشترِخوبی داشت
خود و مادر و پدرِ  زندگیِ ماند که با آن برایم می ای مایه اندکگرفتند و تنها  می

نیز روزگاری بهتر از  ورانِ شهر دیگر پیشه ندم.گردا ام را می پیر و از کار افتاده
ای با خشت و  خورده توسری درویشیِ ةخورآیان کلب ةنزدیک درواز من نداشتند.

 بردم. ها به آن پناه می گل ساخته بودم و شب
رهیاهو که مردمانِ از آن روزِ پُبه یاد دارم که درست نه ماه و نه روز پیش 

 هایِ سپاهیان را جشن گرفته بودند، داشتم دست ةشهر بازگشتِ پیروزمندان
بزرگِ شهر پا به  شستم تا به دیگران بپیوندم که دخترِ پیشگویِ آلودم را می گل

 درونِ کارگاهم گذاشت.
گفتم به او  آمد. دلخواهش پیشم می هایِ خرید یا سفارشِ سفال گاهی برایِ

برود و چند روزِ دیگر بیاید، سخنم را نشنیده گرفت و به پیشکارِ تنومندش 
تا کارش را آسوده به پایان  دستور داد نگهبانی دهد و کسی را به درون راه ندهد

دخترانِ  با شنیدنِ سخنانش برانگیخته شدم و دست و پایم را گم کردم. ببرد.
 پنداشتم دخترِ پیشگویِ ن بودند.گذرا بندوبار و خوش گی بیبزرگانِ شهر هم

آسمان نام داشت  او بانویِ گزیده است.ی برآغوش هم بزرگ هم آن روز مرا برایِ
سخنی  خرامی و شیرین خوش در زیبایی، رفت. و سرآمدِ دخترانِ شهر به شمار می

چنان  ةگنجید که روزی سای در باورم نمی روزگار بود. ةهمتا نداشت و یگان
 خویش به سراغم آمده سرافرازم کند. یفتد و خود با پایِهمایی بر سرم ب

 تاریکِ تهِ کارگاه رفت. آرام و خندان از کنارم گذشت و به درونِ پستویِ
شتابان  کشیدم. خوابیدن رویش دراز می آنجا تختی چوبی داشتم که گاهی برایِ
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دیدم چراغی افروختم و  پستو را انداختم. ةدریچ جلویِ ةپشتِ سرش رفتم و پرد
نگاهی به  رفتم و پریشان در برابرش ایستادم.تخت دراز کشیده است، پیش  رویِ

 سر تا پایم انداخت و زیرِ لب غرید:
 بنشین. ـ

چراغ  تخت گذاشتم، برخاست و آن سویِ سوز را رویِ پیه نشستم و چراغِ
 سو انداخت و پرسید: سو و آن نشست، نگاهی به این

 چیزی نداری لب تر کنیم؟ ـ
ای که پنهان کرده بودم را  افتادهجا ةباد ةتپاچه از جا جهیدم و شتابان کوزدس

زرینی را  هرچه گشتم جامِ نباشته در کنجِ پستو بیرون کشیدم.ا هایِ از پسِ کوزه
خواستم از پستو بیرون بروم و  می با ارزشِ خاندانِ ما بود، نیافتم.که تنها چیز 

خواند و گفت نیازی به جام ده مرا فرااورم که مهمانِ ناخوانجامی سفالی بی
را  دست پیش آورد و آن تم.کوزه به دست پیش رفتم و بر جایم نشس نیست.

خواستم لبی تر کنم که خشمگینانه کوزه  می گرفت، اندکی نوشید و پسش داد.
 سان برخاستم و پا به گریز گذاشتم.هرا را از دستم گرفت و بر زمین کوبید.

شگفت مرا  جهید و برگردنم چنگ انداخت، با نیرویی چون ماده شیری از جا
گرد و  آن بسترِ چوبین در هم شکستند. هایِ  پایه چرخاند و به تخت کوبید.

 پا شد، آتشِ چراغ مرد.خاک بر
دامنش بر خاک به  ةخشِ کشیده شدنِ لب خش پستو چون گور تاریک شد.

هنگامی که دستِ  دم.آور به سختی دم برمی گوشم رسید. توانِ جنبیدن نداشتم.
خواهان جیغ کشیدم، آرام  ام نشست هراسان و فریاد برافروخته ةسردش بر گون

 پرسید:
 زنی؟ چرا داد می ـ
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 خواهی؟ از من چه می ـ

 کنم خودت را بشناسی.بکاری  خواهم  نترس، می ـ
زمین رو به  رویِ گوید، دستم را گرفت و بلندم کرد. درست درنیافتم چه می

 ةکم چشمم به تاریکی خو گرفت و توانستم سای کم ارزانو نشستیم.هم چه رویِ

پروا و بدونِ گسست  با آرامش لب به سخن گشود و زمانی دراز، بی او را ببینم.
 دروغین بودنِ خدایان سخنرانی کرد. ةبرایم دربار
دانستم آن دخترِ شایسته چرا مرا  نمی دادم. زده و سردرگم گوش می شگفت

خواست مرا  گویا دیوانه شده بود یا می سخنانش برگزیده است.شنیدنِ  برایِ
 آمیزیم، رازش را پیشِ کسی بازگو نکنم. فریب دهد تا هنگامی که با هم درمی

مانند برایم  بی داد و بانویِ زاد در برابرِ کارگاهم نگهبانی می تا شامگاه گرزمان
ن آموزگاری مرا زیرِ بال یاد ماندنی، چو پس از آن روزِ به  کرد. زبانی می شیرین
ای کنارم  چهارپایه زد، رویِ هر روز سری به من می خود گرفت. و پرِ

کم زبانم به  ، کمگفت ساختم و او سخن می من کوزه و کاسه می نشست. می
موشکافانه  هایِ هایم پاسخ شادمان از دگرگونیم به پرسش پرسشگری باز شد.

 داد. می
کردم که  آسمان و پیشکارش را بازبینی می یِآشنایی با بانو داشتم چگونگیِ

رهیاهو چنگ بر گردنم انداخت و مرا از میانِ مردمانِ مست و پُ ،کسی از پشت
برافروخته در برابرم زاد خشمگین و  به خود که آمدم گرزمان بیرون کشید.
کنان به  سکسکه رفت، رو برگرداند و به راه افتاد.ام گ سکسکه ایستاده بود.

پا به درونِ کوچه گذاشته و نگذاشته  تنگی پیچید. ةوان شدم، به کوچدنبالش ر
مستی از سرم پرید و  ای به گوشم نواخت. پنجه چرخید و کشیده ناگهان رویِ

 ام بند آمد، پرسیدم: سکسکه
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 چه شده؟ ـ
 توست. راهِبزرگ چشم به  بانویِ ـ

 کجا؟ ـ
بلند  هایِ بان گامشتا ادن دستم را گرفت و به راه افتاد.پاسخ د به جایِ

لب به گالیه گشودم، خواهش کردم  کشاند. داشت و مرا به دنبالِ خود می برمی
به  تاخت. گوشش بدهکارِ خواهشگریم نبود و به تندی پیش می تر برود. آهسته

خواستم بارِ دیگر گالیه  دویم، دل درد گرفتم. خود که آمدم دریافتم داریم می
گویا  بر زمین خوردم، داد و فریادم درآمد.کنم که پایم به سنگی گرفت و 

کشید و بهایی به  زمین می ای مرا رویِ چون الشه شنیدن نداشت. گوشی برایِ
از سر و روی و  پا شدم. کندن بود دوباره سرِ داد، به هر جان هایم نمی ناله

سوزشِ  ر از خس و خاک بود.آلودم خون راه افتاده و دهانم پُ خاک هایِ دست
کنان و دست در بندِ  گریان و نفرین آورد. هایم اشکم را درمی خستگی ةدآزاردهن

پیچ در  ةاز چند کوچ برد. که بدانم مرا کجا می آن دویدم بی می دستش به دنبالش 
آنجا برایم آشنا بود، چراکه  باغی دلگشا سر درآوردیم. از کوچه پیچ گذشتیم و

گذشتن از آنجا در  امِگاه هنگ گذشتم. هر روز و هر شب از آن کوچه می
گام  دیگر نایِ دادم. دوختم و آواز سر می تاریکی شب چشم به ستارگان می

زاد ایستاد، مرا به  گرزمان زمین غلتیدم. زانوانم خمیدند و رویِ تم.برداشتن نداش
پیشکارِ نیرومند باال و  دوشِ رویِ کشید و دوباره دویدن از سر گرفت. دوش

و کارم به کجا  دانستم سرنوشتم چیست نمی نالیدم. پائین پریده، دردمند می
ویرانمان راه کج  نیمه ةکاشان باغ به سویِ زاد در پایانِ کوچه گرزمان انجامید. می

اه بر زمین گذاشت فرسوده گذشت و مرا کنارِ چ دوان از درِ چوبیِ کرد و دوان
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به  اشتم وپیچه د دل نگاهی به کوچه انداخت و در را بست. ازگشت؛و شتابان ب
آسمان سر از پنجره  بانویِ پیچیدم و شیون و زاری پیش گرفته بودم. خود می

 بیرون آورد و نگاهی سرشار از سرزنش به من انداخت و از پیشکارش پرسید:
 کجا بود؟ ـ
 کرد. رخوری میداشت پُ ـ

 راهش کن. زودتر روبه ـ
انداخت و مرا  چنگ به گریبانم سرم آمد. پیشکارش باالیِ سر به درون برد.
بسیار کم سخن  تر از من بود. تر و نیرومند تر و ورزیده باال کشید، او جوان

مردمانِ کوچه و  شد. بزرگ دیده می گفت و همواره همراهِ دخترِ پیشگویِ می
 هراسد. آسمان نیز از او می گفتند او جادوگری تواناست و پدرِ بانویِ بازار می

وی  دخترش جایِ زاد به یاریِ روزی گرزمان بزرگ بیمناک بود گویا پیشگویِ
چند بار با  نداخت و مرا به سادگی وارونه کرد وبر کمرم دست ا را بگیرد.

دنِ آنچه خورده بودم جلوگیری کنم. نتوانستم از باال آور به پشتم زد.دست  کفِ
را بیرون  به دهانم آمد، دهان گشوده و آن مزه جویده و زهرآب نیم گوشتِ
به  خودم کرد. داد از خود بی زاد به پیکرم می که گرزمان  هایی تند کانت ریختم.

زمین ریخته بود  رنگی که رویِ چسبناک و بد ةخود که آمدم چشمم به تود
زاد مرا زمین گذاشت. خم  گرزمان افتاد و دریغمند و اندوهگین سر تکان دادم.

آنجا رهایم  شدم. دیگرِ چاه کشانده کشان به سویِ کشان .شد و پایم را گرفت
پیراهنم را  هایِ آستین اندنِ دوالب شد، برخاستم و نشستم.کرد و سرگرم چرخ

از لبریز از آب را  وِلمردِ جوان د و رویم را بشویم.باال زدم و آماده شدم دست 
بردم، خندید و آب را بر هایم را پیش  دست چاه بیرون کشید و به سویم آمد.

 جا بلند شدم و داد زدم: کنان از پوف پوف سرم ریخت.
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 کنی؟ چه می ـ
تا به  اش کرد. را گرفت و به یکباره پارهام  دست پیش آورد و گریبانِ جامه

شرمگین  آن را به دور انداخت. هایِ پوشم را از هم دریده و تکه خود بجنبم تن
 شرمگاهم گذاشتم و آهسته پرسیدم: دست رویِ

 ای؟ دیوانه شده ـ
ای  چاره چاه رفت. باید خود را بشویی، سپس به سویِقاه خندید و گفت  قاه

آسمان بیرون بیاید و  نگران از این که مبادا بانویِ دل بجز فرمانبرداری نداشتم.
سپیدی که پیشکار  ةوشو دادم و پارچ ام را شست مرا برهنه ببیند شتابان تنِ آلوده

 ةکنارِ باغچ سنگی که تخته رویِ خود پیچیدم. برایم آورده بود را به گردِ
 زاد پرسیدم: کوچکمان افتاده بود نشستم و از گرزمان

 ایم؟ دانی ما از پرستشگاه دزدی کرده می ـ
اید و دسترنجتان را  ها کار کرده ای، تو و پدرانت سال دزدی نکرده ـ

 ای. اند، تنها بخشی از آن را پس گرفته پیشگویان گرفته

 شکنجه خواهند داد.اگر بگریزیم روزبانان مادر و پدرم را  ـ

 پیش از آمدن به دنبالِ تو ایشان را همراهِ کاروانی که به سویِ نگران نباش. ـ
 رفت روانه کردم. نیمروز می

 دلگیر و افسرده شدم، اندوهگین سر به زیر انداختم و زیرِ لب گفتم:
 دیگر هرگز آنان را نخواهم دید. ـ

 آسمان مرا فرا خواند و گفت: بانویِ
 نزدِ من آی. برخیز و ـ

گویا آنان  تنومند و ورزیده بود. زاد سرگرم آماده کردنِ چند اسبِ گرزمان
سوزی در  پیه چراغِ م و به درونِ خانه رفتم.برخاست اند. گریز بوده ةاز پیش آماد
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ای که برایم فراهم کرده بودند را  جامه کرد. پت می تاریک پت نیمه چهاردیواریِ
 به تن کردم و پرسیدم:

 رویم؟ جا میک ـ

کیشِ گفت که  سخن می انیسپیتماناسب آورده، از  راگابازرگانی که از  ـ
به  شود. خوانده می مزدیسنااند که کیشِ  مهرِ آزادگان را آنچنان دگرگون کرده

 رویم تا با آنان آشنا شویم و دریابیم کیششان چیست و چگونه است. می راگا

 ما هرگز به آنجا نخواهیم رسید. ـ

کنیم که پدر و برادرم گمراه شوند و درنیابند به  مناک مباش، کاری میبی ـ
 رویم. کدام سو می

 سر تکان دادم و گفتم:
نِ بیگانه جان به اگر آنان هم به ما دست نیابند از چنگِ راهزنان و مردما ـ

آن بازرگان که هنگام رفتن لشکری از مردانِ تنومند و  در نخواهیم برد.
امروز یک تن از آنان را نیز  داری از کاروانش همراه برد.پاس جنگاور برایِ

اورد کسانِ بسیاری چون همیشه تا کاروانی ببرد و کاروانی بی وی ندیدم. همراهِ
راهزنان جان  ما سه تن با این همه زر چگونه از چنگِ ه است.درا به کشتن دا

 به در خواهیم برد.
 بلندی کرد و دست بر پا کوبید، پرسیدم: ةخند

 خندی؟! به چه می ـ
 او اگر بخواهد ای. زاد را به فراموشی سپرده گرزمان هایِ تو پاک توانایی ـ

 کند. گیر می یک تنه چند لشکر را زمین
 با جادو؟! ـ
 شتاب کن، باید برویم. او بگذار. هایِ خواهی بر توانمندی هر نامی که می ـ
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ر گذاشتنِ چند باغ و پس از پشتِ س ها از خانه بیرون رفتیم. سوار بر اسب
بی هیچ دردسری از شکافِ بزرگی که  شهر رسیدیم. دیوارِ سنگیِ کشتزار، به پایِ

از  انگرِ زمین پدید آمده بود گذشتیم.جنبشِ سهمگین و ویر چند سال پیش در پیِ
مرغزارِ سرسبزی سر درآوردیم که تا کوهستان دامن گسترده بود، سرِ راهمان به 

ها و پرستشگاه رفته بودند  همشهریانم به خیابان ةگویا هم کس بر نخوردیم، هیچ
 مند شوند. تا از جشن و شادمانی بهره

کس به درستی  هیچ رفتیم. انگیز آهسته پیش می دیوارِ شگفت ةدر سای
دیوار  ی آن دیوارِ گرد ساخته شده بود.دانست چه زمان و به دستِ چه کسان نمی

آن پدید  ةپیکر ةدو سوی ندارِ رازمند از گردیِنمود، این پ کرانه می از سه سو بی
پا به  آن را به دو نیم کرده بود رسیدیم.به جنگلی کهنسال که دیوار  آمد. می

 هی کرد و به تاخت درآورد.آسمان اسبش را  که گذاشتیم بانویِ جنگل
 کشیدم و به تاخت به دنبالش رفتم. درنگ غریوی برآمده از شادی بی

 آمد. کشان پشتِ سرِ من می بان و غریوزاد هم شتا گرزمان
تر  رفتیم پیرامونمان تاریک و تاریک هرچه در آن جنگلِ انبوه پیش می

 بجز سبزیِ داختم.ان کردم و به باال نگاهی گذرا می گاه سر بلند می شد. می
 .گرفت می جاینرمک ترسی فزاینده در دلم  نرم شد. ها چیزی دیده نمی برگ

 ، همراهِ همساالنِ بازیگوشم، به دور از چشمِهنگامی که کودک بودم
 شدم. از بازی و گردش در آنجا سیر نمی رفتم. بزرگتران به آن جنگلِ رازمند می
آور، کودکان و جوانان را از رفتن به  بیم هایِ بزرگتران با سر هم کردنِ افسانه

درپی  پی خود را جایِ نابه ای باورهایِ داشتند، آنان به اندازه آن جنگل بازمی
کرد و او را از رفتن به  ای خانه می کردند که ترس در دلِ هر شنونده بازگو می
 داشت. ناشناخته بازمی آن جایِ
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 دانستند. بزرگساالن را نادرست می هایِ شدند که گفته همواره کسانی پیدا می
بخشی از دیوارِ شهر از درونِ جنگل  فریبِ آنان نیز ترفندی ساخته بودند. برایِ

هایشان جدا  گونه شمار هم گذشت و شماری اندک از درختان را از بی می
 کرد. می

 سویِ  دیوار و چه آن سویِ گفتند جنگل جنگل است چه این  فریبان می مردم
خویش چیره شود برود و در جنگلِ این  تواند بر کنجکاویِ اگر کسی نمی دیوار.
ز تازشِ دیوها بر مردمان پنداشتند دیوار ا آنان می دیوار گردش کند. سویِ

نگرانی نبود چراکه  شد جایِ کند، اگر هم کسی در جنگل گم می جلوگیری می
ن چنا کردند. کرد یا دیگران به سادگی پیدایش می یا خودش راهش را پیدا می

هرچه کودکان  کاشت. بیم و هراس در دلِ همگان می هایی تخمِ دوراندیشی
و  ه، بالیدهزدپنهان جوانه  هایِ تران این دانهبزرگ شدند با آبیاریِ تر می بزرگ

ند که کمتر افکند ای بر دلِ کنجکاوان می و آنچنان سایه ندیافت شاخ و برگ می
نوجوانی، گاهی دل به  من نیز هنگامِ یافت. را می کسی توانِ گریختن از چنگش

 هرچه تاریکی و خاموشیِ رفتم و دیوار می زدم و به جنگلِ آن سویِ دریا می
ها  رویی با ناشناخته یافت نگرانی و ترسم از روبه درونی آن افزایش می هایِ بخش

کردم، هرگز با چیز  که هر بار بیش از پیش پیشروی می با این شد. بیشتر می
ای روشن سر  که روزی راه را گم کردم و از دره بیمناکی برخورد نکردم، تا آن

گردش گون  در آن دشتِ پردیسه زد شگفت مانند بود. درآوردم که چمنزاری بی
که بانگِ ترسناکی نبود،  با این دم که آوایی ناشناس به گوشم رسید.کر می

گریزم زمانی دراز  که بدانم به کجا می بی آن هراسان شدم و پا به گریز گذاشتم.
هرگز به یاد ندارم  نگل سر درآوردم.ج شهریِ دویدم و ناباورانه از بخشِ درون
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گاه پا به  از آن پس دیگر هیچ دیوار گذشته و به شهر رسیدم.ه از کی و چگون
 جنگل نگذاشتم.

 شد. تر می زاد نزدیک گرفت گرزمان هرچه ترس پیدا شده در دلم فزونی می
تاخت از ترس پیکرم  پهلویم اسب می هنگامی که شادمان و غریوزنان پهلوبه

چندی  شد. می و پاهایم به زین ساییده دجان خشکیده بو چون تکه چوبی بی
بیمناک  نگذشت که از من پیشی گرفت. با پیش افتادنِ او هراسم دو چندان شد.

اسب کوبیدم  پا بر پهلویِ شدم که مبادا آنان مرا جا بگذارند و با هم بگریزند.
ن افتادگانِ کاروانِ کوچکما و داد کشیدم و به تاختن وادارش کردم تا به پیش

 از سایشِ پاهایِ ی از تنم رخت بربسته بود.و آسودگ دیگر شاد نبودم برسم.
نه  آمد. ام به زینِ چرمین گرمایی سوزان و دردی جانکاه پدید می خشکیده

 ستنِ پیشتازانِ گروهمان را داشتم.توانستم درنگ کنم نه توانِ به یاری خوا می
 آید. ساختم تا ببینم چه پیش می سوختم و می ای نبود، بایست می چاره

بار  چندتا آن روز  شد. پیکرم پراکنده می رد در همه جایِاندک د اندک
فرودست  مردمانِ و سوارکاری برایِ اسب داشتنِبیشتر اسب سواری نکرده بودم. 

آسمان و  پس از آشنایی با بانویِ رفت. و بینوا آرزویی دست نیافتنی به شمار می
یافتم  ریز درمیگ هنگامِ بردند. پیشکارش آنان مرا همراه خود به سوارکاری می

 با افزایشِ درد و کوفتگیِ کردند. آموزشِ این کار پافشاری می که چرا آنان برایِ
 هایِ رفت و ریزه گاه چشمم سیاهی می کم گرفتارِ پنداربافی شدم. ندم کمتنِ دردم

درختی  ةکند آمدند، اسبم از رویِ درخشانی در برابرِ دیدگانم به چرخش درمی
چیزی  ام فرود بر زمین تکانِ سختی خورد.ید و به هنگکه سرِ راهمان بود پر

ز کار افتاد دم مغزم ا همان ژگون شوم، خوشبختانه سرنگون نشدم.نمانده بود وا
 میرم. پنداشتم دارم می خود شدم و و از خود بی
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ها پسروی کردم، همین اندازه به یاد دارم  دانم تا کجا در ناشناخته نمی
 سرم نشسته و سرگرمِ آسمان و پیشکارش باالیِ ویِهنگامی که چشم گشودم، بان

شمارِ  بسترِ نرمی دراز کشیده و چشم به ستارگانِ بی رویِ پرستاری از من بودند.
داد.  سردی در پاها و نشیمنگاهم آزارم می خیسیِ آسمانِ شب دوخته بودم.

تم را زاد دس گرزمان نار بزنم و ببینم چه بر سرم آمده کهانداز را ک خواستم رو
 گرفت و گفت نبینم بهتر است، پرسیدم:

 چه بر سرم آمده؟ ـ
 ات کنده شده و چرک و خون به هم آمیخته است. تنه پوستِ پائین ـ

 ریزان گفتم: نالیدم و اشک
 میرم. دارم می ـ
تر از پیش  ام، بامداد تندرست هایت دارو نهاده زاری مکن، بر خستگی ـ

 ی.انتوانی اسب را بتاز می

 سوارِ اسب نخواهم شد. هرگز ـ

چشم  از کشیدند و به آسمان چشم دوختند.در بسترهایشان در هیچ نگفتند.
 آرام چشمم گرم شد و به خواب رفتم. بر هم نهادم، آرام
روانداز را کنار زدم،  اداب و سرزنده از خواب بیدار شدم.پگاه، بسیار ش

بازدیدِ  م و سرگرمِاز جا برخاست کندگی ندیدم. انی از خستگی و پوستهیچ نش
آتش گرداندم  سر به سویِ آسمان بلند شد. بانویِ ةبه یکباره بانگِ خند تنم شدم.

روی و پریشان  دم و سرخپیچی مسار و شتابان روانداز را به خودو با دیدنش شر
 پرسیدم: مان انداختم ونگاهی به پیرامون پیشش رفتم.

 زاد کجاست؟ گرزمان ـ
 بنشین. اهِ دارویی گرد آورد.گی به دره رفته تا اندکی ـ
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 کنارش نشستم، فنجانی جوشانده به دستم داد و پرسید:
 بهتری؟ ـ

 سر تکان دادم و پرسیدم:
 کجا هستیم؟ ـ
 بریم. ها به سر می در سرزمینِ کاسی ـ

 ایم. چندان دور نشده ـ

گرداگردمان کوهستان  پرتگاه پیش رفت. ةبرخاست و تا لب چیزی نگفت.
سپید آراسته بود چیزی دیده  سرمان بجز آسمانِ آبی که به ابرهایِ بود و باالیِ

 وزید. شد، بادِ خنکی می نمی
نگریست بسیار زیبا و  اندازی را که می چشم برخاستم و به او نزدیک شدم.

رنگ پیشِ  به رنگ هایِ ها و سپرغم ای پهناور و پوشیده از سبزه دره دلکش بود.
زرینِ  شد زیرِ پرتوهایِ هرچه در آن دیده میرویمان دامن گسترده بود که 

 درخشید. خورشید می
پنداشته بودم او با  شد. سیاهی دیده می ةزاد در دوردست چونان لک گرزمان

سر  زار ندیدم. اندم، اسبی در آن سبزهاسب به دره رفته است، هرچه چشم چرخ
آسمان  یِبانوشد.  برگرداندم و پشتِ سرم را نگریستم، هیچ اسبی دیده نمی

 اندیشم، آهسته گفت: دریافت به چه می
 گردنه سرگرم چرا هستند. ها آن سویِ اسب ـ
 ام این کوهستان راهزنانِ سنگدلی دارد. شنیده ـ
 شیار باشند که به دام راهزنان و درندگان نیفتند.ام هُ به آنها سپرده ـ

 زده و ناباور پرسیدم: شگفت
 چه گفتی؟ ـ
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 خندید و گفت:
 یابند. تر از تو سخنانِ مرا درمیآنها به ـ
 چگونه؟ ـ

 درمانده و سردرگم رویِ آتش بازگشت. ابرو در هم کشید و به سویِ
درونیمان سخن  هایِ توانایی ةبارها دربار سنگی نشستم و در خود فرو رفتم. تهتخ

بسیاری به  هایِ توانایی گیتایی یما در زندگ کالبد اثیریگفته بود، در باورِ او، 
پرورشِ دانایی و افزایشِ  دهد و او را در راهِ کسبِ نیرو برایِ مان میهرفرَوَ

توانستم چگونگی و چیستی آنچه  اندیشیدم نمی هرچه می رساند. آگاهی یاری می
به  نامید دریابم. درخشان می ردی یاادوَشکالبدِ روانی یا یا  کالبد اثیریرا که او 

با این که پیکرِ  است. انمان وابستهِ خاکی ما به کالبدِ درخش وی پیکر ةگفت
نیرو از جهانِ خاکی و پیوند  آوریِ گرد خاکی سازمانی پیچیده و کارآمد برایِ

 هایش اندک است. در برابرِ کزی دارد، توانایییافتن با دیگر جاندارانِ خا
شگفتی است که  کارکردهایِ دارایِ کالبد اثیری، گیتاییناچیزِ پیکرِ  توانمندیِ

از این تنها  خاکی نه ماند و ایشان در زندگیِ آگاهان و نادانان نهفته مینزدِ نا
روی بسیاری  ازاین مانند. از هستی و بودنشان نیز ناآگاه می برند، ابزارها بهره نمی

و آزمودنِ مرگِ پیکرِ خاکی و پا  گیتایی تنها پس از سپری کردنِ زندگیِ
کالبدِ درخشان بینا  کارآییِ ها و دیگر چشمشان به ویژگی گذاشتن به گیتیِ

ها  برآمده از بدآموزی ةخاکی، پیکرِ خاکی و پیل زندگیِ شود، چراکه هنگامِ  می
 پنهانِ خود چشم بگشایند. گذارد به آنِ نادرست نمی ها و باورهایِ و آموزش

داشتم خفه  ام به دام افتاد. شده درونِ سینه فرو برده دمِ سرگیجه گرفتم.
 را گشود.نایم  ةوار بر پشتم فرود آمد و راهِ بند آمد تازیانهشدم که چیزی  می
خورشیدچهر نگریستم، آرام نشسته بود و به  زنان و خرخرکنان به بانویِ دم
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به یکباره دیدم  نگریست، اشک از چشمانم سرازیر شد. چشمانم خیره می
 دیدم دیگر چیزی نمی نِ پیش چشمم درخششی ناگفتنی یافت.دگرگون شد و جها

جهان  آوایی که گویا از ژرفایِ رتوهایی درخشان و رنگ به رنگ.بجز پ
 گفت: ای ناشناس می است به گوشم رسید، گویندهخ برمی
جنبشِ  ای یکسان دارند. فراخاکی همگی ریشه هایِ جهانِ خاکی و جهان ـ

کران با دیگر  این هستی بی هایِ کدام از بخشهر ةآورندپدید ریزبنیادهایِ
گوناگونی به  هایِ جنبشِ درونی ویژگی گونیِ همین گونه .ان نیستها یکس بخش

 دهد. آنها می
را  گیتاییباشندگانِ جهانِ  چیستی و چگونگیِ ةمشاهد تواناییِ یکالبدِ اثیر

جاودانه با  فرَوَهرنِ پنهان در درونِ کرا دانشِ بی تواند به یاریِ دارد و می
ای  د یابد و با هر یک به گونهپیون جان بی جانوران و گیاهان و چیزهایِ

آورد  هایی در جهانِ خاکی پدید پیکرِ خاکی پدیده وگو کند و بدونِ یاریِ گفت
 .جا کند و چیزهایی را جابه

درونیش گشوده شده، هرگز، در  هایِ ی کسی که چشمش بر دانش و توانمند
اناست و انجام هر کار تو برایِ یچنین کس چ جا و هیچ زمان تنها نخواهد بود.هی

 گذارد. بود و به هر آنچه هستی دارد ارج می یار و یاورِ جهان و جهانیان خواهد 
دوست و همراه و  هستی ةفراگیر، هم ةمنشان پاک در برابرِ این مهرورزیِ

 ییاَثورا رود و همیشه و همه جا از داد و دهشِ پشتیبانِ همیشگیش به شمار می
 گردد. برخوردار می

کن سراپایم را  و بنیان درونی، جنبشی سهمگین آوایِبا خاموشی گرفتنِ 
 ناپدید شد و هزارگونگیِ جهانِ زیبایم در چشم بر هم زدنی، یگانگیِ گرفت.فرا

 گیتی پیشِ چشمم پدیدار گردید.
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نگاهی به او انداختم و  برازنده در گوشم پیچید. بانویِ ةشادمان ةخند بانگِ
دوشم  رواندازی که از رویِ ان شدم.سپس به خود نگریستم، برهنه بودم، پریش

سنگ افتاده بود به چنگ باد افتاد و تا به خود بجنبم به پرواز  لغزیده و رویِ
ی را که در دست داشتم فنجانشدم و خشمگین  دره پر کشید. درآمد و به سویِ

ها  سنگ الیِ تکه شد و البهالجوردین هزار ةآن سفالین بر سنگ کوبیدم.
 پراکنده گشت.

 زیباروی بریده شد. با دلخوری چشم به چشمانش دوختم. بانویِ ةخند آوایِ
 نگاهش سرشار از نکوهش بود، به سویش رفتم و در برابرش ایستادم و پرسیدم:

 ای که به ریشم بخندی؟ مرا همراه آورده ـ
 سر تا پایم را برانداز کرد و گفت:

 نی؟گردا تو نیز همانندِ ما هستی، چرا رواندازت را برنمی ـ
زیرچشمی  آتش خشمم ریخت. خونسردی و آرامش او چون آبِ سردی رویِ

 نگاهی به دره انداختم و پرسیدم: نیم
 چگونه؟ ـ
 نگاه کن. ـ

چنان چرخشی به دستش داد که   اال آورد و آن را به جنبش درآورد.دست ب
 ناباورانه دیدم ش از چرخش ایستاد.ناگهان دست آن را ببینم.توانستم  دیگر نمی

به زمین نگریستم و نشانی از  همان فنجانی که شکسته بودم در دستِ اوست،
فنجان را به سویم پرتاب  گیج شدم و نتوانستم چیزی بگویم. ها ندیدم. سفال خرده

 کرد و گفت:
من از فنجانِ شکسته خواستم بازگردد، دیدی که بازگشت، تو نیز از  ـ

 روانداز بخواه بازآید.
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 شود. گز نمیتوانم، هر من نمی ـ
افکنده به سراغِ بار سر هایم خواند. ناباور به تواناییلب به سخن گشود و مرا 

 گستاخیِ ای یافتم و بر تن کردم. بازگشتم و کنارش نشستم. جامه و بنه رفتم،
ها  ستچشم به دورد جوشید. زیرچشمی نگاهش کردم. مانندی در دلم می بی

دنش انداختم، چشم چرخاند و دست بر گر جنبید. دوخته بود و هیچ نمی
اش  دیگر پیش بردم و چانه برانگیخته شدم، دستِ ام انداخت. نگاهی به چهره نیم

چیزی نمانده بود  خود چرخاندم و سر پیش بردم. را گرفتم و رویش را به سویِ
لب بر لبش بنهم که به تندی مرا پس زد و از جا برخاست، از جا جهیدم و 

 م.پروا به آغوشش کشید بی
بیرون کشید و وادارم  مهربانانه نوازشم کرد و آرام خود را از میانِ بازوانم

و زمانی دراز برایم سخنرانی  رو به رویم نشست و سخن آغازید کرد بنشینم.
گاه در سخنش  کام و سرخورده گاه و بی تلخ گوید. یافتم چه می هیچ درنمی کرد.

با  ا برآورد و سرافرازم کند.ام دلم رخواستم ک دویدم و خواهشگرانه می می
آورد و تالش  گرفت و سخن در سخن می آرامشی ستودنی سخنانم را نشنیده می

  برهاند. 1کامگی کرد با پند و اندرز مرا از چنگِ ورن می
 1پاژنی زاد نزدمان بازگشت. آسمان رسیده بود که گرزمان ةآفتاب به میان

گذاشت و سرگرم کندنِ پوستش گی سن تخته آن را رویِ بریده همراه داشت؛سر
تب سراپایم  شدم. جا بند نمی م چیره شوم. یکا گیختگیتوانستم بر بران نمی شد.

رخیدم چ آسمان می پیرامونِ بانویِ کرد. تابم می د و گرمایی سوزان بیرا گرفته بو

                                                           

 رانی ن، میل به شهوتکامگی: شهوانی بود ـ ورن1

 ـ پاژن: بُز کوهی1
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 خواند. چشم به آتش دوخته بود و زیرِ لب آواز می نگریستم. و دزدانه به وی می
اد مرا به یاری فراخواند، ناخشنود و دلگیر به او پیوستم تا گوشتِ ز گرزمان

آرام  و آرامهمکاری با او سرگرمم کرد  تکه کنیم و نمک بزنیم. کار را تکهش
گوشتِ شکار، خوراکِ  بندیِ پس از بستهگرزمان  آرامش به دلم بازآمد.

بنه  و پس بارای پخت، شادمانه آن را خوردیم و اندکی باده نوشیدیم، س خوشمزه
 آوردیم.گرد

ها بپرسم که  بازگرداندنِ اسب رفتن آماده بودیم، خواستم از چگونگیِ برایِ
بانگ برآورد و آنها را فراخواند. خندیدم  و سنگی جهید تخته رویِ بانو پیشکارِ

 پرسید: و سر تکان دادم. او به سویم آمد و کنارم نشست و
 خندی؟ چرا می ـ

سر  ها به گوشم رسید. اسب پایِ ش را بدهم که آوایِا پرسش خواستم پاسخِ می
ناباور نگاهشان  آیند. برگرداندم و دیدم آنها از گذرگاهی باریک به سویمان می

نگاهی به آن زده  کردم، هنگامی که نزدمان رسیدند رو برگرداندم و شگفت می
ام  شانه پیشکارش دست رویِ آسمان لبخند زد و چیزی نگفت. بانویِ دو انداختم.

 گذاشت و در گوشم گفت:
من و بانو را به کار بندی و با خود ستیز  هایِ اگر سفارش اندوهگین مباش. ـ

 هایت بهره بگیری. نکنی به زودی تو هم خواهی توانست از توانایی
خود اندیشیدم که او بار با  نخستین برایِ دهد. دانستم او بیهوده دلداریم نمی می

دم و ها به راه افتادیم، خشنود بو بر اسب که سوارِ هنگامی گوید. راست می
آور و  هراس هایِ پس از پشتِ سر گذاشتنِ گذرگاه امیدی در دلم جوانه زده بود.

 ةدهن رآب و پوشیده از درخت رسیدیم.ای پُ انگیز به دره بیم هایِ گذشتن از تنگه
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رو به او کردم  زاد از راه رسید. کند کرد، اسبِ گرزمان اسب را کشیدم، کمی پا
 و پرسیدم:

 آیی؟ چرا همیشه پشتِ سرِ من می ـ
 خواهی. تو این گونه می ـ

پنداشتم روزی  همواره می آمد، گفت، هیچ از پیشکار خوشم نمی او راست می
زاد سخن  گرزمان آسمان را از من خواهد ربود. خندیدم و سر جنباندم. بانویِ

 یاریشان بتوانم از همراهی با بانویِ آغازید و پندهایی ارزنده به من داد تا به
ام پای  ودکانهک هایِ آسمان بهتر و بیشتر بهره ببرم و افزود که اگر بر گرایش

توانست بر  تر خواهم آسوده نفشارم و دست از سرزنشِ بیهودة خود بردارم
 .دوشی چیره شوم به سرگردانی و خانهخانمانی و  برآمده از بی دلگیریِ

ها، شهرها و  ها، دشت از کوه رفتند. آمدند و می میهم  روزها از پیِ
 گردیِ دیدم روزی چنان جهان به خواب هم نمی بسیار گذشتیم. روستاهایِ

 ای را بیازمایم. دلنشین و آموزنده
 ایشان نیز به گوشم نخورده بود، برایم خوشایندیِ دیدار با مردمانی که نامِ

 آسمان و پیشکارش به زبانِ مردمانِ رسیدیم بانویِ هرجا که می مانندی داشت. بی
 دانستم آنان این چیزها نمی هایشان آگاهی داشتند. د و از آئینگفتن آنجا سخن می

پنهانِ درونشان به  خردمندیِ گفتند به یاریِ خودشان می را کی آموخته بودند.
 دانستم. رسند، چگونه؟ نمی آن آگاهی می

از هفتمین ماهِ  مزدروزاوردردسر،  بی پس از شش ماه راهپیماییِ
که  چند روز بی آن رسیدیم. سرزمینِ راگا خرمِ زارهایِ گردیمان به سبزه جهان

ها سراغ  افتیم و از چوپانبزرگی ی ةسرانجام گل به کسی بر بخوریم پیش رفتیم.
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سیاهی  نواز ما را به چادرهایِ مهربان و مهمان هایِ شبان را گرفتیم. شهرِ راگا
رویی و مهربانی  رز برپا کرده بودند بردند و همسرانشان با خوشالب ةکه در دامن

 از ما پذیرایی کردند.
 هایمان گفتاری به پرسش رویی و شیرین با خوش آزادهدستِ  کوچگرانِ گشاده

به  پرداختند. ه در راه دیده بودیم میآنچ وجو دربارة آراستند و به پرس پاسخ می
انِ سپیتماندیدنِ  است و برایِ گزار رانِ نیزهدشتِ سواایشان گفتیم که شهرمان در 

 ویج ایران راهیِ کیشِ نوپدیدآن و آشنایی با  دهندة کیشِ مزدیسنا گسترش
آنان با شنیدنِ سخنانمان خاموش شدند و به یکدیگر نگریستند و هیچ  ایم. شده

هایی  ی کرد و چوپانان پاسخگرفتنِ پاسخ پافشار آسمان برایِ بانویِ نگفتند.
و آغاز  یانگشتاسپبه دستِ  یسپیتمانو از سر آمدنِ روزگارِ  دادند درگمسر

گویا چیزی ایشان را  گفتند که ما را پاک گیج کرد.سخن  یزرتشت هنگامة
پروایش پس از پیروزی  بی گستریِ و دین اسپندیاربا دلشوره از  ه بود.کردگران ن

گالیه  انسپیتمان تیبان شدنِپش گفتند و از تنها و بی انی سخن میهیون رجاسپِاَبر 
 کردند. می

دار  زاد کنارِ مردانِ گله من و گرزمان بودیم. خردستا انِکوچندگ شب مهمانِ
گفتیم و خندیدیم و ی نشستیم و تا پاسی از شب گذشته به بزم و میگسار

 شبانان به خواب رفتیم. نزدیکِ آتشِ شب گذشته گذراندیم و پاسی از نیمه خوش
از آتش بجز  خوان از خواب برخاستم. ندنی، خروسیادما به آن شبِ فردایِ

هادم و اندکی هیزم بر خاکسترِ گرم ن کستری گرم چیزی بر جا نمانده بود.خا
ای بر خاشاک  زبانه اکستر دمیدم.بر آتشِ زیرِ خ خاشاک زیرشان ریختم و

زاد هم بیدار شد، برخاست و  گرزمان فت و آتش بارِ دیگر برافروخته شد.گر
اش سخن گفته  خواهش کردم دربارة کیشِ مزدیسنا که چوپانان درباره نشست.
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از  درنیاورده بودم. بودند برایم سخن بگوید، زیرا هیچ از سخنانِ چوپانان سر
من گیج شده و درنیافته مزدیسنا چگونه  پاسخش دریافتم که او نیز همانندِ

 کیشی است.
 اغمان آمد و کنارمان نشست.ن به سرآسما پس از سر زدنِ آفتاب، بانویِ

 بسیار شادمان بود، پرسیدم:
 کیشِ مزدیسنا چیزی فراگرفتی؟ ةآیا از زنان دربار ـ
آلوده  بهدینیشناسند و به  زنان هنوز کیشِ مزدیسنا را به درستی می آری. ـ
 اند. نشده

 یسپیتمان هایش پرداخت تا دریابیم که کیشِ مزدیسنایِ به بازگو کردنِ شنیده
ر دگرگون شده و آنچنان به دینِ اهریمنی آلوده شده که آزادگان آنچه بر بسیا

اندنش هستند را بهدینی گستر جای مانده و گشتاسپ و اسپندیار در پیِ
هنوز برخی پیروانِ سپیتمان در  که ، با اینایرانیگفت به باورِ زنانِ  می خوانند. می

ه شده و آنان را گرفتارِ یربر اندیشة مردمان چ زرتشت بهدینیِهستند،  راگا
 کرده است، پرسیدم: پرستی یگانه
 اکنون چه کنیم؟ ـ
 .را بیابیم انسپیتمانکسی از  رویم، شاید بتوانیم به راگا می ـ

هایشان  شبانان و خانواده شویم. ناشتایی آماده شدیم که راهی پس از خوردنِ
یم. تنها هنگامی ردند که چند روزی مهمانشان باشیم. نپذیرفتبسیار پافشاری ک

راه باز  خواهیم ماند یم در راهِ بازگشت چند روزی پیش آنانِکه نوید داد
 گذاشتند برویم. کردند، وگرنه نمی
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ها  در دشت روز چند ویج دلگرمم کرد. با مردمانِ ایراننخستین برخوردمان 
از بسیاری آشنا شدیم که یکی  هایِ پهناور پیش رفتیم و با خاندان هایِ و چراگاه

 نوازتر بودند. برخوردتر و مهمان شدیگری خو
 رسیدیم که در پایِ ی فراخهای سرانجام به دشتپیمایی،  پس از چند ماه راه

کوهی بزرگ و سپید که از  ها دامن گسترده بودند. تا دوردست البرز هایِ کوه
 ها بسی بلندتر بود نگاهم را ربود. تا آن روز چنان کوهی ندیده بودم. دیگر کوه

 زاد گفت: نگریستم که گرزمان می سپید 1چکادزده به آن  شگفت
 نام دارد. دماوندآن کوه،  ـ
را در آن به بند  هاکدَ اَژی،  فریدونگوید  دماوند!؟... همان که بانو می ـ

 کشیده است؟
 آری. ـ
 توانیم برویم و آن مردِ ماردوش را ببینیم؟ می ـ

 پرسیدم: قاه خندید و سر جنباند، زاد قاه گرزمان
 خندی؟ به چه می ـ

 آسمان با شادمانی گفت: پیش از پاسخ دادنِ او به پرسشم، بانویِ
 رسیدیم. به راگا ـ

 بود.ها پدیدار  ی در دوردستبارویِ گردِ شهرپیشِ رویمان را نگریستم، 
اش شنیده بودم،  های بسیاری درباره که افسانهرسیدن به آن جایگاهِ ویژه 

آشنایی با اندیشمندانی که از منش  برایِ در دلم پدید آورد.شگفتی  برانگیختگیِ
بر شتابِ خویش افزودیم تا  تاب بودم. گفتند بی و گویش و کنشی نو سخن می

  شهر به آنجا برسیم. هایِ پیش از بسته شدنِ دروازه

                                                           

 ـ چکاد: قله1
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راهِ درازی  شد. ن افزوده میشدیم بر شگفتیما چه به شهر نزدیکتر میهر
همتای  برابرِ بزرگی و شکوهِ بیبسیاری دیده بودیم که در  سپری کرده و شهرهایِ

 ، روستایی بیش نبودند.راگا
شدند مردم را از  هنگامی به شهر رسیدیم که نگهبانانِ دروازه آماده می

زاد پس از پرس و جویی  گرزمان انِ بستهِ شدنِ دروازه آگاه کنند.فرارسیدنِ زم
آنجا خوراک و باده خوردیم  نمایی کرد.ای بزرگ راه خانه مهمانگذرا ما را به 

آشنا با  سپیتمانانِ وجویِ به جست و نوشیدیم و سپس خوابیدیم تا روزِ دیگر
 کیشِ مزدیسنا بپردازیم.

