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 یادداشتِ ناشر

 افسانة شهینهایِ  شهین را با نام بلندِپیش از این نشر شیدبوم دو بخش از داستانِ 
( منتشر کرده است. بر آن بودیم 0130)تیرماه سال  رازِ شهین( و 0131ماه سال  )بهمن

تیم منتشر کنیم که نشد. شادمانیم که توانس 0131که بخش سوم این داستان را در سال 
 کنیم. خیر به دوستدارانِ داستان پیشکشداستان را با کمی تأ سومبخش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نویسنده یادداشتِ

 آنبا را  انمردم و مردمیِ مردمانِ آزاده آمیخته شده روانِ با جان واز دیرباز  مهر
 روشِ منش و ورها،فرهنگ، با در و مهرورزی مهر همواره، .اند سرشته و استوار کرده

ایشان  برترین ویژگیِ ،آزادگی باستان، در روزگارانِ سرزمینی که مردمانِ زندگیِ
 .ه استارزنده و واالیی بود ایگاهِپ وجایگاه  دارایِ ،شد ته میشناخ

به چیرگیِ تازیانِ  ،اندیشمندانِ آزاده واکنشِبه هنگامِ روزگارانی بس دیرینه، 
رواییِ روش و  و استوار بر جادویِ سیاه دینِ تازیِ گسترشِ ن،شا بر سرزمین 0هاکَدَ ژیاَ

بود که روشنایی، زندگی،  کیشی بازپروریِ، پرور گستر و کین ستیز، اندوه منشِ زندگی
 ستود. داری را می و پیمان شادی، دوستی، آشتی
افزایشِ  پدیداری خردورزی، روشِ خردگرای، بازپروریِ منش ودر آن روزگاران، 

انجامید که به مردم توانِ ناکار کردنِ  پیدایشِ کیشِ مهرپرورشِ بینش، به  دانش و
با پیدایش و بالشِ کیشِ داد.  میمینو را غرَنَبه اَ تازیان جادویِ سیاهِ برآمده از وابستگیِ

هاک فروپاشید و آزادگان از دَ ژینرواییِ اَژفرماناکار شدنِ جادویِ دینِ تازیان، دُ مهر و
 رها شدند. دیوپرستانیِ ایبندِ فرمانرو
 ترس، آزار،از  تازی، پرستشِ خدایانی که 2خدایگانِ فرمانرواییِ فروپاشیِ پس از
از  مردمان ترسِد. پایدار مان ،گرفتند د و نیرو میشدن مردمان خرسند می و رنجِدرد 

ه بنیانِ یوپرستانه، کجادوییِ دهایِ  آئین برآمده از برگزاریِ آزارِ هایِ دیوها، توانمندی
دینِ  پرورِ هایِ ستیزه پیروی از فرمان واستوار گشته  آزاریدگر ـ یخودآزاربر  همه
بازمانده  هایِ ه شایستة پرستش بودنِ دیوها، دین و آئینمردمانِ باورمند ب از سویِ تازی

 از روزگارِ فرمانرواییِ تازیان را زنده نگه داشت.

                                                           

 دَهاکَ: ستیزنده با زندگی ـ اژی0
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 ، آمیختگیِدارانِ دیوپرست ایشان با دین زیستیِ و هم مهرپرستان جوییِ آشتی پیامدِ
هایِ  یابی آئین و راه دینِ تازی پرورِ کیشِ مهر با باورهایِ افزا و بینش هایِ دانش آموزه
مهرپرستان بود که فرهیختگان و فرزانگان  پرور و آزارنده به زندگیِ اندوه انگیز، ترس

 پرستی بپاالیند.کیشِ مهر را از آلودگی به دیورا به تکاپو واداشت تا 
به پیداییِ کیشِ مهر و پاالیشِ مهرپرستی از دیوپرستی، اندیشة پیروانِ کیشِ  واالیشِ

کیشی که هرگونه پیوستگی و وابستگی به دیوها را ناپسند  مزدیسنا انجامید؛
ایشان به  بندیِ چون و چرایِ مردمان از هرگونه بندگی، و پای دانست و بر آزادیِ بی می

 فشرد. منش و روش پای میآزادگی در 
روزگاری ستوده شده پدید آورد. پیروی از خردستایی  ،پیدایشِ اندیشة مزدیسنایی

که در فرجامی  در این روزگاران، پادشاهیِ شهریورگونی در کشورِ آزادگان پدید آورد
 فراگیرِ شاهیِکشورداری پدید آورد. آزادگان پادای دگرگونه از  باورناپذیر، گونه

 شاهِپیمانِ پاد ، پادشاهی داشت که همری را آزمودند که در آن هر بخشِ کشورناپایدا
هایِ  شگرف در زمینه رفتیپاییِ زودهنگامِ پادشاهی فراگیر، به پسبر .کشور بود بزرگ
سرزمینِ آزادگان را در هم شکست،  و بینش انجامید و چیرگیِ دیرینة کیش در دانش

 د.ی جایگزین کیشِ مزدیسنا شپادشاهان خودسر پدید آمدند و بهدین
زرتشتی، فرمانروایانِ گشتاسپی نیرو گرفتند و شمشیرِ یا دینِ هدینیِ پیداییِ بِ در پیِ

گونه، بارِ دیگر  هدینی را در جهان بگسترانند. بدیناسفندیاری به کار انداختند تا بِ
. گرفتاز سر  کشی ی کوتاه خاموشی گرفته بود، زبانهزمانکه  آتشِ ویرانگرِ جنگ

کشوری کشاند؛  گری را به جنگِ درون گستر، ستیزه هدینیبِ انِجوییِ گشتاسپی جاه
. خودکامگیِ پادشاهانِ گشتاسپی بوداستوارکنندة  گونة لهراسپی، هدینیِ شترگاوپلنگبِ

 دینِ ، گشتاسپیان برایِ گسترشِ فرمانرواییِ خودکامانة خود در جهان،روی بدین
در جنگِ  ساختند. هایی باشکوه می گاه و پرستش دادند را گسترش می زرتشتی
شود. چندی  به دستِ پادشاهِ نیمروز کشته می اسفندیارکشوریِ راه انداخته شده،  درون



اندازد که  ، جنگی راه میتوزیِ بهمن هکین در پیِ کشته شدنِ رستم، پس از این رویداد،
بخش دیگر را گرفتارِ بندِ  و کشاند نیمروزِ کشورِ آزادگان را به نابودی می بخشی از

 .بازدارندة پیشرفت
 پرستیِ استوارکنندة خودکامگیِ پادشاهانِ چیرگی یافتنِ بهدینی و گسترشِ یگانه

 اند کوشیده پیروانِ کیشِ مزدیسنا هموارهپایانِ هماوردیِ کیش و دین نبود.  ،گشتاسپی
 دانش، پرورشِ بینش، شِیهمواره با افزا ،زنده بماند و فراموش نشود. آنان اییخردست تا

شاهان و  پروریِ خودکامگی و بنده ،فراگیر یِ دوستیِریز و پی گسترشِ مهرورزی
 اند. کشیدهرا به چالش  مردان دین و گاه شاه مردان دین

*  
گانه دارند که به آرمانی چهار خود، گیتاییِ یِها یمردمان در زندگ :توان گفت می
چیز  چهارآن  در زندگی باید در پیِایشان  دهد. یان و آغاز و انجامش ارزش مزندگیش
جهانِ هستی و ز خود، آگاهی ا ـ افزایشِ گانگی چنین است: یک. آن چهارباشند
ها و چرایی نیاز به آن ،ها آگاهی چیستیِ دریافتنِ دانایی برایِ ـ پرورشِ؛ دوزندگی

یی، فراگیتایی و گیتاهایِ  پدیده پیوندِ نِبرایِ دریافت انش چگونگیِ به کار گرفتن
 به آشتی و دوستیِرسیدن  مهرورزی برایِ ـ گسترشِ ؛ سهجهان با هم و با ما فروگیتایی
پایدار نگه  برایِ یِ دوستیِ فراگیرریز چهارـ پی چیز. کس و همه همهخود، با  فراگیر

  .داشتنِ آشتیِ جهانی
 ن، روان وسه بخش است: ت دارایِ 0مردم بر این باور بودند که کهن انِآزادگ

 روان پیوسته و بدان وابسته است. هفروهر. هنگامی که زنده هستیم تن جان دارد و ب
نا که به ئِیکی دَ کند: ه مردم را از جانوران جدا میبرتر دارد ک روان نیز دو ویژگیِ

 وذَئدهد، دیگر بَ را می ی فروگیتاییمینوغرَنَاَبرآمده از  هایِ پدیده دریافتِ مردم تواناییِ
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در  ،روی کند. بدین می فراگیتایی مینوییِ سپنتَ هایِ پدیده ه ما را توانا به دریافتِک
مردم یاد شده  ونه از پنج بخشِبه دو گ ،کیشِ مزدیسنا پیروِ آزادگانِ باستانیِ هایِ نوشته
که  .، فرَوَشیوذَئتن، جان، روان، بَ :دیگر؛ شیوَنا، فرَئِ: تن، جان، روان، دَنخست است،
روزگارِ  کیشِ مهر است و دیگری، دستاوردِ دانش و بینشِ ادگارِ روزگارِ رواییِیکی، ی

 درخششِ کیشِ مزدیسنا.
مینو را  جهانِ پیوستگی با دو بخشِ تواناییِ که به مردم روان این دو ویژگیِ

 به سازماندهیِ مردمانِ زمین، شناسیِ روندِ خودشناسی ـ جهان آغازِ دهد، از هنگامِ می
و پیوستگی نا ئِدَ یکی روش و منشی که به یاریِ ه است.روش انجامید نش ودوگونه م

ی سازمان یافت و پیروانش جادوی هایِ با آئین دین نام گرفت،مینو پدید آمد، غرَنَبا اَ
 که در برابرِ وذَئبَ یاریِ یافته به ، روش و منشِ سازماندیگر ند؛شد دیوپرست خوانده

گرفتاری در بندِ  مردمان را از پیوستگی به دیوها و پدیدار شد تا هایش دین و آیین
خودآزار جادوییِ  هایِ آئین به رنجوریِ برآمده از برگزاریِو خدایان رها کند  بندگیِ
، کیش نام گرفت. آزادگانِ کهن، دگرگونه این روش و منشِ دگرآزار پایان دهد. و

، دوـ ین یا پوریوتکیشیـ کیشِ نخست : یکاند بودهه به سه گونه سازمان داد کیش را
 مزدیسنا. ـ کیشِ کیشِ مهر، سه

* 
شد،  ریزی می پی مردمانِ خردآزمای 0در روزگارانی که فرهنگ و شاروندیِ

با گسترشِ دانش و کردند از دیوپرستی دوری کنند و  همواره تالش می آزادگان
ویش زندگیِ خ بالشِرامش و  را کارآمدتر کرده، بر آسایش،پرورشِ بینش، کیش 

بر  مردان، دانشمندانِ پژوهشگر ن از سویِ دیندی گسترشِ پا به پایِ ،روی  بیفزایند. بدین
  افزودند. گستره و ژرفایِ دانش و بینش می
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 ای ماندهج جهان بر مردمانِ آزادة نیاکانِ آنچه از فرهنگ و باورهایِ پایة بر
استوار گشته  جویی تیو آش خردپروری ستایی، روشناییبر بنیانِ  ،کیشنخستین  است،

 گیتاییِ هایِ روشنایی ،پوریوتکیشان .اند کیشی خواندهپوریوت آن را بوده است که
 دانسته بودند که زیرا کردند؛ ستایش میخورشید، ماه، ستارگان و آتش را برآمده از 

ن وابسته به روشنایی و اگیاهان و جانور مردمان، و رویش و بالشِ آسایش و آرامشِ
 آورد. و سرما مرگ می اندانگیز تاریکی ترس برمی گرما است،

هایِ گیتایی و گشوده  فراتر رفتنِ کاوشگریِ اندیشة مردمان از دانشِ شناختِ پدیده
به رویشان، چالشی دگرگونه برایِ  و فروگیتایی فراگیتایی هایِ شدنِ دریچة بینشِ جهان

ز پیوستگی و وابستگی به برآمده ا . درد و رنج و آزارِکهن فراهم کرد خردآزمایانِ
بر کشورِ  زیستیزِ تا جهانِ تاریکی، و چیرگی یافتنِ دیوانگانِ زندگیبرآمده از دیوهایِ 
در پیِ خشنود کردنِ دیوها و به دست و دار و تازیانه  0انیکه به یاریِ کَرپ آزادگان،

 خودآوردنِ نیروهایِ جادویی بودند، فرهیختگان و فرزانگان را واداشت تا بینشِ 
ی و پیوندِ آن برایِ آگاهی از رازهایِ جهانِ فروگیتجهانِ مینو را ژرفا بخشند و  دربارة

 با گیتی بکوشند.
و  هایِ فراگیتایی رازهایِ جهانِ مینو بر دانشِ مردمان از پدیده کوششِ جویندگانِ

ن کیشی که با جادویِ سیاهِ تازیا .انجامید مهر کیشِافزود و به پیداییِ  فروگیتایی
 د تا سرانجام به توانمندیِ بایستة دانشی ـ بینشیگام پیشرفت کر به درآویخت و گام
 دست یافت. هاکَدَ ژیپرورِ اَ هایِ جادوگرانِ دین توانمندیبرایِ درهم شکستنِ 
ن برایِ ویااک دیوپرستی. کوششِو  مهرپرستی آوردگاهی بود میانِ ،روزگارِ کیانیان

دُژپادشاهی زش با دیوپرستانِ بازمانده از روزگارِ بازداشتنِ مهرپرستان از آمی
آورد و به  هایِ گوناگون برایِ دانش و بینشِ سپنتایی پدید می ، چالشهاکَدَ ژیاَ
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 روزافزون به واالیشِ اندیشه و پاالیشِ نیازِ زد. پیدا و پنهان دامن می یهای کشمکش
کاوس  کاویانِ روزگارِ کیچراکه،  شد؛ می تر نمایان ای روزافزون به گونه مهر کیشِ

  شناختند و از آزمودنِ هیچ کاری پروا نداشتند. مرزی برایِ دانش و بینش نمی
 کیشِ در روزگارِ کیخسرو به پیداییِ ،کیشِ مهر و پاالیشِ اندیشة آزادگان واالیشِ
افروزی  پروری و جنگ به کین برایِ پایان دادن ، تالشآن روزگاردر انجامید.  مزدیسنا
گریزی و مینوگرایی،  ناپایداری انجامید. پس از گرایشِ کیخسرو به زندگی امیابیِبه ک

برآوردنِ دیوپرستی،  دیگر زمینه برایِ سر از توانمندیِ کیشِ مزدیسنا کاسته شد و بارِ
 فراهم شد. جویان افروزانة جاه پروریِ جنگ پروری و کین دین

* 
 شی است برایِ بازخوانی وشهین که در دست دارید، تال داستانِ شِ سومِبخ

هایِ بازمانده از روزگارانِ باستان، تا با  باورها و داستان دگرگونة کهن بازشناسیِ
گرفتارش  اکنون را آنچهشناختِ چیستیِ گذشته، چرایی و چگونگیِ پدید آمدنِ 

 را از بلندایِ و ماگریبانمان را گرفته  آنچه دریابیم. تنها با دریافتنِ چیستیِ هستیم،
روی  خردی و دنباله بندگی، بردگی، بی آزادگی و خردمندی به ژرفایِ آزادی،
خواهیم  آور، و آگاهی از چرایی و چگونگیِ رسیدنمان به این دوزخِ بیم دکش میفرو

 توانست برایِ ساختنِ جهانی شایسته دست به کار شویم.
 

 ـ کرج شاهین پارسی                                                                
 خورشیدی 0131ماه سال  دی 01
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 دلهره
 
 
 

ابرها دوخته بود و  چشم به تیرگیِهنة درخت نشسته و بر کالغی تنها بر شاخة
تر  تیره دم به شناور بودند و دمباردار، خرامان در آسمان  جنبید. ابرهایِ هیچ نمی

را به نرمی تاب جنباند و پرندة سیاه  خفته را می درختانِ هایِ شاخه شدند. باد، آرام می
 د.دا می

 خوابِآغوشِ تخت لمیده بودم و دلگیر از نگرش به باغچة آرمیده در  رویِ
 دگرگونیِ گذشته روی داده و زندگیم را دستخوشِ هایِ به آنچه در ماه ،زمستانی

 اندیشیدم. می ،مانندی کرده بود بی
 آتشی سرد و سبز هایِ زبانه در میانِکه ام  نیپیش زندگیِ فرجامِ به یاد آوردنِ پس از

 بازیافته دی و خوشیِدوباره شا و جانم چنگ انداخت.افسردگی بر دل  به پایان رسید،
اندوه و ناشادی شدم. خسرو از چشمم  گناهِ م گریخت و دیگر بار گرفتارِا از زندگی
 شگفتی بر دلم چیرگی یافت. مهریِ افتاد و بی
 زنی دیگر به زندگیِ تر و ویرانگرتر از راه یافتنِ چیز شکننده هیچ، بانوانبرایِ 

 ترین رفتارها و گفتارهایِرآو ترین و رنج سخت توانند که زنان می با این نیست. انشیا
توانند  اش بدارند، هرگز نمی دوستناشنیده گرفته و همچنان  را نادیده و شانهمسر

خانواده کشوری است که تنها یک پادشاه در  شکنی را از دل بزدایند. دلگیری از پیمان
 وو را ندارد.و هیچ زنی چشم دیدنِ هَ گنجد آن می
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گر به ا .دیدم یِ همرو در شیدا را نشسته رو م، خسرو وروزی که به خود آمد
 تنم لرزید، در نشست. هم می هایشان بر لب ،نخوانده بودمخود نجنبیده و خسرو را فرا

شرمانه از زنی دیگر کام  یچشمم ب خودم و پیشِ گنجید که خسرو در خانة باورم نمی
 بگیرد.

 سرو بسیار کوشید تا بپذیرم کههرگز نتوانستم آنچه دیده بودم را فراموش کنم. خ
راه یافتن به دلش  او برایِ هایِ تالش هیچ پیوندی با شیدا نداشته و همواره در برابرِ

تر  مهرش در دلم کمرنگ ،دیگر باورش نداشتم و روز به روز است. پایداری کرده
خته ش برانگیا گرم هایِ بوسهسخنانِ مهرآمیز و گرایید. از  خونم به سردی می شد و می
از نگریستن به  شد. کشید چندشم می نوازش بر پیکرم می گاه دستِدم و هرش نمی

که  را ببینم رازگشا چیزی هایِ هپنجرآن  ترسیدم از چراکه می ؛چشمانش هراس داشتم
 ش را نداشتم.ا پذیرفتن توانِ

هرچه توان شدند.  ها پیاپی سپری می گردید و روزها و شب چرخِ گردون شتابان می
دیگر از خود  شد. تر می تر و آشفته روانم پریشان ،یافتم پیکرم را بیشتر بازمی دابیِو شا

به  گذرانده بودم آگاهی داشتم. از سر پیشین گیتاییِ زندگیِ بیگانه نبودم. به آنچه در
 بدونِ شده و ای سپری دهروزگار را به آزمو آن هایِ دوستانم توانسته بودم یادمان یاریِ
 افزایشِ آگاهی، گامی تازه در روندِ برداشتنِ دگرگون کنم و برایِ ،شرانگیزب توانِ

 آماده شوم. دلگیری از یِ دوستیِ فراگیرریز و پی مهرورزی گسترشِ ،دانایی پرورشِ
شد و تن و روانم را  کورتر می وزکه روز به ر ای در کارم افکند خسرو گره

 فرسود. می
پیوندی  ،با خسرو زندگی یِ پس از آن،هارویداد پریشی و پیش از گرفتاری به روان
 به یاریِتوانم  پنداشتم باید فرزندی بزایم و بپرورم و تا می می مهرورزانه و شیرین بود.

 پیشینة زندگیِ آگاهی از دشوارِ آزمونِ گذاشتنِ سر پشتِ پس از .دیگران بشتابم
فروهر با  تم کهدریاف زندگی و جهانِ هستی، ام و آشنایی با رازهایِ شگفتِ دیرینه
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او را از  ای فریبنده هایِ دلخوشکنک نچنابسا  و چهگردد،  بازمی آرمانی واال به گیتی
 .گیریِ آرمانِ برگزیده بازدارد پی

ها و  گذشتن از گردنه گمان برایِ رو دارم که بی گذر پیشِ راهی دراز و سخت
دریغ که تنها  داشت.روان خواهم  همراهی همسر و هم هایش نیاز به پشتیبانیِ پرتگاه
نیاز دارم او را  همسرم ام، زمانی که بیش از هر روزگاری به همراهی و همدلیِ مانده

دلش  شکنی کرده و زنی دیگر از مرزِ توانم به کسی که پیمان هیچ نمی ام. از دست داده
توانم سخنانش را باور کنم،  گرم باشم. چگونه می پشت ،گذشته و بدان سرای راه یافته

ام بوده و از خسرو  ام و شیدا هر روز و هر شب در خانه خود بوده ها از خود بی هما
به هایش  تنها بیرونش نکرده و دربارة کژرفتاری همسرم نه است.کرده  دلربایی می
، نیازمندِ مهرِ شیدا بوده و به او دلبسته شدهخودش  مان چیزی نگفته، به گفتة دوستان
پندارم راست  که می ز دست به او نزده است. با اینکه هرگکند  چند پافشاری میهر
اگر به خود  اندیشیده است. وای که گمان هستم، به کام گرفتن از شیدا می گوید، بی می
 شد. شیدا آرامگاهش می آغوشِ ،دیر یا زود ،آمدم نمی

زناشویی  گیرند و با هم پیمانِ یکدیگر را به دل می هنگامی که زن و مردی مهرِ
دریغ  روانی تالش کنند. رسیدن به هم برایِ ،تنی و همسری ، باید فراتر از همبندند می

همسر را  داشتنِ رود و هرگز شیرینیِ تنی فراتر نمی بسیاری از مردمان از هم که پیوندِ
که این  روانیِ زن و مرد است. با این کالبدهایِ آمیزشِ تنی، چشند. پیامدِ ناگزیرِ هم نمی

و به پایداریِ پیوندشان  انجامد می دلبستگی و وابستگیِ آنان به همبر  روانی آمیختگیِ
 چراکه پیوندِ کند؛دگرگون همسرانه به پیوندی تواند پیوندشان را  رساند، نمی یاری می

زن و مرد از  تنها از راهِ شناختِ دوسویةروانی  هم همسری و فراتر از آن پیوندِ
 آید. ی و روانیِ یکدیگر پدید میهایِ تن ها و ویژگی ها، توانمندی خواسته
 گیتاییِ گونه که پیکرِ هایی دارد، به همان زن و مرد ناهمسانی روانیِ کالبدِ ساختارِ

 پیش از بازگشت به زندگیِ ،هر زن و هر مرد هایِ یکی از گزینش آنان یکسان نیست.
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 شانوهرفر بیش از پیشِ واالیشِ در راهِ هم همسر است تا به یاریِ گزینشِ ،گیتایی
یاری و  همروانی،  هم هِ دست یافتن بهاتالشِ همسران در ر. بر این پایه، ندتالش کن

برند و از دستاوردش هر دو  ای است که دو همسر با هم پیش می همراهیِ دوسویه
 شود. شوند و هرگز یکی به ابزارِ پیشرفتِ دیگری فروکاسته نمی برخوردار می

گیرند تا  بهره می شان از دم به دمِ زندگی ،همسرانِ آگاه از آرمانِ زندگی
ها  کاهشِ ناهمسانی . باکاهندها ب داده و از ناهمسانی را افزایش شان یروان هایِ همسانی
شوند و اگر  روانی نزدیک می روانی یا هم یکسانیِ ها، همسران به همسانی و افزایشِ
یافتنی در زندگیِ  دست فتِترین پیشراز چشیدنِ مزة بر دست یابند، روانی به هم بتوانند

 .کام خواهند شد گیتایی، شیرین

 از و هدگیتایی پی بر زندگیِ چرخة به رازهایِ ،همسرگزینی کسانی که پیش از
هایی  جویی، سنجه شوند، فراتر از انگیزشِ جفت خود آگاه می زندگیِ آرمانِ
ز بازگشت به را که پیش ا بندند تا کسی به کار می همسر گیرانه برایِ گزینشِ سخت
دیگر که پیش از دسترسی به دانش و  اند را بازشناسند. کسانِ برگزیدهبه همسری  گیتی
یا  هایِ زیستیِ تنِ خویشهایِ برآمده از نیاز انگیزش بایسته و شایسته، تنها پیروِ بینشِ
پیوندِ  چیستیِتوانند  نمی ،گزینند زیستی برمی برایِ همجفتی  ،ـ روانی فرهنگی فشارِ
 روانی. چه رسد به هم ،سرانه را دریابند و بیازمایندهم

تنها سنجة  که یاندیشان . سادهستگزینیِ جانوران یکسان نی ینی با جفتهمسرگز
زیستی  و همتنی  هم نیازهایِ زیستیِ تن و یا ناگزیریِ فرهنگی است، بجز گزینشِ آنان

فرزند و یش و پرورشِ زاجز بشان نیز  و میوة زندگی برند ای از جفتِ خود نمی بهره
 نخواهد بود.یافتن به نام و ننگ  ه دستو گا دارایی اندوختنِ

گزینند که پیروِ آرمانِ  همسری برمی فروهرها، گیتیایی پیش از بازگشت به زندگیِ
 پوشاننده هم پیکری و کالبدیِ ساختارهایِدارایِ  هنگامِ بازگشت به گیتی، شان، زندگی
همسری برگزینند،  ه در گیتی همدیگر را بازشناسند و بههرگا ،روی ازاین شوند. می



1 دلهره *    

خواهد بود. ناآگاهی از رازهایِ مهروزی و آرامشی روزافزون  آمیخته با پیوندشان
و  کاهد و نادرستیِ گزینش ومیتنی فر زندگی، پیوندِ میانِ زن و مرد را به همچرخة 
تنش و ناسازگاری  بهپیوندشان را  ،زن و شوهر پوشانندگیِ پیکری و کالبدی ناهم
 بکشاند. 0کامگی نرَشدن به وَ گرفتارشکنی و  بسا آنان را به سویِ پیمان د و چهآالی می

 در پیِ زن و مرد روانیِ کالبدهایِ آمیختگیِ ه و به چگونگیِبرد فرو سر در گریبان
 و گرد که بادی سخت وزیدن گرفت و توفانِ اندیشیدم می آن آمدهایِ ی و پیآغوش هم

نگاهم به  یِ نشسته بر سرشاخة لرزان قارقار سرداد.تنها کالغِ برپا کرد. خاک
در برابرِ  و پرهیاهو سرسخت ناپذیر از شاخه بود. اش دوید، انگار بخشی جدایی سوی

 .کرد تازشِ باد پایداری می
 آشفت. باد موهایم را می بردن به خانه نداشتم.  ای برای برخاستن و پناه هیچ انگیزه

هایم به هم  لرزید و دندان تنم از سرما می چشمانم رفته و اشکم سرازیر بود. رخاک د
 در پیکرِ هایش پدیدار شد و زبانهی رگة درخشانآذرخش زد و  خورد. ناگهان می

برهم  . آوایِدلرزی تندر از بانگِزمین ناپایدار یافت.  جهشی ،یِ تیرهابرها درهم تنیدة
شنیدم که نزدیک  را می شتابانی هایِ گام تقِ تق ید.آهنین خانه به گوش رس درِ خوردنِ
 ، بهدرخت لرزان بر شاخة به یکباره کالغِنگاهم به کالغ خیره مانده بود. د. ش می

 قارقار آور ر پائین انداخت و با بانگی دلهرهس سویِ گذرگاهِ کنارِ باغچه چرخید،
  شناختم. ا میای ر پرخاشگرانه قارقارِ نچناچراییِ سر داده شدنِ سرداد. 

دلم را لرزاند. بیمناک جنبیدم و ای ژرف  دلهره ،از هیاهویِ هشداردهندة کالغ
و در مغزم پژواک شتابان درهم آمیخته  هایِ گام و بانگِ قارقار آوایِ راست نشستم.

ای  بیگانهیک آن پنداشتم  بازدمم آشفته شده بود. تپید و دم و دلم به تندی می یافت. می
پاهایم بر زمین  ه یافته است. دلم لرزید. کامم خشکید. از جا برخاستم.به خانه را
 قارقارتوان پرخاشگرانه  پیکرم لرزشی ناخوشانید داشت. کالغ با همة استوار نبود.

                                                           

 کامگی: آزمندی در کامجوییِ جنسی ـ ورن0
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 تخت افتادم. از ترس جیغ کشیدم و رویِ ای سیاه نمایان شد. کرد. ناگهان پیکره می
 لرزانم پنهان کردم. هایِ دست ام را در پسِ چشم بستم و چهره

خته بود و گویا خروشان در پیراهنم آوی آورد و بادِ مغزم را به درد می قارقار بانگِ
با دلواپسی  خسرو را شنیدم که آشنایِ . آوایِبربایدم لرزان تنِپوش از  تن خواست می

ام  گونه به سویِ شتابان را دیدم که اش چشم گشودم و دست راند.نامم را بر زبان 
 خواهانه گفتم:غ زدم و خود را پس کشیدم و فریادبیمناک جی مد.آ می

 ـ به من دست نزن.
به خاموشی گرایید. چشمانش  . فروغِو از پیشروی بازماند خسرو خشکید دستِ
دست پس کشید و کمر راست کرد و  کرد. پس از درنگی کوتاه گین نگاهم میاندوه
 پرسید:

 کنی؟ چه می در این توفان اینجا ـ چه شده مهربانو؟
آمد و سر به  به چشمم بسیار بزرگ میهمسرم  سرش آسمان تیره بود. پشتِ
 در پسِ سرِ خسرو ناگهان آذرخشی .کرد می قارقارکالغ همچنان  سایید. آسمان می

زمین را به لرزه  ،تندر آسمان را شکافت و به دنبالش غرشِ پرتو افکند و سینة
کنان قارقارپرگشود و  د. کالغی تند آغازیبارش ،در چشم به هم زدنیآسمان،  درآورد.
از  کرد. ایستاده و نگاهم می وخسر مان کرد. آسا به یکباره خیس سیل بارانِ دور شد.

 ه پناه بردم.جا برخاستم و لرزان و ترسان از کنارش گذشتم و به خان
و به  آتش نشسته ، رو در رویِآتشگاه نزدیکِخانه رساندم و  خود را به مهمان

ست. چند بار سرفه خسرو به خانه آمد و در را ب آتش چشم دوختم. سرخِ هایِ بانهز
 سرش بست. خوابگاهمان رفت و در را پشتِ آشپزخانه و سپس به به کشان کرد و آه

 تر از روزگارِ گذراند، سخت سختی را می روزهایِ همسرمدانستم که  به خوبی می
بیزار بودم.  هم نشو نداشتم و از دیدهیچ مهری به ا در دلم خود بودنم. بیخوداز
 اش رخسارِ چهره کردم در پسِ توانستم سخنانش را باور کنم، هرگاه نگاهش می نمی
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کرد. با  زاری میجانم را انباشته از نفرت و بی شد و دل و کامة شیدا پدیدار می ورن
 سوخت و هیچ دلم برایش نمی ،یافتم همسرم را به روشنی درمی اینکه تلخکامیِ

ام و  دلباختگی د وارزشی بو بی مردِ او در باورمآورد.  ش خم به ابرویم نمیا آزردگی
 و شتابزدگی بوده است. نادانیناآگاهی و  ش به همسری از سرِا گزینش

 گرفت. اشکم روان بود و از میو سراپایم را فرا جوشید میتبی سوزان از درونم 
به بهایی  هگین خسرو در گوشم پیچید.اندو آوایِ .کشیدم تلخی و خشکیِ کام رنج می

 کنارم نشست و مهربانانه پرسید: او ندادم و هیچ از جا نجنبیدم. پیش آمد و
با  وگو کنیم. گویی؟ ما باید گفت دهی؟ چرا سخن نمی آزار می ـ چرا خودت را

انگار بیگانه  شویم. هم دور و دورتر می به روز ازای روز  رفتاری که پیش گرفته
 کم نگاهم کن، شهین جان، مهربانو، دلبندم. کنم. دستِ زی بگو، خواهش میچی ایم. شده

سرخ خیره مانده  آتشِ به دلم مهرکی جنبیدن گرفت. آوایش گرفته بود و لرزان. تهِ
 آه کشید و ام واکنشی نشان بدهم. دلشکسته همسرِ توانستم به سخنانِ بودم و نمی
 آهسته پرسید:

 م؟ات کن انم نوازشتو ـ می
دلنشینی در  هایِ یادمانچشم بستم،  . دلم لرزید. مغزم به تکاپو افتاد.هیچ نگفتم

نوازش  خواه، تنم نیازمندِ وسههایم ب لب اش بودم. آغوش دلتنگِ برابرِ نگاهم نمایان شد.
 آشکار کردنِ دریغ که توانِ سرشار از مهرش بود. سخنانِ شنیدنِ و گوشم تشنة

دلم و دم و بازدمم  تپشِ را نوازش کرد.ام  سردش گونه انِانگشت .نیازهایم را نداشتم
 را به پیکرم چسباند و سر اش ، تنِ لرزانما دودل و بیمناک از واکنش تندی گرفت.
به برانگیخته  لرزشی خوشایند سراپایم را لرزاند.د و بر بناگوشم بوسه زد. نزدیک آور

کشید و با همة توان در درنگ در آغوشم  بی سویش چرخیده و خود را رها کردم.
ای  خود را به گریه خاموشم جایِ باریِ نیرومندش در بندم کرد. اشک بازوانِ میانِ

 سرم نهاد و گفت: بر دلخراشی داد. سر دردمندانه و زاریِ



8   آرمان شهین

ام! هرگز  دانم که با تو چه کرده ـ گریه کن دلبرکم، گریه کن تا سبک شوی. می
 خود را نخواهم بخشید.

پس سرانجام شدن به گناه داشت.  0ستوخَ ش رنگ و بویِا ود که سخنبار ب نخستین
ای بوده که به شیدا دل ببندد و  م برایش بهانها پذیرفته بود که پیمان شکسته و بیماری

زنان،  گوشِ بگوید، بیشتر و بیشتر، اش پندارهایی به هم ببافد. دوست داشتم باز درباره
لرزاند  دلشان را می ،از مهرزیبا و سرشار  سخنانِ ای است که به دلشان راه دارد. یچهدر

پردازان نیز به سادگی فریبشان  بسا دروغ ربایند و چه می دلشان را پرداز و مردانِ سخن
خاموشی کرده چند ماه همسرم را وادار به  جانم لرزان از نیاز به شنیدن بود.دهند.  می

 هرِبیندیشم. بردبارانه پذیرفت، مُه و آنچه باید انجام شود آمد بودم تا به آنچه پیش
شد  پذیرفت، خاموش نمی کاش نمی ای پیش گرفت. گیری و کناره خاموشی بر لب زد

 گرفت. و کناره نمی
دلم را افسرد و مغزم را انباشته از  ،ام انهچند ماهة فرمانروا بر کاش خاموشیِ
دم. دیدنش بیزار بو نمود و از م بیگانه میبه چشمهمسرم بیهوده کرد.  هایِ پنداربافی

گفت. هنگامی که آرام  خواهانه سخن می ریختم و خسرو پوزش زمانی دراز اشک می
خود  ام را گرفت و سرم را بلند کرد و به سویِ دست پیش آورد و چانه گرفتم،

تاب  اش لرزشی بی پریده رنگ هایِ لب چرخاند. چشمانش درخشان از اشک بود.
سر پیش آورد و چشم بست و لب بر لبم  سرد بود. هایش سرخ و دستش داشتند. گونه
 د. انگیزشی در درونم خروشید.هایم بخشی ای گرم جانی تازه به لب نهاد و با بوسه
توانستم در  ش کشیدم و تا میا دست جنباندم و به آغوش گفتن نبود. سخن دیگر جایِ

را از  یکرمپ جایِ جای ،جوششی خوشایند آوردم. فشردمش. به سختی دم برمی بَرَم
  آزمودم. فتنی تازه را میرهاند و شکُ افسردگی و خمودگی می

* 
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3 دلهره *    

، کنار شبی دراز و سرشار از بوس، یِخوش خواب بودم. پیکرم بویناک از مستِ 
ست و سُ ها وارفته بود. نازبالش در آغوشِمهرآزمایانه،  هایِ و زمزمه آغوشی هم

از خسرو از بستر برخاست و  م.کرد و نوازشش می هدبر پیکرم لغزان سرمست دست
یکرم م، گویی نیرویی در پاش کن خواستم برخیزم و همراهی . میبیرون رفتخوابگاه 

چشم  در خاموشیِ خانه پیچید.آب  ریزشِ شرشرِ آوایِ نمانده بود، نتوانستم بجنبم.
چشم گشودم و  .دلم لرزید روان دیدم. بستم و در پندارم همسرم را دلسپرده به آبِ

آنچه  به یادآوریِ گی کردم و دوباره دراز کشیدم وشتابم، درنبخیز شدم تا نزدش  نیم
 انه از سرگذرانده بودیم پرداختم.خسرو به خ بازگشتِ از هنگامِ

 مان چنان ة مهرورزی و جوششِ دلباختگیدگربار با فروزشِ ،شبِ سال درازترینِ
شتیم خروس خروشِ پنداخانه  خروسِخروشِ  برخاستنِ آوایِکوتاه شد که با 

 داده است. هنگام سر نابه
زدودنِ  و زمزمه آغوشی، هم چینی، کنارجویی، ، بوسهگساری شبِ چله با می ایِازدر

 پرور جانشکوفا و ی لبخند کامیابیِ گذراندنِ شبی شورانگیز،دیر نپایید.  زنگار از دل
به بازآمدنِ ناگهانیِ  . در بستر آرمیده ونمود ه بود که ناپژمردنی میدنشانم های بر لب

 اندیشیدم. آرامش به جان و روانم می
* 

جایِ رفتن به  خواست به دلم می سخت دشوار بود. دل کندن از خسرو برایم
دریغ که خویشتنداری پیش گرفت و  م بماند و بسترم را گرم نگاه دارد.دنز ،دانشگاه
گرمابه رفتم و تن به آب  ز رفتنش بهپس ا هایی دلربا بر لبانم نشاند و رفت. تنها بوسه
روان خمودگی را از  آبِ جوشید. پایم میفته بودم و شادی در سرایاه تاز جانِ سپردم.
در خوابگاهمان  بیرون آمدم. سرمست و سرخوش ام، یشاداب . پس از بازیابیِتنم زدود

پوشی نارنجی  تن سپس روی و گیسو آراستم، کنان آینه نشستم و زمزمه رو در رویِ
در خانه زدم و نگاهی گذرا به چرخی  ،م. هنگامی که از خوابگاه بیرون آمدمپوشید
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اندازی دلگیر پدید آورده  چشم گسترده و خاک دامنگردوانداختم. روپوشِ  پیرامونم
گردِ اندوه از رخسارِ دگرسانم را با روبیدنِ  0هرمزدروزِ شدم تا دست به کار بود.
ها را گشودم.  را برچیدم و پنجره ها جنبان پردهو سر کنان . زمزمهمکن ام آغاز انهکاش

 تا بروبم و بشویم و بسابم و بیارایم. کردمدست دستکش به روسری به سر بستم و 
درونِ رختشویِ خودکار ریختم و آن دستیارِ کارآمد را به کار انداختم. ها را  پرده

 به سویِ ابانخانه پیچید. شت زنگ در بانگِ گشتم که خانه بازمی داشتم به مهمان
 رفتم، گوشی را برداشتم و پرسیدم: خودکار دربازکنِ

 ؟ـ کیستی
 م.هست ـ درود شهین جان، فرانک
 ـ درود نازنین، بفرمایید.

سرِ  را گشودم و بیرون رفتم. کالغِ نشسته بر جایش گذاشتم و در گوشی را سرِ
 تقِ تق آوایِ ام گرفت. از کارِ کالغ خنده رفتن رید. ید و هنگامِکش پر کنانقارقار دیوار
لب و سرجنبان  خندان ،هایِ فرانک نزدیک و نزدیکتر شد. هنگامی که رخ نمود گام

به سویش رفتم و برایش آغوش گشودم. پیش آمد و در آغوشم جای  آمد. پیش می
خندان روسری از سر کشید و نگاهی به  یکدیگر زدیم. هایِ ها به گونه بوسه گرفت.

 گفت: ریدة کالغ انداخت و
 .امروز م از هدیةه ـ این

آسمان کشاند. نشانی از پرندة سیاه  کالغ نگاهمان را به سویِ قارقارِ خندیدم.
سپیدپوش  آمدند و بر زمینِ از آسمان فرود می خوران وتاب برف پیچ هایِ دانه ندیدیم.
 نشستند. به خانه رفتیم و در را باز گذاشتیم. می

 :ادمان دست بر هم کوفت و پرسیدتا پا به خانه گذاشت، شفرانک 
 ای؟ گرفته ـ پادشاهی از سر
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 گرفتم. نشاندم و سروری از سراورنگ  دیشب خسرو را بر ـ آری.
 آفرین بانو، آفرین.ـ 

 خانه رفتیم. فرانک نگاهی چرخاند و گفت: به مهمان
 .بجنب شهبانو، کشور نیازمندِ سامانیِ تازه استـ 

 افروز سرمایِ آتش آبِنی، بدونِ ید گلویی تر کـ شتاب مکن مهربانو، نخست با
 گزندة دی را چگونه تاب خواهی آورد.

 ـ من بی می مستم بانو.
 سرمستی داری، تن و روانت را هماهنگ کن تا نچایی. دانم که روانِ ـ می
 ز بداندیشیِ دیو و دد رها شوم!ادمی  چه از دوست رسد نیکوست! بده می تاـ هر

شیدیم و سرخوش و سرگران برخاستیم تا خانه بتکانیم و سرخ نو چند جام میِ
 وازیم.نرازگشا ب گوش با سخنانِ

در  دوباره م را به یاد آوردم،ا پیشین زندگیِ به پایان رسیدنِ از روزی که چگونگیِ
 دوستانم جایِ و از خسرو کناره گرفتم، دمروزافزونی گرفتار ش افسردگیِ چنگالِ
 روم.بتنهایی و خاموشی فرو  و نگذاشتند در گردابِر کردند همسرم را پُ خالیِ

 پرسیدم: م.یروبیدن شد سرگرمِگرفته و جارو به دست 
 ؟درینن ها به سرِ من و تو می چرا کالغدانی  میـ 
 .دن دارندوستما... شاید !نمدا چه میـ 
 !واـ 

 .در این است که ریدة کالغ بو ندارد داستان ـ خوبیِ
 خندیدم و پرسیدم:

آیا آن نام با ؟ اند بودهگذاشته کالغ  را کیشِ مهر نخستِ نامِ پایةکانمان انی چرا ـ
 ؟این پرنده در پیوند بوده

 ، هم نه.ـ هم آری
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که از دانش و بینش بهرة بسیار  سخن و شیرینداشتنی  دوست فرهیخته، مهربانویِ
با اینکه  د.مهر را برایم بگشای کیشِ نخستِ پایة رازهایِ دارد، آغاز به سخن کرد تا

از سخنانش  دیگر بود. گفت چیزِ پیشتر چیزهایی در این باره شنیده بودم، آنچه او می
خن ای و باوری س از چندین الیة اندیشه مهر کیشِ هایِ پایه هر کدام از دریافتم که

 دهندة پرتوهایِ بازتاب هایشپهلو اشیده و سوده،تر گویند که چونان گوهری می
 .ستی اگوناگون رازمندِ
دور از  ،گیتایی مردمان پیش از بازگشت به زندگیِ ،کهن مهرپرستانِ باورِ در
هایِ فراتر  سرسپردة اهریمن به الیه پیروانِدو گیتی هستند. زادگان و  دیوهایِ دسترسِ
و  چند و چوناز  تواناییِ آگاه شدن دارند ونگونه دسترسی  هیچ ،گیتیِ سپنتامینودو از 

نخستین کارِ  ،روی رهایِ هماروان به گیتی را ندارند. ازاینفروه چراییِ بازگشتِ
کالبدِ روانیِ کنندة  الیة پنهان پنهان شدن در پسِ ،بازگشت به گیتی هنگامِ به فروهرها
است تا چیستی و  خود ای برایِ کننده الیة پنهان ساختنِآغاز به  ،درنگ و بیمادرشان 
 دیوها دور بماند. دسترسِ بازگشت به زندگیِ گیتایی ایشان از چراییِ

آغوشی با همسرش،  هم و چگونگیِ گاهجای زمان، مادر در گزینشِ هشیاریِ
با او آمیزش آمده از پدید 0کِتَشدَپیوستن به  هنگامِ کاریِ فروهرِ فرزندش به پنهان
و آرمانِ  به گیتیروی، توش و توانِ فروهرِ بازگشته  بدین .کند آسان میش را همسر
  د.مان دیدِ دیوها پنهان می اش از زندگی

 با واژة ،زگشت به گیتیبا به هنگامِ فروهر رازمندِ ریِکا از پنهان ،رازآشنایانِ کهن
 زمینسردر زبانِ کهنِ مردمانِ  کالغ واژةساختارِ ، چراکه اند کالغ سخن گفته

یِ از آشنایپس پنهانگری و رازپوشی بوده است.  کنشِپوشانندگی،  نمایانگرِ ،آزادگان
ای رمنده و پنهانگر، از همان واژه برایِ  زندگیِ پرنده رازمندیِ با  جویندگانِ دانش

هایش را پنهان نگه  گونه خود و هم زندگیِ هایِ ویژگی نامیدنش بهره گرفتند. کالغ
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ها ندارند و  کالغ دانشِ درخوری دربارة زندگیِ ،ارد و هنوز مردمانِ کنجکاود می
هایِ  افسانه کالغ دراز روزگارانِ دیرینه،  چراکه ها درآمیخته؛ ههایشان با افسان نستهدا

 .جادوگری، جایگاهی ویژه داشته است
 از فرانک پرسیدم:

 ؟ها آگاه شوند کالغ زندگیِ هایِ یتوانند از ویژگ نمیا ه شناس پرنده ـ چرا
 و ناپذیر دارد بینی رفتاری پیش است، باهوش بسیار رمندهچون این پرندة ـ 
 رو هایِ گوناگون روبه را با دشواریکارش  سر درآوردن ازپژوهشی برایِ  ریزیِ مهبرنا
 .کند می
ها در آن النه تخم  ، کالغدیبپا ام که اگر کسی النة کالغی را یدهشن از مادربزرگمـ 
اند نیز به خورده  گذاری کرده ای که در آن تخم گذارند. سرک کشیدن به النه نمی

ببیند،  ای ایِ از تخم درآمده را کسی در النه هجوجهرگاه هم د. انجام ها می شدنِ تخم
 .دپنهان از چشمِ کنجکاوان بزرگ شو کنند تا می جا را جابه جوجهدرنگ  بی

 فرانک سر جنباند و گفت:
پروری هیچ کالغی را ندیده است.  اری و جوجهگذ گیری، تخم تاکنون کسی جفتـ 

و  دارنگذ تخم می چند د،کنن گیری می جفت ها کی و کجا نیم کالغدا هیچ نمی
  .ندنک را چگونه بزرگ مین یشاها جوجه
 آور است. شود هم بسیار شگفت ها گفته می آنچه دربارة گردهماییِ کالغـ 
ها گرد  کالغگفت  می بود. دیده ها را کالغ گردهماییِدر کودکی  رگم یکبارمادربز

از او بازجویی  دانگار داشتنند و زیری را در میان گرفته بود آمده و کالغِ سربه
و با  هداشترا نهایش  گونه نگریستن به هم 0پروایِ افکندهسر آن کالغِ ، گویادکردن می

گفت  می است. مادربزرگم داده پاسخ می اندیگر هایِقارقار آوایی خفه و لرزان به
کالغی  درپیِ قارقارهایِ پی از چراکه پس ؛آور داشت ها فرجامی ترس کالغ گردهماییِ
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 رِاش کرده و جز مشتی پَ هتک ها به کالغِ سرافکنده تاخته و تکه ، کالغخشمگین
با اینکه باور کردنِ چنین  .اند جای نگذاشته بخت بر پراکنده، چیزی از آن نگون

 دانستم. هایی برایم دشوار بود، هرگز آنها را دروغ نمی افسانه
 فرانک آه کشید و گفت:

هایِ جادوییِ  بخشی از تواناییها هست.  ربارة کالغهایِ بسیاری د ـ افسانه
هایی جانورگون پیکرپیکرِ مردمی به  سیاه، توانِ دگرگون کردنِ جادویِ ایِهجادوگر
 تر بوده است؛تر یا خوشایند ون برایِ جادوگران آسانگ گویا ساختنِ پیکری کالغ بوده،

گون  وگران به پیکرِ کالغپیکرِ جاد نِهایِ جادوگری از دگرگون شد چراکه در افسانه
 .اند بسیار یاد کرده ،چنین پیکری ایشان به انِگرفتاریِ دشمنیا 

 ؟دکنن می یین کارـ چگونه چن
ای که  الیه ش درا دنبه بخشِ جانوری و ایستان یاثیر کالبدِ 0پیوندگاهِ ـ با بردنِ
 .آورد می گونه پدیدپیکرِ جانور

 ؟د جادوگر باشندرینن تو میمن و  سرِ هایی که بر این کالغ نکندـ 
 نم!دا یـ چه م
پنجره رفتم و  ها برخاست، آوایشان آهنگی شادمانه داشت. به سویِ کالغ بانگِ

ها پایکوبی  برف رویِ ،استخر کالغ کنارِدو بارید و  نگاهی به باغچه انداختم، برف می
 خاست. یشد که از آن دود برم دیده می ای سوخته نیم زغالِکردند و میانشان  می
دادند و چشم از  می سر قارقار پا کرده، ن را گشوده و شادمانه پابههایشا ها بال کالغ
 فرانک را فراخواندم و گفتم: ند.گرفت دودزا برنمی زغال

 ببین. ها را ـ بیا این
  ها خندید و گفت: کالغ فرانک پیش آمد و با دیدنِ

 !دکنن بازی می د آتشـ دارن
                                                           

 کرگیتایی با کالبدِ روانی و کالبدِ روانی با سپندارمذِ زمینـ پیوندگاه: جایگاهِ پیوستگیِ پی0
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هایِ کاه را به انبار افروخته نیمه هایِ زغالهمین با ها  غکالروستاها  ـ گاهی در
 .ندکش آتش می

افشانی پایان  به پایکوبی و بال ،کنیم ما نگاهشان می ها دریافتند هنگامی که کالغ
را به نوک گرفت و شتابان پرید و دیگری نیز به دنبالش  زغالدرنگ  دادند، یکی بی

 ر گشود و رفت.پَ
 داخت و گفت:فرانک شانه باال ان

 هم زدیم. شان را به ـ جشن
 جنباندم و پرسیدم: سر

مهرپرستی چه  فروهر هنگام بازگشت به گیتی، پایة نخستِ ـ گذشته از پنهانگریِ
 ؟رازِ دیگری دارد

 فرانک دست به پیشانی کشید و پاسخ داد:
د، ان همینوی سازماندهی و نامگذاری کرد بینشِ به یاریِ ها را ـ مهرپرستان این پایه

هفت  بستگی به چیستی و کارکردِ ،مهر کیشِ ، هفت پایةمویم ساده بگهبخوا اگر
 .دی دارناثیر کالبدِ چاکرایِ
 گفتم: زده شگفت
 یستی نیست؟ز هایِ ها و گرایش انگیزش گرانیگاهِ نخست، چاکرایِمگر ـ 
 هست.ـ 
 ؟فروهر دارد این چیزها چه پیوندی با پنهانگریِـ 

زیستی دارد. با اینکه نیاز به  گیتایی کارکردِ را در زندگیِترین چاک ـ پایین
مردمان و  میانِ ،فرزنددار شدن خوراک، خواب، آسایش و گرایش به آمیزش برایِ

در  فراتر از کارکردشکارکردی  ،مردمان نزدِ ،این گرایش، ستجانوران همسان ا
 یِادار ،جانوراننیازِ  همانندِ ،به خوراک و خواب مردماننیازِ  جانوران دارد. زندگیِ
یا روانیِ  یپیرامون هایِ ویژگی دگرگون شدنِ و پایدار نیست. همیشگی هایِ ویژگی
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شوندة  کند. نگرشِ دگرگون دگرگون می هایِ زیستیِ ایشان را نیازها و گرایشان مردم
پدیداریِ  به کامجویانه، مردمان به چیستی و چراییِ نیاز به آسایشِ زیستی و آمیزشِ

گفتارها و کردارهایی  فرهنگی نیز گونگیِ گونه انجامد. می گوناگونهایِ  هنگفر
 .آورد پدید می ناهمسان

 گیریِ پی تنها ابزارهایی هستند برایِ ،در جانوران هایِ زیستی نیازها و گرایش
در مردمان همین  جانور ندارند. روانی برایِ ای و هیچ کارکردِ گونه زندگی و پایندگیِ

مهرورزی،  گسترشِ دانایی، پرورشِ آگاهی، افزایشِ شوند برایِ اویزی میچیزها دست
 روانی. پیشرفتِ ،در فرجام یِ دوستیِ فراگیر وریز پی

دمی ژرف فرو بردم و با بازدمی تند آن را هنگامی که فرانک به سخنش پایان داد، 
 بیرون دادم و گفتم:

 ه شدم.ماند ،ـ آخیش
 فرانک پرسید:
 ه شدی؟!ماندمن  ـ از سخنانِ

 ؟پایانی ندارد تکانی نهانگار خابابا،  ـ نه
 خندید و گفت:
خانه سامان بانو، به این زودی  ای ید نزدهدست به سیاه و سپ ـ چند ماه است

 گیرد. نمی
                       .است 0ـ گرمم شده، تنم خیسِ خوی
 ببندیم و آتش را روشن کنیم. ها را ـ بهتر است در و پنجره

 ها را ببندیم و آتش روشن کنیم! ویی در و پنجرهگ می ،م گرمم شدهویگ می ـ
 سبک بپوشیم. نیم پوشاکِاتو می که گرم شودنه ـ خا
  وای سرم. ـ آها...

                                                           

 ـ خوی: عرقِ تن0
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 ـ سردرد داری؟
 .کشد سرم سنگین شده و گاهی تیر می کمیـ 

می آتش را روشن کردم و به آشپرخانه رفتم تا ک ها را بست. جرهفرانک در و پن
 پوشاکِ ،جوشانده درست کنم. با اینکه گرمایی آزاردهنده پیکرم را فرا گرفته بود

 خواستم خوشیِ درنیاوردم. از سرماخوردگی هراس داشتم و نمی ماز تن را پشمی
آلود به  گل ی پر از آبِا بیماری ناخوش کنم. فرانک با لگنام را ب تازه پادشاهیِ

 اشت و پرسید:میز گذ آشپزخانه آمد و آن را رویِ
 نده؟چله چیزی ما شبِ انةـ از هندو
 زده نگاهش کردم، ابروانش را باال کشید و پرسید: شگفت

 کنی؟ می منگاه ـ چرا این گونه
 .مبودرا فراموش کرده چله  شبِ ـ پاک
 ؟گویی ـ چه می

را در  ه بودم، همة شبدندة چپ برخاست ـ دیروز هیچ رو به راه نبودم، انگار از
رم کرد، هر بار بیدارم بیدا دم. چند بار خسروبه سر بر 2کختَو بَ 0کفتَخُ چنگِ
بیزاری بود،  دادم، دلم لبریز از نفرت و م و دشنامش میانداخت کرد داد و بیداد را می می

مردم، خواب  واپسین خفتکم به درازا کشید، انگار داشتم می نمود. بیچاره درمانده می
دست  م که دلواپس و پریشان و دودل دستدید میچون به روشنی خسرو را  ،نبودم
به  .سرانجام دل به دریا زد و بیدارم کرد نداشت.بیدار کردنم را  کرد و پروایِ می
 وانستم به ناسزاگویی زبان بگشایم. دیگر خوابم نبرد.ای ناتوان شده بودم که نت اندازه

سرانجام  شدم. ند نمیسردرگم بودم و یک جا بگیج و  به دانشگاه، خسرو پس از رفتنِ
آمدم،  گویی به چشمشان بیگانه می ها و خروس سرگرم شوم. بیرون رفتم تا با مرغ

                                                           

 ـ خفتک: کابوس0
 کند. ـ بختک: افتادن سنگینیِ پیکرِ دیو در خواب بر رویِ خفته که او را دچارِ خفقان می2
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تخت وارفتم و  رویِ دادند. دانه دودلی نشان می برچیدنِ آمدند و برایِ هیچ نزدیک نمی
 ابرها خیره ماندم. چشم به آسمان دوختم و به خزش و خرامشِ

 دوانه، نه انار.ای، نه هن ـ پس نه آجیل خریده
 شانه باال انداختم.

 ـ خسرو که آمد یادآوری نکرد که شب چله است؟
 سرم را خاراندم و پاسخ دادم:

درخت نشسته بود پرخاشگرانه  ـ هنگامی که به خانه رسید، کالغی که باالیِ
دلهره کرد، یک آن خسرو را سراپا سیاه و  راه انداخت و سراپایم را گرفتارِ قارقار
 ر دیدم، به خود که آمدم به خانه پناه آوردم.آو ترس
 ؟پس از آن چه کردیـ 

پنداشتم کارم به پایان رسیده و  پایداری نداشتم، می توانِ ـ درمانده شده بودم، دیگر
 ام. از دست رفته
 ـ شگفتا!
 کار کنیم؟ـ چ

 فرانک بشکنی زد و گفت:
 راهش خرید کند. سرِ ام نگران نباش، به دالرام سپرده ـ
 ؟آید به اینجا می ـ

 ـ آری.
 ـ چه روز خوبی شد امروز!
یخچال رفتم و درش را گشودم،  ای درست کردم، به سویِ آب جوش آمد، جوشانده

ستری سپید خودنمایی سرخی بر ب افتاد که رویش گلِ بزرگی آراستة یِشیرینچشمم به 
 جان زایشِ شهین سرخ نوشته شده بود: گلِ را بیرون آوردم، زیرِ آنزده  شگفت کرد. می

 تو، شاهین. دوستدارِ ات خجسته باد. دوباره
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 شیرینیخیره مانده بودم که فرانک  نوشتهگیج و سردرگم به  لب به دندان گزیدم.
 و پرسید: بوسه زدام  بر گونهاشت. میز گذ رویِ را از دستم گرفت و
 ای؟ ـ چرا منگ شده
 ؟است مدهآ ـ این از کجا

 درِ یخچال را بست و گفت:
 هنگامی که بدهد.را به او  شیرینی این بود تا خسرو رفته ـ دیروز شاهین به دیدنِ

 به خانه آمد آن را در دستش ندیدی؟ همسرت
 ـ نه.

گمان بود که از دام  بی ی. شاهینوترسیدیم از دست بر می ـ ما نگرانت بودیم.
 خواهی رست.
 دوباره! ـ زایشِ

 میز نشست و گفت: فرانک خندان پشتِ
 .خوبی دارد ه بویِـ چ
 ش کجا بود!یزده بو یخ شیرینیِی، ویگ می ـ چه

 م مهربانو.ویگ می ـ جوشانده را
 چانه خاراندم و پرسیدم:

 ؟رسد ـ دالرام کی می
 .ما رسد نزدِ ، بیگاه میبزند ه چند جا سرباید بـ 

  .است ش تنگ شدهیمد، دلم براآ ـ کاش زودتر می
جوشانده  چیدم و کوچک 0یتَبَنگبلورین را در  یِها جامجنباندم،  آه کشیدم و سر

هر  درونِ سرخش برانگیزنده بود. خوشی داشت و رنگِ بویِ ریختم. آنها را درونِ
را  گبنت زعفرانی نهادم. تبرزینِ ای هشاخ م چند گلبرگ انداختم و کنارشانجا

                                                           

 ـ تَبَنگ: طبقِ چوبی0
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 یارة شیرینفرانک انگشت بر کن نهادم. میز بر رویِ برداشتم، گامی پیش رفتم و آن را
 فشرد و گفت:

 یخ زده! ـ
 .شیرین شود سوزد، شاهین دوست داشته کامِ خسرو ش مییـ دلم برا
 .ای دهرا شیرین کری کامش یش از شیرینی دیگرـ به جا

 خندیدم و پرسیدم:
 ؟است هدانی که دیروز شاهین به دیدنِ خسرو رفت ـ تو از کجا می

کاری بایسته  ، گفت هرکاری بکند یتد براهخوا ـ دیروز دیدمش، پرسیدم کی می
نی از بند اتو گمان بود که می برداری، بی واپسین گام راخودت باید  است و بوده کرده
 با هم رفتیم شیرینی را خریدیم. خودش به دیدنِ خسرو رفت تا سفارش کند وی.رها ش

انی تا بتو آید بکند گذارد و هر کاری از دستش برمیت نیکه در واپسین آزمون تنها
 بشکنی. آینة خودبینی را

 دستش گذاشتم و آن را دوستانه فشردم، گفتم: آه کشیدم و دست رویِ
 ...ـ از همة شما سپاسگزارم، اگر نبودید

 سخنم را برید و گفت:
توانیم بارِ زندگی  هم نمی یاریِ جان، ما بدونِ همین روزهاست شهین ـ دوستی برایِ

دشوارت سربلند بیرون  هایِ که توانستی از آزمون شادمانم نیم.نیک برسا به فرجامِ را
 یی.بیا

فرانک نیز  ام گذاشتم. هجوشاند دست پس کشیدم و تبرزین را برداشته و درونِ
 هایِ چرخاندم و از نگریستن به گلبرگ جنباندم و می را می آرام آن چنان کرد.

 چرخان خرسند بودم، آهسته گفتم:
هین کنارم شا ،تلخ و شیرین هایِ بیداری در خواب گذشته شبی نبود که ـ در چند ماهِ

 دیدنش دلتنگم. برایِ ،ام او را دیده نباشد، با اینکه هر شب
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 فرانک دوختم و پرسیدم: برافراشتم و چشم به چشمانِ سر
 آید؟ ـ چرا به دیدنم نمی

 تری خواهی گرفت. شایسته پاسخِ یاز خودش بپرساگر ـ 
 ـ او هم خواهد آمد؟

 آید. ز نمیـ نه، امرو
 ـ چرا؟

 .است ـ به دیدار نامزدش رفته
 ی پرسیدم:تنم لرزید، با شگفت

 ـ نامزدش؟! مگر نامزد دارد؟
 دلم تند شده بود، خندیدم و گفتم: هیچ نگفت. تپشِ

 ؟شناسم او را می... من کنم نمی ـ باور
 شدم، گفتم: تر می تاب دم بی به فرانک آرام بود و من دم

 ری!ذاگ به سرم می سرـ 
 .ـ نه، به زودی با او آشنا خواهی شد

 ؟امروز! نامش چیست خوبی شد ـ چه روزِ
 .هم گوش دارد موش س! دیوار موش داردـ هی

 ی.ویگ ـ آها، راست می
 آهسته گفتم:

 م بنویسش.یـ برا
 جنباند و گفت: خندید و سر
 .و خواهد گفتت کن، خودش بهـ شتاب ن

م دم که انگار خودن برانگیخته و شادمان ششاهی نامزد داشتنِ آنچنان از شنیدنِ
 از شور کرده بود. نامزدش جانم را پر دیدنِ م. آرزویِام را پیدا کرده بود نیمة گمشده
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مانند باشد که توانسته دل از بلندپروازی چون  ای فرهیخته و بی گمان باید دوشیزه بی
پریشانی فرو برده  ابِگویا در چند ماهی که سر در گردبه خودم گفتم: شاهین برباید. 

ام. چشم به فرانک دوختم،  بودم رویدادهایی رخ داده که من از آنها ناآگاه مانده
و بر لبانش لبخندی پندارپرور شکفته بود.  برانگیزنده داشت یچشمانش درخشش

 بنگت برهنة تبرزین را درونِ چوبکِ بسیاری در سر داشتم. هیچ نپرسیدم. هایِ پرسش
 کامیاب شدم. مَلَس نوشیدنیِ اش نهادم و از چشیدنِ لب بر لبه رفتم.گذاشتم. جام برگ

گو از و تکانی و گفت تا خانه خاموش و آرام جوشاندة گوارا را نوشیدم و برخاستم
 م. از فرانک پرسیدم:گیربسر 

 ها و نیازهایِ چیره شدن بر انگیزش تالش برایِ ،مهرپرستی نخستِ ـ گفتی که پایة
 آگاهی، پرورشِ افزایشِ دگرگون کردنشان به ابزارهایی برایِ برایِ ،زیستی است

 روانی و سرانجام پیشرفتِ فراگیر یِ دوستیِریز ، پیمهرورزی گسترشِ دانایی،
 ؟انجامد، درست است یش از پیشِ فروهر میب 0نِخشیشکه در فرجام به وَ نیازمندیم
 .یـ آر

 به چنین چیزهایی بینجامد؟تواند  چگونه می ،زیستی نیازهایِ ـ برآورده کردنِ
اندکی هستند که  آگاهی و دانشِ دارایِ ،خود زیستیِ ـ جانوران بسته به نیازهایِ

ی همراه یتگبازگشت به  این آگاهی و دانش که هنگامِ شود، به یاریِ کم و زیاد نمی
 هایِ برآمده از یادگیری در فراز و فرود و کشمکش دارند و اندکی دانش و آگاهیِ

 یدرماناز خود پاسداری کرده و گاه خود خوراک یافته، ندتوان ، به سادگی میزندگی
سپارند و یا چیزی به آن توانند این دانش و آگاهی را به دیگری ب کنند، آنها هرگز نمی

هایشان تاکنون چندان دگرگون  گونه پیدایشِ زندگیشان از آغازِ ،روی بیفزایند. بدین
 خوابشان و چیستی و چونیِ ند، به چگونگیِخور چون به آنچه می نشده است.

 هایِ سپارند و از اندوخته به یاد نمی برای چیزیچندان  اندیشند. آسایششان نمی
                                                           

 ـ وخشیشن: درخششِ مینوی0
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 رویدادهایِ یاد سپردنِ یادگیری و به آنها نیز تواناییِ هرچند برند. ای نمی یکدیگر بهره
پویا  به دور از آگاهیِ جانوری را هایِ گونه همة گیِدتوان زن زندگیشان را دارند و نمی

ازی به باید پذیرفت که جانوران نه نی هشیارانه دانست. اندوزیِ و دانش
 در چهارچوبِ . آنهاهستند پیچیده ابزارسازیِ پروری دارند و نه نیازمندِ فرهنگ
نه بیش و نه کم.  ،دهند انجامش می ای دارند که ویژه 0خویشکاریِ ،جانوری زیستِ

هایِ گاه به  اینکه چنین جهش با .شود جهشی دیده می ن رفتارهایِاگاه در میانِ جانور
اندوزی  ی و دانشپرورر آگاهانه و دانایی را به الیة اندیشمندیِ گاهی، برخی جانوران

ده را به توانند آگاهی و دانایی به دست آور نمی ،یافتگان شجه کند، نزدیک می
شان نیز نابود دگرسان و هوشمندیِ توانایی ،خود بسپارند و با مرگشان هایِ گونه هم
 شود. می

کند بر  اندیشد و تالش می می ،خورد زمینی است که به آنچه می تنها جاندارِ ،مردم
هر کدام دانش و آگاهی به دست  هایِ هایش بیفزاید و دربارة ویژگی خوراکی شمارِ
ز جانوران، به دست آمده ا ها و گوشتِ کانی ان،گیاه با درهم آمیختنِ مردمان د.آور

یِ خود و ها دردها و بیماریدرمانِ  د و برایِنکن میه درا برآور خود خوراکیِ نیازهایِ
 ،برخی چیزها با خوردنِ ،زیستی نیازِ بدونِ ،فراتر از آن ند.ساز میدارو  دیگران
یا  فراگیتیاز هایی  آگاهیزمینة دستیابی به آزمایند که  را میهایی  ها و واکنش کنش

 گذاریِ ند برایِ بنیانا ای شده هایی رازآمیز که پایه آزموده آورند. پدید میا ر فروگیتی
  .گوناگون دینیِ یِها آئینگستر و  پرور و بینش های دانش کیش

گمان جانوران نیز  با اینکه بی است. ما با خواب نیز دگرگونه برخوردِ
زندگیش  ،خواب ن ازهایشان تهی از بینش نیست، هیچ جانوری پس از برخاست خواب

ای  گونه هایِ سازگار با ویژگی یخواب آنها پس از سپری کردنِ همة شود. دگرگون نمی
 تنها به رویدادهایِ نه ،دیگر روزها سپری خواهد شد. مردم زندگیشان همسانِ ،خود

                                                           

 ـ خویشکاری: وظیفه0
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آنها  چیستی، چرایی و چونیِ اندیشد و درگیر بررسیِ شدة زندگیش می سپری روزهایِ
دربارة آنها سخن  انگارد. خواب را هم نادیده نمی هایش در جهانِ شود، آزموده می
 آزمودنِآرزویِ شود و  آزمایی برخی هراسان میکند، از باز گوید، پرس و جو می یم

 .پروراند را در دل می دوبارة برخی دیگر
آسایش  ،مردمان ن و مردمان کارکردی ناهمسان دارد.جانورا آسودن نیز در زندگیِ

 خوراک، به دست آوردنِ جو برایِو جست گیریِ پی توانِ بازیافتنِ برایِهی رارا تنها 
ای  بهانه ،فراتر از این کارکردها ،آسایش ،مردم نزدِ دانند. پروری نمی سازی و بچه النه

 یا ها دانش بندیِ اندیشیدن، پندارپروری، دستهوگو کردن،  با هم بودن، گفت است برایِ
 هایِ فرهنگی و هنری، آفرینش تازه، ابزارهایِ ساختنِ آینده، کارهایِ ریزی برایِ برنامه
 رانی. سخن سرایی و پروری، سخن زبان و نوآوری در میدانِ سخن پرورشِ

فراتر از کارکردی  ،مردم مادر شدن نیز نزدِ نیاز به فرزندآوری و پدر یا
ی که خود به چیزن رسید فرزندش را برایِ ،هیچ جانوری دارد. جانوری هایِ برداشت

کند  تنها مردم است که تالش می دهد. آموزش نمی ،بدان ناکام مانده فتندر دست یا
یافتنی شود  فرزندانش دست برایِ ،ای فراهم آورد که آنچه خود بدان دست نیافته زمینه

 برایِ ،روی ازاین شان بوده است.پدر و مادر و آنان به جایی برسند که دور از دسترسِ
 گیرِ آنان فرزندان را پی ای نیست. ونهگ روری تنها افزودن بر زنجیرةفرزندپمردمان، 
 رند.پندا خویش می را کامرواییِ ایشان آورند و کامیابیِ به شمار می خود یِآرزوها

در  تنها ،هایِ زیستی در زندگیِ مردمان، دگرگونی در زمینة نیازها و گرایش
 گون و پرورشِ گونه هایِ واکنشکنش و  آنها و پدیداریِ برآورده کردنِچگونگیِ 

آگاهانه و  ،جو ، مردمِ دانشگاه ،چراکه شود؛ هایِ رنگارنگ کرانمند نمی نگفره
 هایِ شدة نیازها و گرایش ریزی یا برآورده کردنِ برنامه نبرآورده نکرد خودخواسته، با

اندوزی و افزایشِ آگاهی و ژرفا بخشیدن به  خود یا دیگران، برایِ دانش زیستیِ
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ی برایِ راه ،پی بردن به رازهایِ پیوندِ میانِ تن و روانخود از خویش و  شناختِ
 .گشاید می پژوهش

خوراکمان که باشد، کی بخوریم، به چه  نه بخوریم، هماینکه چه بخوریم، چگو
یا  ت آوریم و به چه سان آماده کنیمخوراکمان را چگونه به دس اندازه بخوریم،

، برانگیز ی دیرینه هستند که اندیشههای ، همه چالشر کنیمچگونه بخشی از آن را انبا
 رازآشنا انِسُرای سخن ند که در گفتارِا باورها بوده افزا، و بارورانندة پرور، دانش فرهنگ
 انگیز داشته و دارد. بازتابی دل

 برآورندة نیازهایِ فراتر ازکارکردی  ، از دیربازمردمان خوراک در باورهایِ
دریافته  زیرا .اند بینانه داشته بدان نگرشی باریکت و اندیشمندان، زیستی داشته اس

خوردن و  آنها برآمده از سرخوشی و پایداریِ ، نیرومندی،تندرستی، شادابی که بودند
 زمانِ خوراک، در گزینشِ سری سبکو  چگونه خوردنِ چیزهایِ گوناگون است

زند و  آسیب میهایشان  ندیتندرستی، نیرومندی و توانم به ،خوردن چگونه خوردن و
ست و ناتوان نیز از آورد. مردمانِ بیمار و سُ ستی و ناتوانی پدید میبرایشان بیماری، سُ

مردمانِ  چنین شوند و فی، بدگفتاری و کژرفتاری میشادی دور شده، گرفتارِ پنداربا
اهی خو دور خواهند شد و نیکی و نیک 0شااز راه اَ به سادگی دیوانه شده و ،دژمنشی

 از زندگیشان خواهد گریخت.
اند. در باورهایِ  ستوده هایش را می ند و پدیدها نهاده ان همواره گیتی را ارج میآزادگ
 تنِ باید نخست به تن رسیدگی کرد و سپس به روان پرداخت. ،ستایِ ایشان زندگی
 هایِ همراهی با تب و تاب توانایی و شایستگیِ ،دیده ست و رنجور و آسیبسُ
 بایسته است که این ابزارِ ،پس گرای روان را نخواهد داشت. هیختگیجو و فر انگیفرز

از  اش پیراستگی ، آراستگی،نیرومندی، پایندگی ارزشمند را پاس داشت و در راهِ
  گرفتاریش به بیماری کوشش کرد.از  گیری پیش آلودگی و

                                                           

 ها، نظم و قانونِ فرمانروا بر جهانِ هستی. ها، نابودکنندة بدی نیکی ـ اَشا: بنیانِ همة0
 



21   آرمان شهین

دربارة خوراک روزافزون  دانشِ ، دست یافتنِ مردمان بهکنجکاوی دربارة خوراک
 چه بیشترِهر شناختِ در راهِ همواره ،و دارو را در پی داشته است. پژوهندگان

 ،دیگر از سویِ اند. هداشتتکاپو ها  ها و میوه روییدنیهایِ خوراکی،  کانی هایِ ویژگی
بیداریِ  و خواب خواب هایشان به هنگامِ گذشت و آزموده هایشان می آنچه در خواب
یافتند که  بخشید و درمی شان جان میبرخی گیاهان، به پردة پندار برآمده از خوردنِ

ر هنگامِ بیداری و هشیاری دو به دیگری هست که هایِ جهان ،از گیتی و فروتر فراتر
، کامجویی ند بخورند، بخوابندستتوان در آن نیز می ی کههای جهان از دسترسشان است.

بیاموزند، بیاموزانند، کارهایی  رسند،بت درد بکشند، باشند، گیناندوه کنند، شاد یا
با چیزهایی رویاروی شوند که در  بیداری از انجامش ناتوانند و بکنند که در جهانِ

 شود. گیتی مانندشان یافت نمی
 نخستین گامِ ،خواب ها در جهانِ ها و آزموده نمایه سخن گفتن دربارة خواب

سخن  ،ویژه به بوده است.یِ دیگر هایِ گیت شناختنِ پدیده مردمان برایِ پروریِ دانش
کرده و شور و  زده می نخستین را بسیار شگفت گمان مردمانِ بی گفتن با درگذشتگان،

با شناخت بیشتر  افکنده است. رازمند را در سرشان می یابی بدان جهانِ راه شیداییِ
اگیتی های گیتیِ دیگر یا جهان مردگان، تالش برای راه یافتن به فروگیتی و فر پدیده

 هم آغاز شد.
 م:سخنش را بریدم و پرسید

 ؟دیگر است چشم گشودن به گیتیِ برایِ هم خواب آسانترین راه زـ هنو
ماند و  روزمره بازمی آساید و مغز از کندوکاوهایِ تن می ،خواب هنگامِ ـ آری؛
 دیگر بپردازد. در گیتیِ و پژوهش بیشتری  به گردش با توانِتواند  میروان 

با  نماهایِ برآمده از خوردنِ برخی گیاهان یا خواب اکان ما در خوابنی ،ـ پس
 اند! اند و به شناختشان کمر بسته دیوها آشنا شده
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 گوناگونی است که بخشی از آنها مغزمان را هایِ توانمندی ما دارایِ روانِ ـ آری.
و ، چشیدن دیدن، شنیدن، بوییدن تواناییِ ،کارکردهایش به یاریِ اندازد که به کار می
مغزی،  ندوزیم. فراتر از این پنج توانمندیِا یدانش م ،کنیم و دربارة گیتی پیدا می نپسود

یکی از این  دارد. فراگیتایی بینشِ به نیافت دست هایی برایِ توانمندی روانمان نیز
غرَمینو اَنَ توانیم چشم به جهانِ آن می به یاریِ نا است کهروان، دَئِ یِها توانمندی
پیمان شویم.  شنا شویم و با آنان پیوند یافته یا هممینویی آغرَنَاَ اییم و با دیوهایِبگش

 هایِ یافتن به نیروها و توانمندی بندة دیوان شدن و دست پیامدِ چنین پیوند و پیمانی،
 سیاه خواهد بود. جادویِبرآمده از 
 هایِ دیدهخواب با پ برخی که در جهانِ ،نخستین مردمانِ گمان، در میانِ بی
ترسِ بر  دربیاورند و اند از چیستی آنها سر کرده میتالش  ،شدند رو می مینویی روبه غرَنَاَ

 سیاه که دیوهایِ با دیوهایِ دانیم که برخورد می چیره شوند. برآمده از دیدنِ آنها
آزردگی و رنجوری پدید  برانگیزندة ترس است و اند، هم خوانده شده خاکستری

در برخوردهایشان با  خواب، رازهایِ جهانِ نخستین پژوهندگانِ ،روی نازای آورد. می
ها  آزمون این اند. شده می هراسناک از خواب خواب و پریدنِ آشفتگیِ دیوها دچارِ

گاه دیگران ناچار  د.کر اش می دهرکشید و آز آرامشِ بینندة خواب را به چالش می
او را از رنج رها کنند. اگر این  کختَو بَک فتَشدند با بیدار کردنِ خفتة گرفتارِ خُ می

شدند که  از خواب افتادگان چنان رنجور می ،داد درپی روی می پی ،هایِ رازمند آزمون
مادران و همسران به  ،روی ازاین د.شدن بیماری می  و گرفتارِ افتادند از خوراک نیز می

بختک آگاه  چیستیِ خفتک و پدید آمدنِ چراییِ پرداختند تا از رازِ جویی می هچار
 دئنایِ به یاریِ ،شدند خاکستری رویارو می کسانی که با دیوهایِ ،دیگر از سویِ ند.شو
دین نامیده  با دیوها پیوند .ندشد میآنها آگاه  هایِ ها و توانمندی خود از خواسته روانِ
یافتن با  نددر پیِ پیو باک این پژوهندگانِ بی ،چراکه ؛انجامیدها  آئین به پیدایشِ شد و

دیوها خواهان دریافتِ نیرویی هستند که پس از پیدایشِ ترس در  یافتند، دیوها درمی
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دیوها در برابرِ دریافت این نیرو،  شود. زارِ خود و دیگران ساخته میمردم و یا آ دلِ
، روی . بدینندانگیخت یشگامانِ جادوگری را برمیپ هایِ پیکری ـ روانیِ توانمندی

هایِ خودآزار ـ دگرآزار را  برگزاریِ آئین ایِ برآمده از جادویِ سیاه،شیفتگانِ نیروه
 ،و انجامِ کارهایِ آزاردهنده در دلِ دیگران با برانگیختنِ ترس گذاشتند تا میبنیان 

هایِ  با یاریِ دیوها، توانمندی ،نیرویی بسازند که دیوها خواهانش بودند و به جایش
و با بهره جستن از آن نیروهایِ رازمند و  ندروانیِ جادویی پیدا کن پیکری ـ
 انگیر، بر دیگران چیره شوند. ترس

خاکستری، آنان با نزدیک  نخستین جادوگران و دیوهایِ بستان میانِ در این بده
 دو پدیده از دو برآمده از نزدیکی یا پیوستگیِ به ترس و آزارِ به دیوها خود را شدن
یِ کاهندة نیرو آن مینویی بسازند. غرَنَاَ نیرویِ کردند تا گرفتار می 0همیستار جهانِ

گرفتن  یاری ، باو آنها در برابر کرد دیوها را توانمندتر می بخشِ سپنتایی، نیرویِ زندگی
 پیکری ـ روانیِ هایِ توانمندی پیکر و روانِ مردمان، رازهایِ دربارة خود دانشِ از

 دادند. مردانِ جادوگر را افزایش می
 افزایشِ ، آنان به ناچار برایِجادویی هایِ توانمندی دان بهریفتگیِ جادومش با افزایشِ

دیگر  اندن و آزارِدادند، آغاز به ترس خود به دیوها می نیرویی که باید در داد و ستدِ
 ،آور و آزارنده یاری گرفتن از گفتارها و کردارهایِ ترسبا  مردمان کردند. آنان

آن نیرویی که  مردمانِ ترسیده و آزردهند تا کرد می یا آزرده ندترساند دیگران را می
آمد و شاخ  گفتارها و کردارهایی پدید می ،گونه بدین بسازند. دیوان خواهانش بودند را

 کرد. مردمان را پایمال می کرد که آرامش و شادیِ و برگ پیدا می
 به پیداییِخود و دیگران  ترساندن و آزردنِ برایِ ،پیشگام وگرانِدجا تالشِ روندِ
برآمده از  برانگیزندة ترس از دیوها و آزردگیِ ،هایی انجامید که برگزارکردنشان آئین

                                                           

 ـ همیستار: متضاد0
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نخستین پایة پدیدار  ها، هنجار بوده است. این آئین ت و دشوار و نابهسخ کارهایِ انجامِ
 .آمد دهندة دینِ جادوگران به شمار می بودند که نشان ساختارهایِ باوری ـ آئینی شدنِ
 هایِ آئین به گسترشِ ،سیاه شده به جادویِ آلوده همان روزگاری که مردانِدر 

 دیدنِ با ،خردگرا سرگرم بودند، زنانِ یینآئنهادهایِ  ِ بنیان ریزیِ جادویی و پی
پیش  یجوی ، چارهخود همسران، برادران و پدرانِ هایِ آشفته و پریشانی رفتارهایِ

  دیگرآزاری رهایی بخشند.را از خودآزاری و ند تا آنها گرفت می
چرایی و  آگاهی از رازِ دیوها و چیستیِ با دریافتنِ جو ای و چارهبانوان خردگر

کردند تا  ریزی می پیوستگی به دیوها، روشی پی ان در دامِمرد گرفتاریِ چگونگیِ
 را درمان کنند و برایِ ناآن دیوانگیِ از دیوها دور کنند،خود را  خویشاوندانِ
کارهایی بکنند و  کردند می آنان را وادار ،ایشان به آرامش و خردمندی بازگرداندنِ

اش  به یاری کیش انجامید تا ها به پیدایشِ ها و درمانگری این آموزه چیزهایی بخورند.
و  دینبرآمده از  یِها و آسیب آزارها در برابرِاز تندرستی و آرامشِ روانیِ مردمان 

 د.درداری گپاس، یجادوی هایِ آئینبرگزاریِ 
 ها بوده است؟ دیوانگی دور شدن از دیوها و درمانِ ی برایِا راهِ چاره کیش تنها آیاـ 
مردمان  بینشِ تر شدنِ ژرفبا  در آغاز چنین کارکردی داشته است. گمان بیـ 

 جهانِ گران دریافتند که در برابرِشهوپژ، فراگیتاییفروگیتایی و  هایِ دربارة جهان
که دو گیتی بخشی  دامن گسترده ییجهانِ سپنتا، مینوییغرَنَدیوهایِ اَ خاستگاهِ تاریکیِ
 ا با جهانِگرمردمانِ خرد . پس از آشناییِستاکرانه  بی این روشناییِاز کوچک 

ش، زِشایستة یَ وراهایِبه آث سپنتامینویی و پیوستن هایِ پدیده روشنایی و شناختِ
 برایِ گسترش یافت تا دستاویزی باشد کیشو کارکردِ  ید بنیان گذاشته شدسپ جادویِ
 .پژوهی جهان

 از سابیدنِ داد. بدان چسبیده بود و آزارم می پوشماز خوی شده و زیر تنم خیس
پشمین از تن کندم، آخیشی  بافتنیِ پوشِ زمینة مهمانخانه دست کشیدم و تن چینِ سنگ
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با تکان دادنش  دست خوی از پیشانی زدودم و چنگ بر گریبان زده و گفتم و با پشتِ
 سوزانم را باد زدم تا خنک شود. پیکرِ

را  ای که به تن داشت گردگیریِ آسمانه کشید و پشمینه فرانک هم دست از کارِ
برخاستم و آنها را به  ش را گرفتم.از کردم و رختدرآورد. دست به سویش در
یری از ختم، بازگشتم و دیدم فرانک گردگخواب اندا تخت خوابگاهمان بردم و رویِ

 مهمانِ بازآمدم، خنکی آماده کردم. فتم و نوشیدنیِسرگرفته است. به آشپزخانه ر
 کوش را فراخواندم تا اندکی بیاساید و گلویی تر کند. سخت
و  به چشمانم خیره شد رویم نشست. و روبهنزدم آمد  آتشگاه نشستم. فرانک کنارِ

 آهسته پرسیدم: شت.زد و جامش را بردا ، لبخندآنهابه  ژرف یپس از نگرش
 ـ چه دیدی؟

 ـ هیچ!
 ام؟ ـ هیچ! تهی شده

نشسته بر  لبخندِ خندید، نوشیدنی را مزمزه کرد. آه کشیدم و به او خیره ماندم.
 پرسید: ش پژمرد و خم به ابرویش نشست.سرخ لبانِ

 ؟ـ چرا وارفتی
ه سختی ب باره دلم لبریز از اندوه شده بود.انگار به یک اشک در چشمانم گرد آمد.

 بردم و پاسخ دادم: دهانم را فرو آبِ
 ـ چیزی...

زده جام نهاد و دست به  آوا در گلویم شکست و اشکم سرازیر شد. فرانک شگفت
از  ام ستردم. دیگر اشک از گونه با دستِ دست در دستش نهادم و د.سویم دراز کر

ه از آشکار نگران بودم چیزی در چشمانم ببیند ک نگریستن به چشمانش بیم داشتم.
 ام را چانه استخوانیش زیرِ دیگر پیش آورد و با انگشتانِ شدنش هراس داشتم. دستِ
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 ه نگریست. لب به دندان گزید.ام را بلند کرد و به چشمانم خیر افکنده سرِ فشار داد.
 جنباند و گفت: سر

 ورزی به جانت افتاده؟ ـ رشک
 م:باز اشکم روان شد و با آوایی آکنده از اندوه گفت

داد این گمان بود که در  آنچه بیش از هر چیزی رنجم می ،ـ در این چند ماه
 ام. راهه رفته همسر به بی گزینشِ

 ای است. شایسته ـ خسرو مردِ
 دانی که چه اندازه دوستش دارم. ـ می
 دانم. ـ می
 دانی. نمی  چیزی را ـ یک

 ؟ـ چه چیز را
انم دوست داشتنِ او د هم بیشتر، نمیشاید  دوست دارم. ـ به همان اندازه شاهین را

 !درست است یا نه
دوست داریم و  دوستانمان راما یک دوست که گناه نیست. همة  ـ دوست داشتنِ
فراموش نکن که برترین بخشِ  .دیگر را، هر چیزی جایگاهی دارد بسیاری چیزهایِ

 خود نِ دوستانِدوست داشت فراگیر است. بدونِ ریزیِ دوستیِ آرمانِ زندگیِ گیتایی، پی
 توان چنین کاری کرد. چگونه می
ه بودم. بیچاره نی که چه اندازه به خسرو سخت گرفتدا جان، می م فرانکـ نگران

 پتیاره... ن شیدایِی واداده بود، آکم تنها
 رها نکن. ات را ـ هیس، خشم

د و به دستم دا دیگر را برداشت، آن را فرانک جامِ جنباندم. بینی باال کشیدم و سر
 گفت:

 گو کنی.و ـ باید با همسرت گفت
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 تنم لرزید، دلواپس گفتم:
 نم.اتو ـ نمی

 گونه گفت: فرمان نگاهم کرد و با گویشِ
 .گذرد وگو کن، به او بگو که در دل و جانت چه می ـ با خسرو گفت
درمانده شده بودم.  زمین گذاشتم. دهانم را فرو بردم و جام را بر به سختی آبِ
 جنباندم. سر .کامم تلخ شد

 فرانک آه کشید و گفت:
 همیشه پنهانش کرد. ـ آنچه در دل داری رازی نیست که بتوان برایِ

 ـ نیاز به زمان دارم، باید بیندیشم و راهی پیدا کنم.
هنوز  ناخودآگاه و خودآگاه است. پردة میانِ پاره شدنِ پیامدِ ،ـ این دوگانگی

باید بپذیری که آن زندگی به پایان  د هستی.خو پیشینِ زندگیِ هایِ یادمان گرفتارِ
وگرنه، زمانِ  دیگری در زندگیت دارد؛ شاهین جایگاهِ ،رسیده و در این زندگی

 گرانبها را از دست خواهی داد.
به زیر افکندم و به  سر جانم چنگ انداخت. م برآمد و اندوهی ژرف برآه از نهاد

درنگم به درازا کشید،  چشم دوختم. پیچیدند هم می انگشتانم که در تابِ بی جنبشِ
برخاستم و با آوایی لرزان  که به خود آمدم فرانک پیشم نبود. دلشوره داشتم. هنگامی

دیگر بار که نامش  را بر زبان راندم، آوایش از آشپزخانه برخاست و  فراخواندمش.
 گفت:

 جان. هستم شهین ـ اینجا
 :پرسید چشم نازک کرد و از آشپزخانه بیرون آمد، پشتِ

 زنی؟ ـ چرا داد می
 هو کجا رفتی؟ کـ ی

 :پاسخ داد
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آوردم تا  را از رختشوی درمیها  داشتم پرده هو جایی نرفتم بانویِ گرامی. کـ ی
 ن کنم.آویزانشا
 ن کنی!ها را آویزا هی پردهخوا می پایان نیافتهگردگیری ـ 

 ؟بانو کجا بودیبهتر است بپرسم ـ کجایی مهربانو؟ 
 ؟یگوی ـ چه می

 ـ ناهار هم آماده است.
 ؟ناهارـ 

 زمان یادت رفت. خودت فرو رفتی که گذشتِ ـ چنان در
جا را گویا فرانک به تنهایی همه  ه نگاهی به جای جای خانه انداختم.زد شگفت

 خندید و پرسید: ه نگاهش کردم.دسابیده و گردگیری کرده بود. شرمن
 یدی؟اندیشه چه دُری بیرون کش دریایِ ـ از ژرفایِ

 اندیشیدم. ـ هیچ به یاد ندارم به چه می
خوشی در خانه پیچیده بود.  بویِ جنباند و به آشپزخانه رفت، به دنبالش رفتم. سر

 ناهار را ها را آویزان کنیم و سپس میزِ م تا هر چه زودتر پردهیدست به کار شد
 ب انداخته بود.گیخته و دهانم را آام را بران پلو و خورش گرسنگی خوشِ یِبچینیم. بو
دیم تا هنگام هم کمی تکان ها را یکی یکی از رختشوی بیرون آورده و به یاریِ پرده

جایشان به آهستگی  آنها را آویختیم و کمی هم سرِ خشک شدن چروک نشوند.
. فرانک پس از به پایان هایشان را سر جایشان بازگرداندیم و وزنه تکانشان دادیم

 کار پرسید: رسیدنِ
 تو گذشت؟ ای پس از مرگ چه بر اد آوردهـ به ی
پیکرم  مهتابی شناور مانده و به سوختن و دود شدنِ تنها دیدم که نزدیکِ ـ نه.
 نگریستم. خیره می

 کردی؟ هایت چه می ها و خواب بیداری ـ در این چند ماه چه؟ در خواب
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 شناختم. رفتم که همه را می ـ همراه با  شاهین به دیدار کسانی می
 کسانی؟ ـ چه
 تو، دالرام، فرناز، بهناز، سینا. ة دوستانم.ـ هم

 ـ و خسرو.
 ـ آری، خسرو هم بود.
 ی؟ـ با او چگونه بود

 .بسیار خوب بودیمبا هم ـ 
انگشت به دندان گزیدم و  شده را به یاد آوردم. چیزی فراموشدرنگ کردم، انگار 

 گفتم:
 گفتم. ـ با او بیش از دیگران سخن می

 گفتید؟ سخن میـ دربارة چه 
 ـ به یاد ندارم.

گوها به یاد و سخن شدی، هیچ از آن گفت ها به آن جهان رفتی و با او همبار ـ
 نداری؟

 کند. ـ گرسنه که باشم مغزم درست کار نمی
 م زدم و کمی کشیدمش،آشپزخانه راه افتاد. چنگ در گیسوی خندید و به سویِ

گیسو رها کردم و پا  نام فراخواندم.بیشتر کشیدم و بیشتر، دردم گرفت. فرانک به 
 فرانک سرگرمِ بلند خود را به آشپزخانه رساندم. پیش گذاشتم و با چند گامِ

 میز نشستیم. چیز را آماده کردیم و پشتِ اش شتافتم، شتابان همه آرایی بود؛ به یاریمیز
 دمی ژرف فرو بردم و گفتم:

 .به، چه بویی! دستت درد نکند کدبانو ـ به
 :ای دلنشین پاسخم را داد. پرسیدم با خنده فرانک
 دانی آنجا کجا بود؟ میـ 
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 ی؟کرد وگو می ـ جایی که با خسرو گفت
 .ـ آری

 مینو است. ـ جایگاهمان در جهانِ
 ابرو باال کشیدم و گفتم:

 هماروانان!! ـ جایگاهِ
ی ریز برنامه با چگونگیِ نِ پیش از زایش بازگردانده شده بودی تابه زما ـ آری.
 خویش پی ببری. زندگیِ به آرمانِ ت آشنا شوی وا اکنون زندگیِ برایِ

 ـ چیزی به یاد ندارم.
 .آوری میرا به یاد  آن ات چیره شوی آمده در ناخودآگاهپدید بر دوگانگیِ ـ هرگاه
 گویم؟ دانید آن آرمان چه بوده! درست می ـ شما می
به یاد  شده را فراموش ود آرمانِبازگشته به زندگی باید خ گروهِ هماروانانِ ـ همة

 توانند یاریگر باشند. آورند، دیگران تنها می
 شود؟ ـ اگر به یاد نیاورم چه می
 ـ به یاد خواهی آورد.
خاموش خوراکمان را  م.خوردن شد جنباندم و سرگرمِ سردیگر هیچ نگفتم، 

دم  به دمبرانگیخته بود که  یفرانک چالش خوردیم و سپس میز را برچیدیم. سخنانِ
زندگیم  اندیشیدم که به راستی چه آرمانی برایِ با خود می کرد. مغزم را گرفتارتر می

ام  آورم. در خود فرو رفته بودم که دستی بر شانه ام و چرا آن را به یاد نمی برگزیده
ام را  شانه هایم شکفت. فرانک لب چهرة خندانِ نشست، سر برافراشتم و با دیدنِ

 :نوازش کرد و گفت
با من  م.زده به سرم پیکرکی برفی درست کن بسیاری بر زمین نشسته، ـ برفِ
 کنی؟ همراهی می
 که نه!ـ چرا
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 م و دستکش به دست کردم.پوشاکی شایسته پوشید .به خوابگاهمان رفتم برخاستم.
جا  نوازی بر همه چشم سپیدیِ بارید. نرمک می یرون رفتیم. برف همچنان نرماز خانه ب
پیش ه بود. دمی ژرف فرو بردم و با بازدمی تند آن را بیرون دادم. فرانک دامن گسترد

زمینِ پوشیده از پا بر  ها را یکجا گرد آورد. آهسته پیش رفتم. برف رفت تا با پارو
 ای در دلم جوشید. شادی کودکانه از فشرده شدنِ برف،برآمده  برف نهادم و از آوایِ

رانک پرتاب کردم که به کمرش ف سویِبه  نشستم و گویی برفی درست کردم و
دیگری بسازم، هنوز برفی گرد  نشستم تا گویِ برگرداند و نگاهم کرد. سر خورد.

کنان  پوف زمین ولو شدم و پوف ام خورد، رویِ چهره بسیاری به نیاورده بودم که برفِ
رفی ب گویِ ساختنِ برخاستم و دست به کارِ خندید. انک نگریستم که شادمانه میبه فر
 برفی بسازد. او هم پارو را رها کرد تا گویِ ،شدم

کردیم  به خواب رفته جست و خیز می درختانِ الیِ در باغچة پوشیده از برف البه
 خندیدیم و خوشیِ همدیگر پرتاب کرده و شادمانه می برفی به سویِ هایِ و گوی
 کردیم که مانده شدیم. بازی ی برفا ای سراپایمان را فراگرفته بود. به اندازه پیرایه بی
فرانک هم آمد و کنارم  سرای پشت دادم، کهنسالِ چنارِ زمین نشستم و به تنة رویِ

 هویی کردم و گفتم: نشست.
 بازی نکرده بودم. ـ چند سال بود برف
 ـ آخیش، هووه.
 اش گذاشتم و گفتم: سر بر شانه

 ـ هیچ رنگی به چشمم زیباتر از سپیدی نیست.
 آه کشید و پرسید:
 یافتی؟ سپیدی را درمی چگونه زیباییِ ،ـ اگر سیاهی نبود

 رویش نشستم و گفتم: خیز شدم. چرخی زدم و روبه بلند کردم. نیم سر
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 به پیش از بازگشتِ ،فروهر هایِ توانم دریابم که چند و چون گزینش ـ هنوز نمی

 گیتایی چگونه است! زندگیِ
 گفت:سپس سخن آغازید و  لب ورچید. اندکی اندیشید،

خویش، پیشرفتی  داناییِ آگاهی و پرورشِ فروهرها فراتر از افزایشِ ـ پیشرفتِ
و  اند هماروان سازماندهی شده هایِ مینو فروهرها در گروه در جهانِ است.گروهی 

فروهرهایی  هر گروه برآمده از همراهی و همگامیِ پیوندشان دیرینه و پایدار است.
 ایانِفرزانه، پارث فرهیخته، مهرپویانِ پیرانِ گون است.گونا با اندازة آگاهی و داناییِ

 بزرگِ هم آرمانِ به یاریِ آورند تا رازآشنا و دیگر فروهرها با هم انجمنی پدید می
یافته به پایة  راه پیرانِ برخی فروهرها ،هماروانان گیرند. در میانِسپندارمذ را پی ب

 آنچه اکنون برو زمینیان و دانا بر زمین  گذشتة وراهایی آگاه ازهستند، آثمان گروث
تنها به  نهگروثمانی،  پیرانِ .ی که پیشِ رویِ سپندارمذ استفرجام گذرد و آنان می

نیز گیتایی  گیِدزن در چرخة گرفتار ند، با فروهرهایِزندگی در گیتی نیازمند نیست
مینویِ  باالتر هایِ پروری در الیه ییاندوزی و دانا چندان کاری ندارند و به دانش

جهان را ژرفا  فروهرهایِ سپندارمذ و دیگر بزرگ میانِ سرگرمند تا پیوندِ یسپندارمذ
 بخشند.
کسانی  را چه هستند گیتایی زندگیِ نیازمندِ که فروهرهایی هایِ گزینش ،ـ پس
 کنند؟ می راهبری
 زندگیِ چرخة از که نخست الیة پیرانِ از برخی دارد. بندی درجهنیز  پیریپایة ـ 
 هماروانان و همزمان با یادگیری، هستند کار تازه دوم الیة در ،اند شده آسوده یتاییگ

 همواره انخودش هرچند کنند، می راهبری خود را که همچنان در الیة نخست هستند
آنان گاه زندگی در گیتی را  .هستند باالتر هایِ الیه پیرانِ پشتیبانیِ و راهنمایی نیازمندِ
 رو از هماروانانِ زیردستِ خود پشتیبانی کنند. ر د گزینند تا رو برمی
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 پیری پایة به نخست الیة در تنها که کنند می راهبری کسانی را ما! بیداد داد ـ ای
 اند؟ رسیده

 گفت: و خندید فرانک

 بودی؟ دانشمندان نیازمندِ یادگیری برایِ رفتی می دبستان به که هنگامی ـ مگر
 .سازند برآورده را تیاهنیاز دتوانستن می هم آموزگاران همان

 گفتم: و جنباندم سر

 و کنند برآورده را نیازهایم نتوانستند هرگز استادان و دبیران و ـ آموزگاران
 !باشند هایم پرسش پاسخگوی

 ای؟ نیاموخته ای، آموخته آنان از ـ بسیار

 .آموختم را رهروی چگونگیِ و اندوزی دانش راهِ ـ چرا،

 خورپروری فتمُ ایشان به دادن ماهی شود، آموزانده هیگیریما دیگران به بایدـ 
 خواهند رنج به گرسنگی از بگیرد ماهی برایشان که نباشد کسی روزی اگر و است
 .افتاد

 فروهرها دیگر راهنمایِ تنها ،انوهمار گروهِ پیرانِبرخی  گویی، می که گونه ـ این
 گرایانه، با سنجشی را آگاهانه، آرمانزندگیِ گیتاییِ پیشِ رویشان  هایِ ویژگی تا هستند
 .بایسته برگزینند و شایسته

 و آگاهی زمینة در پیشرفتگی اندازة به بستههر فروهر  نیستند، راهنما ـ تنها
 گروه پیرانِ را دیگر و بخشِ گزیند میبر خود را ها ویژگی این از بخشی دانایی،
 گیری پی و دریابد را شا زندگی نِآرما بتواند بهتر و آسانتر فروهر تا کنند می گزینش
 گیتی در هماروانشان فروهرهایِ که زمانی تا آنان خویشکاری، این از گذشته. کند
 .کنند می پشتیبانی ایشان از آن به آن ،هستند

 نشسته شا روی که برفی سرمایِ و نشست می دوشمان و سر بر اندک اندک برف
 تکاندیم و پوستین و کاله برخاستیم،. کرد می رخنه پیکرمان در آرام آرام بودیم
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 پیکرکی ساختنِ برایِ ،هم رویِ بر اش انباشتن و برف گردآوریِ سرگرمِ گوکنانو گفت
 . شدیم برفی

 یا و درنیافته شنیده پیشتر که را چیزها بسیاریوگو با فرانک،  گفت هنگامِ
 بر فرانک موشکافانة و سنجیده هایِ پاسخ .آوردم می یاد به ،بودم کرده فراموش
 ،مینو جهانِ در که شد می آشکار برایم و افکند می روشنگر پرتوِ پندارم هایِ تاریکی
 جانوری، الیة نهادنِ سر پشتِ از پس که خامی فروهرهایِ هایِ هماروان، در گروه
 یافته راه فرهیختة پیرانِ دیگر فروهرها و اب ،اند نهاده پا مردمی الیة به بار نخستین برایِ
 این بیفزایند. خویش فروهرِ نِوخشیش بر تا هستند همگام و همیار ،مانوثگر به

 زمانِ به زمین فروهرِ بزرگ رسیدنِ تا سپندارمذ فرزندانِ پروریِ بینش و اندوزی دانش
 گسست بی و درنگ بی ،گیتایی زندگیِچرخة  به شا فرزندان نیازیِ بی و گیتیاز  آزادی
 درفرابرسد.  گیتی از سپندارمذ آزادیِ دگرگونة و باشکوه روزِ تا شد خواهد گیری پی
 برآمده تنگناهایِ از فراتر هستی، در تا شود می جدا زامیاد از سپندارمذ روزی، چنان
 جهانِ پنهانِ هایِ الیه شناختِ زمینة در بینش پرورشِ و آگاهی افزایشِ راهِ در گیتی، از

 .بگیرد پی را خود پیشرفتِ هستی

 شان،ای یِاثیر کالبدِ  و خاکی پیکرِ پیوندِ گسیختنِ و گیتی در گمر از پس ،مردمان
 کالبدِ هایِ توانمندی و ابزارها یاریِ به تا گیرند می پی را دیگر گیتیِ در خود زندگیِ
 نیز دیگر گیتیِ در .کنند ارزیابی و بازبینی را گیتی در خود شدة سپری زندگیِ ،روانی

 هرچه آنان تا شتابند می درگذشته فروهرهایِ یاریِ به ،هماروانان گروهِ راهنمایانِ
شدة خود  سپری آنچه را در زندگیِ گیتاییِ و بپذیرند را گیتی در خود مرگ زودتر
 مینو جهانِ اند بازبینی و ارزیابی کنند و توانِ گذشتن از مرزِ میانِ گیتیِ دیگر و آزموده
خود، برایِ  راهنما و خردمندِ انانِهمارو پشتیبانیِ و یاری با آنجا در تا کنند پیدا را

 ریزی کنند و آماده شوند. بازگشت به چرخة زندگیِ گیتایی برنامه
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از زندگی و مرگ بسیار ناچیز است  ناآن گذشته که آگاهیِدر بسیاری از مردمانِ
شناسند، زندگی را  دانند و نمی گیتایی پیوند دارد، چیزی نمی و بیشتر از آنچه با زیستِ

ز چیز دانسته، هیچ آگاهی ا همه آورند و مرگ را پایانِ به گیتی به شمار میکرانمند 
خاکی،  ی از پیکرِاثیر کالبدِ جداییِ هنگامِ ،روی ازاین آورند. فراگیتی به دست نمی

سردرگمی  زندگی و مرگ، دچارِ از چیستی و چند و چونِ آگاه کم چنین مردمِ فروهرِ
 اندک و داناییِ برآمده از آگاهیِ هایِ ها و برداشتباور ساختارِ که پیروِچرا شود؛ می

 ،دیگر از سویِ یابد. شناسد و چیستی آن را درنمی نمیفراگیتی را  در ناچیز، وی زندگی
آورد که چرا  درنمی سر کند و  را گیج می وادر گیتی  کالبد ناکار شدنِ پیکر و ناتوانیِ

کوشد تا به  ، میکند را باور نمیگیتایی  زندگیِ چون مرگ و پایانِ چنین شده است.
ها و  کنش از دیدنِ بپیوندد و زندگی در گیتی را از سر بگیرد. چنین فروهریش پیکر
آن  تباهی و نابودیِ یا آغازِ شپیکر و به خاک سپرده شدنِ اش بازماندگان هایِ واکنش
خود  ایانِراهنم هایِ آرام از راهنمایی در این زمان آرام شود. رنج و اندوه می دچارِ

فروهرِ  کالبدیِ ، چشمِمرگ با پذیرشِ یابد که مرده است. و درمیپیروی کرده 
مرگ در گیتی،  ، با پذیرشِدیگر به سخنِ شود. گشوده می اثیری به جهانِ درگذشته
د و در آنجا به گذر دیگر می گیتیِگیتی و کنندة جدا از مرزِ ،درگذشته فروهرِ
 بازنگریِ د تا روندِپیوند اند می تر درگذشته که پیشد خو درگذشتة هماروانِ هایِ روان
 د.در گیتی را آغاز کن شده سپری زندگیِ

کنند. آنان  دیگر سپری می زمانی کوتاه یا بلند را در گیتیِ ،درگذشته مردمانِ
بازبینی و  کنند که یِ سپنتایی را پیدا میمینو بازگشت به الیة دوم جهانِ توانِ هنگامی
 تا زمانی که ،گذشته از این کار جام داده باشند.را ان شدة خود سپری گیِزند ارزیابیِ
 دیگران کنش و واکنش در گیتی همچنان در زندگیِ جای مانده از ایشان بر هایِ بدی
 گردند.گیتایی باز زندگیِ توانند به چرخة نمی ،دآور می دپدی
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کوچک هستند و پس گذاریم بسیار  هایی که ما در گیتی از خود به جا می گاه بدی
دیگر کنش و واکنشی  ،اند و آسیب دیده شده ما رنجیده کسانی که از بدیِ از مرگِ
 اند. ن جنبة فراگیر و ماندگار نداشته و نهادینه نشدههایما بدی ،کهچرا ؛آورد پدید نمی
صدها یا هزاران  ها، ده شوند و نهادینه می گذاریم که هایی از خود به جا می گاه بدی
 بنیانگذاریِبنیاد، یا  ریزیِ باورهایِ بی پی مانندِ ند.آور می دپدینش و واکنش سال ک
 هایِ روشنوآوری در یا ناسازگار با شادی، آزادی و آزادگی،  فرهنگیِ نهادهایِ

مردمان باز  در زندگیِ که آنچنان جایی کهن نیِآئی ساختارهایِنوسازیِ کشورداری یا 
ای  مانند و در گستره پابرجا می یکاهشی ـ افزایش هایِ یها و دگرگون کنند که با نام می

تا  ،روی این دارند. از گوناگون وامی هایِ و واکنش ها مردمان را به کنش ،گاه جهانی
، توانایی پدید کشاند آفرین که مردمان را به بدکارگی می بدی هایِ زمانی که این بنیان

 از مرزِ گذشتنِ ش توانِا یا بنیانگذارانگذار  باشند، بنیان آوردنِ کنش و واکنش داشته
 را نخواهند یافت. سپنتایی یِمینو جهانِ دیگر و الیة دومِ گیتیِ

گیتایی، پس از مرگ در گیتی و  هماروان در بخشی از چرخة زندگیِ فروهرهایِ
 کالبدِ و رها کردنِ اثیری دیگری در گیتیِ مرگِ گیتایی و آزمودنِ پیکرِ از دست دادنِ

 فروهرهایِ گردند و به یاریِ مینو بازمی پاک و وارسته به جهانِ ،خویش یِاثیر
 برایِ شوند تا خود می آیندة زندگیِ ریزی برایِ برنامه اندرکارِ تر از خود دست پیشرفته

گروهی  آرمانی نیکی و روشنایی، جهان به سویِ شا و پیش بردنِاَ پیش رفتن در راهِ
گسست  و بی گام به روندی گام ،هماروانان گروهِ رفِشگ گزینیِ گزینند. چنین آرمانبر

گیری  هم آرمانِ خود را پی ،بازگشته به گیتی ی از هماروانانِشمار ،در این روند است.
هایِ دیگری که در پیِ آنان به زندگی بازخواهند  برایِ گروه یا گروه کنند و هم می

 افزایند. بر این زنجیره می درپی دیگر نیز پی هایِ گروه کنند. سازی می گشت زمینه
ما را دیگر هماروانانمان پس از ما پرورش داده و  هایِ بسیاری از کاشته ،روی ازاین

هایمان فرابرسد و گروهی به  نشانده به بار نشستنِ کنند تا سرانجام زمانِ پاسداری می
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، در آفرین گرگونییابی به آرمانی ستوده و د دست گیتی بازگردند که در واپسین گامِ
، اندیشة نیکبا واالیشِ  گشایند و ای می زمین برگِ تازه باشندگانِ زندگیِ دفترِ

 .برند گامی فراتر می مردمان را زندگیِ فرهنگ، منش و روشِ
 ،گردند هر گروه از هماروانان که به گیتی بازمی برگزیدة آرمانِ گیریِ پی برایِ
 ها، ای از آزمون به زنجیره هایی هست که فراهم شدنشان شایستگی ها و بایستگی
گوناگونِ خودآگاه و ناخودآگاه وابسته است. در این  هایِ ها و پرورش آموزش
 گیتایی زندگیِ درپی به پی در چند سالِ که ، فروهرهایِ یک گروهِ هماروانارچوبچ

رانش  ،کنند. در چنین برخوردهایی هم برخورد می ی با، دیر یا زود در گیتگردند بازمی
دوستی،  ایشان در راهِ کنند و آشنایی یا به هم پیدا می شی ناخودآگاه از همیا کش

دو گونه  رود که در هر گری و دشمنی پیش می یا ستیزه سازگاری، همکاری، همراهی،
ها و  شوند تا توانمندی فروهرها در چالش و کشمکشی گرفتار می ،آشنایی
ها و به کار  توانمندی افزایشِ راهِدر  هایشان آشکار شود. این فروهرها باید ناتوانی

انجام خویشکاریِ  بکوشند و برایِ هایِ خود شا و کاستن از ناتوانیاَ در راهِ گرفتنشان
 آماده شوند. خویش

شد. هنگامی که  تر می تنومند انباشتیم دم به دم بلندتر و هم می برفی که رویِ
ر و زبرش شدیم تا راشیدن زیت دست به کارِ ،خودمان برابری کرد بلندایِ بلندایش با

به گیتی بازگشته در  هماروانانِ برخوردهایِ فرانک دربارة چگونگیِ پیکرکی بسازیم.
 کششِ گشود تا از رازِ ای به رویم می راند و زیرکانه دریچه روزمره سخن می زندگیِ

 گفت: می ، آگاه شوم.دلدادگیم کرده بود که به شاهین داشتم و گرفتارِ نیرومندیِ
هم  ای با دیرینه یابند که آشناییِ نخستین دیدار، ناخودآگاه درمی هماروانان هنگامِ ـ

خود ژرفا بخشند، یا از هم بدشان  ند و به آشناییِوشسخن  تر هم دارند و بایستی بیش
رسانند  ی میای دیگر به هم یار آزاری یا دگرآزاری به گونه آید و با پیش گرفتنِ هم می
ها،  آموزش اندرکاریِ با دست ،هایِ ناخودآگاهی ین گرایشچن. خود را بشناسندتا 
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 هایِ به سوی ،هر یک از دو آشنا یِها کامگی ها و ورن داوری ها، پیش بندی پای
 آورد. تنش و چالش پدید می ه، کشمکش،دگوناگون کشیده ش

ی به چرایباید  ناخودآگاه، هماروانان هایِ کششها یا  رانشاین  پیدایشِ به هنگامِ
 دوستی پیش ببرند و برایِ پدید آمده را به سویِ پیوندِآن بیندیشند و تالش کنند که 

 هم در راهِ پایِ پابه با پایان دادن به ستیز، شوند و همراه و یکدیگر دوستانی همدل
 بروند. برگزیدة خویش پیش آرمانِ گیریِ پی

کنند و  اه کج میدیگر ر به سویی ،دوستی رفتن به سویِ ها به جایِ گاه آشنایی
مان پی کرداری شده،گفتاری و سرانجام کژکژپنداری، کژاندیشی، کژ آشنایان گرفتارِ

گند باال  انگیزند، گرایند، پلیدی برمی میبه تباهی  نوردند، شکسته، مرزها را درمی
بازگشته به گیتی را  هماروانانِ اندازند، گروهِ تنها خود را به دردسر می آورند و نه می
 انداختنِ سنگ از سویِ کردارِ چنین کسانی، همانندِ کنند. پریشانی می دچارِنیز 
بر و  الشی زمانت بسیاری را درگیرِ خردمندانِ هوایی به چاه است که ی یا سربها دیوانه

گاه  آنان جلوگیری کنند.تا از گسترشِ تباهیِ پدیدآمده از کارِ نادرست  کند سخت می
کسانِ بسیاری بکوشند تا باید کشد و  ه کار به درازا میگا و چنین تالشی بیهوده است
 .فرجامی نیک پدید آید

شکن دل و جانش را به  کسی پدید آمد و کششی پایداری هرگاه چنین گرایشی برایِ
لرزه درآورد، نخست باید بیندیشد و دریابد که چنان کششی چرا پدید آمده و اگر 

 او و دیگران خواهد داشت. مدهایی برایِگذرد آشکار شود چه پیا آنچه در درونش می
یاری گرفتن از خردمندان و  ،چنین کشمکشیهنگامِ پدیداریِ ترین کار در  درست
اری و سرپوش ک پنهانپیش گرفتنِ  ،هم بدترین کار گرم چشیده است. سرد و بزرگانِ

 برآمده از دلدادگی و خاموشی گزیدن دربارة آن است. نهادن بر دلهرة
دهد، به سادگی راهی  بازد خود را چندان آزار نمی ردی به زنی دل میمهنگامی که 

خود را آشکار کند و دربارة آنچه  دلباختگیِ پرده بردارد وخود  دلِ د که از رازِیاب می
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دلِ  ،هکچرا ؛کند زنان را شیفته و شیدا می دهد. این کار در دل و سر دارد سخن سرمی
 ،روی ازاین لرزد. دلبرانه می هایِ ها و پیرایه رایهاز آ سرشارِ سخنانِ نان با شنیدنِز

داری پیش  بهتر است خویشتن ،شود ای می آشوبه چنین دل هنگامی که مردی گرفتارِ
لب به  ،گمان نشده شدنش بی پدیدار اندریافت خود و چراییِ بگیرد و تا از چیستیِ

پی داشته باشد و  زنی را در دلباختگیِ اش، ، زیرا دور نیست که سخنانسخن نگشاید
 باریک بکشاند. کار را به جایِ

ناخودآگاهانة خود به  هایِ ها و کشش زنان برخوردی دگرگونه با چنین اندریافت
هایِ  داری کنند. بسیاری از خویشتن انه پیروی میزن داریِ آنان از خویشتن مردان دارند.

 ،روی ازاین ان بسته است.زن مردساالرانه بر دست و پایِ بندهایی هستند که منشِ آنان،
پندارند  ، مییابند خود می هنگامی که گرایشی به مردی در درونِ ،بسیاری از  زنان
شود و آغاز به  جایی در دلشان برانگیخته می جا و نابه به هایِ ترس اند. گرفتار گناه شده

 بندند. کنند و لب از سخن فرومی یخود م اندریافت و کشش و گرایشِ سرکوبِ
شکار آ راهی نادرست برایِ ،اندازد به تب و تابشان  می مهرورزی می که جوششِهنگا
سخن گفتن از آنچه در دل و جانشان  گیرند و به جایِ خود پیش می مهرِ کردنِ
 دلبرشان را با خودآرایی و خودنمایی برانگیزند. مردِ کنند مهرِ تالش می ،گذرد می

زن برایشان  آنکه مهرورزیِ و بیمردان شیفتة آب و رنگ و نازفروشی هستند 
دلباخته  زنِ گشایند و بر شیفتگی و شیداییِ پروری می زبان به سخن ،داشته باشدارزشی 
، نازفروشی، چون در پندارشان .کشانند راهه می افزایند و مهرورزی او را به بی می
ورند. آ میپیدا کردن به شمار  آغوش او به هم آرایی زن را گرایشِ افرزوی و تن رخ
بگذرانند و دیگر هیچ.  بگیرند، خوش کنند کام شده و تالش می برانگیخته ،روی بدین

شود. زن از مردِ  رسد و زن به تباهی کشیده می اش می مرد به خواسته ،در چنین پیوندی
و  کاهد زبانی می برد، زیرا مرد پس از کام گرفتن از زن، از چرب ای نمی کامیاب بهره

د. انافسر می گیرد و مهرِ زن را تر بهره می آمده برایِ کامرانی بیشاز چیرگی به دست 
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دلبری از  تالش برایِ خود درست برخورد کنند و به جایِ هایِ اگر زنان با گرایش
ند که چه یاب به سادگی درمی ،گو پیش بگیرندو با او گفت ،مردی که دلشان را لرزانده

مهرش را به خاکروبه  ،هیچ زنی ،آگاهیبا به دست آوردنِ  گذرد. در دل و سر او می
 در چهارچوبِ یابد که پیوندش با مردی که دلش را لرزانده، باید ریزد و درمی نمی

بایسته  در کارهایِ بجز همکاری و همراهی آمدیِ پیرایه بماند و پی بی آشنایی یا دوستیِ
 زندگی نداشته باشد. به آرمانِ رسیدنِ در راهِ

اش را گرفتم، به  لرزاند، دست از پیکرتراشی کشیدم. بازویسخنانِ فرانک دلم را 
 پرسیدم: و چشم به چشمانم دوخت. سویم چرخید

 روم؟ شکنی می پیمان پنداری به سویِ ـ می
 بازویش را آزاد کرد و گفت: ،خندید، با چرخشی نرم

 تر از آنی که گرفتارِ فرهیخته ام. نداشته زشتی نین بدگمانیِچات  دربارهـ هرگز 
 هایِ یادمان ،ت را بازسازی کنیا ناخودآگاه کامگی شوی. تا نتوانی پردة پاره شدة ورن
گرانبها را از  ت هدر خواهد رفت و زمانِا نیروی د،آزارت خواهد دا پیشین زندگیِ

تواند آنی از  نمی ،شود ش آگاه میا زندگی کسی که از آرمانِ دست خواهی داد.
 ند.زندگیش را هم به بیهودگی بگذرا

 آه کشیدم و گفتم:
 م!ی ندارام آگاه برگزیده آرمانِ چیستیِ ـ من هنوز از

هم انباشته و فشرده کرده بودیم تراشیده  برفی که رویِ اندک هیچ نگفت، اندک
 گو باال و پایینِو گفت شد. کوتاه زمانی بی شده و به پیکرکی بلندباال دگرگون می

هایم را پس  شنیده .بود وگویی درونی ز گفتدرونم پرهیاهو ا .تراشیدیم پیکرک را می
خود فرو رفته بودم و با  آراستم. آنچنان در هایم پاسخ می کردم و به پرسش و پیش می

هنگامی به خود  م.کن چه می برفی پیکرکِ بایافتم  کردم که درنمی خود بگومگو می
شیده و به ک یدندست از تراش خندة شادمانة فرانک در گوشم پیچید. آمدم که آوایِ
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نگاهی به فرانک  یکرک پدید آورده بودم خیره ماندم.پ شکمِزیرِ ای که در  حفره
پیکرک فرو بردم و دست به کار  کاردک را در پایِ انداختم و خندیدم. هیچ نگفت.

 را با برف پر کنم. پرسیدم: شدم تا حفره
 کنیم؟ هایِ پیش از بازگشت به گیتی را فراموش می چرا گزینش ـ
 گفت: پرسشم در پاسخِ کفران

نگه  دیوها دور تنها او را از دسترسِ نه ،فروهر هایِ کنندة ویژگی ـ الیة پنهان
وی  خودآگاهِ کشد که دسترسیِ پنهان  او می خردمندیِ ای هم براندوختة ، پردهدارد می
خود کمابیش به  زندگیِ نخستِ دهد. کودکان در چند سالِ بسیار کاهش می را بدان
پیش از بازگشت به  هایِ از گزینش کمابیش شگفت دسترسی دارند و گانیِاین بای
خود را  هایِ کنند برخی توانمندی تالش می ،روی ازاین .آگاه هستند یایگیتزندگیِ 

 پرورش دهند.
 هایی که بیش از دیگر چیزها بدان نیاز پیدا خواهند کرد؟ ـ توانمندی
 گذارند و آنان را ابزاری برایِ نمیها را آزاد  دریغا که بزرگترها بچه ـ آری.

 .پندارند خود می دستیابی به آرزوهایِ
و به خردمندیِ پنهانِ ناخودآگاهمان دسترسی داشتیم، ای نبود  اگر چنین پردهـ 
 شدیم. نمیهایِ گوناگون  و بدکارگیکردگی  خودگم دچارِ

ی بدان دسترس ،ای پرورده نشده ـ کالبدمان به اندازة بایسته ـ تا زمانی که پیکر
خود را به  ـ کالبدِ هرگاه فروهر بتواند پیکر بایگانی بازدارندة پیشرفت خواهد بود.

خردمندیِ پنهان پی برده، توانمند و استوار به  دیر یا زود به رازهایِ ،درستی بپروراند
 .اهد رفتخو اش سویِ دست یافتن به آرمانِ زندگی

برآمدگیِ زشتی پدید  ،زیرِ شکمِ پیکرک ای برف در حفره چپاندم که در اندازهبه 
را از  برآمدگی ،خشن پیکرک بیرون کشیدم و با چند تراشِ را از پایِ آمد. کاردک
 .میان برداشتم
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مرد برفی را  استادانه سر و رویِ هایِ دست بود و با تراش تراشی چیرهفرانک، پیکر
مردی  ایم. م چه ساختهرفتم تا بهتر ببینپسکی  تراشید. چند گامی پس به زیبایی می
و  نوازی داشت. پیش رفتم تنومند از برف ساخته بودیم که زیباییِ چشمبلندباال و 
 برفی شدم و گفتم: مردِ بازویِ تراشیدنِ سرگرمِ

ای  مهر به گونه کیشِ پایة نخستِهایِ  آموزشـ اگر درست دریافته باشم، 
با پرورشِ  آن و پیوندِ در گیتی یزیستشاد ند که پیروانِ کیش باسازماندهی شده بود

 .آشنا شوند روانی
، نیاز به خوردن و آشامیدن ،نخست گیرد. می بر در گیتی سه نیاز را در زیستـ 
خوردن و  .زایشِ فرزند برایِ آغوشی همنیاز به  ،و سوم نیاز به خواب و آسایش ،دیگر

 کارکردی روانی برایِ کنند، را برآورده می تنها نیازِ پیکرِ گیتایی به نیرو نهآشامیدن 
روانمان با آنچه  شِو آرامپیکر  تندرستیِند. دانایی هم دار پرورشِافزایشِ آگاهی و 

 سازگاریِ و خوراک هایِ ویژگی نشناختنِ ،در پیوند است. گاهخوریم  خوریم یا نمی می
 گاه بیهوده و ، خوردن را به کاریِپیکرمان پایدار یا ناپایدارِ هایِ گی ویژ آن با
یا  بدان نیازمند نیستخوریم که پیکر  ی میچیزگاه  کند. رسان دگرگون می آسیب
د. اگر ما کن رنج و بیماری می دچارِ پیکر را ،گاه نیز خوراک را ندارد، گوارشش توانِ

شوندة  دگرگونهایِ  هایِ پیکرمان و توانایینیاز خود داشته، با شناخت از خوراکِ
خواهیم کرد تا پرهیز  ها اشیم، از خوردنِ برخی خوراکیگوارشی آن آشنا بدستگاهِ 
 نیز . تندرست و نیرومند ماندنِ پیکرشودستی، فرسودگی و بیماری نسُ دچارِ پیکرمان

 .رساند یاری میبه افزایشِ آرامش و آسایشِ روان 
 ارزیابیِ کارش مرد برفی را تراشید و برایِ هایِ ای لب ویژه کاریِ فرانک با نازک

رابرمان روی کردم تا بار دیگر از دور پیکرِ ایستاده در بپس ام پس رفت. من همچند گ
 آهسته گفتم: مردِ تنومند، را ببینم. پس از برانداز کردنِ

 مردانه است. خواهیِ ای. سرشار از بوسه دهنان برانگیز هایِ ـ چه لب
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 ابرو درهم کشیدم و گفتم:فرانک هیچ نگفت. 
 .مردِ بیچارهـ 

 ؟ارهـ چرا بیچ
 .ـ مردی که شومبول ندارد بیچاره است دیگر

 جنباند و گفت: سر خنده سر داد،فرانک 
 کردم. ش میا که داشتم فراموش ین شهینای هما ـ شده
 پرسیدم:
 کنی یا من درست کنم؟ رست میتو درا  اش ـ شومبول
 .بانو، زشت است ـ بس کن

ای و  تو هنوز دوشیزه جان فرانک شود. شومبول نمی بدونِ که مرد ـ زشت است!؟
 .دانی شومبول.. نمی

 ـ هیس.
 ـ وا... چه تندخو!

ای برفین درست کردم و  نشستم و لوله گرفت. ت و کار از سرپیش رففرانک 
ای بسازم و به پیکرش  مردانه کِبرفی اندام مردِ دست به کار شدم تا با آن برایِ

 بیفزایم.
 نخستین پایة هایِ آموزش یم را دربارةها اندامکِ مردانه، دانسته تراشیدنِ سرگرمِ
، پیروانِ کیشِ رهروی سرآغازِ و سرگرمِ بررسی آنها شدم. در دممهر به یاد آور کیشِ
ها، نیازها و  ستیها، سُ شناسند و از کاستی میخود را  پیکرِ هایِ ساختار و ویژگی مهر،

بیماری و یشگیری از و پ شوند و با چراییِ نیاز به بهداشت آگاه میآن  هایِ توانمندی
 .شوند تن آشنا می گیِدید آسیب

دیگران را هم  خود هستیم، باید پیکرِ پیکرِ ه نیازمندِ شناختِاینک گذشته از
این  پیروِ گوناگون هستند. یِهایِ پیکر ویژگی که مردمان دارایِ بشناسیم تا دریابیم
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ویژة  آمیزیِ تنخوراک، پوشاک، نرمش، ورزش و  نیازمندِ گونگی، هر پیکری گونه
اکی و رفتاریِ یکسان پافشاری بر پیرویِ همه از الگویِ خور ،روی د است. بدینخو

 کند. پذیر می چنین الگوهایی، تندرستی و آرامشِ روانِ مردمان را آسیب نادرست است.
نیازی بایسته برایِ گزینشِ همسری  مردانه و زنانه پیکریِ هایِ ویژگی همچنین شناختِ

یی ناسازگار دارند، یا کالبدها آمیزیِ کسانی که پیکرها تن ،گرنهو .تاس 0بشن هم
رسان  زا، آزاررسان و گاه آسیب تنش انبرایش انجامد، آنان نمی خوشیشادی و تنها به  نه

 .ستی خواهد کردو فرزندانشان را هم دچارِ نارسایی و سُ خواهد بود
پایة  هایش، در ویژگی هایِ پیکر و نیازها و گذشته از آموزش دربارة ویژگی

نیز ساماندهی شده بود تا پیروانِ خواب هایی برایِ آشنایی با  آموزه ،کیشِ مهر نخستِ
 در کارِ روزانه را از تن به بتوانند ماندگیِ کیش، خوابی آسوده و آرام داشته باشند و

  توانایی برایِ سپری کردنِ روزِ شاد و سازندة دیگری را بازیابند.کنند و 
. هنگامی است ها ها و واکنش ، سرشار از کنشبیداری جهانِ همانندِ خواب نِجها

پیامدهایِ پیکری و روانی که  شویم هایی رویارو می آزمون که در خواب هستیم با
یمان آورند و برا ستی پدید میبخش هستند و برخی سُ افزا و شادی برخی توان دارند.

مان نیز سایه بیداری کنند، بر بمان را آشفته میتنها خوا نه کنند، تنش و اندوه فراهم می
 ما نیازمندِ ،روی دارند. بدین افکنند و ما را از پرداختن درست به کارهایمان بازمی می

. دستیابی به دانش دربارة نماها هستیم ها و چرایی پدیداریِ خواب شناختِ ویژگی
گیری از زمانِ  آن، بهره نمایه برایِ داشتنِ آسایش در خواب و فراتر از خواب و خواب
کنش و  برایِ افزایشِ آگاهی و شناختِ جهانِ فراگیتایی بایسته است. ،بودن در خواب
 ،روی بدین کند. روان ما را دچارِ دگرگونی میخواب نیز پیکر و  واکنش در جهانِ

انِ خواب را هبر پندار، گفتار و کردار در ج یافتن بایسته است که چگونگیِ چیرگی

                                                           

 پوشاننده بشن: سازگار، هم ـ هم0
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و  پیکر و آرامشِ تواند به تندرستی می پروایی در خواب وگرنه بی اموزیم.نیز بی
 روانمان آسیب بزند.