 مردمانی که کاروانی را برایِ هیاهویِ خوان از خواب برخاستم. خروس
 یِچندان نگذشت که آوا شد. دم بیشتر میدم به  کردند راهی شدن آماده می

در بسترم  ساالر و دیگران درآمیخت. کاروان زنگِ شترانِ کاروان با هیاهویِ
 زاد چراغ به دست به درون آمد. ماندراز کشیده بودم که در باز شد و گرز

 :مبرخاستم و نشستم، پرسید
 بانو کجاست؟ ـ
 کند تا سپیتمانی پیدا کند. وجو می پرس ـ

خانه  ود را به بامِ مهمانتم و خبرخاستم و بیرون رفتم، دست و رویم را شس
زد. در برابرِ  شب را پس می ان سر زده بود و تاریکیِورآیمهر از خ رساندم.
خورشید از پس از نیایش، نشستم و باال آمدنِ به یزش ایستادم.  زادهیِ نوروشنای

ای رسید که  ههنگامی که درخششِ خورشید به انداز ها را نگریستم. پسِ کوه
 دم آوایِ همان ریستن بدان گویِ فروزان را نداشتم، چشم بستم.دیگر توانِ نگ

برخاستم و از  از جا خواند. چشم گشودم، میشنیدم که مرا فراآسمان را  بانویِ
 رفتن شده بودند، پرسیدم: ةآنان آماد م.بام به پائین رفت



 ....................................................................................................................... چرخه  118

 

 رویم؟ به دیدنِ سپیتمان می ـ
 آری، برویم. ـ

 بزرگ 1پزی شتن از بازار، در خوردیگذ به راه افتادیم و در راه، هنگام
 را در پیش گرفتیم. 1توکریشناشتایی خوردیم، سپس از شهر بیرون رفتیم و راهِ 

 آسمان گفت: زاد رو به بانویِ گرزمان
چند روزی است به جایگاهِ سپیتمانی که  شاه در بازار شنیدم که گشتاسپ ـ

نش کسانی را که به دیدنِ گوید رفته و گماشتگا در توکریش با مردمان سخن می
 آزارند. روند می وی می

از گسترشِ  0ها و اوسیج 9ها کرپن ر این باره شنیدم، گویامن هم چیزهایی د ـ
 بیمناک هستند. انسپیتمان ةاندیش

 پرسیدم:
 ترساند؟ را می ند که گشتاسپیانگوی چه می مگر آنان ـ
  یم.رو همین پرسش به دیدنش می برای دریافتنِ پاسخ ـ
را درنوردیدیم و از  و سنگالخ دشتِ پهناور ر تکان دادم و هیچ نگفتم.س

کار بودند.  کوشِ آنها سرگرمِ آباد و زیبایی گذشتیم که مردمانِ سخت روستاهایِ
داد و  می مان راپاسخبا خوشرویی  پرسیدیم از هر زن و مرد که پرسشی می

آنجا  زکوه رسیدیم.البر ةسرانجام به کوهپای ویم.کرد مهمانش ش پافشاری می
بزرگتر از  اربرپا بود که یکی از آنها بسی یکوچک و بزرگِ فراوان چادرهایِ

                                                           

 پز: رستوران ـ خوردی1

 ـ توکریش: تجریش1

 کننده ـ کرپان: موبد قربانی9

 ـ اوسیج: موبد نگهبان آتش0

 



  113 ............................................................................................................... بانوی آسمان

 
 

 نزدیکِ چادرها چند پهلوانِ تنومند به پیشوازمان آمدند و از بانویِ دیگران بود.
 آسمان پرسیدند:

 ؟است آمده به راگا گزار نیزه دشتِ سوارانِبانو هستید که از آیا شما همان  ـ
 ی.آر ـ
 بزرگ، بفرمایید. چشم به راهِ شما است بانویِ شاه گشتاسپ ـ

به گرمی ما  شاه گشتاسپ شدیم، ما را به چادرِ بزرگ بردند.با ایشان همراه 
 خاندانِ بانو و آنچه در دشتِ سوارانِ ةوجو دربار را پذیرفت و پس از پرس

شان ه همسایگانآسمان ب برادرِ بانویِ ، از تاخت و تازهایِگذشت گزار می نیزه
 درپی او آزرده و نگران است. پی هایِ افروزی گالیه کرد و افزود که از جنگ

ابرو  شاه سپیتمان را پیش کشید گشتاسپ ةآسمان سخن دربار هنگامی که بانویِ
 درهم کشید و گفت:

شناسد و  جویی هستیم، هر کس جایگاهِ خودش را می ما مردمانِ آشتی ـ
همه پیروِ  گوید و چه بخواهد. باورهایمان یکی است ود، چه بکار کنداند چ می

کس  اند و هیچ نیز آسوده پوریوتکیشی و دینِ تازی انِپیرو ،کیشِ مهر هستیم
 دهد. آزارشان نمی

 از کیشِ مزدیسنا بگویید. ـ
 کیشِ مزدیسنا همان کیشِ مهر است. ـ
به زور شمشیر گسترشش  پس بهدینی چیست که اسپندیار را به ـ

 ؟اید هگماشت
 یکه خورد، نگاهی به پیرامونیانش انداخت و گفت: شاه گشتاسپ

آگاه  ویج ایران چندان از رویدادهایِ گزار دشتِ سوارانِ نیزهگویا مردمانِ  ـ
 .بانو است اسپندیار در بند نیستند!
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 چرا؟ ـ
 بشورد. م که بر منبیمناک بود سرکش شده بود و ـ
 نگفتید بهدینی چیست؟ ـ
 بافد این سخنان را سرِ مردمان یاوه می ی که اینجا برایِسپیتمانکسانی چون  ـ
 اند، کیشِ مهر و کیشِ مزدیسنا و بهدینی یکی هستند. ها انداخته زبان
 گویید! کیش با دین یکی است؟ چه می ـ
بیگانه  انها هستند بانو، گویا چندان با سخنانِ سپیتمان اینها بازی با واژه ـ

 نیستید!
 کشید و سخن از سر گرفت و گفت: درنگی کرد، آه

داریم  نهیم و بزرگ می ما خویشاوندِ یکدیگریم، نیاکانمان را ارج می ةهم ـ
 آورد. کنیم، این سخنان باز دودستگی پدید می و به راه و روشِ آنان زندگی می

روانشان کند و پی میها را برآشفته  ها و اوسیج کرپن اهریمن دانستن ةدیوها را زاد
این  با گسترشِ دلِ خوشی از سخنانِ سپیتمانان ندارند. نجاند. موبدانر را می

 ماند.ها آرامشِ کشور پایدار نخواهد  نجشر
مردمان را به  و دای ، بهدینی را ساختهکیش و دین با آمیختنِ روی ازاینپس  ـ
پرستی بستری برای  ؟ یگانهددستی پدید آوری خوانید تا یک ی از آن فرامیپیرو
 چون و چرا فرمانبردار شاه باشند. کند تا همه بی ی فراهم میپرست شاه

 مان زبان در کام کشید و هیچ نگفت.آس درمانده از سخنِ بانویِ شاه گشتاسپ
 :آسمان پرسید بانویِ تاباند که میرپشتش را کنان بروتِ پُ پوف پوف
 توانیم سخنانِ او را بشنویم؟ آیا می ـ
خواهید سخنانش را  گوید. اگر می می مردمان سخن کوه برایِ او پایِ ـ

 .د همراه شویدرون با کسانی که به سویش می بشنوید
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سواری  دم پیکِ چابک همان .ر بیرون رفتیماز چاد برخاستیم، بدرود گفتیم و
از راه رسید، شتابان از پشت اسب پایین پرید و به سوی نگهبانان آستانة چادر 

زن و مرد، پیر  رفتند پیوستیم. کوهستان می به گروهِ ناهمگونی که به سویِ دوید.
همراه شده بودند تا به نزدِ  گوناگون هایِ و جوان، دارا و ندار، از خاندان

 سپیتمان بروند و سخنانش را گوش دهند.
او آرام از  فرهیخته رسیدیم. بانویِ چندان نگذشت که به جایگاهِ سخنرانیِ

وزکِ اش تا ق و گیسوانِ سیاهِ بافته هآمد، پوشاکِ سپیدی بر تن کرد میکوه فرود 
استوار گام  درخشید. می یدرشت او چشمانِ آرامزیبا و در چهرة  رسید. پایش می

سنگی ایستاد و  ما که رسید بر فرازِ تخته نزدیکِ آمد. داشت و پائین می برمی
 لبخندی بر لبانش شکوفا گردید.

ند تا خود را به تکِ کسانی که همراه شده بود سپیتمان به چشمانِ تک
 ازید و گفت:سخنرانی او برسانند نگریست و سپس سخن آغ جایگاهِ

رجمندترین چیزِ جهان ای آزادگان، ای کسانی که آزادی و آزادگی نزدتان ا ـ
دِ دور شده و همانن شااز راهِ اَ سپیاناشید که گشتاو آگاه ببدانید  و زندگی است.

های کیشِ  آموزهبا آمیختنِ دیویسنا به  اناند. آن تازیان پیروِ دینِ اهریمن شده
به دوگانگی منشی و روشی تا  اند به پندارِ خود دینِ بهتری ساخته ،مزدیسنا

پرستی  پرستی و شاه ستان و آزادگان پایان دهند و همه را پیرامون یگانهدیوپر
تن چیرگی بر مردمان و داش که تنها در پیِ اند انی دیوانهجوی جاه آنان .گرد آورند

گشتاسپیان و اسپندیاریان با هم  روی ازاین .هستندی تاج و تختِ فرمانروای
گونه که پیشتر گشتاسپیان با لهراسپیان بر سر تاج و تخت  کشمکش دارند؛ همان

 .کشمکش داشتند
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سر  نوندگانِ سپیتمان را از جا پراند.همة ش شاه بانگِ گوشخراشِ گشتاسپ
زنند و پیش  ن را کنار میا پرخاشگری مردمابرگرداندم و دیدم او و همراهانش ب

یار آرام بود بس سپیتمان ذشتند و در برابرِ سپیتمان ایستادند.از کنارمان گ آیند. می
 با خشم گفت: گفت، شاه و هیچ نمی

 کشور فرمانروای دشمن دربارة ای هنگام تازشِ ، هیچ آزادهدانا بانویِای  ـ
 فی نیست.با یاوه اکنون زمانِ کند. بدگویی نمی

 گویی؟ از چه سخن می ـ
اند و شهر را سوزانده و ویران  را کشته اند و لهراسپ تاخته هیونان به بلخ ـ
 اند. کرده

 خود را پی گرفت و گفت: سخنِ شاه گشتاسپ پا شد.همهمه بر
 بافی، مردمان را برانگیز تا آمادة کارزار شوند. یاوه به جایِ ـ

ست و به ی که بر فرازش ایستاده بود نشسنگ تخته سپیتمان اندوهگین رویِ
بودند همراهِ شنیدنِ سخنانِ او گرد آمده  کسانی که برایِ دوردست خیره ماند.

 آسمان پیش رفت و گفت: بانویِ از آنجا رفتند. شاه
 به راگا گزار دشتِ سوارانِ نیزهمن و همراهانم از ،  بزرگ بانویِای  ـ
 ویم.ایم تا با کیشِ مزدیسنا آشنا ش آمده

 زاد نگریست و گفت: سپیتمان سر بلند کرد و به بانو و من و گرزمان
 اید؟ از کدام شهر آمده ـ
 ایم. آمده اوراز  ـ
 اند! آن شهر چنگ انداخته بارِ دیگر بر تاج و تخت تازیانام  شنیده ـ
ی به تن کردند و پس از فریبِ موبدانشان جامة چندی پیش بزرگ آری. ـ
ی سردارجنگاورانشان نیز بر سپاهیان  یستشان چیره شدند.مان، بر هست و نمرد
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را به چنگ  کشورهم فرمانروایی بر  یافتند، موبدان و سردارانِ تازی به یاریِ
 ند.ا هآورد
دریغا که با دور شدنِ مردمان از آزادی و آزادگی تازیان گام به گام به  ـ
 د.رون خود پیش می هاکیِدَ ژیاَ پادشاهیِدژ بازسازیِ سویِ
کرد و باور داشت که فرمانروا شدنِ  بینی می مادرم چنین روزی را پیش ـ
دَهاک از بند  زمین دیر یا زود زمینة گریختن اَژی ی در ایرانگشتاسپ جویان جاه

 را فراهم خواهد کرد.
 مادرتان؟ ـ
موبدموبدانِ شهر درآمد،  او پادشاهِ اور بود، پس از مرگِ پدرم به همسریِ ـ

 گمانم که هر دو را ناپدریم کشته است. دم که او نیز درگذشت، بیهفت ساله بو
 چرا چنین گمانی داری؟ ـ
ی جادوگرزندگیش دریافته بود که ناپدریم  مادرم در واپسین روزهایِ ـ

پاسدارم باشد و مرا از  زاد سپرد تا ا به گرزمانروی مر است، ازاین دیوپرست
 نگه دارد.م دور دیوزادناپدریم و برادرِ  آزارهایِ

 همتا بود. روانِ مادرت شاد، او از کودکی دانایی بی ـ
 شناختی؟ او را می ـ
کردم و سپس  ام، تا پانزده سالگی آنجا زندگی می من نیز در اور زاده شده ـ
هنگامی که شنیدم  برخوردار شوم. انسپیتمان هایِ شدم تا از آموزش راگا راهیِ

یار شادمان شدم، از مرگِ همسرش و مادرت بر تختِ پادشاهی نشسته است بس
دانستم دخترش چون  می ی گرفت.سپس مرگِ خودش اندوهِ فراوانی در دلم جا

هرگز امیدی  بدمنشِ اور سازگار نیست. فرمانروای سرسخت است و با خود او
 دیدیم. به دیدنت نداشتم، ای کاش در روزگارِ بهتری همدیگر را می
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مد، یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسه بر سپیتمان به سویِ بانویِ آسمان آ
 روی هم زدند. بانوی آسمان گفت:

 کنم از کیشِ مزدیسنا برایمان سخن بگویید؟ خواهش می ـ
 به خانه برویم، همسرم از دیدارتان خشنود خواهد شد. ـ

یکِ کوهستان ساخته شده بود ای که نزد راه افتادیم و همراهش به خانه
 ه پیشوازمان آمد و مهربانانه پذیرایمان شد.ب مردی میانسال رفتیم.

آزادگان و از آلودنِ دوبارة  ها گفت از کیشِ مزدیسنا سخن مهربانماننِ میزبا
بسیار انِ آنجا نیز هیونان به بلخ و کشتارِ مردم از تازشِ .به دیوپرستی گالیه کرد

وشی سپرده به فرام که این رویداد زمینه را برایِ گفت نگران و پریشان بود و می
 د.تر خواهد کر فراهم بهدینیو گسترشِ  کیشِ مزدیسناشدنِ 

بخشی  پیروانِ مزدیسنا، مینو دوگانه است. دریافتم که به باورِ از سخنان او
شد و بخشِ دیگر را که  شایستة ستایش خوانده می نامید می مینو سپنتَکه آن را 

در  .آمد به شمار مییش ستا بود نکوهیده و ناشایست برایِ مینو اَنغرَنامش 
تباهی و  مینو هستند و مردمان را به سویِ اَنغرَدیوها زادة  ی،سپیتمان باورهایِ

گونه  بدین آالیند. می سیاه جادویِخوانند و زندگیشان را با  فرامی دروغ
و خود  دور شده شاراهِ اَسیاه از  دیوپرستان با گرفتاری در بندِ دروغ و جادویِ

یکی است و راه  در جهان ،در باور ایشان شوند. دگرگون می دیوای  نیز به گونه
خوشبختی  کسی است که در پیِخوشبخت ایشان  به چشمِ .است شاراهِ اَ آن

پسندند و هرچه را  پسندند بر دیگران نیز می ، آنچه بر خود میدیگران باشد
 ند. ایشانشمار دیگران نیز ناپسند می آورند برایِ خود ناپسند به شمار می برایِ
مردمان در  دانند و ارجمندترین داراییِ می وراییاَثهشِ دَرا بزرگترین  خرد
گویند هر کس، چه زن چه مرد بایستی  است و می آزادگیو  آزادیشان باور
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خویش راهِ زندگیش را برگزیند تا چون کران با  گرِ گزینشخردِ  خود به یاریِ
 جهان آبادیِ ایشان خواستارِ اشد.دیگران نب روِ دنبالهگوش و کوران با چشم 

مردمان را برآمده از  کژرویِبیزارند و  جنگو  خون ریختنهستند و از 
 خوانند. می خشمو  کینو  رشکو  آزو  نیاز گرایششان به پنج دیوِ درونیِ

وگو  تا پاسی از شب گذشته در کلبة سپیتمان و همسرش به سر بردیم و گفت
 بستر گستردند.میزبان بر بام خانه  سمان و بانویِآ خواب بانویِ هنگامِ کردیم.
خواب گسترد و خود زاد بیرونِ کلبه رخت من و گرزمان سپیتمان نیز برایِهمسرِ 

زاد آتش برافروخت و کنارش  نگرزما د.به دشت رفت تا به شبانان بپیوند
فروزان  هایِ هیزم رتِوپ چرت در بسترم دراز کشیده بودم و به آوایِ نشست.

 نگریستم. مانند دشت می بی اندازِ دادم و به چشم می گوش
چوپانان  ةبرافروخت هایِ آتش دشتِ تاریک پرتوافشانیِ در همه جایِ

ها آسمان و زمین به هم دوخته شده بودند،  گویا در دوردست کرد. خودنمایی می
ها از آتشِ  شد دریافت کدام پرتوها از ستارگان و کدامین درخشش به سختی می

 داران است. ها و گله انچوپ
آسمان با  هنگامی که من و بانویِ زاد در شگفت بودم. رفتارِ گرزمان از

یم او خاموش کرد دربارة مزدیسنا پرسش می درپیِ گفتیم و پی سخن می سپیتمان
کنارِ آتش نشسته و  رفته بود. نه پرسشی کرد و نه سخنی گفت.در خود فرو

 گفتم:و م خیز شد نگریست، نیم خیره بدان می
 هرگز نخواهند توانست کاری از پیش ببرند. پیروانِ کیشِ مزدیسنا ـ

 زاد پرسید: گرزمان
 اندیشی؟ چرا چنین می ـ
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کاری بجز سخن گفتن از  دکی دارد که دارایی ایشان ناچیز است.پیروانِ ان ـ
 سپیتمانانکردارشان از  دیوپرستی و چیستی نژادِ تازی و چراییِ رازهایِ

دهند،  مردمان به دارایی و زورمندی و دین بیش از خرد و دانش بها می د.آی برنمی
 کسی گوشش بدهکارِ سخنانِ خردمندان نیست.

کشتنِ  گویی نیست، تازیان و دیوپرستان برایِ به این شوری که می ـ
به زمانِ درازی نیاز دارند،  ، خردورزی و خردستایی مردمانِ آزادهخردگرایی

مزدیسنا در دل و  آید کاشتنِ تخمِ برمی اناز دستِ سپیتمان اکنون تنها کاری که
مغزِ مردمان است، بایستی هزاران سال آن را آبیاری کنند و بپرورند تا به بار 

 بنشیند.
 با شگفتی پرسیدم:

 هزاران سال؟! ـ
مردمان دگرگون نشود و بینش و نگرشِ نویی به خود و  ةتا اندیش آری. ـ

 ان بر ایشان فرمانروا خواهند بود.د، تازیان و دیوپرستجهان و زندگی پیدا نکنن
هرگاه به ارزشِ آزادی و آزادگی پی ببرند و پیرو و ستایندة خرد شوند، 
دیوپرستان و تازیان رسوا خواهند شد و مردمان به کیشِ مزدیسنا رو خواهند 

 کرد.
 اندیشی؟ به راستی چنین می ـ

دیر یا زود گفتار و  آورند ه دست میکسانی که اندیشه و بینشِ نویی ب آری. ـ
روی  ازاین شود. کردارشان نیز با آن اندیشه، بینش و نگرشِ نو هماهنگ می

شده به دستِ فریبکارانِ  ساخته ویران کردنِ ساختارِ اهریمنیِ نخستین گام برایِ
ای نو و سودمند و استوار است تا به مردمان دانش  اندیشه ریزیِ پرست، پی دروغ

شا و به دانش و بینشِ استوار بر اَ اندیشمندانی که باورمند سپنتایی بدهد. و بینش
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دیگر ترسی از دشمنانِ کیشِ مزدیسنا نخواهند داشت و  ی باشنددرستی و نیک
 دهند. دیوپرستان نمی بهایی به زور و داراییِ

 یی را نداشت.ها چنین اندیشه مغزم گنجایشِ دریافتِ دیگر چیزی نگفتم.
پیش از آشنایی با  ها برایم دشوار و بغرنج بود. بینی این گونه پیش باور کردنِ

گذرانی به  کار و پول و خوش آسوده و خوشی داشتم، بجز آسمان، زندگیِ بانویِ
هر  ام کارم به جایی رسیده بود که به ناچار بایستآر اندیشیدم، آرام چیزی نمی

گذشت  خودم میروز زمانی دراز به آنچه در آسمان و زمین و درونِ 
 گیتایی چه پا به زندگیِ ام؟ برایِ اندیشیدم تا دریابم کیستم؟ از کجا آمده می

 ام؟ و فرجامِ کارم چه خواهد بود؟ گذاشته
آتش خاموش گشته  آمد. خواب به چشمم نمی به پهلو شدم. شب پهلو تا نیمه

در  اند.لرز کوهستان تنم را می سرمایِ جا مانده بود.و خاکستری گرم از آن بر
خورد. سرانجام از جا برخاستم و  هایم بر هم می خود مچاله شده بودم و دندان

چندان  خاکستر نهادم و بر آن دمیدم. خار و خاشاک و هیزم رویِ نشستم.
آتش شتابان بلندی  هایِ زبانه شت که آتش به دامانِ خاشاک آویخت ونگذ

 ند فراهم گردید.ها نیز فروزان شدند و گرمایی خوشای گرفتند و هیزم
 بانویِ نگریستم که آوایِ ستاره میرکنارِ آتش نشسته بودم و به آسمانِ پُ

، هیچ ندیدم. به آتش خانه نگریستم برگرداندم و به بامِ سر آسمان را شنیدم.
ده ز شگفت گفت. شنیدم، گویا در درونم سخن میدوباره آوایش را  چشم دوختم.

خاست.  خودم برمی او از درونِ د که آوایِگنجی در باورم نمی گوش تیز کردم.
 سرم درد گرفت و کامم تلخ شد. ام. پنداشتم دیوانه شده هراسان از جا جستم. می

پریشانم کرده  سروش آوایِ پیچیدم و آرامش نداشتم. به خود میخوان  تا خروس
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 بانگِبا شنیده شدنِ  نخوانده بود.تا آن زمان هرگز چنان آوایی مرا به خود  بود.
 پرسید: با شگفتیاز جا برخاست و نشست،  زاد بیدار شد. خروس، گرزمان

 شب نخوابیدی؟ ـ
 گریزد. برگشته می اید که خواب و خوراک از منِ بخت کاری کرده ـ

رسید که دم به دم بیشتر  میاز دور هیاهویی به گوش  خندید و هیچ نگفت.
ده و از هر پا ششت بربزرگ در د 1زگاهیرِاَآفتاب که سر زد، دیدیم  شد. می

 .روند به سویش می ان و پیادگانسوی سوار
سرانجام  شد. رفتند و سپاهِ راگا بزرگتر می آمدند و می هم می روزها از پیِ

بلخ کشید. ما هم پشتی سر سپاه راه افتادیم تا از راه  سپاه به سویِ شاه گشتاسپ
  خورآیان به نیمروز برویم.

از درونم  سپیتمان بودیم، بارها آوایی که روزهایی که در توکریش مهمانِ
 زاد از دگرگونیم بسیار آسمان و گرزمان بانویِ خاست پریشانم کرد. برمی

پنهان و  از آنان بسیار چیزها دربارة خردمندیِ نیمروزدر راهِ  شادمان بودند.
وند راهمان را از سپاه یدر کوهستان ر ی آموختم.کالبد اثیر هایِ توانایی

بودیم،  وهستانِ رازآمیزبی به یاد ماندنی که در آن کشاه جدا کردیم. ش گشتاسپ
بار چشمم به  نخستین برایِ آسمان بانویِ زاد و راهنماییِ گرزمان به یاریِ

بسیاری برایم آشکار  مگویِ م گشوده شد و رازهایِپنهانِ فرَوَهر خردمندیِ
دیگر خواهند برد تا با  آسمان نوید داد که مرا به گیتیِ شب، بانویِ همان گردید.

ای شادمان و  آگاهی از پیشینة زندگیم به اندازه پنهانِ گیتی نیز آشنا شوم. رویِ
چشم به  شب خواب به چشمم نیامد. ام کرده بود که تا پاسی از نیمه برانگیخته

 پچه شنیدم. ریستم که آوایی چون پچنگ شمار را می آسمان دوخته و ستارگانِ بی
                                                           

 ـ ارزگاه: اردوگاه سپاه1
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م و نشستم برخاست شدند. انی پاورچین به ما نزدیک میگویا کس گوش تیز کردم،
درنگ از  آسمان از خواب پرید و بی دم بانویِ همان و چشم به تاریکی دوختم.

ی خشمگین شیرزاد نیز ناگهان از بستر برخاست و همانندِ  جا جهید، گرزمان
گریختند  یکسانی که در تاریکی م پایِ گیج شده بودم، از شنیدنِ آوایِ غرید.

 هراسان شدم و پرسیدم:
 راهزن بودند؟ ـ
 گمان از سپاهِ هیونان بودند. پوشند، بی راهزنان زره نمی ـ

آسمان فرمان داد آمادة گریختن شویم، شتابان بار و بنه بستیم و راه  بانویِ
گذرگاهی برویم که  گذر رفتیم تا به سویِ ای سخت گردنه افتادیم و به سویِ
 کرده بود اگر با هیونان برخورد کردیم از آنجا بگریزیم.سپیتمان سفارش 

گردنه، کماندارانِ هیونی به کمین نشسته بودند، از تنگه که بیرون  نزدیکِ
رفتیم بارانی از تیر به سویمان باریدن گرفت، ناچار شدیم راه کج کنیم و به 

گریخته  اناز شبیخونِ هیون رویمان باز بود برویم. تنها گذرگاهی که پیشِ سویِ
شد و  شنیده می مانبانگِ سواران از پشتِ سر تاختیم. و شتابان پیش می

 فرسود. جوشید و توانم را می لم میترس در د پیچید. ش در کوهستان میا پژواک
ها به سختی پا سست کردند و در چند گامی  ناگهان به پرتگاهی رسیدیم، اسب

 پرتگاه ایستادند.
دانستم  نمی درنگ از پشتِ اسب پائین پریدند. بی زاد آسمان و گرزمان بانویِ
زاد به سویم  گرزمان دانستم چکار کنم. شده بودم و نمی درمانده کنند. چه می

سرشار از آرامش به من نزدیک شد و  بانویِ .دوید و مرا از اسب به زیر کشید
 :گفتم کرد. هراسان پچ می ها پچ گرزمان زاد با اسب گفت باید به دره بپریم،

 شویم. تکه می تکه ـ
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دانی چه  ای و می پنهانِ درونت بینا شده تو به خردمندیِ نترس. ـ
گیر، آسیبی ب  هایی داری، پیش از رسیدن به پائینِ دره آنها را به کار توانمندی

 نخواهی دید.
شدند دم  یک میان که شتابان نزدلشکرِ هیون دانستم چه بگویم، هیاهویِ نمی

 مرا گرفتند و هایِ از ترس توانِ ایستادن نداشتم، آن دو دست شد. به دم بیشتر می
 پرتگاه دویدیم و به دره پریدیم. غریوزنان به سویِ

 پنداشتم. میانِ آسمان و زمین شناور شدیم، خود را از دست رفته می
اندک با شتاب گرفتنِ پیکرِ چرخانم، فروغِ امید به زنده ماندن در دلم  اندک

 گرفت. خاموشی می
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یا آبشاری گو غرشِ سهمناکی به گوشم رسید. آهسته چشم باز کردم.
 باز نگاهی به پیرامونم انداختم. هبا چشمانی نیم ریخت. خروشان بر سرم می

آسایی  بارانِ سیل ه بودم.افتاد زاد گرزمان سنگِ آرامگاهِ تخته سست و ناتوان رویِ
همچون اژدها   شکافت و تندر ة تیرة ابرها را میپی سین در بارید، آذرخش پی می
 غرید. می

رهیاهو تنم گرم و سرم پُ چکید. ام آب می از سر و روی و جامه خیز شدم. نیم
سو و  گیج و منگ به این ا از خوابی ژرف و سنگین برخاسته بودم.بود، گوی

ی کس چشم به پیش رویم دوختم. نگریستم که آوایی از دور شنیدم. سو می آن
دوان از راه رسید. چشم تنگ  ای دوان نرمک سایه منر شد. داشت نزدیک می
تکانی به  آمد. بود که شتابان به سویم می مهینشناختمش،  کردم تا بهتر ببینم.
ستِ پو رسید و ایستاد و چشم به من دوخت. سنگ تخته پایِ خود دادم و نشستم.

ای  انش درخششِ شادمانهخندید و چشم لبش می ها و رویش سرخ شده بود. دست
کنارم نشست،  سنگ جهید و پیشم آمد. تخته چابک و چاالک به باالیِ داشتند.

 هوهویی کرد و گفت:
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 چه بارانی! ـ
 کنی؟ اینجا چکار می ـ

 ای به چشمانم انداخت و پرسید: نگاهِ پرسشگرانه
 وگو کنیم؟! خواستی گفت مگر نمی ـ
 خواستم! می آری. ـ
 خواهی؟ اکنون نمی ـ
 اکنون؟! ـ

تپش و جنبیدنِ رگم را شمرد، سپس  دست پیش آورد و مچ دستم را گرفت.
 پشتِ دست به پیشانیم گذاشت و گفت:

 ای. سرما خورده ـ
 نگاهی به پیرامون انداخت و پرسید:

 جادوگر کجاست؟ ـ
دور سرکشی  هایِ آسمان به گذشته زاد و بانویِ یادم آمد که همراهِ گرزمان

تنها چیزی  زاد بازگشته بودم. رامگاهِ گرزماندانم چگونه به آ نمی کرده بودم.
در  کوه بود و دیگر هیچ. وار از پرتگاهِ باالیِ آوردم، پریدنِ دیوانه که به یاد می

دست زیرِ  مهینبازگشتم به گیتی را به یاد آورم که  رفتم تا چگونگیِخود فرو
که چیزی بگویم و پرسشی  بی آن داخت و مرا وادار به برخاستن کرد.بازویم ان

 سنگ پائین رفتم. بکنم همراهش از تخته
شد، چند بار سرفه  سوزشی در گلویم پدیدار شده بود و دم به دم بیشتر می

دوشش انداخت، دست به  پرستارِ کارآزموده دستم را باال برد و رویِ کردم.
تا تندتر ازم ش بیندا دوش پهلویم گذاشت و خواست سنگینی تنِ رنجورم را رویِ

 دانستم پدرش مرده پرسیدم: که می با این تر راه بروم. و آسان
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 پدرت بهتر است؟ ـ
 مرد. ـ
 خوبی نداشت. روانش شاد، زندگیِ ـ
 گویی؟ خوب به چه می زندگیِ ـ

منشی دست پیدا کند، شاد باشد و  برترِ نیک هایِ هرکس به ویژگی ـ
، شکیبایی پیشه کند و اشته باشددریغ به دیگران د فرین، مهر و دوستیِ بیآ شادی

بدهد، بخشندگی پیش  ها پایداری نشان ها و نابسامانی ها و رنج در برابرِ دشواری
باشد، با دیگران همان گونه رفتار کند و سخن  هایش داشته بگیرد، سپاسگزارِ

دیگران است و به زبانِ  از سویِ یبگوید که خواهانِ چنان برخورد و گفتار
خود  دیگران نیز بپسندد و هرچه برایِ پسندد برایِ خود می برایِهرچه  تر ساده

خوبی خواهد  دیگران نیز ناروا بداند، چنین کسی زندگیِ شمارد برایِ ناروا می
 کند. داشت و فرجامی خوش پیدا می

 گویی چیزی نیستند. سخنانِ برآمده از تب بجز بیهوده ـ
 پرسید: زده اش برداشتم، شگفت ایستادم و دست از شانه

 چه شد؟ ـ
پوزش خواست و  ام. دریافت که از گفتارش رنجیده، به چشمانش خیره شدم

دوباره دستم را گرفت و بر گردنش انداخت و وادارم کرد پیشروی از سر گیرم، 
 آه کشید و گفت:

ها  پردازی ها و سخن ر است، این پنداربافیمن گوشم از این سخنانِ فریبنده پُ ـ
توان با چنین پوششی  تنها می زندگی را از میان ببرد. نابهنجاریِ تواند زشتی و نمی

ناپایداری پدید  روزافزون را پوشاند و دلخوشیِ هایِ ها و نامردمی نازیبایی رویِ
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پرست و کژمنش، دست یافتن به چنین  دروغ در کنش و واکنش با مردمانیِ آورد.
 بسیار دشوار است. آرمانی هایِ ویژگی

ای در کاسة سرم پدید  کشنده م، آنچنان سرفه کردم که فشارِبه سرفه افتاد
وتاب  به سختی پیکرِ وارفته و پیچ مهین زانو درآمدم. پاهایم سست شد و به آمد.

 تهی بود کشاند. خورده و درون چاک اش خورانم را زیرِ درختی کهنسال که تنه
ما درونش  ای بزرگ بود که هر دویِ آن شکاف به فریادمان رسید، به اندازه

 هم جا شدیم. تنگاتنگِ
افزود. آسمان  م میا پرید و بر نگرانی هایی از گلویم  بیرون می سرفه تک

و زمین به  ندغرید می هاتندر شد، آذرخش روشن می افشانیِدرپی از پرتو پی
 آمد. جنبش درمی

دست به پهلوهایش انداخته  مهین باران بندآمدنی نبود. آسایِ گویا بارشِ سیل
فشرد و چشم به پردة آبی که در برابرِ  د و خود را سخت در آغوش میبو

به سختی خودم را  گفت. جنبید دوخته بود و هیچ نمی پناهگاهِ کوچکمان می
 نگاهی به من انداخت و گفت: تکان دادم، جایمان بسیار تنگ بود، نیم

 خواهی بپرس. هر چه می ـ
 چه؟ دربارة ـ

 پرسید: زده پشتِ چشم نازک کرد و شگفت
 خوبی؟ ـ

دم برآوردن برایم  کردم که آنچنان سرفه می به سرفه افتادم، سر تکان داد.
هایش به گردِ زانوانش پیچیدند، چانه  دستپاهایش را خماند،  دشوار شده بود.

سخت  ةپس از چند سرف چشم دوخت. از آسمان انو نهاد و به ریزشِ آببر ز
خیسش را نوازش کردم، از جا جنبید  دست پیش بردم و موهایِ کمی آرام شدم.
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گرم و نمناکش  هایِ از نشستنِ لب ام گذاشت و سر پیش آورد. شانه و آرنج رویِ
که بتوانم واکنشی نشان دهم سر بر   ام برانگیخته شدم، پیش از آن بر گونه

 ام نهاد. شانه
 سر بر سرش نهادم و پرسیدم:

 دانی چرا زندگیت این گونه شده؟ می ـ
 سیاه است!بختم  ـ
 گویی؟ بخت به چه می ـ
 دانم! چه می ـ

دستم گذاشت و  زانویش گذاشتم، کمی جنبید و دستش را رویِ دست رویِ
 آن را فشرد، پرسیدم:

 کنی؟ ای باور می زندگیت را خودت برگزیده رویدادهایِ ةاگر بگویم هم ـ
 تلخی کرد و گفت: ةخند

 راهه بروم. بی همه گزینشِ خودم نبود، پدرم وادارم کرد به ـ
 درنگ گفتم: بی
 پنداری. گویم نه چیزی که تو می گزینشِ پیش از زایش سخن می ةمن دربار ـ

دستم را گرفت و تپشِ رگم را  مچِ جا شد. ام برداشت، کمی جابه شانه سر از
 سر تکان داد، پرسیدم: شمرد. پشتِ دست به پیشانیم نهاد و

 کنم؟ گویی می پنداری بیهوده می ـ
 ام کشید و آهسته پرسید: گونه رویِدست 

 توانستم چیزی را برگزینم؟! پیش از زایش چگونه می ـ
مگوی سخن  پروا از رازهایِ سمندِ سخن را به میدانِ سخنوری تازاندم، و بی

گاهِ هنگامی که در آرام خواهد یافت،بودم که سخنانم را درگمان  بی راندم.
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او  کالبد اثیریساختارِ  ش را دیدم.زاد یاریم کرد تا برخیزم کالبد گرزمان
بسیاری در زمینة جادو و  هایِ داد که آزموده شگفتی داشت و نشان می ویژگیِ

که  برایش از آفرینش و جایگاهمان در جهانِ هستی گفتم و این جادوگری دارد.
هایش  ای از توانمندی ایم و بهره بهایی در درونمان پنهان کرده ما چه گنجِ گران

 هایِ از یادمان پنهانی ما بایگانیِ فرَوَهرتوانست بپذیرد که  به سختی می م.بری نمی
های  ویژگیما  گنجید که در پندارش نمی .هستی دارد خودمان و جهانِ ةگذشت

 .ایم بسیار کوچک در درونمان جا داده ای بسیار را به اندازه کرانه بی جهانِ ةهم
 یِیاَثورا هایِ ویژگی ما به یاریِ وَهرفرَبه دشواری توانستم به او بپذیرانم که 

 هایِ مهربانی و مهرافشانی، دریافت ومهرورزی  ،پروری اندیشه اندیشمندی و
 ةاین گنجین هایِ اندوخته پژوهی از آفرینش و دانش ،راهگشا ةناخودآگاهان

به  پیش از بازگشت هر بارهنگامی که گفتم  .کند برداری می مانند بهره بی
 گیری از بهره چگونگیِ آرمانِ برگزیدة خویش و بسته به گیتایی زندگیِ
پیشِ رویمان  گیتاییِ زندگیِ هایی برایِ ویژگی هایمان ها و داشته دانسته
آشفته  یم،ساز را در جهان می مانجایگاه ،گزینیم و با کردارِ خود در گیتی برمی

 شد و پرسید:
 گزیدم؟خود بر رایِچنان پدرِ بدمنشی ب تو درست باشد، چرا اگر سخنانِ ـ
 وجو کنی. پاسخ این پرسش را باید درونِ خودت جست ـ
 بافی. بیماری و یاوه می ـ

یا از سرما، ید لرز میدانستم تنش از خشم  نمی پیکرش به جنبش درآمده بود.
 پرسیدم:

 سردت شده؟ ـ
 هایش را باال برد و با دهانش هوهو کرد و گفت: سر تکان داد، دست
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تلخ و  گویی راست باشد، من هرگز چنین زندگیِ یی که میاگر این چیزها ـ
 گزیدم. بدی را برنمی

نابرده  رنج هستیم.ردشوار و پُ هایِ پیشرفت ناچار به گزینشِ راه گاهی برایِ ـ
 آید. رنج گنج به دست نمی

 آید؟! از این همه رنج و بدبختی چه گنجی به دست می ـ
 ِکم نگیر. رسیدن به آن را دست پی بردن به آرمانِ زندگی و تالش برایِ ـ

 زیرِ لب گفت:
 ؟آرمانِ زندگی! ـ
اگر کسی به آنچه برگزیده آگاه شود و دریابد در زندگی باید چه  آری. ـ

ژمنشی و بدخویی روی و دُ گیری کند هرگز آلودة کج کاری و آرمانی را پی
 رساند. دیگران نمیخود و شود و آزاری به  نمی

 دنِ دیگران باشد چه؟!اگر آرمانِ کسی آزر ـ
 گویی؟ چه می ـ
نامی، نیاز به کسی  دریافتِ چیستی آنچه تو آرمانِ زندگیم می من برایِ ـ

آیا آرمانِ زندگی او  منش و آزارگر باشد، کسی چون پدرم.خواهم داشت که بد
 ة آرمانِ زندگیم بوده است؟رسیدنم به آگاهی دربار آزردنِ من برایِ

کشاندنِ زندگیتان به آنچه پیش آمد، همراه و  توانست به جایِ او می ـ
پیش گرفتنِ منشی اهریمنی و دادنِ فرمان و خواستنِ  یاورت باشد و به جایِ

 چون و چرا از تو، آموزگاری پیش گیرد تا به درستی و بایستگیِ بی فرمانبرداریِ
 پنداشته پی ببری. کارهایی که درست می

 شت و گفت:ام گذا اشکش سرازیر شد، سر بر شانه
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 او با نادانی خود زندگیمان را تباه کرد. ـ
 سرجنبان افزودم:

تنگناهایی که نابخردان و  یانادرست و ویرانگر  هایِ آموزش گاه در پیِ ـ
پیشرفت در زندگی و  درستِ راهِد، رنآو پدید می  پیوسته به اهریمن گمراهانِ

تنش و  وبجز رنج  نیم وک میگم  اروانی ر باروری و بالندگیِ ةپیشتازی در پهن
 .آوریم دست نمیبه چیزی  روزافزون آشفتگیِ

 .بارید می غرید و باران آسمان می .شنید او می گفتم و زمانی دراز من می
 لدر د ناگفتنی هرچه گفتنی و .شد شستند و زمین سیراب می روی مین درختا

 دلِی که هنگام .همه را گوش کرد و آرام بردبار مهین .داشتم بیرون ریختم
سبکبال و آسوده  ی خردسالخود را چون کودک، دشسخنم پالوده  انباشته از

 .یافتم
ها و  کفش ام برداشت. انداختم. جنبید و سر از شانه مهیننگاهی به چهرة 

کمی پاهایش را مالید و آنها را دراز کرد و  خیسش را درآورد. هایِ جوراب
پوستِ  آب رویِ هایِ چکه ن نهاد.رخت، زیرِ بارشِ تندِ بارابیرونِ شکافِ د

 برانگیخته شدم و از او پیروی کردم و پس از برهنه کردنِ سریدند. چربش می
پوستِ  ریزشِ آبِ سرد رویِ شلوارم درازشان کردم. پاهایم و باال زدنِ پاچة

سر  اش چسباندم، ام را به شانه ای در دلم پدید آورد. شانه کودکانه دارم شادیِ تب
 م گذاشت و دستش گردِ کمرم پیچید، گفتم:ا بر شانه

 رود. پیش می فرشکرت سختی پیشِ رو داریم، جهان به سویِ روزهایِ ـ
 شده است؟  ایرانراهی  هنداز  شاه بهرامِ ورجاوندپنداری  می ؟فرشکرت! ـ
 یکی نیست. چه گفتم با باورِ بهدینانآن ـ

 خندید و گفت:
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ستمگرانی  نگرایی به فرمانرواییِبرآمده از آرما هایِ همواره دگرگونی ـ
 کنند. پیشینیانِ تبهکارشان را سپید می انجامد که رویِ می

 هایِ اند با پیروی از بنیان مردان خواسته تاکنون چنین بوده، چون ـ
هنگامی که نیمی از مردمانِ جهان  شهر دست پیدا کنند. به آرمان مردساالری

ها و روشی که  ها و سازمان آموزه نادیده گرفته شوند و تالش شود به یاریِ
جا  د، تنها ستمگران جابهآورد جهانی نو ساخته شو پدید می روزافزون تباهیِ

 ماند. شوند و بنیانِ ستم و ستمگری بر جای می می
 از این پس هم چنین خواهد بود. ـ
اگر زنان و مردان دست در دستِ هم پا به میدانِ  هرگز چنین نخواهد بود. ـ

توانند کاری کنند که ریشة دیوپرستی  زندگیشان بگذارند، می ازیِس دگرگون
 سوزانده شود.