گرایش به  زیستیِ کارکردِ .است آغوشی همبه  نیاز ،پیکر بنیادینِ دیگر نیازِ
 کند تا چرخة بازگشت به گیتیِ فروهرها می فراهمزمینة زایشِ فرزند را  آمیزی تن

 ،مردمان زندگیِ در نیاز به خوراک و خواب، نیز همانندِ ستیزی نیازِ این پدید آید.
پندارپرور،  و در زندگیِ مردمِ خردمند دارد. باروری و گیری جفت از فراتر جایگاهی

پردازی  پروری، سخن ، برایِ فرهنگشود می کارآمد ای مایه آغوشی دست گرایش به هم
 روانی و پیوستگیِ وابستگیتگی، دلبس ،یِ مردان و زنانتن هم ،روی مهرگستری. بدین و
 آورد. آفریند که پیمانداری و ازخودگذشتگی پدید می و مهرورزی می آورد می پی در

 نیاز کهاست  ای اندازه به آمیزی تن به گرایش پدیدة از جانوران شناختِ و آگاهی
 رهایِرفتا جانوران، ـ کالبدِ پیکر در شده نهاده دانشِ ینا .کند برآورده را باروری به

 و نیرومندترین ،بهترین تا کند در باشندگانِ هر گونة جانوری همسان می را یابی جفت
 از ترواال جایگاهی بس همسرگزینی ،مردمان نزدِ ه شود.دبرگزی جفت کارآمدترین

گیرد  به کار می دگرگونه هایی سنجه همسر گزینشِ هنگامِ ،مردم .ددار گزینی جفت
 کنندة نگرش بهو آشکار تنی هم زیستیِ کارکردِنگاشتنِ بسیاری از آنها نادیده ا که

 .همسرگزینی است فرهنگیِ یِهاکارکرد
 سازِ بازگشت به گیتیِ د که در آمیزش برایِ زایشِ فرزند، زمینهمردم باید آگاه باش

آن فروهر هم نیازمندِ پیکر ـ کالبدی کارآمد است که  د.کن یک فروهر را فراهم می
از  ،وگرنه ازند.انند آن را بسوت بشن می ا پیکر ـ کالبدهایِ همتنها پدر و مادری ب

زاده دارایِ نارساییِ مادرزادیِ پیکری، روانی یا پیکری ـ روانی  فرزندیآمیزشِ آنان 
 د شد.خواه

پوشان با  هایِ تنی و روانی سازگار و هم تن و همسری که ویژگی هم برگزیدنِ
برایِ انجامد و هم  تنان و همسران می دنِ همدیگری ندارد، هم به ناشادی و آسیب خور
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 کسانی چنین ،ها گرفتاری این از فراتر کند. فرزندانشان رنجِ پیکری ـ کالبدی فراهم می
 .نددست یاب روانی هم به توانند هرگز نمی
 تر برانگیخته دم به دم و ساختم می مردانه کیاندام ،آرامش با ،رفته فرو خود در
 گوناگون هایِ سوی از راساخته بودم  چهآن رسید، پایان به ارمک که هنگامی م.دش می

 نگریستم، را فرانک زیرچشمی نشست. هایم لب رویِ شیرین لبخندی کردم، بررسی
 زیرِ را به مردانه کاندام تا رفتم پیش و برخاستم .رساند می پایان به را کارش داشت
 د و سرجنبان از من دور شد.فرانک با دیدنِ آن لب گزی .مبچسبان پیکرِ برفی شکمِ
اندامک  به زمانی کوتاه زدم. کمر به دست رفته، پس گام چند را انجام دادم و کارم

 سر خنده و کوفتم هم بر دست شادمانه و چشم دوختم برفی مردِمردانة برانگیختة 
هیچ  جنباند. اخم کرد و سر لب گزید، کردم، نگاه فرانک به و برگرداندم سر دادم.

 پرسیدم:نگفت. 
 چایی؟ یا خوری می ـ دمنوش
 .چسبد تر میبیش ـ دمنوش

 .ـ بسیار خوب
 ها جام درونِ را شده آماده دمنوشِ داشتم کردم. درست دمنوش و رفتم خانه به
 بازکن در سویِ به و کشیدم کار از دست پیچید. خانه در زنگ آوایِ که ریختم می
 پرسیدم: و برداشتم را گوشی رفتم،

 ؟ـ کیستی
 دالرام هستم. جان، شهین درودـ 

 بفرمایید. دالرام، ـ درود
 جامی بازگشتم. آشپزخانه به و گذاشتم جایش سرِ را گوشی در، کردنِ باز از پس
 رفتم بیرون که خانه از. رفتم خانه سرایِ به برداشته را بنگت و کردم پر دیگر
 هم هایِ گونه رب بوسه و کشیده آغوش در را یکدیگر که دیدم را دالرام و فرانک
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 دالرام آغوشِ به گرفت. دستم از را بنگت آمد، سویم به فرانک رفتم. پیش زدند. می
و  زدیم هم هایِ گونه به ها بوسه .فشردم بازوانم میانِ در سخت را او و بردم پناه

 افتادیم، راه استخر کنارِ تختِ سویِ به که هنگامی. یکدیگر را به پرسش گرفتیم
 نشان واکنشی چه برفی مردکِ هنگامِ دیدنِ ببینم تا پاییدم می را دالرام زیرچشمی
 .داد خواهد
 را آن انگار .نکرد پیکرک به نگاه هیچ او نشستیم. رویش و رسیدیم تخت به
ابرو  داد، دستمان به را داغ دمنوشِ از رپُ هایِ جام فرانک که هنگامی بود. ندیده

 گفتم:جنباندم و 
 ؟آن را ندیدـ 

 .ـ بهتر
 ندیدم؟ را ـ چه
 گفتم: .سرم ببیند پشتِپیکرک را توانست  می که بود نشسته جایی دالرام

 .ـ مردی را که پشتِ سرم ایستاده است
گونه کوفت و  پیکرِ برفی لب به دندان گزید، دست بر دالرام سر کشید و با دیدنِ

 گفت:
 ـ اِوا خاک به سرم.

 فرانک گفت:
 .گوش نکرد ،ـ گفتم زشت است

 جنباند و چشم به چشمم دوخت و پرسید: م سردالرا
 داری مهربانو؟ سر ـ چه در

 .، دلم آشوب استجان دالرام ـ در سر چیزی ندارم
 ـ وا؟!
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سخن گفتن آغاز کردم تا دوستِ دانایم دریابد که در چنگالِ چه کششِ نیرومند، 
ن نیست. کسانی ام. پرده برداشتن از رازِ دل آسا شدهگرفتار سوزی  آزاردهنده و پایداری

شوند، بهره هستند، آن هنگام که دچارِ بیماریِ دل  بیکه از داشتنِ دوستانی رازپوش 
شان را به آشوبیِ  شوند که آرامشِ روان و تندرستی گون می ای گرداب گرفتارِ چرخه

گام تن و روان را  به گامپنهان و دل چون خوره، فروپاشیِ  کشد. بیماریِ پایان فرومی بی
 آورد. میدر پی 

درنگ از دیگران  ایم که هرگاه درد و رنجی در پیکر خود دریافتیم، بی ما آموخته
هایِ  ها و بیماری پزشک و درمانگر بشتابیم. دریغ که از ناخوشی یاری بخواهیم و نزدِ
هایِ  چراکه، نشانه مانیم؛ شدن به آنها نیز ناآگاه میدانیم و از گرفتار  روانی هیچ نمی
کند. همین  از آشکار کردنشان بیمناک می شناسیم و ترسی پنهان، ما را آنها را نمی

آورد که گاه  کند و کالفی سر درگم پدید می تر می کاری، دردِ دل را پیچیده پنهان
 شود. کندن دشوار می بیرون آمدن از آن چون جان
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، ها کوه روشنِ ایهس گسترة در ای داشت. کننده خیره زیباییِ کوهستان اندازِ چشم
بال  دو شاهینِ کوچک و بزرگ پراکنده بودند. هایِ بوته و ها درختچه ها، درخت
شاهین بر  در آسمانِ آراسته به ابرهایِ سپید شناور بودند. پهلویِ سوار بر باد گشوده،

شاهین نگاه به آسمان داشت و  نگریستم، یستاده بودم و به دره میلبة پرتگاهی ژرف ا
 پرواز دوخته بود.تیز رندگانِچشم به پ

 هایِ ه را باال آورده و بر لبدلم گرفت، آه کشیدم. از تنهایی آزرده بودم. نگار
درپی و  دیگر را پی اش. چندین نگارة کنار گذاشتم و نازنینم بوسه زدم دلبرِ کاغذیِ

شاهین نشسته و دست بر  ای که در آن کنارِ نگاره شتابان نگاه کردم و با روآمدنِ
 آرامِ آوایِ اش بنگرم. تر به چشمان دستم باال آمد تا از نزدیک ،اش گذاشته بودم شانه
تخت  ها را رویِ نگاره ایم به لبخند آراسته شد.ه لب در گوشم پیچید.دینگ  دینگ

اش  م، آن را برداشتم و روشنهمراهم رفت گوشیِ گذاشتم، از جا جهیدم و به سویِ
را بخوانم پاکش کردم.  آنکه آن نی دلخور شدم و بیپیامکی بازرگا نِدبا دی کردم.

میز  گوشی را رویِ فرستاده بودم. شاهین که برایِ بودم پیامکی پاسخِ چشم به راهِ
 .و دوباره نشستم . بازگشتمگذاشتم
برف نشستیم، سخن  بارشِ ها زیرِ برفی، ساعت مردِ پس از ساختنِ گذشته روزِ

ته شد، فرانک شتابان از جا خانه باز و بس درِهنگامی که  گفتیم و آجیل خوردیم.
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 سپس را کند، زیر پا افکند و له کرد. مردانه کِپیکره رفت و اندام به سویِ جهید،
خواست خسرو  می اندوهگین شدم، دلم ک هموار کرد.مردک را با کارد شکمِ زیرِ

نشان همه از بودآوردم چرا چیزهایی که هستند و  نمی در سر شاهکارم را ببیند.
خود  فرانک دلخور بودم هیچ به رویِ کنیم. با اینکه از کارِ میرا پنهان  آگاهیم

هایم  لب نیاوردم و چیزی نگفتم. خسرو از راه رسید و مرا در آغوش کشید و بوسه بر
 گردِ ،وجو از هم پس از پرس زد. با فرانک و دالرام هم دست داد و روبوسی کرد.

سپس پرسید که  ها گفت و برفی سخن مردِ تراشیِ خوشزیبایی و  زنان از پیکرک چرخ
. برایش پاسخی نداشتیم، به هم نگاه کردیم ایم برف نشسته چرا در آن سرما زیرِ بارشِ

 .و شادمانه خندیدیم
چون دریافته بودند که  ،، دالرام و فرانک رفتندبه خانه خسرو پس از بازگشتِ
گویی  خزیدم. همسرم به آغوشِ د و منفتنرآنان جوی هستم.  ام و آرام برانگیخته شده
نیرویی در درونم انباشته کرده بود که به جنبش آمده و  گیری از او، چند ماه کناره
 پروا نمایان کنم. ام را بی برآورده نشده کرد کامجویی پیش بگیرم و نیازِ وادارم می

سردگی ندوه و افبارها گفت که امیدوار است دیگر ا شادمان بود،خسرو بسیار 
که هرگز و تاب انداخته بود   شگفتی سراپایم را به تب برانگیختگیِ گریبانم را نگیرد.

شد و سخنانی بر زبان  شرمانه می ام گاهی بی گستاخی مانندش را نیازموده بودم.
رویِ  ید شدنِسرخ و سپ از دیدنِ د.ش راندم که خسرو از شنیدنشان شرمنده می می

به هایم  لب با بوسیدنِ او گاه گذاشتم و سرش می ربهس گرفت. ام می همسرم خنده
گذاشت تا نتوانم  بر لبانم میگویان انگشت  هم هیس گاه کرد. می موادارخاموشی 
 پروایم را پی بگیرم. بی سخنانِ

و  داد هایم می تن به خواسته ،گیری همسرم خشنود بودم، بی هیچ خرده از همراهیِ
خواهم از آن  می را به من سپرده بود تا هرگونه پیکرش کرد کامیابم کند. تالش می
 کام بگیرم.
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پزخانه رفتم تا خسرو برداشتم و به آش دست از سرِ ،هنگامی که گرسنه شدم
میز را چیده و  ،خوراک را آماده کردم رفت. نم. همسرم به گرمابهخوراکی آماده ک

از لبانش لبخند  د،ه بودم. خسرو آرام بوکردنبرهنه آشپزی  هرگز ،تا آن شب آراستم.
گسست  و بی گرفت هایش دورادور بوسه می لب با غنچه کردنِ درپی د، پیش دور نمی
همسرم را  باز ها، و شستنِ شستنی میز برچیدنِ خوراک، . پس از خوردنِگفت میسخن 

رویِ خسرو  و ماندگی از سرخوان رهایش نکردم.  به بستر کشاندم و تا خروس
با اینکه چشمانش سرخ و تشنة  یش هم نتوانسته بود بخوابد.پ شبِ بارید، بیچاره می

خوان پس از اینکه  کرد. خروس آغوشی دریغ نمی خواب بود، از ناز و نوازش و هم
 ،نشاندببر جانم را فرو  افتاده کامگیِ ورن ماندة نیرویش را به کار گرفت تا آتشِ ته

، ش نیافته و کامیاب نشدهآرامهنوز  که دیگر کاری از او برنخواهد آمد.دریافتم 
 .بودمهمچنان کامجو 

 هم درآمیخته بودیم که آنچنان با جنبید. خسرو در آغوشم آرام گرفته و هیچ نمی
است و از ، همسرم برخ. پس از درنگی درازگویی پیکرهایمان یکی شده بودند

مة نیازی که وادارم کرد ه ست بود و دلم آرام نداشت.رفت. پیکرم سُ خوابگاه بیرون
نیازی داشتم که  درپی کنم برآورده نشده بود. پی هایِ آغوشی شب خسرو را وادار به هم

 چرا یافتم که درنمی ،اندیشیدم چه میهر اش را نداشت. ه کردنبرآورد خسرو توانِ
بسیار  چه چیز هستم. وجویِ در جست دانستم نمی تاب هستم. همچنان در تب و

همة توان تالش کرد کامیاب شوم. در فرجامِ با کوشیدم کامرانی کنم، همسرم هم 
ناز و نوازش و  توانست تنها می ،نماند ش نرسیدم و برایِ او دیگر توانیبه آرام کار،
  د.پیشکش کنشیدایم  به تن و جانِگرم  هایِ بوسه

سو و  ه به ایندر خانپس از رفتنِ همسرم،  به دانشگاه رفت. نخورده 0خسرو ناشتایی
دلم تپشی تند داشت و دم  توانستم به هیچ کاری سرگرم شوم. یو نمرفتم  سو می آن

                                                           

 ـ ناشتایی: صبحانه0
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دلگیر و ناآرامی را آغاز کرده بودم.  0روزِ دادم. وهومن فروبرده را به سختی بیرون می
پیامکی نوشتم، م به دیدنم بیاید. بفرستم و خواهش کنشاهین  به سرم زد پیامکی برایِ

درنگ پاکش  ام لرزید و بی تن، آزرمگین نمتا ویرایش ک خواندم میآن را  هنگامی که
هایی  پیامکبه درازا کشید، بارها  نویسی پیامک پیامکی دیگر نوشتم. کارِ کردم.
سرانجام پاکشان کردم. مغزم آشفته بود و دلم پریشان.  ،پس از خواندنشان و شتمنو

از پیامکم  نگران بودم که اگر شاهین فرستادم، پیامکی ساده و دوستانه نوشتم و برایِ
شد، پیامکم  یمروز نزدیک میدریابد که چه اندازه برانگیخته هستم به دیدنم نیاید. ن

دم و پندار چشم به گوشی دوخته بو پاسخ مانده بود. دلم آرام نداشت، کالفه بی
 م.بافت می

از جا جهیدم و گوشی را برداشتم  دلم را تند کرد. دینگ تپشِ ناگهانیِ دینگ آوایِ
که در راه است و به دیدنم شاهین جانی تازه یافتم. نوشته بود  پیامکِ و با دیدنِ

زنان در  افشانی پرداختم و چرخ کوبی و دستشادمانه جیغ کشیدم و به پای آید. می
 تادم و سر تا پایم را برانداز کردم. برهنه بودم،خوابگاهمان ایس آینة بزرگِ برابرِ

به سویِ گرمابه  . چشمکی به خود زدم ویم پریشان بودآلود و گیسو چشمانم خواب
 .شتافتم

* 
گذشته از ، فروهرشان گسستِ مردمان برایِ داشتنِ زندگیِ شاد و آرام و پیشرفتِ بی

جانوران، رازهایِ پیکریِ  شناختِبه ، پیکرهایِ زنانه و مردانه هایِ ویژگی شناختِ
باید تالش  انرهرو ،مهر کیشِ در نخستین پایة .نیز نیازمند هستند ها گیاهان و کانی

ستارگانِ ترین  بزرگتا  یِ زمینها از ریزترین کانیبشناسند،  را هایِ گیتی پدیده دکنن
بیرون رفتن از چارچوبِ تنگِ خودبینی و  .کیهانشمارِ  بی هایِ کهکشانآسمان و 
  دارد. کرانگیِ پیچیدة جهان، مردمِ سرکش را به فروتنی وامی آشنایی با بی

                                                           

 روز: روزِ دومِ هر ماه، در گاهشمارِ بِهدینی ـ وهومن0
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هایی که با نیازهایِ زیستیِ مردم در پیوند هستند و دست یافتن به  دیدهفراتر از پ
 آزما،و خرد زن هوش و رای دارایِ مردمانِ آگاهی و شناخت دربارة آنها بایسته است،

روانیِ  هایِ کالبدِ فراگیتایی نیز آشنا  هستند که با توانمندی های فروگیتایی و با پدیده
 پدیدار شدنشان، چراییِ کنند از چیستی، و تالش می برند یخود به هستی آنها پی م

آگاه  مردم زندگیِ گریشان در چگونگیِ کنش هایِ گیتی و پدیده پیوندشان با رازهایِ
 .شوند

شِ دانایی برایِ دریافتنِ و فراگیتی، همراه با پرور ، فروگیتیافزایشِ آگاهی از گیتی
با آنها پیوندِ میانِ  یی و چگونگیِچرا،  فراگیتاییفروگیتایی و هایِ  پدیده یِچیست
چرایی و چیستی،  با توانیم گشاید که از آن راه می ای می روزنه یِ گیتایی،ها پدیده

آلود آشنا  همبنیاد و وَ رگون شدنشان به باورهایِ بیباورها و دگ کهن پیدایشِ چگونگیِ
 .ن بشناسیمشویم و پیشینة باورها و منش و روشِ مردمان را در درازنایِ روزگارا

* 
 درختان زیرِ هایِ شاخه خانه یکپارچه سپید بود. بارید و سرایِ برف همچنان می

برف  هایِ دانه بر آنها خمیده بودند. نگاه به آسمان دوخته بودم.نشسته  برفِ سنگینیِ
 قیژِقیژ آوایِ تند آن را بیرون دادم. دم فرو برده و با هوویی باریدند. خوران می وتاب پیچ
شد و کوبش دلم را  تر می ام نزدیک و نزدیک گرامی مهمانِ پایِ زیرِ ،برف ه شدنِفشرد

رمایی گ دلم لرزید و ،پوش رخ نمود برف درختانِ هنگامی که از پسِ کرد. تندتر می
دوستانه  خنده شکوفاندم و گامی پیش گذاشتم.لب به  برانگیزنده بر پیکرم آویخت.

آرام پیش آمد و مهربانانه  برایش آغوش گشودم.تر رفتم و  پیش جنباند. برایم دست
 بر آتشِ سرد آبِ هایم زد. انگار انش گرفت و بوسه بر گونهبازو لرزانم را میانِ پیکرِ
خود  هایش را بوسیدم و خوشامد گفتم. گونه ه شد. آرام گرفتم.درونم ریخت کشِ زبانه

 د و نگاهی به درختانِبرگردان سر د.خانه برو را پس کشیدم و خواهش کردم به درونِ
 خم کرده انداخت و گفت: سر
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 .وگرنه خواهند شکست د،تکانـ باید کمی اینها را 
 ن.تکانیمشا ـ باهم می
 ای؟! که پیراهن پوشیده خوری، مگر تابستان است ـ سرما می
. ام تبی سوزان شده گرفتارِ به جانم افتاده و آتشی دانست ام گرفت، گویی نمی خنده

 جامه دگر کردم و بازگشتم تا درختانِ ت. به درون رفتم،باغچه رف ویِچرخید و به س
بسته و چند گام  درختیشاهین ریسمانی به  یم.رها کن سنگینِ برف باغچه را از بارِ

داد و  درخت را آهسته تکان می ،ریسمان درپیِ پی دورتر از آن با کشیدن و رها کردنِ
بلندی  چنگکِ دسته به سویِ ریخت. ایین میپ ش را تکانده وشاخسارنشسته بر  برفهایِ

جامة سپیدی  تنها سروِ سرای رفتم تا م و به سویِرا برداشت آن .مرفت که کنارِ دیوار بود
 .که به تنِ باالبلندش پیچیده بود را بدرانم
آنکه سخنی  بی کرد. میفروکش اش  تندی گرفت و آرام آرام بارشِ برف کاستی می

گذرا به  هایِ نگاه تکاندیم. تکاپو در باغچه،را یک به یک  باغچه درختانِ ،بگوییم
برایم آرامشی دلنشین  ،سرشار از شادی و مهرورزی یلبخندهای شاهین و گاه بده بستانِ
 درونِ خروس را از مرغدانی بیرون آوردم،ها و  کارمان، مرغ پایانِ فراهم کرد. پس از

نشسته بر  هایِ برف داشت اهین رفتم.ش نزدِ سپس بزرگی برایشان دانه ریختم و تبنگِ
فشرده و چسبیده به تخت را  هایِ کاردکی برداشتم و برف د.کر پارو میتخت را  رویِ

 تراشیدم و پرسیدم:
 برفی را دیدی؟ ـ مردِ
ها  تراشی سخنات در پیکر دستی وگو کردم، از چیره دیشب با فرانک گفت .ـ آری

 گفت. می
 گفت؟! ها می دستی من سخن رهـ پیکرک را او تراشیده، از چی

 خواست همانجا بنشینیم. د، گویا میدن شوبیرارو برداشت و سرگرم پارو نهاد و ج
 و پرسیدم:رویِ تخت نشستم 
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 ـ فرانک دربارة شاهکارم چیزی نگفت؟
 ـ کدام شاهکار؟
 گفتم: چشم دوختم و به پیکرة برفی

 .برانگیزاننده ساخته بودم، بسیار زیبا و مردِ برفی اندامکی برایِـ 
 :به پیکرک نگریست و گفت

 ای که انگار هیچ آنجا نبوده! چنان ناپدید کردهآن را ـ 
 ـ فرانک نابودش کرد.

 ـ چرا؟
این  کنم! هنگامی که خسرو به خانه بازگشت، فرانک شتابان اندامدا ـ چه می

 جایش را هموار کرد. بیچاره را کند و
 :پرسیدم رم نشست، آه کشیدم وبه سویم آمد و کنا جنبان سر خندان و

 ـ از کی نامزد داری؟
خماندم و  ناخودآگاه سر .سویم چرخاند و به چشمانم خیره نگریست سر به

 آهسته پرسیدم:
 ـ به راستی نامزد داری؟
 گفت: آهسته چرخاند و را به آهستگی بیرون داد، سر دمی ژرف فرو برد و آن

تابیِ پیکر،  بی گرفتارشان خواهی شد. ،یکم بگیر پیکر را دستِ هایِ شزانگیـ اگر 
ورد. اگر پیکر را از برانگیختگیِ نابجا آ را در پی می روان هایِ از هم پاشیدنِ پایبندی

کند  پیکرِ برانگیخته، روان را آزرده می پایداری در برابرِ خواهش و گرایشِ بازنداری،
در هم شکستنِ و  باورها فرجامی بجز نادیده انگاشتنِ ،و وادادن در برابرِ نیازهایش

را به  یمانها اندوختهتواند  می هایی نخواهد داشت. گاه چنین آزارها و وادادنها  پیمان
 .فرو افکند کامگی ورن پرتگاهِژرفایِ  و ما را به دهدباد 

 دهی؟ م را نمیا پرسش ـ پاسخِ
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 زمانی دیگر. برایِ اشدـ ب
 ـ چرا؟
 .هایِ زندگیِ پیشین است یادماناز بندِ  آنچه اکنون بدان نیاز داری، رهاییـ 

چیره دلم بر ورزی  رشک دشوار بود.سپردنش به دست دیگری  آه از نهادم برآمد.
 .داری درید آرامش و خویشتن زنانه چنگ بر جانم انداخت و پردة ویِ. کنجکاگشت

 آوایِ شدم. گویی داشتم خفه می آور بود. بردم و بازدمم رنج یبه سختی دم فرو م
بود و به چشمانم خیره  پیچید. شاهین آرام خروس در سرای قوقویِوقولوق
ناگهان سنگینیِ  هایم نهاد. پشتم، رویِ ستونِ مهرهدست جنباند و آن را بر  نگریست. می

 دمی ژرف فرو بردم و به تندی آن را بیرون دادم. ،ام ناپدید شد و آسوده فزایندة سینه
برگ  بی هایِ درختان و درختچه الیِ ت و البهباغچه رف برخاست و به سویِ از جا

اش را  دست م و شتابان خود را به او رساندم.به دنبالش رفت از جا جهیدم، ناپدید شد.
 گفتم: گرفتم و او را از رفتن بازداشتم، چون یخ سرد بود.

 ی، با گرما گرم.وش ای، با سرما سرد می ـ انگار خزنده
 دستم را فشرد و گفت:خندان 
پایان  گاه و ناخودآگاهخودآ پریشانی برآمده از آمیختگیِ به ید هرچه زودترـ با

 دهی.ب
 جنباندم و با آوایی آکنده از دلباختگی گفتم: سر م به خروش آمد.ا اشک

 توانم خود را از پندارت رها کنم. نمی یک دم است. تو ـ همة جانم گرم از مهرِ

 باید بر پنهان گاه چنین پیامدهایی دارد. خردمندیِ هایِ راه یافتن به الیه دانم. ـ می

کند.  میات را نابود  اکنون زندگیِ پیشین، زندگیِ هایِ وگرنه یادمان ،خود چیره شوی

اکنون برایِ  مان است. ها بخشی از پیشینة زندگیپیشین داشتیم تن در زندگیِپیوندی که 

پیشینة  شناختِ نیازمندِایم. همة ما  ای به گیتی بازگشته انجامِ خویشکاریِ دگرگونه

این همان آگاه  ایم. کنونی رسیده هستیم تا دریابیم چرا و چگونه به جایگاهِ خویش



11   ** رامدال 

فرجامی نیک  ،در گیتی یمتوان نمی اش شدن از آرمانِ زندگی است که بدونِ بازشناختن

هایِ گذشته  در بندِ یادمان آورد. ، روزمرگی پدید میپیدا کنیم. نادیده گرفتنِ گذشته

 .انگیزد نیز افسردگی برمیدن مان

ام  به کام تلخی از چشمانم روان شد. اشک انید. نشستم.خمرا زانوانم  ستیِ پاهایمسُ

م کرد چهارزانو، کمرراست و سرباال بنشینم. به وادار رویم نشست. روبه نشست.

ه چند بار ک م.اش داد بیرون آهسته یدم و با بازدمرژرف فرو ب چند بار دمِ اش فرمان

مغزم چیره بر سردیِ خوشایندی جایِ گرمایِ سوزانِ  کار را انجام دادم آرام شدم. این

انگیخت.  زندگیِ پیشین را برمی شیرینِ هایِ یادمان ،شاهین چشمانِ درخششِ را گرفت.

. چشم بستم و خود را انگیزتر از پیش کرد همپیرامونم را وَ آغازِ بارشِ برف، سپیدیِ

برف را  بارشِ بار نخستین برایِ ستان بودم ودر کوه بازیافتم.باستان  روزگارِ در

دیده برف را  تنها کسانی بارشِ ،در آنجا. در شهری زاده و بالیده بودم که دیدم می

پیش از آشنا شدن با  . چند ماهگیر افتاده بود هایِ برف ستانگذارشان به کوه بودند که

دریاچة کیانسه رفته بودم که  نزدیکِ همراه با مادرم به آتشکدة ،ارجاسپان شاهینِ

 کردم خواهش یِ سپیدپوش از برف را دیدم.ها کوهبار  نخستین برایِ ،بازگشت هنگامِ

 کاروانِ داد فرمان و پذیرفت مادرم ببینم. برف نزدیک از بتوانم که بازگردیم راهی از

 و گذر سخت ای گردنه بهدر راه  ببینیم. برف بتوانیم که ددربازگ راهیاز  کوچکمان

 کردم برهنه را پاهایم شدم، پیاده اسب از شادمان و کنجکاو .رسیدیم برف از پوشیده

 در سیاه ای پارچه مادرم شد، آغاز برف بارشِ ،خوش بختِ از رفتم. راه برف رویِ و

 که دیدم می زده شگفت. کنم نگاه برف هایِ دانه به خواست و داشت نگاه برابرم

 زیبا با ساختارهایی یخی هایِ بلور به پارچه رویِ نشستن از پس ،برف هایِ دانه

 .شوند می گوندگر
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 بر برف هایِ دانه هایِ درختان هیچ نبود. بجز سپیدی و تنه پیرامونمان .گشودم چشم

 برانگیختگیِ برآمده از دیدنِ از سرما، از نه ،لرزید تنم ناگهان .نشست می تنمان و سر

 گفتم: و خندیدم زد. شاهین که یچشمک

 ام هستی، نیستی؟ ـ هنوز دلباخته

 ام. نداشته دوست تو اندازة به را کسی هرگزـ 

 داری؟ دوست دیگران از بیش مرا ـ اکنون هم

ما فراتر از پیوندهایِ گیتاییِ زودگذر است  ام هستی، دوستیِ وستِ دیرینهدتو ـ 

 مهربانو.

 اشک از چشمانم باریدن گرفت. پرسیدم:

 ؟همسری برنگزیدیـ چرا باز مرا به 

  به را گذشت می سرم در آنچه تا چرخید نمی کامم در زبانخندید و هیچ نگفت. 

 ما بازدم و دم. آمد جوش به خونم و کرد پیدا وار دیوانه تپشی دیگر بارِ دلم. آورم زبان

 پراکنده پیکرم سراسرِ در و جوشید می درونم ژرفایِ از سرکوفته آرزویی. گرفت تندی

گمان  بی ،بودم دوخته چشم او به آرزومند .سوخت می یکامجوی تبِ در متن .شد می

 گفت: و جنباند لب. گذرد می من بر چه دانست می

. پوشاند می را فروهرمان کننده پنهان ای الیه ،گیتی به بازگشت هنگامِدانی که  میـ 

د تا با ور می بیرون خودآگاه دسترسِ از فروهر پنهانِ خردمندیِ اندوختة روی، بدین

هایِ سازگار با آرمانِ  با ویژگی یننوی زندگیِ هایِ پیشین، بتوانیم فراموش کردنِ آزموده

 بر ،هایِ آگاهانه یا ناآگاهانة پیرامونیانِ کودک آموزش برگزیدة خود پی بریزیم.

ای که بیشترِ کودکان، پیش از رسیدن  افزاید، به گونه پنهانگر می غالفِ این پوشانندگیِ

ای  زاده شده، پیشینه از نیستی .که بجز گیتی هیچ نیست دپذیرن می سالگی به هفت

 آغاز شده است و با مرگ به پایان خواهد رسید. زایشزندگی از زمانِ  اند. نداشته
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 خود فروهرِ پنهانِ خردمندیِ به ناخودآگاه زندگی، نخستِ هایِ سال در کودکان
ن اکودک گزیدة پیش از بازگشت به گیتی،آگاهی از پیشینه و آرمانِ بر .دارند دسترسی
، شنیدن دیدن توانِ ترها بزرگ که دکن می چیزهایی نِدریافت ، شنیدن ودیدن را توانا به

با کسانی ناپیدا،  کودکان هایِ بازی و گفتگوها ،روی ازاین ندارند. آنها را دریافتنِ و
 گاه نیز .ندشو فته میو نادیده گر شده بنیاد پنداشته هایِ بی پندارپروری سرشار از
ندِ کرده، پیو هایِ رازمندِ کودکان را سرکوب خودخردمندپندار این کنشپیرامونیانِ 
 گسالنند. با ناخودآگاهِ راهنمایشان را می خودآگاه

 که ندشو می سالگی وادار پیش از رسیدن به هفت کودکان از بسیاریبا اینکه 
ای  به اندازه برخی هایِ ویژة ند، گرایشنادیده انگار را هایِ فراروانی خود توانایی

 .آورند شمار به دروغین شنوند می و بینند می آنچه را توانند نمی که نیرومند است
پیش گرفته و  خاموشی ،آزارِ ازخودبیگانگان از ماندن دور برایِ چنین کودکانی،

 هایِ شتنافسردگی، گرفتارِ  ،روی بدین گویند. هایشان هیچ سخن نمی زمودهدربارة آ
 شوند. روان ـ تنیِ پیدا و پنهان میهایِ  بیماریروانی و 
 دانشِ فراگرفتنِنخستِ زندگی در گیتی، کودکان گرفتارِ  سالِ هفت پایانِ ازپس 
شوند  چون و چرایِ بینشِ آنان دربارة جهان و چیستیِ زندگی می و پذیرشِ بی پیشینیان

 گرِ نادرست، مغزِ کاوش هایِ آموزهشوند.  و از اندیشیدن و پژوهیدن بازداشته می
ه جویِ ایشان را ب پیشینیان، و روانِ واالیش دانشیِ 0ریگِ به انبارِ مرده کودکان را

ش روی، فروهرهایی که برایِ تال کند. ازاین نیاکان دگرگون می نشخوارکنندة باورهایِ
وزمرگی گردند، در چرخة ر در راهِ افزایشِ دانش و گسترشِ بینش به گیتی بازمی

 .دشو می گرفتار شده و زمان و توانِ ارزشمندشان تباه
 نیازی ،شده باورانده ما به که آنچنان نه ،هست که آنچنان ،جهان و خود شناختِ
 جانوری ، بهآزماو خرد زن رای مردمِ دارایِ هوش، که اگر برآورده نشود، است بایسته

                                                           

 ریگ: میراث ـ مرده0
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هایِ  ها و بهانه نوری ددمنش با نامویرانگر، تبهکار و خونریز دگرگون شده، همانندِ جا
  به بندِ بندگی کشیده خواهد شد. جویانِ دیوپرست گوناگون، از سویِ جاه

او  رویِ برف نشسته، به رویِ سرخ از سرمایِ شاهین چشم دوخته، گوش به سخنانِ
کرد.  می رخنه مپیکر در پیرامونم سرمایِ کامگی، سپرده بودم. با فروکشِ آتشِ ورن

 پاهایم و خشکیده کمرمنتوانستم.  ،برخیزم م کهجنبید جا از جنبیدن گرفت. ام چانه
برخاست و گامی پیش گذاشت و یاری کرد  آهسته مهربانم دوستِ ند.بود رفته خواب

پتویی برایم  شاهین. مبنشین آتشگاه کنارِ و مبازگرد خانه به اش تا برخیزم و همراه
با خوردنش پیکرم  که کرد درست ای جوشانده و رفت آشپزخانه به آورد و سپس

تا تاریک  خواهش کردم او از بازیافتم را گفتن سخن تواناییِ . هنگامی کهدگرم ش
جنباند و از خانه بیرون رفت.  سر بازگرداند. مرغدانی به را خروس و ها مرغنشده، 
به  ستی و خشکی رهاندم.، پیکرم را از سُبا چند نرمشِ کششی وبرخاستم از جا 
 .دستی به سر و رویم کشیدم و جامه دگر کردم گاهمان رفتم،خواب

کمی اسفند رویِ  آمادة پذیرایی از مهمانِ گرامی شدم.بازگشتم و خانه  به مهمان
اسفند در خانه به خوشِ با پیچیدنِ بویِ  دود کند. آتشدان ریختم تاهایِ افروختة  زغال

 کودکی درآتش چشم دوختم.  هایِ آتشگاه نشستم و به زبانه کنارِیاد مادرم افتادم. 
 گاه هیچ او کردم. نمی پنهان مادرم از را هایِ رازمندم ها و دریافت دیده ها، شنیده هرگز

چیزی دربارة چیستی و چراییِ پدیداریِ  گفت می .است پنداربافی ها نگفت این آزموده
یِ رازآمیز، آنها را ها داند. به سفارشِ او به جایِ سخن گفتن دربارة این آزموده آنها نمی

کرد که دیر یا زود پاسخی برایِ  بینی می پیش کردم تا فراموش نشوند. یادداشت می
 هایم خواهم یافت. پرسش
 که دریغ یافته، بسیار افزایش گیتیهایِ  برخی پدیده زمینة شناختِ در ما دانشِ
یِ برآمده از و همچنان از باورها ایم واگذاشته را فراگیتیفروگیتی و  دربارة پژوهش

اندیشم، هنگامی که دانش و بینشِ درستی  گاه می .کنیم هم یا بینشِ پیشینیان پیروی میوَ
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 انِپیرامونی هایِ یاوهدربارة رازهایِ جهان در دسترس نیست، همان بهتر که کودکان، 
تنی نشده و  روانهایِ  بیماریهایِ روانی و  ناآگاه و نادان را بپذیرند تا گرفتارِ تنش

پندارم را  ودکی خود را با شادی بگذرانند. هنگامی که شاهین به خانه بازگشت اینک
 وگو گفتای شد برایِ  بهانه انگارانه، ساده پندارِ واکاویِ این گذاشتم.با او در میان 
پرورشِ بینش و  ،فراگیتاییفروگیتایی، هایِ  آشناییِ مردمان با پدیدهدربارة چگونگیِ 

 و فراگیتی. با فروگیتی گیتی نِ پیوندِنایی برایِ دریافتدا
پویا شدنِ چاکرایِ  فراگیتی، پیامدِفروگیتی و هایِ  نیاز به یادگیری دربارة پدیده

 ،چراکه در خواب روی داده است؛ پویاییِ این چاکرادر آغاز،  ،گمان دوم است. بی
 کرد. آشنا مییی و فراگیتاگیتایی فرو هایِ با جهان را نخستین پژوهندگان ها نمایه  خواب
کنجکاوی و  آشنا یا خویشاوند، با روانِ درگذشتگانِ ی خفتگانوگو گفتگمان،  بی

 دگرگونة برآمده از آزمودنِ انگیزشِین اانگیخته است.  نیازیِ فرازیستی را برمی
شناختِ  گرایش به را در پی داشت. پیدایشِپویاییِ بیشترِ چاکرایِ دوم  ها، نمایه خواب

به هایی که  و رواییِ آئین آورد برایِ پیدایی بستری پدید می مردگان، بیشترِ جهانِ
مردمانی که  ،گونه بدین .شد برایِ خشنودیِ ایشان برگزار میمردگان  خواستِ
اش آشنا  هایِ زیستی کرانمند بود، با هستیِ فراگیتی و باشندگان شان در پدیده زندگی
 .هایِ برانگیزنده از ناشناخته سرشار انی فراخ در برابرِ خود یافتند،جه و شدند

را دگرگون  بازماندگانوگو با ایشان، زندگیِ  گفت درگذشتگان و روانِدیدار با 
کردند از چند و چون و چگونگیِ زندگی  کرد. از سویی، باشندگانِ گیتی تالش می می

که هایی داشتند  در گیتیِ دیگر آگاه شوند. از سویِ دیگر، برخی درگذشتگان خواسته
گونه،  . بدینکشیدند شد، آرامشِ خوابِ بازماندگان را به چالش می اگر برآورده نمی

یافتند که فراتر از پیکرِ گیتایی، کالبدی دارند که پس از مرگِ  مردمانِ نخستین درمی
  تواند در جهانِ خواب به دیدارِ بازماندگان بیاید. ماند و می پیکر زنده می
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د. گرایش آور پدید میهایِ زیستی  فراتر از انگیزش زهاییپویاییِ چاکرایِ دوم، نیا
 ،ویژه به 0هرچه بیشترِ خواستهتالش برایِ گردآوریِ  به خوردنِ بیش از نیازِ پیکر،

ها و  فراتر از پیمان هایِ جویی کام کوشش در راهِ چیزهایی که کاربردِ زیستی ندارند.
دوم  پویاییِ چاکرایِ ، همه در پیِجویی خودآزاری و دیگرآزاری در راهِ جاههمچنین، 
شا درست، به راهِ اَ با آموزش و پرورشِ ،نیرومند انگیزشِآیند. اگر این  پدید می

اندوختة خردمندیِ پنهانِ ه از برانگیختگیِ توان از نیرویِ برآمد کشانده شود، می
ش ژرفا افزود و به بین دانشبر  ،پژوهش در گیتی و فراگیتی بهره برد ، در راهِفروهر
 .بخشید
را پیروِ  مهر کیشِ هایِ پایة دومِ گمان، در روزگارانِ باستان، نیاکانمان، آموزش بی

ریزی کرده بودند تا از این نیرویِ فرازیستی  شناخت از کارکردهایِ چاکرایِ دوم پی
خویش و جهان،  چیستیِ رازهایِ به اندیشیدن بهره بگیرند.شا در راهِ اَبرایِ رهروی 

 ،روی خواهد که هیچ کنشِ زیستی به آن اندازه نیروخواه نیست. بدین بسیار مینیرویِ 
کسانی که تنها چاکرایِ نخستِ ایشان پویا است و بجز نیازهایِ زیستی نیازی 

گرانه را  هایِ فرازیستی و کنشِ پژوهش شناسند، تواناییِ اندیشیدن به پدیده نمی
 نخواهند داشت.

ستمگران  به سادگی تن به ستمِ آزمایند، را نمی گرانه پژوهش پارثاییِ ی کهانمردم
 ساخته و هرگونه پستی و پلیدی ند و باکن نمی دُژخیمان ایستادگیدهند، در برابرِ  می

یستِ بخور و نمیرِ ز یی برایِ فراتر رفتن ازانگیزش و نیرو ،چراکه ؛آورند دم برنمی
 .جانورمنشانه ندارند

نخست برایِ دوریِ مردم از جانورمنشی است.  گامِ ه،خواهان انگیزشِ افزونپیدایشِ 
، به یادگیری و آزمندانهپارثایانه ـ  هایِ پدیداریِ انگیزش و پویا شدنِ چاکرایِ دوم

 شود. آزمند نمیپارثا یا خود  . هیچ کودکی خودبهدیگران وابسته است روش و منشِ
                                                           

 ـ خواسته: دارایی، کاال0
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گری در راهِ دست یافتن به  ی نیازی بایسته برایِ آغازِ کنشآزمندپارثایی ـ پیدایشِ 
جویی از این  رود. چگونگیِ بهره شمار می به هاچیز بهترینترین، بیشترین و  بزرگ

فروهر  شا به وخشیشنِ بیش از پیشِانگیزش و نیرویِ فراوانِ برآمده از آن در راهِ اَ
ا دیگر چاکراه تواند بینش به یاریِ این نیرو میمهرپرستِ جویایِ دانش و  انجامد. می

 ،از سویی دیگر .شناسی پیش برود گام در راهِ خودشناسی و جهان به را پویا کرده و گام
هایِ گیتایی گرفتار  تواند مردم را در دامِ آزمندی همین انگیزش و نیرویِ شگرف می

 جویی و زراندوزی بیاالید. او را به ستمگری، جاهزندگیِ کرده و 
ریزد و  میوچاکرایِ دوم فر با پویاییِ ،گیتاییهایِ  یِ جهان در پدیدهکرانمندباور به 

تر رخ  دانستنِ بیش شده برایِ خواه افزون دیدگانِ مردمِ فراگیتی در برابرِ کرانگیِ بی
 جهانِ چون هایی نام با دیرباز از که ،گیِ فراگیتیکران مردمان با بی نمایاند. آشناییِ می

، دگرگونیِ بزرگی در زندگیِ آنان هشد یاد آن از اثیری جهانِ دیگر و گیتیِ مردگان،
 رود. ریزیِ کاخِ فرهنگ به شمار می بوده است که خشتِ نخستِ پی
پدید آورد. برایِ  درگذشتگان، نیازی زبانی نامیرایِ بخشِ آشناییِ مردمانِ نخستین با

شد که  ساخته می یایه باید واژه ،دنمو ها رخ می نمایه آنچه در خوابوگو دربارة  گفت
سانِ پیکری بود که از سویِ ددان که هم باشد فراگیتاییِ کالبدی هایِ نگرِ ویژگینمایا

دیدنِ کسی که  .خواران شود دریده شده یا در کوه و دشت رها شده تا خوراکِ الشه
دانستند پیکرش نابود شده و بجز مشتی استخوانِ پراکنده چیزی از آن بر جای  می

روزگارانِ کهن دریافتند که مردم بجز ردمندانِ برانگیز بوده است. خ نمانده، اندیشه
در جایِ دیگر او را زنده  ،پیکرِ میرا، کالبدی همسانِ آن دارد که پس از مرگِ پیکر

ترین نامِ  گمان، کهن ای بر جای مانده که بی باستان واژه دارد. از روزگارانِ نگه می
این نامِ ویژه و  ،چراکه تن دربارة کالبدِ روانی بوده است؛سخن گف ساخته شده برایِ
ای بسیار  واژه ،ترین آئینِ شناخته شدة مردمانِ زمین در پیوند است. آن رازمند با کهن
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پرستی یا پرستشِ روانِ نیاکانِ درگذشته  هایِ کهنِ آن ساده و رازآلود است که با آئین
 پیوستگی دارد.

آغاز  درگذشته اکانِنی روانِهایِ  درخواست با برآورده کردنِ پرستی آنگمان،  بی
و در بیداری  شدند آنها آگاه میهایِ  خواستهبازماندگان در خواب از  شده است.

 افزایشِ .کردند هایی ساده برایِ خشنودی و آرامشِ روانِ درگذشتگان برگزار می آئین
هایی  ، به پیدایشِ آئینو سرنوشتِ درگذشتگان یِ مردمان دربارة گیتیِ دیگرآگاه
گیری از گرفتاریِ درگذشتگان به  گونه، مردمان برایِ پیش انجامید. بدین یافته سازمان

ساختنِ آرامگاه را پیش گرفتند تا  شده، جان برآمده از سرنوشتِ پیکرِ بی رنج و اندوهِ
پدیداریِ  سرآغازِ خواران دور بماند. این نوآوری، پیکرِ درگذشتگان از دسترسِ الشه

 بود. نیاکان روانِ هایِ پرستشِ آئین
 یِچیستیِ گیتیِ دیگر و چگونگیِ زندگیِ مردگان در آن، کنجکاوپرسش از 

به دست آوردنِ آگاهی و شناخت در این زمینه هم  داد. تنها راهِ مردمان را افزایش می
روی، کسانی تالش آغاز  بود. بدین در خواب وگو با آنان دیدنِ روانِ نیاکان و گفت

دریابند که پس از مرگ چه سرنوشتی  ،نِ درگذشتگانکردند تا با یاری گرفتن از روا
بازماندگانشان بودند،  برخی مردگان که نگرانِ سرنوشتِ دیگرسو، خواهند داشت. از

دادند و از راهنمایی نیز دریغ نداشتند.  به آنان دربارة آنچه پیشِ رو داشتند هشدار می
 گانِ فراگیتی را فراهم کرد.زمینة آشناییِ مردمان با دیگر باشند ،این پیوندِ دوسویه

به گونة  و گاه با چسبیدن به کالبدِ روانیباشندگانی که گاه با پدید آوردنِ خفتک، 
پرستی، بستری شد  روی، آن گرفتند. ازاین نجاندنِ آنان نیرو میبختک، از ترساندن و ر

 مینویی و آغازِ دیوپرستی.غرَنَبرایِ پیدایشِ آشنایی با دیوهایِ اَ
و رنجِ برآمده از  مینوغرَنَبرانگیخته از برخورد با باشندگانِ جهانِ اَ ترسِپیدایشِ 

گذشته از پریشانیِ  مینویی،غرَنَمکیده شدنِ نیرویِ زندگیِ مردمان از سویِ دیوهایِ اَ
گرفت و گفتار و رفتارش را به  دیده را می خواب، در زمانِ بیداری نیز گریبانِ خواب
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ها و  پریشی چرایی و چگونگیِ پدید آمدنِ این خواب جوییِ کشاند. پی آشفتگی می
آشکار شدنِ جویندگانِ دانش را با هستیِ دیوها آشنا کرد.  ،آشفتگیِ گفتاری ـ رفتاری
ای شد  و چگونگی پدید آمدنِ ترس و رنج و پیامدهایش، بهانه چیستیِ دیوها و چرایی

 ریزیِ جادویِ سیاه. برایِ پی
ناگهان سرمایی گذرا لرزه بر  پیدایشِ جادویِ سیاه، وگویمان به با رسیدنِ گفت

 . به چشمانم چشم دوخت و پرسید:پیکرم انداخت. شاهین از سخن گفتن بازماند
 ـ خوب هستی؟

 ...ـ آ
ای ناخوشایند بر  اش پاسخ بدهم. دلهره آوا در گلویم شکست و نتوانستم به پرسش

دلهره گریخت  اش نهادم، دست ام پنجه افکنده بود. دست پیش آورد، دست در آرامش
م را نوازش ا بازدمی آهسته بیرون دادم. دستو دالرام شدم. دمِ ژرفی فرو بردم و آن را ب

 کرد و گفت:
 ـ مهربانویِ نازنین، نیاز به می داری.

اریکِ خانه رفتم ت نیمهیِ به انبار م را رها کرد.ر جنباندم و از جا برخاستم. دستس
میِ درونِ سبوچه را ر کردم و بیرون آمدم. ای پُ ر خاک، سبوچهشده د و از خمرة نهاده

ش نهادم و آن را ا ة تنگبرداشتم، قیفی بر دهان تُنگیبوییدم و جانی تازه گرفتم. 
 پیالة خویش بازگشتم. پیمانه لبریز از میِ سرخ کردم و نزدِ مهمانِ هم پیمانه
می، همراه با شادخوریِ  نهشادابی بخشید. نوشانوشِ کهوگویمان  گساری به گفت می
هایِ  پندار .انگیخت پروایی برمی و بی یهایِ خشگوار و خشکبارِ همدان، سرخوش میوه

آشنایی با  ،گمان آوردند. بی هایی پدید می شدند و پرسش گوناگون در مغزم پدیدار می
ای  یالهپس از سر کشیدنِ پمینو، گامی بلند در راهِ شناختِ جهانِ هستی بوده است. غرَنَاَ

 در دهان نهادم و گفتم: انجیری می،
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نایِ کالبدِ روانیِ مردمان را در پی داشت که به ئِـ آشنایی با دیوها، پویا شدنِ دَ
میانِ مردمانِ زنده و دیوها انجامید، دین نیز بنیادی بود  یا پیوندِ روانی پدیداریِ دین

یابم که  دارم و درنمی ای خ ماندهپاس بی پرسشِهایِ جادویِ سیاه.  برایِ سازماندهیِ آئین
نزدیکی به دیوها، به جایِ دور  آور بودنِ و رنج انگیز ترس چرا نیاکانمان با آگاهی از

پیوستن به آنان و راه یافتن  روشِ وجویِ در جست برآمدگان از جهانِ تاریکی، کردنِ
 مینو بودند؟غرَنَجهانِ اَبه 

 درنگ پاسخ داد: شاهین بی
زیست  هایی از یادمان مینویی وغرَنَای اَ شته از پیشینة سپنتایی، پیشینهـ فروهرِ ما گذ

ژرفایِ خردمندیِ پنهان برانگیخته  پنهان در در پادگیتی نیز دارد. اگر این اندوختة
آورد. دیوها از این کشش  پدید میبه سویِ جهانِ تاریکی سوز  شود، کششی پایداری

 به دام اندازند.یب داده و فربرند تا شیفتگانِ جادو را  بهره می
ام  زده به او خیره مانده بودم، سخنی شنیدم که برایم تازگی داشت. سکسکه شگفت
 ها را پُر کرد و گفت: شاهین پیاله گرفت،

ـ برایِ برانگیختنِ بخشِ تاریکِ خردمندیِ پنهانِ فروهر، پیکر ـ کالبدِ مردانه ابزارِ 
مردانِ نخستین بودند. پیوندِ  جادویی سیاه دین، پیشگامانِ روی نایاز کارآمدتری است.

وابستگیِ مردان به خدایانِ برآمده از  با. آورد با دیوها، وابستگی و بندگی پدید می
دانستند وابستگی  دیگران که می .شد جهانِ تاریکی، گفتار و کردارِ ایشان دگرگون می

ندگانِ بخواندند.  نه میبه دیوها این دگرگونی را پدید آورده، چنین مردانی را دیوا
هایِ  آئینآنان نداشتند.  خود هایِ خدایانِ ای بجز تن دادن به درخواست چاره ،دیوانه
 به نمایششتند تا با برگزاریِ آنها، دینداری و بندگیِ خود را گذا بنیان را جادویی
 .ندبگذار

را  ام اش را برداشت و سرکشید. سرسنگین شده بودم، پیاله خاموش شد و پیاله
 گفتم:چشم به سرخی درخشانِ می دوختم و  برداشتم.
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 ـ دیگران را هم به آستانة دیوپرستی کشاندند.
بستانِ خود با خدایان نیرویِ ساخته  کشاندند تا در بده ـ برخی را به دیوپرستی می

هایِ  دین و آئین مایه کنند. دیگر پیامدِ پیدایشِ شده از ترس و رنج آنان را دست
دیدنِ دیوانگیِ  جویی بود. آنان که از هچار انگیخته شدنِ زنانِ خردمند برایِجادویی، بر

رِ آنان نگران بودند، تالش ب و آشفتگیِ گفتار و کرداخوا پریشانیِ مردانِ خانواده،
، روشی ان به مردمانش آگاه شدن از چراییِ نزدیک شدنکردند با شناختنِ دیوها، و  می

 اری از تندرستی و آرامشِ خویشاوندانِ خود پیدا کنند.برایِ دور کردنِ آنها و پاسد
 ام را سرکشیدم و گفتم: پیاله

توانستند جادویِ سپید را  ،ـ زنان با شناختِ دیوها و چرایی و چگونگیِ کارهایشان
 بنیان بگذارند.

مردان از ترس و رنج،  شان برایِ رهاییِ ـ نه به این سادگی! مهرورزیِ زنان و تالش
سازِ آگاهی از هستیِ سپنتامینو بود. جادویِ  ایشان را پویا کرد که زمینه ومِچاکرایِ س

به  هایِ سپنتایی پدیده شناسا دربارة که دانشِ زنانِ ، هنگامی بنیان گذاشته شدسپید
شده بر زندگیِ مردمان به ش یافت که توانستند با خدایگانِ فرمانرواای افزای اندازه

 گفتم: سر جنباندم و ند.ستیز برخیز
هایِ سپنتامینو  شناختِ پدیدهابزارِ  که پویا کردرا  وذَئـ پویاییِ چاکرایِ سوم، بَ

 است.
ـ پیش از شناختِ سپنتامینو، بانوانِ فرهیخته، چگونگیِ دور کردنِ دیوها، بازداشتنِ 
مردان از دیوانگی، درمانِ درد و رنجِ ایشان و دور کردنِ ترس از جانشان را آموخته 

روشِ ناکار کردنِ دیوها، دوری از ایشان و گسیختنِ دینِ پدید آمده میانِ مردان بودند. 
یافتة  سازمانهایِ  آئین اندک برایِ رویارویی با شد که اندک کیش خوانده می و دیوها
 گردید. نهادینه یدارایِ سازمان مردان، دین
 ها را لبریز از می کردم و گفتم: نگ را برداشتم و پیالهتُ
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ام. نوشتة باستانیِ برجای مانده دربارة ایشان  کیشان بسیار اندیشیدهرة پوریوتـ دربا
هایِ باستانی  هایِ نخستین کیشِ جهان، نوشته ام. برایِ آشنایی با ویژگی را بارها خوانده

 ام. ام و هنوز اندر خمِ یک کوچه را کاویده
 گفت: داشت. آرام باال برد، چشم از آن برنمی برداشت وآهسته اش را  پیاله
هایِ اندیشمندان در  اندیشیدن دشوارترین کنشِ زندگیِ مردمان است. با اینکه گامـ 

هرگز از  گیر نیست، شان چشم راهِ افزایشِ دانش و واالیشِ بینش کوتاه است و پیشرفت
در زندگیِ مردمانِ  از سویِ ایشان، گشودنِ رازهایِ پنهانِ جهان .اند پیش رفتن بازنمانده

 آورد. می آورده و هایی بزرگ پدید جهش زمین،
شکفت. به دهانة سرخِ . لبانم سرکشید افزای را شادی پیاله نهاد و میِ لب بر لبِ

. دست مپایید پیش رفت و پیاله برگرفت. نگران پیاله را می مام چشم دوختم. دست پیاله
از بنِ جان  . هویی شادگون کام گرفتم از میِ آتش ،اش نهاده فراز آورده، لب بر لب

خود  در پوستِ از شادی برکشیدم و مستانه خنده سر دادم. چشمانِ شاهین درخشید.
تاب کرده بود. برخاستم، گیسو  گرمایی برانگیزنده تن و جانم را بی گنجیدم. نمی

 فشانم.بکوبم و دست بیپریشان کردم، به چرخش درآمدم تا پای 
با اینکه شاهین شادمانه برایم دست  افشانی کردم، کوبی و دست زمانی به خوشی پای

خواند، خواهشم برایِ همراهی را نپذیرفت و از جایش نجنبید. تن و  زد و آفرین می می
زنان نشستم. مهمان دست جنباند و  پوشم از خوی خیس شد. مستی از سرم پرید و دم تن

ر دهان ای د . مغزِ پستهها را پُر کرد نگ انداخت و خندان پیالهچنگ بر گلویِ تُ
 و گفت: انداخت
 کیشی بگو.هایت دربارة پوریوت تاوردِ پژوهشـ از دس

 . پرسیدم:آن را مکیدمپیاله پیش کشیدم. انگشت بر می زده، به دهان گذاشته، 
 ـ چرا با من همراه نشدی؟

  سر جنباند و هیچ نگفت. آه کشیدم و گفتم:
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به کنش  برانگیخته،ها را خردگرایانِ نخستین دریافته بودند که سه چیز دیوگویا ـ 
 پرهیز از آنهابر  ،در سازماندهیِ کیش ،روی : تاریکی، خاموشی و سرما. بدیندارد وامی

شد تا خانه هرگز در تاریکی و سرما فرو  ستوده می 0پرستی . آتشکردند پافشاری می
 نیز از خاموشی ،گساری و شادگویی کردند تا با می برپا می 2نشینی یا سور نرود. شب
ی پندارباف ،سراییِ مردان بهتر از خاموشی آنان است. مردانِ خاموش یاوه .دور شوند
رش و ژرفایِ آرزومندی هم به گست آورد. گیرند، پنداربافی نیز آرزو پدید می پیش می

فروافتاده  ،آید و چون گردابی مکنده ای پدید می چرخه گونه انجامد؛ بدین پنداربافی می
 کشد. رزومندی را به سویِ دیوها میپنداربافی ـ آ در دامِ
ندند ما شدند، روزها از انجام کارهایِ روزانه بازمی ی که گرفتارِ پنداربافی میمردان
فرجام  برآورده شدنِ آرزوهایشان گرفتارِ تکاپویی بی ها در جهانِ خواب برای و شب
نان پس از کرد و آ سرانجامی، آسایشِ خواب را تباه می چنین تکاپوهایِ بی شدند. می

 رنج و اندوه دچارِ یادآوریِ کامیابی در خواب، بیداری با تنی مانده و روانی درمانده از
را در پناهِ آغوشِ فریبندة پنداربافی و  شدند و رهایی از رنجوری و اندوهگینی می

 جستند. می آرزوپروری
ز دیگران، افکند. دوری گزیدن ا میانِ برخی مردان و دیگران جدایی می ،پردة پندار

گسست، تالش  گیر و سرزنشِ بی وجویِ پی ویژه از زنانِ خردمندی که با پرس به
وابدارند،  کارهایِ روزانهخویشکردند مردان را از پنداربافی دور کنند و به انجامِ  می
پناهگاهی دور از  ،پنداربافیبه ای فراهم کرد تا مردان برایِ سرگرمیِ آسوده  زمینه

د. ش نمی یافتژرفایِ تاریکِ غارها ران بجویند. پناهگاهی بهتر از دسترس و دیدِ دیگ
دگان به جاهایِ تاریک، خاموش و سرد، دیر یا بر شده از خودآزاریِ پناه نیرویِ ساخته

آورد.  پدید می آلود وَهم بیداریِ کشاند و برایشان خواب زود دیوها را به سویِ آنان می

                                                           

 هبانی از آتشپرستی: پرستاری یا نگ ـ آتش0
 ـ سور: بزمِ روزانه2
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 وانگیخت. پایداری در برابرِ ترس  ترس برمی خود خودبه ،نزدیکیِ دیوها به مردان
مینویی غرَنَباک و دیوهایِ اَ گاه نیز به پدیداریِ پیوند میانِ مردانِ بینگریختن از پناه

 انجامید. می
به میِ آرمیده در آغوشِ پیاله  ،درنگ کردم. نگاه از چشمانِ گیرایِ شاهین برگرفته

ام را  درنگ پیاله ربود. بی 0از رویِ خوان نگریستم. مهمانِ گرامی دست جنباند و پیاله
 گفت: هیناش زمان با هم می سرکشیدیم. برداشتم. هم

  ای. آفرین مهربانو، آفرین. گفتار شده ـ بسیار خشنودم که سخنوری شیرین
 گرفتم و گفتم: از سر از ستایشِ او جانی تازه گرفتم. گفتار

دریافتِ آگاهی و راهنمایی از روانِ  و نیاز به مینوییغرَنَیوهایِ اَـ پیوستگی با د
درگذشتگان، کاردی دولبه بود که هم پویاییِ مغزِ مردمان را در پی داشت تا بیشتر یاد 

هایشان را افزایش دهند، هم آنان را گرفتارِ دُژخیمی و بدمنشیِ  بگیرند و توانمندی
 کرد. میخودآزاری ـ دیگرآزاری 

یگرآزار، دینِ مردانِ پیوسته به دیوها را نمایان هایِ خودآزار ـ د آئین گذاریِ بنیان
بستانی با دیوها آغاز کرده بودند که به برآورده شدنِ آرزوهایشان  ، بدهمردان کرد. دین

، آنان به فرمانِ روی داشت. بدین انجامید و آنان را به افزایش این داد و ستد وامی می
آورن از سویِ  پیغام نخستین. سخنانِ ندمر بستترساندن ـ نویددادنِ مردمان ک خدایان به

خدایان، سرشار از بیم و امید بود. فراخواندنِ مردمان به پرستشِ خدایان و پذیرشِ 
 انداخت. می مانمرد بستگیِ ، شکاف در همبندگی و سرسپردگی

روز در غارها پنهان بودند. گاه کنجکاوان یا  و شبانه دادند تن به کار نمی مردان دین
شان به زندگیِ شاد و آرام، به  ن برایِ آگاهی از روزگارِ آنان یا بازگرداندنخویشاوندا

 هایِ جادویی، دارایِ توانمندی و مردانِ سخنور دین رفتند. پناهگاه ـ پرستشگاهِ ایشان می
 ،ها کنندهددر دلِ بازدی ترسانداختند تا با برانگیختنِ  راه میجادویی آئینی ـ هایِ  نمایش

                                                           

 گساری یا خوردنِ خوراک کوتاه، ویژة می ـ خوان: میزِ کوچکِ پایه0
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سرشار از پیغامِ کردند تا  خود را به رخ ایشان بکشند. سخنرانی هم می هایِ توانمندی
 پذیرشِ در گروِرا  رستگاری ،مردان ندیبرسانند.  خدایان را به دیگران بیم و امیدِ
خویش به  برتریِ را نشانة جادویی توانمندیِ به یافتن دانستند و دست می انخدای بندگیِ
 آوردند. شمار می
دیدند  هایِ آنان را می نمایش جادوگر، مردانِ دین هگاه ـ پرستشگاهِپنا که درکسانی 

هایی  بازگشت به میانِ خویشاوندان، راویِ داستان شنیدند، هنگامِ و سخنانشان را می

ها و آشنایی با چند و  گاه . افزایشِ بازدیدِ کنجکاوان از پرستششدند انگیز می شگفت

را در روستاها و شهرها  یافته سازمان دیوانگیِ آرام آرام ،چون و پیامدهایِ دیوپرستی

با بازگو کردنِ سخنانِ ایشان و  ،مردان دگان به باورهایِ دینگروی کرد. پراکنده می

ها و برانگیختنِ امید به برآورده شدنِ نیازها  فراخواندنِ دیگران به دیدار از پرستشگاه

 برایِ انِ پیوسته به خدایان،از راهِ درخواستِ یاری و راهنمایی از خدایگ وهازرو آ

 ند.ساخت پایگاهِ روستایی ـ شهری می یافته، سازمان دیوپرستیِ
بر زمین ماندنِ کارهایِ روزمره را در پی  ،مردمان بستگیِ افزایشِ شکاف در هم

ترس از خشمِ خدایان و آزمندیِ برآمده از نویدهایِ آنها، برخی را از  ،چراکه ؛داشت
داشت. گسترشِ  دادند بازمی بهایی به خواستِ خدایان نمیهمکاری با کسانی که 
ها و پدیداریِ دودستگی در میانِ مردمان، خردمندان را واداشت  دینداری و رواییِ آئین

کیستم؟ » پرسیدند: ان از خود میایِ پدید آمده پاسخ بجویند. خردآزمایه که به پرسش
ام؟ و  وم؟ و از کدام پیوند و تخمهام؟ و باز به کجا ش و که را خویشم؟ و از کجا آمده

ام؟  ام یا به گیتی بوده مینو است؟ و از مینو آمده زدِگیتی و چه مُ مرا چه خویشکاریِ
هرمز خویشم یا اهریمن )خویش(؟ یزدان خویشم یا دیوان )خویش(؟ بهان خویشم یا 

چه  )خویش(؟ مردمم یا دیو؟ راه چند )و( مرا دین کدام؟ مرا چه سود؟ مرا بدتران
زیان؟ مرا که دوست؛ مرا که دشمن؟ بُن یکی )است( یا دو؟ و از که نیکی و از که 
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بدی و از که روشنی و از که تاریکی و از که خوشبویی و از که گندگی و از که داد 
 0«و از که بیداد و از که بخشایش و از که نیامرزش؟

خاموش شدم. تُنگ را  یشاننامة اندرزِ پوریوتک آغازینِ کهنپس از بازگوییِ بندِ 
ها  گویا تهی شده بود. ماندة می را دادگرانه در پیاله برداشتم. آن را بسیار سبک یافتم.

ای می بنوشم که لبریز نیست. برخاستم. به آشپزخانه  از پیالهریختم. دوست نداشتم 
لبریز  را پُر یِ نیمهها زمانی با تُنگِ پُر بازگشتم. نشستم و پیاله رفتم و پس از کوتاه

اش را  با لبخندیِ نازآلود پاسخزیرچشمی نگاهش کردم، شاهین سپاس گفت.  کردم.
  دادم و گفتم:

کیشان به آغازِ اندیشانة پوریوت هایِ ژرف . پرسشـ پرسش زیربنایِ پژوهش است
به فرجام نرسیده و هنوز پاسخِ درخوری  ،پژوهشی انجامید که با گذشتِ هزاران سال

 اریم. کهن ند هایِ برایِ آن پرسش
گستری کشانده  پروری و آئین ها، مردان را به سویِ دین سانِ همین پرسش ـ آری. هم

 بود.
 2ای جوششی در تن و جانم برانگیخت. لوزینه ،سرجنبان پیاله برگرفتم. نوشیدنِ می

 در دهان گذاشتم و گفتم:
ان از گرفتاری به . دیوپرستان، ترسبود ناگزیرـ رویاروییِ دینداران و پیروانِ کیش 

درد و رنجِ برآمده از خشمِ خدایان و آزمند به برخورداری از کامرانی و خوشیِ 
جاودانة پس از مرگ، به ستیز با شادی، آرامش، آشتی و زیبایی برخاسته بودند تا 

کیشان نیز بر آن بودند که برایِ درمانِ خدایان را به دست آورند. پوریوت خشنودیِ
ای بیندیشند و از دیوانه شدنِ دیگران  چاره ،خدایان ان به بندگیِدیوانگیِ سرسپردگ

 گیری کنند. پیش

                                                           

 .81، ص 0170، متون پهلوی، گزارشِ سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی، 0چیدة اندرزِ پوریوتکیشان ـ بند ـ 0
 کنند، باقلوا ر درست میای شیرینی که با مغزِ بادام و پسته، گاُلب و شک ـ لوزینه: گونه2
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دیوها خواب  ی کارآمدتر و نیرومندتر از دانش و خرد بودند.ترس و آز ابزارهای
نشستند.  دمی برایِ به دست آوردنِ نیرویی که بدان نیاز داشتند از پای نمی نداشتند و

هایِ  بستند تا خواسته همة زمان و توانِ خود را به کار می مردان نیز بیکار بودند و دین
ناپذیر  خدایان را برآورده کنند. در برابر، زنانِ فرزانه گرفتارِ کارهایِ گوناگون و پایان

ای  به گونه ،مردان و پیروانشان دینچیرگیِ روی،  بودند. بدین 0ستودر خانه، کشتزار و پَ
 یافت. ایش میافزروزافزون در روستاها و شهرها 

مردان پیروی کرده و از  هایِ جادویی، از دین برخی از دیوپرستانِ شیفتة توانمندی
نیز نشینی پیش گرفته بودند. آنان  گیری کرده، کوه کار و زندگی در میانِ مردمان کناره

 از گرسنگی در رنج بودند و روی چون دادند. بدین داری نمی و دام کشاورزی تن به کارِ
روستاییان و شهرنشینان دستبرد  هایِ ها به خانه شب داد؛ زنان آزارشان می زدوری ا
گرفتند و  به ناروا کام می ،زنان و دختران مرزیشن زده و از بهدست زدند یا  می
هایِ  دیوپرست را به تازش 2این شاهانِ ،خوراک ها نیز نیاز به گریختند. زمستان می

نشین،  گاهِ دیوخویانِ کوه هایِ گاه و بی تازشداشت. برایِ رویارویی با  بیشتر وامی
ای اندیشیده و برخی مردانِ نیرومند را از کارِ روزانه  مردمانِ روستایی ـ شهری، چاره

باشند. این دیوپرست بازداشتند تا همواره آمادة پاسداری و رویارویی با شاهانِ 
، را پذیرفته بودند 1بانان و روزبانانِ روستاها و شهرها که خویشکاریِ پادشاهی شب

و آموختنِ رزم و پادرزم  افزار ساختنِ جنگ کاری بجز نگهبانی، ورزیده کردنِ تن،
 .نداشتند

پایان داد  0زراهی دخترِ رَ به شاهین دست پیش برد و در چشم بر هم زدنی، به چشم
و زیر ای در دهان انداخت  هایش، پیاله را بر خوان نهاد. مغزِ پسته لبو پس از لیسیدنِ 
 گفت: دندان خرد کرد و

                                                           

 ـ پستو: جایگاهِ نگهداری از دام0
 ـ شاه: تازنده2
 ـ پادشاه: سرکوبگرِ تازنده یا شاه1

 ـ دختر رز: شراب0
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 هایِ باستانی، همان داستانِ روزگارِ پادشاهیِ ـ داستانِ این روزگاران، در نامه
است که جنگاورانِ پاسدارِ روستاها و شهرها توانستند با یاری گرفتن از  طهمورت
 و گرزِ گران دیوها را سرکوب کنند: 0افسون

 آفــرینا بــ جهانــدار طهمــورت 
 

ــت   ــر بس ــد کم ــینبیام  ة رزم و ک
 

 یکایک برآراست بـا دیـو جنـگ   
 

 نبُد جنگشان را فـراوان درنـگ   
 

 ازیشان دو بهره به افسـون ببسـت  
 

 گران کرد پست دگرشان به گرزِ 
 

 کشیدندشان خسته و بسـته خـوار  
 

 به جان خواستند آن زمان زینهار 
 

 که مـا را مکـش تـا یکـی نـوهنر     
 

ــر    ــه ب ــد ب ــه آی ــت ک  بیاموزانیم
 

ــیِ ــامو کَـ ــار نـ ــان زینهـ  ر دادشـ
 

ــکار    ــد آش ــانی کنن ــا نه ــدان ت  ب
 

 اوی چو آزادشان شـد سـر از بنـدِ   
 

 اوی ســـتند ناچـــار پیونـــدِ  بجُ 
 

 نبشــتن بــه خســرو بیاموختنــد   
 

 2دلش را چو خورشید بفروختنـد  
 

 ها ریختم و گفتم: باده در پیاله
 هایِپیامد ان برایِ گریختن از نابودی،آن جویی و چاره ـ سرکوبِ تازیانِ دیوپرست

هایِ دانشی و  گامی بلند در راهِ پاسداری از اندوخته ،. آموختنِ نوشتننیک و بد داشت
ها فراموش نشوند و  ها و آموخته فرزانه بود تا آزمودهفرهیخته و آزادگانِ  بینشیِ

 ،یِ خویش، دیوپرستان نیز باورهاها نپردازند. از سویِ دیگر آیندگان به آزمودنِ آزموده
مردان  نوشتند تا کسانی که به دین هایِ جادویی را می ایِ دیوان و گزارشِ آئینه فرمان

از باورها، سخنان و کارهایِ جادویی آنان آگاه  ،ها دسترسی ندارند، به یاریِ نوشته
آموختنِ نوشتن و خواندن، بر آموزشِ   با بهانة ،آموزگارانِ دیوپرست ،همچنین شوند.

خدایان  هایِ سرشار از بیم و امیدِ رهایِ خویش و فرمانتا باوکودکان چنگ انداختند 

                                                           

 گری، وردِجادویی ـ افسون: چاره0
فردوسی، دفتر نخست، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر،  شاهنامةـ 2

 .17، ص 0111 نیویورک،
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و  ندانگیخت میان برکودک را در دلِ مندیآز . آنان زیرکانهدنرا در گوشِ ایشان بخوان
ای  گونه زمینه بدین .گرفتند نا به کار میئِپرورشِ دَیِ برا ان راآن پویاییِ چاکرایِ دومِ

 در روستاها و شهرها نهادینه شود.شد تا گرایش به دین و دیوپرستی  فراهم می
از خردمندیِ پنهانِ  زنانه ـ مردانة برآمده مانندِ بی نیرویِ دوم گرانیگاهِ چاکرایِ
هایِ  توانمندی توانیم می نهفتة دوگانه، این نیرویِبا به کار گرفتنِ آگاهانة  است.فروهر 

دیگر  گیتیِ کالبدِ روانی، پیکریِ فرازیستی پیدا کنیم و یا با به کار انداختنِ ابزارهایِ
  هایِ مینوی تکاپو کنیم. راه یافتن به جهان یِرا ببینیم و برا

پیالگی با مردِ  آسوده و دلی آرام، هم با مغزی کرده بود. ام را روشن نوشی اندیشه باده
شیرین  0نگبینآزمودم. سخن گفتن از رازهایِ باستانی کامم را چون اَ آرزوهایم را می

ای جدا  گشت در لرزانکِ کاسة پیشِ رویم فرو بردم و با چرخاندنش تکهکرد. ان می
را کرده و نگران از لغزیدن و افتادنش، شتابان انگشت به دهان بردم. مزة تمشک 

پیاله برگرفتم و باده سرکشیدم و از  ،بسیار دوست داشتم. پس از فرو بردنِ لرزانک
اش را نوشید و برگة  بگوید. او بادهشاهین خواهش کردم دربارة خردمندیِ پنهان سخن 

 هلویی در دهان گذاشت و گفت:
 ای است. الیه الیه پیچیده و یِن فروهر، بایگا پنهانِ خردمندیِدانی که  ـ می

شده را لبریز از باده کردم. شاهین  هایِ تهی نگ را برداشتم و پیالهسر جنباندم. تُ
 درنگی کرد و سپس آغاز به سخن کرد و گفت:

 پیشینِ گیتاییِ هایِ زندگی هایِ یکی از یادمان ،از این اندوختة رازآمیزهر الیه  درـ 
توان  شده است. از نیرویِ زنانه ـ مردانة انباشته در چاکرایِ دوم می فروهر بایگانی

، جادویی هایِ جادویی بهره برد. با راه یافتن بدان اندوختة برایِ راه یافتن به این الیه
کرد.   شده را بازبینی سپری زندگیِ از آغاز تا انجامِ ،ی همسانِ گیتیدر جهان توان می

هر یک از دو سویِ  2تنِیهاش و چگونگیِ سنا چیستیِ این اندوخته، سازمان آگاهی از
                                                           

 ـ اَنگبین: عسل0
 ـ سناهیتن: تأثیر کردن2
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تواند پرده از  آن بر پندارها، گفتارها و کردارهایِ خودآگاهانه و ناخودآگاهانة ما، می
  برافکند. ،دیوپرستی در روزگارانِ باستان رازِ چرایی و چگونگیِ فراگیر شدنِ

ها،  ها، بدگویی ها، بدکارگی که انباشته از یادمانِ بدپنداری این اندوخته راستِ سویِ
 ها، ها، خودکامگی ها، خودخواهی ها، شتابزدگی نسنجیدگیها،  خردی بیها،  بداندیشی
ها، کشتارها،  فروزیا ها، جنگ گری ستیزهها،  جویی چیرگی ها، کژروی ها، خودنمایی
ها  بدی ینا به و کشش گرایش هایِ گوناگون است، ستیو سُها  نامهربانی ،ها ویرانگری
بسیار پنهان  خردمندیِ این سویِ برانگیختنِانگیزد. پیکر ـ کالبدِ مردانه برایِ  را برمی

 اند. روی، آن را سویِ مردانه هم خوانده بدین کارآمد است.
ازمانِ خردمندیِ پنهان، پسران و مردان را به سویِ آزمندی و مردانِ آگاه از س دین
، ازخودگذشتگی داری خردمندی، مهربانی، آهستگی، خویشتن کشاندند. جویی می ستیزه
دمیدن بر ی و و فرومایگ  آزمندی به ایشان از آلودگیِ ،دختران بانوان و گرایی و هم
مردان و پسرانِ خود  ،توانستند ا میاز سویِ دیگر، زنان ت داشت. بازمیگری  ستیزهآتشِ 

گران را وادار به  ستیزه داشتند. ها دور نگه می را از گرایشِ به دین و آلودن به آئین
پروری،  کردند و با واداشتنِ مردان و پسران به کار، آنان را به پرهیز از تن آشتی می

 خواندند. پنداربافی و آرزوپروری فرامی
 این .انگیخت آنان را برمی دیوپرستان، دشمنیِ منشِ ناسازگاریِ زنان با روش و

زنان را بزرگترین  ،مردان دین ،چراکه نان انجامید؛از ز و پیدا پنهان دشمنی به بدگوییِ
 ستندتوان تا می ،روی ازاین دانستند. بازدارندة گرویدنِ مردان به باورهایِ دیوپرستانه می

زنانگیِ زنان در چشمِ مردان و نیز خودِ آنان  ند تاکاست زنان را فرومی جایگاه و پایگاهِ
در و پایا  استواری بنیانستیزی،  روی، زن یة سرافکندگی به شمار آید. بدیناارزش و م بی

وند و بیدادِ مردان زنان سرزنش ش ،هایِ گوناگون تا به بهانه یافت مدار هایِ دین سازمان
ن بر نهادهایِ آموزشی نیز، به با چیرگیِ خزندة دیوپرستا بر ایشان نهادینه گردد.

شده و زیرکانه، دختران از یادگیریِ خواندن و نوشتن بازداشته  ریزی ای برنامه گونه
گونه،  شدند تا راه برایِ دست یافتنِ زنان به کارهایِ کشوری نیز بسته شود. بدین می
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از یکی  شدند. ای دور نگه داشته می پیشه دسته از چهار دستة سه زنان از پرداختن به
ناتوانی در خواندن و نوشتن، از دیگری به بهانة کاستیِ نیرویِ پیکری، از به بهانة 
ناچار سرگرم کارهای کشاورزی،  روی زنان به بدین هایِ ماهانه. ی به بهانة آلودگیسوم

 شدند. پروری می داری و کودک دامداری، خانه
آنان را گرفتارِ تند و تیزیِ  بینیِ مردانه که خوران سر تکان دادم. از کوتاه افسوس
. کاستی در دلم بزداید نوشیدم تا زنگار ازکند، دلگیر بودم. می  جویانه می ستیزه
ها، مردان را واداشت تا به دستِ خویش زمینة فرمانرواییِ  نگری و کمبود آزموده آینده

ان تازیانِ دیوپرست را فراهم کنند. چند توتِ خشک در دهان انداخته و با جویدنش
ای برداشت و در  گُسارد و لوزینهنیز باده  دانایِ رازهایِ کهندهانم شیرین شد. مهمانِ 

 گفتم:دهان گذاشت. 
گستاخیِ افزایشِ فروکاستنِ جایگاهِ مادرانِ ساالر بر خانواده، خاندان، ده، شهر، ـ 

 سو و یکمردان از  پیروی از دینگسیختة  گسترشِ لگام دینداران را در پی داشت.
شمارِ بیکارگانِ روستاها و بر ، دیگرسواز  0شهریار پادشاهانِروزافزونِ  یرومندیِن

مردان و  جویانة دین سوییِ جاه . همکرد و کارِ مادران را دشوار می افزود شهرها می
 کارآمدیِ زنان و تا تواناییِ کشاند آنان را به همراهی و همدستی می نیز شهریاران
 .دبکشاننتنگنا  یرند و هر دو را بهپرسش بگ به را کیشیپوریوت
از به هم مردان به گرویدنِ آنان به دیوپرستی انجامید.  سوییِ پادشاهان با دین هم

د که زورِ ی پدید آمموبد ـ شهریار دینداری و جنگاوری، 2تخمة پیوستنِ دو نیرویِ هم
ای بنیان  الرانهموبد ـ شهریاران سازماندهیِ مردسا .و توانِ جادویی را یکجا داشتبازو 

گذاشتند و همة مردانِ دیوپرست و گریزان از کوشش را به کار کشیدند تا به یاریِ 
 مانِ مادرساالری را در هم بشکنند:جویی آنان ساز جاه
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 زمانــــــه برآســــــوده از داوری 
 

 بــه فرمــانِ او دیــو و مــرغ و پــری 
 

 جهـــان را فـــزوده بـــدو آبـــروی 
 

 شــاهی بــدوی فـروزان شــده تخـتِ   
 

ــن  ــزدی مـ ــر هِ ایـ ــا فـ ــت بـ  م گفـ
 

 هَمَـــم شـــهریاری و هـــم موبـــدی 
 

ــدان را ز بــد دســت کوتــه کــنم   بَ
 

ــ  ــنمروان را سـ ــنی ره کـ  ویِ روشـ
 

 نُخُست آلت جنگ را دسـت بـرد   
 

ــ  ــام جُســتن بــه گُ  0ردان ســپرددرِ ن
 

 یـی انجمـن کـرد مـرد     ز هر پیشـه  
 

ــوَرد   بــدین انــدرون پنجهــی نیــز خَ
 

ــه  ــی ک ــوانیش  گروه ــان خ  آثورب
 

ــیش    ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
 

 جــدا کردشــان از میــانِ گــروه    
 

 پرســتنده را جایگــه کــرد کــوه    
 

 کجـــا شـــیرمردانِ جنگاورنـــد   
 

ــده  ــورند  فروزنـ ــکر و کِشـ  ی لَشـ
 

 کزیشــان بــود تخــتِ شــاهی بپــای 
 

ــای    ــردی بج ــام م ــود ن ــان ب  2وُزیش
 

لخ به بار فرجامی ت ،خودکامگی انِ گرفتارِموبد ـ شهریارروزافزونِ نیرومندیِ 
 ،دنپدید آوردُژفرمانروایی  سپرد تا هاکَدَ ژیتازیانِ اَ را به دستِ روزگارکلیدِ  آورد و
و کشتارِ جانوران  هایِ جادویِ سیاه را بگسترانند برگزاریِ آئین ارند،بنیان گذدُژخیمی 

  شد:دگرگونه پدیدار  روزگاریگونه،  بدین. و مردمان را نهادینه سازند
 مد از ایـران خـروش  از آن پس برآ

 

 وجوش سویی جنگ پدیدآمد از هر 
 

ــپید   ســیه گشــت رخشــنده روزِ س
 

ــید     ــا جم شـ ــد بـ ــتند پیونـ  گسسـ
 

ــزدی   ــر هِ ایـ ــد فـ ــره شـ ــرو تیـ  بـ
 

 بـــه کـــژ ی گراییـــد و نـــابخردی  
 

 پدید آمـد از هـر سـویی خسـرَوی    
 

ــوی     ــر پهلَ ــه ه ــامجویی ب ــی ن  یک
 

ــاخته   ــگ را س ــرده و جن ــپه ک  س
 

ــید پردا   ــر جمشـ ــهدل از مهـ  ختـ
 

 یکایـــک بیامـــد از ایـــران ســـپاه
 

ــد راه   ــان برگرفتنــ ــویِ تازیــ  سُــ
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ــی مهترســت    ــا یک ــنیدند کانج  ش
 

ــر از هــول   پیکرســت، اَژدَهاشــاه ،پُ
 

ــاه   ــه ش ــران هم ــواران ای ــوی سُ  ج
 

ــح اک روی    ــه ر ــر ب ــد یکس  نهادن
 

ــد   ــرین خواندن ــرو آف ــاهی ب ــه ش  ب
 

 زمـــین خواندنـــد وُرا شـــاهِ ایـــران 
 

ــ  ــافَش بیام ــران اَژدَه ــادم ــو ب  د چ
 

 0زمـین تـاج بـر سـر نهـاد      به ایـران  
 

 چو رحاک بر تخت شـد شـهریار  
 

ــزار     ــد ه ــن ش ــالیان انجم ــرو س  ب
 

ــاز   ــت ب ــدو گش ــه ب ــر زمان  سراس
 

 برآمـــد بـــرین روزگـــاری دراز   
 

 نهــان گشــت کــردارِ فرزانگــان   
 

ــان    ــامِ دیوانگـ ــد کـ ــده شـ  پراکنـ
 

 هنر خـوار شـد، جـادویی ارجمنـد    
 

ــد   ــکارا گزنـ ــتی، آشـ ــان راسـ  نهـ
 

ــوان دراز  ــر بــدی دســتِ دی  شــده ب
 

 2به نیکـی نبـودی سـخن جـز بـراز      
 

مردانِ  دین شاهپادشاهیِ دُژدر روزگارِ  کیشیبه تنگنا افتادنِ پیروانِ پوریوت
بیش از پیش فرزانگان فرهیختگان و انگیزشی پدید آورد تا ویژه زنان،  به ،هاکَدَ ژیاَ

الش کنند و راه و روشِ ناکار کردنِ چند و چونِ جادویِ سیاه تبرایِ آگاه شدن از 
 فرمانروا شده بر کشور را بجویند.هایِ جادوگرانِ  توانمندی
افتادن با جادوگران و جنگاورانِ تازی که به سادگی دست به کشتار و شکنجه رد
کیشی بر آن شدند که تپوریو روی، بزرگانِ گشودند، کاری بسیار بغرنج بود. بدین می

هم پژوهش در زمینة شناختِ  ،ن بگذارند تا دور از چشمِ تازیانسازمانی پنهانی بنیا
هایِ جادویی را پیش ببرند و هم جوانانِ آزاده را برایِ هماوردی با جنگاورانِ  پدیده

کیشی به کیشِ مهر دگرگون پوریوت ،تازی رزم و پادرزم بیاموزانند. در این روزگار
 شد.

جهانِ کرانگیِ  بی هایِبه رازبردن  پی ،پرور گرانِ کیش پژوهشفرجامِ کوششِ 
را  رازهایِ جادویِ سپید هایِ فرهیخته، و پَری امینوتد. آشنایی با سپنبو پایان بیروشناییِ 
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هایِ  پس از آزمون ،0هایِ برآمده از کَوَ یافته به توانمندی آشکار کرد. مهرپرستانِ دست
کنند.  تازیان پیدا ویِ سیاهِجاد درپی توانستند راهی برایِ ناکار کردنِ آورِ پی مرگ

 هاکَدَ ژیجنگاورانِ اَبر  نبرد هایِ در میدان آزمای، پهلوان و رزم همچنین، مهرپرستانِ
و  ستیز ، زنستای ز، اندوهافرو دُژفرمانرواییِ تازیانِ جنگپس از فروپاشیِ  .ندپیروز شد
ار از ری سرش. روزگاآغاز گردید فریدونی انِروزگارِ پادشاهیِ پهلوانکامه،  ورن

  جویی. و آشتی داری ، مهرورزی، پیمانی، ستایشِ شادیخردورز
گساری و رازگشایی،  یافتیم. می گویمان گرم شده بود و گذرِ زمان را درنمی گفت

 .ماندیم جوشاند و یک دم از سخن گفتن بازنمی وری را می چشمة سخن
* 

درپی  ود و به ناچار پیام روان ب بینی آبِ ریختم. اشک می و در آشپزخانه نشسته
هایم را  روان بر گونه بینی و اشکِ پیراهنم آبِ بینی باال کشیده و گاه با سرآستینِ

کردم. خرد کردنِ پیاز را دوست داشتم، سوزشی خوشایند در چشمانم پدید  پاک می
 بدونِ اندوه. ورد و زمانی بود برایِ آزمودنِ اشک ریختنِآ می

شستم و کارد را آب کشیدم. پیازهایِ خردشده را از جا برخاستم، دست و روی 
شان بدهم. مکندة آشپزخانه را  م تا تفتتابه ریختم. کمی روغن رویشان پاشید درونِ

 روشن کردم و زمزمه آغازیدم.
بخش بود. او گذشته از  سخنی با شاهین آرامش روزی بسیار زیبا گذرانده بودم. هم

ام دربارة  با آرامش به سخنانهمتا است.  بی ای بودن، شنونده گفتار سخنوری شیرین
دریچة  ،تا بی هیچ نگرانی 2و پروانه داد ردکامگی گوش سپ گرفتاری در چنگِ ورن

پرده از پروا  . بیآشکار نمایم را نهان بود اش و آنچه در اندرون نزدش بگشایم را دل
. هنگامِ سخن گفتن از ای بیندیشد ش چاره بیمارم برافکندم تا برایِ درمانِ درد دلِ رازِ
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 پروایِ کامگیِ چنگ انداخته بر دل و جانم، دلباختگی و آرزوهایِ برآمده از ورن
آنچه از و  چربید ام بر مستی می یرمگیناش را نداشتم. آز نگریستن به چشمانِ کاونده

داد، از سخن  آزارم میکاوم  سنگینیِ نگاهِ دوستِ روانبا اینکه  .گفتم شرمسار بودم می
  ماندم. نمیارة بیماریِ دلم بازتن دربگف

 ، سرآغازِ کژروی وخودآگاه رها شدنِ افسارِ آزمندی از چنگِ خردمندیِ
ی یو نیازها ها انگیزش آزمندیِ افسارگسیخته، در چنگالِ است. گرفتاری کاری تباه

ها و  مایه کمبودِ دست ند.هایِ زیستی هست آورد که بسیار فراتر از چارچوب پدید می
رازیستی را با ین نیازهایِ فکردنِ ابرآورده ها، همواره  ها و پیمان0زدارندگیِ دادبا

 کند. شکنی همراه می ندرنوردیدنِ دادها و پیما
تنها چاکرایِ نخست  ،زیرا آالیند. شکنی نمی بیدادگری و پیمانجانوران هرگز به 

 فراتر رفتنِدوم، به پویاییِ چاکرایِ آزمایند.  آنها پویا است و هرگز آزمندی را نمی
انگیزشِ برآمده از انجامیده است.  زندگیِ جانوری هایِ ها و واکنش کنش از مردم

نیرومندِ  2رانة که پیش آورد خواهی پدید می پویاییِ این چاکرا، خودخواهی ـ افزون
رود. دوری از منشِ جانوری به  به شمار می دور شدن از زندگیِ جانوری مردم در راهِ
به  انگیزشِ برآمده از پویاییِ چاکرایِ دوم،رانگیِ  پیششود. گاه،  آشکار میدو گونه 

جویی و مهرورزی  در راهِ دانش خواه افزون یِانجامد و پارثای یپویاییِ چاکرایِ سوم م
 در پویشِ آزمندی گاه نیز د.آور پیشرفتِ روانی پدید می شود و به کار گرفته می

 پرورد. کاری می بزه شده و خه چاکرایِ دوم گرفتارِ چر بزنگاهِ
خردمندیِ  اندوختة دوگونگیِ پیامدهایِ پویاییِ چاکرایِ دوم برآمده از دو سویگیِ

ها،  پنداری وختة رازآمیز، انباشته از یادمانِ نیکاین اند . سویِ چپِاستفروهر  پنهانِ
هر است که هایِ پیشینِ فرو هایِ زندگی کرداری ها و نیک گفتاری ها، نیک اندیشی نیک
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 جویی دانشنیکی،  وتنی،آهستگی، مهرورزی، فر شادی، گرایش به برانگیخته شود، اگر
  آورد. را پدید می خواهی و آشتی

برانگیخته شدنِ بیشترِ هر کدام از دو سویِ اندوختة پنهانِ فروهر بستگی به گفتار 
یی یی به زندگیِ گیتاهایی سپنتا و رفتارِ پیرامونیانِ کودک دارد. همة فروهرها با آرمان

و  ، دوستیگرایشِ ناخودآگاه به شادی، نیکی، مهرورزی ،روی بدین گردند. بازمی
سویِ  ،و بدکارگیِ پیرامونیان جویی ، ستیزهناآگاهی، نادانی، نامهربانیجویی دارند.  آشتی

آورد. دست  گرایش به بدی پدید می انگیزد. این انگیزش، را برمیتاریکِ اندوختة آنان 
آالید و تباهی به بار  زبان گشادن به بدی نیز زندگی را به پلیدی و پلشتی می و
 آورد. می

 گرایِ نیکی هایِ ناخودآگاهِ گیریِ گرایش پیرامونیانِ کودک او را از پی 0پتیارگیِ
آورد و شادابیِ  زا پدید می کشمکشی تنش ،ها . بازدارندگیِ بدآموزیدارد خویش بازمی
فراگیتایی به برانگیختگیِ بخشی فروگیتای یا گاه نیز رویدادهایی  تاراند. کودک را می

انجامد و پندار، اندیشه، گفتار و کردارِ ما را  هایِ پیشین می از اندوختة زندگی
 کند. خوشِ دگرگونی می دست

هایِ زنانه یا مردانه  به سویِ انگیزش شناختنِ چراییِ گرایشِ پویشِ چاکرایِ دوم،
از چگونگیِ پویاییِ چاکرایِ دوم است. آگاه شدن از این راز نیز در وابسته به آگاهی 

هایِ زندگی، پردازشِ آرزوها و آگاهی از چیستی،  یادمانِ رویداد آوردنِ یادبه گروِ 
 چگونگی و چراییِ رویدادهایِ فراگیتایی است.

او پرده ام به  کرانه دالرامی چون شاهین، از رازِ جوششِ مهرِ بی پارثیِ وگو با گفت
ها و  پروریآرزو ها، نمودی از پنداربافی ،ام کامگیِ گستاخانه برافکند. دریافتم که ورن

 ام بوده است. آمیختگیِ آنها با یادمانِ مهرورزیِ زندگیِ پیشین

                                                           

 ـ پتیارگی: بدکارگی0
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 سویِ راستِ بایگانیِبرآمده از برانگیختگیِ  زیستیِفرا نیازهایِ گرفتارِ هنگامی که

تالش برایِ  دهد. پریشی آزارمان می و کنشپریشی  و تابِ روان ، تب شویم پنهان

برآورده کردنِ نیازهایِ آزمندانه، به جایِ شناختِ چرایی و چگونگیِ پدیدار شدنِ 

برخی نیز گرفتارِ آزمندی دیگران  شکنی پدید خواهد آورد. آنها، بیدادگری و پیمان

ها و  تی درگیرِ کنششده و برایِ برآورده کردنِ آرزوهایِ آنان، با انگیزشی فرازیس

گری  بدونِ اینکه این کنش شوند، می هایِ خودآزار ـ دیگرآزارِ گوناگون واکنش

از  باشندگانِ گیتیِ دیگر،برایشان خوشی و کامیابی پدید آورد. همچنین، گاه 

  ما را بندة خویش کنند. رند تاگی بهره می مان هایِ فرازیستی انگیزش

توانند با برانگیختنِ سویِ  یبانانِ هماروان نیز میاز سویِ دیگر، راهنمایان و پشت

گری، کنجکاوی و پژوهش را  به پرسشگرایش  زنانة اندوختة پنهانِ فروهر، انگیزشِ

پاسخ  ،ها تا کارآزموده شویم و مغزمان به تکاپو درآید و برایِ پرسش آورندپدید 

هستند و ما آنها  ا سختیهمراه ب ،شده از سویِ هماروانانفراهم  یِها آزمون بجوید. گاه

پنداریم. دست و پنجه نرم  می آورِ پدیدآمده از سویِ دیوها همسان را با دردسرهایِ رنج

روان، ورزیدگیِ پیکر و  و دوری از فرسودنِ تن و افسردنِ ها کردنِ آگاهانه با دشواری

انان، باید روی، انگیزشِ برآمده از سویِ همارو پدید خواهد آورد. بدینکالبد را  شادابیِ

 جویی و مهرپروری داشته باشد.  هایی از آزادیِ گزینش، آگاهی نشان

از پژوهش را اید هایمان سر در بیاوریم، ب گاه بر آن شدیم که از رازِ آزمندیهر

هایمان نیافتیم، کاوشِ  پاسخی برایِ پرسشکاوی  دروناز  کنیم. اگر غازکاوی آخود

هایِ خودآگاه ـ ناخودآگاهِ  گام دوم، باید آموزه تواند رازگشا باشد. در گرا می بیرون

اگر باز ریشة پیدایشِ نیازهایِ فرازیستی نمایان نشد،  را بررسی کنیم. پیرامونیان

 ها اندیشید. توان به دست داشتنِ هماروانان یا دیوها در پیدایشِ این انگیزش می
* 
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آتشگاه نشسته و  نزدیکِ خسرو خانه پیچیده بود.استاد شهناز در  تارِ آوایِ
خواند. سبدی انباشته از انار رویِ میزِ پیش رویش گذاشتم و کنارش  روزنامه می

نداخت و بوسه بر بر گردنم ا نشستم. روزنامه را تا کرد و رویِ میز انداخت. دست
به آرامی موهایم را  اش نهادم. را در آغوشش رها کردم و سر بر شانه ام زد. خود گونه
 ید:کرد و پرسنوازش 
 ی؟درا چگونه گذران روزـ 

 ـ بسیار زیبا و دلنشین.
 ت زیبا و دلنشین باشد.امیدوارم همة روزهایِ پیشِ روی ـ چه خوب،
 اش کردم و گفتم: ش گذاشتم و نوازشدست رویِ دست

 ـ هنگامی که رفتی به شاهین پیامک دادم و خواهش کردم به دیدارم بیاید.
 ـ آمد؟
 ـ آری.

م را برانداز کرد و و چرخیدم و راست نشستم. سرتاپایا ویِاز جا جنبیدم. به س
 پرسید:

 کنی؟ گونه نگاهم می ـ چرا این
 ت دارم.ـ اگر بدانی به چه اندازه دوست

 خندید و گفت:
 دانم، بگو بدانم. ـ نمی

 دانی. ـ بدگوهری نکن، می
 گفت:آهسته  اش فشرد. در سینه گشود، پیکرم را در آغوش کشید ودست 
ای است که من تو را  اندازه که مرا دوست داشته باشی، کمتر از اندازه ـ به هر
 دوست دارم.

 خود را پس کشیدم، ابرو باال انداخته، پشتِ چشم نازک کردم و گفتم:
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 ای؟ ـ چگونه اندازه گرفته
گره بر ابروان انداخته، انگشتِ هشدار م را نوازش کرد. دست لغزاند و رانِ پای

هایم را بوسید. سرش را  سر پیش آورد و لب خندید.. گفتن هیچ برایش جنباندم.
 اش را بوسیدم. پیشانینوازش کردم و 

 یکی از انارها را برداشتم و گفتم:
گمانی درست دربارة  تواند نمی ـ اگر کسی انارِ شکافته شده ندیده باشد، هرگز

هایِ  بندیِ دانه ستهساختارِ درونِ پیچیدة آن داشته باشد. یکپارچگیِ بیرونی، انبوهی و د
 کند. درونش را پنهان می

 خیره به انار چشم دوخته و در خود فرو رفتم. خسرو پایم را فشرد و پرسید:
 اندیشی؟ ـ به چه می

 ـ همانندِ انجمنی رازآمیز است!
 ـ انجمنِ رازآمیز؟!

 و کارد بازگشتم،. و کارد بیاورم دستی برخاستم تا برایش پیش دم.دا را به اوانار 
کارد بر پوستِ انار کشید. سپس سر رویش نشستم.  ش دادم و روبهبه دست را دستی پیش

ار را از میانه نانگشتانش ا با فشارِ دستی نهاد. و ته آن را برید. کارد را درونِ پیش
 کرد و گفت: سرخ نمایان شدند. نگاهم هایِ دانه شکافت.

 ـ شکاف در انجمن افتاد!
گرمِ سرسپاس گزاردم و  من داد. به نیمة انار را و ردخندیدم. خندان دست پیش آو

کاسة چوبی بزرگی  شده را درونِ ، پوستة تهیها پس از خوردنِ همة دانه خوردن شدم.
 :که زیرِ میز بود انداختم و گفتم

 وگویی شیرین داشتم. امروز با شاهین دربارة پویاییِ چاکرایِ دوم گفتـ 
 زیرچشمی نگاهم کرد و پرسید:

 هایِ زنانه ـ مردانه است، نیست؟ گرانیگاهِ انگیزش ،کرایِ دومـ چا
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 سرجنباندم و گفتم:

 انگیزاند. برمی را فرازیستی و نیازهایِ خواهانه فزونهایِ ا انگیزش ،ااین چاکر ـ

 است. کامگی یکی از پیامدهایِ پویاییِ آن ورن

 هسته زیرِ لب گفت:آ

 کامگی! ـ ورن

 کاسه انداخت. اناری دیگر برداشت. پرسیدم: ونِپوستة نیمة دیگرِ انار را در

 چه آرزویی داری؟ـ 

سر  تکان دادنِ با جنبشِ چشم و ابرو و نگاهم کرد. ، خیرهمزده از پرسش شگفت

سر و گره بر ابروانش افتاد، با تندی زبانی باز پرسیدم. آه کشید.  م را به زبانِ بیپرسش

اش را به  را شکافت و یک نیمهبکشد، آن  بر پوستشآنکه کارد  ته انار را برید و بی

 ، به چشمانم خیره شددستیِ آرمیده بر رویِ پایش نهاد در پیشرا سویم دراز کرد. کارد 

 و گفت:

 شند.که مردمانِ زمین هیچ جانداری را نکُ فرا برسدـ آرزو دارم روزی 

 ـ پس چه بخورند؟

 شانه باال انداخت و گفت:

 گون.هایِ گونا ـ میوه، شیر، دانه

 ـ چه همسرِ مهربانی!

 خندید و پرسید:

 ـ تو چه آرزویی داری؟

 ام باشی. پیاله ـ آرزو دارم امشب هم

 :گفتسر جنباند و 

 شود. ـ از این بهتر نمی
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بازگشت. آنها را بر خوانِ ویژة  ها پیاله برخاست و به آشپزخانه رفت. با تُنگ و
مرا به بزم  شان چید. سپس پیرامونهاد. چند کاسة پُر از خشکبار آورد و گساری ن می

نخوردة دیگرش گذاشتم و به همسرم پیوستم  فراخواند. ماندة انارم را کنارِ نیمة دست
 تا روان به یاریِ باده روشن کنم.

خونِ دخترِ رَز کردم. ها را لبریز از  پیاله را برداشتم.نگ تُ خوان نشستم.پشتِ 
با سوزشِ خوشایندِ شکمم، هویی دلشادم کرد. نوشیِ همسرم،  زمان با می نوشیدنِ می هم

 سر از موهایم گشوده و گیسو پریشان کردم. خسرو گفت: لِشادمانه کشیدم. گُ
 ت.کامگی یکی از پیامدهایِ پویشِ چاکرایِ دوم اس ـ گفتی که ورن

 ـ آری.
 پایان داد؟این چاکرا  توان به پویاییِ چگونه میـ 

 ـ چرا؟
 گی.کام ـ برایِ رهایی از ورن

 اندکی اندیشیدم و گفتم:
 فراهم کردنِ نیرویی که برایِ پیشرفتِ ایِای است بر رانه پیشـ پویشِ این چاکرا 

روانی بدان نیازمندیم. ایستاندنِ پویاییِ چاکرایِ دوم، بازگشت به زندگیِ جانوری 
 خواهد بود.

 ـ پس چارة رهایی از آزمندی چیست؟
 .ببریم در راهِ نیک بهره آزمندیبرآمده از از انگیزشِ  یمتوان میـ 

 کارکردِکنش و  برایِ سخن گفتن از ای ام که هر واژه ـ بارها از دوستانمان شنیده
 ؟در راهِ  نیک بهره برد توان از آزمندی چگونه می .ای ساخته شده است ویژه

برآمده شده برایِ سخن گفتن از انگیزشِ  های ساخت گویی، آزمندی واژه ـ درست می
انگیختگیِ سویِ تاریکِ خردمندیِ پنهانِ فروهر است. ما باید پویشِ آزمندانة براز 
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هِ افزایشِ خواهی در را افزون پارثایانه دگرگون کنیم. پارثایی چاکرایِ دوم را به پویشِ
 است.ر دوستیِ فراگی ریزیِ و پیگسترشِ مهرورزی  دانش، پرورشِ بینش،
 ورد؟توان این دگرگونی را پدید آ ـ چگونه می
زنانه ـ مردانة سرانجامِ نیرویِ  و بی بیهودهبرداریِ آزمندانه،  گیری از بهره ـ با پیش

 دوم. انباشته در چاکرایِ
  ـ چگونه؟

افزایند.  مکند و بر تیرگیِ شکافِ مرگ می ـ سه چیز نیرویِ زندگیِ ما را می
دگی به نیرویِ کامگی و آلو هایِ گذشته، شیفتگی به آرزوها، ورن گرفتاری به یادمان

 هایِ گوناگون. رزیشندر پیِ مَ بیگانهدرونیِ 
 ـ مرزیشن؟
 جویان، کام بارگیِ رنوَهایِ  برایِ سخن گفتن از گونه ،ایرانی باستانیِ هایِ ـ در زبان

 کند. دام را آشکار میهایی ساخته شده که کارکرد و پیامدهایِ هر ک واژه
نگ را ن سخن بگویم. خسرو تُدرنگ کردم. هیچ دوست نداشتم دربارة مرزیش

نِ مردمانِ بدکاره شیای نبود، باید سخن از مرز . چارهریخت ها برداشت و می در پیاله
 رساندم. ناگزیر گفتم: را به فرجام می

نوردند و دادها را پایمال  کامگانی است که مرزها را درمی ن کنشِ ورنتیـ مرز
 ازکاری  با فریب ،بزهکار زرگساالنِچندین گونه دارد. گاه ب ،کنند. این بدکنشی می

و  آزار درد، و آنان را به گیرند و ناتوانان، بیدادگرانه کام می خردان کودکان، بی
. کامجویی از جانوران گونة دیگرِ مرزیشن است. کنند گرفتار می هایِ گوناگون آسیب

 مرزی است. پلیدترین گونة این پتیارگی، کون
اش را  ستی پیالهام را برداشتم و می سرکشیدم. با سُ لهفروغ شد. پیا چشمانِ خسرو بی

 کشید، درخشش به چشمانش بازگشت. پرسید:سر
 بگو. بارگی ورنهایِ  ـ از دیگر واژه
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 ن آمیزشِگیرند، برایِ سخن گفتن از چنا می کامدیگری  زاها به زور  باره ـ گاه ورن
آیشی است  هم ،بارگی رنگونة دیگرِ و رفت. به کار می 0سپوزیشن آوری، واژة هراس

آیشِ سُفتیشن  اند. با اینکه هم گفته می 2شنیتو به آن سُف انجامد که به باروریِ زن نمی
نماید، دستاویزی برایِ افزایشِ مهرورزیِ همسران است و با آگاهی از چند و  بیهوده می

از این شود. ناآگاهی  روانی گشوده می راه برایِ رفتن به سویِ هم ،چونِ رازهایِ آن
بارگیِ  آیشِ آنان را به ورن کاهد و هم تنی فرومی رازها، پیوندِ زن و شوهر را به هم

 کند. فرسایندة تن و افسرندة روان دگرگون می
 ها را لبریز کرد و پرسید: خسرو باز پیاله

 شود؟ آیش به باروریِ زن بینجامد چه نامیده می ـ اگر هم
  ـ گاییشن.

ترین گونة  هدستوکنشِ بارور کردنِ زن که  سخن گفتن از ه برایِـ شگفتا، واژة ویژ
 کاربردِ ناسزاگویانه دارد. ه، امروزاست کامجویی

ها، بخشی از وارونگیِ فرهنگیِ فراگیری است که گریبانِ  ـ وارونگیِ کاربردِ واژه
 آزادگان را گرفته.

اش را  باده ای دیگر می نوشیدم و برگة زردآلویی در دهان گذاشتم. خسرو هم پیاله
 نوشید. پرسیدم:
 نم.سخ ت تلخ مباد خسروِ شیرینخوری؟ کام ـ چرا مزه نمی

 گفتار. ـ میِ کهنه که تلخی ندارد مهربانویِ شیرین
دست پیش بردم و چنگ ای در دهان گذاشت و آرواره به نرمی جنباند.  مغزِ پسته
 سرشار کنم. خسرو پرسید:ها را با میِ سرخ  نگ فشردم تا دهانِ تهیِ پیالهبر گلویِ تُ

                                                           

 ـ سپوزیشن: به زور فرو کردنِ چیزی در چیز دیگر0
 بها کردنِ آن ـ سُفتیشن: صیقل دادنِ گوهر برایِ درخشان و گران2
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مکند؟ برایِ  بخشِ چاکرایِ دوم را می ها و آرزوها چگونه نیرویِ زندگی ـ یادمان
 ناکار کردنِ این مکندگی چه باید کرد؟

هایِ همسرم  نگ را بر رویِ خوان گذاشتم و به پرسشها، تُ پس از پُر کردنِ پیاله
 م:دادپاسخ 
زندگی  ،هایِ تلخ و شیرینِ گذشته یادمانی به گرفتار گرا هستند و برخی گذشتهـ 

ستاند. گاه یادآوریِ رویدادهایِ تلخ گذشته، رنج، خشم و  در اکنون را از آنان می
داد روی انگیزد که بسی بیش از رنج، خشم و اندوهی است که در هنگامِ اندوهی برمی

با پندارها و  آن را ،آوریم یادمان را به یاد می ، ما هربار کهچراکه آزموده شده است؛
افزاید  اش می بر آزاردهنگی ،و همین شاخ و برگ دادن به آن آمیزیم آرزوهایِ تازه می

فرساید و روان  تن می مکد، مان را می آن، نیرویِ زندگی درپیِ هایِ پی و یادآوری
، تنها یک بار آسیب افسراند. اگر این چرخة ویرانگر پدید نیاید، از هر آزمونِ تلخ می

چرخش بازداریم، از هر رویدادِ  ستیز را از اگر نتوانیم این چرخندة شادی دید.خواهیم 
 شویم. بارها زخمی می ،ناگوارِ گذشته

هستند از رویدادهایِ خوشایند. یادآوریِ  ییهایادگار هایِ گذشته، بخشی از یادمان
خ و درپی و شا پی هایِ سانِ به یادآوردن و بازسازی هایِ گذشته، کارکردی هم خوشی

گوییِ یادمانِ رویدادی هایِ ناخوشایند دارد. هنگامِ یادآوری و باز برگ دادن به یادمان
ش شاخ و برگِ تازه داده و دگرگون بار خودآگاه یا ناخودآگاه به آنشیرین نیز، هر

و سرخوشیِ برآمده از یادآوریِ رویدادهایِ خوشایندِ  شادی ، گاهروی کنیم. بدین می
رویداد پدید آورده بود. با اینکه چنین  از آن چیزی است که خودِبسیار بیشتر  گذشته
، باید از آن پرهیز کرد، زیرا نیرویی آورد آسیبِ تنی و روانی پدید نمی ،هایی یادآوری

، برایِ آراستنِ بیهودة ه کار گرفته شودرا که باید برایِ آفریدنِ شادی و خوشیِ تازه ب
 .یمبر به کار می گذشته
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رنگارنگ، اکنون را در  آرزوهایِپروردنِ با  ا هستند وگر آینده مان،برخی از مرد
ما را از  ،آرزوپروری کنند. آلود کرپانی می همای وَ آغوشِ پنداربافی دربارة آینده

دارد. باید آرزو به  گیریِ برنامة خود بازمی ریزی و کارِ گام به گام برایِ پی برنامه
همراه با ارزیابی و ش به کارِ سنجیده، شدن دگرگون شود و برایِ برآوردهبرنامه 

 بپردازیم. آرزوپروریِ ها ها و کنش رستی یا نادرستی روشکنندة دآزمونِ آشکار
اندازهایی از  کردنِ چشم اگر دستاویزی شود برایِ فراهم ،گرایانه آگاهانه و آرمان
تواند  می ،هایِ هنری هایِ دانشی و بینشی یا آفرینش یدانِ پیشرفتم آیندة تالش در
در چنبرة  ،وگرنه .هایِ گوناگون باشد ریزی و نوآوری در زمینه برانگیزندة برنامه

 هایِ روزمره گرفتار شده و دستاوردی به بار نخواهد آورد. ها و ناکامی سرخوردگی
ها و آرزوها ما را درگیرِ گذشته و آینده کرده و نیرویِ  گذشته از اینکه یادمان
آورند که بر  هایی را پدید می داوری مکند، پیش ایِ دوم را میزنانه ـ مردانة چاکر

 ،اندازند. گزینشِ درست هایِ گزینشی سایه می ما هنگامِ رسیدن به دوراهی هایِ گزینش
 هاگفتار نگرانه در سوی همه و سنجشِ خردمندانه، هشیارانه و وابسته به داشتنِ آگاهی

تواند به  ها می ها و آرزوپروری اربافیها، پند . گرفتاری به یادماناست هاو کردار
داوری نیز بازدارندة هشیاری و به کار بستنِ  داوریِ نادرست بینجامد. پیش پیدایشِ پیش

نمایاند.  داوری به دو گونه خود را می سنجشِ خردمندانه خواهد بود. بازدارندگیِ پیش
را  کسی تار یا کردارِگفبرآمده از یادمانی ناخوشایند،  داوریِ گاه ما با داشتنِ پیش

پنداریم و با نادیده  همسان با کسِ دیگری که آن یادمانِ تلخ را برایمان پدید آورده می
سخنی یا همکاری و  از هم کرده،داوری نادرستی  دربارة او به ها، گرفتنِ ناهمسانی

یکی بختِ ن ،داوری بسا، این خودداریِ پدیدار از پیش زنیم. چه همراهی با او سر باز می
د که آی پدید میهایِ خوشایند و آرزوها  داوری از یادمان پیش ،را از ما دور کند. گاه

 را برایِ دیدنِ نما، چشمداوری کارکردِ پیش تواند بدبختی به بار آورد. این می
با کسی که  ،ایم اش شده گفتارها و کردارهایِ کسی که شیفته هایِ میانِ ناهمسانی
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کند. این شیدایی،  گردد، نابینا می او برمی گفتارها و کردارهایِ داوریمان به یادمانِ پیش
 هایِ تواند بدبختی برانگیزد. در گزینش ورد و میآ دلبستگی و سرسپردگی پدید می

کامی پدید آورند،  راهه بکشانند، تلخ توانند ما را به بی ها می داوری پیش ،دیگر نیز
 کینه بپرورانند و دشمنی برانگیزانند.

 مین پیالة می را سرکشیدم و پرسیدم:چهار
 ات آگاه هستی؟ ـ آیا از آرمانِ زندگی

برداشت، تا لب بر لبة  اش را تکانی ناگهانی پیکرش را لرزاند. با دستی لرزان پیاله
می نوشید و پیاله بگذارد از پشنگِ بادة لبریز، پیراهنِ سپیدش به سرخی آراسته شد. 

 خوان نهاد. پرسیدم: ن را رویِدیوارة گوژِ پیاله را لیسید و آ
 ـ خوبی مهربانم؟

 شناسم. ـ من هیچ خود را نمی
 از رویِ خوان ربود. آهسته گفتم: را دست پیش آورد و تُنگ

 ـ درنگ کن دلبرکم، اندکی درنگ کن.
 ـ چرا؟
و  نگ را به سر جایش بازگرداندنگاهم کرد و آرام سر جنباند. تُزده  شگفت

هایم سپردم. چشم به دهانِ  انجیری برداشتم و آن را به دندانانجیری در دهان گذاشت. 
اش دریابم چه در مغز و  کوشیدم از جنبشِ آشفتة آرواره خسرو دوخته بودم و می

ام بازگردد. نگاه از نگاهم  پیاله گذرد. درنگ کردم تا آرامش به جانِ هم دلش می
چشمکی  ،نگاهم گره خوردبا  تا نگاهش سو را نگریست، سو و آن کمی این دزدید. می

م شد هایِ بوسه خواهم او را برانگیخت. به رویِ خوان خ زدم و لب غنچه کردم. لب
هایمان بر هم نشستند و کامیابمان کردند.  ش شتافت. لبو سر پیش آورد. سرم به سوی

 جانی تازه در کالبدمان دمید. ،چند بوسة گرم
 ها را لبریز از می کردم و پرسیدم: پیاله
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 م برآشفتی؟پرسش سروجان، چرا ازـ خ
 ش انداخت و پاسخ داد:چنگ در موهایِ انبوه

مان را دگرگون کرده، همواره این پرسش  ـ از هنگامی که آشفتگیِ روانِ تو زندگی
آرمانِ دریابم توانم  دهد که کیستم؟ تا به این پرسش پاسخی نیابم چگونه می آزارم می
 ام چیست؟ برگزیده

بازبینی و  هم، بدونِخودشناسی به گام است.  خودشناسی نخستینگویی.  ـ راست می
توان دست یافت. بایستگیِ آگاهی  هایِ گذشته، پندارها و آرزوها نمی شناختِ یادمان

نباید را نیز شان  برایِ ناکار کردنِ توانِ انگیزشی از چرایی و چگونگیِ پدیداریِ آنها
 .یریگبنادیده 

ام را میانِ  اشت و سرکشید. آرام دست پیش بردم و پیالهاش را برد پیاله سر جنباند.
اش نهاده، کامِ دل  لبانم کشانده، لب بر لبه انگشتانم گرفتار کرده و آن را به سویِ

برآوردم. چشم به دهانِ سپیدِ پیاله دوختم و آهسته نام خسرو را بر زبان راندم و از 
 ر نداشتم و پرسیدم:چشم از پیاله ب گفتنِ او دلم لرزید. شنیدنِ جانم

 پیاله بودی؟ خود شده بودم و شیدا پرستارم بود، با او هم ـ زمانی که من از خود بی
 ـ هرگز.
 ـ چرا؟

 زیرچشمی نگاهش کردم، آرام بود. لبخند بر لبانش شکفت و گفت:
 م چیست.دانی پاسخ دانم که می میـ 

 شوم. ش سیر نمیدانی از شنیدن دانم و می ـ می
 کامم کند. تواند شیرین جان، بی همراهی تو هیچ چیز نمی م شهینت دارـ دوست

 گوشم نهادم و گفتم: کنارِ از جا جنبیدم. سرم را یک وری کرده، دست
 ـ نشنیدم چه گفتی!
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تر از  بار بلندتر و برانگیزانندهدرپی دوستت دارم را بر زبان راند، هر چند بار پی
 اش نشاندم و گفتم: ارِ پیالهام را کن پیالهسرخوش و برانگیخته، پیش. 
 ت دارم.اشی، کمتر از آن است که من دوستم داشته بهر اندازه هم دوستـ 

ر کرد. پیکرم گرم شده بود و روانم ها را پُ نگ را برداشت و پیالههیچ نگفت. تُ
مان به وگوی ای از گفت جوشید گفتم. چکیده پروا. از مهری که به شاهین در دلم می بی

ادم. خاموش به سخنانم گوش سپرد. نگاهمان به هم گره خورده بود و او گزارش د
بار رهاندم.  پوشیِ گران پرده . زنگار از دل زدودم و دلم را اززدیم هیچ پلک نمی

ام را  هنگامی که خاموش شدم، گره بر ابروانش افتاد و در خود فرو رفت. پیاله
. زمانی گذشت تا سر از گریبان برداشتم و نوشیدم. درنگ کردم تا همسرم به خود آید

 اش را برداشت و پیش از نوشیدن گفت: بیرون آورد. پیاله
ی، رازِ چراییِ بازگشتم به گیت اشد که شاهین گفته، ناآگاهی من ازگونه ب ـ اگر این
 ت بازخواهد داشت.گیریِ آرمان تو را نیز از پی

 گمان آرمانمان یکی است. ـ بی
 می سرکشید و آهسته گفت:

 گمان چنین است. بیـ 
 آن گذاشت و گفت: اش را کنارِ خوان گذاشتم. خسرو هم پیاله پیاله بر رویِ

 نوازی؟ گذرد. امشب می ات می زمانی دراز از واپسین نوازندگیبانویِ من، ـ 
و برخاست سر خماندم و لبخند زدم و چشم بر هم نهادم. چشم که گشودم، از جا 

ساز به دست بازگشت. آن را گرفتم و پس از  و کرد آوایِ خوشِ تارِ را خاموش رفت.
. خسرو آفرین خواند و خواهش کرد آهنگی کوک کردنِ تارهایش، آهنگی نواختم

خسرو برایم  دیگری نواختم. آهنگِ ها را هم لبریز از باده کرد. دیگر بنوازم. پیاله
سرجنبان  م،ش را نوشید. نواختن از سر گرفتا اش را برداشت و باده دست زد. پیاله

ام را  دراز کردم و پیالهزمانی به نوازندگی گذراندم و پس از فرودی دلنشین دست 
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ای در دهان گذاشتم. باز با  جایش گذاشتم و برگه می نوشیدم و پیاله را سرِ برداشتم.
درونم زبانه کشید. شادمان و برانگیخته، هویی  پیالة می، گویی آتشِنوشیدنِ هفتمین 
آغاز کردم. خسرو و چرخش  دم. برخاستم. ساز را کنار گذاشتمفریادگونه کشی

کنندة خودکارِ نوایِ خوش رفت. با پیچیدنِ نوایِ شادِ گیلکی  پخش برخاست و به سویِ
پیش آمد و همراهم شد تا شادمانه پای بکوبیم و همسرم  م.شد تر برانگیخته در خانه
 فشانیم.بیدست 

خود را در آغوشِ خسرو رها زنان  ، ایستاده و دمبرانگیز با فرودِ ساز و آوازِ شادی
و آرامم  لغزید مستی از سرم پریده بود. دستِ نوازشگرِ همسرم بر پیکرم می کردم.
هایش را بوسیدم.  از خسرو جدا شدم و لب ،از تندی افتاد گاه که تپشِ دلم آن .کرد می

رویم  روبهخسرو نیز ر کردم. ها را پُ گساری نشستم و پیاله دوباره پشتِ خوانِ می
 پرسید: نشست و
پیدایشِ نیازهایِ فرازیستی، با پیکرهایِ زنانه و مردانه در پیوند گونگیِ دوآیا ـ 
 است؟

 انه وابسته بهمرد ـ فروهر زنانگی ـ مردانگی ندارد. برگزیدنِ پیکر ـ کالبدِ زنانه یا
یِ پیکر ـ کالبدِ ها ویژگی ،گمان بیگیتی است. آرمانِ برگزیدة پیش از بازگشت به 

پارثایانه   هایِ خردمندیِ پنهان که انگیزشبرایِ برانگیختنِ سویِ چپِ اندوختة  ،زنانه
 آورد، کارآمدتر است. پدید می
تواند برانگیزندة  نیازهایِ زیستی، میخودخواسته یا ناخواستة آیا برآورده نشدنِ ـ 

در  انگیزشِ آزمندانه نندةخردمندیِ پنهانِ فروهر و پدیدارکسویِ تاریکِ اندوختة 
 شود؟ مردم

و برآورده نشدنشان  زیستی با چاکرایِ نخست پیوسته هستند ـ نه. نیازهایِ
باشد  پدیداریِ نیروییسازِ  تواند زمینه آورند که می ستی و بیماری پدید میردگی، سُآز

دی . آزمنکه دیوها را به سویِ کسی بکشد که نیازهایِ زیستی او برآورده نشده است
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اندوختة پنهانِ در پیِ برانگیخته شدنِ سویِ مردانة  آید. پدید می دومبا پویشِ چاکرایِ 
برایِ دست یافتن د. فرومایگان نیز نمای می ، رُخفرومایگی پدیدآورندة آزمندیِ ،فروهر

د. بندن تالشی فرازیستی به کار میبه خوراکی، نوشیدنی، پوشاک و ابزارهایِ گوناگون 
دارد که به بدکنشیِ مرزتین آلوده  شده به آزمندی را وامیگرفتار ،ها استهکمبود این خو

درازی به خواستة دیگران را  دست ،برایِ برآورده کردنِ نیازهایِ فرازیستیِ خودشود و 
دیگر آزمندان بیش از او برخوردار  که ببیند، چنین آزمندیهرگاه کند.  آغاز می
یگران پیشی افزاید تا از د شود و بر تالشِ خود می ورزی می رشک اند، گرفتارِ رنجِ شده

کینه در دلِ شدن از سویِ آنان، افتادن از دیگران یا پس زده  بگیرد. ناکامی در پیش
دارِ جنگ  خشم نیز درفش د،شو کینه برافروزندة آتشِ خشم می پروراند. ورز می رشک
یکدیگر و  خونِ برافروخته شدنِ آتشِ جنگ و آلوده شدنِ دستِ مردمان به است.

چراکه، تالش برایِ  آورد؛ ای اهریمنی پدید می ا، چرخهویرانیِ شهرها و روستاه
روی، نیاکانمان این پنج بدکارگی را  کند. بدین هایِ دیگری برپا می کشی، جنگ کین

 اند: را چیره شدن بر آنها دانسته رستگاری اند و راهِ دیو برشمرده
ــز   بپیچانــــد از راســــتی پــــنج چیــ

 

ــه  ــز     ک ــزود نی ــنج نف ــرین پ ــا ب  دان
 

 کین است و خشم و نیاز کجا رشک و
 

 بــه پــنجم کــه گــردد بــرو چیــره آز 
 

 تــو گــر چیــره باشــی بــرین پــنج دیــو 
 

 0پدیـــد آیـــدت راهِ گیهـــان خـــدیو 
 

کشیِ آتش و وزشِ بادِ زمستانی به  با خاموشیِ آوا و نوایِ ساز و آواز، آوایِ زبانه
 ،تاپِ تپشِ دلم ت. گوش تیز کردم و با شنیدنِ تاپنواخ هم آمیخته و گوشم را می
خسرو به سویِ پنجره رفتم. پاورچین برخاستم و آرام از جا لبخند بر لبانم شکفت. 

 پرسید:
 روی؟ ـ کجا می

                                                           

فردوسی، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر، بنیاد میراث ایران،  شاهنامةـ 0
 .71هفتم، ص نیویورک، دفتر 
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 ـ هیس! بیا.
راند.  پنجره رساندم و پرده را کنار زدم. بوران بر باغچه فرمان می خود را به پشتِ

کاله بر سر  هایش نشسته بود، انگار شب برف بر سر و شانه برفی را نگریستم، مردکِ
سرای و باغچة ام انداخت.  کنارم ایستاد و دست بر شانه نزدم آمد، داشت. خسرو

اندازِ  بوران چشم آشوبِ نمودند. آرام نمی گونی مهتاب روشناییِسپیدپوش در آغوشِ 
 زیبایی پدید آورده بود. گفتم:

 ـ چه شبِ روشنی!
 آمد. میای از درزِ پنجره به درون  دهسوزِ گزن

پی بگیریم. را چرانی گذراندیم و سپس بازگشتیم تا بزمِ دلگشایمان  زمانی به چشم
شده بر  خسرو پس از گذاشتنِ پیالة تهی پشتِ خوان نشستیم و نوشانوش از سر گرفتیم.

 رویِ خوان پرسید:
یک  ربایند، کدام ما را می سانِ دیوها، نیرویِ زندگی ـ از این پنج بدکارگی که هم

 تر است؟ رسان آسیب
. اندکی درنگ کرده و ای زیرِ دندان خرد کردم پیاله بر رویِ خوان نهادم. مغزِ پسته

  پاسخ دادم: اندیشیدم، سپس
چگونگیِ  وی چاکراهایِ کالبدِ اثیر به گونة پویشِکدام، رسانی هر ـ اندازة آسیب

آسیبِ پیکری، تنشِ روانی و آلودگیِ نیرویِ  .است هوابست آننیرویِ درونیِ  سازماندهیِ
درونیِ کالبدِ روانی به نیروهایِ بیگانه، پویشِ چاکراها و سازمانِ نیرویِ درونیِ آن را 

 کند. دگرگون می
 شود؟ ـ چگونه نیرویِ درونیِ کالبدِ روانی به نیروهایِ بیگانه آلوده می

ام را لبریز کردم، پیالة  د. پیالهبسیار سبک شده بو وان ربودم.نگ از رویِ ختُ
نگ مانده بود چه باده در تُای درنگ کردم که هر و به اندازه ر کردمخسرو را هم پُ

اش از جا  خسرو پس از لبریز شدنِ پیالهله را لبریز کند. اچکه فرو بریزد و پی چکه
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انی ش دادم و برگة هلویی برداشتم و در دهان گذاشتم. زمنگ را به دستبرخاست، تُ
ها نشاند و نشست. چنگ در پشتِ  میانِ پیالهرا نگ کوتاه گذشت و همسرم بازآمد. تُ

ام ریختم، به تندی سر باال انداختم و چترِ  موهایم لغزاندم، انبوهِ گیسو را رویِ چهره
 گیسو پس راندم. چشمانِ خسرو درخشید، لبانش شکفت و گفت:

 ـ چه زیبا و باشکوهی!

 دلربا به سویش گسیل کردم و گفتم: ای سوار بر فوتی بوسه

 ت دور باد.بدی از روانـ 

 اش را برداشت و گفت: پیاله

 ـ نوش باد.