رسیده باشد کرد زمانی فرا باور نمی گویا  .سر تکان داد و هیچ نگفت ؛خندید
 سازمانِ زندگیشان دگرگون کردنِ کارِ به دست هم به یاریِ که زنان و مردان

شدنی  یین کارچن .گشوده گردد زمین و زمینیان داستانِشوند تا برگی تازه در 
و روی  نگرش و بینشی نو ون به اندیشه زمی انِمردم نیست مگر با دستیابیِ
 .کردن به کیشِ مزدیسنا

خسِ دم و  شرشرِ باران و خس بجز آوایِ زمانی دراز خاموش بودیم.
پناهگاهِ کوچکمان گرم و نمناک بود و  شد. هایمان بانگی شنیده نمی بازدم

ه نوازش یکدیگر سرگرم یرِ بارشِ باران، بر بستری از گلِ سرد بپاهایمان ز
چند بار سر بلند کرد و خواست چیزی بگوید، هر بار آه کشید و  مهین بودند.

 ،ها از کژی انهمند سخن آغاز کرد و درد سرانجام ام نهاد. دوباره سر بر شانه
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ساالری  ر بر مرداستوا هایِ برآمده از فرهنگ و سازمان هایِ ها و کاستی سستی
 ساالری مرد ةزندگی ما بر پاشن باور دارم تا زمانی که درِ من نیز .ه کردگالی
 گریبانِ ی کههای سامانیبنا از میان رفتنِ ها و آشفتگی توان به بهبودِ چرخد نمی می

 امیدی داشت. اند را گرفته زمین باشندگانِ
باری آسمان  که اشک امیهنگ .ماندیمتنة درخت  پناهِ باران در تا بند آمدنِ

 یم وخورده را درنوردید باران دیم و شتابان باغِافتاراه  درنگ به بی، فروکش کرد
 .رساندیم تیمارستان سرماخورده خود را به ساختمانِ ورنجور 

آسمان آغاز گردید و  غرشِ دیگر ای گذشته و نگذشته بارِ هآبگین از درِ
 آتشِ مادرش کنارِ و مهین ا همراهِشب رآن  .گرفته شد سر باران از چکاچکِ

 .آسایشگاه گذراندم بزرگِ تاالرِ دیواریِ آتشگاهِ گرمِ
سرگرم  دخترشمن و  .ده تا بامداد گریست و هیچ نگفتمر شوی بانویِ

آغازِ جنبشِ دگرگون  بایسته برایِ هایِ کار ةگویی خوشایند بودیم و دربارو گفت
نیز   گاهکردیم،  می وگو ن گفتردمانِ زمیم آمیخته به نادرستیِ ساختنِ باورهایِ

 دیم.ز می بر همرا  دیوانگان دنج و خاموشِ خوابگاهِ آرامشِود، خ هایِ سرفه با
 پیمان شدیم که هرگز یکدیگر را تنها نگذاریم و تا پایِ هم خوان خروس

ن یکی پس از دیگری خفتگا رمانِ برگزیدة خویش پایداری کنیم.جان در راهِ آ
 خاموشی شبانه را گرفت. آرام هیاهویی دلپذیر جایِ رخاستند و آرامب از خواب

خانه شوند و کارمندانِ روزکار از  شدند که راهیِ کار آماده می کارکنانِ شب
 ایشان را بگیرند. رسیدند تا جایِ راه می

 کردگیِ از پف که آناهیتا به سراغم آمد. شدم میخانه  رهسپارِ داشتم
پس از درود  رکشمکشی داشته است.سخت و پُ بیداریِ چشمانش دریافتم که شب

کنجکاوی و پرسشی دوستانه، دربارة آنچه پس از جدا شدنمان بر او گذشته بود 
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درنگ مرا به پرسش گرفت و خواست  هم کرد و بیکردم. زیرکانه داستانی سر
 زاد برایش سخن بگویم. از گرزمان

به ناچار  ما پیوستند. و مادرش به مهینوگویمان گرم شده بود که  گفت
رفت تا پیرمردِ جادوگر را  ناهیتا از ما جدا شد وسخنی دیگر پیش کشیدیم. آ

 شهر شدیم. ما هم کوشکِ فراموشان را وانهادیم و راهیِ بیابد.
به  خانة خودمان شدم. رساندم و سپس راهیِ شان و مادرش را به خانه مهین

پنجره  پشتِم و خاموش زد ةخان چرخی در .کس نبود هیچ رسیدم که خانه
خورشید به  برابرِ درکه شاداب  خیس و ةباغچبه و  مزد پرده را کنار .ایستادم

درختان جانی دوباره  ،تازه شدهتر و  همه چیز .ستایش ایستاده بود چشم دوختم
بازبینی گوشه و کنارِ باغچه بودم که مادرم در را باز کرد  سرگرمِ .گرفته بودند

لبخندزنان برایش  پنجره نگاه کرد که به سویِ هنگامی .ذاشتو پا به درون گ
به پیشوازش رفتم  .ای فرستاد برایم بوسه ، چشمکی زد و شادمانهدست تکان دادم

 پرسیدم:پس از درودگویی،  و
 کجا بودی؟ ـ
 نگشتی؟چرا دیشب باز .سری به هما زدم ـ
 زاد بودم. با گرزمان ـ

 ب گفت:سرتاپایم را برانداز کرد و زیرِ ل
 دیشب با او بودی؟! ـ

تیمارستان را  آسمان کجا رفته بودند. دانستم او و بانویِ هیچ نمی پریشان شدم.
 از مادرم پرسیدم: .آنکه نگرانِ ایشان باشم واگذاشته و به خانه بازگشته بودم بی

 گفتی کجا بودی؟ ـ
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که  مند بود گله .پیشانیم گذاشت دست رویِ ابرو در هم کشید، پیش آمد و
تا خواستم دهان بگشایم، انگشت بر لبانش نهاد و  .دهم چرا به تندرستیم بها نمی

 درنگ گفت: با هیسِ بلندی به خاموشی وادارم کرد و بی
 به یاریش برو. ،آمیزی استخرِ خانه است رنگ همایون سرگرمِ ـ

 از .یافتم که نیاز به تنهایی دارد فرستاد، درمی هرگاه مرا دنبالِ نخود سیاه می
 همایون مادرِ ةخان در کوتاه جلویِ چند گامِ برداشتنِ پس از رفتم وخانه بیرون 

در میانِ سه  .مدکوبی پهنِ زیرش میخِ چند بار بر گلدر را  ة بزرگِکوب م.ایستاد
چشمگیری داشت، دست پیش  کوبة آهنینِ در، آن که ویژة بانوان بود زیباییِ

 رگرم شدم.س آن بردم و به نوازش تندیسِ آهنیِ
 هایِ میخ زیبا و آراسته به گل بانگی پشتِ در شنیده شد و سپس درِ چوبیِ

درود  دوستم زیبارویِ مادرِبه  .پاشنه چرخید و باز شد دیدنی جیرجیرکنان رویِ
 .خوشامد گفت پاسخم را داد و یگفتار شیرین رویی و با خوش گفتم.

با بسته شدنِ در  شت سرم بست.در را پ ،گویان پا به درونِ خانه گذاشتم شادباش
 :از روشنایی کاسته شد، پرسیدم

 همایون کجاست؟ ـ
 زند. استخر را رنگ می ـ
 ام یاریش کنم. آمده ـ

 خندید و گفت:
 بفرمایید.کنم  خواهش میسپاس.  ـ

خرامی  خوش چون کبکِ ،به دنبالش رفتم .راهرو رفت پیش افتاد و به سویِ
 زیرِ چینِ سنگ ههایش ب کفش آهنینِ هایِ شنهپا برخوردِ از و داشت گام برمی
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مرا تا بیرونِ ساختمان  یافت. و پژواک می خاست ی دلنشین برمیآوایپایش 
 همراهی کرد و پس از نشان دادنِ پسرش به درون بازگشت.

رفتم که همایون مرا دید و برایم دست تکان  آجری پائین می هایِ پله داشتم از
آرام از  .موشش پاسخی همسان دادماخ گوییِ خوشامدبه  و مدست باال برد .داد

 :مپرسید .هم دست دادیم با ،به سویم آمد .نردبانِ چوبی پائین رفتم
 خوبی؟ ـ
 آره. ـ
 خواهی؟ شاگرد می ـ
 جان. خودم شاگرد هستم شاهین ـ

، هنوز دست به کار نشده مالی برداشتم رنگ .گشتخندیدم، سرِ کارش باز
 ای رفت و لغزیدم و پسِ سرم به دیوارة خیس و لغزنده برگِ بودم که پایم رویِ

 استخر کوفته شد.
سرم گیج  .آمیزی بود و ندید چه پیش آمد گرن همایون آوازخوانان سرگرمِ

 برخوردِ گویا از .درخشانی پیشِ چشمم به چرخش درآمدند هایِ و ریزهرفت 
پردة فراموشی  مغزم تکان خورد و یادمانی ازیادگریخته از پسِ سرم با دیوار

درخششِ چرخنده و  درخشان به هم پیوستند و هایِ ریزهدم  همان .بیرون آمد
 رکششی پدید آوردند.پُ

یکباره  به .کشیده شدم آن چرخشِ درخشان به درون .پایداری نداشتم توانِ
آسمان و  زنم و همراهِ بانویِ آسمان دست و پا میزمین و  دیدم که میانِ خودم را
 .ه ماندن نداشتمامیدی به زند .روم ته درة مرگ پائین می به سویِزاد  گرزمان

دو همراهم دگرگون که دم دیدم  همان ،گویان اشک از چشمانم سرازیر شد دریغ
 .دادند درخشان یهای خود را به گوی جایِ ند وشد
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 کالبد اثیریخویش را با  گیتاییِآنان پیکرِ  است. دانستم چه پیش آمده می
برخورد با زمینِ  پاشیدگی در پیِهم  دیگر مرگ و از .ده بودندخود همسان کر

، درونیم همسو شوند درنگ خواستم نیروهایِ بی .راهشان نبود به چشم سنگالخی
 به ایشان پیوسته به پرواز درآمدم.شادمان  که بدانم چگونه، چنان شد. بی آن

 دیگر نهادیم. گیتیِکرانگی گذشتیم و پا به  گیتی را پشتِ سر نهادیم، از مرزِ بی
 ردشی دلپذیر کردیم و روانِ درگذشتة بسیاری کسان راگ جهانِ مردگاندر 

گویا همه ، یک برایم تازگی نداشت هیچکه شنیدم  و میدیدم  چیزهایی می .دیدیم
 کردم. هایم را بازبینی می کردم و دیده را یادآوری می

جا رب درخشانِ کالبدِ یاریِبه ، ندکن میزندگی  دیگر گیتیِ که در یهای فرَوَهر
 و ارزیابیِ سنگین کردن به سبک یدر گیت خویش مانده از واپسین زندگیِ

 پردازند. خود می هایِ ها و اندوخته آموخته شده و سپری زندگیِ
گذشتیم و به  گیتاییفرا مرزِ مینویِگردش در میانِ روانِ مردگان، از پس از 

بود، چراکه شادی  از سرشار یة سپنتامینوآن ال یِ سپنتایی رفتیم.م مینوالیة دو
اندیشند و  مییی از بند گذشته رها هستند و تنها به آینده اَثورا هایِ فرَوَهرآنجا 

اندیشی هستند تا چگونگیِ  یش سرگرم همهماروانِ خو هایِفرَوَهر همراه با
 .ریزی کنند زندگیِ پیشِ رویشان را برنامه

دشِ باورناپذیر را بازنگری کردم و دریافتم که آن گر هایِ شتابان به یاد مانده
همایون به سویم  به خود که آمدم زاد بازگشتیم. به آرامگاهِ گرزمانچگونه 

 پرسید: ،آمد می
 چه شده؟ ـ
 چیزی نیست. ـ
 خانه و کمی بخوابی.به رنگت پریده، بهتر است برگردی  ـ
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 پرسیدم:
 دانی؟ یم پس از مرگ چیزی دربارة جهانِ مینو و زندگیِ ـ

 انبوهش را خاراند، به راه افتاد و گفت: یکه خورد و سردرگم موهایِ
 با من بیا. ـ

زمین بر آن را و  مالی که در دستم بود انداختم. خم شدم رنگنگاهی به 
پلکانِ زیرزمین رفت و هنگام پائین رفتن  به سویِ .گذاشتم و به دنبالش باال رفتم

 گفت:
 سرت به آستانه نخورد.بپا  ـ

 در خواستم از می .ها پائین رفتم پله سرش از شتِ، پگوید درنیافتم چه می
م و پا به زیرزمین کج کرد سر .در خورد باالیِ آجریِ تاقِبگذرم که سرم به 

 گذاشتم.
 دردِ پیشانیم را فراموش کردم. آراسته و زیبا آن زیرزمینِ زده از دیدنِ شگفت

 هایِ بزرگ آنجا با رنگ هایِ و ستون آجری دیوارهایِ .ن گزیدمنداانگشت به د
 آمیزی شده بود. بسیار شاد و زیبا رنگ

 هایِ گلدان .سو پراکنده بودند آن سو و بزرگی این کوچک و هایِ سفالینه
نمایی  ر از سپرغم در گوشه و کنار خودپُ هایِ ها و سبزه انباشته از درختچه

 شد. ای دیده می کهنهآلود و  در کنجِ دنجی، چرخِ سفالگری گل .کردند می
کاری  مایی کاشینآب همتا بی هایِ ها و نگاره آن کارگاهِ آفرینشِ سازه ةدر میان

آن  کنارِ .کرد که چند سیبِ سرخ در آبِ پاکش شناور بودند شده خودنمایی می
پایه بومی  سه رویِ ،شدند ای چوبین دیده می پایه و چهارپایه  نواز سه چشم آبگیرِ

ای تازه شود و  نگاره هِ نگارگری آفریننده نشسته بود تا پذیرایِسپید چشم به را
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تر رفتم و  پیش .ها را در رخسارش جاودانه سازد ای ریخته به جانِ رنگ اندیشه
 گفتم:
 بخش است. تا امروز کارگاهی به این زیبایی ندیده بودم، بسیار آرامش ـ
 بیا اینجا این را ببین. ـ

ریز و  هایِ پنداشتم چراغ، ر که نگاه کردماز دو همایون رفتم. به سویِ
تر  هرچه نزدیک .اند تاریک روشن کرده رنگارنگِ بسیاری در آن کنجِ نیمه

اندازی جادویی جان  شدند و به چشم ها از هم جدا می شدم رنگ می
هزاران رنگِ  همتا که رسیدم ایستادم. گارینة بیبه یک گامی آن ن بخشیدند. می

ناباورانه  ،ترین نگارینة جهان را آفریده بودند ه و دیدنیتابناک در هم آمیخت
 گفتم:
 سرزمینِ همیشه بهار است! ـ
 دانی؟ نامش همین است! تو از کجا می آری. ـ

ای  دیدم که چون روزنه ای می پرسشش را نشنیده گرفتم، پیشِ رویم نگارینه
ی بیش ا هنبه راستی هم پنداشتم آنجا روز بود. دیگر گشوده شده رو به گیتیِ

دریچة جادویی را  ترین سپرغم آن سویِ دست پیش بردم تا نزدیک .نیست
 جانِ بوم به خود آمدم. نوازش کنم که با خوردنِ دستم به پردة بی

ها رنگ نبودند و همه  گویا رنگ آن شاهکارِ رنگارنگ کشیدم. دست رویِ
ز برجستگی چی پنداشتم همه می .فریب تابناک و چشم ،پرتوهایی رنگین بودند

رو به همایون  .داشتم یرو سرزمین پیشِآن از  اندازی جاندار چشم انگار ،دارد
 کردم و پرسیدم:

 ای؟ این را چگونه کشیده ـ
 کارِ من نیست. ـ
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 کارِ مادرت است؟ ـ
 دانم. نمی ـ
 گویی!؟ چه می ـ

از سرخی  سیبِ .و رفت کنارِ آبگیر نشست چرخیدکه چیزی بگوید  بی آن
 دوستِ، چهارپایه نشستم به سویش رفتم و رویِ .ن خیره مانده آبگرفت و  آب

 .پشتش انداخته بود رپُ رفته و گره بر ابروانِخود فرو در مجوان
کاری نداشتند بجز سفالگری آنان  .دلباختة رنگ و خاک بودندمادرش  و او

 هشد خریداری ةکه خان با این .در نوازندگی و آواز هم دستی داشتند ،و نگارگری
 به آن دنکوچی پس از ،آمیزی شده بود پیش از فروش بازسازی و رنگ یچند

 ند.بزنیوار دو  دلخواهشان را به در هایِ کاری شدند تا رنگ رنگ کارِ به دست
پیدا و  هایِ همراهیشان واکنش ها و چگونگیِ رنگگفت  مادرِ همایون می

توانند  ، میزا اه تنشبخشند گ گاهی آرامشآورند،  روانی در ما پدید می پنهانِ
به راستی هم بدونِ رنگ، گیتی  .برانگیزند آفرین باشند یا اندوه و افسردگی شادی

 هایِ آمیزشِ آنها نشانه ها و چگونگیِ رنگ شود. تیره و تار و دلگیر می
 کنند. بیشترِ گیتی راهنمایی می شناختِ ارزشمندی هستند که ما را به سویِ

پدید  هایِ رنگ نی ما نیز با دگرگونیِروا تنی و ایِه ها و واکنش بازتابِ کنش
 گردند. پیکرِ خاکیمان یا کالبدِ درخشانمان نمایان می آمده بر رویِ

شد،  می  آرام نزدیک آرام نواز شنیده شد. مهمان شِ بانویِکف هایِ پاشنه آوایِ
ه مهربان سینی ب آرایِ بزم آمد. در جیرجیری کرد و ها پائین می داشت از پله

نِ نگارخانه گذاشت. از جا برخاستم و سپاس دست و خنده بر لب پا به درو
جان  همایون چون تندیسی بی زیبا و برانگیزنده پاسخم را داد. هایی با واژه گفتم.
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مادرش  نگریست. اش می کنارِ آبنما نشسته بود و به سیبِ سرخِ گرفتار در پنجه
 د و سپس پرسید:به او چشم دوخت و زمانی کوتاه براندازش کر

 کجایی مادرجان؟ ـ
 دست رویِ د، مادرش سرجنبان به او نزدیک شد وهمایون واکنشی نشان ندا

 مردِ جوان به خود آمد، سر بلند کرد و پرسید: اش گذاشت و تکانش داد.   شانه
 چه شده؟ ـ
 نوازیت کجا رفته؟ مهمان ـ

ادرش درنگ سینی را از دستِ م بی از جا برخاست و پوزش خواست.
ته زیرزمین  را پس داد و شتابان به پستویِ  گرفت، پیرامونش را نگاه کرد و آن

زمین پهن کرد و خواهش کرد  نگار و رنگارنگ آورد و رویِ گلیمی پر رفت.
 آن بنشینم. رویِ

مادرش کاسة  گرم هم میانمان جای گرفت. هایِ سینی جوشانده نشستیم.
گرفت و درونش گذاشت و آن را کنارِ سبزی برداشت، چند سیب از آب  سفالیِ

 سینی نهاد و گفت:
 بفرمایید. ـ
 چشم. ـ

سرش را  ام دید که پیش از آن ندیده بود. گویا به یکباره چیزی در چهره
 اندکی پیش آورد و چشم به پیشانیم دوخت و پرسید:

 سرت چه شده؟ ـ
و  تا بجنبم ؛و دریافتم اندکی برآمده شده استدست به پیشانیم کشیدم 

 همایون گفت: پاسخی بدهم
 پائین آمدنی سرش خورد به آستانه. ـ
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 خندید و گفت:
 شکستن در کارمان نیست. ما سرشکن است، دل که آستانة با این ـ
 گمان چنین است، آن نگارینه را چه کسی کشیده؟ بی ـ
 کدام را؟ ـ
 گوید. بهار را می سرزمینِ همیشه ـ

 دانی؟ میبهار  چیزی دربارة سرزمینِ همیشه ـ
 .اند نامی است که برخی به گیتیِ دیگر نهاده ـ
 همین؟! ـ
جاندارانِ  فرَوَهر ست.ا جدایی انداخته گیتاییآنجا میانِ گیتی و مینوی فرا ـ

 د،کنن در آن جایگاه زندگی می گیتاییدرگذشتة زمینی پس از مرگِ پیکرِ 
 انِ درگذشته برایِمردم فرَوَهر گویند. جهانِ مردگان نیز می روی به آن ازاین

 گیتاییفرا ن و مینویِباید از مرزِ میانِ آن جها گیتایی بازگشت دوباره به زندگیِ
پیشِ رویشان به گیتی  گیتاییِ زندگیِ ریزی برایِ پس از برنامه بگذرند و

آنها  نیازی به گذشتن از آن مرز ندارند.گیاهان و جانوران  فرَوَهر گردند.باز
مردمانِ درگذشته نیز بسته به  فرَوَهر گردند. بازمی تاییگی درپی به زندگیِ پی

 برند. لند در این سرزمین به سر میزندگی در گیتی، زمانی کوتاه یا ب چگونگیِ
 هایِ تواناییا یاری گرفتن از ب، خود هایِ دلبستگیه پیروی از باز ایشان  برخی

 ،ها زمینیان، خانه پرودگارِ فرَوَهر گیری از شادوردِ بزرگ و بهره خود فرَوَهر
زمینیان در جهانِ  هایِ شهرها و ابزارهایی همسان با ساخته، ها ، گردونهها خیابان

 شوند. کنند و با آنها سرگرم می خاکی فراهم می
مانند  رازآشنا پس از شنیدنِ سخنانم، سخن آغازید تا رازِ آن شاهکارِ بی بانویِ

اک و رنگ بوده است و هرگاه خ گفت که از کودکی شیفتة می را آشکار سازد.
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رفته و کمی گِل درست  دور از چشم او به باغچه می دیده، مادرش را سرگرم می
 پرداخته است. بازی می کرده، به گل

داده و دخترک  دلخواهش پایان می با پرخاشگری به بازیِ شهربار مادر
افت مادر و پدرش دری خوابگاهِ را با زندانی شدن در خود یِشبازیگو سزایِ

آنجا نیز سرگرمی و  .تا تنها بماند و به کردة ناپسندش بیندیشدکرده است  می
به ، آرایشی مادرش کرده بود و با ابزارهایِ خود پیدا بازی خوشایندِ دیگری برایِ

 کرد. آئینه نگارگری می پرداخت یا رویِ آمیزی رخسارِ خود می آرایش و رنگ
استادی خرد و برایش  می نگارگری ارِابز او برایِش گذرد که مادر چندان نمی

آنچنان  کند. دخترک را بیشتر می آغازِ کارآموزی شیفتگیِ یابد. دلسوز و توانا می
استاد دربارة  هایِ دهد که در اندک زمانی همة دانسته پشتکار و گیرایی نشان می

 گیرد. نگارگری را فرامی
ان بود و با آب و ش بسیار شادما زیباروی از بازگو کردنِ سرگذشت همایِ

کرد و خواست  گفت. درنگ کودکیش سخن می هایِ تابِ فراوان از یادمان
ها را برداشتم و  سپاس گفتم و یکی از فنجان سرد نشده بنوشم. ام را تا جوشانده

 گفتم:
 کردید. اگر مادرِ خوبی برنگزیده بودید به سادگی در کارتان پیشرفت نمی ـ

 همایون خندید و سرجنبان گفت:
 گزیند!! کسی مادرش را برنمی ـ

مادرش اخم  گویم. ام و پرت و پال می شانی شدهگویا پنداشته بود دچارِ پری
جوشانده را نوشیدم و پس از  اهی سرشار از سرزنش به او انداخت.کرد و نگ

هنگام  ِ مردم فرَوَهرهمایون روشن کنم که  سپاس گفتن، سخن آغازیدم تا برایِ
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 هایِ ویژگی  اکی، به فراخورِ آرمانِ برگزیدة خویشخ بازگشت به زندگیِ
 گزیند. آیندة خود را برمی گیتایی زندگیِ

ی که آمادة بازگشت به گیتی شده، پیش از فرشکرت و پیشتر از فرَوَهر
  کارِ آمیزش و پدید آوردنِاش دست به  برگزیده که مادر و پدرِ زمانی 
گزیند  ن به آرمانش نیاز دارد برمیرسید کالبدی برایش شوند، آنچه برایِ پیکرـ

 شود. وی، برایش برگزیده می یا با آگاهیِ
، جای و زمانِ زایش و مادر، همسر، پدر، خواهر، برادر، خویشاوندان

هایی از این گزینش  زندگی، بخشآفرینِ  دگرگونی هایِ رویداد زندگی، فرزند و
 آیند. به شمار می

دیدم، بهایی به آن  به روشنی می درخششِ ناباوری را در چشمانِ همایون
داند چه  شود، می گرفتم تا بداند هنگامی که کودک زاده می ندادم و سخنم را پی

 گیر را برایِ گشاید، تالشی پی دم که چشم می برگزیده است و از همان ییچیزها
 گذارد. درونیش به نمایش می هایِ بالندگی و آغازِ پرورشِ توانایی

پس از زایش، نوزادان به چیزهایی بیش از دیگر  هایِ و ماهها  از نخستین هفته
نمایند که باید  درونیشان را آشکار می هایِ دهند و گرایش چیزها بها می

 هایی یاری برسانند. ن گرایشبه شکوفا شدنِ چنا هابزرگتر
میزبان از درنگم بهره  بانویِ همایون را ارزیابی کنم. درنگ کردم تا واکنشِ

به  هاواکنشِ بزرگتر سخن به دست گرفت و به چگونگیِجست و رشتة 
پسرش آشکار کند که  کودکان پرداخت تا برایِ هایِ ها و واکنش گرایش

خود را بر دوشِ کودک  هایِ هرگز نباید بارِ آرزوها و گرایش رگترهابز
پایداری به  هایِ آسیب ،درونی هایِ دور کردنِ نوباوگان از کشش بگذارند.
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به روانِ  و گرایش به نیکی گاه بازگرداندنِ آرامش، شادمانی ند کهز روانشان می
چه بسا  گردد. بازده می گیر و کم بسیار دشوار و زمان رنجور و افسردة آنان

تواند وی  شود که می کودک انداخته می ناآگاهانه و نابخردانه سنگی پیشِ پایِ
کند و او را به  اش دور به آرمانِ برگزیده یافتن ست و دسترا از راهِ در

 ر از رنج و اندوه گرفتار سازد.کندنی پُ جان
پرستاران و دیگر  پدر، نزدیکان،مادر و  آموزگارانِ کودک، استادان،

ای پیدا و پنهان به آموزشِ آگاهانه و یا ناخودآگاهانة  بزرگتران که به گونه
 ایِکودک ارج بگذارند و او را بر هایِ پردازند، باید به گرایش کودک می

گونه که  اش را آن یاری دهند تا آینده هایش توانمندیپرورش و شکوفایی 
 بسازد. خواهد برگزیده و می

او ناپذیرفتنی بود،  همایون لب به سخن گشود، گزینشِ پیش از زایش برایِ
من و مادرش  دانست و برداشتی ناهمسان با باورهایِ گویا از جهانِ مینو هیچ نمی

 داشت.
میزبان  بانویِ تر نمایم. هایم را روشن م تا گفتهبه کار گرفت با آرامش سخن

با زیرکی، برخی سخنانم  شتافت و به سستی و نارساییِ نیز گاه به یاریم می
شد و  آرام نرم می بخشید، جوانِ سرسخت آرام استواری و روشنگری درخوری می

 گرفت. خردمندانه پیش می هیاهو، پرسشگریِ به جایِ
او  کردیم برایِ تالش می شد. هایِ کودکی کشیده می ه ویژگیدرپی سخن ب یپ

 نخستِ زندگی، پیوستگیِ هایِ ها و سال آشکار کنیم که کودک در ماه
پنهانِ خویش دارد و اگر آزاد گذاشته شود تا به کارها و  ناگسستنی با خردمندیِ

کند و  خویش فراهم نمی دلخواهش بپردازد چندان دردسر برایِ هایِ بازی
در این بخش از  جوید. رسان دوری می آسیب آگاهانه از رفتارها و کارهایِ ناخود
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پنداری و گفتاری و کرداری سازمان  هایِ زندگی، ساختارِ روانی و ویژگی
کنند که اگر هم به جایی  پیدا می ای سرسختانه یابند و گاه آنچنان پایداریِ می

ند بشماریم و بخواهیم برسیم که برخی از آنها یا همة ساختار را ناپس
توانیم کاری از پیش ببریم یا با رنج و دشواری و آزمودنِ  دگرگونشان کنیم نمی

 کج نهاده شده در هنگامِ هایِ گون خواهیم توانست خشت شکنجه یک زندگیِ
 پیمودیم بازگردیم. که بایست می جا کنیم و به راهِ درستی بهکودکی را جا

نخستِ پرورشِ  هایِ بپذیرد که در سالدوستِ جوانم دشوار بود  برایِ
وار از کودکِ دلبندشان پاسداری کنند  کودک، بزرگتران بایستی تنها و تنها سایه

جا که توانایی به سرانجام رساندنشان را ندارد، دست  نابه هایِ تا او به آزمایش
 نزند.

هایی که توانِ انجامشان را ندارد،  به هنگام گرایشِ کودک به آزمون
کار یاری بدهند نه  نوآموز بشتابند و او را در انجامِ زگاران باید به یاریِآمو
ری دیگر که وی را از آنچه به آن گرایش دارد بازدارند یا چیزِ دیگر و کا این

با به  یگزینی تنها راهِ چاره باشد، بایستاگر هم جا جایگزینِ گرایشِ وی کنند.
د و نوید داد که چون اش کر ماییپسند راهن گفتار و کرداری کودک کارگیریِ

 تواند کارِ دلخواهش را بیازماید. بزرگتر شود، می
از سخنانم دربارة پرورشِ کودک خوشش آمد و خواست مادرش همایون 

اش را  خانه شادمان خواسته آرایِ بزم ش را از سر بگیرد.ا ی داستانِ کودکیبازگوی
گاری بر سرش نشسته بوده رست از سخنانش دریافتیم که سایة همایِ پذیرفت.

نیرومندِ دخترش پی  هایِ مادرِ دلسوز و هوشمندش بسیار زود به گرایش است.
روزی  نگ و خاک بود هموار کرد.پیشرفتِ او که دلباختة ر برد و راه را برایِ
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روزافزونِ شاگردش، به مادرِ او  هایِ شده در برابرِ توانمندی که استادِ تهیدست
دست و خردسال ندارد،  آموختن به آن نگارگرِ چیره رایِگفت که دیگر چیزی ب

با خشنودی آنچه را که پیش آمده بود با  ای یافت. تازه سرفراز زندگیِ بانویِ
دخترشان بخرند  همسرش در میان گذاشت و پیشنهاد کرد چرخِ سفالگری برایِ

 چنین شد و همایِ ویش را از پیشرفتِ او آشکار کنند.تا شادی و سپاسِ خ
 سازی را آغاز کرد. بازی و سفال کوچک به دیگر آرزویش رسید و کارِ گل

ای  اندک دریچه پرداختن به نگارگری و سفالگری در تنهایی و خاموشی، اندک
دید دخترش  کرد و می گاه مادرش به او سرکشی می تازه به رویش گشود.

پایید و از  میبا نگرانی او را  خود است و وگو با دوستانِ ناپیدایِ سرگرم گفت
 کرد تا راهی برایِ وجو می توانند راهنماییش کنند پرس پنداشت می کسانی که می

وگو با خود  گیری و گفت کم کردنِ گرایشِ روزافزونِ تنها فرزندش به گوشه
 پیدا کند.

مانند بود، در سفالگری چاالکی  نگارگری بی هما در هفت سالگی با این که
 هایِ کاری داد، چراکه استادی نداشت که ریزه نمی چندانی نشان دستیِ و چیره

بسیار آسان با همساالنش دوست  به دبستان که رفت سفالگری را به وی بیاموزد.
 آمیخت. تر از پیش با دیگران می تر و سرزنده شد شاداب هرچه بزرگتر می شد.

افزود و  هایش می ها و توانایی روز به روز بر دانسته داد و گرفت و یاد می یاد می
توانست  هرگاه نمی بخشید. از دیگرسو به پیوندش با دوستانِ ناپیدایش ژرفا می

پایانش پیدا کند و آموزگاران و بزرگتران نیز از  بی هایِ پرسش پاسخی برایِ
جهانِ  آزاد از بندهایِ هایِفرَوَهرشدند، دست به دامانِ  پاسخ دادن ناتوان می

 شد تا راهنماییش کنند. خاکی می
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گفت، همایون سر تکان  خود سخن می هنگامی که بانو از دوستانِ فراخاکزیِ
 مادرش خاموش شد، نگاهش کردم و پرسیدم: داد و خندید.

 خندی؟ به چه می ـ
 آه کشید و لبخندِ تلخی رویِ میزبان انداختم. نگاهی به بانویِ هیچ نگفت.

 لبانش شکفت و گفت:
م خواستم ابزاری به من بدهند تا از پشتیبانانِ راهنمای ت سال پیشهف ـ

کرانگی  درنگ از مرزِ بی بروم به یاریش بی گیتی دیگرهرگاه بخواهم به 
 بگذرم.

 رازمند چشم دوخت. کرد و به نگارة اشک در چشمانش پدیدار شد. درنگ
دست باال برد و اشک از چهره زدود  دند.هایش چکی گونه اشک رویِ هایِ چکه

 و گفت:
 ای بکشم. ومی آماده کردم تا نگارهب گفتی به سرم افتاده بود.وز شورِ شآن ر ـ

 که بجنبم رویِ آن  شب بی تا نیمه ش کردم نتوانستم دست به کار شوم.هرچه تال
 چهارپایه نشستم و به بومِ سپید نگریستم.

 چشم چرخاند و نگاهم کرد، لبخندزنان پرسیدم:
 خواستید به شما دادند؟ چیزی را که می ـ
 بهار را. سرزمینِ همیشه آری. ـ

سر برگرداندم و به آن نگارینة پرتوافکن نگریستم، آهسته  چشمانم گرد شد.
 گفت:
 روم. می گیتی دیگردرنگ به  هر بار برابرش بنشینم و به آن خیره شوم، بی ـ

 همایون گفت:
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شود از  کند، هر بار به آن خیره می آن نگاره روانِ مادرم را آشفته می ـ
 .رود هوش می

 نگاهش کرد و سر تکان داد و گفت: بانو
 پریش هستم!! پندارد من روان همایون می ـ

 خاموشیِ ناباور به مردِ جوان چشم دوختم. شانه باال انداخت و هیچ نگفت.
رازگشا سیبی برداشت، آن را  بانویِ پدید آمد که برایم خوشایند نبود. سنگینی

کنارش گذاشت و به سویم دراز  سپیدی نهاد و کاردی کوچک دستیِ درونِ پیش
همایون لب به سخن گشود و  نه آن را گرفتم و سپاسگزاری کردم.شادما کرد.

 پرسید:
 گویید ببینم؟ را که از آن سخن می گیتی دیگریتوانم  آیا من هم می ـ

مادرش خود را به پوست کندنِ سیب سرگرم کرد، سیبی را که در دست 
 داشتم، بوییدم و گفتم:

خودآگاهانه به  به خواستِ خودت دارد، من نیز تا دیروز باورمندیِبستگی  ـ
 جهانِ مینو نداشتم، دیروز توانستم به آنجا راه پیدا کنم.گیتی دیگر و 

 مادرش پرسید:
 چگونه به آنجا رفتی؟ ـ
 زاد. آسمان و گرزمان بانویِ به یاریِ ـ
 هستند؟ تیمارستانآنان از دیوانگانِ  ـ

روشن شدنِ پیوندِ میانِ گیتی و مینو از  برایِ نیده گرفتم.پرسشِ همایون را نش
 زمین آغاز کردم و گفتم: چیستیِ

این گوی  هوشمندی و اندیشمندی. زمین نیز چون ما جانداری است دارایِ ـ
بزرگ و  ییِاَثورا فرَوَهر گیتاییسنگین و چرخان به گردِ خورشید، پیکرِ 
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کران روندِ پرورشِ دانایی و  انِ بیی است که در این بخش از کیه ا جاودانه
کند تا جایگاهِ درخورِ خویش را در جهانِ  افزایشِ آگاهی خود را سپری می

بیشتری  استواریِ بخشِ جهان هستی دانایِ بزرگ زد و به پیوندش باهستی بسا
 ببخشد.

 هایی که زندگیِفرَوَهرهمانندِ دیگر  پروردگارِ زمینیان فرَوَهر این بزرگ
باشکوهی است  کالبد اثیریِ ، دارایِگیتاییآزمایند، گذشته از پیکرِ  ا میر گیتایی

رنگ  به درخشانِ گوناگون و رنگ ای از نوارهایِ پیچیده که چون کالفِ درهم
 شود و ساختاری شگفت دارد که به چشم بینندگانِ وارسته از تنگناهایِ دیده می

 شود. ی دیده میبالدار گویِگیتی، همانندِ 
سر و کار  زامیاداند، تنها با  که با خویشتنِ راستینِ خویش بیگانه شدهکسانی 

تابندة  سرشار از نیروهایِ بخشی از نوارهایِ شناسند. را نمی سپندارمذدارند و 
جانِ زمینی هستی  ریز و درشتِ گیتی یا جهانِ بی سپندارمذ به چیزهایِ

جاندار  هوشمندیِ دارایِاین کالبدِ رازمند نیز  هایِ بخشی از الیه بخشند. می
 ای هم دارایِ الیه بخشند. گیاهان و جانوران زندگی میهستند و به آغازیان و 

  دهد. می گیتایی پرور زندگیِ افزا و دانایی اندیشمندی است و به مردمانِ آگاهی
 کند. ش میا مینو همراهی اَنغرَای از  ی سپنتایی است که پارهفرَوَهر سپندارمذ

دهد و  زمین را پرورش می هایِ ای از پدیده سپندارمذ پدیده هایِ ههرکدام از الی
مینو هست که به  اَنغرَی وابسته به دیو، در برابرِ هر یَزَ  رود. آن به شمار می 1یَزَی

روی در باورِ  ازاین دهد. اهریمنی و ویرانگر هستی می ای همسان، با ویژگیِ پدیده
پیروانِ کیشِ  یی و اهریمنی دارد.اَثورا رویِ ای دو پیروانِ کیشِ مزدیسنا هر پدیده

                                                           

 ـ یز: شایسته ستایش1
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 دارانِ دین جویند. ردازند و از دیوها دوری میپ می هازَیَمزدیسنا به ستایشِ 
ناپسند و  یِها و آئین خشنودیشان کارها ستایند و برایِ دیویسنا نیز دیوها را می

 .کنند و برگزار می دهند ناشایست انجام می
سپندارمذ نیز ساختاری  هفت الیه است. ارایِسپنتامینو د بخشِنخستین 

ساخته شده  گیتی دیگرو  گیتیاش از دو پارة  همسان با آن دارد و نخستین الیه
که ناچارند به  سپنتایی هایِ فرَوَهر نام دارد. مانگروثباالترین الیه هم  است.

این  درپی در جهانِ خاکی پا بگذارند، در دو الیة پائینیِ پی هایِ چرخة زندگی
 برند. هفت خانِ نخستِ سپنتایی به سر می

از آغازیان در آغاز راهِ افزایشِ آگاهی و پرورشِ دانایی، زمینی  هایِفرَوَهر
گرفته تا گیاهان و جانوران، همگی در نخستینِ الیة سپنتایی سپندارمذ میانِ 

ا زایش در الیة مردمی ر دیگر در رفت و آمد هستند تا شایستگیِ گیتی و گیتیِ
و آمادگی یافتن  نخست ن به باالترین بخشِ الیةاایش پس از راه یافتنِ پیدا کنند.

گر  خردِ گزینش شود و دارایِ گیشان دگرگون مید، زنزایش به گونة مردم برایِ
 شوند. می

اند، زمانِ گذشتن از هر  جاندارانی که هنوز به الیة مردمی نرسیده برایِ
آغازیانی پس از زمانی یکسان با زیرشاخه کمابیش یکسان است و هر 

و سپس به الیة مردمی هایش به الیة گیاهی و از آنجا به الیة جانوری  گونه هم
مردمی پیشرفت وابسته به زمان نیست، در این الیه  یابد. در بخشِ راه می

 مردم دارد.  هایِ چون و چرا به گزینش بی پیشرفت بستگیِ
گیتی و رفتن به گیتیِ دیگر و بازبینیِ مردم هر بار پس مرگ در  هایِفرَوَهر

هایِ به جا گذاشته از خود در گیتی،  زندگیِ سپری شدة خود و پاک شدنِ بدی
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ای  روند تا برای بازگشت به زندگیِ گیتاییِ تازه به الیة دوم مینویِ سپندارمذ می
 آماده شوند.
زندگیِ  بیرون رفتن از چرخة پس از دستیابی به شایستگیِهایِ مردم فرَوَهر

هایِ  دیگر با همیستاری و یابند سپندارمذ راه می مینویِ ومِگیتایی، به الیة س
هایی که از این چرخه فرَوَهر فرمانروا بر دو الیة پایینی درگیر نخواهند بود.