 ام را برداشتم و سر کشیدم. گفت: نوش بادی گفتم و پیاله

 شویم. ـ نگفتی چگونه آلوده به نیرویِ بیگانه می

 لیسان پیاله بر رویِ خوان نهادم و گفتم: لب

یابد.  به درونِ کالبدِ روانی راه می که از آنها، نیرویِ بیگانهشناسیم  سه روزنه میـ 

گاییشن روی آیشِ سُفتیشن یا  آمیزشِ نیرویِ درونی با نیرویِ بیگانه یا هنگامِ هم

آید که نیروهایِ درونیِ کالبدهایِ دو همسر  آلودگی به شمار می دهد که تنها زمانی می

 هایِ روزنه فراگیرترینمرزیشن یا سپوزیشن،  هایِ بارگی ورنزا باشند.  ناسازگار و تنش

آغوشیِ جادویی  است. هم به نیرویِ بیگانه مردم درونیِ کالبدِ روانیِنیرویِ  ةآلودکنند

به نیرویِ  نیرویِ درونیِ کالبدِ سپنتایی شدة آلوده شدنِ سومین راهِ شناختهبا دیوها نیز 

یِ ما ساختار و سازمانِ کالبدِ اثیر به هایِ آلودگی، دیگر گونه است که بیش ازبیگانه 

 .زند آسیب می

چون و چرا به پیمانِ همسری برایِ دور  ـ پس پافشاریِ مهرپرستان بر پایبندیِ بی

 ماندن از آلودگی به نیرویِ بیگانه بوده است.
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روانی هستند، تنها  سری در پیِ آزمودنِ هم تنی و هم ـ آری. کسانی که فراتر از هم
ای در  روانی پیش بروند که نیرویِ بیگانه نند با همسر خود به سویِ همتوا هنگامی می

 کالبدهایشان نباشد.
 آغوشیِ پیش از همسرگزینی. ـ و همچنین، پرهیز از آزمودنِ هم

 شیرینیِ دنِچشیبرایِ  بودنِ پیش از همسرگزینی، ـ پسر هدوشیز گویی. ـ درست می
هایِ روانی و  بایسته است. ویژگی روانی به هم همسران رسیدنِ زیشنِ همسرانه ومهرور

به مرزِ پایة  ،که پایة پنجم را درنوردیدهپیکریِ دوشیزگی ـ پسرانگی، برایِ کسانی 
 کرانة به دیدنِ جهانِ بی شان خواهند از این مرز گذشته، چشمِ سوم ششم رسیده و می

 از مرز بگذراند.دگی به ساای نیرومند خواهد بود تا آنان را  رانه ، پیشدشوفراگیتی باز 
 ـ گفتی مهرورزیشنِ همسرانه؟

همسران گاییشن نیست، مهرورزیشن است که زمینة  آیشِ ـ آری. واالترین هم
 کند. روانیِ آنان را فراهم می هم
گفتی دیوها پیکرِ گیتایی ندارند؟ چگونه  مگر نمیپرسشِ دیگری هم دارم.  شگفتا. ـ
 غوش شد؟آ توان با چیزی که پیکر ندارد هم می

 ای؟ آغوشی در خواب را نیازموده ـ آیا تاکنون، هم
 ام. آزمودهبارها ـ چرا، 

آغوشیِ جادویی نیز  همشویم که پیکر ندارند. در  آغوش می ـ در خواب با کسانی هم
آمیزد و در این آمیزش به نیرویِ  یِ دیو درمیکالبدِ اثیریِ مردمِ جادوگر با کالبدِ اِتر

ید و به دیوِ سپ دهد خود را از دست می ه شده، درخششِ کالبدِ اثیریِیی آلودمینوغرَنَاَ
 گردد. دگرگون می

 باالترین پایه در جادویِ سیاه است؟ید، رسیدن به ـ آیا دگرگون شدن به دیوِ سپ
دیگر  توانند با گزینشِ دیوخوییِ بیشتر دچارِ مرگ در گیتیِ ـ نه. دیوهایِ سپید می
 شوند. وکشیدهشده و به جهانِ تاریکی فر
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ر کردم. ها را پُ نگ را برداشتم و پیالهکرد. تُ خسرو گیج شده و سردرگم نگاهم می
اش را نوشید. هویی از بُن جان کشید  درنگ پیاله از رویِ خوان ربود و باده همسرم بی
 و پرسید:
 ؟کشند هستیِ خود را به نابودی می شوند که همة پروا می برخی چنان بیـ چرا 
 را سرکشیدم و گفتم: ام پیاله

را به دامِ دیوها باک  مردمانِ بیی برخ ،درستو پرورشِ آموزش  ـ نبود یا کمبودِ
نشینی و همراهی  کشاند. دسترسی نداشتن به آگاهی و دانشِ بسنده، گرفتاری به هم می

یِ با پیرامونیانِ ناآگاه و نادان یا بدکاره و فروافتاده به دامِ دیوپرستی، برانگیختگیِ سو
ای  چرخه ،. این برانگیختگیِ ناخوشایندآورد رازمند را در پی میتاریکِ ناخودآگاهِ 

شود و فروهر را از  آورد و چون تارِ دیوپا پیرامونِ کالبدِ روانی تنیده می پدید می
 دارد. جنبش و کوششِ نیک بازمی

هر، ها، در دومین پایة کیشِ م مهرپرستانِ کهن با آگاهی از کارکردِ بدآموزی
از آلودگی به  به یاریِ آن، رهروانسازماندهی کرده بودند که آموزش و پرورشی 

هایی که از سویِ دینداران و دیوپرستان به ایشان آموزانده شده بود رها شوند.  نادرستی
پیونداند، نام  شده به آنان می که مردم را به باورهایِ پذیرانده ترین بندهایی یکی از مهم

 است.
 ،کهچرا نمان کاری بسیار ارجمند بوده است؛، نزدِ نیاکاکودک م برایِناگزینشِ 

را دگرگون کند. از کودک پیکری ـ روانیِ  هایِ ویژگی تواند دانستند که نام می می
تواند دستاویزی برایِ جادوگران باشد تا به کودک  سویِ دیگر آگاه بودند که نام می

چند گاه  روی، بدینبه سویِ خود بکشانند.  آسیب بزنند یا او را به یاریِ این سررشته
گزیدند، نامِ کودک را از بیگانگان پنهان  ، برایش نام برمیکودک پس از زایشِ ماه

اش  از بر زبان راندنِ نامِ راستین خواندند و داشتند، او را با نامی دیگر فرامی نگه می
 کردند. خودداری می
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بر کشورِ  هاکَدَ ژیدیوپرستِ اَ زمانی سازماندهی شد که تازیانِ ،مهرکیشِ 
هایِ جادویی گسترش  وری و برگزاریِ آئینپر بودند. دینشده فرمانروا آزادگان 

خود  برایِ کودکانِ یِ آن،دیوپرستی گرویده و پیروِ باورها بهان مردم بیشترِ ،یافت می
س کبه سخنی دیگر، نام هر باوراندند. می باورهایِ خود را به آنان نام برگزیده،

هایِ او بود. هنگامی که رهروانِ کیشِ  ها و پیوستگی نمایانگر باورها، پیشینه، وابستگی
هایِ پیشین رها شوند، واپسین بندِ  ها و پیوستگی توانستند از باورها، وابستگی می ،مهر

پیونددهندة خود با گذشتة آلوده به دیوپرستی را نیز گسیخته و نامزدِ نامی تازه 
پایة دوم کیشِ مهر  روی، نامِ هایِ تازة آنان باشد. بدین انگرِ ویژگیشدند تا نمای می

 نامزد بوده است.
جنبید. آوایِ گوشنوازِ  زده به چشمانم خیره مانده بود و هیچ نمی خسرو شگفت

خروشِ خروس برخاست. دست پیش بردم، پیاله برگرفتم و با نوشیدنِ جامی دیگر بر 
. درنگی دراز کرد و باده سرکشید خود را برداشت، جامِروشنیِ روانم افزودم. خسرو 

 گفت: اندیشید. سپس آهسته
از زمانِ  ـ نامِ نو نشانی از زندگی تازه بود. زایشی دوباره، نه از مادر که از خود.

آشنایی با شاهین، همواره کنجکاو بودم بدانم، چرا برایِ خود نام و نامِ خانوادگیِ 
 ای برگزیده است. تازه
 ای؟ ز او در این باره پرسشی پرسیدهآیا اـ 

 پنداشتم دستاویزی هنرمندانه است برایِ خودنمایی. ـ نه. می
 ای همسرِ مهربانم. داوری کرده ـ پیش

 ها را از می لبریز کرد. پرسیدم: سر جنباند. تُنگ را برداشت و پیاله
 ای؟ ـ آیا آزمندی را آزموده

 کمی سرش را خاراند و گفت:
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هرگز  ام. فرزند هم بوده تک ام و ای برخوردار زاده شده ر خانوادهددانی که  میـ 
ام که آزمندم کند. پدر و مادرم همواره مرا به یادگیری بیشتر  کمبودی نداشته

بجز در زمینة ام برایِ یاد گرفتن سیراب نشده است.  انگیختند. هرگز تشنگی برمی
 ام. خواه نبوده جویی هرگز افزون دانش

 ای. بدانی، همیشه پارثا بوده آنکه ـ پس بی
 خندید و پرسید:

 ؟ای ـ آیا خودت آزمندی را آزموده
 درنگ پاسخ دادم: بی
 کرد که تالش میبسیار مادرم با اینکه  نوادة من چندان برخوردار نبودند.ـ خا

سنجیدم و از  خود را با زندگیِ دیگران می کمبودی نداشته باشم، همواره زندگیِ
شدم. با اینکه آرزوهایِ بسیاری در دل  دیدم آزرده می که می آشکاری نابرابریِ
دانست در  دادم. مادرم می هرگز کاری برایِ دست یافتن به آنها انجام نمی ،پروراندم می

کرد از آرزوهایم سخن  وادارم میگاه  پرورم. گاه و بی پندارهایم چه آرزوهایی می
ر پندارم خود را د چشم ببندم و دکر کرد. سپس خواهش می بگویم. با آرامش گوش می

یافته به آرزویم ببینم. بازیِ خوشایندی بود. هنگامی که از شیرینی پندارهایم  دست
پرسید که در آن روزگار که به آرزویم رسیده باشم، چه  شکفت. می لبخند بر لبانم می

بودنِ  تالش برایِ یافتن پاسخ به آن پرسش مرا با پوچ خواهم کرد. پرسشی دشوار بود.
کرد. چون هرچه بیشتر دربارة آنها  هایم آشنا می ها و آرزوپروری بسیاری از پنداربافی

یافتم که اگر هم برآورده شوند، خرسند و خشنود نخواهم شد. تهِ  اندیشیدم، درمی می
 جُستم که برایم ناشناخته بود.  دلم چیزِ دیگری می

داریِ  زنده شباش را سر کشید.  جامِ می را برداشتم و نوشیدم، خسرو هم پیاله
به راهِ  بردیم. کامیاب و آسوده چشم وگو و نوشانوش پیش می زیبایمان را با گفت
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با انِ ستایندة روشنایی، سرزمینِ آزادگمردمانِ بودیم تا  0روز اردیبهشتخورشیدِ  پیداییِ
 یشه در، برایِ وخشیشنِ خورشیدِ اندآسمانپرورِ خورشیدِ  دنِ پرتوهایِ زندگیتابی
  د.نتکاپو از سر بگیر شان، درون

                                                           
 روز: روزِ سومِ هر ماه، در گاهشمارِ بِهدینی ـ اردیبهشت0
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بارشِ برف پایان  گسترد. آزادگان دامن می زده و روشنایی بر سرزمینِ سپیده سر
 دوخته و چشم به راهِ 0چشم به خورآیانپراکند.  یافته و باد ابرها را از آسمان می

 ربود. می وهستانِ سپیدپوش دلککردیم.  شماری می دم ،آسمان چهرِ زرین بانویِ نماییِ رخ
ای  دستهخواند.  خود فرامی ما را به سویِ باشکوه و استوار در برابرمان دامن گسترده،

پرور  افسانه دماوندِ سویِبا خود به  ، نگاهم را ربوده،سرمان از فرازِ پرندة سیاهِ گذران
 گردِ هایی بود که برابر پذیرایِ ،البرز کوهستانِ برآورده در میانِ سر 2دند. چکادِکشان

 د.کر ها پنهان می دیدهسرش فراهم آمده و بلندایش را از 
 آن دم که خسرو زبان به ستایش باز کرد، به تندی چشم چرخاندم و با دیدنِ

 ،ددوردست تابش آغازیده بو هایِ کوه پرور که از پسِ زندگی خورشیدِ زرینِ پرتوهایِ
 روشنایی پرداختم و گفتم: 1شنِزِبه یَ
 پروری! روان چه پرتوهایِ نوازی! چشم چه روشناییِ ای! کننده خیره چه زیباییِ ـ

تابنده و فروزان در  ،اش آتشین پیکرِ آرام فراز آمد و گردیِ درخشان، آرام بانویِ
 نخوابیده بودیم، روز درست اینکه سه شبانه زمین جای گرفت. با ایران کرانة دوردستِ
  از پیکر برانیم.ستی پیمایی کنیم و سُ کوه تا چکادِ توچال بر آن شدیم

                                                           

 ـ خورآیان: شرق0
 ـ چکاد: قل ه2
 ـ یَزِشن: ستایش کردن1
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برانگیزندة دلیری است  ،ها کوه بلندایِ دارد. زندگی در رازآمیزکششی  ،کوهستان
هایِ پیدا و پنهان  ان را در لبة پرتگاهمکه اگر با آهستگی آمیخته نگردد، پایِ مرد

نگیخته شده، ها برا سویِ مردانة خردمندیِ پنهانِ فروهر با کششِ کوهلغزاند.  می
خ آورد. گرفتار شدن در چنگِ آزِ خودنمایانه، برایِ به رُ ای پدید می باکیِ آزمندانه بی

هایِ سوفیانه پدید  آور است و گاه گرایش کشیدنِ برتری و چاالکی، گاه مرگ
 آورد. می

ها،  آمده از فرازها، فرودها، پرتگاه فراهم در آوردگاهِ هماوردی بردبار است. کوه،
زی، آنچه در ژرفایِ دلِ خویش پنهان  کوه مردانِهایِ گوناگون،  ها و وَهم یدشوار
آوری  واریِ هراسجوششِ نیاز به پشتیبانی نیرومند، در برابرِ است نمایانند. می اند را کرده
و انگیزشِ آزمندانة رسیدن به بلندترین  مکد اش را می دم نیرویِ مهمانان به که دم
است برایِ آزمودنِ  فراخ میدانی نوردی، آورد. کوه ید میالشی دلربا پدچ ،چکادها
 ها. سنجشِ دوستی ها و ستیسُها، آشنایی با  توانمندی

پیمایی و کوهنوردیِ درازآهنگ، یا ماندگاری در بلندی،  کاهشِ نیرو به هنگامِ کوه
گاه کند. کاستیِ نیرو در بخشِ خودآ سازمانِ نیرویِ درونیِ کالبدِ روانی را دگرگون می

کوهستانی به اندازة وَهمنِ  آورد. گاه وَهمِ سویِ ناخودآگاه، وَهم پدید می در ایشو افز
 پیکری، هایِ ناتوانی کننده. آور و تباه زمستانی سنگین و ویرانگر است، گاه نیز مرگ

در پدیداری و پایداریِ وَهمِ زودگذر یا  و کژخوییِ مهرورزانه روانی هایِ هنجاری نابه
 کار دارند. اندرت ار دسپاید

. از دیرباز کوه انجامد مهمانان و شیفتگانش می گاه به دلباختگیِکوهستان دلرباییِ 
گرایشِ سوفیانه و را برانگیخته  نائِدَ کوه، مردان بوده است. نیرویِ کششیِ جایگاهِ دین
پدید  ها در کوه ،ها برگزاریِ آئین ها برایِ گاه روی، نخستین پرستش آورد. بدین پدید می

مردان  ای در میانِ مردمان، جایگاهِ کوهستانیِ دین بندیِ پیشه آمدند و در روزگارِ دسته
 نهادینه شد.
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 .ندو مادرم شیفتة کوهنوردی بوده و هستپدر  آشناییِ دیرینه دارم.البرز  هایِ کوهبا 
پُرمهرِ  ام در دامانِ هایِ خوشایندِ زندگی تاکنون، بسیاری از یادمان یروی، از کودک بدین

پیمایی از پدر و مادرم  ، هنگامِ کوهسالگی در آستانة هفت اند. کوهسارها پدید آمده
دانستم  دور افتادم و راه گم کردم. مادرم بارها از گم شدن در کوه سخن گفته بود و می

سالگی،  آن روز با اینکه ترسیده بودم راه را پیدا کردم. پیش از پانزده .باید چکار کنم
پنداشتم  بار میدریافتم که هر بزرگسالی در گم شدن در کوه را آزمودم و تنهابارها 

اند، آگاهانه از من  وگو گرم شده و مرا فراموش کرده پدر و مادرم سرشان به گفت
به پاییدن من بنشینند تا ببینند اند تا از میدانِ دیدم بیرون بروند و دورادور  شده دور می

 گیرم. می هایم بهره چگونه از آموخته
کردم. هنگامِ ان پیدا کششِ روزافزون به گریز از دیگر ،سالگی پس از پانزده

گزیدم.  فتن برمیبرایِ باال ر راهی کوره کردم و ی راهم را از دیگران جدا میپیمای کوه
کرد از  سفارش می گرفت و گاه پند و اندرز به کار می مادرم از رفتارم گالیه داشت.

م که ویی برداشتم به جاگوشم به پندهایش بدهکار نبود. دوست تنهایی پرهیز کنم. 
، بجز هیاهویِ خروش آب، زوزة تیزِ باد و بانگِ خوشِ پرندگان کسی را نببینم و

 نشنوم. یآوای
بخشِ دلِ پُردرد از دریافتِ نابرابری، ناآگاهی  تنها دارویِ آرامآن روزها، به باورم، 

نوردی بود و بس. در  کوه ژرفا، از آرمانگراییِ بی رشورپُ و نادانیِ فراگیرِ پیرامونم و سرِ
های بسیاری دست به گریبان شده بودم که  با پرسش ،ام سالة زندگی هفت پویشِسومین 

پاسخ  وجوهایم برایِ یافتنِ یافتم. هرگاه جست نمی ای برایشان هپاسخِ بایسته و شایست
بردم. کنارِ رودخانة  به کوهستان پناه می درماندگی، گزندِ برایِ گریز ازماند،  ناکام می
 اندیشیدم. هایم می نشستم و به پرسش خاموش میی سنگ خوان، یا رویِ تخته نغمه

 روانسردِ  آبِ ام را به نوازشِ برهنه پاهایِ نشستم، نار رودخانه میک گرم روزهایِ
 وهستانِ پیرامونِدادم. ک برف پاهایم را مالش می سپردم. روزهایِ سردِ زمستانی، با یخ می
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هایِ  توانستم به سادگی رویشگاهِ بوته و می شناختم میبه خوبی چکادِ دماوند را 
ها را پیدا کنم.  هایِ زرشک، درختانِ میوة کوهی و  دیگر رستنی تمشک، درختچه

گریختند. از نگریستن به تکاپویِ  خزندگان، جوندگان و پرندگان از من نمی
زنبورها و ها و پروازِ  وخیزِ ملخ ها، جست پایانِ مورچه ها، کوششِ بی گردان پشگل
زمین را در  چکادِ ایران سربلندترینآرزویِ رفتن به  شدم. آن روزها، ها سیر نمی پروانه
ریزی کردم تا به  برنامه ام، سالة زندگی با آغازِ چهارمینِ پویشِ هفت .پروراندم دل می

وریِ باال رفتن از چکادهایِ بلند، با خسرو هایِ کوهن آرزویم برسم. در یکی از برنامه
 به دوستی دگرگون شد. دوستی با خسرو، مان آشنا شدم. چندان نگذشت که آشنایی
 ،روزافزون، نخست را در پی داشت. شناختِآگاهی از منش و روشِ زندگیِ همدیگر 

 م.یرا به همسری برگزید یکدیگرسرانجام  در پی آورد ودلبستگی و سپس دلباختگی 
* 

ها  2فَهشَنگ کَل نمود. برخی هایِ پیر می0 یوگی ریشِ همانندِ زده ة یخآبشارِ دوشاخ
گیری  ها سرازیر بود و زیباییِ چشم یخاز زیر و رویِ آبِ خروشان  بسیار دراز بودند.

در کنارة برکة کوچکِ پایینِ آبشار ایستاده و به آن چشم دوخته . آورد پدید می
تابشِ  یافت، زده جهش می ، آبِ روان پس از برخورد با بخشِ یخبودیم. بر فرازِ دیواره

ی کمان رنگین ،برآمده از آن جهشِ خروشان گسستِ پرتوهایِ خورشید بر پاششِ بی
 :به خاموشی پایان داد و پرسید خسرو آورد. پدید مینواز  چشم
 ای یا از گونه کمان هستند هفت رنگِ رنگین چاکرا همینهفت  ایِه رنگآیا ـ 

 ؟دیگر هستند
 و پرسید: سر به سویش چرخاندم و چشم به چشمانش دوختم. ابرو باال کشید

 کنی؟ ه نگاهم میگون ـ چرا این

                                                           

 ـ یوگی: مُرتاضِ هندی0
 آید هایی مانندِ ناودان و آبشار پدید می مانندی که در زمستان از ریزشِ آب از بلندی فهشنگ: یخِ نیزه ـ کل2
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 ؟نازنین کنم دلبرِ ـ چگونه نگاهت می
 خندید و گفت:

 ای! ـ هرگز چنین نگاهی نداشته
 ـ چگونه است؟

 ـ سرشار از مهری کودکانه است.
 ـ کودکانه؟
 .بخش ژرف و آرامش پیرایه، بی ـ آری.
 نوزاد هستم.نماید زیرا  مهرم کودکانه میـ 

 پایم را برانداز کرد و پرسید: تا زده سر شگفت
 گویی؟ ـ چه می

 آه کشیدم و گفتم:
ها  یادمان وابستگی به بندِ ها دل بریدم، ـ دیروز زایشیِ دگرگونه آزمودم. از گذشته

 .و آرزوها را گسیختم و آزاد شدم
 نامی تازه هستی. ـ پس نیازمندِ
 جنباند و افزود:  سر خندیدم.

 ؟تو را به نامی دیگر فرابخوانمشناسم، چگونه  ـ شهین زیباترین نامی است که می
 دارم. ندارم،  نامم را بسیار دوست مینیاز دیگر  به نامِـ 

 ام بوسه زد و پرسید: برگونه گرفت. بر گامی پیش گذاشت. پیکرم را در
 یابی؟ چگونه درمیـ سرباز بودن را 

 پا برهنه کنم. کنارم نشست او به نرمی از آغوشش بیرون سریدم. نشستم تجنبیدم  
 پرسید: آهسته و

 ی؟ـ از پرسشم رنجید
 مهربانم. ای همسرِ کم گرفته ـ مرا بسیار دستِ
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 :ام انداخت و پرسید دست بر شانه
به پایة سربازی  نپایة دوم، رسیدن به نامزدی و رفت مگر باالترین پیشرفت در ـ
 نیست؟
 ـ چرا.

 ـ پس تو اکنون در پایة سوم هستی. نیستی؟
هایم را  لب .برانگیزاننده داشتگرداندم و نگاهش کردم. چشمانش درخششی  سر

 زد. از جا جنبیدم، ام خواه بوسه هایِ سر پیش آورد و بوسه بر لب غنچه کردم.
. شادمانه جیغ اه یافتیکرم رپ سرمایِ گزندة آب به گامی پیش گذاشتم.برخاستم. 

 پاچة شلوارم را تا زانو باال کشیدم و به سویِ آبشار رفتم. خسرو گفت: زدم.
 جان. ـ جلوتر نرو شهین

 آنکه بایستم و روبرگردانم، پرسیدم: بی
 ـ چرا؟
 پاسخ داد:
 ترسم یخی بشکند و پایین افتد. ـ می

 دم. سر جنباند و گفت:سر چرخان ایستادم، به سویش
 آید! پیش میـ 

ام را  خندان روبرگرداندم و تا نزدیکِ آبشار پیش رفتم. پشنگِ آب پوشاکِ ویژه
انگیزیِ  بیم آبشار، 0شده از شارشِ ساخته گونِ هایِ نیزه . سر برافراشتم. یخخیس کرد
 :ام گذاشت و پرسید . بازگشتم و کنارِ خسرو نشستم. دست بر پایِ خیسزیبایی داشت

 کنی؟ ِ خود را با دمایِ بیرون همسان می کرچگونه دمایِ پیـ 
 ام بیرون آوردم و پاهایم را خشک کردم. در پاسخ همسرم گفتم: ای از کوله پارچه

 ناپذیر کرد. توان پیکر را آسیب ـ با هماهنگ کردنِ کالبدِ روانی و پیکرِ گیتایی می
                                                           

 ازیر شدن یا ریختن آب از باال به پایینـ شاریدن: سر0
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 دهی؟ ـ چگونه این هماهنگی را انجام می
 :انداختم و گفتم شانه باال

توان دربارة  سختی می به ،هایِ گیتایی هایِ ویژة سخن گفتن دربارة پدیده با واژهـ 
وابسته به  ،ی و چگونگیِ انجامِ کارهایِ پیوسته با آن سخن گفت. پیکرکالبدِ اثیر
هایِ پایدار و گذرایِ پیکر  ویژگی ،نیرویِ درونیِ کالبدپراکندگیِ سازمانِ  است.کالبد 

تواند سازگاریِ  جا کردنِ خودآگاه یا ناخودآگاهِ این نیرو، می ابهآورد. ج را پدید می
 هایِ گیتایی را در پی داشته باشد. پیکر با پدیده

رم پیچاند، سر پیش م چسباند. دست دورِ کمخسرو از جا جنبید، خود را به پیکر
 پرسید: م را بوسید وآورد، بناگوش
 ای هستی؟ جان، اکنون در چه پایه ـ شهین
 را در آغوشش رها کردم و پاسخ دادم: پیکرم
و به  پایة چهارم گذشته ام از مرزِ واپسین افسردگی از گرفتاری در چنگِ ـ پیش

گساری پایان دادیم و برایِ آمدن به کوه  ، هنگامی که به میامروز پارثایی رسیده بودم.
مغزم  رونیِوگویِ د ای رخ داده است. گفت ویژه دگرگونیِدریافتم که  شدیم، آماده می

دانستم که این دگرگونی نشانة رسیدن به مرزِ پایة ششم است.  می. خاموش گشته بود
یِ خود . به سادگی توانستم کالبدِ اثیردرنگ بر آن شدم که تواناییِ خود را بیازمایم بی

 و تو را ببینم، گیتیِ دیگر هم در برابرِ دیدگانم آشکار شد.
 بیرون آمده بودی؟ دی؟ از کالبدِ خودیِ خود را دیبدِ اثیرـ چگونه کال
 دانم چگونه آزمونی بود، باید از فرانک بپرسم. نمی .ما هم گیج شده ـ خودم

 دیگر را ببینی؟ دیگران و گیتیِی اثیر توانی کالبدِ می ،ـ اکنون، هر دم بخواهی
 آزمودم. درپی تواناییِ خود را می آمدیم، پی ـ آری. در راه که باال می

 موهایم را نوازش کرد و دیگر چیزی نپرسید. آورد،دست باال 
* 
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پلکانِ پناهگاهِ شیرپال را پیمودیم و به  گذر و پوشیده از برف سراشیبیِ سخت
اش بسیار  نمدیِ بختیاری که کالهِ نشسته بود پیرمردی ،پناهگاه هایِ رویِ پله رسیدیم.
 از دیدنم د گفتم.رود شکفت. نزدیک رفتم و ا دیدنش گل از گلم. بنمود آشنا می

او را  ام انداخت. اش به خنده دندان بی دهانِدیدنِ  شادمان شد و خندان پاسخم را داد.
سنجیده  هایِ پاسخ روز و روزگار پرسیدم. گذرانِ به پرسش گرفتم و از چگونگیِ

آورد. خسرو که تا آن روز  ش به زبان نمیا زندگی ای از سختیِ داد و هیچ گالیه می
مان،  پس از خوش و بشِ کوتاه گفت. کنارم ایستاده و هیچ نمی ،ا ندیده بوداسفندیار ر

 آنان را با هم آشنا کردم.
سرد  ریپرو دام ،و چابک بود سرزنده پیرمرد در آستانة سد و بیست سالگی، بسیار

کاریِ خود را در  . در روزگارِ دوشیزگی، همة روزهایِ بیو گرم چشیده و کارکشته
نافش و  و تنها یافتم که خونِ ای نوزاد هبر  از آن روزها، روزی ندم.گذرا کوهستان می

پا  پس از زاده شدن و ایستادن بر رویِ گویا .نشده بود خشک خیسیِ پشمش خشکِ
ودم، آوایی ای به آن کوچکی ندیده ب . تا آن روز برهبرود به دنبالِ مادرش بود نتوانسته

رفت  راه میها  سنگ به سختی در میانِ تختهپاهایی لرزان،  با نازک و گوشنواز داشت،
 نمود. ها ناتوان می باال رفتن از شیبدر و 

ای به تنِ لرزانش پیچیدم، سپس برة نوزاد را به  ، پارچهمادرانه ینوازش پس از
ترین گوسفندسرا راه افتادم. بره در آغوشم آرام بود و  آغوش کشیدم و به سویِ نزدیک

می که به گوسفندسرا رسیدم، پیرمردی شادمان سرگرمِ کرد. هنگا بع نمی دیگر بع
زده  به او رسیدم و درود گفتم، پاسخم را داد و شگفت هایِ نوزاده بود. رسیدگی به بره

 آغوش داشتم نگریست و گفت: ای که در به بره
 ـ برة زیبایی داری دخترم.

 یدم و گفتم:خند ید داشت. به راستی زیبا بود.بره را نگاه کردم. پشمی یکدست سپ
 از گله جا مانده است، در راه پیدایش کردم. ـ این کوچولو



003   *** ربادل 

 بره کشید وگفت: و گوشِ دستی به سر پیرمرد چند گام پیش آمد،
وگرنه باید در  ،من باشد به سویش خواهد رفت یش کن، اگر مادرش در گلةرهاـ 
 مادرش بگردی. دیگر دنبالِ هایِ گله
بعی کرد، سر و تن تکاند،  زمین گذاشتم، بع را رویِنشستم و آرام بره  جنباندم. سر

پس از گوش سپرد. گله  گوسفندانِبع  بع و به بع کرده دم و گوش جنباند، چند بار بع
دوخته بود  پیر که چشم به بره چوپانِ جنبان راه افتاد. جنبانی، دم بع و گوش د بار بعچن

 گفت:
 پیدا کرد. ـ مادرش را
 ؟ـ کدام است
 راه افتاد و گفت: رسید و در میانِ گوسفندان ناپدید شد. چوپان بره به گله
 .ـ بیا ببین

کردند. به  ها سرگرمِ شیرنوشی بودند و مادرانشان نشخوار می به دنبالش رفتم. بره
مادرش خورد.  می شیر ید سر زیرِ تنِ او برده وسپبرة  پرواری رسیدیم که سیاهِ گوسفندِ
 گفتم: نگریست. خندان اش را می ر از مهر برهی سرشانگاه برگردانده، با سر

 نازی! !خورد ـ چه شیری می
 شد. مُرد یا خوراکِ درندگان می کردی از گرسنگی می اگر بره را پیدا نمی ـ

 .است اش جا مانده درنیافته برهمادرش م که چرا ا ـ در شگفت
سراشیبی زاده کند، شاید در  بره پس از ایستادن رویِ پاهایش مادرش را دنبال میـ 

 شده و نتوانسته باال بیاید.
 شیبِ تندی داشت.زمین که  ـ آری. جایی پیدایش کردم

 .ماند همراهِ گله بودند، جا نمی ها ـ اگر سگ
 پیرامونم را نگریستم و پرسیدم:

 کجا هستند؟ ها ـ سگ
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 .ام فرستاده دامپزشک پیشِهر دو را  اند. بیمار شدهـ 
 اند؟ بیمار شدهزمان  هر دو همـ 

 امروز ،دادند خوراک ها سگ به ،ندگذشت می اینجااز  کوهنورد چند دیروز ـ آری.
 .رفتند می راه و برخاسته جا از سختی به ،بودند وارفته دو هر
 ؟فرستادی شهر به را آنهاتوانستند راه بروند، چگونه  اگر نمیـ 

 .میبست استر پشتِ بر هم را خورجین ،مینشاند خورجین درونِ را دو ـ هر
 اسفندیار .بروم چکاد سویِ به گله بیرون آمدم تا از میانِ و مادافت راه ،جنباندم سر
 به پذیرفتم. شادمان .کند آماده چوپانی 0چاشتِبرایم  تا درنگ کنم کرد خواهش
یدی . از نزدیکِ سایبان دود سپرفت سنگی بزرگ سایبانِ نزدیکِ تخته سویِ
 مسی ای دیگچه ،بازآمد ، چوپاننگذشته زمانی اهکوت شد. خاست و پراکنده می برمی

 گفت: و ددا مدست بهآورد و آن را 
 کنم. درست جوش سنگ شیرِ برایت تا بدوش را مادرش شد سیر که بره ـ
 پرسیدم: شگفتی با

 ؟بدوشم ـ من
 نتکا که بگیر یش راپا دست یک با پاهاش، الیِ ذارگب را دیگچه ،ندارد ـ کاری
 بدوش. گردی دستِ با ،نخورد

 ـ چگونه؟
 گفت: و خندید

 کن. ولش و پایین بکش کمی ،بده فشار ،بگیر ـ پستانش را
سایبان  به اسفندیار ام را زمین گذاشتم و به سویِ گله رفتم. کوله ،شانه باال انداختم

اش ایستاده بودم که دیدم دودِ نزدیکِ سایبان بیشتر شد  کنارِ گوسفند و بره بازگشت.
  هایِ آتش نمایان گردید. ی زبانهو ناگهان سرخ

                                                           

 ـ چاشت: ناشتایی، صبحانه0
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خواست راه بیفتد،  گوسفند تا و نشستم پس از پایانِ شیرنوشیِ بره، کنارِ گوسفند
 از یکی و بردم پیش دست گذاشتم. زمین رویِ پاهایش میانِ را دیگچه پایش را گرفتم،

 شیدهک پایین و فشرده را آن کمی بود.  خیس و گرم شد. چندشم گرفتم. را هایش پستان
دوشیده نشده  شیری هیچدرونِ دیگچه را نگریستم، خشک بود و  کردم. رهایش و
 بدوشم. شیر توانستم و کردم تالش بار چند کنم. می چه ببینم تا کردم خم سر بود.

 پی را کارم دلگرمی با و گرفت ام خنده پاشید دیگچه درونِ به شیر کمی که هنگامی
 درازی زمانِ برانگیز بوده است. اری تازه برایم شادیگرفتنِ چیز یا ک یادهمیشه  .گرفتم
 بعِ بعهم به  گاهی ،کرد می نشخوار و ایستاده آرام گوسفند .گذراندم شیردوشی به
 اد.د می اش پاسخ بره

کشیده از آنها  اش بره و گوسفند گوشِ و سر به دستی ،شیر دوشیدنِ از پس
 آتش کنارِ رساندم. اسفندیار به دست و خندان خود را بهدیگچه  و سپاسگزاری کردم

 زیلویِ رویِ. گذاشت آتش کنارِگرفت و  را دیگچه .کشید می چپق و نشسته
 نشستم. یرنگارنگ
 رویِ که را هایی سنگ گرفته، دود انبری با گذاشت. کنار را اش چپق پیرمرد
 پس از چند فوتِ تند بر آنها، و برداشت یکی یکی ،بود گذاشته افروخته هایِ زغال
نگریستم. با افتادنِ سومین سنگ به  زده به کار او می . شگفتانداخت دیگ درونِ

درونِ دیگچه، ناگهان شیر به جوش آمد، چهارمین سنگ هم جوششِ شیر را 
ای مسی ریخت و  دیگچه را برداشت و آرام شیرِ جوشان را درونِ کاسه دوچندان کرد.

 :پرسید
 ؟ای خورده جوش سنگ ـ شیرِ

 برداشت و به سویم دراز کرد. را کاسه .دماش را دا پاسخِ پرسش سرنِ با تکان داد
 شیرِ به تندی کاسه را بر زمین گذاشتم. آن را گرفتم، داغ بود. دست پیش بردم و

ای زیبا رویِ زیلو گسترد و  داشت. پیرمرد برخاست و ترمه خوش بویی، جوش سنگ
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 زیباییِای چشمم را گرفت.  نقرهفام در آن گذاشت. قندانِ  ی نقرهقندان نانی گرد و
 گفت: را برداشتم. چوپانِ پیر داشت. آن گیری چشم
 زنجان است. اریِک نقرهـ 

 ـ دیگچه هم مسِ زنجان است؟
 ـ آری.

 . کاسه را برداشتم وگذاشتم دهان در و برداشتم قندیقندان را رویِ ترمه گذاشتم، 
بهی  بودم. به دهنچشی خوشمزگی آن به شیری ،روز آن تا مزمزه کردم. را داغ شیرِ آرام

 گفتم و پرسیدم:
 آن؟ جوش کردنِ ـ خوشمزگیِ شیر از تازه زایمان کردنِ گوسفند است یا سنگ

 ـ هر دو.
 سویِ به سپس برخاست و .کرد پر را ام کاسه دوباره اسفندیار شیر، نوشیدنِ از پس
 چوپان که بگیرم از سر کوهنوردی شدم می آمادهداشتم  .خوردم ناشتایی. رفت گله
زایید.  . نزدش رفتم، با انگشت بزی را نشان داد که داشت میفراخواند نزدِ خود مرا

 ای سیاه زاده شد و مادرش به لیسیدنِ سر و پیکرش زده جیغ کشیدم. بزغاله شگفت
 م.شاب دیده را یجانور گنجید که با چشمِ خود زایمانِ آغازید. در باورم نمی
تنها را به خود واگذاشته و به دنبالِ کارِ خود بروم. آن روز  ستدلم نیامد پیرمردِ د

یچ هایی پُرکار است. ه یروز هایِ باردار، برایِ چوپانان، دانستم که روزهایِ زایمانِ دام
خواست برایش  کردم و هرچه می اش می خاموش یاری کند و چرا. دانستم چکار می نمی

راهِ  مان به سویِ کوره در کوه پیچید. نگاهها  کردم. هنگامی که بانگِ سگ فراهم می
دور از آنها جوانی سوار بر  تاختند، دوان پیش می کوهستانی چرخید. دو سگ دوان

 آمد. استر آهسته پیش می
ام را برداشتم تا راهی شوم. اسفندیار خواهش  پس از بازگشتِ پسرِ چوپان، کوله

رش از خانه آورده بود برایم بیاورد. پختی که پس هایِ تازه کرد تا درنگ کنم تا از نان
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ای سرخ پیچیده بود. آن را گرفتم و در کوله  رفت و بازگشت. نان را در پارچه
توچال رسیدم، نشستم تا  گذاشتم. سپاسگزاری کردم و راه افتادم. هنگامی که به چکادِ
رِ سرخ، رویِ آستماند.  بازنانِ پیشکشی را بخورم. با گشودنِ پارچه، از شگفتی دهانم 

بود.  دوخته شده بود، قندانِ نقره هم در میانِ نان ییبسیار زیبا دوزی شدة پارچة ملیله
بها،  و قندانِ گران پارچهنانِ خوشمزه را خوردم و پس از نگرش و وارسیِ خریدارانة 

 ام گذاشتم و راهِ گوسفندسرا را پیش گرفتم. آنها را در کوله
پیشکش داده بود خوداری کرد. شادمان به خانه  اسفندیار از پس گرفتن آنچه به من

روم و گاه از  بازگشتم. پی از آن روزِ به یاد ماندنی، گاه به دیدنِ چوپانِ بخشنده می
 روز چنددهم. دیدنِ زایمانِ آسان و بدونِ دردِ آن بُز تا  دور برایش دست تکان می

 ها، دریافتم وجو در کتاب وجو و جست بود. پس از پرس ام را به تکاپو واداشته اندیشه
 و دشوار زنانزایمانِ  همة جانورانِ ماده، زایمانی آسان و بدونِ درد دارند و تنها که

یافتم که چرا  از سویِ دیگر برایِ این پرسش نیز پاسخ در خوری نمی است. دردناک
 کنند، بیگانه هستند. گونه که زنان آشکار می جانورانِ ماده با مهرِ مادری، آن

پیش از رسیدن به  هایشان بچه یا بچه از، ندارند مادری مهرِ ماده جانورانِاینکه  با
، نگهداری، پشتیبانی و پاسداری 0توانمندیِ بایسته و شایسته برایِ زندگیِ خودسرانه

بازی دریغ ندارند. این رفتارِ مادرانه ـ پدرانه با  کنند. گاه نیز در این راه از جان می
گریزد و  به هنگامِ تازشِ درندگان می مهرورزی یکسان نیست. جانوررفتارِ برآمده از 

ای گرفتار شکارچیان شود، نه مادرش، نه پدرش و  فرزندش نیز باید بگریزد. اگر بچه
مگر در  ،دهند شده انجام نمیها کاری برایِ رهایی جانور شکار گونه نه دیگر هم

شدنِ  کشته یا گمر است. پس از شما شدنشان انگشت که دیده گاه به گاه هایی واکنش
شود، مگر در شماری اندک، به  ی در آنها دیده نمیاندوهگین جوجه یا بچة جانوران،

  ای گذرا. گونه
                                                           

 ـ خودسرانه: مستقل0
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دادم، هم  وگویِ خسرو و اسفندیار گرم شده بود. هم به سخنانِ آنان گوش می گفت
رایی و چگونگیِ کردم، هم به رازِ چیستیِ مهرِ مادری و چ هایم را بازبینی می یادمان

با به هم درود گفتیم، پناهگاه بیرون آمد.  از اسفندیار رِپساندیشیدم.  پدیدار شدنش می
روستا را پیش گرفتند و ما به  پدر و پسر راهِ هم دست داده، خوش و بش کردیم.

 .بخوریم ناشتایی تا درونِ ساختمان رفتیم
داشت. هر بار  بندی شکسته و روییدا گیاهانِ مانندی با آشناییِ کم ،چوپان اسفندیارِ
خود  شدریغ از دان بی داد و هایم پاسخ می رویی به پرسش رفتم، با خوش به دیدنش می
 برخی از و بود فردوسی شاهنامة شیفتة کاردانی، و مهربانی از گذشته گفت. سخن می
 .خواند می ربَ از را باستان ایرانِنامدارِ  پهلوانِ جهان ،رستم هایِ داستان

 پرسید: خسرو که بودیم ناشتایی خوردنِ سرگرمِ
 مهربانو؟ ندادی را پرسشم پاسخِچرا ـ 

 مهربانم؟ پرسش ـ کدام
 پیوندی کمان رنگین هایِ رنگ با چاکرا هفت هایِ رنگ که پرسیدم آبشار ـ کنارِ
 نه؟ یا دارند
ه ای دگرگون است، گونه فراگیتیآنچه برآمده از  که کنیم فراموشنباید  هرگزـ 

سازیِ  روی، همسان هایِ گیتی ندارند. بدین دارد. یکسانی که هیچ، همسانی هم با پدیده
ست رهایِ ناد گاه به دریافت ،آسان کردنِ شناخت از راهِ شنیدن ها برایِ این پدیده

گیتایی است که برایِ  کمان از روشناییِ انجامد. ساختارِ بنیانیِ پرتوهایِ رنگیِ رنگین می
تابان از چاکراها از روشناییِ  وارة . ساختارِ بنیادیِ پرتوهایِ رنگه استشد ما شناخته

 .ناشناخته برایماناثیری است و 
 هایِ ویژگی یا زودگذر هایِ واکنش و ها کنش دهندةبازتاب چاکراها وارة رنگ
 ایِ واره رنگاندازة درخشش و گونة چرخشِ پرتوهایِ  روی، . بدیناست روانیپایدارِ 

در یک چشم به هم زدن  گاه ،ها این دگرگونی. شود می دگرگون هموارهچاکراها 
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گیرد. چنین رنگ  را میدهند و ناباورانه اندوه جایِ شادی و گریه جایِ خنده  روی می
شود، زیرا در جانوران تنها چاکرایِ  به رنگ شدنِ روانی در هیچ جانوری دیده نمی

 زیستی پویا است.
آن در همة  وارة یابد که رنگ ای افزایش می ا به اندازهگاه پویاییِ یکی از چاکراه

شود. این پویاییِ  دیده می واره کالبدِ روانی بازتاب پیدا کرده، کالبد به آن رنگ
 فرازیستی، گاه گذرا است و گاه پایدار.

 اش را مالید و پرسید: کمی پیشانی
 است؟ ای واره ـ اکنون کالبدِ من دارایِ چه رنگ

 ده و پشتِ چشم نازک کردم و پرسیدم:ابرو باال کشی
 خواهی مرا بیازمایی؟ ـ می

 خواهم بدانم چه مرگم شده؟ ـ نه. می
سبز از چاکرایِ چهارم در کالبدِ  رانی چشم به کالبدش دوختم. درخششیبا نگ

 پوشاند. پرسیدم: پراکند و درخششِ زرینِ چاکرایِ سوم را می روانیِ خسرو می
 ای؟ سوفیانه داشته هایِ ـ آیا تاکنون گرایش

 ـ هرگز.
 ـ از این پس خواهی داشت.

 ؟گویی ـ چه می
 خود بگو. 2و اندریافتِ 0ـ از دریافت
شده، درنگ کرد و در خود دگرگونیِ ناگهانیِ پدیدارآزمودنِ سردرگم از  ،خسرو

  آزمود، چگونه سنجیده سخن بگوید. اندیشید، دربارة آنچه می فرو رفت. گویا می
* 

                                                           

 ـ دریافت: درک0
 ـ اندریافت: احساس2
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، دو انگیزشِ پویاییِ چاکرایِ دوم و فروهر یِ اندوختة خردمندیِ پنهانِبرانگیختگ
ها،  آورد. خودخواهی و مهرورزی برآمده از این انگیزش آزمندی و پارثایی را پدید می

گرفتارِ  مااندازد. بیشترِ  را به کار می مردانة انباشته در چاکرایِ دوم ـ زنانه نیرویِ
روی، گاه خودخواه و گاه  دوم هستیم. بدین نة چاکرایِبرآمده از پویشِ دوگا کشمکشِ
شویم. کاستن از برانگیختگیِ سویِ مردانة خردمندیِ پنهان و برانگیزاندنِ  مهرورز می

تواند تا جایی پیش برود که همانندِ  می ،روزافزونِ سویِ زنانة اندوختة رازآمیزِ فروهر
کنیم و در  وجو جست دیگران خوشبختیِ در را خود مادری سرشار از مهر، خوشبختی

 پرهیز نکنیم.این راهِ از سر باختن نیز 
دانش و بینش دربارة چگونگیِ پویایی و پیامدِ پویشِ یاریِ  به مهر کیشِ سوم پایة
در این  ،کیشِ مهر روی که مهرآزمایانِ پیروِ بدان زماندهی شده بود.سوم سا اکرایِچ

ورزی دگرگون کنند، خوشبختیِ خود را در آموختند که خودکامگی را به مهر پایه می
خوانده  سرباز بازی در این راه نیز پرهیز نکنند، خوشبختیِ دیگران بجویند و از جان

 .ندشد می
پدید آمده از آمیزشِ دوگانة  0کِفروهر به گیتی و پیوستن به زَهَ هنگامِ بازگشتِ

دِ پویا شده و فراین، چاکرایِ نخستِ کالبدِ روانیِ زهک پدر 2مادر و تخمة تخمکِ
  تا پیکر ـ کالبدِ فروهر، ببالد و بزرگ شود. شود آغاز می زیستی

 1هایِ هگویچ آمیختنِ دمِ همان از ،روانی کالبدِ درونیِ نیرویِ ساختارِ سازماندهیِ
 .شود می آغاز و پیوستنِ فروهرِ بازگشته به گیتی بدان، مادر و پدر کالبدیِ ـ پیکری

، نواها و آنچه آواها مادر و پیرامونیانِ او، رفتارهایِ و گفتارهاا، ه پندارها، اندیشه
 بنیان یافتنِ و زهک روانیِ کالبدِنیرویِ درونیِ  دهیِسازمانهمه در  بیند، مادر می

                                                           

 ـ زَهَک: جنین0
 ـ تخمه: اسپرم2

 ـ گویچه: سلول1
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برانگیخته شدن گیِ چگونبخشی از روی،  بدین کار دارند. اندرچاکراهایِ او دست 
سالة زندگیِ گیتایی به  فتهایِ ه چرخههایِ  ها و واکنش به هنگامِ کنشچاکراها 
پس از زایشِ ها در زمانِ زهکی وابسته است. از سویِ دیگر، هایِ بالیدنِ آن ویژگی

ر، پدر، پیرامونیان و گفتار و کردارِ مادنوزاد، در هنگامِ نوزادی و کودکی، پندار، 
 و نِ فروهرد، به برانگیختگیِ خردمندیِ پنهابین شنود و می می آنچه نوزاد و کودک
 انجامد. چاکراها می پویاییِ ناخودآگاهِ

هایِ آزمندانه یا  رایِ دوم است. انگیزشچاک وابسته به پویشِ، سوم چاکرایِپویاییِ 
، انگیزشِ دوگانة خودخواهی ـ دگرخواهیِ وابسته به پویشِ چاکرایِ سوم را پارثایانه
 وارة این رنگ زرین است.سوم از هنگامِ زایش  چاکرایِ وارة رنگ. آورند پدید می
هایِ آزمندانه یا  کاریِ انگیزشاندر با دست ،پیِ پویاییِ چاکرایِ سوم در ،بخش آرامش

برآمده از پویشِ  دگردوستیِد. شو می گرا یا خورشیدگون پارثایانه، دارایِ تابشیِ نارنجی
 داریم که بدان روی دوست میگاه خودخواهانه است و ما دیگران را  ،این چاکرا
این  نیز گاه .کنند و به مهرِ آنان نیازمندیم برآورده می ما را پیکری ـ روانیِ نیازهایِ

است و ما در پیِ برآوردنِ نیازهایِ دیگری هستیم و  مهرورزانهدوست داشتن، 
 جوییم. خوشبختیِ او را می

 و فرازیستی زیستی، هایِ انگیزش ،نخست یِپیوندگاه، میانِ سه چاکرا پویاییِ
 سامان روزمرة ما هایِ واکنش و ها کنش به که آورد در مردمان پدید می رزانهمهرو
به شمار ی مانند بی دوستیِکنندة دگر نمایان ه ودگرگون یانگیزش مهرِ مادری، .دهند می
 دردِ . زیرا،است در پیوند انزن زایمانِسختی و دردناکیِ  با ،که پدیدار شدنش رود می

 را یِ زنِ آبستناثیر کالبدِ درونیِ نیرویِپراکندگیِ  مانِساز زمانِ زایمان، جانکاهِ
به نیرویِ درونی،  فشارِ سهمگینِ برآمده از دگرگونیِ ناگهانیِ سازمانِ .کند می دگرگون
  .دانجام می سوم چاکرایِ در 0زنِ زائو پیوندگاهِ ایستاییِ

                                                           

 ـ زائو: زنی که تازه زائیده0
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 ،مادر .دارد پی در را مادری مهرِ جوششِ ،مهرورزی چاکرایِ در پیوندگاه ایستایی
 نیازهایِ کردنِ برآورده جزب چیزی به ،زایمان دردِ و آبستنی رنجِ از رهیدن پس از
روزیِ  پرستاریِ شبانه هایِ رنج شادمانه همة مادر، ،روی بدین اندیشد. نمی نوزادشفرزندِ 

 آورد. و خم به ابرو نمی دخر یم جان به را فرزندِ دلبندش
* 

برآشوبیده  دانست چگونه از آنچه دلش را د. گویا نمیبه درازا کشیخسرو  پریشانیِ
نگفتم و  آشنا بودم. هیچ آشوبة برآمده از پویشِ چاکرایِ چهارم بود، سخن بگوید. با دل

 نپرسیدم. پس از خوردنِ ناشتایی راه افتادیم تا خود را به چکاد برسانیم. پرسشی
رفتم و  هسته پیش میآ درخشید. می سپیدپوش، زیرِ پرتوهایِ خورشید کوهستانِ

 پنهان برف در نیمه تا نمودند می را چکاد راهِ که هایی هآمد. میل همسرم پشتِ سرم می
باال رفتن را آسان کرده  ،کوهنوردان شده از رفت و آمدِ باریکة ساخته هرا بودند. مانده
مانده کردیم. چند گام  ، جان تازه میژرف یهای دمفروبردنِ  با و ایستادیم می گاه بود.

 خسرو هایِ انداختم. آوایِ دم زدن و گام پناهگاه به نگاهیبه بلندایِ چکاد ایستادم و 
ام خورد. چرخیدم و نگاهش کردم،  ناگهان سرش به کولهشد.  از پشت سرم شنیده می
 سر باال آورد و پرسید:

 ای؟ چرا ایستادهـ 
 توانم. توانم... نمی ـ نمی
 .دلربا بانویِ نمانده بیشتر گام ـ چند
 و گرفت را بازوهایم به سویم شتافتند. هایش دست شتابان کردم. ستسُ را پیکرم
 پرسید:
 ؟جان شهین خوبی شد؟ ـ چه
 گفت: و کشید آغوشم در کردم. ستسُ را خود بیشتر
 شین.نـ ب
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 را ام گونه و آورد پیش سر گذارم. می سرش به سر که دریافت گرفت. ام خنده
 دماوند، بهرو  یم.درسی توچال بلندایِ به ایستادم. راه افتادیم و استوار و جنبیدم. بوسید
 و رسیده آسمان میانة به خورشید. برآوردم پیروزی بانگِ شادمانه و مفراشتابر دست
نشستم و  آسمان بانویِ ام را کنار گذاشتم، چهارزانو رو به کوله .داشت گرم تابشی

 گفتم: و دوختم اش چشم به رخسارِ زرین
 آزارد. نمی را چشمم خورشید فروزشِ دیگر خسرو، ینیب ـ می
 نگیری. پیش خورشیدخواری امیدوارمـ 

 ـ چرا؟
 بر آبی آسمانِ ها گفت. اش سخن آشوبه آغاز به سخن کرد و از دل .نشست کنارم
 ای دسته شد. نمی دیده پندارپرور کرانِ بی آن در ابری هیچ .بود گسترده سرمان فرازِ
 گوش به ها از دوردست سگ آوایِ گاه. کردند می پرواز هستانکو فرازِ بر کبوتر
شنیدم. چند کوهنورد به چکاد  را می خسرو خیره به خورشید، سخنانِ .رسید می

شد. همسرم پس از سخن  تر می نزدیک وگویشان هر دم شدند و آوایِ گفت ینزدیک م
را  دان ها و آب فنجان اش را پیش کشید. خود، کوله های دریافتو ان ها گفتن از دریافت

کالبدِ  آمدند. پاییدم. به چشمم آشنا نمی آیندگان را میباالبیرون آورد. زیرچشمی 
. به چکاد کامانه ورن ای بود از گرفتاری به آزمندیِ نشانه یشانگرا روانیِ زردِ نارنجی

ا وگویی کوتاه ب . هیچ از جا نجنبیدم. پس از گفتندرسیدند، درود گفتند و درود شنید
نگاهِ سنگینیِ از دریافتِ ت به کار شدند تا چادر برافرازند و بیاسایند. خسرو، دس
شدم. همیشه با دریافت چنین نیرویِ بدی از مردان، آزرده  نمی هیچ آزرده دزدانة آنان

هایِ چند روزِ گذشته به خورشیدنگری خود  شدم. شادمان از دگرگونی و خشمگین می
 سرگرم ماندم.
بویِ خوشی داشت.  ،ت. دمنوشی که خسرو درست کرده بودگرف دنوزی سرد سوزی

به  چندان به درازا نکشید.مردانِ جوان هیاهوکنان سرگرمِ چادر زدن بودند. کارشان 
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شده در فنجانم را  کیسة انداخته نخِ زگشت.کوه بابه  آرامشرفتند و درونِ چادر 
 ون آورده، رویِ برف گذاشتم.گرفتم و پس از چند بار باال و پایین کردنش آن را بیر

. خاموش نوشیدنیِ گرم و دلچسب را نوشیدیم. و سپس نوشیدم دمنوش را مزمزه کردم
 پرسید: دست بر کمرم پیچاند، پیکرم را به پیکرش چسباند و خسرو
 شود؟ چاکرایِ چهارم چگونه پویا میـ 

 :افزود ،ش پاسخ دهما پیش از اینکه به پرسش
 ام. ه سوفیگری و شناختِ فراگیتی نداشتهگاه گرایشی ب ـ من هیچ

 دانی. ای، از فراگیتی نیز بسیار می ها و باورهایِ سوفیان آشنا بوده با اندیشهـ 
 ـ همین آگاهی برایِ پویا شدنِ چاکرا بسنده است؟

ـ یکی از پیامدهایِ پویشِ چاکرایِ سوم، پیدایشِ نگرانیِ از دست دادنِ کسانی است 
به مرگ و آنچه پس  ،روی، مهرورزان و دوستشان داریم. بدین ایم بسته ها دل که بدان

و سوفیانه  گرایشی فراگیتایی ،اندیشیدن به مرگ اندیشند. از آن روی خواهد داد، می
 شود. شمرده می

 شود. ـ پس، چه بخواهیم و چه نخواهیم چاکرایِ سوفیانه پویا می
چه  استِ خودمان نیست.ـ آری. پویا شدنِ چهار چاکرایِ نخست وابسته به خو

 دارند. هایِ فرهنگی آنها را به پویش وامی بخواهیم و چه نخواهیم، آموزه
اند یا دیوها در این  آزموده ـ آیا مردمانِ نخستین نیز ناخواسته پویشِ چاکراها را می

 اند؟ کار دست داشته
زن  رای ،، مردمِ پذیرندة هوشیکیومرت دانی که در واپسین روزگارِ روزگارانِ ـ می
اش بود  گاه و خانهپدیدار شد. مردمی که غارهایِ کوهستان نخستین پناه ایو خردگر

 و خوراکش گیاه:
 خودچون شد او بر جهان کدخدای که

 

 کوه اندرون ساخت جای نُخسستین به 
 

ــوه  ــد ز ک ــرِ تخــت و بخــتش برآم  س
 

ــروه      ــا گ ــود ب ــید خ ــه پوش  پلنگین
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 ازو انـــدر آمـــد همـــی پـــرورش   
 

 0نی نـو بُـد و نـو خـورش    که پوشـید  
 

شان پویا بود،  تا زمانی که تنها چاکرایِ نخستِ کالبدِ روانی گمان، غارنشینان بی
خوار، پیروِ  جانورانِ میوه بسیاری از همانندِ اند و زیستی همسانِ دیگر جانوران داشته

 ار خود گردآوردة هایِ زیستی، به گردآوریِ میوه و دانه پرداخته، بخشی از انگیزش
وگو با ایشان،  دیدنِ روانِ مردگان در خواب و گفت .اند کرده می انبار زمستان برایِ

برایِ دانستنِ بیشتر را انگیزشی  ،پویشِ چاکرایِ دوم را در پی داشت. پویاییِ این چاکرا
جهانِ مردگان  کجاییِو  ها، چگونگیِ زنده بودنِ مردگان دربارة رازِ چیستیِ خواب

ای  نیرویِ ویژه 2ترسا انگیز بود. ترس ،جکاوی دربارة جهانی ناشناختهآورد. کن پدید می
. کشد خود می مینویی را به سویِغرَنَفرستد که دیوهایِ اَ سازد و از خود بیرون می می
ای پدید آورد که  گونه، نزدیکیِ دیوها به ترسایانِ پژوهنده در گیتیِ دیگر، چرخه بدین

 وم انجامید.به جنبشِ بیش از پیشِ چاکرایِ د
یکی از پیامدهایِ پویشِ چاکرایِ دوم، افزایشِ انگیزشِ کامجویانه است. در 

جوییِ  جفت نداشتند و مانندِ دیگر جانوران، زمانِ نی که مردمان پوشاکروزگارا
شِ کامجویانة فرازیستی پدیدة انگیز اند، پویاییِ چاکرایِ دوم، آنان را با ای داشته ویژه

آغوشی پدید  برانگیختگی و نیاز به هم ،در خواب و بیداری زشی کهانگید. رویارو کر
هایِ  آمیزشکرد.  دگرگونه می رفتارِ مردمانِ نخستین را . پیدایشِ این انگیزش،آورد می
. سرما و گرسنگی در هنگام را به دنبال داشت زایشِ فرزند در زمانِ نابه ،هنگام نابه

 ، که به چراییِ پدیداریِ کامجوییِداغِ نوزادور از کمینِ چنین نوزادانی بود. مادرانِ رنج
دریافتند که مردانِ برانگیخته با نگرش به اندامکِ سرانجام اندیشیدند،  فرازیستی می

خود نیز با دیدنِ اندامکِ برانگیختة مردان گرایش  شوند و تر می نانة آنان برانگیختهز
خود را  خانوادة کرده و کسانِ اندیشی چارهروی،  کنند. بدین آغوشی پیدا می به هم
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زنانه و مردانة خود را بپوشانند تا برانگیختگیِ کامجویانه  هایِ واداشتند که اندامک
 را کاهش دهند.
بستگیِ خانوادگی نیز برانگیزانندة چاکرایِ سوم بوده است. آگاهیِ  وابستگی و هم

ی و پدیداریِ روستاهایِ مردمانِ خردمند از رازِ رویشِ گیاه از دانه، به آغازِ کشاورز
نبارِ بخشی از خوراک برایِ زمستان و انخستین انجامید. کاشت، داشت، برداشت، 

زندگیِ  داد. گسترشِ بستگیِ خانوادگی را افزایش می ، وابستگی و همپاسداری از انبارها
 هایی پدید آورد. شینان، مرزبندین روستایی و آغازِ رویارویی میانِ روستانشینان و کوه

 شد، بیش از پیش به همدیگر بیشتر می درون هر مرز به یکدیگر باشندگانِوابستگیِ 
با خویش، از در افتادن  0برایِ پشتیبانی از هم و پاسداری از سامانِورزیدند و  مهر می

 کردند: تازندگان نیز پرهیز نمی
ــر  ــزدانِ پیروزگــ ــانِ یــ ــه فرمــ  بــ

 

 بــه داد و دهــش تنــگ بســتش کمــر 
 

ــان  ــس جه ــرد وُزان پ ــاد ک  یکســر آب
 

ــرد    ــر از داد ک ــی پُ ــه رویِ گیت  2هم
 

 ساخت آب ی چاره شد، کرده این چو
 

ــا  ــه ز دری ــدر هــامونش ب  بتاخــت ان
 

 کـرد  راه را آب کشـت  به و جوی به
 

 کــرد کوتــاه رنــج کَیــی فــر  بــه 
 

 برفـــزود  بـــدین  مـــردم  چراگـــاهِ 
 

ــدنِ  ــم پراکنـ  درود و کشـــت و تخـ
 

 خــویش نـانِ  کسـی  هـر  پـس  بورزیـد 
 

 1خـویش  سـامانِ  بشـناخت  و رنجیدب 
 

 دربارة رازهایِ جهانِ مردگان بود؛پویشِ چاکرایِ چهارم، وابسته به کنجکاوی 
 .است و دیوهای سفید مینوییغرَنَکنشگریِ دیوهایِ اَ ها میدانِ جهانی که شب

را ند و هم دیوها شد میبا روانِ مردگان رویارو  همروی، مردمان در خواب  بدین
رساند. برخی  به افزایشِ پویاییِ چاکرایِ سوفیانه یاری می آزمون، هر دو دیدند. می
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گیتیِ دیگر را بیشتر و بهتر دادند تا  خودخواسته، پویاییِ این چاکرا را افزایش می
بستان  باک بر ترس، زمینة پدیداریِ پیوند و بده بی بشناسند. چیرگیِ این کاوشگرانِ
بستان و پیوند، نخستین دینداران را به  این بده .میانِ آنان و دیوها را فراهم کرد

 پیمانی با دیوها کشاند. هم
از خسرو خواهش کردم فنجانم را پُر کند. شد.  تندی و سوزِ باد دم به دم بیشتر می

 آبِ جوش انداخت، سپس فنجانِ درونِ ای هام را برآورده کرد و کیس درنگ خواسته بی
ای بیرون آورد،  اش کلوچه ونش انداخت. از کولهرای د کیسه را هم پُر کرد و شخود

 :نیمی از آن را به من داد و پرسید
 به دیگری است؟ آیا مهرِ مادری برترین گونة مهرورزیـ 

 ـ آری.
 آید؟ کرانی، تنها میانِ مادر و فرزند پدید می آیا چنین مهرِ بیـ 

د، بدونِ آنکه مهرِ شون ـ مهرِ مادریِ همة مادران یکسان نیست. برخی زنان مادر می
کنند و مهری  مادری در دلشان به جوش آید. آنان تنها وانمود به داشتنِ مهرِ مادری می

سان است. گاه برخی مادران از هایشان هم ورزند با دیگر مهرورزی که به فرزند می
 توانند بیزاری خود را پنهان کنند. نفرت دارند و نمی فرزندِ خویش
 ای است؟  ، چگونه پدیدهبرخی مادران مهریِ پرسم، بیخواستم همین را ب ـ می

 پیامدِ ایستاییِ پیوندگاه در چاکرایِ سوم است. ،ـ پیدایشِ مهرِ مادری
گفت که پیوندگاه همواره میانِ چاکراها  ـ ایستاییِ پیوندگاه؟ مگر فرانک نمی

گسست  بی جاییِ همین جابه ما پیامدِ روانیِ هایِ شود و رنگ به رنگ شدن جا می جابه
 است؟

زمانی کوتاه یا بلند در یکی از  توانیم پیوندگاه را برایِ ـ آری. گاه ما خودآگاه می
چاکراها ایستا کنیم و با نیرویی فرازیستی به کاری بپردازیم که برایمان بسیار ارجمند 

در چاکرایِ سوم آید. ایستاییِ پیوندگاه  ش میناخودآگاه پیاین ایستایی است. گاه هم 
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تواند  ادران برآمده از فشارِ دردِ زایمان است. اگر چنین ایستایی پیش نیاید، مادر نمیم
ها  برایِ رسیدگی به نوزاد به کار اندازد. نوزاد در روزها، هفتهنیرویش را  0دانگِ شش
روزی است. مادر تنها با تالشی  اش نیازمندِ رسیدگیِ شبانه زندگی هایِ نخستِ و ماه

درماندگیِ ند خویشکاریِ بغرنجِ خویش را به فرجامِ نیک برساند. توا فرازیستی می
این رنجشِ  رنجاند. را می او و نوزاد مادرِ ناتوان از رسیدگیِ شایسته و بایسته به نوزاد،

  کند.  بالندگیِ پیکر ـ کالبدِ نوزاد را دچارِ کاستی می ،دوگانه
ست اهِ ایستایِ مادر سُپس از سپری شدنِ هفت ماهِ نخستِ پس از زایش، پیوندگ

برآورده کردنِ نیازهایِ  آید تا مادر برایِ تر می شود و گاه به چاکراهایِ پایین می
جایی پیوندگاه و  بیشتری به کار ببرد. با افزایشِ جابه پیکری ـ روانی خود نیرویِ

را چون و چ بی کرانی که پشتیبانیِ مادر از مهرِ بی ،کاهشِ ایستایی آن در چاکرایِ سوم
هوشمندانة فرزندش، گذاشتنِ وا شود و با به خود دور می ،آورد از کودک را پدید می

 .هایش را به کار اندازد توانمندی دارد که وامی او را
توانند  شوند، نمی هایِ زایمانِ بدونِ درد مادر می ـ اگر چنین باشد، زنانی که با روش

 مهرِ مادری داشته باشند.
چک را گرفته و آن را چند بار باال و پایین کردم و از نخِ پیوسته به کیسة کو

 .دمنوش بیرون آورده، رویِ برف گذاشتم. خسرو هم دمنوشِ خود را آماده کرد
* 

گراییِ دگرسانی میانِ مردمان  پویشِ چاکرایِ مهرورزی، همدر روزگارانِ دیرین، 
مردمان به  انوری بود.ج هایِ آورد. کارکردِ گَلة مردمان بسیار فراتر از گله پدید می

کرده یاری  کاری و همهم پشتیبانی و پاسداری از هم ورزیدند و برایِ یکدیگر مهر می
  گذاشتند. پروا از جان مایه می و در این راه، بی
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ریزیِ  پی خویشاوندی، بنیادِ پیوندهایِ پیدایشِدر روزگارانِ بسیار دور، گمان،  بی
دریغ همة توان خود را برایِ  بی شد، زنی مادر می هنگامی که بوده است. خانواده نهادِ

درپی کودکان، مادر را  بست. زاده شدنِ پی کودک و پاسداری از او به کار می پروردن
ها، یار و  خود را آموزش دهد تا در انجامِ خویشکاری داشت که فرزندانِ بزرگترِ وامی

شدند  باید آموزش داده می از سویِ دیگر مردانی که پدرِ کودکان بودندیاورش باشند. 
گونه، نهادی  ها و پاسداری از آنان همکاری کنند. بدین تا در بزرگ کردنِ بچه

آمد که مادرِ خانواده بر فرزندان و پدرانِ آنان فرمانرواییِ  میمادرساالر پدید 
 مهرورزانه داشت.