هایِ هماروانِ خود در الیة دوم مینو پیوند دارند فرَوَهرروند همواره با  بیرون می
یا خود  هایِ گزینشها و  خویشکاریرِ برخی به فراخوو تنها گاهگاهی 

 .کنند پیدا می سپندارمذ با مردمانِ باشندة گیتی و گیتیِ دیگر پیوستگی
گیر  پژوهی پی در کنارِ تالش و دانش فرهیختة هر الیة سپندارمذ هایِفرَوَهر

هماروانِ خویش که  هایِ فرَوَهرخویش، از  افزایشِ آگاهی و پرورشِ داناییِ برایِ
و این راهنما  کنند. پشتیبانی می تر سرگرم تالش هستند هایِ پایین الیه در

آنان  بخشی بسیار ارجمند از روندِ پیشرفت و بالندگیِ هافرَوَهرآموزگار بودنِ 
 د.افزای میبر برتریِ روزافزونِ ارجِ جایگاهشان در جهانِ هستی است و 

 زندگیِ دارایِ یِ سپندارمذومین دو الیة نخستینِمردمانِ  هایِفرَوَهرکه ازآنجا
 دوگانه بینش، نگرش، دوگانه هستند، پیکرِ خاکی در بخشی از این زندگیِ

 بخشی از روندِ بالندگیِ اندازد. آگاهی و دانایی آنان را بسیار در تنگنا می
دربندِ خاکشان و  هماروانانِ ، پشتیبانی ازگیتاییآزاد از پیکرِ  هایِفرَوَهر

در دم به دم زندگی، چه در خواب و چه در شتیبانی از ایشان و پآنان  راهنماییِ
 بیداری است.

گردیم، هیچ زمان، هیچ جای و به  خاکی بازمی یک از ما که به زندگیِ هیچ
همواره  شده نیستیم. خود وانهاده و فراموشکس، به  هیچ اندازه تنها، بی
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کنند  ند و تالش میما آماده هست یاری و راهنماییِ پشتیبان برایِ هایِفرَوَهر
ای فراهم آورند تا ما به خود آییم و خویشتنِ خویش را بشناسیم و آرمانِ  زمینه

 گیرش شویم. ارجمندِ زندگی را دریافته و پی
یافتن به وارستگی و  پس از دستتوانند  می مردم هایِ فرَوَهرگونه که  همان

یگر نیازمندِ بازگشت به د و یابند سپندارمذ راه می مینویِ مِشایستگی به الیة سو
خواهد رسید که ، روزی فراگیری از پیکرِ خاکی نباشند خاکی و بهره زندگیِ

 افزایِ پرور و آگاهی سپندارمذِ زمین نیز که پروردگارِ همة جاندارانِ دانایی
 .نیازمندِ پروردنِ فرزندانِ خود در پهنة گیتی نخواهد بودزمینی است، دیگر 

پس از آزمودنِ مرگ در گیتی، پیکرِ  سپندارمذی در چنان روزِ باشکوه
خویش در کیهان شناور  کالبد اثیری کند و به یاریِ خود را رها می گیتاییِ

کرانه  بی دانایی و آگاهیِ رسیدن به بلندایِ برایِ گردد تا پیشرفت و بالندگیِ می
 را بپیماید.

آنان توان و  گیِشیفت د.دادن ناباور و شیدا به سخنانم گوش می ،هما و همایون
آوردم و به  کجا می دانم آن همه واژه را از نمی دمید. ای در کالبدم می تازه نیرویِ
دست بر اندوختة پنهانم چنگ انداخته بود و  گویا سخنوری چیره پیوستم. هم می

کشید و بیرون  را به رشتة سخن می  تابناکِ آن گنجینه استادانه گوهرهایِ
 فرستاد. می

هایم از ساختارِ  دانسته به بازگوییِ ی دربارة سپندارمذسرای از سخن
دانستم بر  ترینِ آفریدة زمین رسیدم و آنچه را که دربارة خودمان می برگزیده

 زبان آوردم.
کنان خواست پیش از پرداختن به چیستی و  همایون به سخن آمد و گالیه

مادرش به یاریم  تر نمایم. ا روشنر ستی مردم، سخن دربارة سپندارمذه چگونگیِ
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دانشی ژرف پرده برداشت  پسرش از رازهایِ شتافت و به زبانی ساده و آشنا برایِ
 مند و ناخشنود پرسید: او گالیه مردِ جوان را دچارِ پریشانی کرد. و

 ای؟ گاه دربارة این چیزها با من سخن نگفته چرا هیچ ـ
 ش را نداشتی پسرم.ا آمادگی ـ
 به همین سادگی؟! ـ
آن گونه کنی از  همیشه تالش می هستی. تو بسیار سرسخت آری. ـ

 گذارد به بیناییِ کنند دور نشوی، همین نمی ش میا خردمندی که دیگران ستایش
 ها دست پیدا کنی. نادیده

ست گرفتم و گفتم که سخن را به د همایون را دلداری دادم و بارِ دیگر رشتة
خود و دستیابی به جایگاهِ باالتر  آگاهیِپرورشِ دانایی و افزایشِ  ما برایِ فرَوَهر

و پیکرِ خاکی است تا  کالبد اثیریکرانِ هستی نیازمندِ  در ساختارِ جهانِ بی
 گیتاییگوناگون  نیروهایِ ترین گونة بتواند بیشترین نیرو را از گیتی که فشرده

 خود بهره درونیِ همسو کردنِ نیروهایِ است گردآوری کند و از این نیرو برایِ
 تر تر و گسترده ژرف به دانش و بینشی فرَوَهر، درونی نیروهایِ با همسوییِ ببرد.

 بیشتری برایِ گردد و توانمندیِ ش افزوده میا یابد و بر دانایی و آگاهی دست می
یش به ها و اندریافت ها آفرینش و به آزمایش گذاشتنِ درستی یا نادرستی دریافت

 آورد. دست می
رسد، وی  فرامی گیتایی یی به زندگیِاَثورا فرَوَهرزگشتِ هنگامی که زمانِ با

گردد و هستة دوگانة پدید  به الیة نخست بازمیسپندارمذ  یِمینو مِاز الیة دو
 گیرد و چگونگیِ اش را زیرِ فرمان می آمیزشِ مادر و پدرِ برگزیده آمده در پیِ

نیازِ پیکرِ خاکی  مکیده شدنِ شادورد از کالبدِ درخشانِ زمین و به دست آوردنِ
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 کالبدی کارآمد و توانا برایِ دهد تا پیکرـ از خونِ مادر را سر و سامان می
 اش پرورده شود. آرمانِ برگزیده گیریِ پی

 زایش نارس نباشد، دارایِ شود، اگر هنگامِ زاده می  کسی که از مادر
اندازة  لبد بزرگساالنِ تندرست خواهد بود.کا پیکرـ  کالبدی همسانِ  پیکرـ  
تر است، این کوچکی و  بزرگساالن کوچک کالبدِ پیکرـ  کالبد نوزاد از  پیکرـ 

به  جاودانة بازگشته به گیتی را برایِ فرَوَهرکودکانه،  کالبدِ ناتوانی پیکرـ
روی کودک  ازاین اندازد. هایش به تنگنا می و گرایشها  آزمایش گذاشتنِ دریافت

 ها و سخنان و کردارهایِ را به کنشدلخواهش  هایِ تواند واکنش نمی
 پیرامونیانش نشان دهد.

را با خشم به  همایون به یکباره از جا جهید و سیبی را که در دست داشت
زده  میزبان شگفت بانویِ درونِ آبنما کوبید. آب بر سر و رویمان پشنگ کرد.

 پرسید:
 کنی؟! چرا چنین می ـ

مادرش  سرش را خاراند.انداخت و به تندی  انبوهش چنگ در موهایِ
 پرسیدم: خواست کاری بکنم. هم کرد، گویا مینگا

 چرا خشمگین شدی؟ ـ
 پرخاشگرانه داد زد:

 ی را ببینم؟انوتوانم کالبدِ ر نید، چرا من نمیک دارید مرا دیوانه می ـ
 سرانجام رامش کنیم آب در هاون کوبیدن بود.هرچه تالش کردیم آ

برخاستم و خواستم به دنبالش بروم، مادرش  فت.فریادزنان از زیرزمین بیرون ر
 سر تکان داد و گفت: ستم را گرفت و وادارم کرد بنشینم.د

 گردد. میخودش باز ـ
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 چرا از کوره دررفت؟ ـ
 شد. توانست چیزی را دریابد خشمگین می روانشاد پدرش هم هرگاه نمی ـ

بلند شد و  پا ةپنج ها رفت، رویِ یکی از پنجره از جا برخاست و به سویِ
ای دیگر  پنجره توانست درست ببیند، به سویِ گویا نمی نداخت.نگاهی به بیرون ا

 گشت پرسیدم: رفت و دوباره سر کشید، هنگامی که به سویم بازمی
 کند؟ چکار می ـ
 کند. گِل درست می ـ
 گل؟! ـ

 گلیم نشست و گفت: نزدیک شد و رویِ
 کند. ش میسفالگری آرامَ ـ

 پرسیدم:
 توانید کالبدِ درخشان را ببینید؟ یشما م ـ

 ابروانش را باال برد و پرسید:
 توانی ببینی؟! مگر تو نمی ـ
هایم را  همواره دیده ام. زاد دیده گرزمان همیشه به یاریِ توانم. به تنهایی نمی ـ

 آورم. اندک به یاد می هایم را اندک کردم، چند روز است که دیده فراموش می
 آلود بودند. ز گلاش نی گلین بازگشت، موها و چهره هایی همایون با دست

 گلیم نشست و به تندی گفت: رویِ
 امروز باید برایم روشن شود که شما دیوانه هستید یا من! ـ

 کرد. کالبدِ درخشانش را وارسی می مادرش به او چشم دوخت، گویا داشت
 پس از درنگی کوتاه، شادمانه لب به سخن باز کرد و گفت:



 ....................................................................................................................... چرخه  946

 

خود و جهان را دارند، ما ناخودآگاه  یِاثیر ردمان توانایی دیدنِ رویِم ةهم ـ
این بینشِ  بینیم. ه به راستی هستیم و هست میهمواره خود و جهان را آنچنان ک

شگفت در پسِ خودآگاهمان پنهان است و تنها هنگامی که خودآگاه از میان 
خودمان برایمان  یِاثیر ةو چهر دنِ گیتی دیگریابیم که دی خیزد درمی برمی

 تازگی ندارد.
کالبد پسرش آشکار کند که  کرد برایِ با بردباری تالش می میزبان بانویِ

این کالبد  مان. ، اندکی بزرگتر از پیکرِ خاکیهمانندِ گویی درخشان است اثیری
سپندارمذِ زمین وابستگی و پیوستگی به   گونه ناف بندِ و درخشان ینوار به یاریِ

پیوندد  جایی که این نوارِ پیونددهنده به کالبدِ درخشانِ ما می د.گسست دار بی
ماست که بینش و نگرشمان به خود و جهان و زندگی  جایگاهِ فرهمندیهمان 
 د.ساز را می

ة پیداییِ تخم دوگاندمِ  نادرست و نابخردانه که از همان هایِ آموزش در پیِ
جنبش و  بیآرام  آرام مانرازمند پیوندگاهِ شود، ما در زهدانِ مادرمان آغاز می

پنهانمان و  ما را از دسترسی به خردمندیِ گردد. همین ایستایی پیوندگاه ایستا می
ای به گردمان  دارد و همانندِ پیله دیدن و دریافتِ آنچه به درستی هستیم بازمی

 آورد. کردگی و نشناختنِ آرمانِ زندگی را پدید می پیچد و برایمان خودگم می
ن به سختی پذیرفت که مردمان بجز پیکرِ خاکی، کالبدی دارند که همایو

کنجکاو بود  گیرند. دیگر را پی می آن زندگی در گیتیِ پس از مرگ به یاریِ
کند و چه بر  مرگ این کالبدِ درخشان چه سرنوشتی پیدا می بداند هنگامِ

خاکی پا به  رها کردنِ پیکرِ مرگ، در پیِ به او گفتیم که هنگامِ آید. سرمان می
 گذاریم. میگیتیِ فراخاکی 
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سازگار شدن با جهان و  ش برایِا روانِ درگذشته بسته به اندازة پیشرفتگی
ها پس از جدایی از فرَوَهربرخی  اش نیازمندِ گذشت زمان است. بینشِ تازه

هم ناتوان هستند و  گیتیِ دیگرپذیرند و از دیدنِ  جهانِ خاکی، مرگشان را نمی
ه آزارِ خود و دیگران کنند و ب زمین زندگی می رویِ گیتاییرِ پیک بدونِ

 توانند از مرزِ مینویِ اند و چون نمی یابند که مرده برخی دیگر درمی پردازند. می
در سرگردان  هایِفرَوَهر مانند. بگذرند، در گیتیِ دیگر سرگردان می گیتاییفرا

ها و  بر پایة توانایی و گرایش یگیتایفرا تا زمانِ راه یافتن به مینویِگیتیِ دیگر 
سرگرمیِ  ، جهانی دلخواه برایِخود خاکیِ زندگیِ بازمانده از هایِ برداشت
 که زنده هستند و ناخواسته یا به یاریِ روی کسانی ازاین سازند. می خویش

در آن گاه ، یابند و به گیتیِ دیگر راه می گذرند کرانگی می هایی از مرزِ بی شیوه
بینند  ا میر یجانوران ها، دریاها، گیاهان و  ها، دشت کوه گیتایی ندگیِمرزِ ز سویِ

شوند که هر یک  رویاروی می یا با مردمانی تندسهایِ گیتی ه که همسانِ پدیده
 به کاری سرگرمند.

یکسان و همسانی نشان  هایِ شوند، واکنش رو می کسانی که با مرگ روبه
ها و از  ده و مرگ را پایانِ خوشیبرخی که همواره از آن هراسی دهند. نمی

گریختن از مرگ  پندارند، بیهوده برایِ هایشان می ها و دانسته دست دادنِ داشته
زنده  گاهی انگیزه و خواستِ کسی که در آستانة مرگ برایِ کنند. تالش می

 تواند به یاریِ گیرد که می ای فزونی می کند به اندازه ماندن پایداری می
چنین  در پیِ خود به بازسازی شکافِ مرگش بپردازد. فرَوَهرو  وانر هایِ توانایی

گردد تا به  بازمی گیتایی رخدادی، کسی که به آغوشِ مرگ رفته بود به زندگیِ
اش سامان بدهد و سپس با آسودگی به پیشوازِ مرگ  کاره مانده نیمه کارهایِ
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به زندگی دیگر  هایِ آید که چنین کسانی سال گاه نیز پیش می بشتابد.
پیشین  خاکی، آنان دیگر به همان گونة پردازند، در چنین بازگشتی به زندگیِ می

شود، چراکه  گویند، کردارشان نیز دگرگون می اندیشند و سخن نمی نمی
از پیکرِ خاکی، پرتویی  روان رویی با مرگ و نزدیک شدن به گسیختگیِ روبه

 هایِ و برداشت  تار در بندِ نادانیآگاهِ گرف آفرین بر خود شیاریبیدارکننده و هُ
گذراند، چشمش  کسی که چنین رویدادی را از سر می تاباند. نادرست ایشان می

ای روشن گرم  شود و دلش به آینده به زندگی آنچنان که باید باشد بینا می
خود را با سستی و سبکسری و  گردد و دیگر هرگز نخواهد توانست زندگیِ می

 کودکانه بگذراند. هایِ شادی دلبستگی به کارها و
مرگ، بسته به گسترة نگرشمان به جهان و بینشمان از زندگی، با  هنگامِ

فراخاکی برخوردی ناهمسان  پیکرِ خاکی و پا گذاشتن به گیتیِ پدیدة رها کردنِ
رکشش و مکنده را که همان همین برخورد، زمانِ گذشتن از دهلیزی پُ کنیم. می

همة درگذشتگان  کند. از و دشوار یا کوتاه و آسان میکرانگی است در مرزِ بی
ند و آنجا با پذیرشِ گذار می گیتیِ دیگردیر یا زود از این مرز گذشته پا به 

با بازبینی کنند  تالش می خاکی، مرگِ خویش و دریافتِ به پایان رسیدنِ زندگیِ
هایِ به  بدیشده و پشتِ سر گذاشتنِ زمانِ بایسته برایِ پاک شدنِ  زندگیِ سپری

در الیة دومِ  نیز بگذرند و گیتاییفرا مینویِ از مرزِجا مانده از ایشان در گیتی، 
بازگشتی  پیوندند و برایِبهماروانِ خود  هایِفرَوَهربه گروهِ  مینویِ سپندارمذ

 دیگر به گیتی آماده شوند.
شوند و  درست برخوردار نمی هایِ از آموزش گیتایی کسانی که در زندگیِ

توانند آرمانِ بازگشت به گیتی را  شود، نمی درست به آنان آموخته نمی اهِر
آفرین پیدا کرده، به آزارِ خود و  هایی نادرست و تباهی دریابند و برداشت
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توانند بینشِ  گیرند و نمی گستری پیش می ، بزهکاری و تباهیکنند دیگران رو می
ه پیش از مرگ بخت ک مرگ پیدا کنند، مگر ایندرستی دربارة زندگی و 

رو شده از نابینایی رها  رخدادی خجسته با مرگ روبه یارشان گردد و در پیِ
از پیکرِ خاکی  یکالبد اثیر، هراسان و ناباور با پدیدة رهایی یچنین کسان شوند.
 زندگیِ پردازند تا بیشتر در پهنة شوند و با مرگ به کشمکش می رو می روبه

جدا  گیتاییپاید و روانشان از پیکرِ  ان چندان نمیایش  پایداریِ خاکی بمانند.
 شود. می

دهند  نشان میهراسند و در برابرش پایداری  کسانی که از مرگ می فرَوَهر
مرگ تالشِ  اندکی دارند و هنگامِ آنان دانایی و آگاهیِ چندان پیشرفته نیست.

چنین  گیرند تا به درونِ دهلیزِ مکنده کشیده نشوند. ای پیش می بیهوده
گردند  جانِ خود می بی پس از مرگ در گیتی، پیرامونِ پیکرِ خاکیِ ییهافرَوَهر

اند بپذیرانند که  کنند به خویشان و نزدیکانشان که به سوگ نشسته و تالش می
از دست رفتة خود  گیتاییِبازگشت به پیکرِ  اند و به زودی راهی برایِ زنده

بازگشت به  شوند و تالش برایِ ید میکم ناام این درگذشتگان کم خواهند یافت.
بینند  ویژه هنگامی که می به آورد. ایشان در پی می خاکی رنجِ بسیار برایِ زندگیِ

گردند  خود بازمی هایِ پیکرشان به خاک سپرده شده و نزدیکانشان به خانه
 رفتن به گیتی دیگر ای برایِ برخی به اندازه گردد. تر می رنجش آنان افزون

 زمینیان این زمان به اندازة چند سال خواهد بود، برایِ کنند که برایِ درنگ می
 زمانِ گذشتِ زمان دگرگونه است، چراکه بر زندگیِ روانِ درگذشته خود آنان

بهره از  آفرین، روانِ درگذشتة کم در این درنگِ رنج کرانه فرمانروایی دارد. بی
کانش به زندگی روزمره و دانایی و آگاهی با دیدنِ بازگشتِ خانواده و نزدی
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همسرش یا پایمال شدنِ  بازیابی شادمانیشان و گاه برخورد با همسرگزینی دوبارة
گرفتارِ  ش،ا پوسیدگیِ روزافزونِ پیکرِ گیتایی ویژه دیدنِ به هایش، دارایی

گردد  ای ژرف می آرام این رنج و سختی به اندازه آرام شود. مانند می ای بی شکنجه
ده نخواهد داشت و بدونِ کشمکش به ش سپری ایشی به زندگیِکه وی دیگر گر

و به گذارد  فراخاکی می کرانگی روان شده، پا به گیتیِ بی دهلیزِ مرزِ سویِ
راهش  به مرز چشم در آن سویِ او هایِ هماروانش که از هنگام مرگِفرَوَهر

هِ بیهوده، نگرانی، کنند تا از رنج و اندو او یاریش می پشتیبانانِ پیوندد. اند می بوده
ریگش رها گردد و با  ورزی و خشم دربارة خانواده و بازماندگان و مرده رشک

 گذشتن از مرزِ مینویِ شده، برایِ سپری اییِگیت زندگیِ پذیرشِ مرگش و بازبینیِ
 آماده شود. گیتاییفرا

خود  هماروانِ هایِفرَوَهرگذرند، به  می گیتاییفرا مینویِ کسانی که از مرزِ
گوناگون  هایِ پیشرفتگی دارایِ  هر گروهدر  هایِ هماروانفرَوَهر پیوندند. می

خود به  آگاهی و داناییِ ها بسته به پیشرفتگیِفرَوَهرها  در این گروه هستند.
آیندة خود یا هماروانانشان سرگرم   زندگیِ ریزی برایِ اندوزی و برنامه دانش

بازگشتة گروه یا  گیتی به هایِ رَوَهرف در کنارِ این کار، راهنماییِ شوند. می
 دهند. انجام مینیز  پشتیبانی از ایشان را

 هایِ ها یا گروهفرَوَهرتوانند به جایگاهِ  نمی هافرَوَهر گیتاییفرا در مینویِ
تر و  نادان هایِ توانند با سرکشی به گروه تر از خود بروند، آنان تنها می پیشرفته

 یاری و راهنمایی کنند.تر از خود، ایشان را  ناآگاه
سیاه آلوده  به جادویِ گیتایی ای که در زندگیِ به اهریمن پیوسته هایِ فرَوَهر

گیتیِ اند، زمانِ درازی در  هایش کوشیده یا در گسترشِ دینِ اهریمن و آئین اند بوده
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را به دست  گیتاییفرا گذشتن از مرزِ مینویِ مانند و تواناییِ دیگر سرگردان می
گیتی گفتار و کردارِ ناپسندشان باشندگانِ  آنان تا زمانی که پیامدهایِ ند.روآ نمی

دیوِ  هایی روان نانبه چ مانند. شا دور کند، همانجا میرا آزار دهد یا از راهِ اَ
ای به آزردنِ  گرایشِ بیمارگونه دیوخوی یِهافرَوَهرشود. این  گفته می سپید

پیشرفتة بازگشته به جهانِ  هایِرفرَوَه دیگران و دردسر درست کردن برایِ
 خاکی دارند.

بار کردنِ  رنج و اندوهرپُ سپید برایِ نابخردانة دیوهایِ هایِ در کنارِ تالش
 پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهیِ کسانی که در پهنة جهانِ خاکی برایِ زندگیِ

نان وکار ننشسته، چ پیشرفته نیز بی ییِاَثورا هایِفرَوَهرکنند،  خود تالش می
شتابند تا  زمینیانِ دربندِ خاک می شیار به یاریِهُ نگهبانان و راهنمایانِ همیشه

 رو گردد. سپید با ناکامی روبه تالشِ دیوهایِ
توان  ای است که به سادگی نمی سپید به اندازه دیوهایِ گاه انگیزه و نیرویِ

سازند،  می اندازند، خوابِ مردمان را آشفته دورشان کرد، آنان هیاهو راه می
دلخواهشان  کارهایِ کنند، آنچنان خاکزیان را به سویِ پا میسوزی بر آتش

شوند که چرا گاه به سادگی  دچارِ شگفتی میهم  شاکشانند که مردمانِ پیروِ اَ می
گویند و  گونه که برازندة ایشان نیست سخن می دهند و آن تن به تبهکاری می

مانند  بی فراوان و تالشِ با رنجِ گرای نیکی بسا چنین مردمانِ چه کنند. رفتار می
 پایداری کنند.  ناشناختة خویش هایِ ها و کشمکش توانند در برابرِ کشش نیز نمی

دهند و با گذشتنِ کار از کار انگشتِ پشیمانی به  گل به آب می گاه نیز دسته
 دیوهایِدم  همان ه آبِ رفته را به جوی بازگردانند.دانند چگون دندان گزیده، نمی

اند  هبالند که توانست خود شادمان شده، به خود می سپیدِ آزارگر از پیروزیِ



 ....................................................................................................................... چرخه  911

 

ر کرده، به کارها و سخنانِ زشت و ناپسند ودشا ای را از راهِ اَ پیشرفته فرَوَهر
پیشرفته هم  هایِ فرَوَهر تلخی برایِ که گاهی چنین پیشامدهایِ با این آلوده کنند.

 مانند و با یاری و راهنماییِ خود باز نمی هایِ آرمان گیریِ آید، آنان از پی پیش می
 از سویِ گیرند. را از سر می شان آرمانِ برگزیدة زندگی گیریِ بانانِ خود پیپشتی

بینند آن کسان دوباره به تالش برخاسته و با  سپید هنگامی که می دیگر دیوهایِ
ر از پیش دیگر ت روند خشمگین می تر از پیش در راهِ درست پیش انگیزه

دیگر دست تر بارِ  خوانند و با تالشی افزون می خود را به یاری فرا هایِ گروه هم
 شوند. کارِ آزاررسانی میبه 

 به اهریمن پیوسته، دیوهایِ سپیدِ دیوهایِ گذشته از آزاررسانی و کارشکنیِ
به  خود یا رسیدنِ خویشکاریِ همراهِ سپندارمذ نیز در راستایِ یِمینوی اَنغرَ

 فرَوَهریا  سرگردان در گیتیِ دیگر هایِفرَوَهرسپید و  هایشان، دیوهایِ خواسته
گیرند تا بدی و  هایش به کار می گسترشِ دین و آئین مردمانِ گیتی را در راهِ

فرمانروا بر جهانِ  دادهایِین گسترش یابد، چراکه آن دیوها پیروِ تباهی در زم
گذرند و از آنجا آگاهی یابند، ب گیتاییراف توانند از مرزِ مینویِ هستی نمی

گیتیِ دیگر تالش گیتی یا  باشنده در هایِفرَوَهرپیمان شدن با  روی با هم ایناز
 .گذرد آگاه شوند کنند از آنچه در مینویِ سپنتایی می می

خاکی  چه در جهانِ مینو باشد، چه هنگامی که به زندگیِ فرَوَهر
سپندارمذ  فرَوَهرای به  گونه شانِ بندِ نافنوارِ درخ گردد، به یاریِ میباز

ایگاهی ایستا دارد. این پیوندگاه در هر گونه از جانداران ج پیوستگی دارد.
کالبد  هایِچاکرا تواند در راستایِ و می پیوندگاهِ مردم جایگاهی ایستا ندارد

ت نادرس هایِ آموزش ایستایی این جایگاه در مردمان پیامدِ جا شود. جابه اثیری
 .آورد مغزی و سنگدلی پدید می و خشک است
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نادرست، پیوندگاهِ بیشتر آنان تنها  هایِ مردمان از آموزش برخورداریِ در پیِ
شان در راهِ برخورداری از  شود و زندگی جا می پائینی جابه سه چاکرایِ میانِ

شود. اگر پیوندگاهِ  هایِ روزمره سپری می و دوستی آمیزشو  خوابیدنو  خوردن
 زیستی به از اندازة برانگیزندة پیوندهایِبیشتر  مردمانِ گرفتارِ روزمرگی اندکی

های زیستی نیز جایی  فراتر از انگیزشبه دیگران  مهرورزی، برودچاکرایِ سوم 
به جایی پیوندگاه  جابه در گامی فراتر با رسیدنِ کند. در زندگیشان باز می

و آنان به چیزها و  شود دم پدیدار میدر مر سوفیانه هایِ چهارم، گرایش چاکرایِ
 .کنند اندیشند و برای آگاهی از آنها تالش آغاز می هایِ فراگیتایی نیز می پدیده

مردم است، چراکه اگر  رویِ سوفیانه پرتگاهی پیشِ هایِ پیدایشِ گرایش
افتد و به  می سبز دیوهایِ ها را درست بشناسد، به دامِ نتواند سرچشمة این گرایش

شود و  هایش می سیاه و پروراندن و گستراندنِ دین و آئین آلودة جادویِ یسادگ
 بسا تا جایی پیش برود که پس از مرگ در گیتی به دیوِ سپید دگرگون شود. چه

سوفیانه در دلش را دریابد،  هایِ پیدایشِ گرایش اگر مردم چرایی و چگونگیِ
 پارسییی پارسایا زود سپیتمانی گرایش خواهد یافت و دیر  گراییِ به شناخت

 سپیتمانی به رویش گشوده خواهد شد.  سپیدِ جادویِشده، دروازة 
زی و  کنندگانِ فراخاک پشتیبانان، راهنمایان، نگهبانان، آزاررسانان و گمراه

پیوندگاهِ  اندیشة خود و به یاریِ گانة دیوها، با نیرویِ پنج هایِ همچنین گونه
فرستند و او را  خاکزی می فرَوَهربه ناخودآگاهِ  هایشان را ، خواستهیکالبد اثیر

 کشانند. خویش می به سویِ
ه تندرست است، پیرامونِ پیوندگاه درخششی در کالبدِ درخشانِ کسی ک

زندگی،  هایِ هرگاه در فراز و نشیب کالبدِ روانی دارد. هایِ دیگر بخش بیشتر از
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که  آید. با این ای پدید می پیلة درخشان لکة تیره پیکرِ خاکی آسیب ببیند، رویِ
 گردد شده بازمی آمده درخشش به بخشِ تیره یافتنِ آسیبِ پیش پس از بهبود

 فرَوَهریابد.  خود را بازنمی دیدگیِ پیش از آسیب هرگز آنجا همان درخشندگیِ
فشرده در جایگاهِ  از نیرویِ کالبد اثیریدیدة  درخششِ آسیب بازسازیِ برایِ

 گیرد. وندگاه بهره میفرهمندی یا همان پی
این جایگاهِ ارجمند  پیوندگاه، فروغِ درپی از نیرویِ پی هایِ برداری با بهره
برداری از  با افزایشِ بهره شود. ای در آنجا پدیدار می یابد و باریکة تیره کاهش می

پیکرِ خاکی، این شکافِ تیره  هایِ آسیب بازسازیِ این جایگاه برایِ نیرویِ
 است. گیتاییپیکرِ  شکافِ مرگِ . این شکاف،یابد گسترش می

تر  آن، پیکرِ خاکی فرسوده با گسترشِ شکافِ مرگ و افزوده شدن بر تیرگیِ

شود که پیوندِ  ای بزرگ می اندک این تیرگی به اندازه اندک گردد. تر می توان و نا
اپذیر ن درمان هایِ گاهی بیماری گردد. گسسته می کالبد اثیریمیانِ پیکرِ خاکی و 

بسیاری از این جایگاه بیرون  آفرینِ ناگهانی به یکباره نیرویِ مرگ هایِ یا آسیب

یابد که  ای گسترش می کشد و شکافِ مرگ در زمانی بسیار کوتاه به اندازه می
از هم گسیخته، مرگِ ناگهانی رخ  کالبد اثیریو  گیتاییپیوندِ میانِ پیکرِ 

 دهد. می
بازسازی  هایِ شیوه و یادگیریِ مرگ شکافِ کارکردِ با شناختِ چگونگیِ

این شکافِ  هایی ویژه از گسترشِ روش توانیم آگاهانه و با به کارگیریِ آن، می

 ایِ ریشه  درست و درمانِ گونه با نگهداریِ این به رازمند جلوگیری کنیم.
خود را درازتر کرده، از فرسودگی  خاکیِ پیکرِ خاکی، زمانِ زندگیِ هایِ آسیب

 پیکرمان پیشگیری خواهیم کرد. ز کار افتادنِ ابزارهایِو ا
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 زندگیِ ریزی برایِ سرگرمِ برنامه گیتاییفرا در مینویِ فرَوَهرهنگامی که 
تواند  آگاهی و دانایی خود می پیشِ رویش است، بسته به اندازة پیشرفتگیِ گیتاییِ

تر  پیشرفته وَهرفرَچه خود برگزیند. هراش را  آینده زندگیِ هایِ برخی از ویژگی
ای از بالندگی  به اندازه هافرَوَهرشود، برخی  هایش بیشتر می گزینش باشد، گسترة

در  گزینند. خود را برمی گیتاییِ زندگیِ هایِ رسند که به تنهایی همة ویژگی می
هیچ  هایی هستند که شایستگیِفرَوَهرگری،  دیگرِ این میدانِ گزینش سویِ

روی  ازاین ة اندکی از دانایی و آگاهی دارند.ه بهرگزینشی را ندارند، چراک
زندگیِ پیشِ رویشان را ریزی  برنامه پیشرفتة گروهِ هماروان آنان هایِفرَوَهر

ان در جهانِ خاکی و چیزهایی که زندگیِ ایش یِ ها ند و ویژگیده انجام می
را خود  یِها توانایی آنان بتوانند به آسانیگزینند تا  نیازمندشان هستند را برمی

 .پرورش دهند و در میدانِ افزایشِ آگاهی و پرورشِ دانایی پیشرفت کنند
آوریم، چه رنج و اندوه  داریم یا به دست می گیتایی هرچه ما در زندگیِ

خودمان یا کسانی است که  هایِ بپنداریمش یا شادی و بختیاری، پیامدِ گزینش
مست شویم سرها  نباید از خوشی روی هرگز اند، ازاین دوستدارِ پیشرفتِ ما بوده

ها و  و آرمانِ زندگی را به فراموشی بسپاریم، همچنین هرگز نباید از رنج
در هر تنگنا،  .یا به چنگِ ناامیدی و سستی افتیم ها خم به ابرو آوریم دشواری

بسا  باید بیندیشیم که چه رازی از پیدایشش در سرنوشتمان نهفته است، چه
یا رنج و اندوه و  پنداریم دژخیمِ آرمانمان باشد وب میچیزی را که خوشی و خ

م دروازة رستگاریمان به شمار گریزی آوری که از آن می بیم سختی و دشواریِ
باید  ناپایدار و اندکمان دلخوش باشیم. هایِ ها و دانسته پس نباید به داشته آید.

 وجویِ جستها و چیزها به  شیار باشیم و فراتر از رخسارِ پدیدههمواره هُ
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مان برآییم و همة چیزهایی فرَوَهرر روندِ پیشرفتِ آرمانگرایانة جایگاهشان د
سرنوشتِ  گیریِ کنند و یا در راهِ پی بارمان را بیهوده سنگین می که کوله

دست به دامانِ چیزها و کارهایی  د رها کنیم وکنن شده، ما را یاری نمی گزینش
 ند.تر است کارآیی بیشتر دار ستبهتر و درآنچه برایمان  گیریِ شویم که در پی
شد.  آلودتر از پیش می خاراند و موهایش گل را می درپی سرش همایون پی

دریافتِ بسیاری از سخنانِ من و مادرش برایش  پرسید. پرسش پشتِ پرسش می
تنها  چراکه شنیدن کی بود مانندِ دیدن. آنچه ما دیده بودیم او باید دشوار بود،

یافت که کاری بغرنج و آزاردهنده به شمار  هایش درمی نِ ویژگیپس از شنید
 رفت. می

 هایِ سخن به جایی کشید که به ناچار از پیوندِ زمینیان با مردمانِ دیگر جا
توانند زایش در دیگر  ایی میسپنت هایِفرَوَهرکیهان سخن راندیم تا او بداند که 

 ی بسیار دورتر از زمین به زندگیِکیهانی را نیز برگزینند و در جای هایِ زیستگاه
همتا درآمیزند و روندِ پیشرفتِ  بازگردند و با دیگر فرزندانِ آفریدگارِ بی گیتایی

 هایِفرَوَهرگاه برخی  کران پی بگیرند. بی دیگری از گیتیِ خود را در جایِ
گزینند و با ما درآمیخته و  خاکی زمینی را برمی فرازمینی نیز زندگیِ

هایی دارند که در درخششِ کالبدِ  کیهانی ویژگی ایِه پیک کنند. یهمراهیمان م
 پیشرفتگیِ ساختار و اندازة دهندة نشان یی کهها ویژگی یابد؛ شان بازتاب میروان

 هایِ جایی به ین جاا شده از وی هستند.ای جدا ی است که آنان پارهفرَوَهر بزرگ
ها و  دهد که میانِ ستاره رخ می ای شادوردِ بسیار گسترده به یاریِ کیهانی رازمند

آنچه که در  دیگر است. گیتی پراکنده شده و بخشی از گیتیِ هایِ کهکشان
نامیم، شادوردی درخشان است  کهکشانی می و میان   ای ستاره میان کیهان سیاهیِ
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این شادورد چون کالبدِ  ماند. که از دیدِ خاکزیانِ دربندِ پیکرِ خاکی پنهان می
 ن فشردگی ندارد و بسیار نازک و نافشرده است.درخشانِ زمی

خاکی هستند، زمین زیستگاهِ  چرخة زندگیِ هایی که دارایِفرَوَهربجز 
ها  پریاین  کنند. دیگری نیز هست که هیچگاه پیکرِ خاکی پیدا نمی هایِفرَوَهر

 یگیتایرهیده از پیکرِ  هایِفرَوَهر هایی از بزرگ ایشان پاره نیز فرازمینی هستند.
ی کالبد اثیر روند. سپندارمذِ زمین به شمار می تر از هستند که بسیار پیشرفته

آزمایند همسانی  را می گیتایی هایی که زندگیِفرَوَهران با کالبدِ درخشانِ ایش
 برخی جایگاهی ویژه هستند. آنان در ساختارِ سپندارمذ دارایِ کمی دارد.

و باالتر، نیازی به  مهایِ سو یافته به الیه ههایِ زمینیِ رافرَوَهرنندِ هما بهترانازما
 هایِ گرفتارِ چرخة زندگیِفرَوَهری که روی هنگام ندارند، ازاین کالبدِ روانی

از برخی دیگر  د بود.برایشان ناشناخته خواه بینند ساختارشان گیتایی آنان را می
، ندستن هانِ زمیمردم کالبدِ روانیِ همسان با کالبدِ روانیِ دارایِپریان که 

 توانند با باشندگانِ گیتی پیوند پیدا کنند و به برخی کسان که در میدانِ می
توانند با این  میسپیتمانان  اند یاری برسانند. سپیدِ سپنتایی پیشرفت کرده جادویِ

جادویی با آنان را نیز ای داشته باشند و گاه آمیزشِ  ارزنده ها دوستیِ گونه پری
مردمانِ زمین دچارِ جهش  ن آمیزشِ شگفتی، نژادِ سپنتاییِچنی در پیِ بیازمایند.

 شوند و به پیشرفتِ نژادِ آزادة زمینی یاریِ زاده می زاد پریشده و فرزندانی 
 ند.رسان ارجمندی می

گویا سپر  گفت. داد و دیگر هیچ نمی ا گوش میهمایون لب فروبسته و تنه
یافت نداشت. خاموش  رنمیز با آنچه درست دستی انداخته بود و توانی برایِ

ن برخاست و میزبا بانویِ رگویی کرده باشم.تر آن گونه پُشدم، به یاد نداشتم پیش
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او مردِ جوان لب به گالیه از مادرش  پس از رفتنِ از زیرزمین بیرون رفت.
او را دلداری دادم و برایش روشن ساختم که تا کسی آمادگی نداشته باشد  گشود.

توانمندی  روانی، باید گذشته از آمادگیِ ها سخن گفت. ناگفتنیتوان با وی از  نمی
پیکری نیز در وی به اندازة سودمند پدید آمده باشد، وگرنه پیکرِ  و ورزیدگیِ

ی که از بند رسته همراهی و فرَوَهرخاکی نخواهد توانست با جوش و خروشِ 
 ناگهانیِ هایِ کانهنگام ت گیتاییپیکرِ  بسا همین ناتوانیِ چه دهد. هماهنگی نشان

پیوندِ پیکرِ خاکی  ها هستند، گسستگیِ روانی که برآمده از برخورد با ناشناخته
کار  پژوهِ تازه دانش آورد و فرجامِ ناخوشایندی برایِ ی را در پی از کالبدِ روان

سر  ل را بهبود نبخشید.د جوانِ نازک سخنانم دلگیری و دلخوریِ پدید آید.
 جنباند و گفت:

مادرشان همچنان کودکی بیش  ها هر اندازه هم بزرگ شوند به چشمِ بچه ـ
 کند. مادرم همه چیز را از من پنهان می نیستند.

آه کشید و  بهار چشم دوخت. ینة سرزمینِ همیشهسر برگرداند و به نگار
 پرسید:

 ؟است دانی دربارة آن نگاره چه به من گفته می ـ
 نه! ـ

 :چشم به چشمانم دوخت و پاسخ داد
 هیچ نگفته! ـ
 دانستی؟ هیچ نگفته؟! پس از کجا نامش را می ـ
بهار است. پرسیدم  گفت نامش سرزمینِ همیشههنگامی که آن را دیدم،  ـ

گفت فت روزی رازش را آشکار خواهد کرد. تنها گ ای؟ چگونه آن را کشیده
 است. گیتی دیگراندازی از  چشمکه 
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 است.  پنداشتی دیوانه تو هم می ـ
خانه بازآمد. تاری و تنبکی  بانویِ ه سر پائین انداخت و هیچ نگفت.مندشر

همایون با دیدنِ آنها شادمان شد، برخاست و شتابان بیرون  همراه آورده بود.
زمانی نگذشته با دست و رویی شسته و موهایی شانه خورده  رفت و کوتاه

ارنواز که ت کنارِ مادرش نشست و تنبک به دست گرفت و با بانویِ بازگشت و
ماندم و  تا بیگاه نزدِ آنان پیش از آمدنِ او نوازندگی آغاز کرده بود همراه شد.

ای در  دلشوره استخر را به پایان برساند. آمیزیِ همایون را یاری کردم تا رنگ
تاب شدم که دیگر  آنچنان بی شد. مده بود و دم به دم افزوده میدلم پدید آ

که ازآنجا پنداشتم رویدادی تلخ رخ داده است. می .دار بمانم توانستم خویشتن نمی
که  دگرگونیم دلواپس شوند، پیش از آنخواستم همایون و مادرش از  نمی

 درونیم نمایان گردد به آنان بدرود گفتم و به خانه بازگشتم. آشفتگی و پریشانیِ
 راند. به آشپزخانه رفتم. به خانه که رسیدم، خاموشی در آنجا فرمان می

تر رفتم و به درِ یخچال چسبانده شده بود. پیش به یادداشتی افتاد که رویِ چشمم
نوشته بود که همراهِ پدرم به دیدنِ تهمینه رفته  مادرم پرداختم. خواندنِ پیامِ

دفترِ  به سراغِ یاز به نوشتن بر جانم چنگ انداخت.ام بیشتر شد، ن دلشوره است.
 داد. م گرفته بود و دلتنگی آزارم میدل فتم و دل به نگارش سپردم.یادداشتم ر

آسمان به  هایم در تیمارستان و آنچه از بودن با بانویِ آزموده گزارشی دربارة
هرچه اندیشیدم  ینی با مادر و پسرِ همسایه نوشتم.نش یاد داشتم و سپس هم

دانستم  نمی وردم.زاد را به یاد نیا آسمان و گرزمان جدایی از بانویِ چگونگیِ
کردم  درونم کاوش می بودم، هرچه در هزارتویِ  ه گیتی بازگشتهب چگونه

 شد. چیزی دستگیرم نمی
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آسمان شده بودم که تهمینه و  زمانِ بودن با بانویِ آنچنان درگیرِ یادآوریِ
ر چشمانم آرام خواب ب آرام اش داشتم را فراموش کردم. درباره ای که دلشوره

 خواب رفتم. آلوده برخاستم و به رختِ خواب د.ه شرچی



 

911 

 
 
 

 نیمة گمشده
 
 
 

رفتند. در  خورآیان می شدند و آهسته به سویِ در هم فشرده می سیاه ابرهایِ
گستردند  ها دامن می ابرها بر کوه ند.هم پیوسته بودکوهستان زمین و آسمان به 
 خزیدند. دشت می و چونان سپاهی انبوه به سویِ

لمیده بود و به خزشِ شِ کوهپایه جا در آغوپابرفراموشخانة باستانی آرام و 
برِ نشسته بر خاک، خروشان و ا نگریست. دوردست می خموشانة پیکِ دریاهایِ

خانه  گونِ دیوانه درختانِ باغِ پردیس الیِ به پراکند و ال پیچان در دشت می درهم
 رد.گست می

در دوردست  شد. اندک در میانِ مهِ خزنده ناپدید می کوشکِ کهنسال اندک
بانگِ زوزة باد در کوه  ش نشانة بارشِ رگباری تند بود.آذرخ درپیِ شِ پیدرخش

 پراکند. شد و می کالغی تنها، اسیرِ بادِ خشمگین می گاه آوایِ پیچید و و دشت می
به  پیکر ایستاده، چشم  دژِ سنگین ترین بامِ بلند آسمان و پیشکارش رویِ بانویِ

 راهم بودند. 
آن  دانستم جایگاهم در کجایِ نمی شد. گون دیده می همه چیز ناپایدار و تیره

 دلواپسیِ ن دو برایم نه آسان بود نه دشوار.پیوستن به آ اندازِ چشمگیر بود. چشم
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گذاشت پیش بروم و به دوستانم که راهنمایانِ بزرگِ  تلخ و شیرینی نمی
 م بودند بپیوندم.ا زندگی

زمانِ زندگیش در گیتی به  ست.زاد آمادة رفتن ا دانستم که گرزمان تهِ دلم می
که جدایی از او برایم بسیار تلخ بود، باور  رفت، با این سر آمده بود و بایست می

او نیستم  هایِ ام که دیگر نیازمندِ آموزش ای دانا شده بدان که به اندازه
در زندگیم آسمان  دانستم بانویِ دیگر درست نمی از سویِ کرد. کامم می شیرین

گرفت تا همراه و  آیا او جای پیشکارش را می خواهد داشت.چه جایگاهی 
 رفت؟ راهنمایم باشد یا او نیز به دیگرسو می

ام چنگ  زدند و بر آرامشِ شکننده سیاه و سپید پیرامونم چرخ می پندارهایِ
ها  آذرخش شتافتند. باران در آغوشِ بادِ تندرو به سویم می هایِ چکه انداختند. می

شدند و با  تر می دوختند، تندرها نزدیک و نزدیک به هم می زمین و آسمان را
 آسایِ شرشرِ بارشِ سیل آوایِ آوردند. ش درمیدرپی زمین را به لرز پی هایِ غرش

 آمد. نرمک پیش می باران نرم
اش را  زده آسمان دست یخ بانویِ و شیدا به آسمان چشم دوخته بودم. مست
بخش بر  در سراپایم دوید و فروغی آرامشی  دلپسند سرخوشیِ ام نهاد. بر گونه

ان انداختم، نگاهی به پیرامونم دانم کی و چگونه به او پیوستم. نمی درونم تابید.
 پرسیدم: زاد را ندیدم. گرزمان

 زاد کجا رفت؟ گرزمان ـ
  به آرامگاهش بازگشت تا آماده شود. ـ
 به راستی زمانِ رفتنش فرارسیده؟ ـ
 تا بیایی. چشم به راهِ توست آری. ـ
 من که اینجا هستم!! ـ
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بارشِ تندِ باران  آسمان چرخاند. هایش را از هم باز کرد، سر به سویِ دست
 از راه رسید و در چشم بر هم زدنی سر تا پا خیس شدیم، پرسیدم:

 مرگ او چگونه خواهد بود؟ ـ
ن آهسته بر شتابِ چرخشش افزود، زمانی دراز چو آغاز به چرخ زدن کرد.

به یکباره ایستاد و پس از دم و بازدمی سخت  چرخید. ای به گردِ خود می فرفره
تراشش  جامة خیسش به تنِ خوش افشانی سرگرم شد. ه پایکوبی و دستب

اش را ناگهان  مستانه بازیگریِ داد. مانندی به پیکرش می بی چسبیده بود و دلرباییِ
هایم  ش بخشی از دانستها ییراهنما به پایان رساند و آغاز به سخن کرد تا به یاریِ

 را به یاد آورم.
زاد دربارة مرگ بسیار سخن گفته بودند و به باورشان مرگ  او و گرزمان

برند و  شان پی می کسانی که پس از زاده شدن و بالندگی به آرمانِ زندگی برایِ
گیرند و سرانجام به آنچه   دستیابی بدان پیش می گیر و آگاهانه برایِ تالشی پی

 در پایانِ راهِ زندگیِ یانمردمن اچن مانندِ زایش دلپذیر است. رسند خواهند می می
رشور و برانگیخته به شده از زندان، پُی تیزپرواز و رها ا چون پرنده ربارشانپُ

 کشند. ها پرمی ناشناخته سویِ
خاکی ما بر دو چیز استوار  کیشِ مزدیسنا آرمانِ زندگیِ هایِ آموزه بر پایة

 پردازشگریِ تواناییِ دانایی. شِ داناییپرور و دیگری افزایشِ آگاهی یکی است.
دانایی  ها است. پنهان در دلِ پدیده ها و بیرون کشیدنِ رازهایِ ها و دانسته داده

درست،  هایِ ها و دانسته دهد که داده خود را نشان می هنگامی کارآییِ
وش بگذاریم وگرنه ای در دسترسِ پژوهش و کندوکا بینانه و گسترده باریک
 نادرست یا ترین پردازشگران و رازگشایان هم هنگامی که دانستگیِ نیرومند

 آورند. شوند و چیزی به دست نمی اندکی داشته باشند ناتوان می
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دیگرِ آرمانِ  باید پرورشِ دانایی دوش به دوشِ افزایشِ آگاهی باشد که رویِ
هایی است که از خود، جهان،  ها و دانسته آگاهی، انبوهِ داده زندگی ماست.

 هایِ پدیده پیوستگیِ هر چیز و چگونگیِ زندگی، آفرینش، آغاز و انجامِ
 کنیم. آوری می گوناگون گرد

 که پیچیدگیِ دانشرو به گسترشِ  ساختارهایِبا افزایشِ آگاهیِ ما از 
شده،  پرورده ، داناییِاند گوناگون سازمان یافته هایِ در شاخه و  دارندروزافزون 

ناشناخته  هایِ کاو و رازگشایمان بهتر و تیزتر در برابرِ پدیده تیزبین، ژرف
 دارد. دهد و پرده از رازِ پنهانشان برمی واکنش نشان می

خود را از دست  یافته، کاراییِ گونه که بدونِ آگاهی، دانایی پرورش همان
انشمند همانندِ آید و د به کار نمی  دهد، بدونِ پرورشِ دانایی نیز، آگاهی می

آورد و اگر  گوناگون را در مغزش گرد می دانشیِ هایِ جانداری تنها داده بایگانیِ
چنین  دهد. داشته باشد آنها را به دانشجویان پس می آموزش دادن توانمندیِ

بها بیفزاید، چراکه  تواند چیزی بر آن گنجینة گران ای هرگز نمی اندوخته دانش
 ر وی پرورش نیافته است.دانایی و توانِ آفرینش د

گاهی پرورشِ دانایی و افزایشِ آ زمان به هر دو کار پرداخته شود و مباید ه
ابزارِ این آرمان نیازمندِ دو  گیریِ پی برایِ را دوش به دوش هم پیش ببریم.

، دیگری آرامش گیتاییپیکرِ  یکی تندرستی و شادابی و نیرومندیِ بنیادین هستیم،
 روانی. کالبدِ و شادی و توانمندیِ

مان شکننده و سست  پیکرِ خاکی اگر تندرست نباشیم یا نیرومندی و شادابیِ
ها چندان استواری و  اندوزی و کاوش دربارة پدیده توانیم در راهِ دانش باشد نمی

افسردگی و  نبودِ آرامشِ روانی و گرفتاری در چنبرة گیری نشان دهیم. پی
 کند. را دچارِ فرسودگی می گیتاییپیکرِ  ندیِها و نیروم دلمردگی نیز توانایی



  911 ............................................................................................................... نیمه گمشده

 
 

پیکرِ خاکیمان را  روی باید همواره تالش کنیم که تندرستی و نیرومندیِ این از
 خود نیز بیفزاییم. روانیِ زمان بر آرامش و شادابیِ پایدار نگهداریم و هم

از پیکری و آرامشِ روانی داریم، باید در فر نیازی که به تندرستیِ در راستایِ
آرمانِ  گیریِ پی زندگی، از هر چیز که به این دو ابزارِ بایسته برایِ هایِ و نشیب

رساند پرهیز کنیم و به هر کار که آنها را پرورش داده و  مان آسیب می بلند
 پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهی بدونِ داشتنِ تندرستیِ سازد بپردازیم. نیرومند می

پیشروی در این راه و  برایِ افتنی است.نی و آرامشِ روانی دست پیکری
هشِ زندگی، باید از این دو دَ آرمانِ گیریِ هایمان در پی توانایی شکوفاسازیِ

 برداری کنیم. ی به درستی نگهداری کرده، به بهترین گونه از آنها بهرهیاَثورا
به او پیوستم، دست در  درنگ به چرخش درآمد. اموش شد و بیناگهان خ
سو و  ن به اینزنان زیرِ بارشِ بارا کوبیدیم و چرخ می بلند پایِ آن بامِدستِ هم بر 

پیکرم  جوشید و در همه جایِ درونم می گرمایی از ژرفایِ رفتیم. سو می آن
جنباندیم، گویی  هماهنگ و همسان با هم دست و پا و کمر می پراکند. می

 بودیم.پیکری یگانه بودیم که بارِ دیگر به هم پیوسته  هایِ نیمه
خواندم، گوشم  آوا با او آواز می کردم و هم شیدا و دلشده همراهیش می

 به یکباره آوایِ آزمودم. مانندی را می بی مانی بود و خوشیِگروث انباشته از آوایِ
ریختنِ آرامشِ روانم  با درهم گوشم پیچید و آرامشم را بر هم زد.سهمگینی در 

آمده سر  پیش روانیِ تالش کردم به آشفتگیِ شد.  و آشفته   دیدم پریشان آنچه می
چیز شتابان درهم  همه نخراشیدة زنگ و سامان دهم که با برخاستنِ دوبارة آوایِ

 ناگهان از خواب پریدم. اندازِ باشکوه را گرفت. چشم و برهم شد و تیرگی جایِ
از جا  رسید و چون پتک بر سرم کوفته شد. بارِ دیگر بانگِ زنگ به گوش

 افتم.دربازکنِ خودکار شت ها گرفتم و دوان دوان به سویِ و سر میانِ دست جهیدم
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روشویی  که بدانم چه کسی پشتِ در است آن را باز کردم، سپس به سویِ بی آن
داشتم آب  آلودگی را از سرم بپرانم. رفتم تا آبی به دست و رویم بزنم و خواب

 پرسید: که می مادرم در خانه پیچید زدم که آوایِ ام می به چهره
 ها خاموشند؟ چرا چراغ ـ

رفته و چشم چشم را ، دریافتم که خانه در تاریکی فروبه خود آمدم
شیرِ آب را  آمد. مادرم به سویم پیش  هایِ گام چراغی روشن شد و آوایِ بیند. نمی

به او درود گفتم، پاسخم را داد  آشپزخانه را روشن کرد. خانه چراغِ بستم، بانویِ
 :و پرسید

 خواب بودی؟ ـ
 پدر کجاست؟ آره. ـ
 دانی را ببندد. رفت درِ مرغ ـ
 تهمینه خوب بود؟ ـ

تهمینه  آزردگی سخن آغاز کرد. شست و با دلن آه کشید و سر تکان داد.
آگاه و  که چرا زنِ دل از این آزموده و کودکی نارس زاییده بود. زایمانی دشوار

خردانة همسرش و  بی هایِ خواهش باهوش و زیرکی چون او نتوانسته در برابرِ
 ند پایداری نشان دهد خشمگین بودم.ا دار شدنش بوده کسانی که خواستارِ بچه

دار  او و همسرش نبایست بچه که به گفتة همة پزشکان را با ایندانم چ نمی
 شدند تن به این کار داده بود. می

ناشویی ز آغازِ زندگیِ هنگامی که تهمینه و همسرش یکدیگر را برایِ
داشتنِ   گوناگون آنان را از ناتوانیشان برایِ هایِ سنجش برگزیدند، پزشکان در پیِ

هایی  ویژگی خاکیشان دارایِ ای تندرست آگاه کرده بودند، چراکه پیکرهایِ بچه
 فرزندشان پدید آورند. کالبدی بایسته و شایسته برایِ پیکرـ  توانند  هستند که نمی
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ای تلخ به بار  ی نشان داده، تخمی افشانده بودند که میوهاهدُژآگخردی و  کم  آنان
 آورده بود.

آور و  تلخ و رنج دار شدن به هر بهایی، گاهی پیامدهایِ گرایش به بچه
کودکِ نارس و پدر و  بسیار پیشِ رویِ هایِ راندوهی در پی دارد و دشواریپُ

ادگی و با سنجشی ها آشکارند و به س نارسایی گاه گذارد. مادرش و دیگران می
ویژة آموزش  هایِ آنها پی ببریم و با به کار گرفتنِ شیوهبودنِ توانیم به  آسان می

هایشان به  و پرورش، چنین کودکانی را یاری دهیم تا در چهارچوبِ توانایی
گفتاری و کرداری دست یابند و چندان دردسری  دانایی و آگاهی و توانمندیِ

گاهی این  نند یا کمتر به دیگران وابسته باشند.خود و دیگران درست نک برایِ
کودکی  چنین گی آنها را شناسایی کرد.توان به ساد ها پوشیده است و نمی نارسایی

و  های ناسازگاریدچارِ  یا روانی است،     پنهانِ پیکری هایِ که گرفتارِ نارسایی
 ها و پریشانی ها یآشفتگ پیامدهایِ بینیِ گردد و گاه پیش پیدا و پنهان می های تنش

 چندان آسان نیست.
 بایستة با این که بسیاری از مردمان، چه زن چه مرد، توانمندیِ

دار شدن یا پرورش و  بچه دانایی برایِـ   کالبدی یا شایستگیِ بسندة روانیـ  پیکری
نارسا و نادرست، همه  هایِ آموزهباورها و آموزشِ کودک را ندارند، بر پایة 

ناپذیر از زندگی است و اگر کسی  زنددار شدنِ تنی، بخشی جداییپندارند فر می
 شود. شان زیر و زبر مییاورد زندگیای پدید ن خود بچه

به دوش گرفتنِ کارِ دشوارِ نگهداری و پرورش و آموزشِ کودک از 
خواهند  کسانی که می مادر و پدر است. خودسازی برایِ هایِ ترین شیوه ارزنده

مبودِ هوشی پیکری یا ک اه دوست ندارند کودکشان نارساییِدار شوند، هیچگ بچه
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ها را  دو همسر، آنان بهترین پیوندِ زناشوییِ از همان هنگامِ روانی داشته باشد.  یا
روی بایستی آگاهانه و هوشمندانه،  ازاین کنند. فرزندانشان آرزو می برایِ

دیگران را به  دار شدن را برگزینند تا خود و کودک و ترین شیوة بچه درست
 دردسر و رنج و اندوه نیندازند.

 دُژآگاهنادرستِ مردمانِ  ها و کردارهایِ رفته بودم و به برداشتدر خود فرو
 گفت.سر بلند کردم، پدرم درود  ام نشست. شانه اندیشیدم که دستی رویِ می

 ام وادارم کرد ست بر شانهدادم و خواستم برخیزم که با فشارِ د را شدرود پاسخِ
 کنارم نشست و گفت: بنشینم.

 گرفت. تهمینه سراغت را می ـ
 دستم گذاشت و افزود: دست رویِ هیچ نگفتم.

 بهتر است سری به او بزنی. ـ
 چشم! ـ

کردارِ تهمینه  توانستم از اندیشیدن به چراییِ نمی آشپزی شد. مادرم سرگرمِ
دربارة چرایی و پرسشم  زاد در پاسخِ به یاد آوردم که روزی گرزمان دوری کنم.
گفتة او هنگامی که به  شدنِ کودکانِ نارس بسیار سخن گفت.زاده  چگونگیِ

گزیند یا راهنمایان و نگهبانانش  پیشِ رویش را برمی زندگیِ هایِ ویژگی فرَوَهر
به  گیتایی زندگیِ هایِ گزینند، گاه در گزینشِ برخی ویژگی او برمی برایِآنها را 

شود، گزینشِ  درست ارزیابی نمی فرَوَهریِ ها که تواناییجاروند و ازآن راهه می بی
داشته  یناگوار تواند آنچنان پیامدهایِ ن کژگزینی میآید. هما پیش می ینادرست

آلود و  به گیتی بازگشته را با بیهودگی و تالشی رنج فرَوَهرِ زندگیِ باشد که همة
ودکِ نارس از این تنگنا با چه پدر و مادر، چه ک هافرَوَهرگاه  میزد.بازده بیا بی

ها  ها و چیره شدن بر رنج آیند و با پشتِ سر گذاشتنِ دشواری سربلندی بیرون می
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یابند و سازمان  هایی می دهند و شیوه ها، کارهایی بزرگ انجام می و نارسایی
توان از زاده شدنِ کودکانِ نارس پیشگیری کرد یا  دهند که به یاریشان می می

درست برخوردار کرد تا بتوانند  هایِ تی پرورش داد و از آموزشآنان را به درس
ای درخور از زندگیشان  گامی ارزنده در راهِ پیشرفتِ روانشان بردارند و بهره

 ببرند.
کشمکش دربارة کودکانِ روگویی پُ به یاد آوردم که روزی با تهمینه گفت

رزندش سخن گفته ه شدنِ تنها فگویانه از نارس زاد آن روز پیش نارس داشتم.
آن زمان کودکی بیش  بینی مغزم را به تکاپو انداخت. یشاین پ یادآوریِ بود.

دانست کودکی  گزینی می ها پیش از همسر او سال نبودم و تهمینه هم نوجوان بود.
در پس این زایشِ شگفت نهفته باشد. از جا نارس خواهد زایید، پس باید رازی 

اد آوردنِ رویدادِ دیگری سست دم با به ی انهم .برخاستم که به دیدنش بروم
بینانه آن رخدادِ باورناپذیر را    رفتم تا باریکدوباره نشستم و در خود فرو شدم.

 بررسی کنم.
 م.ه بودپدرم و تهمینه به کوهپیمایی رفتهمراهِ مادر و  سالگیم زادروز پانزده

بیاساییم، تهمینه سنگِ بزرگی نشستیم تا اندکی  تخته آن روز هنگامی که رویِ
چینی دربارة گم شدن در کوه سخن آغاز کرد و از من خواست با  بی هیچ زمینه

شیاری به سخنانش گوش دهم و آنها را به یاد بسپارم تا اگر گم شدم دستپاچه هُ
در کوه گم خواهم روز  دانست که همان گویا می افتم. نشوم وگرنه به دردسر می

 ی خواهم شد.د و با رویدادی شگفت رویاروش
رام خود را به میانة آسمان آ خورشید آرام سخنانِ تهمینه به درازا کشید.

سنگی بزرگ پناه بردیم و  تخته به سایة یِ تندِ آفتابگرما گریز از برایِ کشاند.
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مادر و پدرم پس از خوردنِ اندکی  اندازی پهن کردیم و آسوده نشستیم. زیر
 خوراکی دراز کشیدند تا چرتی بزنند.

از زمانی که توانستم دریابم زن و مرد بودن چیست و آنان چگونه به هم 
توانند مهرورزی و دلباختگی را در دلِ یکدیگر  خودی دارند و می گرایشِ خودبه

تر  شدم زیباتر و گیرا هرچه بزرگتر می یزند، شیفته و دلدادة تهمینه شدم.برانگ
بیشتری به  شد و دلبستگیِ وده میام افز کودکانه یافتمش و بر شیداییِ از پیش می
 کردم. او پیدا می

دانستم تهمینه به درستی  هربار می م.چند بار دلباختگیم را آشکار کرده بود
کردم که پاسخی درخور  یابد چه آشوبی در دلم برپاست و خداخدا می درمی

شتم پندا شدم و هرگاه می امید نمیکرد نا سرم می به که زیرکانه دست با این بگیرم.
پس از خوابیدنِ  هم آن روز گشودم. سپردگیم را می آمادگی دارد سرِ سخنِ دل

دیگر پرده  تهمینه نشستم و دل به دریا زدم و گستاخانه بارِ پدر و مادرم پهلویِ
ام بوسه زد، سپس از  آرام و مهربانانه خندید و بر گونه از رازِ دلم برداشتم.

از آن سخنان را  ند. هیچ کدامنده بودچیزهایی سخن گفت که برایم سردرگم کن
 درنیافتم.

ایم و  خود همسرِ یکدیگر بوده پیشینِ تهمینه، من و او در زندگیِ به گفتة
آن روز که پرده از  داده است. کرانی ما را به هم پیوند می دلباختگی و مهرِ بی

آغازِ برگزیدنِ همسر و  ساله بود و خود را برایِ داشت بیست و دو این راز برمی
هنگامی که سخنِ مردِ جوانی را که از او دل  کرد. زناشویی آماده می زندگیِ

داشتیم با هم  شید خشمگین شدم. به سختی توانست آرامم کند.ربوده بود پیش ک
 رویمان ایستاد. ی از راه رسید و روبهکردیم که مارمولک بگومگو می
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اش به من  برآمده نِخورد و با چشما پوستِ زیرِ گلویش به تندی تکان می
ها را بسیار دوست داشتم،  مارمولککه خزندگان، به ویژه  با این خیره شده بود.

سنگی برداشتم و به سویش  تکه مهمانِ ناخوانده خشمم تندی گرفت. از دیدنِ آن
رتر ایستاد و به پشتِ کمی دو جا شد و گریخت. م، تند و تیز جابهپرتاب کرد

دست به سویش دراز  کرد. کنشم را ارزیابی میداشت وا سرش نگریست. انگار
 کردم و بر سرش داد کشیدم:

 گم شو؟ ـ
 مادرم هراسان از خواب پرید و پرسید:

 چه شده؟ ـ
 خاک بر سرِ من شده! ـ
 ؟!زده به سرت بچه وا. ـ

او سر جنباند و دوباره را به مادرم نشان داد،  مارمولکتهمینه خندید و 
 به گوشم نزدیک کرد و آهسته گفت: تهمینه آرام سر دراز کشید.

توانی باز هم همسرم  را بگیری و برایم بیاوری، می مارمولکاگر بتوانی آن  ـ
 شوی.
 گویی؟ راست می ـ
خواستیم با هم پیمان  هرگاه می گشتِ کوچکِ دستِ چپش را پیش آورد.ان

شادمانه  زدیم. چپمان را به هم گره می هایِ ببندیم، انگشتانِ کوچکِ دست
 انگشت به انگشتش پیچاندم و گفتم:

 گیرمش. می ـ
 چاالک و سرزنده از جا جهیدم تا با شکارِ آن خزندة گریزپا، آهویِ

که همچنان  مارمولکپاورچین به  کرد به دام اندازم. تابم می سرمستی را که بی
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دم که  سته دست به سویش دراز کردم، هماننگریست نزدیک شدم، آه مرا می
دوان به  اشتم و دوانخیز برد پشتش افتاد پا به گریز گذاشت.سایة دستم بر 

خزندة چابک مرا به بازی گرفته بود، هر بار که از دستم  دنبالش رفتم.
تا  ایستاد که در میدانِ دیدم باشد؛ جایی می شد. گریخت چندان دور نمی می

مرا  گرداند و کرد و سر برمی گریخت، باز درنگ می رسیدم می دوباره به او می
 نگریست. می

ها را  ها و کوه رفتم، دره ها باال و پائین می سنگ امید از تختهاز ر با دلی پُ
چشمم تنها به دنبالِ  کردم، پایم نگاه نمی هیچ به پیشِ گذاشتم و پشتِ سر می

 داشتم. تیزتک چشم برنمی یک دم از آن خزندة دوید و می مارمولک
آورده بود  ای در دلم به جوش ان انگیزهپیمانی که با تهمینه بسته بودم آنچن

کرد پر گشوده به دنبالش  آورد و پرواز می بال درمی که اگر آن خزندة کوچک
ها  از رفتن به زیرِ سنگ ،رفت تنها به آسمان نمی مارمولک کوچک نهرفتم.  می

ایستاد و با کج کردنِ سرش  ها می سنگ تخته زد و همواره بر باالیِ نیز سر باز می
 روم یا نه. نگریست تا ببیند به دنبالش می سرش را می پشت

گریزنده را گم کردم،  چند بار پایم پیچ خورد و بر زمین خوردم و خزندة
دنجی  خواست مرا به جایِ داد، گویا هوشمندانه می هر بار خودش را نشان می

 در آن کوهستانِ پهناور بکشاند.
بی  اندیشیدم. به چیزی نمی رمولکمابجز گرفتنِ  یافتم و گذرِ زمان را درنمی

که آگاه شوم روز سپری شد و خورشید به خوروران نزدیک گردید، دیگر  آن
 گام برداشتن و پیشروی نداشتم. نایِ

کرد،  سرم درد می گرمایی سوزان داشت. باشته از آتشپیکرم چون تنوری ان
که گشایندة  یمارمولککه  زد، از همه بدتر این آبِ دهانم از تندی به تلخی می
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نشانی از خود به  رفت ناپدید شده و هیچ گرة افتاده بر خوشبختیم به شمار می
 رویِ ام. کم به خود آمدم و دریافتم که راهِ را گم کرده کم جا نگذاشته بود.

 فامِ بیگاه دوختم. سنگی نشستم و چشم به خورشیدِ سرخ تخته
آن خزندة  ا به دست آوردنِکه نتوانستم ب از این هیچ نگران و هراسان نبودم.

به سرزنشِ  خود بگشایم افسرده شدم و کوچک، درِ بستة دلِ تهمینه را به رویِ
 خویش پرداختم و اشک از چشمانم سرازیر شد.

 خوروران چشم از آن برنگرفتم. هایِ تا ناپدید شدنِ خورشید در پسِ کوه
مان چشم سنگ دراز کشیدم و به آس تخته پس از رخ پنهان کردنش، رویِ

 دوختم.
د که به یاریش دلِ تهمینه را نرم ای بیاب اندیشی آغاز کرد تا چاره مغزم چاره

به  خود فراهم کنم. آفرین جایی برایِ رمهر و خوشبختیسازم و در آن آرامگاهِ پُ
توانستم باور کنم  آمیز بود، نمی دستِ دیگری سپردنش برایم نپذیرفتنی و شکنجه

 گزیده باشد.که او بجز من همسری بر
کم بادِ  کم تم که یکی از آنها هم دسته نداشت.شب هزار کارد ساخ تا نیمه

سنگی که  تخته شد. و سردتر میخنکی که از سرِ شب وزیدن گرفته بود تندتر 
ای  دارم به اندازه پیکرِ تب ای یخ سرد بود. رویش دراز کشیده بودم چون تکه

 نبود.گرم بود که سرمای کوهستان بر آن کارگر 
نگریستم  چشم به آسمانِ باشکوه دوخته بودم و ستارگان را یک به یک می

آتشینی  کردم. گاه شخانة تلخ و شیرین سر هم می هایِ کدام پنداربافیهر و دربارة
شکافت و نشانی ناپایدار از خود بر جای  سینة آسمانِ شبانگاهی را می

 گذاشت. می
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 رنگ پدیدار شد. ای بنفش رم لکهس شب گذشته، درست باالیِ پاسی از نیمه

خیز  انگیز بود که ناخودآگاه نیم ای شگفت بنفش به اندازه درخششِ پرتوهایِ

آن درخششِ  ان زیبا و برانگیزنده ندیده بودم.هرگز رنگی چن م.شدم تا بهتر ببین

 درنگ خاموشی گرفت و ناپدید شد. همتا بی بی

آنچنان گرفتارِ  را چه بود.تا دریابد آن پدیدة گذ مغزم به تکاپو افتاد

 با تیر کشیدنِ کمر و گردنم ام. خیز مانده شدم که فراموش کردم نیم پندارپروری

شل شدم و  هایم چنگ انداخته است. دریافتم چه فشارِ سهمگینی بر ستونِ مهره

همان  ام پرداختم. مالیدنِ گردنِ خشکیدهکنان به  آخ آخ بسترِ سنگی وارفتم. رویِ

تر از پیش پدیدار شد. از جا  تر و نزدیک گر درخششِ بنفش بزرگدم بارِ دی

 بدان خیره شدم تا بهتر ببینم. نجنبیدم و بی جنبش

مانندش  درخششِ زیبا و بی بود و تپش داشت، گویا آن لکة درخشان جاندار

وار درونِ آن ناشناختة رازمند پدید  یکباره جنبشی چرخش به شد. کم و بیش می

 داد. شگفتی سامان می پیچید و پرتوافشانیِ کران در هم می ی بیآمد، چون گرداب

بنفش آشکار شد و گسترش یافت  اندک رنگِ نیلی تندی در دلِ پرتوهایِ اندک

رنگ به تندی  نیلی آسمانیِ پدیدة و درخششِ بنفش را در پسِ خود پنهان کرد.

 شب جایِای از آسمانِ  گویا تکه آسمانی دگرگون شد. رنگ باخت و به آبیِ

 درنگ جایِ آن رنگ هم پایدار نماند و بی روز داده بود. خود را به سپهرِ آبیِ

بخش از چرخشِ  درخششِ زردِ آرامش و سپس زرد داد. خود را به نارنجی

 آور افتاد و همانندِ خورشید نیمروز به پرتوافشانی پرداخت. سرسام
ه نمایشِ شگفت چآوردم که آن  سر در نمی زده بر جای مانده بودم. شگفت

شده در به خورشیدِ بسیار بزرگِ پدیدار رازی در درونِ خویش نهفته دارد.
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درخشانِ کوچک و بزرگ از  شب چشم دوخته بودم که ناگهان چند گویِ نیمه
 درونش بیرون جهیدند و شتابان به چند سوی روان شدند.

 آن گویِ د.خود کشان پدیدار شده نگاهم را ربود و به دنبالِ بزرگترین گویِ
مد و خورآیانِ کوهستان فرود آ درخشان پس از چرخشی به گردِ سرم در سویِ

نگاهم میانِ زمین و آسمان سرگردان بود،  آن بخش را چون روز روشن کرد.
زمین نگاه  دانستم آن خورشیدِ باشکوه را بنگرم یا به آن تکة روشن شدة نمی
درخششِ ناشناختة آسمانی آغاز کنندة  دم بارِ دیگر چرخشِ دیوانه همان کنم.

وارونه بارِ  ای که رخ داده بود، در سویِ ها به همان گونه رنگ دگرگونیِ گردید.
باره یک تندی به جا ماند که آن هم بهدیگر پدیدار شد و سرانجام، رنگِ بنفش 

به آسمانِ تیرة آراسته به  زمانی سرگشته اندک خاموشی گرفت و رو پنهان کرد.
نمایی دوبارة آن پدیدة شگفت  راهِ رو به نگریستم و چشم زن می مکستارگانِ چش

 هیچ نشانی از آن پدیده دیده نشد. بودم.
درخشان  جایی که گویِ ای از جا جهیدم و به سویِ ناگهان چون مارگزیده

هایی باریک میانِ  رنگارنگی چون تیغه آنجا پرتوهایِ فرود آمده بود دویدم.
شدند و به  گون می درپی دگر رفتند و پی سو می و آن سو زمین و آسمان به این

 آمدند که تا آن زمان مانندشان را به خواب هم ندیده بودم. هایی درمی رنگ
ها را درنوردیدم و به  ها و گردنه چاالکی فراز و نشیب زِ کوهیِهمانندِ بُ

 پیشِ ای کیهانی را ناباور گردونه رویم جهیدم. پیشِ بلندترین برآمدگیِ باالیِ
ای بزرگ به  ای پهناور بر زمین نشسته بود و چون فرفره رویم دیدم که در دره

 چرخید. گردِ خود می
آن  پروا به سویِ از کوه سرازیر شدم و شتابان خود را به دره رساندم و بی

ای  دیرینه ای نداشتم، گویا آشناییِ هیچ ترس یا نگرانی و دلهره مرغِ آهنین رفتم.
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دم به یاد آوردم که  همان داد. کیهانی را به هم پیوند میدة من و آن پرن
 ام. آسمانی را دیده پرندةدو سالگی آن  بار هنگامِ نخستین

که بانگِ تیزِ زنگ مانندی در پیکر برسم  چیزی نمانده بود به آن سازة کوه
شمار و  بی هایِ چراغ ها پدیدار شد. از آن آشوبی از رنگگوشم پیچید و پس 

ای هم در  ناشناخته شدند، آوایِ نورد شتابان خاموش و روشن می کیهانرنگارنگِ 
درخشان از چرخش افتاد و پرتوِ  سرانجام گویِ شد. کوهستان پراکنده می

 درخشانِ یکنواختی از پیکرش تراویدن گرفت.
ی داشت شمار بی هایِ که پنجره و به وارسی آن سرگرم شدم، با اینایستادم 

پیما به سرخی  پیکرة کیهانناگهان بخشی از  شد. ده نمیهیچ دری در پیکرش دی
انگیز گشوده  درِ شگفت سرخی دری و پلکانی پدیدار گردید. در میانِ گرایید و

نمود پائین آمدند، آنان اندامی کشیده و  شد، سه مردِ کوتاه که پوستشان سبز می
هایشان  لب رویِ ای لبخندِ دوستانه مو بود. داشتند و سرشان بزرگ و بیباریک 

سخی درنگ به کردارشان پا بی کرد، برایم دست تکان دادند. خودنمایی می
 ی بلندباال و دلربا پدیدار شد.نویاهمسان دادم و شادمانه خندیدم. به دنبالِ آنان ب

 هایم به جوش آمد. شد و خون در رگ ام فشرده آسمان سینه با دیدنِ بانویِ
اش را یافته باشد به  کرده که مادرِ گماز شادی غریوی کشیدم و چون کودکی 

ریزان به او رسیدم و میانِ بازوانش آرام  برایم آغوش گشود، اشک سویش دویدم.
 گرفتم.

آن شب همراهش  زاران ساله داشتیم.دیرینه و ه آسمان دوستیِ من و بانویِ
 ای در سرتاسرِ زمین داشتم و چیزهایِ پیما شدم و گردشِ آموزنده سوارِ کیهان

گرداند، گفت  آسمان هنگامی که مرا به کوهستان بازمی بانویِ سیار آموختم.ب
رسد و  مید، روزِ زایشِ دوبارة من نیز فراکه هرگاه فرزندِ نارس تهمینه زاده شو
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یابم و آمادة پیوستن به او  پنهانِ درونم دست می پس از آن به همة خردمندیِ
 شوم. می

 ، بارِ دیگر به زمین بازگشته بود.زانگی پانزده سال پس از آن شبِ شگفت
گنجید که  در باورم نمی ن نهاده و کودکی نارس زائیده بود.تهمینه هم بار بر زمی

آغازِ چنین رویدادِ  در آستانة شده فرارسیده باشد. رتِ نویددادهزمانِ فرشک
 به دوش کشیدنِ خویشکاریِ یافتم و برایِ ای خود را ناتوان و ناپخته می خجسته

 ام آمادگی نداشتم. زیدهبرگ
آن شب را تا پگاه در کوهستان گذراندم و پس از فرارسیدنِ روز راهِ  باری.
نمود،  پدرم بسیار نگران و آشفته می ام پیوستم. بازگشتم و به خانواده رفته را

از از چیزی آگاهی داشتند که  آنان گویا رم و تهمینه آرام و شادمان بودند،ماد
پدرم  درپیِ پی هایِ از راه که رسیدم با پرسش م پنهان بود.دیدِ و اندیشة پدر

بسیار پریشان  رو شدم. هیچ نگفتم. اندکی گذشت و پدرم هم آرام گرفت. روبه
 تهمینه آهسته پرسید: کردم. و اندوهگین بودم و با آستینِ پوشاکم بازی می

 را بگیری؟ مارمولکنتوانستی  ـ
 درنگ گفتم: بی
 نه. ـ
 چرا؟ ـ
 دانم. نمی ـ

 قاه خندید، پرسیدم: قاه
 خندی؟ به چه می ـ
 دیشب کجا بودی؟ ـ
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ام و چیزِ دیگری  دیده ای شگفت پرندهدانم  شانه باال انداختم و گفتم تنها می
رسید که  خواهداریم داد و گفت سرانجام روزی فرادلد آورم. به یاد نمی

 آورد. چیز را به یاد خواهم همه
مرا کنارِ خود  ری و افسردگیم را بهبود بخشد.دلگیاش نتوانست  نوید ساده

 شویم، یک نشاند و سخن آغاز کرد تا دریابم که همة ما در گیتی دو بار زاده می
رسند و  خود نمی مِگاه به زایشِ دو بار از مادر و بارِ دیگر از خود. بسیاری هیچ

ته و مانند و آبستن از گیتی رخت بربس باردارِ آنچه درونشان نهاده شده می
 میرند. می

آگاه  و یافته خود دست فرَوَهرپنهانِ  که به خردمندیِ یک از ما هنگامیهر
به کجا خواهیم  ایم؟ ایم؟ از چه روی زندگی یافته از کجا آمده شویم که هستیم؟

زایشی دوباره خواهیم داشت و از آن پس  ؟ و آرمانِ زندگیمان چیست؟رفت
کودکانه کرانمند  هایِ گذرانی هرگز زیستمان به خورد و خواب و خوش

ای پا خواهیم  کرانه ربار و بیپُ روزی سرفرازانه به زندگیِچنان  نخواهد ماند.
 نهاد.

کاویدم که مادرم  دور و نزدیک را می هایِ رفته بودم و یادماندر خود فرو
 سر بلند کردم و پرسیدم: ام نهاد و تکانم داد. شانه دست رویِ

 چه شده؟ ـ
 فردا برایت روزِ بزرگی است. برو بخواب. ـ

واب رفتم و بسیار زود خشبِ شادی برایش آرزو کردم و به رخت برخاستم.
خروس از خواب برخاستم و پس از شستنِ دست و  بامداد با آوایِ خوابم برد.

 هایِ شتابان از خیابان روم از خانه بیرون رفتم. م کجا میکه بیندیش رویم بی آن
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اندک دریافتم که  اندک ته و آرام را پشتِ سر نهادم.رِ خفشه خاموش گذشتم و
 روم. آسایشگاهِ بیمارانِ روانی می به سویِ

به جایی رسیدم که  نگام برآمدنِ خورشیدپیمایی کردم و ه زمانی دراز راه
 گرفته را ببینم. توانستم از دور دژِ فراموشانِ لمیده در آغوشِ کوهپایة مه می

شده از خواب نِ دشتِ بیدارو پس از پشتِ سر نهادهایم افزودم  بر شتابِ گام
که پیشِ رویم بود اندازی  ناباور به چشم به دروازة آن کاخِ کهنسال رسیدم.

چشمم خودنمایی  چیز همانندِ خوابی که دیده بودم پیشِ چشم دوختم، همه
 ساختمان ایستاده بودند. ترین بامِ زاد بر بلند آسمان و گرزمان بانویِ کرد. می

افزود.  دشت و کوهستان می خروشان، بر تاریِ کردنِ ابرهایِ اد با فشردهب
درخششِ  ربار و سیاه پنهان شد.پُ در پسِ ابرهایِ چندی نگذشت که خورشید

به وارسی در پرداختم تا  خوروران پدیدار گردید. هایِ ها در دوردست آذرخش
 زکنان پیش آمد و میانِآسمان پروا دم بانویِ همان باز کردنش بیابم. راهی برایِ

 زمین و آسمان ایستاد.
نگاهی  بسیاری دارم. هایِ دریافتم که من نیز چون او توانایی دلم فشرده شد.

میانِ  چگونه، از آن گذشتم وکه بدانم  به نردة آهنینِ دروازه انداختم و بی آن
 باد گیسوانِ دلربا پیش تاختم. بانویِ زمین و آسمان شناور شدم و به سویِ
مانندی به  بی انگیزی که گیراییِ دل کمندش را پریشان کرده بود، پریشانیِ

م و همراهش به کوهستان دست به دستش سپرد داد. اش می رخسارِ برافروخته
ش افتاد و میانِ مهِ زاد هم به دنبالمان آمد و شتابان از ما پی گرزمان کشیده شدم.

 ناپدید شد. سرد
بلند فرود آمدیم. بر ستیغِ کوهی  مناک گذشتیم ومهِ درهم پیچان و ن از میانِ

به یاد آوردم که پس از پایانِ گردشمان در مینو به  آنجا برایم بسیار آشنا بود.
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باغ راندند و خود به فراسو  آسمان و پیشکارش مرا به سویِ آنجا آمدیم، بانویِ
 بازگشتند.

رفت  شمار می زاد به سنگی که آرامگاهِ گرزمان تخته فرود آمدیم و رویِ
مردِ جادوگر دمی  ،تا رسیدیم آورده بود.  بسیاری گرد او از پیش هیزمِ ایستادیم.

زبانة آتشِ  ها زد. ون داد و آتش به جانِ هیزمژرف فرو برد و بازدمی آتشین بیر
سو دوید و کوهی از آتشِ فروزان پدیدار  سو و آن شتابان به این افروخته بر

 گردید.
پس از  مانِ پیرامونمان را به هم دوختند.رخش زمین و آسبه یکباره چند آذ

زیرِ پایمان را به جنبش  زمینِ هاباشکوه، بانگِ سهمگینِ تندر آن نورافشانیِ
باران نیز آغاز شد تا با آمیختنِ آب  آسایِ بارشِ سیل کشید. درآورد. باد زوزه می

 کوه و شادابیِخاک ش زاد بر رویِ گرزمان و باد و آتش جشنِ پایانِ زندگیِ
همتا زایشِ  روزِ بیخواستم در آن  چراکه نمی اندکی دلگیر بودم، مانندی بیابد. بی

چه  زمان باشد. شناختم هم ترین مردی که می داشتنی ام با مرگِ دوست دوباره
اند، تا مرگی نیازماییم و چیزی از  شد کرد، مرگ و زندگی به هم آمیخته می

به  دوباره و چیزی ارزشمندتر نست زندگیِدست ندهیم هرگز نخواهیم توا
 دست آوریم.