دا با بزرگ شدنِ پسران، آنان پدرِ فرزندِ مادرِ دیگری شده و از خانواده ج
شدند، چون نیاز به  از سویِ دیگر، هنگامی که دخترانِ خانواده آبستن می شدند. می

را باردار خانواده  انِدخترماندند. مردانی هم که  پشتیبانیِ مادر داشتند، در خانواده می
تر  پیوستند و خانوادة مادرساالر بزرگ بودند به گله ـ خانوادة دخترانِ باردار میکرده 
بجز گردآوریِ شمار بود. آنان  هایِ مردانِ خانواده انگشت کاریشد. خویش می

کاری در دور راندنِ تازندگان به گله و گاه نگهبانی از کودکان، کاری خوراک، هم
پایان  هایِ زنان روزافزون و بی باریِ مردان، خویشکاری . در برابرِ این سبکدنداشتن
ها،  بیماریر کردنِ کودکان، درمانِ . آنان پیوسته در اندیشه بودند تا برایِ سیبود

داشتنِ خود،  مندانِ از کارافتاده، پاکیزه نگهو، رسیدگی به سالپرستاری از زنانِ زائ
 اندیشی کنند. فرزندان و زیستگاهِ خانواده، چاره

، روستانشینی پیرامونِ کشتزارها ها خانواده پس از آغازِ کشاورزی و گردآمدنِ
ساز در روستاها ساختند تا فرزندانِ  دست هایی اده پناهگاهمادرانِ خانوپدیدار شد و 

گاه داشته باشند. نیاز به انبارِ خوراک و پستو برایِ نگهداریِ  خردسالِ خانواده آسایش
نیاز به  ،بزرگ شدنِ خانوادههمچنین، کرد.  تر می هایِ روستایی را بزرگ دام، خانه

آورد. هر کدام از دخترانِ خانواده  می های بیشتر در روستا را پدید ساخته شدنِ خانه
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ساختند و  ای می که مادرانی با چندین فرزند و چند شوهر بودند برایِ خود خانه
تر شده،  مادرساالر بزرگ هایِ گونه، خانواده آوردند. بدین ای کوچک پدید می خانواده
که  پدید آمد بستگیِ زنتوها نیز دَهیو از هم شد. پدیدار می 0، دودمان و زَنتوخاندان

کیشی، پیروی از پوریوتخونی،  گذشته از هم ،چراکه ؛شد کشور نیز خوانده می
در این میان، بزرگ شدنِ برخی  .کرد استوارتر میپیمانیِ زنتوها را  بستگی و هم هم

 را در پی داشت. ها بندیِ پیشه دستهروستاها، شهر پدید آورد و زندگیِ شهری، 
روانی پُراندیشه داشتند و برایِ ساده و آسان انجام دادنِ جوی،  زنانِ خردمند و چاره

ابزارهایِ  گستراندند. ساختنِ ارسازیِ نوآورانه را میابز ،روزافزونشان هایِ خویشکاری
گونه،  ها انجامید. بدین به پیدایشِ پیشه 2لی، سُفالی و سرانجام رویینچوبی، سنگی، گِ

رشان ابزارسازی و نوآوری برایِ ساختنِ پدید آمدند که کا 1کار چهارمین دستة ویژه
 اگون بود:ابزارهایِ نوینِ گون

ــارم ــه چهـ ــد کـ ــی خواننـ  اهتوخشـ
 

 سرکشــی  بــا ورزان دســت  از هــم 
 

ــا ــان کج ــان کارش ــه همگِن ــود پیش  ب
 

ــان  ــه روانش ــه همیش ــود پُراندیش  0ب
 

 ستتندر . مادری که فرزندانیزنِ بارور بود یافته بر مادرساالری، کشورِ بنیانهستة 
زائید و با آموزش و پرورشِ فرزندانش، چرخِ پویایی و پیشرفت کشور را چرخان  می

و پروردنِ نوزاد به فربه  هایی از زن که بارداری، زایش روی، اندام داشت. بدین نگه می
روزگارانِ  هایِ ها و تندیس در نگاره .شد می و کارآمد بودنِ آنها وابسته بود، ستایش

 تر از آنچه بود نمایش زنان را بزرگ 1سرینِها، شکم و  تانپس مادرساالری نیز،
  .شد میها نیز زنانِ بارور و پیکرِ برازندة ایشان ستوده  در سروده ند.ا هداد می
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ا کیشی، به گسترشِ روزافزونِ باورهوپرستان با پیروانِ آزادة پوریوتآمیخته شدنِ دی
هایِ جادویی انجامید. به تنگنا افتادنِ  نشده در دین و آئی ستیزِ نهادینه هایِ زن و گرایش

، بارِ دیگر مادرانِ فرزانه هاکَدَ ژیویژه زنان و چیرگی یافتنِ تازیانِ اَ پیروانِ کیش، به
شده، زنانِ خردمند، دور از  رانِ فرانک خواندهاندیشی واداشت. در روزگا به چارهرا 

یافتة فرزندانشان  ازمانبه آموزش و پرورشِ س ،چشم و گوشِ دیوپرستانِ جادوپیشه
سو پژوهش پیش گرفتند تا راهی برای ناکار کردنِ  کمر بستند. آنان از یک

خانواده را پهلوانی  هایِ جادویی تازیان بیابند و از سویِ دیگر پسران و مردانِ توانمندی
 آزمای شوند. جنگو آموختند تا سربازانی ورزیده  می

گشودنِ رازهایِ چیستیِ جادویِ سیاهِ تازیانِ  ایِبر یپوریوتکیش انِبازماندگ تالشِ
زمان با گسترشِ دانش و بینشِ جادویِ  دیندار، به پیدایشِ جادویِ سپید انجامید. هم

شد.  تر و ستبرتر می ، بازویِ پهلوانیِ مادرانِ آزاده نیز ورزیدهشده کاوه نامیده سپنتاییِ
ستای، آرامشِ  پیروانِ کیشِ روشنایی از سازماندهیِ پنهانیِ کَهادَ ژیتازیانِ اَآگاهیِ 

ستای،  دیوپرستانِ تاریکیجویی وادارشان کرد.  از ایشان ستاند و به چاره را شب و روز
واهیِ نخست دست به فریبکاری گشودند تا خود را دادگر بنمایانند که با فریادخ

فریدون از پا نامِ فردارایِ پهلوانانِ  کشیِ و سپس با سپاه فرهیختگانِ کاوی رسوا شدند
  درآمدند:

 اک را روز و شـب چُنان بُد که رـح  
 

ــب    ــادی دو ل ــدون گش ــام فری ــه ن  ب
 

ــیمِ  ــاال ز بــ ــران بُرزبــ ــیب بــ  نشــ
 

ــب    ــر نهی ــش پُ ــدون دل ــد از آفری  ش
 

 چُنان بُد که یک روز بر تخـتِ عـاج  
 

 نهـــاده بســـربر ز پیـــروزه تـــاج    
 

 ز هــر کشــوری مهتــران را بخواســت
 

 سـت که در پادشـاهی کنـد پشـت را    
 

ــدان  ــا موب ــین گفــت ب  از آن پــس چُن
 

ــردان   ــامور بخـ ــر نـ ــه ای پُرهنـ  کـ
 

 ســـت دشـــمنمـــرا در نهـــانی یکـــی 
 

 سـت  که بر بخردان این سخن روشـن  
 

 نــدارم همــی دشــمنِ خُــرد خــوار    
 

 بترســـم همـــی از بـــدِ روزگـــار    
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ــکری     ــدم لش ــزون بای ــن ف ــی زی  هم
 

ــ   ــو و پَ  ریهــم از مــردم و هــم ز دی
 

ــت   نیکـــی لشـــکری خـــواهم انگیخـ
 

 ابــــا دیــــو و مــــردم بــــرآویختن 
 

ــتان  ــود همداســ ــدین بــ ــد بــ  ببایــ
 

ــتان      ــدین داس ــکیبم ب ــن ناش ــه م  ک
 

ــت   ــد نبش ــون ببای ــر اکن ــی محض  یک
 

 نیکـی سـپهبد نکِشـت    که جز تخـمِ  
 

 نگویـــد سَـــخُن جـــز همـــه راســـتی
 

 نخواهــد بــه داد انــدرون کاســتی     
 

ــتان  ــه راســ ــپهبد همــ ــیم ســ  ز بــ
 

ــتان    ــتند همداسـ ــار گشـ ــدان کـ  بـ
 

 هــــا نــــاگزیرژدَاَ ضــــرِبــــدان مح
 

 رنــــا و پیــــرگــــواهی نبشــــتند بُ 
 

ــاه    ــاهِ ش ــه درگ ــک ب ــه یکای  همانگ
 

ــواه    ــیدنِ دادخــ ــد خروشــ  برآمــ
 

ــتم ــد  سـ ــیشِ او خواندنـ ــده را پـ  دیـ
 

 بـــــرِ نامـــــدارانش بنشـــــاندند   
 

ــه رویِ دُژَم   ــر بـ ــت مهتـ ــدو گفـ  بـ
 

 کــه برگــوی از کــه دیــدی ســتم     
 

 خروشــید و زد دســت بــر ســر ز شــاه
 

ــا    ــنم ک ــاها م ــه ش ــواه وهک  ی دادخ
 

ــی  ــی بـ ــرم  یکـ ــردِ آهنگـ ــان مـ  زیـ
 

ــرم    ــر س ــی ب ــد هم ــش آی ــاه آت  ز ش
 

 تـــو شـــاهی وُگـــر اژدهـــاپیکری   
 

ــتان داوری   ببایـــــد بـــــدین داســـ
 

 اگر هفت کشـور بـه شـاهی تُراسـت    
 

 ماسـت  چرا رنج و سختی همـه بهـرِ   
 

 شـــماریت بـــا مـــن ببایـــد گرفـــت 
 

 بـدان تـا جهــان مانـد انـدر شــگفت     
 

 پدیــد تــو آیــد  مگــر کــز شــمارِ  
 

 که نوبت ز گیتی به من چـون رسـید   
 

 کــه مارانــت را مغــزِ فرزنــدِ مــن    
 

ــی داد بایـــد ز هـــر انجمـــن      همـ
 

 ســــپهبد بــــه گفتــــارِ او بنگریــــد
 

 هـا شـنید   شگفت آمدش کـان سـخن   
 

ــدِ اوی  ــد فرزنــ ــاز دادنــ ــدو بــ  بــ
 

ــدِ اوی   ــتند پیونـ ــوبی بجُسـ ــه خـ  بـ
 

 بفرمــــود پــــس کــــاوه را پادشــــا
 

ــوا کــه باشــد بــدان محضــر انــدر   گُ
 

 چــو برخوانــد کــاوه همــه محضــرش
 

ــورش    ــرانِ آن کش ــویِ پی ــبک س  س
 

ــو    ــایمردانِ دیـ ــای پـ ــید کـ  خروشـ
 

 خــدیو بریــده دل از تــرسِ گیهــان   
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ــد روی  همــــه ســــویِ دوزخ نهادیــ
 

ــپردید دل  ــارِ اوی  سـ ــه گفتـ ــا بـ  هـ
 

 نباشـــم بـــدین محضـــر انـــدر گُـــوا 
 

ــا   ــم از پادشـ ــز براندیشـ ــه هرگـ  نـ
 

 ایخروشــید و برجســت لــرزان ز جــ
 

ــای     ــه پ ــر ب ــپَرد محض ــد و بس  بدر ی
 

ــیشِ اوی  ــدِ او پــ ــه فرزنــ  گرانمایــ
 

 0ز ایوان برون شد خروشان به کـوی  
 

 چــو کــاوه بــرون شــد ز درگــاهِ شــاه
 

ــاه    ــت بازارگـ ــن گشـ ــرو انجمـ  بـ
 

ــاد خوانــد    ــید و فری ــی برخروش  هم
 

ــ   ــر س ــان را سراس ــدجه  ویِ داد خوان
 

ــای   ــتِ پ ــاهنگران پش ــرم ک  از آن چ
 

 م زخــــمِ دَرایبپوشــــند هَنگــــا  
 

ــزه کــرد  ــر ســرِ نی  همــان کــاوه آن ب
 

ــرد    ــت گَ ــازار برخاس ــه ز ب  همانگ
 

ـ     دسـت ه خروشان همی رفـت نیـزه ب
 

 پرســـت کـــه ای نامـــدارانِ یـــزدان 
 

 کســـی کـــو هـــوایِ فریـــدون کنـــد
 

ــد    ــرون کن ــح اک بی ــدِ ر ــر از بن  س
 

 ســـت بپوییـــد کـــین مهتـــر آهـــرمَن
 

ــه دل دشــمن جهــان   ســت آفــرین را ب
 

 ش انـدرون مـردِ گُـرد   همی رفـت پـی  
 

ــرد   ــه خُ ــرو انجمــن شــد ن  ســپاهی ب
 

ــدون کجاســت   بدانســت خــود کافری
 

 2سر اندر کشید و همی رفت راسـت  
 

 فریـدون چـو گیتـی بـدان گونـه دیـد      
 

 رــح اک وارونــه دیــد جهــان پــیشِ 
 

ــ ــان   س ــر می ــر ب ــد کم ــادر آم  ویِ م
 

ــان    ــالهِ کیـ ــاده کـ ــر برنهـ ــه سـ  بـ
 

 ام ســـویِ کـــارزار کـــه مـــن رفتنـــی
 

ــر  ــار   تُ ــچ ک ــاد ای ــایش مب ــز نی  ا ج
 

ــان ــرین را پرســـت ز گیتـــی جهـ  آفـ
 

 بدو زن بهر نیک و بد پـاک دسـت   
 

 فــرو ریخــت آب از مــژه مــادرش   
 

 همـــی آفـــرین خوانـــد بـــر داورش 
 

ــارِ   ــت زنه ــی گف ــزدان هم ــه ی ــن ب  م
 

ــدارِ مـــن     ــپردم تـــرا ای جهانـ  سـ
 

ــ   ــبِ بَـ ــانش نهیـ ــردان ز جـ  دانبگـ
 

ــابخردان   ــی ز نـــ ــرداز گیتـــ  بپـــ
 

                                                           

 .18تا  11فردوسی، دفتر نخست، صص  شاهنامةـ 0
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ــ ــدون س ــت فری ــتن گرف ــازِ رف  بک س
 

 0سخن را ز هـر کـس نهفـتن گرفـت     
 

ــد بــه درگــاهِ اوی     ــپاه انجمــن ش  س
 

ــاهِ اوی     ــرِ گ ــد س ــدر آم ــر ان ــه اب  ب
 

ــیالنِ گــردون ــه پ  کــش و گــاومیش ب
 

ــیش   ــد پ ــه بردن ــی توش ــپه را هم  2س
 

 چــو از دشــت نزدیــکِ شــهر آمدنــد
 

ــد    ــر آمدن ــده به ــهر جوین ــزان ش  ک
 

ــاه   ــدون نگ ــرد آفری ــل ک ــک می  ز ی
 

 ی کــاخ دیــد انــدر آن شــهر شــاهیکــ 
 

ــوان ن   ــر ز کی ــوانش برت ــه ای ــودک  م
 

ــد پ    ــتاره بخواه ــی س ــو گفت ــودت  س
 

ــپهر    ــر س ــتری ب ــون مش ــده چ  فروزن
 

ــر     ــادی و آرام و مه ــایِ ش ــه ج  هم
 

 ی اژدهاســت بدانســت کــان خانــه  
 

 کــه جــای بزرگــی و جــای بهاســت 
 

 خـاک  به یارانش گفت آنک بر تیـره 
 

 غــاکبــرآرد چُنــین بُــرز جــای از مَ 
 

ــان    ــا او جه ــک ب ــی زان ــم هم  بترس
 

ــان  ــر در نهــ  یکــــی راز دارد مگــ
 

 همان به که ما را بدین جـای جنـگ  
 

ــتابیدن آیــد بــ     درنــگ جــایِه ش
 

 بگفت و بـه گـرزِ گـران دسـت بـرد     
 

ــاره  ــان بـ ــپُرد عنـ  ی تیزتـــگ را سـ
 

ــت     ــتی درس ــی آتشس ــی یک ــو گفت  ت
 

ــوان برُ    ــانِ ای ــیشِ نگهب ــه پ ــتک  س
 

ــی  ــنگــران گــرز برداشــت از پ  شِ زی
 

 تــو گفتــی همــی برنــوردد زمــین     
 

ــد   ــر نمان ــه در ب ــان ب ــس از روزبان  ک
 

ــان   ــدون جه ــد  فری ــرین را بخوان  آف
 

 به اسپ انـدر آمـد بـه کـاخِ بـزرگ     
 

ــتُرگ   ــوانِ سُـ ــپرده جـ ــان ناسـ  جهـ
 

ــود   ــازیده ب ــه رــح اک س  طلســمی ک
 

ــود   ــده بـ ــمان برفرازیـ ــرش باسـ  سـ
 

 فریــــدون ز بــــاال فــــرود آوریــــد
 

 جهانــدار دیــدکــه آن جــز بــه نــامِ  
 

 وُزان جــادوان کانــدر ایــوان بُدنــد   
 

ــامور نـــر ه دیـــوان بُدنـــد    همـــه نـ
 

 سرانشان به گـرزِ گـران کـرد پسـت    
 

 نشســت از بــرِ گــاهِ جادوپرســت    
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 نهــاد از بــرِ تخــتِ رــح اک پــای    
 

ــه پیــروزی و رای بگرفــت جــای    0ب
 

کارشان، رها ن ، نخستیهاکَدَ ژیپس از چیرگیِ مهرپرستان بر پایتختِ تازیانِ اَ
  ها بود: ردنشان از آلودگیکردنِ زنانِ آزادة گرفتار در بندِ تازیان، و پاک ک

ــتانِ اوی   ــد از شبســ ــرون آوریــ  بــ
 

ــیه   ــانِ سـ ــیدروی  بتـ ــویِ خورشـ  مـ
 

 بفرمــود شســتن سرانشــان نُخُســت    
 

 هـا بشسـت   روانشان پـس از تیرگـی   
 

ــان رهِ ــاک بنمودشــــــ  داورِ پــــــ
 

ــان  ــر بپالودشـــ ــودگی ســـ  از آلـــ
 

ــه پــرو  ــت ردهک  پرســتان بُدنــد  ی ب
 

ــد     ــتان بُدن ــانِ مس ــر س ــیمه ب  سرآس
 

 پـــس آن خـــواهرانِ جهانـــدار جـــم
 

ــم     ــد ن ــرخ دادن ــلِ س ــرگس گ ــه ن  ب
 

 گشــــادند بــــر آفریــــدون سَــــخُن
 

 که نـو بـاش تـا هسـت گیتـی کَهُـن       
 

 چه اختر بُـد ایـن از تـو ای نیکبخـت    
 

 چــه بــاری ز شــاخِ کــدامین درخــت 
 

ــدی    ــیر آم ــالینِ ش ــه ب ــدون ب ــه ای  ک
 

ــدی    ــر آمـ ــردی دلیـ ــتمکاره مـ  سـ
 

 چه مایه جهان گشـت بـر مـا بـه بـد     
 

ــم     ــادُویِ ک ــن ج ــردارِ ای ــرد ز ک  خ
 

 چـــه مایـــه کشـــیدیم رنـــج و بـــال 
 

 کـــیشِ نَراژدهـــا  هـــرمَنازیـــن آ 
 

 ندیدیم کس کین چُنـین زَهـره داشـت   
 

 2نه زین پایگاه از هنـر بهـره داشـت    
 

* 
بودند  خوابیدهآن  درون نوردانچادری که کوه .بود گرفت ناگهان وزشِ باد تندی

هایشان را  ناسزاگو کوله شدگان برخاست. دو مرد، یِ بدخوابهیاهو در هم پیچید.
را ربود و به  شانبیرون خزیدند. تا به خود بجنبند،  باد چادر بیرون انداخته، خود نیز

انداخته ای  برداشتم و درونِ کیسهرا  روی برف شده هایِ انداخته رتاب کرد. کیسهه پدر 
اش جا داد.  در کوله را دان آب ها، رو هم فنجانبازگرداندم. خس کوله آن را به و
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ی شدند. از سویِ دیگر راه نیز مردانِ چادرباخته. یمبرو پایین چکاد از تا برخاستیم
ای  ابرهایِ تیره .نداشت گرمایی خورشید و نواخت می را هایمان گونه گزنده سرمایی
 و افتادم پیشآمدند.  شد که گویی سوار بر باد، شتابان پیش می یدیده م 0راندر خوروَ
 .آمد دنبالم به خسرو

و بر سر  2آغالید ها را برمی برفِ نشسته بر کوه باد آشوب به پا کرده بود. برفِ و یخ
کوفت. پشت به باد ایستادیم و سر و رویمان را پوشاندیم. فراخیِ میدانِ  و رویمان می
وزشِ  یم از تندیِرفت تر می هرچه پایین شد. ناپیدا میراه  فت و کورهیا کاهش میدیدمان 

سنگی ایستادیم و روی گشادیم. نگاهی به چکاد  تخته شد. در پناهِ باد کاسته می
انداختم، در پسِ پوششی ابرگون پنهان بود. با چند دمِ ژرف و بازدمِ تند جان تازه 

 کردیم. چشم به خسرو دوختم و آهسته گفتم:
 دوستت دارم.ـ 

 آوایم را باد به تاراج برد، خسرو پرسید:
 گفتی؟ ـ چه

 فریاد زدم:
 ـ دوستت دارم.

 خندید و هیچ نگفت، دوباره فریاد زدم:
 ـ دوستت دارم دلبندم.

 باز خندید و هیچ نگفت، گره بر ابرو افکندم، دست به کمر زدم و گفتم:
 شنوم! ـ نمی

 دم گوشم گرفتم و دوباره گفتم: کرد. سر خماندم، دست سردرگم نگاهم می
 شنوم! ـ نمی
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 شنوی؟ ـ چه را نمی
  ی که فریاد زدم را.ـ پاسخ مهر

 ـ من هم دوستت دارم.
 ؟ـ چه گفتی

 خندان فریاد زد:
 ـ دوستت دارم.

 ـ ها؟
 پیش آمد و پیکرم را در آغوش کشید و فریاد زد:
 کرانه. ـ دوستت دارم، بیش از هر چیزی در این جهانِ بی

 هایش را بوسیدم و پرسیدم: لب
 کنی؟ ـ چرا از بر زبان آوردنِ مهرِ خود پرهیز می

 کنم. ـ پرهیز نمی
 ای دوستم داری؟ ای تاکنون چند بار به من گفته ـ شمرده

 گیجی از درخشش چشمانش کاست. آهسته گفتم:
 ام. ـ من شمرده
 کنی! ـ شوخی می

دانی  کنم. می ت هرگز شوخی نمیـ نه. دربارة چیزهایی که برایم بسیار ارجمند اس
ایم، بسیاری از  هایِ روزانه دارم. از هنگامی که به هم دل بسته که از کودکی یادداشت

ام. پس از رهایی از خودباختگی و بیرون راندنِ  وگوهایمان را یادداشت کرده گفت
 ...هایم را بازبینی کردم تا ببینم نشانی از ام، یادداشت شیدایِ پتیاره از زندگی

 هایش شل شد. افزودم: فروغ از چشمانش گریخت، دست
 هایِ خودم و تو را شمردم. ـ دوستت دارم گفتن

 ـ شگفتا!
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 ام دوستت دارم. ـ کمی بیش از ده برابر تو گفته
 ـ ده برابر؟!

 سر جنباندم. درمانده گفت:
 دانی چه اندازه دوستت دارم. ـ تو که می

 نه؟ـ از کجا بدانم؟ به یاریِ کدام نشا
کند. کمی اندیشید و  ببینم چه می تا اش را مالید و هیچ نگفت. درنگ کردم پیشانی
 گفت:
 از آب بگیری تازه است. گویند ماهی را هرگاه ـ می

 ـ آفرین.
بارِ دیگر بر پیکرم پیچید و بارها دوستت دارم را فریاد زد.  ،هایِ نیرومندش دست

راهی شدیم تا خود را به پناهگاه آوازخوان  دست در دستِ هم، سرمست و شادمان
 برسانیم.

که خاموشی، تاریکی و سرما برانگیزندة  دانستند میرازآشنایانِ روزگارانِ باستان 
خردمندیِ پنهانِ فروهر، گرایش به دروغ پدید  سویِ راستِ برانگیختگیِنا است. ئِدَ
خودکامگی،  بینی، خودبزرگ خمةفروافتادن در د گاهِپرت ،آورد. آلودن به دروغ می
ویژه  وگو، به است. خاموشی گزیدن و پرهیز از گفت دُژخیمی پتیارگی و کامگی، ورن
کاهد و مهر را  گفتن از مهری که به دیگران داریم، از پویشِ چاکرایِ سوم مینسخن 

  کشاند. به سردی می
اری به برخورد فرازیستی نیازِیکی از پیامدهایِ پویاییِ چاکرایِ کامجویی، پیدایشِ 

است. کسانی که به اندازة بایسته و شایسته از مهرِ مادری یا  دیگراندریغِ  بی از مهرِ
اند، گاه گرفتارِ نیازِ افسارگسیخته به مهرِ دیگری  مهرِ پیرامونیان برخوردار نشده

ترین  آفرین پلیدترین و تباهی هایِ روانی، برآمده از نابرخورداری 0شوند. این دلشدگیِ می
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، آزادی و آزادگی وانهاده، دگانشدل آورد. سویة مهرورزانه را پدید می کی پیوندِ
. همین دهد مینمهری به آنان نشان  خاکسارانة کسی که بندگیِ .ندگزی بندگی برمی

دریوزگی و گاه  را به خواری، رسوایی، سرافکندگی،دریغِ مهر از دلشدة شوربخت، او 
 کشاند. پردازانه می بافیِ سخن یاوه

چراکه، دلشده تواناییِ دیدنِ  اند؛ خوانده 2شیدا و 0را اَوین هایِ ایرانی، دلشده اندر زب
 اش شده را ندارد. از سویِ سانیِ خود با دیگری که دلباخته ناهم ناسازگاری و بدی یا

چون آهنربایی نیرومند، دیوها را به سویِ خود دلشدگی  زیرا، دیگر دیوانه است؛
 ،شدن کامروا برایِ ،اندیشد نمی چیزی به خود کامیابیِ جزکشد. دلشدة خردباخته،  می
 ،دباش توانا و دارا اگر د.ندار پروا از آلودن به هیچ ننگی و زند می کاری هر به دست

 جایی میانِ زرمندان و زورمندان اگر کامران گردد. تا گشاید می گریدست به ستم
 زبانی و ، چربپلوسیچا با کند می تالش ،گرفته پیش ، دریوزگیباشد نداشته
 دلِ او را نرم کند. دلربایِ خویش در برابرِ خود نماییِ ارزش بی

 از سرخوردگیدارد.  خردمندیِ زنان، آنان را به پس زدنِ چنین دیوانگانی وامی
بینجامد.  دلشدگان چاکرایِ چهارمِ تواند به پویاییِ ناگهانیِ میمهریِ شهرآشوبان،  بی
درآمده و  زیبارویانبه  کامجویانه دلبستگیِچالة از  ناکام، دلشدگانِبرخی ، روی بدین
را آرام  خود تا با مهرورزیدن به خدایانِ ناپیدا دلِ بیمارِ افتند می سوفیگری به چاهِ
  .کنند

 خودخواهی، به خودبینی، پیوستگی با دیوها، هانِ مردگان وبه ج یافتن راه سوفی با
سوفی نیز همانندِ دلشدگانِ   شود. می گرفتاربینیِ روزافزون  خودپسندی و خودبزرگ

 کند. هایِ خود تکاپو می نیازها و خواسته کردنِ برآورده برایِ تنهادلباختة زیبارویان، 
. مهری که به زندانگی ما را برمی مهرِ نیز آشنایان خویشاوندان، به بجز مهرورزی
 اندستم از داشته باشند و ازیآنان نی اگر بستان است، آید، در آغاز بده آشنایان پدید می
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در پیِ افزایشِ آشنایی  ،داشت نیست. گاه چشم کنیم که بی آن را برآورده می بربیاید
 بستان بدهاز  پیوندِ دوستی، مهرورزی انجامد. در به پیدایشِ دوستی میشناخت از هم، 

ازند. در اند داشتی کارهایِ یکدیگر را راه می رود و دوستان، بدونِ هیچ چشم فراتر می
آوریم و از شادی او  چنین پیوندی، ما درد و رنجِ دوست را درد و رنجِ خود به شمار می

 شاد خواهیم بود.
 آورد که پدید می ی را به دل گرفتن و مهرآزما شدن، دلبستگیِ دوسویهمهرِ کس

 روانی و است، نه دگرگونیِ هایِ یکدیگر مهرورزان از ویژگی برآمده از شناختِ
ویشِ بر پ. آشکار کردنِ مهر به دیگری با گفتار و کردار، یک تن وارِ دیوانه ناگهانیِ

 اریم،اش د افزاید. پرهیز از نمایان کردنِ مهر به کسی که دوست چاکرایِ مهرورزی می
بیند،  ای از مهرورزی ما نمی دیگری هم که نشانه ،کاهد میمهرورزی  از جوششِ

باید همواره با آشکار کردنِ مهر به  ،روی ینبندد. بد دلسرد شده و دل به دیگری می
خود و آنان بزداییم و بر جوششِ مهر در  کسانی که دوستشان داریم، زنگار از دلِ

 بیفزاییم. یمانها دل
هنگامی که به پناهگاه رسیدیم، آسمان پوشیده از ابرهایِ تیره شده بود. درنگ 

بویِ خوشی پراکنده  ،رایی کوچکس و تا نزدیکیِ روستا پایین رفتیم. از دیزینکردیم 
هایی زیبا  بافته آراسته به دست ،هایِ چوبی پزی ایستادیم، تخت شد. جلویِ خوراک می

آویخته پشتِ پیشخوان ایستاده بود. با بانگی درشت  0با بُرُوتِبودند. مردی تنومند 
 داد. مان را نشانهایِ سنگی  بفرماییدی گفت و دیزی

نزدیکِ تختی  سرا رفتیم، رویِ دودلیِ ما پایان داد. به دیزی بارشِ برف آغاز شد و به
مردِ تنومند شاگردش را فراخواند تا از ما پذیرایی کند. نشستیم.  فشانی کوچک آب

 مسین 2گفت، گِردة آمد وشجوانکی برایمان چای و خرما آورد. با آوایی خروسکی خ
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داد. فنجان را برداشتم  ن میچای بویِ دارچی کنان رفت. رفهرا رویِ تخت گذاشت و سُ
  و بوییدم. مردِ تنومند گفت:
، اگر دوست ندارید بفرمایید بگویم چیزِ دیگری برایتان بانو ـ چایِ دارچین است

 بیاورد.
 ـ بسیار خوشبو است.
 درنگ گفتم: خسرو باالپوشِ خود را از تن کند. بیخندید و هیچ نگفت. 

 چایی خسروجان. ـ می
خود را دربیاور، وگرنه هنگامِ بیرون رفتن  است. تو هم باالپوشِ ـ اینجا بسیار گرم
 سرما خواهی خورد.

ام  باالپوش را از تن درآوردم و رویِ کوله گفت، تنم خیس از خوی بود. راست می
 خسرو گفت:دیزی سفارش دادیم. انداختم. چای نوشیدیم، خرما خوردیم و 
. ماماهایِ ورزیده میرند و سرِ زا میآورند  ـ برخی زنان دردِ زایمان را تاب نمی

داده است. به یاریِ این داروها زنانِ  اند که درد را کاهش می شناخته داروهایی را می
دهند  چشمگیری نشان می یِاز این زنان، مهرِ مادرشدند. بسیاری  ناتوان نیز مادر می

که  شناسم یمتوان آن را وانمود کردن به مهرورزی دانست. مادرانی را هم  که نمی
 .شود اند و هیچ مهری به فرزند در گفتار و کردارشان دیده نمی زایمانی دردناک داشته

ها کشیدم تا نرم  ، پیکر خود را همانندِ گربهگرسنه بودم. شکمِ ناالنِ خود را مالیدم
  گفتم: در پاسخِ گفتة همسرم سشود. سپ
 آن یا زایشِ 0ک در زهداندَشت برخی زنان برایِ نگهداریِ یا هر دویِ کالبد پیکر،ـ 
هایِ پیش  گاه برآمده از نارسی است و گاه از آسیب پیکر، نیست. ناکارآمدیِ کارآمد

از آبستنی یا هنگامِ بارداری. کالبدِ روانیِ برخی نیز ایستاییِ پیوندگاه در چاکرایِ سوم 
زی تنها با دردِ آورد. گذشته از این، ایستاییِ پیوندگاه در چاکرایِ مهرور را تاب نمی
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یا مهرورزی و  آگاهی، دانایی و پایبندی به خویشکاریِ مادریآید.  زایمان پدید نمی
داشته سانِ دردِ زایمان  ی همکارکرد توانند می نیز ه و هشیارانهداریِ آگاهان پیمان

سانِ مهرِ  توانند به فرزندانِ خود یا دیگران مهری هم روی، مردان نیز می باشند. بدین
 ری نشان بدهند.ماد

در گی رزب مسیِ بزرگی به گردن آویخته بود، گِردة یزدی آشپزِ تنومند که دستمالِ
کوچک را از رویِ تخت برداشتم. سپاس گفت و  درنگ گِردة دست، نزدمان آمد. بی

کوچک را به سویش دراز کردم و سپاسگزاری  را رویِ تخت نهاد. گِردة گِردة مسی
نگاهی گذرا چیده بود  دار گِردة کنگرهبه آنچه در  فت.نوشِ جانی گفت و ر کردم.

هایم را لیسیدم. دست دراز کردم و از کاسة سفالینِ آبی رنگِ پُر از  انداختم، لب
هایِ سنگی را  یکی از دیزی برداشتم. خسرو درِ روی و نرم رشی، سیری تیرهسیرتُ

 برداشت و گفت:
 ـ چه آبگوشتِ چربی!

 به، چه بویی. ـ به
هایِ سفالین بریزد. سیر  ها را درونِ کاسه دست به کار شد تا آبگوشتِ دیزیخسرو 

 دیگری برداشتم. همسرم پرسید:
 توان مهرورزی به شمار آورد؟ ـ آیا گداپروری را هم می
دیگران، از  خوشبختیِ در خود خوشبختیِ جستجویِ و ـ انگیزشِ فراخودنگری
با آگاهی، هشیاری و دانایی آمیخته  انگیزش خیزد. اگر این پویشِ مهرورزی برمی
 و فریبان کاری و تبهکاریِ مردم فریب فریب خوردن از شود برایِ نباشد، دستاویزی می

را که گرایش به نیکوکاری و  انگیزشِ مهرورزانه، بسیاری از مردمانی افروزان. جنگ
ه و نداختشرم ا پرورانِ بی به دامِ تنگیری از ناتوانان و فروافتادگان دارند،  دست

دارد که برایِ پاسداری از  را وامی دیگر ریسیابهمین انگیزش،  ند.ک می شانگداپرور
کنند و از آسایش  میهنانِ خود، رختِ سربازی به تن  مرز و بومِ کشور و پشتیبانی از هم
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همین گرایش به  هایِ بودن در میدانِ نبرد را به جان بخرند. چشم بپوشند و دشواری
دهد تا  جویان می آسایش و خوشبختی دیگران، بهانه به دستِ جاه سربازی در راهِ

دوستی بنمایانند و مردمانِ آرمانگرا را به  پرستی و مردم جوییِ خود را میهن جاه
 هایِ جنگ بکشانند. میدان

خسرو سخن گفتن آغازید و دربارة پیشینة  م.خوردن آغازید م وخاموشی پیش گرفت
گرد  نوازندة دوره دو ها گفت. کشوری داستان ایِ درونه جنگ میانِ کشورها یا جنگ

و پس از تکاندن برف نشسته بر سر و رویشان، نزدیک تخت ما  از راه رسیدند
هنگامی که به نواختن پایان دادند برایشان  اختند.آهنگی شاد پرد ایستاده، به نواختنِ

 فشان بود آبکه آن سویِ  تختی خواهش کردم رویِ دست زدم و سپاسگزاری کردم.
 د. پرسیدم:از شاگردِ آشپز خواستم از آنان پذیرایی کن . نشستند.بنشینند

 اید؟ ـ ناهار خورده
اند. خواهش کردم آواز هم بخوانند.  را خورده شان ناهار گویان گفتند که سپاس

خندان کارشان را از سر گرفتند. پس از به پایان رسیدنِ خوراکم، آخیشی گفتم و از 
تِ پیشخوان شاز پافشانی کردم. آشپز هم  زنان آغاز به دست م و بشکنجا برخاست
آمد، دو سویِ دستمالِ سرخِ آویخته از گردنش را گرفت و سرگرمِ پایکوبی شد.  بیرون

خواندند. شاگردِ آشپز هم از  نواختند و می زد و رامشگران می خسرو دست می
 ست.نگری کشید و جشنِ کوچکِ ما را می آشپزخانه سرک می

* 
 فرو اندیشه در ،دوخته بدان گزندة خُرد چشم بود. نشسته گرمابه آسمانة بر ای پشه
ام را  لغزاندم و پهلوهایِ کوفته ، دست بر پیکرم میکشیده دراز 0آبزندرونِ  بودم. رفته
  مالیدم. می

                                                           

 ـ آبزن: وانِ حمام0
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 کالبدِ درونِشده در  نیروهایِ ساخته برایِ بیرون راندنِ هستند هایی ه، روزنچاکراها
مهر ورزیدن به کسی یا نفرت داشتن از  ی.بیرونبه درون مکیدنِ نیروهایِ  و یاثیر

انجامد. این نیروهایِ خوب  دیگری، به ساخته شدنِ نیروهایی در درونِ کالبدِ روانی می
و شود و دیگران آن را دریافت کرده  و بد از راهِ چاکرایِ سوم به بیرون رانده می

 ،. نیروهایِ برآمده از رشک، کین، خشم، نفرت و دشمنیمکند خود می درونِ کالبدِ
 زند و هم دیگری و دیگران را آزرده و افسرده هم به کالبدِ روانیِ بداندیش آسیب می

 .کند می
ای  ، گونهایشاندر میانِ یا دشمنی  دوستیپیدایشِ  سپس وبا هم مردمان آشنایی 

آورد.  زی پدید می جانورانِ گله اییِگرایی و واگر ناهمسان با هم یا واگراییِ گرایی هم
آنها، یا شنیدنِ آوایِ هم  برخوردِ یا یکدیگر پیکرِ به نگریستن از هرگز جانوران
آزمایند.  روی، جانوران هرگز شیفتگی یا نفرت را نمی . بدینشوند نمی برانگیخته
گی یا سان با کردارهایِ برآمده از شیفته در برخی جانوران، رفتارهایی همهرچند، گا

 شود. نفرت دیده می
نیازِ فرازیستی به برخورداری از مهرِ  .شیفتگی یا نفرت گاه خاستگاهِ درونی دارد
در  اری باشد، شیفتگی او به دیگری راپند دیگری، در دلِ کسی که دچارِ خودکوچک

از کسی  پروری و خشم ورزی، کین رشک .پندارد که او را برتر از خود میآورد  پی می
به بیرون نیابد، نفرت پدید  شته شود و راهیپنداریم، اگر انبا ا برتر از خود میکه او ر

ه درونِ یافته ب راه بیگانة نیروهایِ ، ازکنندة نیرویِ زندگی خواهد آورد. گاه این دو تباه
 آیند. کالبدِ روانی پدید می

نخست،  ا نیاز به سه کارِ بنیادین داریم:م، رهایی از چنگِ شیفتگی و نفرتبرایِ 
ایم  هایِ زندگیِ خود را بازبینی و بازشناسی کنیم تا دریابیم که چه آزموده باید یادمان
هایی که در  ها چه نشانی در پیکر ـ کالبدِ ما بر جای گذاشته است. نشان و آن آزموده
ها دو گونه  کار دارند. یادمان اندرارها، گفتارها و کردارهایمان دست پدیداریِ پند
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کنندة نیرویِ  سان دارند و تباهکارکردی همشایند و ناخوشایند. هر دو دسته خو هستند:
، افزایشِ آگاهی، زندگیِ کالبدِ روانی هستند. نیرویی که باید در راهِ آموختنِ روزافزون

به کار گرفته شود، برایِ  ریزیِ دوستیِ فراگیر پیو  گسترشِ مهرورزی پرورشِ دانایی،
 شود. پایانِ آنها بیهوده تباه می هایِ بی ها و بازگویی یادمان سرانجامِ هایِ بی یادآوری

دیگر نیازِ بایستة ما، بازبینی و بازشناسیِ آرزوهایِ کوچک و بزرگی است که راهِ 
در  و پروردنِ امید به کامیابی اند برایِ کنار آمدن با سرخوردگی و ناکامی گریزی بوده

 .ای دور یا نزدیک آینده
ن زمینه، تالش برایِ بیرون راندنِ نیروهایِ بیگانة راه یافته به کالبدِ نیازِ سوم در ای
نیروهایِ بیگانة گوناگون از راهِ چاکرایِ مهرورزی ـ نفرت، به کالبدِ ما  روانی است.
شود.  کالبد مکیده می تنی به درونِ همیابند. نیرومندترین نیرویِ بیگانه در پیِ  راه می

دهندة توانمندیِ نیرویِ  مسرِ سازگار دریافت گردد، افزایشاین نیرو اگر از کالبدِ ه
زندگیِ کالبد خواهد بود. همین نیرو، اگر از همسرِ ناسازگار یا بیگانه مکیده شود، 

 ویرانگر خواهد بود.
 سوزشِ از که کردم می بازنگری را هایم دانسته و رفته فرو خود درچشم بسته، 

 مبکوب آشام خون گزندة سرِ بر تا جنباندم دست . چشم گشودم،آمدم خود به پشه نیشِ
 را گزیدگی جایِداشتم  .گریخت و جست جا از را دریافت کند. کارش سزای تا
 زده پرسید: شگفت و آمد گرمابه به که خسرو دبیفت سوزش از تا لیسیدم می

 جان؟ ـ خوبی شهین
 پرسیدم:نگاهش کردم و 
 ـ کجا بودی؟

 ـ رفتم کمی میوه خریدم.
برخاستم. خسرو دستم را گرفت و یاری کرد از آبزن بیرون بروم. شیرِ  از جا
 ریز را باز کردم و زیرِ ریزشِ آب ایستادم. خسرو در آبزن دراز کشید و گفت: آب
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 ـ بیرون برف و بوران است.
 چراغِ که آن هنگام رفتم. از گرمابه بیرون و هیچ نگفتم. شیرِ آب را بستم

 شادمانه بسترمان، در سرخِ پراکنده هایِ گلبرگ دیدنِ از ،کردم روشن را خوابگاهمان
 از و بردم فرو ژرف دمی.  دمباز کر همسرم زبان به ستایشِ و کوفتم هم بر دست
 سپید یپوشاک کردم، خشک را موهایم. شدم سرمست ها گلبرگ خوشِ بویِ بوییدنِ
 راهیِ آشپزخانه شدم. وکردم  تن به

 ه آشپزخانه آمد و پرسید:ب سرگرمِ آشپزی بودم که خسرو
 ـ کاری هست انجام دهم؟

 ـ میز را بچین.
 چشم بانو. ـ به

 میز را چید. نشست و پرسید:
که پاسخی  دهپرسشی ش درگیرِ ام اندیشه ،ایم ـ از هنگامی که به خانه بازگشته

 .برایش ندارم
 ـ چه پرسشی؟

 مادری زبانِ بدان روی آن از تنها یا دارد؟ پیوندی سوم چاکرایِ با مادری زبانِ ـ آیا
 مادرِ اوست. نخستین آموزگارِ زبانِ کودک، که گوییم می

 وجو کنیم. ـ پاسخ این پرسش را باید در چگونگیِ پیدایشِ زبان جست
شناسان، باور دارند که زبان، زمانی نزدیکِ پنجاه  ام که برخی زبان ـ جایی خوانده

 هزار سال پیش پدید آمده است.
انِ پیدایشِ زبان، بسیار دشوار است، برایِ آشکار کردنِ چگونگیِ ـ آگاهی از زم

 رساند. پیدایشِ آن نیز چندان به ما یاری نمی
هایِ بایسته را به خورشت افزودم، پیشبندِ آشپزی را گشوده و در جایِ  افزودنی

 رویِ همسرم نشستم و گفتم: روبهاش آویختم.  ویژه



011   *** ربادل 

 ، خردمندی دو گونه است؟باستانی یسناییِدانی که بر پایة باورهایِ مزد ـ می
 ـ آری. سویِ چپ و سویِ راستِ خردمندیِ پنهانِ فروهر.

در گیتی سرودخرد دو گونة خردمندی هستند که زندگیِ ما  خرد و گوشان نـ نه. آث
هایِ پیشین است که بدان خردمندیِ  خرد یادگارِ زندگی نکنند. آث دهی می را سامان

هایِ زندگیِ اکنون  ها و آزموده سرودخرد از آموخته گوییم. گوشان پنهانِ فروهر هم می
 .آید فراهم می

خردِ  نبا راهنماییِ آث آنهایادگیری در زندگیِ جانوران جایگاهِ درخوری ندارد. 
هایی زیستی دارند که بخشی از آنها با یاری گرفتن از آواها  ها و واکنش خود، کنش
به هرکدام  0ان، خزندگان، پرندگان و خرفسترانگیرد. چرندگان، درندگ انجام می
از این آواها برایِ  . جانورانسازند ون آواهایِ آهنگین یا نخراشیده میهایِ گوناگ روش

گاه نیز آواها گیرند. بهره می 0زدن و نهیب 1پیغامرساندنِ هشدار یا  ، دادن2ِپیامفرستادنِ 
 ر است.جانو دهندة تندرستی، بیماری یا برانگیختگیِ نشان

آنها را از پرورشِ زبان  زیستی، هایِ واکنش و ها کنش به جانوران کرانمندیِ زندگیِ
ای و کارکردی  ساختارِ واژه جانوری، توان در آواهایِ روی، نمی بدین. ندک می نیاز بی
همة جانوران برایِ ساختنِ این آواها، از دهانِ خود ها پیدا کرد.  سانِ کارکردِ واژه هم

اندازند،  که دهان و زبان را برایِ ساختنِ آوا به کار میهم آنهایی  ،گیرند بهره نمی
روی، آوایِ جانوری، آهنگی  گیرند. ازاین ز این توانایی بهره میهمیشه به یک گونه ا
 ناپذیر است. جاودانی و دگرگونی

 ردمم همة کودکانِبسنده نبود.  زن و رای آزماخرد دمِجانوری، برایِ مر زبانِ آواییِ
سازگاری  هایِ گوناگون، آموزش هستند. یادگیری در دست یافتن به توانمندی نیازمندِ

                                                           

 رسان ـ خرفستر: جاندارِ زیان0
 ـ پیام: ابالغ دوستی، همراه با نشان دادن مهر به دیگری2
 ـ پیغام: ابالغ دشمنی، همراه با تهدید و تحقیر1
 ترسانندهزدن: به کسی تشر زدن، تندی کردن از راهِ بانگِ  ـ نهیب0
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ها به  ها و همچنین آموزاندنِ آموخته گونه بستگی و همکاری با هم ، همها با دگرگونی
ناتوانی یا به آموزشِ بایسته و شایسته، کودک را  کمبودِای دارد.  دیگران، جایگاهِ ویژه

کند. آموزش و پرورشِ  می گرفتار هنجاریِ گفتاری و رفتاری ه نابهو گا توانی کم
 کودکان نیز به زبان وابسته است.

پویاییِ چاکراهایِ فرازیستی، زیستِ مردمان را دگرگون کرد. کنش و واکنشِ 
آورد که  هایِ تازه و رنگارنگی پدید می ها و اندریافت فرازیستی، رویدادها، دریافت

روی، مردمان  ری برایِ آگاه کردنِ دیگران از آنها کارآمد نبود. بدینزبانِ آواییِ جانو
 یی با کاربرد ویژه، واژها و آواهای ویژة گونة خودبا دگرگون کردنِ آگاهانة آواها

ها نیز  . از به هم پیوستنِ واژهساختند ساختند و با آمیختنِ گوناگونِ آنها واژه می می
شد برایِ  نمود و ابزاری می یوندِ سخنان گفتار رخ میآوردند. از پ سخنِ پیوسته پدید می

هایِ گذشته و  آموزش، پرورش، آشکار کردنِ دوستی و دشمنی، سخن گفتن از یادمان
 یِ خویشها اندیشه وگو دربارة پندارها و آرزوهایِ آینده و ارجمندتر از همه، گفت

 جهان. انجامِرازهایِ زندگی و  مرگ، آغاز و دیگران،  چیستیِ خود ودربارة 
سخن گفتن با دیگران، کارآمدترین ابزارِ آموختن و آموزاندن است. گاه با دیگران 

گوییم و گاه با کسانی که در جایِ دیگری هستند به یاریِ نوشته به  سخن میرو رو در 
ها و  هایِ باستانی، پس از گذشتِ سده با خواندنِ نوشتهنشینیم. گاه نیز  وگو می گفت
 سپاریم. ه سخنِ نیاکانِ دور و نزدیک، گوش میها، ب هزاره

 پیشینیانِ شود. دمِ بازگشتِ فروهر به گیتی آغاز می از ،سرودخرد گوشاناندوختنِ 
ند که ا هکرد روی، در اندرزهایِ خود سفارش می اند. بدین از این راز آگاه بوده فرهیخته
نشود تا اگر زَهَکی در  شرمانه گفته آغوشی، در بستر سخنانِ زشت و بی هم به هنگامِ
 اش با فراگیریِ دُشنام و ناسزا آغاز نشود. پدید آمد، یادگیریزهدانِ زن 

ـ پس پیدایش، باروری، بالندگی و توانمندیِ زبان، با پویاییِ اندیشه و مهرورزی 
 وابستگیِ تنگاتنگی داشته است.
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دارند، نیازشان تری  چنین است. کسانی که اندیشة پویاتر و مهرِ جوشان گمان بیـ 
 بیش زنان گمان بود که توان بی روی، می به زبان و سخنوری بیش از دیگران است. بدین

جو  . زنان پیوسته چارهاند بوده پردازی و سخن سازی واژهآواپروری،  درگیرِ مردان از
 فرزندانِ بیمیِ ی و بیتندرست سیری، برایِبوده است تا  راندیشهاند و دل و جانشان پُ بوده
هایِ تازه بیابند. گریستن، نالیدن و فریادخواهیِ کودکان و خویشاوندانِ  شیوه خود

 کرد. می 0داران، دلشان را ریش آزرد و شیونِ داغ گرسنه و بیمار، آنان را می
کشاند  دلی می سخنی و هم جویی و مهرورزی، زنان را به سویِ هم اندیشمندی، چاره

انگیزش و بهانة فراوانی برایِ  از یگر بهره ببرند. آنانهایِ یکد ها و آگاهی تا از آزموده
تر سخن  بینانه تر، رساتر و باریک سادهبرخوردار بودند. پس باید راهی برایِ  وگو گفت

 کردند. گفتن پیدا می
وری و تواناییِ بیشتر دختران در این زمینه، برآمده از پویشِ  ـ آیا گرایش به سخن

 ن است؟بیشترِ چاکرایِ مهرورزی آنا
داری،  زبانی، خویشتن ـ دختران، بیش از پسران برایِ آشکار کردنِ مهربانی، شیرین

بیش از  ، چاکرایِ سومِ آنانروی بینند. بدین یاری آموزش می آهستگی، فروتنی و هم
 ند.دگرسان از پسرها نیست شود، وگرنه پسران پویا می

پختِ  تا نگاهی به دستبویِ خوشِ خورشت در آشپزخانه پیچیده بود. برخاستم 
و خورشت را برایِ گذاشتن  خسرو سرگرمِ خوردنِ ترشی شد. پُلو خویش بیندازم.

کردم که ناگهان بانگی چون کوبشِ پتک بر سندان به گوش رسید.  رویِ میز آماده می
زده سر برگرداندم و به خسرو نگریستم. بارِ دیگر بانگِ کوبش شنیده شد.  شگفت

 درنگ گفتم: ت. بیهمسرم از جا برخاس
 گردم.نشین. همین جا بمان تا بازـ ب
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راه افتادم و خود را به سرایِ خانه رساندم. مردک برفی واژگون شده بود. چشم 
جایِ باغچه را نگریستم. هیچ ندیدم. خسرو که پشتِ سرم آمده بود،  چرخاندم و جای

 با آوایی لرزان پرسید:
 بینی؟ ـ چیزی می

 ـ نه.
ازگشتیم. آرامش از جانِ خسرو گریخته بود. رنگ به رخسار به آشپزخانه ب
 نداشت. پرسیدم:
 ؟است ات پریده ـ چرا رنگ

 به سختی آب دهانش را فرو برد و پاسخ داد:
 ـ هنگامی که رفتی، انگار یک آن چیزیِ بسیار ترسناک دیدم.

 ـ چه بود؟
 تم تا نزدِ تو باشم.سان آن ندیده بودم. ناخودآگاه گریخدانم، تاکنون چیزی هم ـ نمی
 ؟اش چه بود واره ـ رنگ

 ام. ترین چیزی که تاکنون دیده ـ سیاه... سیاه
آورد. باید  هایِ ترسناک پدید می ـ نگران نباش، پویشِ چاکرایِ چهارم گاه آزمون

 مینویی خواهی شد.غرَنَوگرنه گرفتارِ دیوهایِ اَ بر ترس خود چیره شوی
خواهش کردم بنشیند. مالشِ مسرم را بازگرداند. سخنانم نتوانست آرامشِ رمیدة ه

اش را نرم کرد. رویش را بوسیدم و  هایِ سخت شده اش، ماهیچه گردن و سرشانه
 دلداریش دادم و گفتم:
 خوابد. هایی، شتری است که درِ خانة هر اندیشمندِ جویایِ بینش می ـ چنین آزمون

 سر جنباند و گفت: خسرو
 شود از چاکرایِ چهارم بجهم؟ نمی ـ دوست ندارم دیوانه شوم.

 .، پشیمان خواهی شدـ اگر باشندگانِ جهانِ تاریکی را نشناسی



017   *** ربادل 

ن از آنچه در کوه گذشته بود کرد گفتاش را مالید و آغاز به سخن  یسردرگم پیشان
ها را  خوراکمان را خوردیم. میز را برچیدیم. شستنی. اش را پنهان کند تا نگرانی

 هایِ رفتیم و بر بستری پوشیده از گلبرگ هم به خوابگاهمانشستیم. دست در دست 
 غلتیدیم. زیبا





 
 





 
 

 
 
 

 دلشده
 
 
 

 سپیدپوش از بارشِ سنگینِ برفِ شبانه، خفته از سرمایِ زمستان، چنارهایِ شاخسارِ
شهر را در پرندگانِ سرسختِ  انبوهیِ شاخسارها اندازی دلنواز پدید آورده بود. چشم

در  ها جیغِ طوطی و جیغ ها گنجشک جیک جیک ها، کالغ قارِقار. دکر خود پنهان می
 تجریش میدانِ سویِ به آهسته. آورد نوازی پدید می هم آمیخته و هیاهویِ گوش

 را نگاهم ها و ریزش برف از شاخسارِ درختان درپیِ طوطی پی هایِ جیغ که رفتم می
و برخی  خوردند می برف ، برخیبودند نشسته ها شاخه ترینبلند بر سبز ربود. پرندگانِ

آسمانِ پوشیده از ابرهایِ تیره، . کشیدند بال زده، جیغ می تُک بودند و گاه بال به تُک
 0سر به زیر افکنده، شهریورروزِ رهگذران و برف از پوشیده رو پیاده آرام،خیابان 
 .بود یدلگیر

نرسیده بودم.  داشتم. بیمناک از سُر خوردن، چشم به زیرِ پایم دوخته آرام گام برمی
، در آشغال هایِ سیاهِ را دیدم که از دور مانندِ کیسه پوش چادر زنانی دور از ،میدان به

 آنان دیدنِ با بانوان و اندوشیزگ برخی. آزردند رها شده و چشم را می رو پیاده سپیدی
 همچنان و سرانده روسری زیرِ را موهایشان ،دیگر برخی ؛گشتند بازمی یا کرده کج هرا
 و داشت کوچکی روسریِ که بسته بودند سالمندی بانویِ راه را بر .رفتند می یشپ
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 زنِ چادریِ . بانویِ پیر بابود ریخته دوشش و پیشانی بر انبوهش و سپید گیسویِ
 . پرسیدم:ایستادم و کردم ستسُ پا. کرد می بگومگو بود هبست ه را بر اورا که گستاخی
 شده مادرجان؟ ـ چه
گوید موهایم را بیرون  ید میسپ شرمِ چشم یده بپرس مادرجان. بیاز این ورپر ـ
 م.آلوده کنناه ام که مردها را به گُ ریخته
تا بر  گشت ای می گویا دنبال بهانه و کرد می سر تا پایم را برانداز با خشم جوان زنِ
ی . همکارانش به آزردنِ دیگر دختران و بانوان سرگرم بودند، مردانِ سبزپوشمن بتازد

پاییدند. سخنانِ دادخواهانة زالِ  هم کنار خودروهایِ ویژه ایستاده و رهگذران را می
جو از چیستیِ رویداد و گشوده و رهگذران را از رفتن بازداشت. پرسشکسته برخی  دل

ها به سرزنش، زنانِ چادری را به تنگنا انداخت. زنان و دخترانی هم که  شدنِ زبان
رو به پرخاشگری آوردند  ،آزاران رها شوند ی از دستِ مردمگوی کردند با نرم تالش می

 و بانگِ فریادخواهی بلند کردند. کسانِ بیشتری گرد آمدند و هیاهو بر پا شد.
 بازویِ بانویِ سالخورده را گرفتم و پرسیدم:

 روید؟ ـ به بازار می
 ـ آری دخترم.
 برویم. ـ بفرمایید

 دارند.  تان هم دست از سرمان برنمیدارند، چلة زمس کار مردم چیزِ همه ـ با
 پیمانه یک و خرما بسته یک فروشگاهی از. رفتیم بازار نزدیکِ تا گوکنانو گفت
پوش و  رفت. نگاهی به گُنبدِ کاشی پرستشگاه سویِ به و گفت بدرود خرید. گندم

  .مرفت بازار سویِ به و کبوترهایِ نشسته بر آن انداختم
چرخیدن  تودرتو، هایِ داالن درگردش  هایِ آسمانه، طاقه ، نگریستن ببازار به رفتن
و بوییدنِ  خریدهایِ گاه به گاه مزمزه کردنِ خشکبارِ گوناگون،ها،  0هتِیمچ در

                                                           

 ـ تیمچه: کاروانسرایِ کوچک0
 



  010*** * شدهدل

 به چشمم که بودم گذاشته بازار به پا تازه .ام داشته می دوست کودکی از را ها 0چاشنی
 میزهایشان رویِ آنها چیدنِ سرگرم اه فروش  میوه که افتاد ای تازه هایِ میوه و ها سبزی
 فروتنانه و داد را مپاسخِ درود. گفتم درود آشنا رفتم و فروشی میوه سویِ به بودند.
چگونگیِ گذرانِ روزگارِ  از و مگرفت را به پرسش او خمید. کمی و نهاد سینه بر دست

با . داد یمها پرسش کنندة خرسندی به هایی نمایان پاسخ پرسیدم. اش خودش و خانواده
 گفتم:شادی 
 !خوبی هایِ سبزی و ها میوه ـ چه
 گفت: و کرد دراز سویم به و برداشت وییستنبدَ

 است. چابهار ـ بارِ
 پرسید: فروشنده. گفتم به به و بوییدم را ودستنب
 ؟خوب است بزرگمهر ـ استاد

 . ـ خوب است
 ـ کم پیدا است!