آغاز کرد، او پایکوبی پیرامونِ آتش  زاد آتش نشستیم و گرزمان در دو سویِ
کرد تا با  اش را بازبینی می سپری شده زندگیِ هایِ ای داشت یادمان ن شیوهبا چنا

 آگاهی و آرامش به آغوشِ مرگ بشتابد.
 نوایی با او پرداختم. درنگ به هم ر داد، بیآسمان آوازی دلنشین س بانویِ

ستودیم و  آفریدگارِ هستی را می دانایِ خواندیم و بزرگ سرودِ آفرینش می
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شادمانه  زاد مستانه غریوهایِ گرزمان کردیم. اهریمن را نکوهش می هایِ زشتی
 شد. تر می کش نزدیک و نزدیک دم به آتش فروزان و زبانه به کشید و دم می

زاد پا به درونِ آتش  گرزمان همتایمان از راه رسید. جشنِ بی فرجامِ سرانجام
مردِ پایکوبِ خردمند را فرا  پایِ ناگهان آتشِ سرخ به سبزی گرایید و سرا نهاد.

جا ز پیکرِ خاکی آن مردِ فرهیخته برچندی نگذشت که دیگر نشانی ا گرفت.
 نماند.

او از  فرَوَهرجدایی  هنگامِ دیدم. آتشی سبز و درخشان چیزی نمیبجز 
سبزفام باال رفت  هایِ درخشانِ بنفشی دیدم که از میانِ زبانه ، گویِکالبدش پیکرـ

گرفت  سرخ جای آتشِ سبز را زمان آتشِ هم میانِ زمین و آسمان شناور ایستاد.و 
سوخت و  می زاد در آتش جان گرزمان بی گیتاییِپیکرِ  ونم شکست.و چیزی در
سرمان به پرواز درآمده  ش درخشان و باشکوه باالیِوَهرفرَشد و  خاکستر می

 بود.
زاد از مرزِ مینویِ  گرزمان فرَوَهرشت و پس از گذشتنِ زمانی گذ کوتاه
جای مانده در میانِ بر آسمان که به پیکرِ سوزانِ ، من ماندم و بانویِفراگیتایی

 نگریستیم. در شکافی گور مانند می کش آتشِ زبانه
اندنِ ابرها از پهنة آسمان کارِ ر به باد دست اران فروکش کرد.بارشِ تندِ ب

بخشِ  زندگی پرتوِ نمایی آغاز کرد و کران رخ بی اندک آبیِ اندک گردید.
 خورشید پدیدار شد و زمین روشن گردید.

پیکرِ خاکی دوستمان  سنگ فرود آمدیم. از فرازِ تختهاز جا برخاستیم و از 
 .ده بودجا مانتنها خاکستری گرم بر

و خرم   دشتی سرسبز داشتنی به سویِ دوشیزة دلگشا و دوست دست در دستِ
که دوشادوشش با آسودگی گام  از این رفتم. سرشار از شادی و شادابی بودم. می
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م به سرانجا توانست آزارم دهد. دیگر تنهایی نمی بالیدم. داشتم به خود می برمی
 .ویم بازآمدام به س م و نیمة گمشدهشادکامی دست یافت

 گرفته بود. مغز و دلم یکی شده بودند.شگفتی سرتاپایم را فرا دگرگونیِ
هیچ دودلی آشکارا   هایم آزمودم و بی شتابانی در اندیشه و دانسته بازنگریِ

 ایم، هم در درون هم در بیرون. دریافتم که همة ما دوپاره
خته است که دو گونه اندو یی دارایِسپنتا فرَوَهرپنهان در  خردمندیِ

درونی ما از این  دو پارگیِ ویژة خود را دارد. ها و نمودهایِ اش بازتاب هرگونه
 گیرد. مان سرچشمه میفرَوَهر اندوختة درونیِ دوگانگیِ
پنهان بازتابندة تنشِ درونی و بیرونی،  خردمندیِ مردانة راست یا سویِ سویِ

بدبینی، بددلی، جویی، بدمنشی، بدکاری،  ورزی، شتابزدگی، چیرگی رشک
اندوزی،  پنداری، خودخواهی، خودپسندی، گریز از دانش گویی، دگردشمن هرزه

توزی،  کینهتبهکاری،  چاپلوسی، ،گویی ردپنداری، دروغخُ بینی، خویش خودبزرگ
چینی و هرچه ویژگی بد، زشت، پلید، کژ، سست،  دریوزگی، نادانی، سخن
گهرِ  رگنجینة پُ زنانة یا سویِ چپ سویِ دیگرسوی یا نادرست و ناپسند است.

داری،  گفتاری، خویشتن اندیشی، نیک کاری، نیک منشی، نیکو درونمان نیک
جویی،  پژوهی، آگاهی گذشتگی، دانش آرامش، مهرورزی، دگردوستی، ازخود

رود  نیک، راست، درست و پسندیده به شمار می پروری و هرچه ویژگیِ دانایی
 کند. یدهد و راهبری م را سازمان می

پیکری یکی  زنانه یا مردانه با زنانگی یا مردانگیِ نباید پنداشت که سویِ
خود را به کار  درونیِ اندوختة راستِ بسیار زنانی که تنها سویِ چه است.

روند و هیچ بویی از  آور و پلید به شمار می گیرند و تبهکارانی هراس می
نیز بسیارند مردانی که  برند. مش و آهستگی و دگردوستی نمیمهرورزی و آرا
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پنهانشان را  زنانة خردمندیِ ، بخشِ مردانه برآمده از سویِ هایِ در کنارِ ویژگی
دوستی و  خویی، دگر اندازند و در مهربانی، خوش دهند و به کار می پرورش می

 ربایند. پیشتازی از زنان می گویِ ازخودگذشتگی
یانة ما، چه زن و چه مرد، خو منشانه یا اهریمن نیک هایِ ویژگی شکوفاییِ

گی و آرمانِ بلندِ بستگی به خردمندی و بینش و نگرشمان به خود، جهان، زند
همه با برخورداری از آموزش و پرورشِ درست و فراگیر  مان دارد.فرَوَهر

پنهان پیروز گردند  خردمندیِ توانند در راهِ به هم پیوستن و آمیختن دو سویِ می
 وشمند و بلندپایه دگرگون شوند.ای ه رآفریدهبَو به اَ

 بیشتری برایِ زنانه آمادگیِ کالبدِـ  برآمده از پیکر هایِ که ویژگیازآنجا
تر از مردان  آورد، آنان بهتر و آسان چپ پدید می سویِ هایِ نمایان کردنِ ویژگی

گیتی دیگر و یابی به  راه توانمندیِ سازیِ منشی و شکوفا توانند در راهِ نیک می
 برترِ سپنتایی پیشروی کنند. هایِ مینو و بروز دادنِ ویژگی جهانِ

 گردند، برایِ بازمی گیتایی هایِ کالبد زنانه به زندگی ی که در پیکرـهایفرَوَهر
بیشتری  درونیِ دانایی و افزایشِ آگاهی خویش آمادگی و نیرویِ پیشرفت دادنِ

دریغا که زنان  هستند. پنهان ای برتریِ گونه دارند، بر این پایه، زنان دارایِ
توانند از این  اند و نمی مردساالری شده هایِ پیدا و پنهانِ سازمان گرفتارِ بندهایِ

بسا از  رفتِ روانی خویش بهره ببرند و چهبرتری به شایستگی در راهِ پیش
 مانند. داشتنش نیز ناآگاه می

 ازه، سرگرمیِکالبدی ت در پیکرـ فرَوَهرگیتی و زاده شدنِ  بازگشت به هنگامِ
را به سستی  فرَوَهر هایِ تازه، توانایی ِ کالبدـ  پروردنِ پیکر چند ماهه برایِ

برآوردنِ برخی  چندانی برایِ نوزاد کارآییِ کالبدِـ  ، پیکر گذشته از این کشاند. می
به گیتی بازگشته  هایِفرَوَهرروی  ازاین ندارد. فرَوَهر هایِ نیازها و گرایش
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ای بزرگ شود که بتوانند  به اندازه  کالبدِ تازهـ  پیشه کنند تا پیکر بایستی بردباری
این بخشِ زندگی،  آن را در راهِ آرمانِ برگزیدة خویش به کار گیرند.

 نخستینِ کاخِ هایِ خاکی ماست که در آن خشت سازترین پارة زندگیِ سرنوشت
 هایِ اگر این خشت ود.ش ن نهاده میرتواای پاک و پُ مایه نو بینشمان بر بُ  اندیشه

آوری بر دوشمان بار  رنج هایِ گذاری شوند، دشواری بنیادین کژ و سست جای
 کند. گون می آغوشِ تالشی بیهوده و شکنجه خواهد شد که زندگیمان را هم

نوجوان کاری بس بزرگ و روی آموزش و پرورشِ نخستینِ کودک و  ازاین
رمهر، پایدار و دلسوز، دانشمند، پُ، آموزگارانی یچنین کارِ بزرگ دشوار است.

 هایی از دانش گرد آورده است، شایستگیِ خواهد، کسی که تنها دانسته بردبار می
 بزرگی چون آموزگاری را ندارد. بر دوش کشیدنِ خویشکاریِ

یة آموزشی و پرورشی را سپری باید هفت پا گیتایی همة ما در هر زندگیِ
توانیم  کرانه است و ما تنها می انِ هستی بینخست باید یاد بگیریم که جه کنیم.

 کران را ببینیم و دریابیم. بی این دریایِ اندکی از کفِ رویِ
آموزیم که هرگز نباید فراموش کنیم جنبشِ فراگیر و شگفتی  میم در گام دو

ها و کیهان و سراسرِ  نادیدنی گرفته تا کهکشان هستی از ریزبنیادهایِ بر همة
توان ایستایی  کرانه نمی این جهانِ بی کند و در هیچ جایِ میگیتی فرمانروایی 

زمانی همان چیزِ دمِ  هیچ چیز، در هیچ کجا، به هیچ اندازه و در هیچ یافت.
در  ی را در اکنون شناخت و بررسی کرد.توان چیز هرگز نمی پیشین نیست.
و کاویم  ایم و آنچه را که گذشته می همواره گرفتارِ گذشته جهانِ خاکی

 گریزد. در این جهان همواره اکنون از چنگمان می نگریم. می
ومین دانشی که نیازمندش هستیم دانستن و باورِ این رازِ بزرگ است که س
اگر  که اری بس بزرگ و دانا و خردمند داشته باشدآفریدگ هستی جهانِشاید 
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هم چنین باشد، به دست آوردن توانایی و گنجایش شناخت چنان آفریدگاری 
 .بسیار بسیار دور از دسترسمان است

شمار  ی از بیزمینیان پروردگاری دارند که یککه زمین و  چهارم این
رود؛ سپندارمذ با کیهان  ی به شمار میاَثورایی در جهانِ سپنتای ایِفرَوَهره بزرگ

دریافتنی و  ما شناختنی، برایِ پیوندی دیرینه، رازمند و همیشگی دارد و
 یافتنی است. دست
باید  وندانِ گیاهی و جانوریمان است.موزة پنجم، شناختِ خویش و خویشاآ

ین و زمینیان بیگانگی نشان هستیم و نباید با زم بیاموزیم که بخشی از سپندارمذ
پراکنی و ویرانگری پیشه سازیم، چراکه هرچه کنیم  آلودگی گری، ستیزه داده،

 ست.ایم و آنچه پیش آید از ماست که بر ما بر خود کرده
 آفرین دارد؛ برتری آفریدة زمینی هستیم، چراکه زندگیمان دو ویژگیِ ما بهین

نخست اندیشه و  جانوری از آن دو برخوردار نیست. هایی که زندگیِ ویژگی
چشمگیری برایمان پدید  هایِ که دگرگونی شمندی و دیگری توانایی آفرینشاندی
 آورند. می

در همة  یکی نیست، هوشمندی وشمندیاندیشه و اندیشمندی با هوش و ه
پایداری و  رازمند این ویژگیِ جان هست. جهان چه جاندار و چه بی هایِ بخش

ش از ا کند و چیستی و چگونگی گیتی را رهبری می خودیِ پیشرفتِ خودبه
 رود. جهانِ هستی به شمار می نهفتة آفرینشِ رازهایِ

 هایِ ن با چهرهگوناگو هایِ گیتی هوشمند است و این هوشمندی در بخش
جاگستر و  اندیشه و اندیشمندی این چنین همه کند. نمایی می گون رخ گونه

افزایشِ اندرکارِ  یی که دستسپنتا هایِفرَوَهر فراگیر نیست و تنها در بزرگ
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ما نیز که فرزندانِ یکی از این  شود. هستند دیده می پرورشِ دانایی و آگاهی
از اندیشه برخورداریم و باید با یاریش به اندیشمند هستیم  هایِفرَوَهر بزرگ
 توانند چنین کنند. جانوران نمی ن، آفرینش، خود و زندگی پی ببریم.جها رازهایِ

گذرایی  که آنها هوشمند هستند و گاهی هوشمندیشان به گونة اندیشمندیِ با این
 گیر و رو به پیشرفتی پی توانند چون ما اندیشمندی هرگز نمی ،شود نمایان می

 نشان دهند.
اگر توانِ آفرینش در زندگیمان  دهد. آفرینش می اندیشمندی به ما تواناییِ

ها  ها و دشت ها، جنگل در کوهنبود اکنون نیز چون نیاکانِ نخستینِ خویش 
هرچه داریم و به دست  چینی یا شکار بودیم. ت سرگرم میوهبرهنه و لخپا

ست که از دلِ اندیشه و اندیشمندی ما ایم برآمده از آفرینندگیِ آورده یا ساخته
 نشیند. جوشد و به بار می  می

اندیشمندی را در خود پرورش دهد و توانِ آفرینشِ خویش را  هر کس باید
دانشِ زمینیان بیفزاید، وگرنه از  آن، چیزی بر گنجینة شکوفا سازد و به یاریِ

شته، شود و از آنچه هست و باید باشد دور گ خویشتنِ خویش بیگانه می
 ش همانند یا همسانِ زندگی و زیستِ جانوران خواهد گردید.ا زندگی

گوناگونِ دانش،  هایِ خود و افزایشِ آگاهی از شاخه در کنارِ پرورشِ اندیشة
ای از  ای نداریم بجز تالش در شاخه خود چاره شکوفاسازی توانِ آفرینندگیِ برایِ

ما گسترش و  هایِ ه دانشچراک گوناگون، هایِ دانش و توانمندی هایِ شاخه
 ما کوتاه است و توانمان اندک. روزافزون دارند و زندگیِ پیچیدگیِ

خاکی کوتاهِ  هرکس در زندگیِ شمار دارد. بی هایِ ها و نمایه آفرینش شاخه
 تواند در یک یا چند شاخة آن به ورزیدگی و استادی برسد. خود تنها می

ای  ستادی پیشروی کند و به اندازههرکس باید در یک یا چند شاخه تا پایة ا
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 ین هنگامیاد گرفتن نماند. در چنا رود که دیگر دانشی در آن شاخه برایِبپیش 
ای بر آن دانش بیفزاید و گامی در  تازه باید آفرینش پیش گیرد و چیز یا چیزهایِ

 هایش بردارد. گونه هم راهِ آبادانی جهان و پیشرفتِ زندگیِ
ها و  همة فرزندانِ زمین به این آرمان، بایستی سازمان آسانِ دست یافتنِ برایِ

آیند و آموزگارانی دانا، اندیشمند،  آموزشی و پرورشی فراگیر پدید  ساختارهایِ
پردازند تا برتوان و کاردان پرورش یابند و به کار مند، دلسوز، پُ دانشمند، بینش

خردمندانه  رورشیو پ  کودکان از همان دمِ زایش از مادر زیرِ پوششِ آموزش
گسست بالیده و خردمندانی خودباور، وارسته،  پیوسته و بی گام به درآیند تا گام

 دوست بار آیند. آگاه، مهرورز، کنجکاو، پژوهشگر و دانش خودآگاه، جهان
توانند به سادگی  ای، کودکان می ن آموزش و پرورشِ روشنگرانهچنا به یاریِ

 ای که خردمندیِ نهفته هایِ ه پرورشِ تواناییو با کمترین تنش و رنج و اندوه ب
ن آموزش و پرورشی کسانی که از چنا دهد بپردازند. پنهانشان به آنان می

گری با یکدیگر  ایستند، به ستیزه هم نمی شوند هرگز رو در رویِ برخوردار می
 کنند که باید دوشادوشِ خواهران و برادرانِ خود برایِ خیزند و باور می برنمی
 تنِ فردایی بهتر تالش کنند.ساخ

یادگیری ما، دریافتِ این رازِ بزرگ است که گیتی آن نیست که  گام ششمِ
ای ناچیز از  ایم تنها پوسته آنچه تاکنون دیده و شناخته شناسیم. م و مییبین می

گرفتار در دامِ روزمرگی  رود که آن را با خردمندیِ به شمار می گیتاییجهانِ 
پنهانِ  دیگر و پنهانِ گیتی، باید از خردمندیِ شناختِ رویِ برایِ یابیم. درمی

دانشِ  ای نداریم بجز فراگیریِ روی چاره ازاین خود بهره بگیریم. فرَوَهر
 هایِ پنهانمان، وگرنه نخواهیم توانست گام برداری از خردمندیِ بهره چگونگیِ

 شناسی برداریم. ارزشمندی در راهِ خودشناسی و جهان
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خاکیمان آن  آرمانِ زندگیِ گیریِ پی م روندِ آماده شدنمان برایِنِ هفتخوا
 برداریِ پنهان و بهره دستیابی به خردمندیِ چگونگیِ است که پس از یادگیریِ

سپس  به یاد آوریم و آن را بازشناسیم. خاکیمان را درست از آن، آرمانِ زندگیِ
رمانِ برگزیده به کار همة توان و تالشِ خود را در راهِ به بار نشاندنِ آن آ

 اندازیم.
یک از  بیرونی نیز هستیم، هیچ درونی، گرفتارِ دوپارگیِ گذشته از دوپارگیِ

اندیش، دلباخته،  ، همنوا، همراه ما به تنهایی و بدونِ همسری همدل، هم
 توانیم زندگی را به درستی به پایان برسانیم. روان نمی مهرورز و هم رسان، یاری

پیشینِ خود از مرزِ  زندگیِ پس از بازبینیِ درگذشته وَهرفرَآن هنگام که 
 خاکی آماده شده و بازگشت به زندگیِ گذشته و سپس برایِ گیتاییفرا مینویِ
رسیدن به آرمانی که  و برایِریزی کرده  برنامهخود  آیندة گیتایی زندگیِ برایِ

گزینشش  ، برترینگزیند پیشِ رویش را برمی زندگیِ هایِ برگزیده، ویژگی
روانی را  هم ،به یاریِ هم ،گزینشِ همسری شایسته است تا با پیوستن به هم

 .بیازمایند
 یافتن دست ، تالشی پیوسته برایِگیتایی زندگیِ با پا گذاشتن به پهنة فرَوَهر

آنچه در دسترسش هست یا به  کوشد به یاریِ گیرد و می به آرمانش پیش می
یابی و رسیدن به  دارد، شتابان در راهِ خوددست آوردنِ آنچه که بدان نیاز 

شورد و به همان راهی که همه  گاه او بر سرنوشتش می آرمانش پیش رود.
گاهی همین سرکشی و شورش، خود همان آرمانِ  رود. پندارند باید برود نمی می

زدلی به خرج دهد و در برابرِ اگر آن کس بُ رود. به شمار می فرَوَهر برگزیدة
 خویش را به رایگان باخته است. ه برایش فراهم شده نشورد، زندگیِسرنوشتی ک

نشان دادنِ  دارد و برایِهرگز نباید سر به شورش بر فرَوَهردیگر، گاهی  از سویِ
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برگزیدة سرنوشتش  هایِ اش باید خود را با ویژگی پایبندی به آرمانِ برگزیده
 ده گردد و در بلندایِساز آما بزرگ و دگرگون کارهایِ سازگار کند تا برایِ

ریزی کند که ریشة  ای و کاری پی ها و تهیدستی و نابسامانی، سامانه گرفتاری
 ها را بخشکاند. نابسامانی

رسیدن به سر و  برایِنابسامانی  گریز از پایة چنین بینش و نگرشی، بر
گاه ماندن در آشفتگی و  آید. آرمانی پسندیده به شمار نمی سامان، همواره

 برانداز آرمانِ بلندتری خواهد بود. یای نابسامان یافتنِ شیوه ی برایِپریشان
دهند و درونشان گوش فرا خود همواره باید به آوایِ مردمان در زندگیِ

هرگاه بدونِ دودلی توانستند آرمانِ  تابزده دست به کار و گزینش نزنند.هرگز ش
ام بردارند و پایداری و ید با همة توان در راهش گزندگیشان را شناسایی کنند، با

در این میان داشتنِ همراهی همیشگی و همدل، نیازی بنیادین  پشتکار نشان دهند.
 رود. به شمار می

آرمانِ  گیریِ پی تواند بخشی از روندِ آماده شدن برایِ هرکس تنها می
در بخشِ دیگر، همة ما نیازمندِ همراه و  تنهایی سپری کند.ش را به ا زندگی

که داشتنِ چنین همسری ازآنجا رسان هستیم. کننده و یاری یبانیشتهمسری پ
ترین آزمونِ  ترین نیازِ همگان است، گزینشِ همسر دشوارترین و ارجمند بزرگ

 همة ماست. پیشِ رویِ
شایسته نیست همانندِ جانوران تنها به دنبالِ جفتی بگردیم که همخوابة ما 

ند به شمار آید و آرمانِ زندگیمان هم باشد و تنها بازدهِ زناشوییمان زایشِ فرز
ما با  آنان گردد. ها و سروسامان دادن به زندگیِ پرورش و بزرگ کردنِ بچه

توانیم و نباید به همسرگزینی  روی نمی نوران یکسان یا همسان نیستیم، ازاینجا
 یابی بنگریم. همچون جفت
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پیکری و  هایِ ها و کاستی ماست که باید نارسایی همسرمان نیمة گمشدة
روانی همیشه  ایمان همسری، بر تنی و هم روانیمان را پوشش دهد و گذشته از هم

ماند و راه به  ای نیمه خواهیم گمشده، آفریده بدونِ یافتنِ این نیمة همراه باشد.
یابیم همسرگزینی به چه  است که درمی یبر پایة چنین بینش جایی نخواهیم برد.
 اندازه دشوار است.

خود را به تباهی  تنها زندگیِ راهه برویم، نه ن گزینش به کجاگر در ای
ایم نیز همراهِ خودمان به  ایم، کسِ دیگری که به همسری برگزیده کشانده

به این گونه هیچ کدام نخواهیم  گردد. شود و زندگیش تباه می راهه کشانده می بی
 بیرونی خود پایان دهیم. توانست به دوپارگیِ

راهِ یافتنش بودم تا به  به ادی همراهِ کسی که همیشه چشمسرشار از ش باری.
جنگلِ باستانی را  زندگیم پایان دهد، دشتِ خرم و شادابِ فراسویِ دوپارگیِ

آبشارِ بزرگی آرمیده  دریاچة کوچکی که پایِ داشتیم به سویِ نوردیدم. درمی
خاک و  بویِ مانندی داشت. خورشید در آسمان درخششِ بی رفتیم. بود پیش می

ها و زنبورها و  پروانه جا پراکنده بود. خورده همه باران هایِ ها و سپرغم سبزه
 نیز  خوان پرندگانِ خوش ند.پرید سو می سو و آن ها شادمانه به این سنجاقک

 پرمانند، آبیِ گویا بهار باز آمده بود، ابرهایِ خواندند. رشور آواز میمستانه و پُ
سپید و زیبا آهسته و  دو قویِ رمان را آراسته بودند.بر فرازِ س کرانِ گسترده بی

ها  در دوردست فام فرود آمدند. می بر دریاچة سیمبرازنده از راه رسیدند و به نر
خورد و نوایی دلنشین  آبگیر پیچ و تاب می نیزارِ دورافتادة آن سویِ الیِ باد البه

 آورد. برمی

و به پروانه از راه رسیدند  هزاران شدیم. نرمک به کنارة آب نزدیک می نرم

درپی از  کوچک و بزرگ پی هایِ ماهی چرخش گردِ سرمان سرگرم شدند.
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زدند،  نوازشان شیرجه می پریدند و شتابان به زیستگاهِ چشم درونِ آب باال می

 تاب بودند. بی دیدنِ رخسارِ دوشیزة خورشیدچهر گویا آنها هم برایِ

خوان از کوهپایه به  هزاردستانِ خوش به کرانة دریاچه که رسیدیم، هزاران

ایی گویا مهمانانِ بسیاری به گردهم کشیدند و آوازِ مستانه سر دادند. سویمان پر

 خوانده شده بودند.و جشنِ باشکوهِ پیوندمان فرا

رفت و به پیش کرانة دریاچه  زة برازنده از من دور شد و گام به گام تادوشی

سنگی نشستم  تخته رویِ و شاداب پرداخت.رنگارنگ  هایِ سخن گفتن با سپرغم

رمهر و خواهشگرانه وگویی پُ پس از گفت آید. دوشیزة زیبا تا ببینم چه پیش می

دیگری  چید و به سراغِ ای می ها، سپرغمی یا سبزه خواهانه با بوته و پوزش

 رفت. می

هیاهویی  پیوستند. اندک جانورانِ ریز و درشت گرداگردمان به هم می اندک

 الیِ دلبرِ نازنینم به نرمی البه انگیز بود. ه افتاده بود که بس دلایند به راخوش

زد و  ای که چشمش را گرفته بود زانو می رفت و گاه کنارِ سبزه گیاهان راه می

هایی که  کرد تا از آن گیاهِ هوشمند دربارة پیوستن به تاج سخن آغاز می

 خواست بسازد پرسش کند. می

بهتران نیز به مهمانان امخاکزی و از فرا هایِوَهرفرَچندی نگذشت که 

درخشان در  ها گویِ خورشیدِ فروزان به میانة آسمان رسیده بود که ده پیوستند.

در آغازِ پیدا شدنشان چون ستارگانی آتشین دیده  سپهر پدیدار گشتند که

 چشمگیرشان توانستم در میانِ پرتوهایِ آمدند می تر می هرچه نزدیک شدند. می

برخی از آنها چند چرخ بر  نوردانِ آسمانی را ببینم. ة کیهانپیشرفت هایِ پرنده
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 1ردهچَسبز فرازِ سرمان زدند و سپس در دشتِ سرسبز فرود آمدند، مردانِ کوتاهِ

 و دیگر سرنشینانِ آنها پیاده شدند و به دیگران پیوستند.
به چرخش انی میانِ زمین و آسمان ایستادند و هایِ کیه دیگر گردونه

چندی نگذشت که لکة تپندة بنفشی هم  درآمدند و پرتوافشانی پیش گرفتند.
پدیدار شد و سراسرِ آسمانِ میدانِ جشن را آنچنان پوشاند که خورشیدِ تابان و 

تنها  شگفتا که با پنهان شدنِ خورشید نه رخ پنهان کردند. سمانِ آبی در پس آنآ
بر درخشش و روشنی زمین افزوده روز کاسته نشد، که  چیزی از روشناییِ

 گردید.
 افزای پرور و آگاهی یی که فرزندانِ اندیشمند و داناییاَثورا هایِفرَوَهر بزرگ

ترین الیة سپنتامینو با یاری گرفتن از کالبدِ  روندِ پیشرفتِ خود را در پائین
 کنند، این پیشرفت بستگیِ بزرگِ خویش آغاز می گیتاییشادوردی و پیکرِ 

 ست با پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهی دارد.گس بی
د که دیگر نیازی به چرخة ای پیشرفت کن به اندازه فرَوَهر بزرگهرگاه 

، پیکرِ بیرون رفته گیتایی زندگیِ از چرخة خاکی نداشته باشد هایِ زندگی
اش  یکالبد اثیر شود تا به یاریِ کند و در کیهان شناور می خود را رها می گیتایی

 هایِفرَوَهر در راهِ پیشرفتِ دانایی و آگاهی خود بردارد. بزرگ ایی بلندتره گام
 پیشرفتِ روزافزونِ خود، به یاریِ ، در کنارِ تالش برایِگیتاییآزاد از پیکرِ 
 شتابند. ای چون سپندارمذِ زمین می کمتر پیشرفته هایِفرَوَهر دیگر بزرگ
ی گاهی بدونِ یاری گرفتن از شناور در جهانِ هست هایِفرَوَهرفرزندانِ این 

شتابند و گاه از این ابزارها نیز یاری  دیگران می به یاریِ گیتاییابزارها و پیکرِ 
  گیرند. می

                                                           

 ـ چرده: رنگ چهره، رنگ پوست1
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تر از زمین که هنوز به  بسیار پیشرفته هایِ فرَوَهر برخی از بزرگ فرزندانِ
خود در  پیماهایِ کیهان اند نیز به یاریِ خود نرسیده مرزِ رهایی از پیکرِ خاکیِ

شوند  کار می به جا نیازی به یاریشان باشد دستپردازند و هر کیهان به گردش می
در راهِ پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهی  هافرَوَهر به روندِ پیشرفتِ بزرگ تا

 شتاب دهند.
سر زدن به زمین بهره  پیماها برایِ ای که از کیهان پیشرفته هایِفرَوَهر

آنان در بیشترِ  آیند. خود همیشه بر زمین فرود نمی گیرند، در بازدیدهایِ می
 هایِ فکنی برون ایستند و به یاریِ خود در جایی دور از زمین می هایِ سرکشی

آورند و آن  پیمایشان پدید می بسیار پیچیده و پیشرفته، بازتابی از خود و کیهان
ن در چنا است. شدنی زمینیانِ خاکزی دیده تابانند که برایِ بازتاب را به زمین می

بینیم و اگر بخواهیم با  درخشانِ آنان و خودشان را می هایِ رویدادهایی ما پرنده
 پیمایان بر زمین اگر کیهان شویم. زمینی به آنان آسیب برسانیم ناکام می ابزارهایِ

میدانی و  هایِ پژوهش برایِ پذیر خواهند بود. آنان گاه فرود آیند آسیب
خاکزی در آسمانِ زمین  هایِ رو با زمینی  در  د و دیدارِ روبرداری یا برخور نمونه

 آیند. ها فرود می کنند یا در دریاها و خشکی پرواز می
 افزارهایِ جنگ توانند همة ای پیشرفته هستند که می که ایشان به اندازه با این

 پیمایشان دچارِ نارسایی در کارکردهایِ زمینیان را از کار بیندازند، اگر کیهان
گاه با  گردند، یپذیر م زمینی آسیب افزارهایِ تنها در برابرِ جنگ خود شود، نه

نوردشان  نابودی یا آسیب دیدنِ پرندة کیهان کنند و در پیِ زمین برخورد می
 شوند. می کشته یا خسته

از فرزندی  آزادی که نیمة دیگرم فرَوَهر بزرگبا از راه رسیدنِ کیهانیان و 
 آغازِ جشنِ بزرگمان آماده شد. چیز برایِ ش بود، همها فرزندانِ برگزیده
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 شدند. زاد، مادرم، تهمینه و مادرِ همایون هم میانِ مهمانان دیده می گرزمان
ها و  شده با سبزه ام به پایان رسید و دو تاج بافته سرانجام کارِ همسرِ برگزیده

زنان  پر و بال آنها وجوش سپرده شد. رجنبپر و پُ ها به پرندگانِ رنگین سپرغم
داشتند تا هنگامی که دست در دست  دو سازة زیبا را میانِ زمین و آسمان نگه

 گذاریم بر سرمان بگذارند. هم می
زیبا پایکوبی  قوهایِ برانگیز در کوه و دشت پیچید. شادیمانی و نوایی گروث

 مهمانان را فراگرفت. انگیز سراپایِ جنبشی دل آب را آغاز کردند. بر رویِ
شوری  گرد هم آمدگانِ زمینی و آسمانی افشانیِ وازخوانی و پایکوبی و دستآ

 پا کرد.مانند بر بی
به زندگی ارزش و پویایی هایی آسمانی هستند که  جشن و شادی، فروزه

گذاشتند و  یی ارج فراوان میاَثورا هایِ  آگاهمان به این فروزه نیاکانِ دل بخشند. می
ما  آمیختند. ن را با روشنایی و گرمی آنها درمیرمهرشازندگانی پُ دم به دمِ

ایم و  آشنایمان، بیگانه از خویش شده فرزندانِ نابخردِ پیشینیانِ بزرگوار و راز
دنِ زندگی و یی را وانهاده، پیروِ دیویسنا شده، به تباه کرشااَ هایِ خویشکاری

ی، شادی و یاَثورا فرّهمین ازخودگسیختگی و جدایی از  آلودنِ جهان سرگرمیم.
دلمردگی را جانشین خوشی و پاکی را از پهنة زیست ما تارانده و رنج و اندوه و 

را نیز  ستایشِ آفرینش و پروردگارِ خویش هایِ دریغا که جشن آنها کرده است.
 یی از زندگیمان گریخته است.اَثورا روی فرّ ازاین ایم. به فراموشی سپرده

هر دم آمادة  هایی است که باید اریخویشک هرکس در جایگاهِ خود، دارایِ
یی از او و اَثورا نجام رساندنِ آنها باشد وگرنه فرّپرداختن به آن و درست به ا

 گریزد. زندگیش می



  911 ............................................................................................................... نیمه گمشده

 
 

است که سپیتمانانِ  یفرّ سپنتای  تر از همه ارجمند چند گونه است. ییاَثورا فرّ
 فرّ سپنتایی ا شدند.یسن گذارِ کیشِ مزد هنگامِ باستان بدان دست یافتند و بنیان

شایی اَ هایِ ایشان بایستی بنیان نهاد. می انهایی بزرگ بر دوشِ سپیتمان خویشکاری
افروختند  مردمان می کردند و چراغی پیشِ پایِ ریزی می پی یدرست فراگیر را به

گفتاری و  نیک اندیشی، بایست خود نمادی از نیک پس که گمراه نگردند.
در  دادند. هایشان را به درستی انجام می ویشکاریخ شدند و کرداری می نیک

 اند. ی را یافتهیافتن به فرّ سپنتای دست شمار شایستگیِ گذشته تنها کسانی انگشت
آبادانی  گسست برایِ بی روی که در زندگی و تکاپویِ دیگر مردمان نیز ازآن

هایی به دوش  خویشکاری یمینوی رسیدن به وارستگیِ جهان در راستایِ
 شوند. ای می ویژه فرّ گیرند، دارایِ می

آشنایی و دست یافتن به  هرکس باید پس از خودشناسی و رسیدن به جهان
پنهانش، در چهارچوبِ توانایی برآمده از اندازة برخورداری از  مندیِ خرد

با فروتنی و خشنودی  ،کاست و   کم آموزش و پرورشِ درست، بی
 م دهد.خود را به درستی انجا هایِ خویشکاری

هرکدام از ما در هر جایگاهی که باشیم، اگر به کارهایمان آنچنان که 
برداشتنِ باری از دوشِ دیگران، سنگی  بایسته و شایسته است نپردازیم و به جایِ

جهانِ هستی را به چالش  همة سازمان و آراستگیِ ،پیش پایشان بیندازیم
 کشانیم. می

دروغ، جدایی از پاکی، آمیختن با  ، آلودن بهشادور شدنِ روزافزون از اَ
توزی، فروختنِ شادی و شادمانی،  به کینه زی، گرفتاریپلیدی، واگذاشتنِ مهرور

زندگی، پراکندنِ مرگ و نشاندنِ ویرانگری  ستایی، نابودیِ خریدنِ اندوه و اندوه
 آبادگری، همه و همه پیامدِ گناهِ نخستینِ ماست. به جایِ
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روانِ  مان، آن هنگام که مشی و مشیانه دارایِاکاننی باورهایِ بر پایة کهن
به آنها سفارش کرد که نیک بیندیشند و نیک بگویند  امزدشدند، اَثورا یمینوی

خود به  نخستین نیاکانِ ما در گام نخستِ اندیشمندیِ نیک انجام دهند. و کارِ
این  د.، نخستین دروغ را به زبان آوردناندیشی این کج راهه رفتند و در پیِ بی

و  شااَروز از  چنین شد که به بدکرداری و کژمنشی گرفتار گشتند و روزبه
 شدند.آرامش دورتر و دورتر شادی و 

آنان پنداشتند  تشان دربارة جهان بود.نخستین، پنداشتِ نادرس آن گناه و دروغِ
رونی به بدی و د که بنیانِ جهان بر بدی استوار است و مردمان گرایشِ

 توانست این گونه باشد. این گونه نبود و نمی دارند.خویی  اهریمن
ما نیز که  شنایی و نیکی و راستی استوار است.بر رو سپنتاییِ ما بنیانِ جهانِ

درزادی همتا هستیم، گرایش و کششِ درونی و ما آفریدگارِ بی زمینیِ آفریدة بهین
انِ دروغین و آموزگار هایِ آموزش دریغا که در پیِ منشی داریم. به خوبی و نیک

پنهانمان  برآمده از خردمندیِ درونیِ پراکن، گوش بر آوایِ پرست و دروغ دروغ
گذاریم و با گفتار و کردارِ نادرست و  بندیم و گام در راهِ پلیدی و تیرگی می می

کنیم و همة زمینیان را با  زشتِ خویش روزگارِ خود و دیگران را سیاه می
 کشانیم. و اندوه و ناپاکی میدژخیمانه به رنج  هایِ بدمنشی

تواند به گفتاری  و درست دور شود هرگز نمی کسی که از اندیشة نیک
چراکه اندیشه بنیان و  نیک و پسندیده دست یابد، و درست یا کرداری نیک

 شوند. آن استوار می پایه و بستری است که گفتار و کردار بر رویِ
 ز جاندارانِ هوشمند است.نندة ما ااندیشه، نخستین خشتِ فرهنگِ جداک

خشتِ نخست  نهادند. آغازینِ خود کژ گمراهیِ خشتی که مشی و مشیانه در پیِ
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برگرد و  و بر فرجامِ بی  خواهد رفت. باشد دیوار تا سپهر کژهم که کژ 
 هر کژی نیز فروپاشی خواهد بود. وچرایِ چون بی

دادن به  دیرینه، گسترش و شاخ و برگ رویِاگر بدونِ شناختِ این کژ
ایم بر  گیری کنیم، دیر یا زود آنچه که ساخته خود را پی زندگیِ هایِ سازمان

یابیم که نخستین سنگِ  اندک درمی اکنون که اندک سرمان فرو خواهد ریخت.
نهاده  درستی و آفریدگار پنداشتنِ خدایانما بر دروغ و نا کاخ بلندِ اندیشة پیِ

کاوانه و فراگیر  و اکنون خوب و ژرف شده است، بایستی بایستیم، به گذشته
گیریم و کیشی بها را بازشناسیم و راهی نو پیش  ها و کاستی بنگریم تا نارسایی

 یم و جهانی دگرگونه بسازیم.پیشین بنیان بگذار هایِ تر از کیش  نیک
یختگانِ فرهمند و برخوردار از گاه از خردمندانِ رازآشنا و فره جهان هیچ

 1سپندانمشااَگسترشِ  اند که برایِ همواره کسانی بوده نبوده است.فرّ سپنتایی تهی 
که پا در زمین  مهرپویااین فرهمندانِ  اند. میانِ مردمانِ زمین کوشیدهدر 

آنان نمادی از  ده است.کر ای آسمانی جانشان را فروزان می اند، اندیشه داشته
هایی پیشِ  وانی را چون تندیسر هایِ ها و توانایی سپندان شده، زیباییمشااَ بالندگیِ

 ، در نخستین گامِ بازیابیِچنین کسانی اند. گذاشته چشم دیگران به نمایش می
  دهند. میبرخاسته از درونِ خود گوش فرا سروشِ خویش به آوایِ چیستیِ

، نخستین فرَوَهرپنهانِ  درونی برخاسته از خردمندیِ آوایِ پیروی از سروش یا
پیروی کند، از  کسی که از سروشِ سپنتایی مزدیسنا است.مردمانِ پیروِ  ویژگیِ

                                                           

وگوی  ن از جانوران: سروش )توانایی اندیشیدن یا داشتن گفتـ امشاسپندان: هفت ویژگی متمایزکننده انسا1

آفرینی؛ شهریور: توانایی  درونی(؛ بهمن )توانایی پروردن اندیشه نیک(؛ اردیبهشت: توانایی درک نظم و نظم

ساماندهی فرمانروایی نیک؛ سپندارمذ: توانایی پرورانندگی و آفرینندگی؛ خرداد: توانایی فراتر رفتن از زندگی 

 مرگی و تبدیل شدن به پری. یتایی؛ اَمرداد: توانایی دست یافتن به جاودانگی و بیگ
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آراستگی به اندیشة نیک، همة نیروها و  گردد. برخوردار می بهمنهشِ دَ
گفتاری و  هایِ ها و واکنش کنش تنی و روانی ما را به سویِ هایِ توانمندی
کسی که اندیشة نیک نداشته باشد و نتواند به  کشاند. نیک می کرداریِ
 هایِ پیدا و پنهانِ کنش آنها نیک بیندیشد، از رازهایِ ا و چگونگیِرویداده

آورد و به گمراهی  درنمی جهان و زندگی به درستی سر دادهایِ مردمان و رخ
 افتد. می

جایگاهِ آموزگاری و رسیدن به  مردمانِ برخوردار از منشِ نیک، برایِ
نی و پشتکار پا به میدانِ و درستی به دیگران، بایستی با فروت شاآموختنِ راهِ اَ

پنهانِ خویش را آشکار کنند و آنها را پرورش  هایِ خودسازی نهند و توانمندی
دیگران برخیزند و  نیک به راهنماییِ دهند، سپس با به کار گرفتنِ گفتارِ

مردمان از نادانی و گمراهی گردند تا با نشان  جهان و رهاییِ کارِ آبادانیِ به دست
 به گفتار و منشِ نیکشان را آشکار نمایند. خود یک، پایبندیِن دادنِ کردارِ

یان و پایدار بن شا پایه،اَ است. شااَپیروی از  گرایش به کردارِ نیک
ها از  ها و خوشی بزرگترین شادی رود. ها به شمار می همة خوبی نگهدارندة

 گیرد. جوشد و جان می می یمشاسپندِ مینویاین اَ درونِ
خویی و  اهریمنپندارند بنیانِ جهان بر بدی و  ومنشان میدینان و دی دروغ

تاریکی استوار است. هرگز چنین نیست. به باورِ پیروانِ مزدیسنا، جانِ جهان 
و   زشتی ، ، پلیدی شا درون و بیرونش را از ناپاکیپیروِ اَ شا است.استوار بر اَ

 آالید. فریب نمیستی و درنا دهد و هرگز به دروغ، پلشتی، پاالیش می  ستیدرنا
از  کند و آنان با دل و جان خود در دلِ مردمان جا باز می خودبه شاپیروِ راهِ اَ

مشاسپند چهارمین اَ روی وی به پایگاهِ هایش پیروی خواهند کرد؛ ازاین فرمان
 شوند. او برخوردار می یِشهریورگام نهاده و دیگران از 
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کشور و جهان  هِ شهریوری، مردمانسنا به پایگابا پا گذاشتنِ رهروِ راهِ مزدی
از پادشاهی آموزگار و خردمند و فرمانروایی فروتن و کارگزاری کوشا و 

آباد کردنِ جهان  هایش به سویِ راهنمایی شوند و با پیروی از مند می بردبار بهره
 روند. پیش می شاکار کردنِ بیش از پیشِ راهِ اَآش و گستراندنِ کیشِ مزدیسنا برایِ

دهندة  ای بازتاب رسد، باید همانندِ آئینه به جایگاهِ شهریوری می کسی که
 ازخودگذشتگیخردمندی،  باشد و در فروتنی، مهرورزی، مذ سپندار هایِ ویژگی

 د و بماند.سرآمدِ روزگار بشو بردباری و
زمینی است،  مردمانِ نمایندة سپندارمذی در گیتی، نمادی از رهایی برایِ

ای به  شدة وارستهخودپسندی و خودپرستی، چنین رها رهایی از خودباختگی،
، به خردادیابد و با دست یافتن به  ای دست می ارزنده رسایی و شایستگیِ

 رسد.  می اَمرداد مرگی جاودانگی و بی

رِ دشتِ به یکباره خاموشی سراسکردم که  هایم را بازبینی می داشتم دانسته
ستم را گرفت و وادارم کرد سویم آمد، د دوان به مادرم دوان گرفت.پهناور را فرا

مادرم دستم را در  برخیزم. همراهش به دوشیزة خورشیدچهر نزدیک شدم.
مهمانان پیش آمدند و پشتِ سرش ایستادند،  دستِ او نهاد و روبرویمان ایستاد.

 لبخندی زد و پرسید:
 آماده هستید؟ گیران جشنِ گواه برگزاریِ برایِ ـ

دستش را  وش هایش را پیش آورد، دوشیزة پری ستد م.هر دو پاسخ آری دادی
دیگر سپردم. پیش برد و در دستِ او نهاد، من نیز دستم را به دستِ دیگرش 

 دوخت و پرسید: اوند، مادرم چشم به چشم هایمان هم در هم گره خورد ستد
 پذیری؟ تنی می آیا پسرِ مرا به همجان  شهین ـ
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 سخ داد:سر به زیر افکند و آهسته پاشهین 
 آری. ـ

 پرسید: به همان پرسش پاسخی همانند دادم. مادرم از شهین من نیز
 پذیری؟ آیا پسرم را به همسری خود میدخترم،  ـ

من نیز با شادی به  آری داد. سر بلند کرد و لبخندزنان، با آوایی بلند پاسخِاو 
درنگی ومین پرسش س مادرم پیش از پرسیدنِ مادرم پاسخی همسان دادم. پرسشِ

 چرخاند و پرسید: شهین کرد و به چشمانم خیره شد و سرانجام چشم به سویِ
 پذیری؟ روانی خویش می آیا پسرِ من را به همجان  شهین ـ

 با بانگی رسا پاسخ داد: درنگ بی
 آری. ـ

مانند در دلم برانگیخت، من نیز به واپسین پرسش مادرم  پاسخش شوری بی
 م.داد پاسخِ شهین پاسخی همسانِ

 مادرم دستِ دیگرم را نیز در دستِ دیگرِ او گذاشت و برایمان آرزویِ
پس رفت و چند گام  روزگاری و سرافرازی کرد. در برابرش سر خم کردیم. به

گر مهمانان هم از او پیروی کردند. سر دی چشم بست و سر فرود آورد.
هم  سویِسرهایمان به  به سویم گرداند. نگریستم، سر برگرداندم و به شهین

 ای گرم پیوندمان داد. کشیده شدند، لب بر لبش نهادم و بوسه
مهمانان چشم گشودند  بر سرمان نهادند و آواز سر دادند.ها را  پرندگان تاج

ت در دستِ هم به شادمان دس شادیشان به آسمان رفت. و سر برافراشتند و آوایِ
رفتیم و در  سو می آنسو و  خود از خویش به این مست و بی پایکوبی درآمدیم و

دریاچه نزدیک و  خوردیم و گام به گام به آغوشِ یکدیگر پیچ و تاب می
 سرانجام پایمان لغزید و به درونِ آب افتادیم. شدیم. نزدیکتر می
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الیه  الیه ابرهایِ. زدند آرام بال می کشان بر فرازِ دریایِ مرغانِ دریایی جیغ
 هایِ خیزآب وزید. بادِ گرمی می ی خورشید کشیده بودند.ای پیشِ رو پرده

 زدند. زارِ کرانه بوسه می گریختند و بر ماسه کوچک و بزرگ از آغوش دریا می
سو و  این کمانی های رنگین و پرچم رنگارنگ هایِ سایبان هیاهویی برپا بود.

 رسید. خراش به گوش می گوش هایِ از گوشه و کنار آهنگ شدند. سو دیده می آن
لولیدند و از  جا پراکنده بودند و در هم می برهنه همه و مردانِ برهنه و نیم زنان

 رسید. کامگی به گوش می هرسو بانگِ ددمنشانة سرخوشانِ برانگیخته از ورن
 شد. به میانه نزدیک می بیدادی آشفته و سرشار از روز

پیش  رِ آبشاردریاچه، شناکنان تا زی پس از افتادن دردر جشن پیوندمان، 
هایمان را  ها و ناپاکی سپردیم تا آلودگیرفتیم و خود را به دستِ آبِ روان 

 بشوید.
بجز بانگِ آن هنگام  آب دل کندیم و به خشکی بازگشتیم. شباهنگام از
ها،  جیرجیرک دریاچه و جیرجیرِ نیزارِ آن سویِ هایِ قورباغه آبشار، قورقورِ

ای در کوه و  پراکنده شده بودند و هیچ جنبنده مهمانان رسید. آوایی به گوش نمی
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شب کنارِ هم نشستیم و در گوشِ هم رازِ دل گفتیم و  تا نیمه شد. دشت دیده نمی
 اندیشی کردیم. هم

دیدنِ  پس از سپری شدنِ شب و دمیدنِ پگاه، راهی شدیم تا بارِ دیگر برایِ
نیم و در فرجامِ گردش ک هفت کشورِ زمینجهانِ استوار شده بر دیویسنا، در 

 جهانگردیِ فرشکرتِ مردمانِ زمین بازگردیم. کار به جایگاهِ برگزیدة آغازِ
 آغاز کردیم. بیستون هایِ خود را با گذشتن از کوه

گزار بود و  روزگاری میدان تاخت و تاز سوارانِ نیزه ی رسیدیم کهبه دشت
را پنهان  ردمانیم چارگیِ و بی گرایی روزی، واپس زرینش سیه هایِ گنبد اکنون

همواره تهیدستی  .اند منشی گرفتار شده سازند که بیش از همیشه در بندِ تازی می
 آورند. دهند و بدبختی و نادانی پدید می و ناآگاهی دست به دستِ هم می
به باد دادنِ  افتند، سرگرمِ میی فرودُژآگاهمردمانی که به دامِ تنگدستی و 

روی آنان به دستِ خود بسترِ  ازاین د.شون می خود و گذشتگانشان هایِ اندوخته
 کنند. خوارانِ آزمند بر زندگیشان را فراهم می جهان چیرگیِ

 هایِ پا به شهری گذاشتیم که بجز ویرانی، آتش و خون، چشمانِ گریان و ناله
 تازیانی رسید. خورد و آوایی به گوش نمی دلخراش، چیزی در آن به چشم نمی

پراکنده شده، به کشتارِ زنان و کودکان و   کوی و برزن خوی در و دیو  دژخیم
پروا به زن و  خوی، بی جنگاورانِ گرگ افزار سرگرم بودند. جنگ مردانِ بی

به بندگی را  جوان و دختران نانِکردند و ز پیر و جوان تیراندازی میکودک و 
 گفتند: و در گوششان آهسته و پوزخندزنان میگرفتند  می

 !ایم شما پا به میدان گذارده رستگاری برایِداییم و بندگانِ خما  ـ
دیویسنا و استوار بر دروغ،  باورهایِ یافته بر در روزگاری بنیان شگفتا.

ستیزان خود را رهانندة  کنند و آزادی گویان سروری می دروغ  آزمندان و
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 ایستاده بر پیکرهای اندازند و راه می دُژخیمان جنگ نمایانند. دربندشدگان می
 ند.باف می جو بودنِ خود یاوه آشتی ها از خونین و ویرانة آبادی

 منشانه ددپروا و  تازیان بی آور برپا بود. شهرِ ازپادرآمده هیاهویی هراسدر 
کردند، بر تن رنجور  بریدند، به هرسو و هرکس تیراندازی می سر می

شین را ویران های بازمانده از روزگاران پی سازهو  زدند دربندشدگان تازیانه می
 .کردند می

خواهان تالش  خوران و فریاد تاب بود و پیچ و  جان بر خاک افتاده مردی نیمه
 ی کنار بکشد که بر فرازشپوالدین ی ا هراهِ ارّاب آلودش را از خون کرد پیکرِ می

های سیاه بر فراز سرشان  سر داده بودند و پرچم اکبر اهللبانگ تازیانی سیاهپوش 
مردِ  تنة پائینی نیم گذشت که رویدادی دلخراش پدید آمد.چندی ن .جنباندند می

 دژخیمان له شد و با خاک یکی گردید. بخت زیرِ سنگینی ارّابة نگون
شکستند و پا به  ها را می پروا درِ خانه ، بیدَهاکِ گریخته از بند اَژی انِروزبان

ودکانِ گریان را از ک کردند، دری می پرده گذاشتند. مرد می بی هایِ درونِ خانه
یدند و همانندِ جانوران با زنان و دختران کش آغوشِ مادرانِ هراسان بیرون می

 .آمیختند درمی
در روزگارِ باستان نیز،  روی کرده بود. زمان هزاران سال پسگویا چرخِ 

 که به داشتنِ فرهنگ، دانش، بازرگانی و شهرنشینیِ دشتباشندگانِ همین 
گشای و  جهان جوی، ستیزه تازشِ تازیانِ آزمند، ته بودند، بارآوازه گشپیشرفته پُ

در آن روزگاران نیز  رو گشتند و به زنجیر کشیده شدند. پرستندة دیوها روبه
روی به پیروزی دست یافتند و به کشتار و ویرانگری  ریشه، ازآن مردمانِ بی

دسترسی  تر منش تر و سربازانی دد پیشرفته افزارهایِ پرداختند که به جنگ
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 که شایستگیِ سرکردگانِ آنان نیز بر تختِ فرمانروایی نشستند بی آن داشتند.
 هم به خونریزیِ انآن روزگار فرمانروایانِ تازیِ داشته باشند. کشورداری

ها، سوزاندنِ کشتزارها، کشتارِ دام و  ویران کردنِ شهرها و آبادی منشانه، گرگ
دیگران و به بندگی  هایِ بر داراییاندازی  خورده، دست ددِ سرزمینِ شکست

خویی و  در اهریمن بالیدند و ردگان از تازشِ اهریمنیشان میبُدر به کشاندنِ جان
چارگی  جا تخمِ ترس و بی همه آنان نیز جستند. جانورمنشی از یکدیگر پیشی می

دیگر از آنان بترسند،  پنداشتند تا زمانی که مردمانِ کشورهایِ پراکندند و می می
بینانة آن کشورگشایانِ  در بینشِ کوته پلیدشان پایدار خواهد بود. رمانرواییِف

راهِ سروری یافتن بر  پروا خون ریختن، یگانه آزمند نیز ترسناک بودن و بی
پندارِ نابخردانه همان از شگفتا که هنوز دیوپرستانِ زورمندِ زمین  دیگران بود.

 .کنند پیروی می
ها  ، سالگزار بختِ دشتِ سوارانِ نیزه نگونان، مردمانِ در آن روزگار

بخشی  راهِ سر برآوردنِ رهایی به کشی پیشه کردند و بردبارانه چشم ستم
ای پهلوان در دامانِ منش و فرهنگِ سپنتایی  که آزاده اندیش ماندند تا این نیک

پادشاهی کشورِ میانین نشست و  1سرزمینِ آزادگان پرورده شد و بر اورنگِ
روزانی که  سیه منشی و نیکوکاریش در هفت کشورِ جهان پیچید. رگآوازة بز

دژخیمانِ دیومنش بودند، از هر سوی بانگِ فریادخواهی بلند  دربندِ ستمگریِ
ان دراز کردند و به سادگی آزادی و آزادگ اهِپادش کردند و دستِ یاری به سویِ

  خویش را بازیافتند. ارجمندیِ
 به زار گذاشتیم. شده درگذشتیم و سر به شن پایمالگزارِ  از دشتِ سوارانِ نیزه

چرخیدند.  به گردش می دل دروغین سر زدیم که سپیدپوشانِ سیاه ای بتکده

                                                           

 ـ اورنگ: تخت1
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ای  گون، به سرزمینی افسانه درنگ نکردیم و پس از پشتِ سر نهادنِ دریایی سرخ
ناگفتة بسیاری  سنگی باشکوهش رازهایِ هایِ کشوری کهن که سازه پا نهادیم.

 ند.ردا
بادِ در کنارة نیل نشستیم و پاهایمان را برهنه کرده در آبِ روان نهادیم. 

ابری در آسمان دیده  .درخشید خورشید می وزید. می بیابان گرمی از سویِ
دیم که کر رازمند ایستاده بودیم و نگاهشان می های باستانی شد، نزدیکِ سازه نمی

ها با  دلنشینِ زنگوله آوایِ داشتند و شترها آرام گام برمی از راه رسید.کاروانی 
چرده و سپیدموی پیشاپیشِ کاروان راه  مردی سیه آمیخت. زوزة باد درمی

ترِ را به شدار  تناب، مردِ کاروان دست داشت.رفت و ریسمانِ بلندی در  می
جهانگردانی با  داد. دیگر پیوند می پیشاهنگ و آن شتر را به شترهای

ها  ر بر شترها به یادگارهای سربرآورده از میان شنهای رنگارنگ سوا پوش تن
 چشم دوخته بودند.

 آوایِ شترها هماهنگ با فراز و فرودهایِ خواند و می آواز ساربانِ پیر
را بلند و کوتاه  هایشان جنباندند و گام ساالرِ خود سر و گردن می کاروان

مین زدند و زانو بر زشتران  ایستاد. باستانی هایِ نزدیکِ سازه کاروان ردند.ک می
 پرسیدم: جهانگردان پیاده شدند. از شهین

 ها هنوز همان کارکردِ باستانی خود را دارند؟ آیا این سازه ـ
توانند  اند و دیگر سازمانِ پیشین را ندارند و نمی آنها بسیار آسیب دیده نه. ـ

 را میانِ زمین و آسمان همسو کنند. ییمینو اَنغرَ نیروهایِ
 جا مانده از مردمانِ باستانیِرب هایِ پیش رفتیم تا از نزدیک نشانه برخاستیم،

 مردمانِ ناآگاهی که از همه جایِ از دیدنِ شور و شیفتگیِ را ببینیم. دیوپرست
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اه بودند بدانجا آمده بودند و همه دیوپرستانی گمر ها آن سازهدیدنِ  زمین برایِ
خشمی در دلم به  پراکند. نی میتراوید و پریشا نیرویی از آنان می آزرده شدم.
ن سخن آغازید و مرا به آرامش یافت. شهی ه بود و دم به دم افزایش میجوش آمد

فراخواند و برایم آشکار کرد که مردمانِ زمین از چنگِ اهریمن و دیوهایش 
 درونیشان.گرای  زندگی رهایی نخواهند یافت مگر با فرمانروا شدن بر نیرویِ

دیوِ درونی خویش چیره گردند و دیگر بازیچة نیاز و رشک هرگاه آنان بر پنج 
 بیرونی رو نخواهند کرد. و آز و کین و خشم نباشند، هرگز به پرستشِ دیوهایِ

 وانهادیم و سر به بیابان نهادیم. راپرستانِ امروزی  باستانی و سازه هایِ سازه
بدبختی  کردیم.پناه برخورد  چندان دور نشده بودیم که با مردمانی گرسنه و بی

ته بودند و رنگ به رخسار برخی خس بارید. و درماندگی از سر و رویشان می
اشک  انهای در آغوش داشت دردمند بختی که کودکِ مرده زنِ نگون نداشتند.

 ه بودند.زمین نشست برهنه و گریان نیز پیرامونش رویِچند کودکِ  ریخت. می
تاه دریافتیم که از جنگ و وگویی کو نزدیک شدیم و پس از گفتبه آنان 

پنداشتند بارِ دیگر  خوب می گویا کسانی که خود را دانا و اند. گرسنگی گریخته
تیغ به دست گرفته بودند تا دیگران را که باورهایی دیگرگون داشتند و 

خود سازند یا به  ، به زور همسانِان باشندآن پیرو منش و روشاند  خواسته نمی
 نند.جهانِ مردگان رهسپار ک

 کامگیِ خود بر همان پاشنة دُژآگاههنوز هم درِ زندگی مردمانِ نابخرد و 
زنان و کودکان بیش از  ددمنشانه، ها و کشتارهایِ جنگ در چرخد. باستانی می

 شان فریادخواهی شوند؛ می به آوارگی و گرسنگی گرفتار د وبینن می مردان آسیب
 یابد. هرگز گوشِ شنوایی نمی هم
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آور دست و پنجه  گرسنگانِ دیگری دیدیم که با مرگی هراسکمی دورتر، 
چرانانِ فربهی دوخته بودند تا تکه  آنان ناامید چشم به دستِ سور کردند. نرم می

از  را رنج و شکنجة ایشانریسمانِ  نان بخور و نمیری که به دستشان دهند. نانی
و یاورانِ  وده شودروزیشان افز بر شمارِ سیه روزِ دیگریداشت تا  گسیختن بازمی

 آوردند. فریبکاری به دست می بیشتری برایِ دروغین دستمایة
دیوِ خشکسالی گشته و دستشان از  گرفتارِ برگشته ِ بخت آن مردمانسرزمینِ 

مانده از  جایجنبیدن و گریختن از کویرِ سوزانِ بر نایِ ؛جا کوتاه شده بود همه
دراز زیرِ آفتاب افتاده یا کنارِ هم  به  دراز زارهایشان هم برایشان نمانده بود.کشت

راهِ فرا رسیدنِ مرگِ ندوه و ناداری به آغوش کشیده، چشم به ا زانویِ
 دردناکشان بودند.

ان آن زادیگر گروهی زمین در زمانی که  مردمانِگروهی از  دیدنِ گرسنگیِ
انی به مردم چون خوابی آشفته، باورنکردنی است.ند، ا فتهرنوردی پیش گ کیهان

ناتوانشان  هایِ که بر تنشان چیزی نمانده بود بجز پوستی چروکیده که استخوان
افتاده با چشمانی گود کی در آغوشِ مادرشکود پوشاند نزدیک شدم. را می

گذشت. دریغا، چون پیرمردانِ  کرد، چند ماه بیشتر از زاده شدنش نمی نگاهم می
 یِ هار از زخمو پیکرش پُ شکمش برآمده شده بود. کهنسال چروکیده و مچاله

مردارخوار بودند که پیش از  هایِ ها و مگس کرم چرکینی بود که پذیرایِ
 مرگش خوردنش را آغاز کرده بودند.

ناتوانش  هایِ مردی جوان نزدیکِ مادر و کودکِ ناتوان نشسته بود و دست
که  هایی فروغش مگس برد و با چشمانِ بی سو می سو و آن را پیرامونش به این

کند آنها را  پنداشتم تالش می نگریست. سرش در پرواز بودند را میگرداگردِ 
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 هایِ شکارِ آن مگس دور کند، پندارم نادرست بود، چراکه او در پیِ
 کردنشان.جوش بود نه دور و رجنبپُ

سرانجام توانست مگسی را که گیج  جنباند. سو می سو و آن ناامید دست به این
درخششی شادمانه در چشمانِ  چرخید به چنگ آورد. و منگ گردِ خودش می

نش رفت، نتوانستم بیشتر نگاه دها دستِ ناتوانش به سویِ فروغش پدیدار شد. بی
ن با آرنج به هایم لغزید. شهی گونه شتابان رو برگرداندم و اشک رویِ کنم.

 پهلویم زد و آهسته گفت:
برآمده از  هایِ و نابسامانی ها نباید آشفته و پریشان شوی، باید همة نارسایی ـ

و خردمندی را  شامردمانِ دورشده از راه اَ کردگی ناآگاهی، نادانی و خودگم
 شود. اگر پریشان شوی خشم بر تو چیره می بینیم و سپس به دیگران بنمایانیم.ب

و  شات بیندیشی و راهی استوار بر اَهنگام خشمگینی نیز نخواهی توانست درس
 درستی برگزینی.

کویرِ  به راه افتادیم و به سویِ  بردم و اشک را از رخسارم زدودم.ت باالدس
زاری خزنده پیشِ رو داشتیم  بخشی داشت رفتیم، شن آرامش کرانی که زیباییِ بی

داغش پنهان  هایِ زیرِ شنرا بیشتری  هایِ گسترد و زمین دم دامن می به که دم
گویا  مانند داشتند. نوازی بی کوچک و بزرگ چشم شنیِ ماهورهایِ تپه کرد. می

  خروشان را گرفته هایِ آب ها جایِ زده به یکباره خشکیده و شن دریایی توفان
نگریستیم سرابی فریبنده رخ  شد، به هرسو می ای دیده نمی هیچ جنبنده بودند.

 خواند. میفرا خویش نمود و ما را به سویِ می
بخشِ زمین ن داد که آ شان میها مانده بود و ن شن بسیاری رویِ پاهایِ جایِ

که پاهایمان در  با این ای شنی باال رفتیم. به سختی از تپه نیز از زندگی تهی نیست.
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لغزیدیم، سرسختانه خود را بر فرازِ  پی پائین می در رفت و پی داغ فرو می هایِ شن
 تپة بلندی کشیدیم و از آنجا نگاهی به پیرامونمان انداختیم.

بینانه ما را  چرخیدند و تیز سرمان می باالیِ چند الشخورِ بزرگ
 پراکندة جانوری هایِ از تپه سرازیر شدیم، با دیدنِ استخوان نگریستند. می

 را نگریستم. ها کرکس سر برافراشتم و پروازِ شاخدار، از سرنوشتم بیمناک شدم.
 تیم.ای دیگر رف تپه جا مانده در کویر گذشتیم و به سویِبر ریگِ مردهاز کنارِ 

گرما توان  رفتیم. نوردیدیم و پیش می شنی را یکی پس از دیگری درمی هایِ تپه
سوسمارِ کوچکی دیدم که دهانش بازمانده  ای پدیدار نبود. فرسود، هیچ سایه می

 داشتم آن خزندة نگریست. آلوده ما را می باز و خواب بود و با چشمانِ نیمه

 اند.ما چرخ جا جنبید و سر به سویِ دادم که از ن نشان میجان را به شهی سخت
رنگ و  خوش چندان دور نشده بودیم که به ماری بزرگ برخوردیم، آن خزندة

از  کرد. ها پنهان می نگارین با پیچ و تاب دادنِ پیکرش داشت خود را زیرِ شن
 همراهِ نازنینم پرسیدم:

 کند؟ چکار می ـ
 شود. شکار آماده می برایِ ـ
 ست!اینجا که شکاری نی ـ

 نگاهی سرشار از شگفتی به من انداخت و آهسته گفت:
 شود. درنگ کنیم تا ببینیم چه می ـ

 آمده از جایِپدید بجز آشفتگیِ برگرداندم و به پشتِ سرم نگریستم.سر 
رفت و تنها نوکِ ها فرو رِ شنمارِ هوشمند به نرمی زی شد. پایمان چیزی دیده نمی

 شد. یده میدمش بیرون ماند که چون خسِ خشکی د
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رسید و دمِ مار را به دندان پابلندی از راه  چندان نگذشت که مورچة
کوش کوتاه  مار جنبشی به دم خود داد تا مورچه را براند، مورچة سخت گرفت.

نش از جا کند گونة فریبنده را به دندان گرفت و برایِ نیامد و بارِ دیگر آن خس
مانندِ مورچة  ش و پشتکارِ بیداشتم تال برانگیز آغاز کرد. تالشی ستایش

 دانا در گوشم گفت: نگریستم که دوشیزة کویرنشین را می
 شکار از راه رسید. ـ

آهسته به مورچه  دیدم همان سوسماری که دیده بودیمچشم چرخاندم و 
دوان خود را به  دوانخزندة گریزپا به یکباره از جا جهید و  شود. نزدیک می

گریز به خود بجنبد  ش دریابد چه پیش آمده و برایِرتالتا مورِ پُ مورچه رساند.
ها  دم مارِ شکارچی سر از زیرِ شن همان بخت جای گرفت. ر دهانِ خزندة نگوند

 بیرون آورد و با جستی استادانه سوسمارِ مور به دهان را گزید.
مار  ها از جنبش بازماند. شن خزندة کوچک به خود پیچید و وارونه رویِ

 اش دهان گشود. فرو بردنِ خوراکِ از پا درآمده یش خزید و برایِپیروزمندانه پ
شتابان از کویرِ بانوی آسمان هم به دنبالم آمد.  سر برگرداندم و به راه افتادم.

هایی فراخ و  دشت زندگی رسیدیم. خشک گذشتیم و به چمنزاری سرشار از
بسیاری در خود  گیاهی و جانوریِ هایِ سرسبز پیشِ رویمان دامن گسترده، گونه

 جای داده بود.
زمین میدانِ  ها و مرغزارهایِ دشت ها، ای نه چندان دور، کوه در گذشته

دریغا که شکارچیانِ آزمند و  جانوری بسیاری بود. هایِ تاخت و تازِ گونه
کرده به یکباره تازشی اهریمنی آغاز کردند و به کشتاری  منش و خودگم گرگ

 هایِ ن رویدادِ تلخ و ویرانگر، بسیاری از گونهآ در پیِ مانند دست زدند. بی
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کمیابی و  دیگر نیز تا آستانة نابودی، هایِ گونه گیاهی و جانوری نابود شدند.
 نایابی پیش رانده شدند.

شمار  پیدا و پنهانِ بی هایِ که بر هم زدنِ سازمانِ زندگی در زمین آسیب با این
جانورانِ گیاهان و م و دست از سرِ ای به بار آورده است، هنوز به خود نیامده

درست کردنِ پوشاک و  داریم و همچنان آزمندانه برایِ نمیآزار و سودمند بر بی
ارزش به کشتارِ  بی هایِ کنک خوش ها یا دفترهایمان و ساختنِ دل آراستنِ خانه

یا دندانی به چنگ آوریم  شاخ، پوست زنیم تا جانورانِ زیبا و کمیاب دست می
 ه به خود ببالیم.و کودکان

آمده و ردآلودی گ ها کنارِ آبگیرِ گل گلة بزرگی از گورها و گاومیش
شیر پاورچین به آنها نزدیک  کمی دورتر، چند ماده سرگرم خوردنِ آب بودند.

گروهی کفتار نیز بسیار دورتر از میدانِ شکارِ شیرها ایستاده بودند و  شدند. می
 کردند. ان پرواز میهم در آسم ها کرکس کردند. نگاه می
که بدانند بومیانِ  چریدند بی آن ای آهو آسوده می دیگرِ دشت، دسته سویِ

زده انگشت به دندان  روند. شگفت آنها می شکار به سویِ دستی برایِ به نیزه
کردن این که هنوز کسانی چون مردمانِ نخستین زندگی  برایم باور  گزیدم.

 اش را به سویِ برهنه بانگی زد و نیزه انِ نیمیکی از شکارچی کنند دشوار بود. می
 به یکباره گلة چابک جستی زد و گریخت. چهارپایِ جوانی پرتاب کرد. آهویِ

پا شد که گرد و خاکی بر ه شد و آهوان پا به گریز گذاشتند.هراسان از جا کند
 ساخت.هوانِ گریزپا را از چشمم پنهان شکارچیان و آ

ها و  پا شده بود و گاومیشتازشِ شیرها بر پیِ نزدیکِ آبگیر نیز آشوبی در
آشفتگی و بر  گریختند. گذاشتند و شتابان می کرده دشت را زیرِ پا می رم هایِ گور
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با فروکش کردنِ غرش و غریوِ  آرامشِ دشت چندان نپایید. هم ریختگیِ
آرام گرد و خاکِ  امهیاهو را گرفت و آر شکارچیان، بارِ دیگر آرامش جایِ

 نشست.شده فروبرپا 
زد  خورده که هنوز جان داشت و دست و پا می شیرها به گردِ گوری زمین

  گام نزدیک به کفتارها گام جان سرگرم بودند. ردنِ شکارِ نیمهگردِ آمده، به خو
دیگر،  در سویِ آمدند. ها نیز پیرامونِ شیرها فرود می کرکس شدند و می

خوان  آواز کشیده بودند و شادمان وجان را به دوش  شکارچیانِ دوپا آهویی بی
به راه افتادیم و دنبالشان رفتیم تا ببینیم کجا زندگی  گشتند. به خانه بازمی

 گذرانند. کنند و چگونه روزگار می می
ای  در آستانة بیشه نهاده شد.ِ سر  هایمان پشت راهی دراز و ناهموار زیرِ گام

گیاهانِ هایی با گل و چوب و  ای دیدنی رسیدیم که در آن کلبه خرم به دهکده
چشمگیر و دلنشینی داشتند،  ها زیباییِ که خانه با این خشک ساخته بودند.

 کردند. مردمان فراهم نمی آسایشی برایِ
شادمانه به  زنان و کودکان و سالخوردگان مردانِ شکارچی از راه رسیدند.

انِ پیشرفت جا گویا آن مردمان هزاران سال پیش از کارو پیشوازشان شتافتند.
کردند و  اندیشیدند و همسانِ آنان شکار می مانده بودند و همانندِ نیاکانشان می

 گذراندند. به سادگی روزگار می
از بهداشت و پاکیزگی هیچ نشانی  رفتند. سو می سو و آن برهنه به این کودکان

برخی از آنان آتشی افروختند و سرگرم نیایش شدند، گروهی  شد. دیده نمی
 خوردن آماده کنند. جان رفتند تا گوشتش را برایِ بی یگر به سراغِ آهویِد

دیگر نیز  جاهایِ از آنجا رفتیم و از ما را ندید.کس  هیچدر آن دهکده 
تاریک  زیرزمینیِ هایِ دیدیم که در گذرگاهرا روزی  مردانِ تیره کردیم.بازدید 
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وهرها را از دلِ خاک بیرون ها و گ ترین کانی بها کردند و گران به سختی کار می
بردند و آنان بجز  پرور می خورانِ تن دریغا که دسترنجشان را مفت کشیدند. می

با زنانی دیدار کردیم  ای نداشتند. خانمانی بهره تهیدستی، بیگاری، گرسنگی و بی
کندند و شب هنگام خود و  آباد جان می روز در کشتزارهایِ که همة

با رنج و دردِ کودکانی آشنا  گذاشتند. ر بر بالین میگرسنه س فرزندانشان نیمه
زودرس گرفتار  پیریِ شدند و به دامِ شدیم که چون چهارپایان به کار کشیده می

گریز از بدبختی، تنها راهِ  وگو نشستیم که برایِ با جوانانی به گفت آمدند. می
و شتابان به  با خشنودی دانستند و هایشان می چاره را فروشِ آزادی و توانمندی

 شتافتند. نو و فریبنده می هایِ آغوشِ بردگی
ای به چشممان خورد که  منشانه در سرزمینی ویران، جنگ و کشتارِ دد

 گرویده به دینِ اهریمن بود.باستانی دمانِ آورِ گرایش به خونریزی مر یاد
 هایی افتاده و نابخردانه چون نیاکانشان جنگپا پیشِ هایی با باورهایِ گروه

خونین به راه انداخته بودند و کینه و کشش به کشتارِ دیگران که همانندِ آنان 
خویان، همانندِ پدران و نیاکانشان  آن دیو خروشید. اندیشیدند در درونشان می نمی

بسیار پیشرفته  ها و ابزارهایِ بردند، ایشان از شیوه از تیر و تیغ و نیزه بهره نمی
 .بار در دست داشتند افزارهایی آتش دند و جنگکشتار برخوردار شده بو برایِ

پس از گردشی تلخ در آن میدانِ جنگ، راهِ رفته را بازگشتیم تا به بازدیدِ 
گذشتیم و پس از  نیلپرورِ  شتابان از رودِ افسانه دیگر برویم. هایِ سرزمین

و  کرده گم  سرزمین ره،درنوردیدنِ بیابانی خشک، به زیستگاهِ مردمانی آوا
وجوانانی را دیدیم که سنگ در دست به کودکان و ن پا گذاشتیم. باختهخود

 نِسربازا هایِافزار جنگ رفتند و با تیر پیکر می آهنین و پیل هایِ هجنگِ ارّاب
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پیکر با  ای کوه بستی، گردونه در کوچة بن .غلتیدند یدر خونِ خود م سبزپوش
ای گریان و ناالن که  وادهای را بر سرِ خان کوبشِ سهمگینِ دستِ آهنینش، خانه

ویژه کودکان، ناامید  همسایگان، به کرد. خواستند ویران می زنان یاری می جیغ
رد و ناچیز گردونة اهریمنی را دور کنند خُ هایِ سنگ کردند با پرتابِ تالش می

م را درنگ بازوی ن بیسرم گیج رفت، شهی و از ویرانگری دژخیمانه بازدارند.
 رفتم. شده بودند، به سختی پیش می پاهایم سست ا دور کرد.گرفت و مرا از آنج

 .جوشید خشمی خروشان در دلم می
که  کرد به من بپذیراند دار بود و با آرامش تالش می ن بسیار خویشتنشهی

آورِ بسیاری ببینم تا به درستی دریابم در چه روزگاری  رنج هایِ دیدنی باید
ر از مردمانی است هنوز جهان پُ ور کنمکه با بسیار دشوار بود کنم. زندگی می

دهند و چون پدرانشان  بنیاد زندگیشان را سامان می بی که بر پایة باورهایِ
 پنداری را خویشکاریِ کشتار و ویرانگری و پراکندنِ تخم کینه و دگردشمن

 پندارند. خویش می آئینی
ز کف ا ام به آشیانه بازگشت و نیرویِ اندک آرامشِ از دل گریخته اندک

ربیداد بیرون رفتم، خردمندم از آن آوردگاهِ پُ راهنمایِ پایِ پابه ام را بازیافتم. رفته
پنهانی که  گویا دیوارهایِ چندان دور نشده بودیم که به دیواری ستبر برخوردیم.

برخی خشنودکننده نیست و  کنند برایِ مردمانِ زمین را از یکدیگر جدا می
 افزارهایِ جنگ سربازانی ایشان خوشایندتر است.جداکننده بر سنگی دیوارهایِ
شکسته و اندوهگین دیوار و  دل کردند. از دیوار پاسداری می در دست پیشرفته

شهرکی آباد رهسپار شدیم که از دور  دیواربانان را پشتِ سر نهادیم و به سویِ
 نمود. بسیار آرام می
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انِ رهگذران ترسی در چشم به خیابانی نوساز و آراسته رفتیم.در آن شهرک 
گویا همه یکدیگر را  نگریستند. آشکار النه کرده بود و بدبینانه یکدیگر را می

ناگهان آشوبی برپا  کردند. وجو می پاییدند و همه جا دشمنانی ناپیدا را جست می
اکبرگویان به  شد. سر چرخاندم و دیدم دو مرد جوان چاقو به دست و اهلل

 زنند. شان زخم میتازند و بر پیکر رهگذران می
یکی  ی را که چنین جنگی در گرفته باشد.جهانیان به یاد ندارند زمانی و جای

و به کشتارِ کودکانِ  کند خانه بر سرِ زنان و کودکانِ درمانده ویران می
افزار و دور  پردازد و در پاسخ، دیگری به شهروندانِ بدونِ جنگ می پران سنگ

 تازد. نبرد میاز میدانِ 
کرده و  گم باخته، خویشتن مردمانی خودسرزمین، التر از آن کمی با

دانشیِ نیاکان  و   شکوه و دیرینگیِ فرهنگی گونه را دیدیم که همة شترگاوپلنگ
 گرگِ خاکستریپندارند از تخمة  اند و می و سرزمینشان را فراموش کرده

لیسی  منش به چاپلوسی و کاسه هستند و در آستانة خدایگانِ دیوپرستِ تازی
 سرگرمند.

سر زدیم که روزگاری جایگاهِ به پرستشگاهی کهن  آن سوی دریای ماد
های سنگی چیزی از  نزدیک پرستشگاهی که بجز سازه .شد خدایان پنداشته می

 هایِ زنگوله آوایِ سنگی نشستیم تا اندکی بیاساییم. هتخت رویِآن برجا نمانده، 
پسرکِ چوپانی آواز سر داده  رسید. یآمدند به گوش م بزهایی که از تپه باال می

ام  دلربا سر بر شانه دوشیزة آمد. بود و به دنبالِ گلة کوچکش آرام به سویمان می
 نهاد و گفت:

 زها شده است!بُ جایگاهِ خدایانِ باستان چراگاهِ بینی. می ـ
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اگر کسی به  زد. دلم گرفته بود و افسردگی بر جانم چنگ می چیزی نگفتم.
آنان  هایِ گفت روزگاری از راه خواهد رسید که پرستشگاه تان میمردمانِ باس

 مردمان باور اکنون نیز شدند. شود از خشم و ناباوری دیوانه می زها میبُ چراگاهِ
 هایِ از راه خواهد رسید که هیچ نشانی از کاخگاری زرو کنند که روزی و نمی

د و جهانیان به جا نخواهد مانافروزِ امروزی بر خدایگانِ گردنکش و جنگ
 فراگیر دست خواهند یافت. آزادی، یکپارچگی، بهروزی، آشتی و مهرورزیِ

سید، پیش آمده و نزدیکمان زها زودتر از دیگر چرندگان به ما ربُ سردستة
بلند  زِ شاخگاه بُ چشمم دوخت. نگاهمان به هم گره خورد. چشم به ایستاد و

زنگارگرفتة آویخته به  زنگولة وایِجنباند یا با تکان دادنِ سرش آ گوشش را می
و  چند بزِ دیگر از راه رسیدند و پیرامونمان گرد آمدند آورد. گردنش را درمی

فتم، دست پیش بردم و ریشِ یکی از آنها را گر به بوییدنِ پاهایمان پرداختند.
ز بانگِ چوپان برخاست، بُ بع کرد و سرش را پس کشید. ریشش را رها کردم. بع

 دیگر چهارپایان نیز به دنبالش رفتند. پیش گذاشت و از کنارم گذشت.رو پا پیش
چشم به زمین دوخته بود و  خواند. آوازی دلنشین می چوپان پسرک

ه خاموشی گرفت. آهسته پیشِ پایمان که رسید به یکبار آمد. نرمک باال می نرم
م، دوستانه دست پیش برد با دیدنمان چشمانش گرد شد. سرش را باال آورد و

یگر را دستِ یکد دستم انداخت و دست در دستم نهاد. نگاهی به من و نگاهی به
ای که  برازنده نگاهی به دوشیزة چون دوستانی دیرین فشردیم. لبخند زد و نیم

 کنارم نشسته بود انداخت و با آوایی لرزان پرسید:
 اید؟ از آسمان آمده ـ

 گفتم:
 ست.آسمانی ا ای دوشیزهمن زمینی هستم، او  ـ
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 پسرک فروتنانه کمی کمر خم کرد و آهسته پرسید:
 دهید؟ بزرگ، اندرزی به من می دوشیزة ـ

درنگ زانو  پسرک بی شهین خندید. از جا برخاست و گامی پیش گذاشت.
خندان دستش را  دوشیزة ست بر آن بوسه بزند.را گرفت و خوا زد، دست شهین

 پس کشید و گفت:
 برخیز. ـ

ش درآمدند و رنگ از پاهایش به لرز ان از جا جهید.دل هراس وپانِ سادهچ
 ن دست بر سرش نهاد و نوازشش کرد و مهربانانه گفت:رخسارش پرید. شهی

دهم تا همیشه آویزة  اندرزی به تو می ای هستی. تو پسر خوب و شایسته ـ
 ت کنی و آن را به دیگران نیز بیاموزی.ا گوش

 فت:پسرک به سختی آبِ دهانش را فرو برد و گ

 .سپاسگزارم ـ
 ن لبخندزنان سخن آغاز کرد و گفت:شهی

 ها است. راه مده، دروغ سرچشمة بدیت ا هرگز دروغ را به زندگی ـ
مردمانی که زندگیشان با دروغ آمیخته گردد فرجامی تلخ و ناگوار در پیش 

 گاه رستگاری و آرامش نخواهند یافت. خواهند داشت و هیچ
س رو برگرداند و پا به یده بود بازگو کرد، سپپسرکِ چوپان آنچه را که شن

من خواست برخیزم تا راهمان را از  گریز نهاد. دوشیزة زیبا به سویم چرخید و
 رشور و شاد شتافتیم.رهیاهو و انباشته از مردمانی پُپُ به ورزشگاهیِ گیریم.پی ب

 ازویِها و زورِ ب ورزشکاران از چهار گوشة جهان گرد آمده بودند تا توانمندی
 برایِ ،یکدیگر بکشند و با پیشی گرفتن از دیگران خِخود را دوستانه به رُ

 خویش و کشورشان سرافرازی و شادمانی به دست آورند.
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برانگیزِ مردمان به  ارجمند و ستایش هایِ پیکرِ خاکی از ویژگی ورزیدگیِ
نیاکانمان، به باورِ  ینیانمان جایگاهی بلند داشته است.رود که نزدِ پیش شمار می

پیکرِ  خاست و سستی و ناتوانیِ برمی گیتاییپیکرِ  ی و درستی از نیرومندیِپاک
 خاکی زایندة کژی و کاستی بود.