 است. خود یدانشگاه رهایِکاـ گرفتارِ 
 بانو؟ خواهید می چه بفرمایید. مانند است ه باشد، جوانمردی کمپایندـ 

 بیرون کیفم از را دستبافت هایِ زنبیل از یکی .دادم سفارش را خواستم می آنچه
گفتم و  بدرود. بچیند درونش را هایم میوه و ها سبزی تا دادم فروش میوه به و آوردم

  بزنم. بازار در چرخی داشتم نیاز انهابد کهکاالهایی  دیگر نِخرید برایِ تا راه افتادم
 با کوتاه پاسخی و پرسش از پس ،مرفت خشکبار هایِ فروشگاه از یکی سویِ به

 که خشک انجیرِ چندگونه کردنِ مزمزهبه  ،مشناخت را می او کودکی از که پیرمردی
 مردِ با گوو گفت  سرگرمِ ،سپید ریش خشکبارفروشِ. شدم سرگرم نمودند می تازه
 ینچند نشدنِ پرداخت از و بود ورشکسته ای کارخانه کارگرِ گویا که بود نسالیمیا
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 پروا بی گشاید می دادخواهی به لب کسی تا گفت می و نالید می شستمزدد ةماه
، واماندگی در چهره و آوایش آشکار بود و از داشت دردرپُ دلی کنند. می سرکوبش
 .راند استخوان سخن می به کارد رسیدنِ

و  بسیاری داشته پیامدهایِ خوب و بدِ شهری زندگیِ به روستایی زندگیِ نیدگرگو
نوینِ  نیازهایِ ی،زندگیِ شهرپیچیدگیِ روزافزونِ در روزگارانِ باستان،  .دارد

جویی و  چاره بهرا  کشور ریزانِ برنامه و خردمندان کرد که می پدیدار یروزافزون
در روزگارانِ جمشیدی انجام گرفت و  شهری سازماندهیت. نخستین داش تکاپو وامی

 بندی هدست هایِ نمایانگر پیشة آنان با نام ،مردمان بر پایة پیشة خود در چهار گروه
 :دندش

ــرد نُخُســت آلــتِ  جنــگ را دســت بُ
 

ــپُرد    ــردان س ــه گُ ــتن ب ــام جُس  0درِ ن
 

ــوانیش  ــان خـ ــه آثوربـ ــی کـ  گروهـ
 

ــیش     ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
 

ــروه    ــانِ گـ ــان از میـ ــدا کردشـ  جـ
 

ــوه   ــرد کـ ــه کـ ــتنده را جایگـ  پرسـ
 

ــناس   ــرُه را ش ــر گُ ــه دیگ ــودی س  بس
 

 کُجا نیسـت از کـس بریشـان سـپاس     
 

ــد   ــود بدرون ــد و خ ــد و ورزن  بکارن
 

ــرزنش نشــنوند   ــاهِ خــورش س ــه گ  ب
 

ــوش   ــورده ن ــن آزاده و خ ــانِ ت  ز فرم
 

 از آوایِ پَیغــــاره آســــوده گــــوش 
 

 تــــن آزاد و آبــــاد گیتــــی بــــدوی
 

ــوده از داور و گفــ    2وگــوی تبرآس
 

ــی  ــد اهتوخشـ ــه خواننـ ــارم کـ  چهـ
 

 ورزان بــا سرکشــی  هــم از دســت  
 

ــود   ــه ب ــان پیش ــان همگِن ــا کارش  کُج
 

ــود    ــه ب ــه پُراندیش ــان همیش  1روانش
 

در آن روزگارانِ موبد ـ شهریاری، فرمانروایانِ سوفی ـ جنگاور بر شهرها فرمان 
ر کشاورزان و ب شده بودند و با هم  دست هم ورانموبدان و جنگاراندند.  می
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 و ه بودشدنِ آنان به گسترشِ شهرها انجامید 0انباز کردند. فرمانروایی می ورزان دست
آرام از  آرام روزگاری درخشان پدید آورده بود. موبدان و شهریارانِ به هم پیوسته،

 شدند: ، بر تختِ سروری برکشیده میفرومایگیِ بندگی
ــخنگوی آزاده  ــت آن س ــرد چــه گف  م

 

 2کـــاهلی بنـــده کـــرد کـــه آزاد را 
 

آنان  چراکه، ؛یافت ای روزافزون افزایش می ان به گونهموبد ـ شهریارخودکامگیِ 
این خودکامگی بیش از همه، بر موبدان و  .پنداشتند می خود را برتر از همة مردمان
 .پرورد آمد و رشک، کین و بیم در دل ایشان می گُردانِ جنگاور گران می

وریِ کارِ ایشان افزود.  بر بهره ،کار شدنِ مردمان م و ویژهها از ه جدا شدنِ پیشه
مردانِ آموزگار  ها، افزایشِ شمارِ دین ها، بزرگ شدنِ کارگاه گسترشِ کشتزارها و باغ
د. در این میان، انباشتِ کر تر می شهرها را بزرگ و بزرگ و جنگاورانِ کارآزموده،

یِ دیگر در شهرهاایِ بیشینة کاالها کشاند تا بر گروهی را به بازرگانی می کاالها،
خریدار بجویند. آمد و شدِ بازرگانان، میانِ شهرها، روستاها و کشورها نیز، به افزایشِ 

 انجامید. می آگاهیِ مردمان از رویدادهایِ جهان
بیمی از سویِ  سو و افزایشِ آسایش و بی انباشتِ سرمایه و دارایی در شهرها از یک

ای که تنها  به گونه .کشاندبینی  ان را به گستاخی و خودبزرگموبد ـ شهریاردیگر، 
موبدان و جنگاوران خود را شایستة نشستن بر تختِ پادشاهی پنداشتند و ناخرسندی 

 را برانگیختند:
ــد    ــی بنگری ــتِ مِه ــه تخ ــک ب  یکای

 

 بــه گیتــی جــز از خویشــتن را ندیــد 
 

ــزدان  ــاهِ یـ ــرِ شـ ــناس ز گیتـــی سـ  شـ
 

 ســـپاسز یــزدان بپیچیـــد و شـــد نا  
 

ــد   ــکر بخوانـ ــان را ز لشـ  گرانمایگـ
 

ــد   ــیشِ آنهــا بران ــه ســخن پ  چــه مای
 

ــان    ــالخورده مِه ــا س ــت ب ــین گف  چُن
 

ــدانم جهــان    کــه جــز خویشــتن را ن
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ــد    ــد پدی ــن آم ــان از م ــر در جه  هن
 

 چــو مــن نــامور تخــتِ شــاهی ندیــد 
 

 جهــان را بــه خــوبی مــن آراســتم    
 

ــان  ــتم   چُن ــا خواس ــی کُج ــت گیت  س
 

 سـت  امتـان از مـن  خور و خواب و آر
 

 سـت  همان پوشـش و کامتـان از مـن    
 

ــت   ــاهی مراس ــیم و ش ــی و دیه  بزرگ
 

 که گوید که جز من کسی پادشاست 
 

ــون   ــرفگنده نگـ ــدان سـ ــه موبـ  همـ
 

 چرا کس نیارسـت گفـتن نـه چـون     
 

 چُــن ایــن گفتــه شــد فــر  یــزدان ازوی
 

 وگوی شد پُر از گفت بگشت و جهان 
 

ــار     ــا کردگ ــت ب ــون بپیوس ــر چ  هن
 

 ست انـدر آورد و برگشـت کـار   شک 
 

 گفت آن سخنگوی با ترس و هوش چه
 

 که خسـرو شـدی بنـدگی را بکـوش     
 

 به یزدان هر آنکس کـه شـد ناسـپاس   
 

 به دلش اندر آیـد ز هـر سـو هـراس     
 

 گـون گشـت روز   به جمشید بـر تیـره  
 

ــی   ــر  گیت ــت آن ف ــی کاس ــروز هم  0ف
 

 ســـیه گشـــت رخشـــنده روزِ ســـپید
 

 شــــیدگسســــتند پیونــــد بــــا جم  
 

 بــــرو تیــــره شــــد فــــر هِ ایــــزدی
 

ــابخردی    ــد و نـ ــژ ی گراییـ ــه کـ  بـ
 

ــروی   ــویی خس ــر س ــد از ه ــد آم  پدی
 

 یکـــی نـــامجویی بـــه هـــر پهلـــوی 
 

ــاخته  ــرده و جنـــگ را سـ ــپه کـ  سـ
 

 2دل از مهـــرِ جمشـــید پرداختـــه   
 

سریِ فرمانروایانِ واگرایی و خود به انشهریار ـ موبد خودکامگیِ که روزگاری در
 اهریمن با هاکَدَ یژ، تازیانِ اَگزار دشتِ سوارانِ نیزهدر ود، کوچک انجامیده ب

خواری پیش  ته و گوشت، ددمنشی آموخرا پذیرفته هادیو پیمان شده، سرسپردگی به هم
 گرفته بودند:

 یکــی مــرد بــود انــدران روزگــار    
 

 گـــزار  وارانِ نیـــزه ز دشـــتِ ســـ   
 

ــم نیک   ــاه و ه ــم ش ــه ه ــردگرانمای  م
 

 ســـرد ز تـــرسِ جهانـــدار بـــا بـــادِ 
 

                                                           

 .01و  00ـ همان، ص 0
 .10ـ همان، ص 2

 



  011*** * شدهدل

 کـــه مـــرداس نـــامِ گرانمایـــه بـــود 
 

 0بــه داد و دهــش برتــرین پایــه بــود 
 

ــی    ــدامن را یک ــرین پاک ــد م ــر بُ  پس
 

ــدکی     ــود ان ــره نب ــر به ــش از مه  ک
 

ــود  ــح اک بـ ــام رـ ــانجوی را نـ  جهـ
 

 دلیـــر و سبکســـار و ناپـــاک بـــود 
 

ــاه   ــیس روزی پگ ــه ابل ــد ک ــان بُ  چُن
 

 بیامــــد بســــانِ یکــــی نیکخــــواه 
 

ــر از راهِ ــرد دلِ مهتـــ ــی ببـــ  نیکـــ
 

 جــوان گــوش گفتــارِ او را ســپرد    
 

 بدو گفت پیمانـت خـواهم نُخُسسـت   
 

 پــس آنگــه ســخن برگشــایم درســت 
 

 دل گشت و پیمـانش کـرد   جوان نیک
 

 چُنان چـون بفرمـود سـوگند خـورد     
 

ــن   ــویم ز بُ ــس نگ ــا ک ــو ب ــه رازِ ت  ک
 

ــخن    ــویی س ــه گ ــنوم هرچ ــو بش  ز ت
 

 بدو گفـت جـز تـو کسـی کدخـدای     
 

 ی بــا تــو انــدر ســرایچــه بایــد همــ 
 

 ش پسر چون تـو بـود   چه باید پدر که
 

ــنُود     ــد شُ ــن ببای ــدت از م ــی پن  یک
 

ــن خواجــه  ــر ای ــه ب ــالخورد زمان  ی س
 

ــورد      ــدر ن ــو ان ــد ت ــر مان ــی دی  هم
 

 ور گــاهِ اوی بگیــر ایــن ســرِ مایــه   
 

ــاهِ اوی     ــان ج ــدر جه ــد ان ــرا زیب  ت
 

ــه  ــرین گفت ــای  گ ــو آری بج ــن ت  ی م
 

 خــدایجهــان را تــو باشــی یکــی کد 
 

 چــو رــح اک بشــنید و اندیشــه کــرد
 

ــر ز درد   ــش پُ ــد دل ــدر ش  ز خــونِ پ
 

 به ابلـیس گفـت ایـن سـزاوار نیسـت     
 

 دگــر گــوی کــین از درِ کــار نیســت 
 

 بدو گفـت اگـر بگـذری زیـن سـخن     
 

ــن   ــان ز بُـ ــوگند و پیمـ ــابی ز سـ  بتـ
 

ــد    ــوگند و بن ــت س ــه گردن ــد ب  بمان
 

 شوی خوار و مانـد پـدرت ارجمنـد    
 

ــا ــردِ تـ ــرِ مـ ــدسـ ــه دام آوریـ  زی بـ
 

ــد   ــانِ او برگزی ــد کــه فرم ــان ش  چُن
 

ــن بگــوی   ــا م ــاره ب ــین چ ــید ک  بپرس
 

ــوی    ــه مج ــت راه و بهان ــه رویس  چ
 

ــرا    ــازم ت ــاره س ــن چ ــت م ــدو گف  ب
 

 بــه خورشــید ســر برفــرازم تــرا     
 

ــرای   ــدر سـ ــا را در انـ ــران پادشـ  مـ
 

ــای    ــه ج ــد گرانمای ــتان بُ ــی بوس  یک
 

                                                           

 .01ـ همان، ص 0
 



011   آرمان شهین

 گرانمایـــــه شـــــبگیر برخاســـــتی
 

 ش برآراســــــتینیـــــای  ز بهـــــرِ  
 

ــاغ    ــه ب ــه ب ــتی نهفت ــن بشس ــر و ت  س
 

ــراغ     ــردی چـ ــا او نبُـ ــتنده بـ  پرسـ
 

ــد  ــیس بنــ ــه ابلــ ــرآورد وارونــ  بــ
 

ــی ژرف  ــد  یک ــه ره بربکن ــاهش ب  چ
 

ــامجوی   ــرِ نــ ــان مهتــ ــرِ تازیــ  ســ
 

ــاد روی     ــاغ بنه ــویِ ب ــد س ــب آم  ش
 

 چــاه چــو آمــد بنزدیــکِ آن ژرف  
 

 یکایک نگـون شـد سـرِ بخـتِ شـاه      
 

 کسـت پسـت  به چـاه انـدرافتاد و بش  
 

ــک   ــد آن نی ــزدان  ش ــردِ ی ــت م  پرس
 

 چــاه پــس ابلــیس وارونــه آن ژرف  
 

 بـه خـاک انـدر آگنـد و بسـپرد راه      
 

ــرد   ــاهِ آزادم ــد ش ــک و ب ــر نی ــه ه  ب
 

 بــه فرزنــد بــر نــازده بــادِ ســرد      
 

ــاز و بــه رنــج   همــی پروریــدش بــه ن
 

 بـــدو بـــود شـــاد و بـــدو داد گـــنج 
 

ــدِ اوی  ــوخ فرزنـ ــدگهر شـ ــان بـ  چُنـ
 

 شـــرم پیونـــدِ اوی نجُســـت از ره  
 

ــتان    ــت همداس ــدر گش ــونِ پ ــه خ  ب
 

 ز دانـــا شنیدســـتم ایـــن داســـتان    
 

ــر ه   ــود ن ــد گــر ش ــدِ ب ــیر کــه فرزن  ش
 

ــر      ــد دلی ــم نباش ــدر ه ــونِ پ ــه خ  ب
 

 مگــر در نهــانش ســخن دیگرســت   
 

ــا مادرســــت  ــده را راز بــ  پژوهنــ
 

ــبک ــدادگر   سـ ــح اکِ بیـ ــه رـ  مایـ
 

 بــدین چــاره بگرفــت گــاهِ پــدر     
 

ــرِ    ــاد افسـ ــر برنهـ ــه سـ ــانبـ  تازیـ
 

ــان   ــود و زیـ ــید سـ ــان ببخشـ  بریشـ
 

ــخن   ــد آن س ــته دی ــیس پیوس ــو ابل  چ
 

ــن      ــد بُ ــو افگن ــد را ن ــدِ ب ــی پن  یک
 

ــویِ   ــر س ــت گ ــدو گف ــافتی  ب ــن ت  م
 

 ز گیتـــی همـــه کـــام دل یـــافتی    
 

 اگـــر همچُنـــین نیـــز فرمـــان کنـــی
 

ــی   ــان کنـ ــار و پیمـ ــی ز گفتـ  نپیچـ
 

 جهــان سربســـر پادشــاهی تراســـت  
 

 اسـت دد و مردم و مـرغ و مـاهی تر   
 

 چو این کرده شد سـازِ دیگـر گرفـت   
 

 یکی چاره کرد از شـگفتان شـگفت   
 

ــتن  ــت از خویشــ ــوانی برآراســ  جــ
 

ــخن  ــاک  س ــادل و پ ــوی و بین ــن گ  ت
 

 همیــدون بــه رــح اک بنهــاد روی   
 

 وگـوی  نبودش جـز از آفـرین گفـت    
 



  017*** * شدهدل

ــورم    ــاه را درخ ــر ش ــت اگ ــدو گف  ب
 

ــوالیگرم    ــاک خـ ــامور پـ ــی نـ  یکـ
 

ــواختش   ــح اک بنـ ــنید رـ ــو بشـ  چـ
 

ــاختش     ــه س ــورش جایگ ــرِ خ  ز به
 

 ی پادشــــا خانــــه کلیــــدِ خــــورش
 

ــانروا   ــتورِ فرمـــ ــدو داد دســـ  بـــ
 

ــرورش  ــان پـ ــود آن زمـ ــراوان نبـ  فـ
 

 هـا خـورش   که کمتر بُـد از کُشـتنی   
 

 ز هــر گوشــت از مــرغ و از چارپــای
 

 خورشگر بیـاورد یـک یـک بجـای     
 

ــیر   ــانِ ش ــر س ــرورد ب ــونش بپ ــه خ  ب
 

ــر    ــا را دلیـ ــد پادشـ ــا کنـ ــدان تـ  بـ
 

ــد ســخ ــدش فرمــان کن  ن هرچــه گوی
 

 بـــه فرمـــانِ او دل گروگـــان کنـــد 
 

ــه دادش نُخُســت خــورش زرده  ی خای
 

 بدان داشـتش یـک زمـان تندرسـت     
 

ــخت   ــرد س ــرین ک ــرو آف  بخــورد و ب
 

 مَژه یافت و خوانـدش وُرا نیکبخـت   
 

ــیسِ   ــت ابل ــین گف ــگ چُن ــاز نیرن  س
 

 فــراز کــه جاویــد زی شــاد و گــردن 
 

 خـورش که فـردات زان گونـه سـازم    
 

ــرورش    ــر پـ ــدت سربسـ ــزو آیـ  کـ
 

 برفت و همـه شـب سـگالش گرفـت    
 

 که فردا ز خوردن چه سازم شـگفت  
 

ــدِ الژورد  ــون گنبــ ــر روز چــ  دگــ
 

ــاقوتِ   ــود یــ ــرآورد و بنمــ  زرد بــ
 

ــ  خــورش ــک و تَ ــایِ کب ــپیده  ذروِ س
 

 بســـازید و آمـــد دلـــی پُرامیــــد    
 

 شه تازیان چون به خـوان دسـت بُـرد   
 

 پردخــرد مهــرِ او را ســ   ســرِ کــم  
 

 ســـدیگر بـــه مـــرغ و کبـــابِ بـــره
 

 بیاراسـت خـوان از خـورش یکســره    
 

ــوان    ــاد خ ــو بنه ــارم چ ــه روزِ چه  ب
 

 خــورش کــرد از پشــتِ گــاوِ جــوان 
 

 بــدوی انــدرون زعفــران و گــالب   
 

 همان سالخورده مـی و مشـکِ نـاب    
 

 چو رح اک دست اندرآورد و خـورد 
 

ــرد   ــیوار م ــدش زان هُش ــگفت آم  ش
 

ــا     ــه ت ــر ک ــت بنگ ــدو گف  آرزوی ب
 

 چه خواهی بخواه از من ای نیکخوی 
 

ــا   ــای پادش ــت ک ــدو گف ــگر ب  خورش
 

ــانروا   ــاد و فرمـ ــزی شـ ــه بـ  همیشـ
 

ــت   ــرِ تُس ــر از مه ــر پُ ــرا دل سراس  م
 

 ی جــانم از چهــرِ تُســت همــه توشــه 
 



018   آرمان شهین

ــاه   ــه پیروزشـ ــتم بـ ــی حاجتسـ  یکـ
 

 وُگــر چــه مــرا نیســت ایــن پایگــاه  
 

 اوی کــه فرمــان دهــد تــا ســرِ کِتــ ِ 
 

 لم بــرو چشــم و روی ببوســم بمــا  
 

 چـــو رـــح اک بشـــنید گفتـــارِ اوی
 

ــازارِ اوی   ــت بـــ ــانی ندانســـ  نهـــ
 

ــو    ــامِ ت ــن ک ــن ای ــت دادم م ــدو گف  ب
 

ــدی   ــو بلن ــامِ ت ــن مگــر ن ــرد ازی  بگی
 

ــتِ اوی    ــون جف ــو چ ــا دی ــود ت  بفرم
 

ــفتِ اوی    ــرِ سُ ــه داد از ب ــی بوس  هم
 

ــد  ــین ناپدیـ ــد در زمـ ــید و شـ  ببوسـ
 

 کس اندر جهـان ایـن شـگفتی ندیـد     
 

ــت   دو ــتفش برُس ــیاه از دو ک ــارِ س  م
 

 جُست گشت و از هرسویی چاره غمی 
 

ــیاه    ــارِ س ــر دو م ــد ه ــرانجام ببری  س
 

ــاه   ــ ِ شـ ــاره از کتـ ــد دگربـ  برآمـ
 

ــکانِ فرزانـــه گـــرد آمدنـــد     بزشـ
 

 هـا زدنـد   همه یک به یـک داسـتان   
 

ــگ   ــه نیرن ــر گون ــاختند  ز ه ــا س  ه
 

 مــــران درد را چــــاره نشــــناختند 
 

ــانِ بزشــکی پــس ابلــیس      تفــتبس
 

ــت    ــح اک رف ــزدِ ر ــی ن ــه فرزانگ  ب
 

ــود    ــار ب ــودنی ک ــین ب ــت ک ــدو گف  ب
 

 بمان تـا چـه گـردد چـه بایـد درود      
 

 خورش ساز و آرامشان ده بـه خـورد  
 

ــرد  نشــاید جــزین چــاره   ــز ک ــی نی  ی
 

 شــان خــورش بجــز مغــزِ مــردم مــده
 

ــرورش   ــن پ ــد ازی  مگــر خــود بمیرن
 

 وجــوی دیــوان ازیــن جســت ســر نــر ه
 

 وگوی گفت اندریندید  وچه جست چه 
 

ــان    ــازد نه ــاره س ــی چ ــا یک ــر ت  مگ
 

 0مانــد ز مــردم جهــان هکــه پردختــ 
 

گوش به سخنانِ کارگرِ رنجور از بیداد  کرد، را بازبینی می هاکَدَ ژیمغزم داستانِ اَ
 کوتاه، درنگی از پسکردم.  گون را مزمزه می سپرده بودم و در دهان انجیرهایِ گونه

. پیرمرد دادم سفارش خواستم می آنچه .بریدم را مهمانش و ندهفروش گویِو گفت رشتة
او سپردم. راه افتادم تا زنبیلی از کیفم بیرون کشیدم و به ای نوشت.  همه را رویِ برگه

  فروشی بروم. به چاشنی
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شوند.  فرازیستی، دچارِ دگرسانی می  هایِ نیازهایِ زیستیِ مردمان، با پیدایشِ انگیزش
هایِ فرهنگیِ  شود برایِ پیدایشِ سازمان ای می ایِ زیستی، بهانهدگرسان شدنِ نیازه

ها، باورها، دانش  مایه دستشوند که بر پایة  هایی پدیدار می روی، گروه گوناگون. بدین
خود را در  ،هایِ فرهنگی ویژگی کنند. ریزی می ی پیا فرهنگِ ویژه ،خود و بینش

بزارسازی، سرایندگی، نوازندگی، ها، نگارگری، ا ، آرایهپوشاکخوراک، نوشاک، 
 کند. آوازخوانی و دیگر نمودهایِ فرهنگی نمایان می

 ویژه در پیکر، به به انباشتنِ پیه در دگرسان شدة نیازی زیستی است که ،چرانی شکم
کند.  انجامد. برآمدنِ شکم، کارکردِ چاکراهایِ دوم و سوم را آشفته می شکم می
 کار است.اندر چگونگیِ پویشِ چاکرایِ چهارم دستدر  نیزسامانیِ این چاکراها  نابه
تواند چون  هایِ سوفیانه، می زمان شدنِ گرفتاری به پُرخوری با پیدایشِ گرایش هم

 پروری فروبکشد. گردابی نیرومند ما را به ژرفایِ تن
نشینانِ دیوپرست  با تازشِ کوه ی، که مردمانِ روستایی ـ شهریتهمورتدر روزگارانِ 

مردان به  چگونگیِ دستیابیِ دینرازِ  کردند، ژوهندگانِ آزاده تالش می، پندو بودرویار
را بگشایند و دریابند که چرا تازیانِ دیوپرست  هایِ برآمده از جادویِ سیاه توانمندی

ای بجز پیروی از روشِ  روی، چاره باکیِ ددمنشانه دارند. بدین در خونریزی و کشتار، بی
 ند:نداشت سوفیان زندگیِ

 مَــرو را یکــی پــاک دســتور بــود    
 

ــود    ــد دور ب ــردارِ ب ــش ز ک ــه رای  ک
 

 خَنیده بـه هـر جـای و شهرسـپ نـام     
 

 نَزَد جز به نیکی بـه هـر جـای گـام      
 

ــب   ــوردن دو ل ــته ز خ ــه روز بس  هم
 

ــب    ــای ش ــر پ ــدار ب ــیشِ جهان ــه پ  ب
 

 چو جان بر دلِ هر کسی بـود دوسـت  
 

 نمــازِ شــب و روزه آیــینِ اوســت    
 

ــو   ــه بـ ــرِ مایـ ــاه را سـ ــرِ شـ  د اختـ
 

ــدخواه را    ــانِ بـ ــد جـ ــد بُـ  0درِ بنـ
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بودند.  هاکَدَ ژیبستان با دیوها نیازمندِ ساختنِ نیرویِ اَ مردانِ سوفی، برایِ بده دین
مینویی را غرَنَاین نیرویِ کاهندة زندگی و خوشایند برایِ دیوهایِ اَدر جهانِ سپنتایی، 

 روی، سوفیانِ س یا درد و رنج باشند. بدینتوانند بسازند که دچارِ تر می تنها مردمانی
ترساندنِ پس از چیره شدن بر ترس خود، تنها راهِ پیشِ رویشان،  شده با دیوها،آشنا

با شکنجة خود یا آزار دادنِ دیگران به  بود تا و دیگرآزاری خودآزاریدیگران، 
تا خشنودیِ  ندرا بسازند و به دیوها پیشکش کن هاکَدَ ژیاَنیرویِ  هایِ گوناگون، روش
 فراهم گردد. آنها

ا از گرسنگی ت گرفتند سوفیانِ دیوپرست که گریزان از کار بودند، روزها روزه می
دیوها  ،چراکه داری آماده شوند؛ زنده ا برایِ شبخوابیدند ت یا می و تشنگی آزار ببینند

ویش هایِ تاریک و سرد و خاموش خ ها از جایگاه از روشناییِ روز گریزانند و شب
چرانی،  داران، با فرارسیدنِ شب به شکم گردند. روزه خزند و دنبالِ شکار می بیرون می

 پرداختند. نماز گزاردن و پرستشِ دیوها می
باکیِ دیوپرستان از  جوی نیز برایِ آگاهی از رازِ نیرومندی و بی فرزانگانِ چاره

رخی رازهایِ جادویِ روشِ سوفیانة آنان پیروی کردند و پس از پرده برافکندن از ب
آزاریِ تازیان  ه مردمسیاه، پادشاهانِ پاسدارِ روستاها و شهرها را راهنمایی کردند تا ب

 پایان دهند:
 همـــه راه نیکـــی نُمـــودی بـــه شـــاه

 

ــاه    ــتی پایگـ ــتی خواسـ ــه راسـ  همـ
 

ــدی  ــالوده گشــت از ب ــن آن شــاه پ  چُ
 

ــزدی   ــر هِ ایــــ ــد ازو فــــ  بتابیــــ
 

 هــرِمَن را بــه افســون ببســتبرفــت آ
 

ــت    ــارگی برنشس ــزرو ب ــر تی ــو ب  چ
 

ــاختی     ــنش برس ــان زی ــا زم ــان ت  زم
 

ــاختی     ــیش برتـ ــردِ گیتـ ــی گِـ  همـ
 

ــردارِ اوی  ــد کـ ــوان بدیدنـ ــو دیـ  چـ
 

 کشــــیدند گــــردن ز گفتــــارِ اوی 
 

ــیار  ــو بســ ــن دیــ ــدند انجمــ  مَرشــ
 

ــر    ــاج و ف ــد ازو ت ــه مانن  کــه پردخت
 

 آگــه شـد از کارشــان  چـو طهمـورت  
 

ــان   ــت بازارشـ ــفت و بشکسـ  برآشـ
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ــر  ــه فـ ــان  بـ ــتش میـ ــدار بسـ  جهانـ
 

 بــه گــردن بــرآورد گــرزِ گــران     
 

ــر ه  ــه نـ ــون  همـ ــوانِ افسـ ــران دیـ  گـ
 

 برفتنـــد جـــادو ســـپاهی گـــران    
 

ــیه ــده ســ ــرو دمنــ ــان پیشــ  دیوشــ
 

ــو    ــیدند عَ ــمان برکش ــه آس ــه ب  0هم
 

مردان و سوفیان از زندگیِ روستایی و شهری، همچنین،  از سویِ دیگر، گریزانیِ دین
ویژه در برخورد با زنانِ فرزانه  اشگریِ دیوخویانة آنان، بهخودپسندی، بدزبانی و پرخ

اند، آنان را از  و فرهیخته که همواره زبانیِ گشاده برایِ سرزنشِ مردانِ دیوانه داشته
مردان و سوفیان  روی، دین گزیدند. بدین کرد یا زنان از ایشان دوری می زنان گریزان می

هایِ همیشگیِ  یمرزی از بدکارگ دند و کونآور بارگی روی می برایِ کامجویی به هم
 ایشان بوده و هست:

ــه   ــح اکِ وارون ــینِ ر ــس آی ــوی پ  خ
 

 بُـدش آرزوی  چُنان بُد که چـون مـی   
 

ــتی  ــی یکـــی خواسـ ــردانِ جنگـ  ز مـ
 

 بکشـــتی کـــه بـــا دیـــو برســـاختی 
 

ــوبروی   ــری خـ ــامور دختـ ــا نـ  کُجـ
 

 وگـوی  گفت به پرده اندرون پاک بی 
 

ــوی   ــیشِ خ ــردیش در پ ــتنده ک  شپرس
 

 2نه بر رسمِ دین بُـد نـه آیـینِ کـیش     
 

هایم پُر شد. راهِ بازگشت پیش گرفتم. نزدِ خشکبارفروش رفتم و  اندک زنبیل اندک
هایی که  فروش هم زنبیلِ دیگر را پُر کرده بود. او با دیدنِ زنبیل ام را گرفتم. میوه زنبیل

اند. سپاسگزاری کردم و در دست داشتم، شاگردش را فراخواند تا بارم را به خانه برس
  گفتم نیازی به یاری نیست. پافشاری کرد. نپذیرفتم.
* 

 بهوار  گله گروهی. لولیدند می هم در گردآمده در خیابان شورمندِ مردمانِ انبوهِ
گرفته  مردِ پناه پاسدارانِ دین کردند. می مستانه هیاهو و دویدند می سیاه خودرویی دنبالِ
 به چشم اندوهگین. دشو باز راه راندند تا ستانِ شیفته را پس میفرود ،سیاه خودرویِ در
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 ای فرومایگانِ خردباخته وارِ دیوانه دُژرفتاریِ به ناباورانه .بودم دوخته نما جهان جامِ
کاله بودند و برایِ نمایشِ سرسپردگیِ خود سر  که شیدایِ خدایگانی سیه نگریستم می

 .شناختند از پا نمی
رفتارِ  هنجاریِ به نا کرد. می همراهی را شرمانه بازیِ بی سیاه آن انهپرست میهن سرودی
 ای ایران، ای مرز پرگهر... دلنشینِ زِآوا خراشید و پریشان آرامشِ روانم را می کنش

 در خروسی بانگِ ،بودم شده ی شگفتکشمکش گرفتارِ. ددمی می جانِ تازه در کالبدم
هایِ  لب دالرام، خندانِ نگارة دیدنِ با و برداشتم را همراهم گوشیِ .پیچید خانه
 کردم روشن را گوشی. نما را خاموش کردم لبخند آراسته شد. جامِ جهان ام به آویخته

 گفتم. درود مهربانم دوستِ به و
 .گذاشتم میز رویِ و برداشتم را زنبیلِ پُر از میوه و سبزی و رفتم آشپزخانه به
رویِ کاسة  بدرود با دوستم، آب از کشید. پسوگو با دالرام چندان به درازا ن گفت
آورده، در  ناز زنبیل بیروها را  آب را باز کردم. میوه شویی را بستم و شیرِ 0اَستَک

ریختم.  ها را زنبیل بیرون میز گذاشتم و سبزی ی رویِبزرگ سبد. مکاسة رویین ریخت
هنوز گرمِ  ازیدم.دست به کار شدم و زمزمه آغ رِ آب را بستم و پشتِ میز نشستم.شی

کار نشده بودم که آوایِ زنگ در خانه پیچید. برخاستم و به سویِ دربازکن رفتم. 
 گوشی آن را برداشتم و پرسیدم:

 ـ کیستی؟
 آوایِ آشنایی به گوش رسید:

 جان، فرناز هستم. ـ درود شهین
 ـ بفرمایید.
  خودکار را فشردم و پرسیدم:دربازکنِ کلیدِ 

 ـ باز شد؟
                                                           

 خوری. ـ استک: ظرفِ خوراک0
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 سپاس.ـ آری، 
تم. فرناز و پریسا درِ سرای را گشودم و به ایوان رف شالی پشمین رویِ دوش انداختم.

هایِ هم  ونهدرود گفتیم و همدیگر را به آغوش کشیده، بوسه بر گ از راه رسیدند.
مهمانان داشتند آویز آویختم.  در را بستم و پشمینه را به ریخت زدیم. به خانه رفتیم.
، برایِ پذیرایی دست شستنِ ، راهیِ آشپزخانه شدم و پس ازردندک خود را سبکبار می

از دوستانِ گرامی، سرگرمِ آماده کردنِ نوشیدنی شدم. فرناز و پریسا به آشپزخانه 
 درنگ پشتِ میز نشستند. فرناز گفت: آمدند و بی

 ای. هایِ تر و تازه ـ چه سبزی
 شود. چیز پیدا می هایش خوب است، چلة زمستان هم همهـ باالشهر این چیز
 شهر ندارد. شود، باالشهر و پایین چیز پیدا می جا، همه ـ پول که باشد همه

 پیچید. پس از آماده کردنِ آشپزخانه در هویج خرت و سپس بویِ آوایِ خرت
گذاشته،  دستی سفالین رین، هر جام را در پیشهایِ بلو دمنوش و ریختنِ آن در جام
 ها را رویِ شتم. هنگامی که رو برگرداندم تا نوشیدنیکنارشان تبرزین و شیرینی گذا

 خورد. گفتم: میز بگذارم، دیدم که پریسا هویجی به دست گرفته و می
 شوی. ـ نشسته نخور بیمار می

 خندید و گفت:
 ـ بادمجانِ بم آفت ندارد.

میز  خود را هم رویِ ها را پیشِ رویشان گذاشتم، سپاس گفتند. دمنوشِ نوشیدنی
 هایِ روزگار پرسیدم. پریسا گفت: و نشستم. از بازیگذاشتم 

 خان را شنیدی؟ ـ سخنرانیِ دیروزِ کوتول
 شب به خانه رسیدیم. نیمه نزدیکِـ نه، دیروز رفته بودیم کوه. 

 ـ تا چکاد رفتید؟
 ـ آری. نتوانستیم چندان در چکاد درنگ کنیم، توفان شد، بازگشتیم.
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 فرناز گفت:
 ای، بسیار شاد شدم. ا خسرو آشتی کردهـ از فرانک شنیدم که ب

سبد را پیش کشید و به پاک  میز گذاشت. خندیدم، پریسا کونة هویج را رویِ
 کردنِ سبزی سرگرم شد. پرسیدم:

 گفت؟ می ـ یارو چه
 ـ کدام یارو؟
 فرناز گفت:
 !ـ پدیدة هزاره
 ستمگران با تا آمد خواهد بهار در راه است. او گفت میر... ردکِ اَنتَمَـ آها... 
 .دهد پایان ستمگری به و درآویزد

 م را مزمزه کردم و گفتم:ا هر سه خندیدیم. دمنوش
 ها بفرمایید بنوشید. ـ بچه

 به وگو دربارة باورمندیِ پنداربافان فرناز و پریسا دست از کار کشیدند. گفت
سواران  دشتِ هایِ به یادگار مانده از نوشته لگِ در آغاز شد. جهان پایانِافسانة 
 برخوردِ در آن زمان، که شده است سخن گفته روزگاری فرارسیدنِ از ،0گزار نیزه
دانیم که دانش و بینشِ  می خواهد انجامید. جهان پایانِ به زمین با بزرگ 2یا شخانه

افسانة پایانِ جهان از  با باورهایِ دینی آمیخته بوده است. مردمانِ روزگارانِ باستان
 ، ها یهودی مایاها، هندوها، ها، زرتشتی همة دینداران بوده و هست. باورهایِ بنیادین

هستند، هر کدام به بوده و هایِ بزرگِ زمین  ها که پیروِ دین مسلمان و ها مسیحی
ای از  نژادهمردِ ، ویژه ر دارند که در آستانة پایانِ جهان، در روزگاریباو ای گونه
 انِجهانی شمارِ خویش، با یارانِ انگشت و با همراهیِ خیزد میپا ای ویژه بر تخمه

  د.گشای می مانند ی بیدست به کشتار گرویده به بدی درآویخته،
                                                           

 های ایالم )عیالم( و سومر های دو سوی اروندرود، خاستگاه تمدن گزار: دشت دشت سواران نیزه -0

 سنگ. ـ شخانه: شهاب2
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 هی گفت و پرسید:بَ هاش را مزمزه کرد، بَ پریسا دمنوش
گاهِ  هنجار در چیست؟ چرا برخی که از کشتارهایِ گاه و بی ـ ریشة این باورِ نابه

آورند، برایِ  را دُژخیم به شمار می آنها کارانِراند دست آشوبند و افروزان برمی جنگ
ترین کشتارِ  کنند که مردی برخیزد و ددمنشانه فرارسیدنِ روزگاری روزشماری می

 جهان را راه بیندازد؟
، هاکَدَ ژیداستانِ پیدایشِ دینداری، جادویِ سیاه، پدیداریِ دُژپادشاهیِ تازیانِ اَ

را  برآوردنِ فریدون سر و دادخواهیِ کاوه دیداریِ کیشِ مهر، پرورشِ پهلوانان،پ
 و افزودم: برایشان بازگفتم

شده، بر پایتختِ تازیانِ  هلوانانِ مهرپرستِ فریدون خواندهکه پ در روزگارانیـ 
ا چیره شدند و زنانِ نژادة آلوده به بدکارگی و جادویِ سیاه را آزاد کردند ت هاکَدَ ژیاَ

را آشکار  هاکَدَ ژیاَ و آزادگی بازیافته، رازهایِ آزادگی از سر گیرند. زنانِ آزادی
سازمانِ از  بداندیش، هاکدَ ژیفریدون بر او پیروز گردد. در پیِ شکستِ اَکردند تا 

 کاریِ خویش بپردازد. کس به پیشه و ویژه، نوسازی شد تا هرهم پاشیدة کشور
تا جهانیان بارِ  ه شدبه بند کشید در دماوند نیز دور از سرزمینِ تازیان، هاکَدَ ژیاَ

 ر از رامش و شادی را بیازمایند:دیگر زندگیِ سرشا
ــنید ازو اَ ــو بشـ ــوازســـخن را چـ  رنـ

 

 گشـــاده شـــدش بـــر دلِ پـــاک راز 
 

 بــدو گفــت شــاه آفریــدون تــویی    
 

ــی تُ   ــران کن ــه وی ــادوییک ــل و ج  نب
 

 ح اک بـر دسـتِ تُسـت   کجا هوش رـ 
 

 گشــایش جهــان را کمربســتِ تُســت 
 

ــا د  ــان م ــاکز تخــمِ کی ــیده پ  و پوش
 

ــالک    ــیمِ هـ ــا او ز بـ ــده رام بـ  شـ
 

 مان خوانـد و جفـتِ مـار    همی جفت
 

 چگونــه تــوان بــودن ای شــهریار    
 

ــاز  ــخ آورد بـ ــین پاسـ ــدون چُنـ  فریـ
 

 که گر بـا بـال چـرخ را نیسـت راز     
 

 ببــــر م پــــیِ اژدهــــا را ز خــــاک
 

ــاک    ــاک پ ــان را ز ناپ ــویم جه  بش
 

ــت   ــت راس ــون گف ــما را کن ــد ش  ببای
 

 هــا اژدهــافش کجاســتب کــه آن بــی 
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 بــــرو خوبرویــــان گشــــادند راز  
 

 0مگر کاژدهـا را سـر آیـد بـه گـاز      
 

ــور ز رــح   ــی اکچــو کش ــودی ته  ب
 

 ور بُـــد بســـانِ رهـــی یکـــی مایـــه 
 

 که او داشـتی تخـت و گـنج و سـرای    
 

ــه دل   ــگفتی ب ــدای  ش ــوزگی کدخ  س
 

ــام   ــه نـ ــدی بـ ــدرو خواندنـ  وُرا کُنـ
 

ــام     ــداد گ ــیشِ بی ــدی زدی پ ــه کن  ب
 

ــاخ ا ــه کـ ــدروبـ ــد دوان کنـ  ندرآمـ
 

 در ایــوان یکــی تــاجور دیــد نــو     
 

 نشســـــته بـــــه آرام در پیشـــــگاه
 

ــردِ مــاه    چــو ســروِ بلنــد از بــرش گِ
 

ــروِ  ــت س ــک دس ــهرناز  ز ی ــهی ش  س
 

ــاهروی اَ    ــر م ــتِ دگ ــه دس ــوازب  رن
 

ــه پرســید راز  ــه آســیمه گشــت و ن  ن
 

ــایش  ــاز  نی ــردش نم ــت و ب ــان رف  کن
 

 بـــرو آفـــرین کـــرد کـــای شـــهریار
 

 ی تـــا بـــود روزگـــارهمیشـــه بـــز 
 

ــا فر هـــی   خجســـته نشســـتِ تـــو بـ
 

ــهی   ــزاوارِ شاهنشـ ــتی سـ ــه هسـ  کـ
 

ــاد   ــده ب ــرا بن ــان هفــت کشــور تُ  جه
 

 ســرت برتــر از ابــرِ بارنــده بــاد     
 

ــیش    ــت پ ــا رف ــود ت ــدونش فرم  فری
 

ــویش   ــه رازِ خ ــکارا هم ــت آش  بگف
 

 بفرمـــــود شـــــاهِ دالور بـــــدوی  
 

ــتِ تخــتِ شــاهی بشــوی    کــه رو آل
 

ــگران  ــد آر و رامشـ ــوان نبیـ  را بخـ
 

ــوان    ــارای خـ ــام و بیـ ــای جـ  بپیمـ
 

 سـت  کسی کـو بـه رامـش سـزایِ مـن     
 

ــان دل   ــش هم ــه دان ــن ب  ســت زدایِ م
 

ــرِ    ــن ب ــن ک ــار انجم ــتِ مــن  بی  تخ
 

 چُنان چون سزد درخـورِ بخـتِ مـن    
 

ــدای   ــنید ازو کدخ ــو بش ــخن را چ  س
 

ــر  ــای   دبک ــدو رهنم ــتش ب ــچ گف  آن
 

 مــــیِ روشــــن آورد و رامشــــگران
 

ــاگه    ــورش ب ــان درخ ــرانهم  ر مِهت
 

 فریـدون چــو مــی دیــد رامــش گزیــد 
 

 شنی چُنان چون سـزید شبی کرد و ج 
 

ــدرو     ــی دوان کن ــام گیت ــد ب ــو ش  چ
 

 بـــرون آمـــد از پـــیشِ ســـاالرِ نـــو 
 

ــاره  ــرِ بـ ــت از بـ ــوی نشسـ  ی راهجـ
 

 ســـویِ شـــاه رـــح اک بنهـــاد روی 
 

                                                           

 .77و  71ص سی، دفتر نخست، فردو شاهنامةـ 0
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ــید   بیامـــد چـــو پـــیشِ ســـپهبد رسـ
 

ــنید    ــد و ش ــچ دی ــت آن ــر بگف  سراس
 

 کشــان گــردن بــدو گفــت کــای شــاهِ
 

ــان     ــد نش ــارت آم ــتنِ ک ــه برگش  0ب
 

ــت اوی  ــح اک از آن گف ــدار ر  جهان
 

ــاد روی    ــد و زود بنه ــوش آم ــه ج  ب
 

ــد زیــــن    ــا برنهادنــ ــود تــ  بفرمــ
 

ــانِ باریــــک  ــران بادپایــ ــین بــ  بــ
 

ــران   ــپاهی گـ ــا سـ ــان بـ ــد دمـ  بیامـ
 

 دیــــوانِ جنگــــاوران همــــه نــــر ه 
 

 ز بیـــراه مـــر کـــاخ را بـــام و در   
 

ــد   ــین ان ــه ک ــت و ب ــرآورگرف  رد س
 

 ســـپاهِ فریـــدون چـــو آگـــه شـــدند
 

ــدند   ــره شـ ــویِ آن راهِ بیـ ــه سـ  همـ
 

ــد   ــی فروریختنــ ــپانِ جنگــ  از اســ
 

ــد    ــی برآویختنـ ــای تنگـ ــدان جـ  بـ
 

 همـــه بـــام و در مـــردمِ شـــهر بـــود
 

 ش ز جنگـاوری بهـر بـود    کسی کـه  
 

ــد    ــدون بُدنـ ــوایِ فریـ ــه در هـ  همـ
 

ــد کــه از دردِ   رــح اک پُرخــون بُدن
 

ــا  ــت و از ب ــا خش ــنگز دیواره  م س
 

 به کوی اندرون تیـغ و تیـرِ خـدنگ    
 

 بباریـــــد ژالـــــه ز ابـــــرِ ســـــیاه
 

ــاه     ــین جایگ ــر زم ــد ب ــی را نبُ  کس
 

 به شـهر انـدرون هـر کـه بُرنـا بُدنـد      
 

 چه پیران کـه در جنـگ دانـا بُدنـد     
 

 آفریـــدون شـــدند  ســـویِ لشـــکرِ 
 

ــکِ  ــدند  ز نزدی ــرون ش ــح اک بی  ر
 

 خروشــــی برآمــــد از آتشـــــکده  
 

 باشــد دده کــه بــر تخــت اگــر شــاه 
 

ــان بــریم     ــاش فرم ــر و برن ــه پی  هم
 

 یکایــــک ز گفتــــارِ او نگــــذریم 
 

ــاه رـــح اک را    ــر گـ ــواهیم بـ  نخـ
 

 ناپــــاک را مــــران اژدهــــاخیمِ  
 

ــوه   ــردارِ کـ ــهری بکـ ــپاهی و شـ  سـ
 

 گـروه  سراسر به جنگ انـدرون هـم   
 

ــهرِ ــره  از آن ش ــی تی ــن یک ــرد روش  گ
 

ــد الژورد    ــید ش ــه خورش ــد ک  برآم
 

 جـوی  ارهپس از رشک رح اک شد چ
 

 کـــاخ بنهـــاد روی ز لشــکر ســـویِ  
 

ــن    ــید تـ ــر بپوشـ ــن سراسـ ــه آهـ  بـ
 

 بــدان تــا ندانــد کــس از انجمــن     
 

                                                           

 .73و  78ـ همان، صص 0
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ــاخِ بلنـــد     ــران بـــامِ کـ ــد بـ  برآمـ
 

 بـازی کمنـد   به چنگ اندرون شست 
 

 شـــهرناز نـــرگسِ بدیـــد آن ســـیه 
 

ــه راز   ــا فریــدون ب ــر از جــادویی ب  پُ
 

 دو رخســاره روز و دو زلفیــنش شــب
 

ــرینِ    ــه نف ــاده ب ــب  گش ــح اک ل  ر
 

ــزدی   ــت ای ــار هس ــان ک ــت ک  بدانس
 

 رهــــایی نیابــــد ز دســــتِ بــــدی 
 

 به مغز اندرش آتـشِ رشـک خاسـت   
 

 بــه ایــوان کمنــد اندرافگنــد راســت 
 

 نه از تخـت یـاد و نـه جـان ارجمنـد     
 

ــد   ــاخِ بلنـ ــامِ کـ ــد از بـ ــرود آمـ  فـ
 

 به چنگ انـدرش آبگـون دشـنه بـود    
 

ــود    ــنه ب ــان تش ــونِ پریچهرگ ــه خ  ب
 

ــز خنجــ   ــان تی ــام هم ــید از نی  ر کش
 

ــام    ــت ن ــه برگف ــاد راز و ن ــه بگش  ن
 

ــاد     ــین برنه ــر زم ــی ب ــو پ ــاال چ  ز ب
 

 بیامـــد فریـــدون بـــه کـــردارِ بـــاد 
 

ــرزه  ــدان گ ــرد  ب ــت ب ــر دس  ی گاوس
 

 بزد بر سرش تـرگ بشکسـت خـرد    
 

ــته دمـــان    ــروشِ خجسـ ــد سـ  بیامـ
 

ــان   ــد زمـ  مـــزن گفـــت کـــو نیامـ
 

 همیدون شکسـته ببنـدش چـو سـنگ    
 

 پـیش تنـگ   ببـر تـا دو کـوه آیـدت     
 

ــدِ اوی   ــود بن ــه ب ــدرون ب ــوه ان ــه ک  ب
 

ــدِ اوی    ــویش و پیون ــرش خ ــد ب  نیای
 

 فریــدون چــو بشــنید ناســود دیــر    
 

 کمنــدی بیاراســت از چــرمِ شــیر    
 

ــان  ــه بنــدی دو دســت و می  ببســتش ب
 

 کـــه نگشـــاد آن بنـــد پیـــلِ ژیـــان 
 

ــنِ اوی  ــرِ تخـــتِ زر یـ  نشســـت از بـ
 

 بیفگنـــــد نـــــاخوب آیـــــینِ اوی 
 

ــروش   ــر خ ــه در ب ــردن ب ــود ک  بفرم
 

ــوش   ــیار هـ ــدارانِ بسـ ــه ای نامـ  کـ
 

ــگ    ــازِ جن ــا س ــید ب ــه باش ــد ک  نبای
 

 نه زین گونه جویند کس نام و ننگ 
 

ــه   ــا پیشـ ــه بـ ــد کـ ــپاهی نبایـ  ور سـ
 

 بــه یــک روی جوینــد هــر دو هنــر 
 

ــرزدار  ــی گـ ــارورز و یکـ ــی کـ  یکـ
 

ــار    ــت ک ــس پدیدس ــر ک ــزاوارِ ه  س
 

 یـن چو ایـن کـارِ آن جویـد آن کـارِ ا    
 

ــین    سراســـر پُرآشـــوب گـــردد زمـ
 

 به بنـد اندرسـت آنـک ناپـاک بـود     
 

 جهــان را ز کــردارِ او بــاک بــود    
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ــد  ــر م بویـ ــد و خـ ــر مانیـ ــما دیـ  شـ
 

 0به رامش سـویِ ورزشِ خـود شـوید    
 

ــوس   ــد ب ــاک دادن ــیش او خ ــان پ  مِه
 

ــوس   ــت آوایِ کـ ــاه برخاسـ  ز درگـ
 

 همــه شــهر دیــده بــه درگــاه بــر     
 

ــ   ــاه بـ ــران روز کوتـ ــان بـ  رخروشـ
 

ــا را بـــرون آوریـــد   کـــه تـــا اژدهـ
 

 به بنـدِ کمنـدی چُنـان چـون سـزید      
 

ــهر   ــکر ز ش ــت لش ــرون رف ــادُم ب  دُم
 

 وُزان شـــاه نایافتــــه شــــهر بهــــر  
 

ــته زار  ــح اک را بســ ــد رــ  ببردنــ
 

ــده خــوار   ــونی برافگن ــه پشــتِ هی  ب
 

 همـی رانـد زیــن گونـه تـا شــیرخوان    
 

 جهان را چُن این بشـنوی پیـر خـوان    
 

 بــر کــوه و دشــت بســا روزگــارا کــه
 

 ست و بسیار خواهد گذشـت  گذشته 
 

 بران گونـه رـح اک را بسـته سـخت    
 

ــداربخت     ــرد بی ــیرخوان ب ــویِ ش  س
 

ــدرون   ــوه ان ــه ک ــد او را ب ــی ران  هم
 

 همی خواست کردن سرش را نگـون  
 

 همانگـــه بیامـــد خجســـته ســـروش
 

 به چربی یکی راز گفـتش بـه گـوش    
 

ــوه   ــد ک ــا دماون ــته را ت ــن بس ــه ای  ک
 

 گــروه  مچُنــین تازیــان بــی  ببــر ه 
 

ــد  ــون نونـ ــح اک را چـ ــاورد رـ  بیـ
 

ــد   ــه بن ــد کــردش ب ــه کــوهِ دماون  2ب
 

 پس از بازگوییِ داستانِ به بند کشیده شدنِ رحاک، پریسا پرسید:
 بازداشت؟ شهاکدَ ژیاَ فریدون را از کشتنِ ـ چرا سروش

د از کشتار توانن خویان باید تا می ترین کنش است، آزاده کشتارِ مردم اهریمنیـ 
پرهیز کنند. هرچند، همواره تاخت و تازهایِ دیوخویان ایشان را به پادرزم و دست 

 آلودن به خونریزی واداشته است.
که نماد به بند کشیده شدنِ بزرگانِ دینِ تازی  اکَهدَ ژیاَ ـ به بند کشیده شدنِ

انة پایانِ جهان چه پیوندی با افس ،گزار سوارانِ نیزه دشتِ، در سرزمینی دور از است
 دارد؟
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 دیوپرست ستیزِ تازیان، دیوخویی در دلِ دیندارانِ با فروپاشیِ دُژپادشاهیِ زندگی ـ
از پروردند که  آرزویِ فرارسیدنِ روزی را می ،در بند شده، در دل ازیانِپنهان ماند. ت
دوبارة  زمینة چیرگیِ نداری بگسترند و جادو بپرورند تابتوانند دیبارِ دیگر  بند رسته،

 دربارة بازسازیِ به نگرانیِ آزادان و آزادگان در پاسخ د.ایشان بر جهان فراهم گرد
دادند  ، فرهیختگان و فرزانگان به آنان دلگرمی میهاکَدَ ژیدُژفرمانرواییِ دیوپرستانِ اَ

پهلوانانِ د، نفرمانروایی از سر گیر تازیان و از بند بگریزد هاکَدَ ژیی، اَکه اگر روز
 و گردد به دستِ گرشاسپِ پهلوان، نابود می هاکَدَ ژیو اَ گردند میبه گیتی باز انجاود

گیرد که با  ورامزدا با اهریمن انجام میث، واپسین نبردِ اَهاکَدَ ژیابودیِ اَپس از ن
 رسد. پیروزیِ روشنایی بر تاریکی به پایان می

 گفت:درخششی شگفت در چشمانِ فرناز نمایان بود. با آوایی لرزان 
برایِ  جاودانهایِ  و خیزشِ سوشیانث هاکَدَ ژیـ شگفتا. داستانِ از بند گریختنِ اَ

و تازیان نمایندة  هاکَدَ ژینابود کردنِ او را هرگز با چنین دیدگاهی نخوانده بودم. اَ
اند که از سویِ مهرپرستان در بند شدند تا  دیوپرستی و آلودگی به جادویِ سیاه بوده

ایشان آسوده گردند. زنده ماندنِ دیوخویی و دینداری  یمی و بدکارگیِمردمان از دژخ
باکیِ دینداران در خونریزی، بارِ  انگیخت که جادویِ سیاه و بی این نگرانی را برمی

کردند که  بینی می روی، آزادگان پیش دیگر آنان را بر تختِ فرمانروایی بنشاند. بدین
هایِ جادوهایِ سپید و سیاه، در خیزشی شگفت، اگر چنین شود، پهلوانانی آگاه از راز

از بند رسته، نبرد خواهند کرد تا برایِ همیشه بنیانِ دیوخویی و دینداری  هاکِدَ ژیبا اَ
 را برکنند.

 پریسا گفت:
از بند گریخته و اکنون بر جهان  هاکَدَ ژیـ به باورِ من، زمانِ درازی است که اَ
ادوهایِ سپید و سیاه برایِ نابود کردنِ فرمانرواییِ فرمانروا است. آگاهی از رازهایِ ج

 دیوپرستان بسنده نیست، نیاز به فریدون داریم و گرزِ گران.
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 خندیدم و گفتم:
ــپریم  ــان بـــه بـــد نسـ ــا جهـ  بیـــا تـ

 

 به کوشش همـه دسـت نیکـی بـریم     
 

 نباشــد همــی نیــک و بــد پایــدار    
 

ــار    ــود یادگ ــه نیکــی ب ــه ک ــان ب  هم
 

ــاخِ    ــار و ک ــنج و دین ــان گ ــد هم  بلن
 

ــودمند    ــو را س ــر ت ــدن م ــد بُ  نخواه
 

 ســخن مانــد از تــو همــی یادگــار     
 

 ســخن را چُنــین خوارمایــه مــدار    
 

ــود   ــته نبــ ــر خ فرشــ ــدونِ فــ  فریــ
 

ــود    ــته نب ــر سرش ــک و ز عنب  ز مُش
 

ــویی   ــت آن نیک ــش یاف ــه داد و ده  ب
 

 تــو داد و دهــش کــن فریــدون تــویی 
 

ــزدی   ــرد ای ــه ک ــاری ک ــدون ز ک  فری
 

ــان را   ــدینُخُســتین جه  بشســت از ب
 

 یکـــی پیشـــتر بنـــدِ رـــحاک بـــود 
 

ــود     ــاک ب ــود و ناپ ــدادگر ب ــه بی  ک
 

ــابخردان  وُ ــی ز نـ ــه گیتـ ــر کـ  دیگـ
 

ــدان     ــتِ ب ــتد ز دس ــت و بس  بپردخ
 

ــدر بازخواســت   ســدیگر کــه کــینِ پ
 

 0جهان ویژه بر خویشتن کرد راسـت  
 

 پریسا درخشش گرفت. خندان گفت: فروغی در چشمانِ
 نِ انگشتِ من.ـ کس نخارد پشتِ من جز ناخ

 فرناز پرسید:
 اند؟ نشان چه بوده هاکَدَ ژیمارهایِ دوشِ اَ که یابم جان، درنمی ـ شهین
دُژپادشاهی نشسته بودند. آنان با کشورداری بیگانه  تِبا پدرکشی بر تخ تازیانـ 

گویی دربارة دین و خدایان نیاموخته  بودند و کاری جز زورگویی، جادوپیشگی و یاوه
خوی  روی، تنها راهِ پایداری فرمانروایی خود را کشتارِ مردمانِ آزاد و آزاده دینبودند. ب
 از مردمانروزانة  کشتارِ گونه دوگذاریِ  پنداشتند. دو مارِ سیاه، نمایانندة بنیان می
 خشنود برایِ ،ها پرستشگاه در آئینی  کشتارِ ،نخست. است هاکَدَ ژیاَ تازیانِ سویِ
خدایگانِ  که پادشاه فرمانِ به کشتار ،دیگر .آنان خشمِ خواباندنِفرو یا خدایان کردنِ
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ای از  گذشته از آن، مارها نشانه شد و فرمانش فرمانِ خدایان. رویِ زمین پنداشته می
دگرگون شدنِ ساختارِ کالبدِ اثیریِ این دیوهایِ سپید بوده است که در زمانی شایسته، 

 وگو خواهیم کرد. اش گفت درباره
 آه کشید و گفت: پریسا
باورها،  کهنگردیم، چه رازهایِ شگفتی در  آب در کوزه و ما تشنه لبان میـ 
 هایمان نهفته است. ها و افسانه داستان
وگوکنان کار از سر گرفتیم. فرناز و پریسا، با اینکه آگاهی بسیار داشتند، از  گفت

ادها را دریابند. با اینکه توانستند پیوندِ میان روید دانایی بهرة اندکی داشتند و نمی
دانایی  ایم، در پرورشِ بسیار پیشرفت کرده هایِ گوناگون زه در آموزشِ آگاهیامرو

ایم و بسیاری  پسرفت داشته م. در گسترشِ مهرورزی هم کهاندر خمِ یک کوچه هستی
م که گوهرِ نایاب دوستی ه اند. از مردمانِ امروزی، بویی از مهر و مهرورزی نبرده

 ست.شده ا
* 

 ، ندافک می کمند فرانک ه بود.پیچید مهمانخانه در کمانچه و تنبک نوازیِ هم آوایِ
 کوبید می پای افشاند، می دست جنباند، می شکم لرزاند، می سینه ،انداخت می باال کمان
 ک  ، افشاند می دست نشسته و نبود بند جایش در دالرام .دخندی می مستانه گاه گاه و
 زرین پنجه انِرگرامش گاه به و اندام نازک بازیگرِ به گاه نباند.ج می سر و زد می
 گوشی .رفتم دربازکن سویِ به و جسته جا از .پیچید خانه در زنگ آوایِ .منگریست می
 پرسیدم: و برداشتم را

 ، باز شد؟بفرمایید... شما بر درود... ـ کیستی؟
 هایی لب با مهین و بهناز. رفتم مهمانان پذیرة به گرداندم.باز جایشبه  را گوشی
 را یکدیگر. رسیدند راه از زمستانی پوشاکی در پوشیده و درخشان چشمانی ،خندان
 بوسه بر رویِ هم زدیم. و کشیدیم آغوش در
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سازها  پریسا و فرنازآورد و نوشیدنی پذیرایی کرد.  دالرام از دوستانِ دیرآمده با بزم
 را پریسا پیوستنِ و کرد آغاز سخن دالرام. پشتِ میزی گرد نشستیم را کنار گذاشتند.

. از آنجا که پیش از آمدنِ دیگر دوستان با پریسا گفت شادباش مان دوستی گروهِ به
آگاه شده بود، پیروِ از چند و چونِ بایدها و نبایدهایِ گروه  او سخن گفته بودم و

 وگو را آغاز کردیم. هفتگیِ خود گفتة برنام
 گفت: پریسا رو به و داد پیشین یِها هفته یِگوهاو گفت از چکیده دالرام گزارشی

 داری، بپرس. وگوهایِ پیشین دربارة گفت پرسشیـ اگر 
جان  شهین است. داده پاسخ هایم پرسش به و کرده آگاه گوهاو گفت مرا از فرنازـ 

 تنها .هایی که فرناز برایشان پاسخی نداشت، پاسخ داد پرسش هم پیش از آمدنِ شما به
پیروانِ کیشِ مزدیسنا، همانندِ دینداران و چرا  ی که اکنون دارم این است کهپرسش

گیرند تا شمارِ بیشتری از مردمان از  هایِ همگانی بهره نمی جادوپیشگان از رسانه
 آگاهی برخوردار شوند؟

این آرمان وابسته به تالش در  گیریِ دانی که ما در زندگی آرمانی داریم و پی ـ می
ریزیِ  و پی گسترشِ مهرورزی : افزایشِ آگاهی، پرورشِ دانایی،ه استزمین چهار

ای در دسترسِ همگان هست، اگر کسی  . امروز آگاهی در هر زمینهدوستیِ فراگیر
ای باشد، هیچ نهادی توانِ بازداشتن او را  دست یافتن به آگاهی در هر زمینه خواهانِ

توانیم  نمی ،نایی است. اگر دانا نباشیمنخواهد داشت. آنچه بدان نیاز داریم پرورشِ دا
چراییِ رخ دادنشان و پیامدهایش را روی دادنِ آنها،  پیوندِ میانِ رویدادها یا چگونگیِ

ها ناشدنی است، زیرا خودکامگانِ دیوپرست بر  از راهِ رسانه دریابیم. پرورشِ دانایی
را آجر کند. از سویِ کسی نانشان  دهند نمی 0اند و پروانه این نهادها چنگ انداخته

رو یا دورادور به دست آمدنی نیست، رودر وگویِ ، پرورشِ دانایی تنها با گفتدیگر
گرفتارِ  ،وگرنه هایِ پیوسته هستیم؛ مون و ارزیابیدر این زمینه نیازمندِ کارورزی، آز
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آید  رو پدید می خودداناپنداری خواهیم شد. مهرورزی هم تنها از راهِ پیوندهایِ رو در
 یابد، دوستی هم همچنین. و ژرفا می

از  تا دکر سخن به آغاز فرانک دالرام، خواهشِ بهپریسا سر جنباند و هیچ نگفت. 
ها و کارکردهایِ  پیش از پرداختن به ویژگی او پرده بردارد. چهارم چاکرایِ رازهایِ

وم در جانوران، گاه پویشِ چاکراهایِ دوم و سچاکرایِ سوفیانه، یادآوری کرد که 
آزگونه یا مهرورزانه  زودگذرِ آنها رفتارهایِ برخی از در روی، دهد. بدین روی می
گرسانی بنیادین با ویژة مردمانی است که د چهارم چاکرایِ افتادنِ کار بهشود.  دیده می

 است: زن و خردآزما رای ، مردم تنها پذیرندة هوشِ خودآگاه،چراکه جانوران دارد؛
 بلنـد  سرش راست بـر شـد چـو سـروِ    

 

ــد   ــار خــوب و خــرد کاربن ــه گفت  ب
 

ــده ــرد  پذیرنـ ــوش و رای و خـ  ی هـ
 

ــرد   ــان بــ ــرو را دد و دام فرمــ  مــ
 

ــدکی  ــری انـــ ــرد بنگـــ  ز راهِ خـــ
 

ــردم چــه باشــد یکــی   ــیِ م  کــه معن
 

ــی   ــوانی هم ــره خ ــی خی ــر مردم  مگ
 

ــی    ــدانی همـ ــانی نـ ــزین را نشـ  جـ
 

 انــــد تُــــرا از دو گیتــــی بــــرآورده
 

ــرورده   ــانجی بپ ــدین می ــه چن ــد ب  0ان
 

  پس از این یادآوریِ شایسته و بایسته، افزود:
باور  ها و کارکردِ چاکرایِ چهارم، آگاهی از ریشة شناختِ چیستیِ ویژگیپایة ـ 

کیشی با بررسیِ ایانِ روزگارِ پوریوتدانیم که خردآزم می به دوگانگیِ گیتی است.
فراتر از جهانِ  چرایی و چگونگیِ دیوانه شدنِ برخی زنان و مردان، دریافتند که

بجز  ،کنند و در آن جهان زندگان، جهانی نیز هست که مردگان در آن زندگی می
مینویی نیز هستند که نزدیک شدن غرَنَهایی با خاستگاهِ اَ واره روانِ درگذشتگان، روان

فرزانگانِ روی،  آورد. ازاین ردمان، دیوانگی پدید میبه آنها یا نزدیک شدنِ آنها به م
هایِ فرمانروا بر گیتی، با دوگانگیِ  دوگانگی انش و بینش، پس از آشنایی باجویایِ د
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توانستند مردگان را ببینند  ای که در آنجا، می خودِ گیتی نیز آشنا شدند. گیتیِ دگرگونه
وگو کنند. گیتیِ دیگری که زندگان در هنگامِ خواب به هستیِ آن پی  و با آنان گفت
 برده بودند.

بزرگتری  نیز، فرهیختگان با دوگانگیِ مهر و بالندگیِ کیشِ ایشدر روزگارِ پید
ها  و انجامید، آشنایی با پریمینغرَنَآشنا شدند. شناختِ خاستگاهِ دیوها به آشنایی با اَ

 مینو آشنا کرد. آگاهی از دوگانگیِ جهانِ مینو، نیز پژوهندگانِ مهرپرست را با سپنتتَ
 تر از پیش کرد. سیار فراخبینیِ خردگرایان را ب میدانِ جهان

 زیرزمین نه دیگر هستند. گیتیِ سپنتامینو الیة نخستینگیتی و گیتیِ دیگر، دو بخشِ 
 به گیتیِ گیوابست ،هستیِ گیتی اند. دو بخش در هم آمیختهآسمان. این  در نه و است

 بدِکالبا  که ستی ارو نبدا ،یابیم درنمیبینیم و  نمی را دیگر گیتیِ اگر. دیگر دارد
 ایم و تواناییِ به کار گرفتنِ ابزارهایِ آن را نداریم. بیگانه خود یِروان

 هایِ آموزگارانِ کودکان، پیش از گرفتاری به خودباختگیِ برآمده از بدآموزی
پیشینه  برند. همین کالبدِ روانی خود بهره می یِها و ابزارها دروغ، ناخودآگاه از توانایی

ای پنهان در همة ما پدید  دیگر، زمینه ب و بیداری با گیتیِپیوندِ ناخودآگاه در خوا و
 د.ده یاری میآورد که در بزرگسالی به پویاییِ چاکرایِ چهارم  می

 به انجمن انِدوست چشمِ پیشِ ،دیگر گیتیِ از برانگیز پرسش اندازی چشم فرانک
 ،شده تا تابه ابروانش ،فرورفته خود در بهناز گشت. خاموش و گذاشت نمایش
 و نهاده شا دست رویِ دست. کرد می بازی انگشتانش با و بود 0رآژنگپُ شا پیشانی

 گفتم: و داشتم باز جنبش از را انگشتانش
  گویی؟ می سخن دیگر گیتیِ در هایت زمودهآ از برایمان جان، ـ بهناز
 م؟ویبگ ـ چه
  :پرسید دالرام

                                                           

 ـ آژنگ: چین و چروک0
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 دی؟گشو دیگر گیتیِ دیدنِ بهچشم  چگونه و کی بار ـ نخستین
پیش از پاسخ دادن به این پرسش، باید بگویم که گیتیِ دیگر، جهانی دگرسان از ـ 

بسیار دشوار  ،هایِ گیتایی هایِ ویژة پدیده گیتی است. سخن گفتن از این جهان، با واژه
گیرد که با  گوییم، این پندار جان می است. هنگامی که از دیدنِ گیتیِ دیگر سخن می

هانِ مردگان را دید. این پنداشت نادرست است، برایِ دیدنِ توان ج دو چشمِ سر می
هستیم که همان پویاییِ چاکرایِ ششم  ی، نیازمندِ گشوده شدنِ چشمِ سومجهانِ اثیر
 است.