 ، برایِگیتایی هنگام بازگشت به زندگیِ فرَوَهراید فراموش کرد که هرگز نب
 کالبدی نیرومند و شاداب است.ـ    اش، نیازمندِ پیکر آرمانِ برگزیده گیریِ پی

وچرا به  چون بی جاودانه بستگیِ فرَوَهرِ پرورشِ دانایی و افزایشِ آگاهیِ
پیکری سست و  کسی که دارایِ وی دارد. کالبدِـ  پیکر تندرستی و توانمندیِ

اندوزی و پاسداری از  تواند در راهِ دشوارِ دانش ناتوان باشد، به سختی می
 منشانه پایداری نشان دهد. نیک هایِ ارزش

پذیرشِ  بسیاری برایِ ناورزیده هستند، آمادگیِ گیتاییپیکرِ  ه دارایِکسانی ک
 پذیریِ آسیب شود. پروری در آنان دیده می بیماری دارند و گرایشِ بسیاری به تن

درونی را  کند و نیرویِ را نیز دچارِ پریشانی می اثیری کالبدِپیکرِ خاکی، 
ناگوار  کند و پیامدهایِ ته میهایی از پیلة درخشان انباش پراکند یا در بخش می

درونی، کششی  نابهنجارِ نیرویِ جایی و فشردگیِ چنین جابه آورد. پدید می
 انگیزاند. اندیشی برمی گفتاری و کوته کژمنشی، بدخویی، زشت نیرومند به سویِ

نیک و درست  د و اندیشةرَخِ زورِ بازو بدونِ پشتیبانیِ ،دیگر از سویِ
 فرمانیِ به خرد دیر یا زود به مزدوری و گوش ندانِ بیزورم آفرین است. تباهی
شوند و چون دژخیمانی ددمنش به  جویان کشیده می خواهان و جاه بیشینه

خود  پیکر خودبه افزایشِ توانمندیِ کنند. گویی و تبهکاری رو می زور
منشی  پاک اگر این واکنش به یاریِ .آورد جویی به همراه می پرخاشگری و ستیزه
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ی درنیاید و یو سپنتا ای نیک داری و پرورشی درست زیرِ سایة اندیشه شتنو خوی
 آورد. کشانده نشود، ستمگری و گرایش به کشتار و زورگویی پدید می به راهِ اَشا
دوستانة  ورزش و رویاروییِ هایِ ورزشکارانِ پیلتن در میدان جوییِ برتری
 ای برایِ آورد و زمینهخوشایندی پدید  بستگی و همسوییِ تواند هم آنان می

شادمان از  پدیداری و گسترشِ دوستی و آشتی میانِ مردمانِ زمین فراهم کند.
ت دادنِ مردمان سخن پیشرف ورزش برایِ دیدنِ تالشِ ورزشکاران، از توانمندیِ

گفت و یادآور شد که اگر در  ن سر جنباند و از دیدگاهی دیگر سخن گفتم، شهی
ای به  مردمی بهرهای نیک نباشد، بجز تباهی و نا ندیشهپسِ کردارها و گفتارها ا

 بالد مگر با پایبندیِ شود و نمی اندیشة نیک نیز پدیدار نمی دست نخواهد آمد.
منشی نیست  ی و نیکرستگاری و پاک ، چراکه راهی به سویِشاوچرا به اَ چون بی

 .شابجز راهِ اَ
یی نباشد، همة زیبایی و گو سخن ای نیک برانگیزندة ما برایِ هرگاه اندیشه

 برانگیز خواهند شد. ستایش سخنانمان تهی از ارجمندیِ سنجیدگی و ژرفایِ
آورد،  گویی برایمان به بار می سرایی و خوب گونه سخن ناپسندی که این ویژگیِ
 ییگو جا که هیچ دروغ ازآن همانند شدن خواهد بود. گویی زبردست و بی دروغ

خوردگان  د، دیر یا زود فریبدار دلِ مردمان پایدار نگهخود را در  تواند مهرِ نمی
گذارند یا به دشمنی  دهند و تنهایش می هایش را می با خشم و بیزاری پاسخِ دروغ

 خیزند. و ستیز با وی و کارهایش برمی
 ارج بی و نمایانه خودنیک، نمایشی  نیز بدونِ پشتوانة اندیشةنما  کردارِ خوب

اک و ای پ روی اگر اندیشه ازاین پایدار و همیشگی باشد.تواند  خواهد بود و نمی
 راهنمایمان نباشد، همة گفتارها و کردارهایِ شاخردمندانه و استوار بر اَ
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پیچند و  بر دست و پایمان می شوند و چون زنجیر می ارزش نما نیز بی خوب
 کنند. جایگاهمان را لگدکوب می آزادی و آبرو و بزرگیِ

یشة نیک و استوار به اند باخته و ازخودگسیخته خویشتندمانِ که مرازآنجا
ها و  کنش ها، سازمان برپاییِ اند، همة تالششان برایِ دست نیافته شابر بنیانِ اَ

شده با آغاز بسا که کارهایِ چه انجامد. خواهانه به ناکامی می نیک هایِ واکنش
کنند و به  می روندی ویرانگر پیدا هایی باشکوه، بسیار زود زِ آرماندستاوی

 شوند. گستر دگرگون می ستیز و تباهی آزادی ابزارهایی سرکوبگر،
کشاندنِ مردمانِ زمین به  ها برایِ توانند از بهترین جای ورزش می هایِ میدان

دریغا که آنها نیز آوردگاهی  جویی باشند. همبستگی و دوستی و آشتی سویِ
 رنگارنگ. وری یا زد و بندهایِپر نمایی، فریبکاری، دروغ کینه اند برایِ شده

پوشاندنِ  اند برایِ ای فریبنده شده ورزشی پرده ها و نهادهایِ امروزه ورزشگاه
ای  ها نیز به گونه ها و پژوهشگاه بینیم دانشکده دریغا که می نو. هایِ پروری بنده

 پشتیبانِ نهادهایِ اندیشمند. خرید و فروشِ مغزهایِ اند برایِ دیگر، بازاری شده
پیدا  گریِ کشاندنِ زنان به دام روسپی زن نیز بیش از پیش به پوششی برایِ آزادیِ

زنانه و گریز از مادری به بهانة آزادی دگرگون  بارگیِ هم و پنهان و تباهیِ
 شوند. می

رهیاهویی که ورزشکارانِ برگزیده پُ هایِ پس از گردشی شتابان در میدان
 هایِ گرفتیم و به ویرانه جهانگردیمان را پی  گرفتند، زرین و سیمین می هایِ نشان
 بینِ خودبزرگ مردمانِ افروز رسیدیم. جنگ ای به یادگار مانده از مردمانی سازه

انداختند تا  سوز به راه می خانمان هایِ جنگ بهانه نابخردی که ببا بهانه و بی
ن آ هایشان چنگ اندازند. و بر دارایی دیگران را بربایند هایِ اندوخته

کشاندند یا ایشان را وادار  خورده را به بندگی می ، مردمانِ شکستخردباختگان
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، یآور شرم منشیِ کردند تا از دیدنِ چنان دد به کشتار و دریدنِ یکدیگر می
باشکوهی که آن  هایِ در میدان ای به دست آورند. خویانه دیو گذرایِ شادمانی

و گرفتاران، چون جانورانِ درنده به پناهان  کردند، بی دیوانگانِ کژمنش برپا می
چند روز  شدند و برایِ افتادند یا با درندگانِ چهارپا گالویز می جانِ یکدیگر می

پرداختند تا کسانی که  منشانه و خردکننده می بیشتر زنده ماندن، به جنگی دد
 آوردند، به مارهایِ خود را مردمانی برگزیده و بهتر و برتر به شمار می

 روییده از لجنزارِ درونشان آرامش بخشند. اکیِهدَ ژیاَ
مردی  دین آور، شاه چندان دور از بازماندة آن نبردگاهِ ننگ در میدانی نه

داد، دینداران  دست تکان می شیفتگانش داشت برایِ کهنسال را دیدیم که
بوسی به کاخِ باشکوه آن  دست که از چهار گوشة زمین برایِ ای خردباخته

 .کار شتافته بودندخدایگانِ تبه
بسیار پیشرفته، پزشکان و داروسازان و  هایِ کمی دورتر، در آزمایشگاه

گروهی از آنان به کار  روزی بودند. پژوهشگران سرگرم کار و تالشی شبانه
گوناگون را بسازند یا  هایِ درمانِ بیماری هایِ گرفته شده بودند تا دارو یا شیوه
ای  تازه هایِ ر گذاشته شده بودند تا بیماریپیدا کنند، گروهِ دیگری سرِ کا

به راه اندازان و  ناآگاهِ خود بیندازند. هایِ گونه سازمان دهند و به جانِ هم
بیشتر، آرمانِ دیگری  ن چرخة اهریمنی بجز به دست آوردنِ پولِگردانندگانِ آ

فریب  کوش و پژوهشگرانِ نوآور در آن میان، دانشمندانِ سخت ند.شناخت نمی
خویش را به ارزانی  هایِ آزادی و توانمندی آگاهان یا ادهافته و به دام دورخ

 دند.شده بوفروخته، همدستِ تبهکارانِ آزمند 
پراکنی  ها، مردمانی بیزار از جنگ و خونریزی و دروغ جایی همان نزدیکی

خواستند و  ها ریخته بودند و خشمگینانه فریاد می خواهی به خیابان و بیشینه
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 هایِ پاسخ ند.خواه بود جو و پیشرفت پایانِ سرکوبِ مردمانِ بهروزی خواهانِ
گویان  رفریبِ دروغها پوزخندِ زورمندان و سخنانِ پُ ن دادخواهیپذیر آ بینی پیش

گویا در  گر بود و دیگر هیچ.جوی و سرکوب و گاه تازشِ مزدورانِ پرخاش
 دادخواهان، آوایِخورانِ ریز و درشت،  ها و کفتارها و الشه گرگ هیاهویِ

 .یابد جویان گوشِ شنوایی نمی ستایان و برابری آزادی
گل به آب دادنِ دیگری از  دیگر دسته سر در گریبان گریختیم تا در جایِ

زمین را به چشم ببینیم تا هرگز فراموش نکنیم، این  فرزندان نابخردِ سویِ
ند که با دستِ هایی زهرآگین هست زنیم دشنه ها که بر پیکرِ زمین می آسیب

 آوریم. خویش بر پشتِ خود فرود می
شمار پرتوافشانی  بی هایِ که در آن چراغ ربیننده رفتیمبه نمایشگاهی پُ

ابزارهایی  گوناگون به نمایش گذاشته بودند. افزارهایِ آنجا جنگ کردند. می
سازندگان و  ای داشتند. فریبنده آمیزی و آراستگیِ آفرین که زیبایی و رنگ مرگ

نشان دادنِ توانایی کشتار و  زبانی و سخنانی برانگیزنده برایِ با چرب فروشندگان
م و از تند و تیز بازگشتی جستند. هایشان از یکدیگر پیشی می ساخته ویرانگریِ

 بسیاری دیدیم. هایِ ها و تباهی تاریک گذشتیم و آلودگی چند خیابانِ
چران گردِ هم آمده  انی سوردر آنجا پولدار نواز رفتیم. به مهمانسرایی چشم

ایشان چون جانورانِ  کشیدند. رنگارنگ را به نیش می هایِ بودند و خوراکی
نوشی  رخوری و بادهای پُ به اندازه ماند. نمیناپذیر دهانشان از جنبش باز سیری

جان آنان را به  رفتند و چاکرانشان پیکرِ نیمه کردند که از هوش می می
 راه شدن، بارِ دیگر دهان به خوردن بگشایند. پس از روبهبردند تا  بیمارستان می

برف ررا کج کردیم و به آغوشِ جنگلی پُ مانراه م.در آنجا هم درنگ نکردی
دشتی  ای گوزنِ بادپا جنگلِ سپیدپوش را درنوردیدیم و به همراهِ گله غلتیدیم.
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دریایی  یِها جدا شد، به سو آنجا راهمان از گوزن پوشیده از یخ و برف رسیدیم.
از شادی و  در پیکرمان دمید.  پیرامونمان جانی تازه سپیدیِ زده رفتیم. یخ

 شناختم. سرزندگی سر از پا نمی
وهستانی و پوشیده از نهادیم و به سرزمینی ک  سپیدفام را پشت سر دریایِ

آرامش و بردباری و  پوست به پیشوازمان آمدند. انی سرخبومی جنگل خزیدیم.
فرهنگِ دیگران به بازسازی  گیری داشتند و دور از چشمِچشم خردمندیِ

به  هایِ دیدار از سرزمین پیشنهاد کردند هنگامِ نیاکانِ خویش سرگرم بودند.
 با شادمانی پذیرفتیم و همراهشان شدیم. ما باشند. نیاکانشان راهنمایِ تاراج رفتة

 بینشی ژرف وآنان  ن مردمانی با فرهنگ و آگاه بودند.راهنمایانِ خردمندما
ان بود، نام یکی از ایشان رودخانة خروش منشی نیک و کیشی پسندیده داشتند.

هایی برجسته داشت و  که چشمانی کشیده و گونه ای زیبا و با نمک دوشیزه
مانندی از سرگذشتِ بومیانِ سرزمینش  بی گفت و آگاهیِ بسیار سنجیده سخن می

خرم و  هایِ کردیم، کشتزارها و بیشهآباد بازدید  از شهرها و روستاهایِ داشت.
چیز که برایمان پرسشی دربارة هر شد. جا دیده می خروشان همه هایِ آب

گویا گام به گامِ آن  هایی روشنگر آماده داشتند. ن پاسخانگیخت، همراهانما برمی
 تک مردمانش آشنایی داشتند. شناختند و با تک سرزمین را می
یم و به کشوری دگرگونه پا نهادیم که هایی جداکننده گذشت از دریاچه

کشوری  کردند. شهروندانی پریشان و تندخو در آن زندگی می
چندان دور بر بستری از کشتار، دزدی،  ای نه گونه که در گذشته شترگاوپلنگ

ن سرزمین به مردمانِ ناهمگونِ آ .خواهی پدیدار شد شکنی و بیشینه پیمان
رد منشانِ خُ تابند و به دروغکوچک را برن ایِه دروغ ند تاا شدهای پرورده  گونه
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بزرگ هستند و به  هایِ دروغ ؛ آنان شیفتةدهندخوش نشان ن مایه رویِ و کم
پردازند و آنان را شایستة  شرم می منشانِ بی دروغ گویانِ بزرگ و  پرستشِ دروغ

 پندارند. فرمانروایی بر خویش می
ویرانگری آزمندانه دیدیم سرگرم  از سرزمینِ آرزوها، مردمانی تر کمی پائین

نخوردة زمین را به ویرانی  های دست ناپذیر واپسین بخش شتابان و سیری که
فرزندانِ  برابرِ ویرانگریِ اندک از جنگلی انبوه دیدیم که اندک .کشاندند می

خود را به کشتزارها،  باشکوهش جایِ کشید و سبزیِ بینِ زمین پا پس می کوته
فرزندانِ پرنده،  خانمانی و آوارگیِ سپرد و در سوگِ بی می اشهره ها و چراگاه
پسِ  در مانده پنهان ؛ مردمانِنالید خاموش می اش خشمگین و چرنده خزنده،

های زندة سرآغاز  تا واپسین نشانه شدند آرام ناپدید می جنگلی دیرینه هم آرام
 .چگونگی پیدایشِ دینداری هم نابود شوند

هایی رازمند و  سرزمین و سرکشی به گوشه و کنارِپس از گردشی شتابزده 
روران ناشناختة باستانی به دورترین تکة خاکِ خو هایِ دیدار از ویرانه

فته را در خود جای آرام که مردمانی ناآرام و آش بازگشتیم و در کنارة دریای
 سرزمین آفتاب تابان برسانیم.تا خود را به  داده بود تن به آب زدیم

ای بزرگ از راه رسید  ه بودیم که کوسهشدندور  ن کرانةپریشانز آان اچند
ای پیش رفتیم که خشکی ناپدید  به اندازه و چند بار پیرامونمان چرخید و رفت.

 رفتیم و تا بسترِ زیبایِبه درونِ آب فرو .دیدیم شد و بجز آب و آسمان چیزی نمی
در دلم ی لپذیری دادشگوناگون شنا کردن میانِ آبزیان  یم.دریا شنا کرد

انگار نیازی به دم و بازدم نداشتم و بینایی چشمانم افزایش یافته  .انگیخت برمی
زمان را فراموش کرده  دیدم. چیز را به خوبی می بود؛ در تاریکی ژرفای دریا همه
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سرگردان در آب  های رفتم و گاه با دیدن دورریخته بودم و در بستر دریا پیش می
 شدم. اندوهگین می

ما را در میان نگِ بازیگوش گروهی نه زگشتیم،آب با به رویِ امی کههنگ
گنجید که روزی  برانگیخته و شادمان با آنها همراه شدیم، در باورم نمی .گرفتند

های بلند از آب  همانند آن آبزیان باهوش بتوانم با آن شتاب شنا کنم و با جهش
م و هنگامی که آنها راهشان شنا کردیها  نهنگ دریا بیرون بپرم. زمانی دراز با

آمد،  را کج کردند اندکی روی آب شناور ماندیم تا اندکی بیاساییم. بوی بدی می
سرک کشیدم و پیرامونمان را نگریستم، شهین با دست سیاهی شناوی را نشانمان 

 آید. پرسیدم: داد که به سویمان می
 ـ آن دیگر چیست؟

 گمان لکة نفت است. ـ بی
 اند. درازی و آزمندیمان به دور نمانده پراکنی، دست لودگیدریاها نیز از آ

ما گرفتارِ ناهماهنگی  نابخردیِ پیِ زی در  گیاهان و جانورانِ دریا چرخة زیستیِ
گوناگون دچارِ ناتوانی  هایِ پاالیشِ آلودگی آزاد برایِ هایِ گشته است و آب

ند یا در آستانة نابودی ا هارزشمندِ دریازی نابود شد هایِ بسیاری گونه اند. شده
 شکارِ آزمندانة آبزیان و کشتارِ سنگدالنة شکارچیانِ دریاییآرام  آرام هستند.

 کند. وجوش دگرگون می جنب  مرده و بدونِ هایی خاموش، دریاها را به مرداب
ها و دریا سازیِ دریاها آغاز گشته است، اگر به آلودهزندگی در زمین از 

 گمان نابودیِ بی پایان ندهیم، شده در چند سدة گذشته یدهگونة د کشتارِ آبزیان به
 زندگی در زمین نیز از دریاها آغاز خواهد شد.
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 رآشوب و خونین رسیدیم.ای پُ را درنوردیدیم، به کناره آرام چون باد دریایِ
ریختند رنگین  دریا از خونِ گرم و سرخی که مردانِ سنگدل بر آب و زمین می

داشتنی به دام شکارچیانِ  آزار و دوست ها نهنگِ بی که ده زده دیدیم شگفت بود.
برنده و  هایِ ها و تیغ آن مردانِ نادان با نیزه اند. بین افتاده نامهربان و کوته

بهره بردن  بودند آن هم نه برایِ  آفرین به جانِ آن جانورانِ سودمند افتاده مرگ
نداری کودکانه، نادرست و هایشان، ایشان بر پایة پ از گوشت و پوست یا اندام

پنداشتند اگر آن شکارچیانِ آبزی را  می ناپذیرشان سیری برآمده از آزمندیِ
که بدانند با چنین کردارِ  افتد، بی آن بیشتری به دامشان می بکشند، ماهیِ

آن کاهشِ  ، بجز از هم گسیختنِ چرخة زندگی در دریاها و در پیِیا نابخردانه
 کنند. دریایی کاری نمی ایِه ها و دیگر گونه ماهی
ویرانگر به چشم  های افروزی دانند که دودِ این آتش چشم نمی تنگ های ندانا

با پافشاری بر چرخیدن در  خواهد رفت و نشان و آیندگانشانخودشان، فرزندا
نشان خواهد ماند نه  زمین نه از تاک بر رویِ سرانجام دیر یا زود این چرخة بی

  اند. بین و نابخرد شده که فرزندانِ زمین بسیار کوتاهدریغا  نشان. از تاک
گردشی  پاره سرزمینِ پارهآن  1های خوست آب آباد و آراستة شهرهایِ در
ارجمندِ مردمانی که زندگیشان  هایِ ها و یافته با ساخته .برانگیز داشتیم شادی

هایی نو و ارها و کرد کهن و اندیشه هایِ انگیز از باورها و آئین ای شگفت آمیخته
 در آستانة رافسانه دامن کشیدیم.سپس به سرزمینی پُ پیشرو بود آشنا شدیم.

رو  به پایتختی کهن، با بازیگرانی شادمان که جشنی باشکوه برپا کرده بودند رو
 هایِ شده از پارچه ای، اژدهایی بزرگ و ساخته ورزیدهمردانِ جوانِ  شدیم.

                                                           

 خوست: جزیره ـ آب1
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ای به  بردند و نمایشی افسانه سو می آن سو و سرشان به این رنگارنگ را باالیِ
گروهی دیگر ببرِ رنگارنگی به دوش گرفته بودند و به  دادند. دیگران نشان می

بینندگان و شنوندگانِ شیفته و  پرداختند. بازگویی بخشِ دیگری از افسانه می
کشیدند و پا بر زمین  زدند و شادمانه غریو می بازیگران دست می خندان برایِ

 رفت. ریزان به آسمان می ها آتش ترکید و فشفشه درپی می ها پی ترقه بیدند.کو می
 هایِ بلندِ خانه برانگیز، در پناهِ دیوارهایِ بازی و جشنِ شادی کمی دور از آتش

 پوشِ دژخیم به بر کرده، دشنة نادانی به خاموش، پدران و مادرانِ دیومنش تن
ریختند و  ند و خموشانه اشک میآلود می دست، دست به خونِ دخترکانِ نوزاد

آن سنگدالنِ دژمنش، رنج و اندوهِ برآمده  پروراندند. امیدی اهریمنی در دل می
کردند و به خود  کشی خویش را به سادگی فراموش می از بزهکاری و فرزند

ن پندارِ دادند تا به شیرینی چنا زری می نویدِ سرافرازی به داشتنِ پسری کاکل
ما  گویا نادانی و تبهکاریِ پلیدشان را از کام بزدایند. اریِتبهک زشتی، تلخیِ

 کنیم. ددمنشی و نام آن را دگرگون می  تنها روشِ پایانی ندارد و
دستِ  پایه، زن گناهکار و هم باورهایی بی پدیداریِ دور، در پیِ هایِ از گذشته

بر  گذاری گوناگون ارج هایِ اهریمن پنداشته شده است و همواره به بهانه
 یش و بزرگداشتِ جایگاهش در زندگیِ ها داشتِ مهرورزی هایش و نکو تالش

اندوزی و کشورداری  زنان از پیشرفت در پهنة دانش شده است. زناشویی فراموش
ها و  سازمان هایِ اند، چراکه منشِ زنانه با ویژگی شده  و بازرگانی نیز بازداشته

استوار بر  تراشانة ه، نامهربانانه و دشمنخواهان انه، بیشینهجوی ستیزه سازوکارهایِ
 بیمارگونة مردساالری سازگار نبوده و نیست. هایِ اندیشه

هرچند شیفتة آنان هستند  پندارند؛ هنوز بسیاری از مردان زنان را دشمن می
رسند  پس به این باور می گذرانند.توانند زندگی کنند و روزگار ب زن نمی  و بی
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گردند و نادان و ناآگاه نگهداشته شوند و از که بایستی زنان سرکوب 
شان نیز جلوگیری شود تا بتوان همچنان بر ایشان، ستمگرانه فرمان راند  افزایش

 منشانه از پیکرشان کام گرفت. و جانور
خشمگین از کردارِ ناپسند آن زردرویانِ گمراه، سر به کوه گذاشتم و پا بر 

بر فرازِ  اد و مرا به آرامش فراخواند.ریم دن دلدافرازِ بام زمین نهادم، شهی
 مانند پیشِ اندازی بی چشم ادِ زمین زمانی کوتاه درنگ کردیم.بلندترین چک

باشکوهش  هایِ یکی از یخچال تر رفتیم و بر رویِرویمان گسترده شده بود. پیش
رفت و پیکرِ افسرده و  میاستخوانمان فروسرما، تا مغزِ  پائین لغزیدیم. به سویِ

کشیدیم و دادزنان و فریادخواهان  شادمان جیغ می کرد. رمان را سست میرنجو
خاموش پاسخی برایمان نداشتند و بجز پژواکِ  هایِ دریغا که کوه رفتیم. پائین می

گویا بر این خاکِ آلوده به دیوپرستی  رسید. بانگِ خویش آوایی به گوشمان نمی
 شود. واهان پیدا نمیدادخ خواهیِ شنیدنِ داد هیچ گوشِ شنوایی برایِ

مگوی  منش و پاسدارِ رازهایِ استوار، به روستاییانی آزاد هایِ در دلِ کوهستان
کردند و  گوناگون ایستادگی می هایِ رسیدیم که بردبار و بزرگوار در برابرِ تازش

به آنجا که رسیدیم زنان و مردان و پیران و جوانان و  گشودند. لب به گالیه نمی
آنان  در میان گرفتند. افتند و ما را چون نگینیه به پیشوازمان شتکودکان شادمان

هر  پیروانِ مردی وارسته و خردمند و به روشنایی رسیده بودند که در آغوشِ
در دیدگاهِ او یگانه راهِ رهایی از رنج،  دید. خوشی و آسایشی درد و رنج می

پیشِ آن  بود. وییاز کامج از دانستگی و رسیدن به رهاییدستیابی به وارستگی 
و روشِ کردیم تا اندکی بیاساییم و با منش  نواز درنگ کوتاهی مردمانِ مهمان

زیبایشان بیرون آمدیم تا  سپس شتابان از روستایِ زندگیشان بیشتر آشنا شویم.
 شتابزدة خود به دیدارِ سرزمینی دیرآشنا برویم. به پایان رساندنِ جهانگردیِ برایِ
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، به پرستشگاهی سرزمین آریاهای کهندیدِ گذرایمان از در نخستین گامِ باز
 زیرِ پایِ کرد. ها را خیره می زرینش چشم رفتیم که درخششِ گنبد و دیوارهایِ

سیر کردنِ شکم گرسنة خود  زرپوش، گدایانِ کاسه به دستی برایِ دیوارهایِ
کمی دورتر، دو گروهِ خشمگین چوب و تیغ به دست با  کردند. خواهشگری می

زدند، چراکه باورها و  می زخم یکدیگر گالویز شده بودند و بر سر هم
 زد و خورد باال گرفت؛ چندی نگذشت که پسندیدند. یکدیگر را نمی هایِ آئین

برافروخته گردید و ناگهان بانگِ تیراندازی با  یخونین آتشِ جنگِ خیابانی
شگاه و خانه فرو چند خودرو و رسید. مانبه گوش افزارهای پیشرفته هم جنگ

ها  خیابان اندک به همة شورشی خزنده برپا گردید و اندک به آتش کشیده شد.
 شهر کشیده شد.های  کوچه و

اش  مردمانِ سر به دیوانگی گذاشته غلتیده در آغوشِ آتش و خون را به شهرِ
در  اشت.مانند د بی هایِ آنجا نیز شگفتی اگذاشتیم و به شهری دیگر شتافتیم.و

سیر کردنِ  دیدیم که برایِ را گرسنه فرسوده، به دین گرویدگانی نیم پرستشگاهی
گرفتند و گاه خود نیز با آن  شمار از یکدیگر پیشی می هایی سیاه و بی موش

که  دیدم می را دهان و ناباور کسانی به انگشت شدند. خوراک می جوندگان هم
انوادة خویش به خود و خسیر کردنِ شکم  توانستند خوراکِ بایسته برایِ نمی

گذشتند  دینانِ گرسنة خود می ها و هم گونه و به سادگی از کنارِ هم دست آورند
هایی که مهمانِ پرستشگاه بودند خوراک  موش خندان برایِ و با شادی و لبی

آور نیز از سر و کولِ پرستندگانِ  زشت و چندش جوندگانِ سیاه، آوردند. می
خواست   دانه هر کاری دلشان میاآز سیهیچ هرا رفتند و بی  خود باال می

 کردند. می
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فتیم که ربینِ آنها نیز گذشتیم و به جشنی  دراز و پیروانِ کوتاه از خدایگانِ دم
، شوهرِ که هنوز زبان باز نکرده بودپسرکی خردسال  پا شده بود تا در پیِ آنبر

خفته در  خواره وای شیر بسته، دختر بچه زبان زنِ آن شویِ .دختری نوزاد شود
خواست خشمگین بر سرِ  دلم می دانستم بخندم یا بگریم. نمی آغوشِ مادرش بود.

 نهادند داد بزنم. نمی دیگران ارج آزادیِ آن مردمانِ نابخرد که پشیزی برایِ
کودکان را که  شود باور کرد که برخی این چنین سرنوشت و زندگیِ چگونه می

 کس نتواند به ایشان بگوید باالیِ هیچ اند به بازی بگیرند و آزاد آفریده شده
 چشمشان ابروست.

ای نشسته بود و  بختی دیدیم که پشتِ پنجره ای دیگر، زنِ سیاه در خانه
دریافتیم  کرد. نزدیکتر رفتیم و آور نگاه می شرم ریزان به آن جشنِ اشک

، چراکه خانوادة وی توانا به  برگشتة ستمدیده را زندانی کرده شوهرش آن بخت
اندکی پیشش ماندیم و به دردِ دلش گوش  نبودند. شوهرش هایِ برآوردنِ خواسته

مردانی هستند که  شنیدیم که هزاران زن چون او گرفتارِ بیدادگریِ سپردیم.
 هایِ برآورده نشدنِ خواسته بسیاری از آنان در پیِ آیند. شوهرشان به شمار می

سانش دست به خونِ یا ک شوند و گاه همسر ، دچارِ شکنجه و آزار میشوهر
زنند تا از  به خودکشی میآالیند یا خودِ ایشان دست  می یبخت ن زنانِ سیاهچنا

 برهند. سخت ن زندگیِرنجِ آ
ای  آتشکده از آن شهرِ تاریک نیز گریختیم و سرافکنده به شکسته دل
 برایِ روی و سپیدجامه چشم به راه دوخته،موبدی سپید بخش پناه بردیم. آرامش

دم که از تاریکی پا به روشنایی نهادیم  همان دنمان در تب و تاب بود.دی
دوان به سویمان آمد و خوشامدگویان بر سر و چشممان بوسه  برخاست و دوان

 زد.
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سالمند را فراخواند  بانویی  همراهِ میزبانمان، به درونِ آتشکدة فرسوده رفتیم.
راهشان بود پذیرایی  به چشم یزماناش که دیر از مهمانانِ ناخوانده او تا به یاریِ

آغوش کشید و در گوشش سخنانی  ن را بهریزان شهی سالخورده اشک بانویِ کند.
دوان به کنجِ  که نگاهی به من بیندازد رو برگرداند و دوان بی آنپس س گفت؛

دری چوبی از آن گوشه به گوش رسید. موبدِ جیرجیرِ  آوایِ تاریکی رفت.
ای به دست  باده سالمند کوزة بانویِ . نشستیم.نشینیمخواهش کرد ب سالخورده

همسرش از جا  بازآمد و با دیدنِ من در جا خشکید و لب به دندان گزید.
بانویِ سپیدگیسو با  هایِ لب و پیش رفت و در گوشِ او چیزی گفت.برخاست 

گامی پیش گذاشت و نگاهی خریدارانه به  کننده از هم شکفت. ای دلگرم خنده
 چشمانم چشم دوخت.رویم نشست و به  آهسته روبه اخت.پایم اندسر تا 

خندید و کمی باده درونِ جامِ تهی  رنگ جامی برداشتم و دست پیش بردم.د بی
 ریخت.

هایم خمید، گویی  نگریستند، دلم فشرده شد، شانه همگی به من خیره می
رد گینشان خُسن هایِ داشتم زیرِ بارِ نگاه کوهی ناپیدا بر دوشم نهاده بودند.

آن  مانند در جانم برانگیخت. کششی بی نوشیدنی جام را باال بردم، بویِ شدم. می
ان گرد شد، درخششی میزبان چشمان تر کنم. را به لبانم نزدیک کردم تا لبی 

هراسان جام را از  تراوید. ن بیرون میشهی چشمانِ گیرایِ هشداردهنده از ژرفایِ
 پا ایستادم. از جا جهیدم و سرِدرنگ  هایم دور کردم و بی لب

به  بخشی در کالبدم دمید. آرامشِ جان سرمایی دلپذیر از پیکرم گذشت و
بخشید پیش  آتشدانی که به شبستانِ سرد و تاریک، گرما و روشنایی می سویِ

آتش بلندی  هایِ زبانه هیچ دو دلی بادة سرخ را بر آتشِ فروزان ریختم. رفتم و بی
نو زدم و چشم به زبانة آتش دوختم. آتشدان زا اد پهلویِآسوده و ش گرفتند.



 ....................................................................................................................... چرخه  930

 

چشم کنارم  به ن اشکم نشست. سر برافراشتم و دیدم شهیدستی بر شانة چپ
ی بر شانة راستم بوسه زد، نیازی به نگریستن نداشتم،  ایستاده است، دستِ دیگر

 و هیچ بیم است. راستم جای گرفته دانستم که بانوی سالخورده در سویِ می
، سر چرخاندم و به موبد نگاه ام دهتن ش پنداشتم رویین و می منداشتدل ی در گمان

 .سایید کردم، از خشم دندان بر هم می
بسیار نزدیک شده  دارمذگمان بودم که زمانِ آغازِ فرشکرتِ فرزندانِ سپن بی
 ، آتشِ جاودان را به جایگاهِکردیم تا هنگام دمیدنِ بامداد بایستی شتاب می است.

اش نیز چنین  سالخورده همتایِ شید.ام ک ن دست از شانهنخستینش بازگردانیم. شهی
آتشدانِ کوچکی  چرخیدم. موبدِ خشمگین سرجنبان پیش آمد.برخاستم و  کرد.

و آتشی سرخ  دانِ انباشته از آتشِ آتشکده بوددر دست داشت که همانندِ آتش
ان گزید و چشم به من لب به دندسپیدموی  بانویِ .کشید درونش زبانه می

ن دستم را پس کشید و در گوشم بردم که آن را بگیرم، شهی دست پیش .دوخت
 گفت:
 وجویش هستیم جایی دیگر چشم به راهمان است. آتشی که در جست ـ

شکسته شد و اشک از چشمانش  دروغین از کردارمان دل آتشِ نگهبانِ
درنگ از آتشکده بیرون  و بیبدرود گفتیم  باریدن گرفت. شتابزده به بانویِ پیر

 سرزمینِ آزادگان رهسپار گشتیم. رفتیم و به سویِ
خروشان و شهرها و  پهناور، رودهایِ هایِ استوار، دشت هایِ چون باد از کوه

شگرف پا  آبستنِ رویدادیِ به سرزمینی خاموش و خفته گذشتیم. روستاهایِ
شوند تا بارِ  و نادانی رها می آگاهی آرام از نا سرزمینی که مردمانش آرام نهادیم.

دیگر سرافرازی از سر گیرند و با پشتِ سر نهادنِ شبِ درازشان به پیشوازِ 
 رشکوه بشتابند.ی روشن و پُنوروز
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 الیِ نامیدند رسیدیم و در البه اش می شهری باستانی که سوخته هایِ به ویرانه
در کویری به پرست  هاز کژمنشی نخستین بهدینانِ یگانجا مانده بر هایِ ویرانه

ا و ه نشانی از پهلوانانی که سرنوشتشان با افسانه وجویِ دور از آبادانی به جست
دیگری از  هایِ تر رفتیم و به نشانهپیش هیچ نیافتیم. ها درآمیخته پرداختیم. داستان

های واپسین پارسة ایرانیان پیروِ کیش مزیسنا  در ویرانه مردمانِ کهن برخوردیم.
 مانبیابانِ خاموش، سایة دزدانی به چشم در دلِ تاریکیِ کردیم که گردش می

و جوش و رفت و آمد   هایی ویرانگر در جنب خورد که چونان موریانه می
 بهایِ گران هایِ زدند و بازمانده پنهان کنار می هایِ گنج بودند و خاک از رویِ

 هایِ پشیزی آن گنج به دست آوردنِ ربودند تا برایِ نیاکانِ ارجمندِ خویش را می
 توزشان بفروشند. مانند و رازمند را به دشمنانِ کینه بی

 بسامانی و دزدی و پلیدیِ جا بجز نا هیچ نیز سر زدیم.  دیگر شهرهایِ به کهن
 هایِ از ویرانه توزی و آزمندی چیزی ندیدیم. برآمده از نادانی و ناآگاهی یا کینه

سربلند و کهنسالِ بازمانده  سروِبا دیدنِ  شکوه و ماندگار که رو برگرداندیم.با
 سرزمینِ آزادگان، شوری در سرم برانگیخته شد. از هنگامِ سپیتمانیِ

کویر،  آن سویِ کرد. پا میوزیدن گرفته بود و گرد و خاک بر بادِ تندی
رسیدن به  برایِکه خروشانش  رودهایِاز  سترده بود.ای پهناور دامن گ جلگه
 شناختند کرانش سر از پا نمی نیلگون و بی هایِ زدن بر آبو بوسه  پارس دریایِ

، انگار بر کشتزارها .گون نشانی برجا نمانده بود بجز جویبارهایی آلوده و مرداب
 هایِ سری هم به ویرانه .یش گرد مرگ پاشیده بودندها و پاالیشگاه ها کارخانه

 ه برجا مانده ازویران در پس آن همه زدیم. های کهن جا مانده از زیگورات به
زیستند که دیگر  شکوهِ چشمگیرِ دیروزین و امروزین، مردمانی تنگدست می

هایی  دهکده سیلی هم برایشان نمانده بود. توانِ سرخ نگه داشتنِ گونه به یاریِ



 ....................................................................................................................... چرخه  936

 

 هایِ ریز و درشت در خانه انِخرفستر دیگر نشانی از آبادی نداشتند؛دیدیم که 
 شده النه گزیده بودند. های به ویرانی کشانده شدة آن آبادی مردمانِ پراکنده

آبی  هایشان از بی ن رستنگاهِ گیاهانِ هرزه گشته و نخلبارآورشا هایِ زمین
هایی از جنگی  نگریستیم نشانه آن سرزمینِ زرخیز می به هر سویِ سوخته بودند.

 داد. خون و خاکستر می ویرانگر در خود داشت و خاکش بویِ
کشید و  می آفرینش چنگ بادِ خزان بر سازِ مرگ د.رسی شب به نیمه می

ها و  کوهستان رفتیم، از دره شتابان به سویِ ربود. برگ از شاخِ درختان می
 روزگاران از  به یادگار مانده هایِ نوشته ها و سنگ ها گذشتیم، تندیس تنگه

 شیزنِ ای بسیار کهن در سرزمی آتشکده هایِ باستان را به چشم دیدیم  و به ویرانه
 یم.گرفت راهِ راگا را در پیش رسیدیم و سپس

گریخت، همه آگاه و  خواب از سرِ آزادگان می زمین ایران در همه جایِ
شده و دریافته بودند که در آستانة رستاخیز و آغازی فرشکرت دشمنان شیار هُ

اند. دشمنانی که همدست شده و  جا به کمین نشسته خانگی و بیگانه همه درون
اند تا از آزادی ایران جلوگیری کنند و ایرانیان  وانِ خود را به کار گرفتههمة ت

 .را از دست یافتن به آزادگی و بازیافتن سربلندی بازدارند
ه در سرزمینِ فراگیرِ گسترد نابسامانیِ پدیداریِ دریافتنِ چرایی و چگونگیِ

مایه و زیرساختِ  نبُ شادانستم که اندیشة استوار بر اَ می آزادگان دشوار نبود.
ها و  مردمانی که از اندیشه نیک و پسندیده است. همة گفتارها و کردارهایِ

ی و کژاندیشی، بدگفتار منشانه دور گردند، ناگزیر به سویِ نیک باورهایِ
مایگی و  یابند و دروغ، نامردمی، تبهکاری، سست اری گرایش میردک زشت

در میان چنان  کسانی گردد؛ جدایی ناپذیرشان می هایِ ولنگاری از ویژگی
تر،  پرست رسند که دروغ می گرایی به فرمانروایی مردمان فروافتاده و واپس
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چنان فرمانروایان هم  .تر از دیگران باشند تر و دژخیم تر، پست فریبکارتر، آلوده
چون زنجیرهایی  زنند، باورهایی که گراآور دامن می واپس باورهایبه گسترشِ 

پیچند و آنان را از پیشرفت و نوآوری  مردمان می ت و پایِبازدارنده بر دس
 آورند. روزافزونی به بار می هایِ ها و آشفتگی دارند و نابسامانی بازمی

که  مگر آن ها بسیار سخت و بغرنج است تن دادن به پاالیشِ باورها و اندیشه
ست ی بجز بازنگری در آنچه ها کارد به استخوان و جان به لب برسد و چاره

مردمانِ دورمانده از پندارِ نیک، اندیشة نیک، گفتارِ نیک و کردارِ نیک  نماند.
با سرسختی در برابرِ هرگونه  آوری نرسند تا زمانی که به چنان آوردگاهِ بیم

کنند و با  خویش پایداری می خواهی در زمینة باورهایِ نواندیشی و دگرگونی
کسانی که خواهانِ بهروزی و  ویِر  در  خیزند و رو نوآوران به ستیز برمی

 اندازند. ایستند و سنگ پیشِ پایشان می کامروایی آنان هستند می
 شد. شد و بامدادِ بیداری آهسته نزدیک می به تندی سپری می شبِ دیریاز

جاویدان شتافتیم و هنگامی که به  جایگاهِ آتشِ رشور و امیدوار به سویِپُ
شماری  دختران و پسرانِ جوان و نوجوانِ بی رسیدیم، ناباور به راگاسرزمینِ 

خود را به آنجا رسانده بودند تا با نهاده  زمین ایران جایِ برخوردم که از همه
آغازِ  زمین و ترین پارسة ایران کیشِ مزدیسنا در آتشدانِ کهنشدنِ آتشِ فروزانِ 

جهان است  بدان راه که یگانه راهِ درست در ، پاشاراهِ اَدوباره بر  افکنیِ پرتو
آستین باال بزنند و دوش به دوشِ هم  ی دگرگونهنوروزساختنِ  بگذارند و برایِ

 نند.ی پیش براآباد جهان به سویهم و دست در دستِ 
یکِ دختران و پسرانِ شاداب،  با چشمانِ نمناک از اشکِ شادی، به یک

ارِ نهادنِ ک به سپس دست تیم.ستیز نگاهی مادرانه انداخ بیدار و شب توانمند، شب
هایش را به سویم  د، دستن آهسته و آرام پیش آمشهی آتش در جایگاهش شدیم.
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دویدند و در آنها  افروز آتش هایِ آن دست هایم به سویِ دست دراز کرد،
چند گامی پیش رفتیم و در برابرِ  دم آتشی سپید فروزش یافت. پیچیدند. همان

گویا زمینِ خشک،  خاک ریختیم.سپیتمانی بر  سازانِ زمین، آتشِ دیدة آینده
دم که آتشِ فروزان بر خاک بوسه زد، زمین  همان نفت بود. خاک نبود و دریایِ

آتشِ  سرکشِ هایِ زبانه گون پدید آمد. به آتش کشیده شد و درخششی خورشید
بخش  زندگی پرتوِ روشنایی و گرمایِ سویِرفتند و به هر به آسمان می سپیتمانی

 پراکندند. می
 راهی که پیشِ به سویِ آسا شادی سر دادند و سیل بانگِان و نوجوانان جوان

رسیدن به آن گاهِ ارجمند، سختی و  برایِ شده بود روان گشت. رویشان روشن
ن شهی پیشِ پایِ شده بودم. پیررنج فراوانی کشیده و در آن راهِ دشوار به راستی 

رویم زبانه  آتشی که پیشِ استوارش تکیه دادم و به خرمنِ نشستم و سر به پاهایِ
 کشید چشم دوختم. می

 آگاه و دانایِ جوانانِ زد. رسید. مهرِ بیداری از خورآیان سر می شب به سر می
گام نهاده بودند  سپیتمانیروشن از آتشِ  شایِراهِ اَرشور و امیدوار در پُ زمین ایران

ز نوروزی که در ی اچشم بر هم نهادم تا نمای رفتند. پیش می آهسته و پیوسته و
 .گنجید پندارهایم نیز نمیترین  بینانه خوشدر آنچه را که دیدم  پیش بود ببینم.

 هشداردهندة کالغ به گوشم رسید. یدم آوای همان
گویا از  ای سنگین شده بود که هایم به اندازه پلک هراسان چشم گشودم.

هنگامی  ود.و کوفتگی بر پیکرم چیره شده ب سستی خوابی ژرف برخاسته بودم.
آبِ  یهای آتش و ستون هایِ ای از زبانه که چشم گشودم در برابرِ دیدگانم آمیزه

 دست باال بردم و به مالیدنِ چشمانم پرداختم. ها را دیدم. گریزان از آبفشان
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دانستم چه پیش  نمی دیدم. دوباره نگاه کردم، گاهی آتش و گاهی آب می
سر بلند کردم تا ببینم در  گوشم رسید. دیگر بانگِ قارقار به بارِ آمده است.

 .ام ریخت بر گونه آبکی دم چیزی گذرد. همان آسمان چه می
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