. هرچند دریافتنِ چیستیِ بیند را میما همیشه جهانِ اثیری  ناخودآگاهِدیگر آنکه، 
پردة هرچه . ه استوابست خودآگاهِ ما ناییِو دا اندازة آگاهیبه  هایِ گیتیِ دیگر، پدیده

از دسترسِ خودآگاه دورتر  ها ناخودآگاه ستبرتر باشد، دیده جداکنندة خودآگاه از
 سخن از نخستین دیدنِ خودآگاهانه است.گویم،  آنچه میروی،  بدین خواهد بود.
 ها دست و پایم را به تخت دانید، زمانی که در تیمارستان بستری بودم، شب می
آور سر باز زده و خواب  بکه از خوردنِ دارویِ خوا شبیبستند تا خودکشی نکنم.  می

 را پایم و دستنزدم آمد و بی هیچ سخنی و پرسشی،  زاد رزمانگَ آمد، م نمیبه چشم
که آنجا را آرامگاهِ  برد یمارستانت باغِجایی دور در  به مرا و گشود، دستم را گرفت

 :پرسید افتاده بود، خاموشِ خاموش. نامید. مغزم از کار خود می
 بمیری؟ خواهی ـ می
 :دادم پاسخ
 کنم. زندگی ننگی که دامنم را آلوده با توانم نمیـ 

 پرسید:
 آمد؟ خواهد سرت بر چه و رفت خواهی کجا به مرگ از بعد دانی ـ آیا می
 مرگ از پس زندگیِ دربارة .بودم نیندیشده مرگ از پس به هرگز. نداشتم پاسخی

 .دانستم نمی هیچ مردگان جهانِ و
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در  اندوه خیره مانده، خواهرش ش به دهانِگرد آمد، نگاهفرناز  اشک در چشمانِ
 افزود: و کشید آه بهناز. بود نمایان چهرة زیبایش

 بار به مرگ و پس از آن اندیشیدم. ، برایِ نخستینشب ـ آن
 پرسید: و جست بهره او درنگ از پریسادرنگ کرد و دست بر پیشانی نهاد. 

 که ما هشنید فرناز ازای.  بوده یپریش گرفتارِ روان سال چند که نمدا بهنازجان، میـ 
 است؟ زاد، همان گرزمان ه است. آیایدانره دیوانگی از را شما جادوگر مردیپیر

 ـ آری.
تا بهتر  بشناسانید من به را او کنم نخست خواهش می دانم، نمی هیچ او دربارة ـ من
 شما را دریابم.سخنانِ 
 گفت: و جنباند سر .خندید بهناز

 دربارة او بپرسی. شاهینباید از  شناسم. ـ پریساجان، خودِ من هم او را درست نمی
ـ فرناز گفته که شاهین کتابی به نام چرخه دربارة بیماران آن تیمارستان نوشته 

 است که داستانِ سرگذشت شما هم در آن هست.
 آشنا خواهی شد. زاد ن کتاب را بخوانی، کمی با گرزمانگویی، اگر آ ـ درست می

 توانم آن کتاب را بخوانم؟ ام، می ـ اکنون که به گروهِ دوستیِ شما پیوسته
بهناز به فرانک نگریست، نگاهِ پرسشگرِ پریسا هم به سویِ او چرخید. فرانک 

 کمر راست کرد و گفت:
 بپرس.او را دیدی از خودش  اید. هرگاه ندیده راهنوز یکدیگر  شاهینـ  تو و 
ود را پی بگیرد. خ سخنِبهناز پوزش خواست و خواهش کرد  لبخند زد. از پریسا
 بهناز گفت:

هایم بگویم، دربارة نامِ چاکرایِ چهارم پرسشی دارم.  ـ پیش از اینکه از آزموده
 دربارة سوف و سوفیگری. همچنین دربارة نامِ پایة چهارمِ کیشِ مهر.

 دیگر کمر راست کرد و گفت: فرانک بارِ
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 ـ بپرس دوستِ نازنین.
 ـ پرسیدم!

 هایِ بهناز گفت: پرسش فرانک خندید و در پاسخِ
گرایش به  ،گویند که پویشِ آن روی چاکرایِ سوفیانه می ـ چاکرایِ چهارم را بدان

 در دانش اند. چنین نیست. یکسان پنداشته دانشبرخی سوف را با آورد.  سوف پدید می
 بر فرمانروا های0ِداد کنندةآشکار و آید می دست به اندیشمندان کوششِ و شتال پی
مردان شیفتة  جوییِ فرزانگان و فرهیختگانِ پژوهنده، دین در برابرِ دانش. است گیتی

گرا دربارة جهان، آفرینش، مردم، آغاز و انجامِ هستی  هایی واپس داده ند:ا هسوف بود
چنین بایدها و نبایدهایی که بنیادهایِ زندگیِ مردمان شد. هم که از خدایان دریافت می
 ریخت. می را پیروِ خواستِ خدایان پی

باید باورش کرد و به دیگران باوراند. سوفِ دریافت  پذیر نیست.چون و چراسوف 
شود. همواره سوفیانِ نوخاسته خود  شده از خدایان، هرگز دگرگون و کم و بیش نمی

شده بر  د و بر آن هستند که مردمانِ سرکشنمایانن نیان وامیرا بازگویندة سخنانِ پیشی
  خدایان را به راهِ راست بازگردانند.

با شناختِ پیامدهایِ پیکری ـ روانیِ پویشِ چاکرایِ چهارم، نامِ مهرپرستانِ کهن، 
زیرا، پویشِ چاکرایِ سوفیانه  پایة چهارمِ کیشِ مهر برگزیدند؛ شیرمرد را برایِ نامیدنِ

چون و  سپارند و بی آورد. دلشدگانِ شیدایِ خدایان، سر به بندگی می دگی پدید میدلش
روی، برایِ خشنود کردنِ خدایان و  کنند. بدین هایِ خدایان پیروی می چرا از فرمان

خویی و دُژخیمی پیش  شرمی، درنده پروایی، گستاخی، بی نیرومندتر کردنِ آنها، بی
توانند آنان را وادار به  مردمان، تا می دن و آزردنِگیرند تا با ترساندن، رنجان می

 ،مهرترین کند. در گیتی، بی پسندند و نیرومندشان می ساختنِ نیرویی کنند که دیوها می
آلوده به  روی، سوفیانِ این از نر است. شیرِ ،و نیرومندترینِ درندگانخورترین  مفت

                                                           

 ـ داد: قانون، مرز0
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مهری،  چراکه، در بی ؛اند شده یخوانده م شیرِ خداخویی، شیرمرد و بزرگانشان  درنده
 رسد. خوری و نیرومندی، کسی به گردِ پایشان نمی مفت

 پنهان دارند. دها چه رازهایی در خو ـ شگفتا، واژه
به چرخاندنِ تند انگشتانِ شست  زیر افکند و بهسر بهناز درنگی کرد. اندیشناک 

 :پرسیدخت. دالرام پردا پیرامونِ هم 
 چه شده بهنازجان؟ـ 
 پندارم هنوز گرفتارِ سوفیگری هستم. دانم. می نمیـ 

 ـ دربارة پندارت بگو.
 پندارم. ـ هنوز سرشار از نفرت هستم و خود را بسیار برتر از دیگران می

 اش گذاشتم و گفتم: دست رویِ دست
هایی داریم که باید از آنها رها شویم. اینجا بودنمان برایِ همین  ـ همة ما گرفتاری

 هایت بهره ببریم و بیاموزیم. ات را بگو تا از آزموده ن. داستاناست دوستِ م
 به سختی خندید. سر جنباند و گفت:

 زاد زنده بود. ـ ای کاش گرزمان
 فرانک گفت:
 ـ او زنده است.

 ن شب از مرزِ گیتیِ دیگر گذشته و دیگر در دسترس نیست.اگفت هم شاهین میـ 
 یافتی؟بار چگونه به گیتیِ دیگر راه  نخستینـ 

 آه کشید و گفت:
پایان پیرامونم را  یابم. در آغاز درخششی بی درنمی هنوز چگونگیِ آن را ـ

سرانجام خود گون دیدم و  بیابانی مهس بادی در درونم پیچید، یک آن فراگرفت، سپ
 بهار یافتم. را در سرزمینِ همیشه
 فرانک گفت:
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 که سوفیانی. بگذریم خود یِاثیر کالبدِ مرزِ از باید نخست ،فراگیتی برایِ دیدنِـ 
 یِاثیر کالبدِ درونِ از شود، شان پویا می چاکرایِ ششم یاریِ دیوها به بار نخستین برایِ

 پایان بی زرینِ درخششِ بجز نگرند و میمانندِ پیرامونشان  گوی پوستة به خود درخشانِ
است.  سبزرنگ و گاه گون آبی گاه فام، سرخ نما کران بی درخششِاین  گاه .بیند نمی هیچ

 را خودبینی این سوفیان از بسیاری این آزمونی برایِ دیدنِ کالبدِ روانی از درون است.
و دیگر  اند رسیده ناگهانی رستگاریِ و وارستگی به پندارند می و پنداشته خدابینی

 پردازند. پایان می گویی بی دهند و به یاوه انگیزش برایِ پیش رفتن را از دست می
تیبانیِ روانی دشوار است و نیاز به نیرویِ درونیِ بسیار یا پش از پوستة کالبدِ گذشتن

 گون مه دیواری ، آن را چونکس بخواهد از این پوسته بگذردبیرونیِ کارآمد دارد. هر
پا  را بایستاند و به درونش یابد و اگر بتواند این دیوارِ گریزنده خود می در برابرِ
 نیروکاه و رکششپُ ،زردگون بیابانیانندِ ره سپردن در آن را هم از رگذ بگذارد،
اش نتواند او را از دیوار  بسنده نداشته باشد یا پشتیبانِ بیرونی اگر نیرویِ .دیاب درمی

 روانی ـ پیکری خواهد شد. یا آسیبِ مرگ بیرون بکشد یا به درون بازگرداند، دچارِ
شوند یا تندرستیِ  دیوانه می نیمه وانه یاوفیان در این آزمون ناکام مانده، دیبسیاری از ص

و  و برایِ رهایی از درد و رنج به بدمستی و کشیدنِ بَنگ دهند خود را از دست می
 آورند. افیون روی می

کسی که بدونِ افزایشی آگاهی و پرورشِ دانایی و اندوختنِ نیرویِ درونی بایسته و 
فراتر از پوستة کالبدش  بینشِ او شود، هرگاه شایسته، چنین آزمونی برایش فراهم می

بیند،  مینویی را میغرَنَروانِ درگذشتگان و دیوهایی اَ در گیتیِ اثیری د، با اینکهبرو
 تواند دربارة آنچه دیده سخنی بگوید. یابد و نمی چیستیِ آنها را درنمی
 دالرام گفت:
 زنند. می اش خاموشی بر لب مُهرِگویند، هرکس با رازها آشنا شود  ـ سوفیان می

 ـ آری.
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 گفت: بهناز
 آرام شبیاش تنها گذاشت و به جنگل رفت.  زاد مرا در آرامگاه آن شب، گرزمانـ 
کم ترس در دلم جوانه  ، آسمان پوشیده از ابر و زمین سرد و خاموش. کمبود تاریک و

 پیدا را زاد گرزمان تا مرفت جنگل سویِ بهزد. آرامش از جانم گریخت. برخاستم و 
هایم  شد تا سرانجام ماهیچه رفتم ترسم بیشتر می هرچه بیشتر در جنگل پیش می .کنم

 باد گویی آمد، پدید درونم  در جنبشی گرفتند و پیکرم خشکید و از رفتن بازماندم.
آید و  پنداشتم باد در سرم گرد می پیچید. می به خود می و افتاده دام به کالبدم در

 ای به بیرون بگشاید. وزنهکند تا ر ام را سوراخ می پیشانی
درخششیِ خورشیدگون پیرامونم را روشن کرد. فشارِ بادِ درونم بر پیشانی  ناگهان

یافتم. یک آن خود را در بیابانی پوشیده از مهِ  افزایش یافت، نزدیکیِ مرگ را درمی
سانِ گیتی گشودم. در چمنزاری خرم ایستاده د دیدم و ناگهان چشم به جهانی همزر

 رسید. درخشید و آوایی خوش به گوش می خورشید در آسمان میبودم. 
 زاد هم آنجا بود؟ ـ گرزمان

 ـ نه. تنها بودم.
 ـ چگونه بازگشتی؟

 دانم. ـ نمی
 هایت بگو. ـ از دیگر آزموده

 پیش از اینکه بهناز سخن آغاز کند، از جا برخاستم و گفتم:
 ـ درنگ کن بهنازجان.

 ـ چه شد؟
 کنیم. ـ بهتر است گلویی تر

. نگاهی به کردیم درست ترش چایِ .رفتیم آشپزخانه به برخاست. درنگ بی فرناز
 مهمانان. بازگشتیم خانه مهمان به دیگِ آش انداختم و زیرش را خاموش کردم.
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 جام درون تبرزیندالرام . نشستیم جایمان سرِ دوباره. ندرا برداشت ها جام گویان سپاس
 :پرسید نهاد و
 ردی؟آش را نگاه کـ 

 ـ آری، آماده است.
 پرسید:پریسا 

 ای؟ ـ بهنازجان، آیا در گیتیِ دیگر روانِ مردگان را هم دیده
 ـ آری؟
 اند؟ ـ چگونه

 ـ مانندِ من و تو.
 ـ ترسناک نیستند؟

 ـ نه.
یکسان نیست.  دیگر گیتیِ در درگذشتگان گوید زمانِ ماندنِ روانِ ـ فرناز می

در جهانِ مردگان را پدید یا کوتاه شدنِ درنگ پرسشم این است که چه چیزی دراز 
 آورد؟ می

 پریسا گفت: در پاسخ به پرسشِ دالرام
درازی  گذاریم. ر گیتی به یادگار میچگونگیِ زندگی در گیتی و آنچه از خود دـ 

 روانِ درگذشته در گیتیِ دیگر وابسته به همین پیشینة نزدیک است. یا کوتاهیِ درنگِ
تر از اندوختة من است.  تر و ژرف شما بسیار گسترده ـ دانش و بینشِ همة

 کند. ها مرا گیج می گویی روی، گاه گزیده بدین
ـ برایِ گذشتن از مرزِ گیتیِ دیگر و رفتن به الیة دومِ سپنتامینو، راهی نیست بجز 

ایم یا در هم شکستنِ چرخة  گذاشته جا به گیتی در خود از که هایی بدی شدنِ پاک
 هایِ بدی گاهیِ برآمده از نهادینه شدنِ بدیِ به یادگار مانده از ما در گیتی. بازسازیِ بد
 پیِ در مردمانی سال هزاران که آورند می پدید ای چرخه و شده نهادینه کوچک
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نوآوریِ  درپیِ پی بازسازیِ درازِ زنجیرة این .افتند می بدکارگی به آن از پیروی
 به رفتن از را او ، روانِزده سر پیشها  هزاره یا ها سده ،تن یک از که ای کارانهبزه
 داشت. بازخواهد مینوجهانِ 
 گفت: زده شگفت پریسا

 از سال سدها یا هزارها کوچک بزهی برایِ از کسی .است دور از داد ـ این سخن
 ماند؟ میباز پیشرفت چرخة

ـ چرا دور از داد است؟ کارهایی که به نهادسازی و نهادینه شدنِ باورها و 
که آورد  ای از بزهکاری، تبهکاری و ستمگری پدید می چرخه انجامند، هایی می ئینآ

هایِ پیکری ـ روانی  آالید و آسیب زندگیِ مردمانِ بسیاری را به گناه، تباهی و ستم می
تواند  میکه  است برانگیزندهچنان  . کسانی که کارها و سخنانِ آنان،آورد پدید می

نگر باشند و بتوانند  ان را دگرگون کند، باید بسیار آیندههایِ دیگر باورها و انگیزش
 بینی کنند. هایِ آینده پیش ها و هزاره ها، سده پیامدهایِ کارها و سخنان خود را در دهه

، کشاند می راهه بی به را آن گذارِ روزگارِ بنیان تنها مردمانِ هم نه ،شده نهادینه بدیِ
خوردگان نیز از آنان پیروی کنند یا به پیروی  بکند که فرزندانِ فری بستری فراهم می

 بود خواهد دادگرانه ،پس. بازمانند پیشرفت از و از پدران و نیاکان خود وادار شوند
 ببیند. را کارش 0پادافرهِ ،کشانده راهه بی به را آنان همة که کسی اگر

ایِ به ه بدی بتوانند که نیست راهی آیا آمد؟ خواهد سرشان بر چه کسانی ـ چنین
 کنند؟ پاک را جای مانده از ایشان در گیتی

هایِ  . برخی از این رواناست کوتاه گیتیکار در  انجامِ از دستمان دیگر گیتیِ ـ در
گسالنند و در  مینویی را نمیغرَنَبازماندة از چرخة پیشرفت، پیوندِ خود با دیوهایِ اَ

هایِ جادویی خود را برایِ آزار  مانند و توانمندی جهانِ مردگان نیز کارگزار آنان می
گیرند. این بدکارگان، مردمی  دادن و ترساندن زندگان در خواب و بیداری به کار می
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 اند. ید خواندهر فرهنگِ آزادگان آنان را دیوِ سپگزینند. د را وانهاده و دیوی برمی
هستند و چراکه دشمنِ خانگی  مینویی است؛غرَنَبیش از دیوهایِ اَ ی ایشانندگزن آسیب

توانند خود را دوستی  ند و میهایِ پیکری ـ کالبدیِ ما آشنای ها و نارسایی با کاستی
 دلسوز جا بزنند و فریبمان بدهند.

توانند مردمانِ زنده  گسالنند، می ی که پیوندِ خود با دیوها را میمردگان ـ آیا روانِ
 ار وادارند؟آورند به ک را برایِ برچیدنِ نهادهایی که چرخة بدی پدید می

 دانم. نمیـ 
 دالرام به فرانک رو کرد و پرسید:
 ـ پاسخی برایِ این پرسش داری؟

زندگیِ  گسالنند، آنچه در میخود را با دیوها  درگذشتگانی که پیوندِچنین  ـ روانِ
دگیِ پیشینِ را خود با زن کنند و سپس پیوندِ اند را بازشناسی می سپری شدة خود آزموده

توان بسیاری چیزها  در گیتیِ دیگر نیز می شوند، نند، سرگرم یادگیری میک نیز پاره می
هایِ رهیده از بندهایی که آنان را به  دربارة گذشتة خود، زمین و جهان آموخت. روان

پیوسته، از زمانِ ماندگاری در جهانِ مردگان برایِ آموختن  واپسین زندگی در گیتی می
در گیتیِ دیگر، زمانِ  زمانشندگان آن ندارند. برند و کاری با گیتی و با بهره می

پنداریم، برایِ  می دراز بسیار یایگیت کرانمندِ کرانه است، درنگی که با سنجة زمانِ بی
نشده از بندِ هایِ رها ید و روانودگذر است. تنها دیوهایِ سپروانِ درگذشتگان ز
وادار به انجام دادنِ کنند مردمانِ زنده را  سپری شده تالش می دلبستگی به زندگیِ

 کاری بکنند.
  نک بهره جست و گفت:ااز درنگِ فر بهناز

ه است. برخی برد کسانی چنین از برخی دیدنِ به مرابارها  زاد ـ گرزمان
هایِ بزرگی فراهم کرده بودند و دانش بسیاری دربارة گذشتة مردمانِ زمین  0نپشت گنج

 اندوخته بودند.
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 زده پرسید: شگفت پریسا
 نپشت فراهم کرده بودند؟ گونه در گیتیِ دیگر گنجـ چ

 اند؛ هایِ ما جاودانه های اثیری دارد. رویة اثیری ساخت ـ هر چیزی در گیتی رویه
تواند  روی، روانِ درگذشته می شود. بدین فرسودگی و گندیدگی نمی اثیر دچارِ ،چراکه
ثیری به جای مانده از هایِ ا گرایشِ خود چیزهایی را گرد آورد و در ساختمان پیروِ

 گذشته جا دهد.
 ای هم بسازند؟ توانند چیزِ تازه ـ آیا می

 توان ساخت. ـ گیتی میدانِ سازندگی است، در جهانِ مردگان هیچ چیزِ نویی نمی
در  راچوبک  چایِ ترشِ درونِ جامم را هم زدم. شده آب تبرزینِ چوبکِبا 
وگو دربارة  گفت. کنم شیرین را کامم تا بردم باال را جام .گذاشتم دستی پیش
 0هایِ جهانِ مردگان و چگونگیِ زندگیِ درگذشتگان به درازا کشید. بیگاه ویژگی

فرانک در پاسخ جستم تا درنگی پدید آورم و آش بخوریم.  شد و بهانه می نزدیک می
گراییِ برآمده از  شدنِ فراگیتی به پرسشی که فرناز پرسید، دربارة پیامدهایِ فراگیر

گریزیِ سوفیانه  ویشِ چاکرایِ چهارم سخنرانی آغاز کرد تا آشکار کند که زندگیپ
 به را باوران دین و فرازندبرا مداری دین درفشِ دهد تا می جویان اهج بهانه به دستِ
  ناباوران برآغالند. جنگ با دین

، تنگریس پژمراند. می سوفیان و شیفتگانشانرا در دلِ  زندگی شورِ و دلشدگی، شادی
رساند که از  کار را به جایی می وافزاید  ایشان می افسردگی بافتن بر و یاوه نالیدن

گشایند و شیداگون  شوند. به آسانی دست به کشتار می ستا می زندگی سیر شده و مرگ
هایِ  که به فرمانِ خدایان، خوشی این خردباختگانشتابند.  آور می هایِ مرگ به میدان

، دِژخیمی، شده ها در بهشتِ نویدداده یافتن به همان ، برایِ دستزنند زندگی را پس می
شان به رسوایی و ننگ پروایی  گیرند و از آلودنِ زندگی ویرانگری و تبهکاری پیش می
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آورند و  دلشدگانِ خدایگان، خدایان و خدایِ یگانه، گیتی را پلید به شمار می ندارند.
 پندارند. یرا نشانة گمراهی م و سرزندگی خوشی شادی،

دارد.  بازمی و آبادگری سازندگی را از مردمان ،فراگیتی فراگیر شدنِ گرایش به
 ،درد ستایش درشیدایان  .سازند می کوه کاه از بیکارگان وشود  ارجمند می بافی یاوه
 نخِ به را ها واژه آنچنان ،خودبرآمده از دلشدگیِ  برسریِ خاک و خواری ،اندوه
 هوش هایشان چکامه که پیوندند می هم به گوشنواز هایِ آرایه و کشند می سروپایی بی
 پراند. می نیز ندانخردم سرِ از

ابزارِ کالبدِ  ی است برایِ به کار افتادنِ دیگرنیاز هایِ سوفیانه، پیش آزمودنِ گرایش
ها آشنا شد و به رازهایِ  توان با پری نا که به یاریِ آن میئِی. ابزاری دگرگونه از دَاثیر
 را مردم کوشیِ دوستی، پژوهندگی و سخت دانش ،وذَئپنتامینو پی برد. به کار افتادنِ بَس

 و اییزاف دانش در راهِ وذَئهایِ پیکری ـ کالبدی با راهبریِ بَ توانمندی انگیزاند. برمی
و فرهیختگان، گاهِ دانشمندان  هایِ گاه و بی بو بردن .دشو به کار گرفته می خردپروری
هایی که زندگیِ مردمانِ زمین را  آورد. جهش نشی و بینشی پدید میهایِ دا جهش

 گشاید. داستانِ زندگانیِ مردمِ زمینی می 0ای در نامة کند و برگِ تازه دگرگون می
آورد. آگاهی از تنها نبودن در جهانِ  دلگرمی پدید می ،اثوراَهایِ  آشنایی با پری
جایگاهِ  زمینآورد.  پیشرفت پدید می مانند برایِ تالش در راهِ بیهستی، انگیزشی 
ها، زندگی در  ای پیشرفت کنیم که همانندِ پری به اندازه توانیم می همیشگیِ ما نیست،
 هایِ کیهان را برگزینیم. هایِ کهکشانِ خود یا دیگر کهکشان دیگر زیستگاه

ری به هایِ کیهان شو ها و زندگی در دیگر زیستگاه ، پریوذَئسخنانِ فرانک دربارة بَ
پا کرد. پریسا و فرناز بیش از دالرام و بهناز برانگیخته شده بودند. من نیز از سخنانِ 

 پیربانویِ جوان شیدا شدم. بهناز پرسید:
 آیند؟ کنند و به زمین می ها از زیستگاهِ خود دل می ـ چرا پری
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ی توان چیزهای روی در هر کدام می ها یکسان نیست، بدین هایِ زیستگاه ـ ویژگی
 نایافتنی هستند. دستدیگر  جایِ آموخت که در

گیتیِ دیگر، مرا به جایی رازآمیز  در زاد گرزمان باهایم  شگفتا. در یکی از گردشـ 
 کششی هیچ زمین انگار پاشید. آسمان سویِ به آب مشتی و نشست ای چشمه کنارِبرد. 

. دید آوردگون پ درخششی شخانه و رفت باال تندی به شده پاشیده آبِ نداشت.
 پرسیدم: زده شگفت

 ـ چه پیش آمد؟
 چشم به دوردستِ آسمان دوخته بود. آهسته گفت:

 رسد. من می گاهِخاست است که به گذرگاهیاین ـ 
 ـ گذرگاه؟
 برند. گونة من از این گذرگاه برایِ آمدن به زمین بهره می هایِ هم ـ پری
 ها زنانی زیبا هستند. پنداشتم پری میـ 

 از هیچ و بودم گیج شب آن نگفت. پنداشتم مرا دست انداخته است. خندید و هیچ
هایِ گیتیِ  اگر از گذرگاه گفت. یابم چه می ، تازه اکنون درمیوردمنیا در سر سخنانش
آنان برویم، پرسشی  توانیم به زیستگاهِ ند، ما نیز میتوانند به زمین بیای ها می دیگر، پری
ها برایِ رفتن به دیگر  توانند از این گذرگاه نی میآید این است که چه کسا که پیش می

 جاهایِ کیهان بهره ببرند؟
های زمینی را  همة آموختنی برسند و 0گروثمانی پایة به هفتم،کسانی که در پایة ـ 

 هایِ کیهانی بهره بگیرند. توانند از این گذرگاه میفراگرفته باشند 
 ها بروند؟ دیگر زیستگاه توانند به ـ آیا دارندگانِ پیکرِ گیتایی نمی

ها  از این گذرگاه برسیم، پایة گروثمانیبه  هم یایگیتچرخة زندگی توانیم در  میـ 
هایی  به زیستگاهی دیگر برویم. اگر آنجا ویژگیبا همین پیکر گیتایی بگذریم و 
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خود زندگی خواهیم کرد تا بمیریم. اگر  زمینیِ همسان با زمین داشته باشد، با پیکرِ
 میریم. درنگ می هایِ پیکرِ زمینی باشد، بی به جایی برویم که ناسازگار با ویژگیهم 

 گسالند؟ ـ مرگ در جایِ دیگر پیوندمان با سپندارمذ را می

فروهرِ دیگری نپیوسته باشیم، هر کجایِ کیهان  یِ بزرگزمانی که به کالبدِ اثیرتا ـ 

گشت. با پیوستن به کالبدِ روانیِ  بمیریم، کالبدِ روانی به آغوشِ سپندارمذ بازخواهد

 خواهیم شد.پری آنجا  دیگر، درفروهری  بزرگ

 پریسا دست بر هم کوفت و پرسید:

 توان آنان را شناخت؟ ها در میانِ ما هستند، چگونه می ـ اگر پری

 خوردنِ آشِ کشک است. ،ـ بهترین روش

 ـ وا!

 فرانک خندید و سر تکان داد. از جا برخاستم و گفتم:

 پاشو پریساجان، بجنب نازنین.ـ 

 پریسا گیج شده بود. پرسید:

 ـ آشِ کشک ویژگیِ جادویی دارد؟

 آوایِ خندة شادمانة دوستان در مهمانخانه پیچید. پریسا دلخور شد و پرسید:

 اید؟ ـ مرا دست انداخته

 ـ بیا تا بگویم چه رازی در آشِ کشک نهفته است.
م نزدمان آمد و دست به نبالم آمد. فرناز هبه سویِ آشپزخانه رفتم و پریسا به د

 هایِ سفالین ریختم و پریسا، آش در کاسه ها شد. به یاریِ دستی ها و پیش جام کارِ شستنِ
توانند  به او گفتم که تنها کسانی می کشک را آماده کردم. هنگامِ آماده کردنِ کشک،

باشد. چنین  پویا شده هبه گونة خودخواست آنان ها را بشناسند که چاکرایِ ششمِ پری
 توانند کالبدِ روانیِ دیگران را ببینند و دانشِ می اند، کسانی که به پایة مهرپویایی رسیده
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های آش را  کاسه ند.آوربه دست  کالبد را هایِ گوناگونِ درخششِ ویژگی شناختِ
 برداشته و مهمانخانه بازگشتیم.

وزگاری کشید که سوفیانِ وگویمان به سخن گفتن از ر خوردنِ آش گفت هنگامِ
پا کرده بودند و با به کار گرفتنِ کشتارِ  هاکی بردَ ژیفرمانرواییِ اَ ،پیوسته به اهریمن

که خدایگانِ نمایندة خدایان بر  مردان دین شاهمانِ خدایان، کشتار به فرمانِ آئینی به فر
دگی را پایمال ، آزادی و آزاشده خوانده هایِ تازیانه و شکنجه ندشد زمین خوانده می

نخست بر آن  ،جوی و اندیشناک بودند چاره فروافتاده کهکردند. مردمانِ به بندگی  می
ارپایان به جایِ مردمانِ چه ش دهند و با کرپانی کردنِشدند که کشتارِ آئینی را کاه

 به زندگی بازگردانند:ها، گروهی از آنان را  0شده به کرپانگاه فرستاده
 شـهریار چو رـح اک بـر تخـت شـد     

 

 بـــرو ســـالیان انجمـــن شـــد هـــزار 
 

 سراســـر زمانـــه بـــدو گشـــت بـــاز
 

ــاری دراز   ــرین روزگــ ــد بــ  برآمــ
 

ــان   ــردارِ فرزانگـ ــت کـ ــان گشـ  نهـ
 

 پراگنـــده شـــد کـــامِ دیوانگـــان    
 

ــد   ــادویی ارجمن ــد ج ــوار ش ــر خ  هن
 

 نهـــان راســـتی آشـــکارا گزنــــد    
 

ــوان دراز    ــتِ دی ــدی دس ــر ب ــده ب  ش
 

 به نیکـی نبـودی سـخن جـز بـه راز      
 

ــه دو ــاکیزه از خانــ ــید پــ  ی جم شــ
 

ــد     ــو بی ــرزان چ ــد ل ــرون آوریدن  ب
 

 که جمشـید را هـر دو خـواهر بُدنـد    
 

 ســرِ بـــانوان را چـــو افســـر بُدنـــد  
 

ــیده ــهرناز  ز پوشـ ــی شـ ــان یکـ  رویـ
 

 دگـــر پاکـــدامن بـــه نـــام ارنـــواز 
 

 بـــه ایـــوانِ رـــح اک بردندشـــان   
 

ــان   ــافش سپردندشــ ــدان اژدهــ  بــ
 

ــادویی  ــان از رهِ جـــــ  بپروردشـــــ
 

 ختشـــان کـــژ ی و بـــدخویی  بیامو 
 

ــوختن     ــد آم ــز ب ــود ج ــت خ  ندانس
 

ــوختن   ــارت و س ــتن و غ  جــز از کش
 

 چُنان بُد که هر شـب دو مـردِ جـوان   
 

 ی پهلــوان چــه کهتــر چــه از تخمــه 
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 خورشـــگر ببـــردی بـــه ایـــوانِ اوی
 

 همــــی ســــاختی راهِ درمــــانِ اوی 
 

ــی   ــرون آختـ ــزش بـ ــتی و مغـ  بکُشـ
 

 مــران اژدهــا را خــورش ســاختی    
 

ــا ــادو پـــ ــورِ پادشـــ  کیزه از کشـــ
 

 ی پارســـــا دو مـــــردِ گرانمایـــــه 
 

 یکــــی نــــامش ارمایــــلِ پاکــــدین
 

ــیش    ــلِ پـ ــام گرمایـ ــر نـ ــین دگـ  بـ
 

ــد کــه بودنــد  روزی بــه هــم چُنــان بُ
 

 سخن رفت هرگونـه از بـیش و کـم    
 

ــکرش  ــاه و از لشــ ــدادگر شــ  ز بیــ
 

ــم  ــدر خــورش  وُزان رس ــد ان ــایِ ب  ه
 

ــوالیگری    ــه خ ــا را ب ــت م ــی گف  یک
 

ــرِ   ــد بــ ــت  ببایــ ــاه رفــ  آوری شــ
 

ــاره  ــی چ ــس یک ــاختن  وُزان پ ــی س  ی
 

ــداختن    ــه انـ ــه اندیشـ ــر گونـ  ز هـ
 

 مگر زین دو تـن را کـه ریزنـد خـون    
 

ــرون    ــدن بـ ــوان آوریـ ــی را تـ  یکـ
 

ــاختند  ــوالیگری ســ ــد و خــ  برفتنــ
 

 انــدازه بشــناختند خــورش خــود بــی 
 

ــورش ــه خـ ــان  خانـ ــاهِ جهـ  ی پادشـ
 

ــر م    ــدارِ خ ــن دو بی ــت ای ــان گرف  نه
 

 زدیــکِ خــون ریخــتنچــو آمــد بــه ن
 

ــیرین  ــتن  ز شــ ــدر آویخــ  روان انــ
 

 کُشــــان از آن روزبانــــانِ مــــردم 
 

 گرفتــه دو مــردِ جــوان را کشــان    
 

ــد  ــوالیگران تاختنـ ــیشِ خـ ــان پـ  زنـ
 

ــد   ــدر انداختنـ ــه روی انـ ــاال بـ  ز بـ
 

ــر   ــوالیگران را جگـ ــر از درد خـ  پُـ
 

 پُر از خون دو دیده پُر از کینـه سـر   
 

ــدین    ــدان آن ب ــن ب ــد ای ــی بنگری  هم
 

ــین   ــاهِ زمــ ــدادِ شــ ــردارِ بیــ  ز کــ
 

ــد  ــی را بپرداختنــــ  از آن دو یکــــ
 

ــاره   ــز آن چ ــناختند  ج ــز نش ــی نی  ی
 

 بـــرون کـــرد مغـــزِ ســـرِ گوســـفند 
 

ــد   ــزِ آن ارجمنـ ــا مغـ ــت بـ  بیامیخـ
 

 یکـی را بـه جــان داد زنهـار و گفــت   
 

ــت    ــدر نهف ــر ان ــداری س ــا ب ــر ت  نگ
 

ــهر    ــه آبادشـ ــی بـ ــا نباشـ ــر تـ  نگـ
 

ــرا از جهــان کــوه و دشتســت بهــر   تُ
 

ــی    ــرِ ب ــرش زان س ــایِ س ــه ج ــا ب  به
 

ــا   ــیِ اژدهـ ــاختند از پـ ــورش سـ  خـ
 

 ازین گونه هر مـاه چـون سـی جـوان    
 

ــدی روان    ــی یافتنــ ــان همــ  ازیشــ
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 چو گرد آمدی مرد ازیشـان دویسـت  
 

 بران سان که نشناختندی که کیسـت  
 

 خورشگر بدیشان بُـزی چنـد و مـیش   
 

 ســـپردی و صـــحرا نهـــادیش پـــیش 
 

ــه  ــرد از آن تخم ــون کُ ــژاد کن  دارد ن
 

ــاد    ــرش ی ــه دل بَ ــد ب ــاد نای ــز آب  0ک
 

پرداختند.  ن میفرزانگان و فرهیختگان نیز به آموزش و سازماندهیِ پنهانیِ پهلوانا
از  آگاه شدند، پهلوانان از این سازماندهیِ پنهانیِ هاکَدَ ژیاَ مردانِ دین هنگامی که شاه

 خواب و خوراک افتادند:
 در ایـــوانِ شـــاهی شـــبی دیریـــاز   

 

 بــه خــواب انــدرون بــود بــا ارنــواز 
 

 چُنــان دیــد کــز کــاخِ شاهنشــهان    
 

ــان    ــدی ناگه ــد آم ــی پدی ــه جنگ  س
 

 دو مهتــر یکــی کهتــر انــدر میــان    
 

ــان      ــر  کی ــه ف ــرو و ب ــاالی س ــه ب  ب
 

 کمــــر بســــتن و رفــــتنِ شــــاهوار
 

 ی گاوسـار  به چنگ انـدرون گـرزه   
 

 دمان پیشِ رـح اک رفتـی بـه جنـگ    
 

ــرزه   ــر ســرش گ ــگ زدی ب  ی گاورن
 

 یکایــک همــین گُــردِ کهتــر بــه ســال
 

ــیدی دوال    ــایش کش ــه پ ــا ب ــر ت  ز س
 

 بدان زه دو دستش ببسـتی چـو سـنگ   
 

ــگ    ــرش پالهن ــردن ب ــه گ ــادی ب  نه
 

ــوه   ــد کـ ــا دماونـ ــاختی تـ ــی تـ  همـ
 

ــروه   ــدر گ ــس ان ــان و دوان از پ  کش
 

ــدادگر   ــح اکِ بیـــ ــد رـــ  بپیچیـــ
 

 بدر یـــدش از هـــول گفتـــی جگـــر 
 

 یکی بانگ بـرزد بـه خـواب انـدرون    
 

 ی نُـه سـتون   که لرزان شـد آن خانـه   
 

ــای   ــیدرویان ز جـ ــتند خورشـ  بجسـ
 

ــدای  ــامور کدخــ ــلِ نــ  از آن غلغــ
 

 چُنـــین گفـــت رـــح اک را ارنـــواز
 

 که شاها نگویی چـه بـودت بـه راز    
 

 کــه خفتــه بــه آرام در خــانِ خــویش
 

 بدینســان بترســیدی از جــانِ خــویش 
 

 زمین هفت کشـور بـه فرمـانِ تُسـت    
 

ــردم   ــو و م ــت  دد و دی ــانِ تُس  نگهب
 

ــپ   ــیدرویان س ــه خورش ــتب  هدار گف
 

ــت   ــد نهف ــگفتی نمان ــه چــونین ش  ک
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 کــه ایــن داســتان گــر ز مــن بشــنوید 
 

 شـــودتان دل از جـــانِ مـــن ناامیـــد 
 

ــواز   ــس ارن ــت پ ــان گف ــاهِ جه ــه ش  ب
 

 کــه بــر مــا ببایــد گشــادنت راز     
 

ــاره  ــر چـ ــردن مگـ ــوانیم کـ ــی تـ  یـ
 

 یــی یــی نیســت پتیــاره چــاره کــه بــی 
 

 اد آن نهـــان از نهفـــتســـپهبد گشـــ
 

 همه خواب یک یک بدیشان بگفت 
 

 روی چُنــین گفــت بـــا نــامور مـــاه   
 

ــن را ره چــاره    جــوی کــه مگــذار ت
 

 نگـــین زمانـــه ســـرِ تخـــتِ تُســـت
 

 جهان روشن از نـامور بخـتِ تُسـت    
 

ــتری  ــرِ انگشـ ــان زیـ ــو داری جهـ  تـ
 

ــری    ــرغ و پ ــو و م ــردم و دی  دد و م
 

ــران    ــن مهت ــرد ک ــوری گ ــر کش  ز ه
 

ــونگران ز اخت  ــان و افســـ  رشناســـ
 

 ســـخن سربســـر مهتـــران را بگـــوی
 

 پــژوهش کــن و راســتی بــازجوی    
 

 نگه کن که هوش تو بر دستِ کیست
 

 ز مــردم شــمار ار ز دیــو و پریســت 
 

 چو دانسته شـد چـاره سـاز آن زمـان    
 

ــدگمان     ــدِ ب ــرس از ب ــره مت ــه خی  ب
 

ــخن   ــد س ــوش آم ــرمنش را خ ــهِ بَ  ش
 

ــن کــه آن ســروِ پــروین  ــد بُ  رخ افگن
 

ــر  زاغ   ــره چــون پَ ــبِ تی ــان از ش  جه
 

ــرزد چــراغ    همانگــه ســر از کــوه ب
 

ــورِ الژورد     ــر کش ــه ب ــی ک ــو گفت  ت
 

ــاقوتِ زرد    ــید یـ ــترد خورشـ  بگسـ
 

ــدی    ــد موب ــه بُ ــا ک ــر آنج ــپهبد ه  س
 

ــخن  ــردی ســ ــداردل بخــ  دان و بیــ
 

 ز کشور بـه نزدیـکِ خـویش آوریـد    
 

 بگفت آن جگرخسته خوابی که دید 
 

ــان خوا  ــخن کردشـ ــانی سـ ــتارنهـ  سـ
 

ــار    ــردشِ روزگ ــد و گ ــک و ب  ز نی
 

 که بـر مـن زمانـه کـی آیـد بـه سـر       
 

 که را باشد این تاج و تخـت و کمـر   
 

ــاد     ــد گش ــن ببای ــا م ــن راز ب ــر ای  گ
 

ــاد    ــد نه ــه خــواری ببای ــر ب ــر س  وُگ
 

 لـبِ موبـدان خشـک و رخسـاره تــر    
 

ــر    ــا دگ ــک ب ــار ی ــر ز گفت ــان پُ  زب
 

ــت    ــازگوییم راس ــودنی ب ــر ب ــه گ  ک
 

 بهاست یگار و جان بیبه جان است پ 
 

 هـــا درســـت وُگـــر نشـــنود بـــودنی
 

 بباید همیدون ز جـان دسـت شسـت    
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 ســه روز انــدر آن کــار شــد روزگــار
 

 ســخن کــس نیارســت کــرد آشــکار  
 

ــاه   ــفت شـ ــارم برآشـ ــه روزِ چهـ  بـ
 

ــده راه   ــدانِ نماینـــ ــران موبـــ  بـــ
 

ــده  ــر زن ــه گ ــود  ک ــد بس ــان دار بای  ت
 

ــودنی   ــر بـ ــود   وُگـ ــد نمـ ــا ببایـ  هـ
 

 ن ســر فگنــده نگــون  همــه موبــدا 
 

 دیـدگان پُـر ز خـون    ،پُر از هول دل 
 

ــوش   ــیار هــ ــدارانِ بســ  از آن نامــ
 

ــوش    ــادل و تیزکـ ــود بینـ ــی بـ  یکـ
 

 خردمنـــد و بیـــدار و زیـــرک بنـــام
 

ــام    ــیش گ ــدان او زدی پ ــزان موب  ک
 

 تـر گشـت و نابـاک شـد     دلش تنـگ 
 

ــاده  ــد   گش ــح اک ش ــیشِ ر ــان پ  زب
 

 بــدو گفــت پردختــه کــن ســر ز بــاد
 

 گ را کـس ز مـادر نـزاد   که جز مر 
 

ــود     ــیار ب ــو بس ــیش از ت ــدار پ  جهان
 

ــود     ــزاوار ب ــی را س ــتِ مِه ــه تخ  ک
 

ــمُرد    ــادمانی شُـ ــم و شـ ــراوان غـ  فـ
 

ــپرد    ــری را س ــان دیگ ــت و جه  برف
 

ــاره  ــر بـ ــای   اگـ ــه پـ ــی بـ  ی آهنینـ
 

ــای     ــه ج ــانی ب ــاید نم ــپهرت بس  س
 

 کســی را بــود زیــن ســپس تخــتِ تــو 
 

 بـه خــاک انـدر آرد ســرِ بخـتِ تــو    
 

ــ  ــا نــ ــود کجــ ــدون بــ  امِ او آفریــ
 

ــود   ــایون بـ ــپهری همـ ــین را سـ  زمـ
 

ــزاد   ــادر نـ ــپهبد ز مـ ــوز آن سـ  هنـ
 

 نیامـــد گـــهِ پرســـش و ســـرد بـــاد 
 

ــر   ــادرِ پُرهنــ ــد از مــ ــو زایــ  چُنــ
 

ــارور   ــود بــ ــی شــ ــانِ درختــ  بســ
 

 به مـردی رسـد برکشـد سـر بـه مـاه      
 

 کمر جویـد و تـاج و تخـت و کـاله     
 

 بــه بــاال شــود چــون یکــی ســروِ بُــرز
 

ــردن بــ    ــه گ ــرز ب ــوالد گ  رآرد ز پ
 

ــرزه   ــرت گ ــر س ــد ب ــاوروی زن  ی گ
 

ــددت وُ  ــوی  ببن ــه ک ــوان ب  آرد از ای
 

ــاک    ــح اک ناپ ــت ر ــدو گف ــن ب  دی
 

 چــرا بنــددم چیســت از مــنش کــین 
 

ــردی   ــر بخـ ــت اگـ ــدو گفـ  دالور بـ
 

ــی   ــی بـ ــدی  کسـ ــازد بـ ــه نسـ  بهانـ
 

ــدرش  ــو هــوشِ پ ــه دســتِ ت ــد ب  برآی
 

 از آن درد گردد پُـر از کینـه سـرش    
 

 ایــه خواهــد بُــدن   یکــی گــاوِ برم  
 

 جهــانجوی را دایــه خواهــد بُــدن    
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 تبـه گـردد آن هـم بـه دسـِت تـو بـر       
 

ــرزه   ــین کشــد گ ــدین ک ــر ب  ی گاوس
 

 چــو بشــنید رــح اک بگشــاد گــوش 
 

 ز تخت اندر افتاد و زو رفـت هـوش   
 

ــد   ــتِ بلنـ ــیشِ تخـ ــه از پـ  گرانمایـ
 

ــد    ــبِ گزنــ ــد روی از نهیــ  بتابیــ
 

 چـــو آمـــد دلِ تـــاجور بـــاز جـــای
 

ــتِ ک   ــه تخ ــای  ب ــدرآورد پ ــان ان  ی
 

 نشـــانِ فریـــدون بـــه گِـــردِ جهـــان
 

 همــی بازجســت آشــکار و نهــان    
 

 نه آرام بودش نه خواب و نـه خـورد  
 

 0روشـــن بـــرو الژورد  شـــده روزِ 
 

ا راهنماییِ بکه  هایِ تازیان دربرده از کرپنگاه به گروهی از جوانانِ آزادة جان
در کوه و دشت به چوپانی سرگرم  ها دور شده، شهرها و آبادی از ارمایل و گرمایل،

شدند؛ گروهی دیگر در شهرها و  شده و از آموزش و پرورش بایسته برخوردار نمی
 های آمدند تا هم از آموزش هم می هایِ پنهانی گردِ 2ها در لوگ شب، ها آبادی
برخوردار شوند  و فروگیتی آشنا با رازهایِ فراگیتی دانشی ـ بینشیِ کاویانِ پرورِ کیش
 در پروری آگاه شدن از پهلوان پس از هاکَدَ ژیتازیانِ اَ هم رزم و پادرزم بیاموزند.و 

تاختند تا پهلوانانِ فریدونی  ها بر آن انجمن ،شده های پنهانی گاوِ برمایه خوانده انجمن
، اند فرهیخته و فرزانه که فرانک خوانده شدهآگاهیِ بانوکاویانِ  را نابود کنند. پیش

به گاوی برمایه،  هاکَدَ ژیاَ پیش از تازشِ به تازیان چشاند. پهلوانان راناکامی  زهرِ
 دند:به البرزکوه گریزانده ش

 وگـوی  زمین کـرده رـح اک پُرگفـت   
 

 وجـوی  به گردِ جهان بر همین جست 
 

 فریـــدون کـــه بـــودش پـــدر آبتـــین
 

 چـو ســیماب لــرزان شــده بــر زمــین  
 

ــیر   ــته س ــتن گش ــزان و ز خویش  گری
 

ــا  ــیربرآویخــــت ناگــ  ه در دامِ شــ
 

 مـــــرد از آن روزبانـــــانِ ناپـــــاک
 

 تنـــی چنـــد روزی بـــدو بـــازخورد 
 

                                                           

 .12تا  18ـ همان، صص 0
ها در  اندک، در گذر روزگاران، این جایگاه شد. اندک ـ لوگ: جایگاهِ گردهمایی مهرپرستان که زیرِ زمین ساخته می2
 هایِ پهلوانی دگرگون شد. در روم نیز لُژهایِ میتراپرستان کارکردی همسان داشته است. ران به زورخانهای
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ــو یــوز     ــته چ ــد بس ــد و بردن  گرفتن
 

 بـــرو بـــر ســـرآورد رـــح اک روز 
 

 خردمنــد مــامِ فریــدون چــو دیــد    
 

 که بر جفت او بـر چُنـان بـد رسـید     
 

ــود   ــده ب ــام و فرخن ــدش ن ــک بُ  فران
 

ــود    ــده ب ــدون دل آگن ــرِ فری ــه مه  ب
 

ــته دوان داغ ــار دل خســـ  ی روزگـــ
 

ــزار    ــدان مرغ ــان ب ــت پوی ــی رف  هم
 

ــود   ــه بـ ــاوِ بَرمایـ ــامور گـ ــا نـ  کجـ
 

ــود    ــه ب ــنش پیرای ــر ت ــته ب ــه نابس  ک
 

 بـــه پـــیشِ نگهبـــانِ آن مرغـــزار   
 

ــار   ــر کن ــد خــون ب  خروشــید و باری
 

 بــدو گفــت کــین کــودکِ شــیرخوار
 

 ز مـــن روزگـــاری بـــه زنهـــار دار 
 

ــذیر   ــادر اندرپــ ــدروارش از مــ  پــ
 

 نغــزش بپــرور بــه شــیر وُزیــن گــاوِ 
 

ــت   ــم تُراس ــواهی روان ــاره خ ــر پ  وُگ
 

 گروگان کنم جان بدانچت هواسـت  
 

 ی بیشــــه و گــــاوِ نغــــز پرســــتنده
 

ــاک    ــدان پ ــخ ب ــین داد پاس ــز چُن  مغ
 

 کــه چــون بنــده بــر پــیشِ فرزنــدِ تــو
 

ــده   ــم پذیرنــ ــو  بباشــ ــدِ تــ  ی پنــ
 

ــد را  ــدو داد فرزنـــ ــک بـــ  فرانـــ
 

 بگفــــتش بــــدو گفتنــــی پنــــد را 
 

 پــدروار از آن گــاو شــیرســه ســالش 
 

 همــــی داد هشــــیار زنهــــارگیر   
 

 وجـوی  نشد سیر رح اک از آن جست
 

 وگـوی  شد از گاو گیتی پُـر از گفـت   
 

ــزار   ــویِ مرغـ ــد سـ ــادر آمـ  دوان مـ
 

 چُنــین گفــت بــا مــردِ زنهــاردار     
 

ــه اندیشـــه ــزدی کـ ــم ایـ  یـــی در دلـ
 

ــده  ــراز آمـ ــردی فـ ــت از رهِ بخـ  سـ
 

 همی کـرد بایـد کـزان چـاره نیسـت     
 

 ه فرزند و شـیرین روانـم یکیسـت   ک 
 

ــتان   ــاکِ جادوسـ ــی از خـ ــر م پـ  ببـ
 

 شــوم بــا پســر ســویِ هندوســتان     
 

ــروه  ــانِ گــ ــد از میــ  شــــوم ناپدیــ
 

 رخ را بـــه البرزکـــوه بـــرم خـــوب 
 

 بیـــاورد فرزنـــد را چـــون نونـــد   
 

ــد    ــوهِ بلن ــویِ ک ــان س ــرمِ ژی ــو غُ  چ
 

ــود     ــوه ب ــران ک ــی ب ــردِ دین ــی م  یک
 

ــی    ــی ب ــارِ گیت ــه از ک ــود  ک ــدوه ب  ان
 

ــدین   ــای پاک ــت ک ــدو گف ــک ب  فران
 

ــران   ــوگواری از ایـ ــنم سـ ــین مـ  زمـ
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 بــدان کــین گرانمایــه فرزنــدِ مــن    
 

 همــی بـــود خواهـــد ســـرِ انجمـــن  
 

 ببــــر د ســــر و تــــاجِ رــــح اک را
 

ــاک را   ــدِ او خــ ــپارد کمربنــ  ســ
 

ــانِ اوی   ــد نگهبــ ــود بایــ ــرا بــ  تُــ
 

ــانِ اوی    ــر جـ ــده بـ ــدروار لرزنـ  پـ
 

 پـــــذیرفت فرزنـــــدِ او نیکمـــــرد
 

ــاورد ه  ــرد نیـ ــادِ سـ ــدو بـ  رگـــز بـ
 

 خبر شد بـه رـح اک یـک روزگـار    
 

 از آن گــــاوِ برمایــــه و مرغــــزار 
 

 بیامــد از آن کینــه چــون پیــلِ مســت
 

ــرد پســت   ــه را ک ــاوِ برمای ــران گ  م
 

 جــز آن هرچــه دیــد انــدرو چارپــای
 

ــان بپرداخــت جــای   ــد و زیش  بیفگن
 

 ســبک ســویِ خــانِ فریــدون شــتافت 
 

ــت   ــس را نیاف ــد و ک ــراوان پژوهی  ف
 

 بــــه ایــــوانِ او آتــــش اندرفگنــــد
 

ــد     ــاخی بلن ــدرآورد ک ــای ان ــه پ  0ب
 

هاکِ دَ ژیاَ شده، مندانة بانوکاویانِ فرانک خواندهریزیِ خرد گونه، با برنامه بدین
 .کامیاب نشدبرایِ یافتن و نابود کردنِ فریدون تازی 

را  ها انیدیوپرستان، آزادگان دست به کار شدند تا ویر بدپادشاهیِ فروپاشیِپس از 
 کنند: آباد

ــان  ــه گــردِ جه ــدون ب ــس فری  وُزان پ
 

 بگردیـــد و دیـــد آشـــکار و نهـــان 
 

 هــر آن چیــز کــز راهِ بیــداد بــود    
 

 هر آن بوم و بـر کـان نـه آبـاد بـود      
 

ــد   ــتِ ب ــت ازو دس ــی فروبس ــه نیک  ب
 

ــزد    ــاهان سـ ــز رهِ پادشـ ــان کـ  چُنـ
 

 یاراســت گیتــی بــه ســانِ بهشــت    ب
 

 2شـت به جایِ گیا سـرو و گُلـبُن بکِ   
 

* 
نوشتم.  یِ دوستانِ انجمن را میگردهمایواپسین پشتِ میز نشسته بودم و گزارشِ 
چهارم. در  است برایِ آغازِ پویاییِ چاکرایِ ای ، بهانهپیدایشِ کنجکاوی دربارة فراگیتی

                                                           

 .10تا  12صص فردوسی، دفتر نخست،  شاهنامةـ 0
 .32و  30ـ همان، صص 2
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شد تا از رازِ  هایِ مهرپرستانِ کهن، این کنجکاوی در رهروان برانگیخته می آموزش
 خسرونویسی بودم که  رمردانِ سوفی آگاه گردند. سرگرمِ گزارشچراییِ شوریدگیِ شی

اش رفتم. به هم درود گفتیم، یکدیگر را  به خانه بازگشت. از جا برخاستم و به پذیره
 هایمان شادابی بخشید. بینی جنباند و پرسید: ای گرم به لب در آغوش کشیدیم. بوسه
 ای؟ ـ آشِ کشک پخته

 کنم. دست بشویی، برایت گرم میآری. تا پوشاک دگر کنی و ـ 
آش را گرم کردم. دو  راهیِ آشپزخانه شدم، همسرم نیز به خوابگاهمان رفت.

گویان به آشپزخانه  هبَ هر کردم و رویِ میز گذاشتم و نشستم تا خسرو بیاید. بَکاسه پُ
 رویم نشست و گفت: آمد و روبه
 ـ چه بویی!
 ـ بفرمایید.

 خوری آغازیدیم. پرسیدم: آش
 چرا دیر به خانه بازگشتی؟ ـ

 ـ نشستی در پژوهشگاه برگزار بود که به درازا کشید.
 ؟بود ـ نشست دربارة چه

 ـ ماه.
 ـ چه؟

 کردیم. هایِ باستانی را بررسی می ـ جایگاهِ ماه در نگاره
 ـ آها، ماه!

از  سخن بگوید. ،شناسان گفته و شنیده بود خواهش کردم از آنچه در نشستِ باستان
هایِ جادویی. نیرویِ کششیِ  شبانگاه نیز زمانِ کنش شب بوده است، ، ماه نشانِزبادیر

ن و دیوانگان در روزهایِ ماه کند. سوفیا ماه، کارکردِ چاکرایِ چهارم را دگرگون می
هایی که  شوند و در شب تر می پیش و پس از آن برانگیخته پُر و همچنین در روزهای
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 ای نشان داده شده ماه به گونه ،هایِ باستانی نگاره یشترِترند. در ب ماه پیدا نیست آرام
ال اِ لاِ گزار، پاژنامِ ماه ه در سویِ راستِ بیننده باشد. مردمان دشتِ سوارانِ نیزهک است

جادوییِ هایِ  آئین پرست، ماه . جادوگرانِخاستگاه دیوها بود، نمادی از جهانِ تاریکی یا
 کرد یدا بود یا مهتابِ ماهِ پُر، شب را نورانی میهایی که ماه ناپ در شب را ای هویژ

 تا چرخش چاکراهایشان را به واچرخش دگرگون کنند. کردند برگزار می
آورد. چگونگیِ  هایِ دگرسانی پدید می چاکراها انگیزش چرخش و واچرخشِ

جویانه  ، گرایش به باورمندیِ سوفیانه یا پرسشگریِ دانشنیز چاکرایِ چهارم پویشِ
، ناکارآمد و بازدارنده ناپسند خرد و اندیشه پرسش، ،به باورِ سوفیان آورد. میپدید 
نهادن به خواست و فرمانِ خدایان را سپردگی، سرسپردگی و گردن  آنان دل. ندسته

به فرمانِ خدایان  گوش سر ببندد، چشمِ سوفی باید پندارند. یگانه راهِ رستگاری می
خدا بگرداند، از شادی و آسایش چشم بپوشد، از  دل را خانة بسپارد، مغز وابگذارد،

دیگران دوری بگزیند، دریوزگی پیش بگیرد و کاری بجز نیایش و پرستشِ خدایان 
مرد گردد. پس از  راه داده شود و دین یا خدای یگانه به درگاهِ خدایان انجام ندهد تا

ویشکاریِ خویش ناباوران را خ ستیز با دینو  سوفیگریآن نیز گرواندنِ دیگران به 
  را فراهم کند. یا خدای یگانه پندارد تا خشنودی خدایان می

سوفیان با بزرگنماییِ نیرو و چیرگیِ خدایان، دیوها را گردانندة جهان و نویسندة 
نمایاندند. با شگردهایِ گوناگونِ دیگران را از برانگیختنِ خشمِ  سرنوشتِ مردمان می

دادند که اگر تن به خواستِ دیوها بدهند و به  پرهیزاندند و نوید می خدایان می
فرمانشان گردن بگذارند، پاداش گرفته، رستگار شده و به بهشت راه داده خواهند شد 

هایی برخوردار شوند که در زندگیِ گیتایی، ناپسند و نکوهیده  تا در آنجا از خوشی
 شدند. وانمایانده می

و  ندگروید می هایِ آنانباوربه  خوردند، مردان را می مردمانی که فریبِ دین
رستگاریِ مردمان در  ند وهست برتر یِنیرودارایِ  خدایان ،جهان در پذیرفتند که می
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سازِ  نهاست. پذیرشِ چنین باوری، زمی چون و چرایِ آنان تن دادن به بندگیِ بی گروِ
ید پذیرفتند که با خوردگان به سادگی می چراکه، فریب گردید؛ سروریِ خدایگان می

 بندگیِ نمایندگان خدایان بر زمین را نیز بپذیرند.
با اینکه بسیاری از پیروانِ سوفیان، پویشِ چاکرایِ چهارم را نیازموده و دیندار 

گستری و ستیز با ناباوران را  نشده بودند، به باورهایِ آنان گرویده، سربازی در راهِ دین
 مند نیز بهرههایِ آنان  مانند و از بخششمردان دور ب از خشم و آزارِ دین ند تاپذیرفت می
آورد.  پدیداریِ مرزبندی میانِ مردمان، دودستگی در روستاها و شهرها پدید می شوند.

هایِ گوناگون  پذیرفتند، به فرمانِ آنان، به بهانه مردان را نمی گروهی که خدایگانیِ دین
سروریِ خدایان و خدایگان  شمار و نیرویِ ناباوران بهشدند. هرگاه  در تنگنا نهاده می

توانست نگهدارِ  یافت، دیگر پرداختِ باج و خراج نمی در شهر یا روستایی کاهش می
مردان  گوناگونیِ خدایان به رنگارنگیِ دینِ دینجان و داراییِ آنان باشد. از سویِ دیگر، 

آورد.  میناپذیر پدید  ورزی و دشمنیِ آشتی مردان، کین چشمیِ دین وهم انجامید. چشم می
 انگیخت. پیروانشان را برمی دشمنی میانِ جادوگران نیز جوییِ ستیزه

، از سویِ 0همیمال هایِ دینیِ گروهآزادگان و همچنین دانسته شدنِ  ارزان مرگ
انداخت. چنگ  افروخت و کشتارهایِ ددمنشانه راه می ، آتشِ جنگ برمیخدایگان

خوردگان نیز پاداشِ گیتاییِ  شکستانداختن بر بخشی از دارایی، زنان و کودکانِ 
   ای بود. شتابندگان به چنین جنگِ بیدادگرانه

گسترانه و فراگیر  هایِ دین شکست خوردنِ آزادگان از بندگانِ خدایان در جنگبا 
ستیزِ  ست شده و منشِ سامانخردستیز، بنیادِ زندگیِ شهری سُ سوفیانة هایِ گرایش شدنِ

زاران سالة سدها و ه ـ دانشیِ تاوردهایِ فرهنگیدس گردد. تازیان ارجمند می
مداری و  جز دینروزگارانی،  د. در چنین سیهرو باد میبه فرزانگان فرهیختگان و 

 شود: زراندوزی هیچ چیز ارجمند دانسته نمی
                                                           

 ـ همیمال: رقیب0
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ــورد   ــری برخـ ــی دیگـ ــد یکـ  برنجـ
 

 بــه داد و بــه بخشــش کســی ننگــرد 
 

 شـب آیـد یکـی چشـم رخشـان کنـد      
 

ــی را خرو  ــه کسـ ــدنهفتـ ــان کنـ  شـ
 

ــتاینده ــت ســ ــان دیگرســ  ی روزشــ
 

 کمــر بــر میــان و کلــه بــر سرســت  
 

ــتی   ــد و از راســ ــان بگردنــ  ز پیمــ
 

ــتی    ــژ ی و کاسـ ــود کـ ــی شـ  گرامـ
 

 پیــــاده شــــود مــــردمِ جنگجــــوی
 

 وگـوی  سوار آنک الف آرد و گفـت  
 

 هنـــر کشـــاورز جنگـــی شـــود بـــی
 

ــر      ــه ب ــد ب ــر آی ــر کمت ــژاد و هن  ن
 

ــن  ــن از آن آن ازیـ ــی ایـ ــد همـ  رُبایـ
 

 ز نفــــرین نداننــــد بــــاز آفــــرین 
 

ــود   ــکارا شــ ــر از آشــ ــان بت ــ  نهــ
 

 دلِ شاهشـــان ســـنگِ خـــارا شـــود 
 

ــر  ــر پسـ ــدر بـ ــردد پـ ــدیش گـ  بدانـ
 

ــین چــاره   ــدر همچُن ــر پ  گــر پســر ب
 

ــده  ــود بنـ ــی شـ ــهریار  ی بـ ــر شـ  هنـ
 

 نـــژاد و بزرگـــی نیایـــد بـــه کـــار 
 

ــا   ــد وفـ ــی را نمانـ ــی کسـ ــه گیتـ  بـ
 

ــان  ــا  روان و زبـ ــود پُرجفـ ــا شـ  هـ
 

ــران و  ــان از ایـ ــرک و از تازیـ  از تُـ
 

ــان   ــدر میـ ــد انـ ــد آیـ ــژادی پدیـ  نـ
 

 نه دهقان نـه تُـرک و نـه تـازی بُـوَد     
 

ــخن  ــوَد    س ــازی بُ ــردارِ ب ــه ک ــا ب  ه
 

 هـــا زیــرِ دامــن نهنـــد   همــه گــنج  
 

 بمیرنــد و کوشــش بــه دشــمن دهنــد 
 

ــام  ــومند نــ ــد و دانشــ ــوَد زاهــ  بُــ
 

ــه دام   ــد ب ــا کــه آی ــن ت  بکوشــند ازی
 

 شـور چُنان فاش گـردد غـم و رنـج و    
 

 کــه رامــش بــه هنگــامِ بهــرامِ گــور 
 

 نه جشن و نه رامش نه بخشش نه کام
 

ــاره  ــه چـ ــازِ دام همـ  ی ورزش و سـ
 

ــیم آورد   ــینِ سـ ــر کـ ــا پسـ ــدر بـ  پـ
 

 خورش کشک و پوشش گلـیم آورد  
 

ــویش    ــودِ خ ــیِ س ــان از پ ــانِ کس  زی
 

ــیش     ــد پ ــدر آرن ــن ان ــد و دی  بجوین
 

 نباشـــد بهـــار از زمســـتان پدیـــد   
 

 رامــــش نبیــــدنیارنــــد هنگــــامِ  
 

ــذرد     ــتان بگ ــن داس ــیار ازی ــو بس  چ
 

 کســـی ســـویِ آزادگـــی ننگـــرد    
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 بریزنـــد خـــون از پـــیِ خواســـته   
 

 0شــــود روزگــــارِ بــــد آراســــته 
 

آرام بندهایِ  درپیِ آزادگان از دیوپرستان، آرام هایِ پی گونه، با شکست بدین
ریمن، بارِ دیگر، پیمان با اه دیوهایِ سپیدِ هم گسلد و از هم می هاکَدَ ژیبازدارندة اَ

 کنند؛ یِ مردمانِ آزاده، تکاپو آغاز میبرایِ نشستن بر تختِ فرمانرواییِ کشورها
با چنگ انداختن بر نهادهایِ آموزشی،  گیرند و گستری پیش می پروی و آئین دین

ای، فروهرهایِ بازگشته به گیتی را، از همان دمِ بازگشت با کوبشِ  فرهنگی و رسانه
با دامن زدن به  کنند. سرودخرد به گیجی و سردرگمی دچار می نیرومندِ گوشان

خود به  کنند که بیشتر کودکان، خودبه هایِ گوناگون نیز بستری فراهم می نابرابری
شوند. جویی فروکشیده  شمگینی و ستیزه، خپروری ورزی، کین گردابِ آزمندی، رشک
زند و پیروانِ خود را به افرا هایِ گوناگون برمی مردان درفش در این هنگامه، دین

 خوانند. ناباوران و خدانشناسان فرامی جنگِ دین
اند،  مردانِ پیوسته به اهریمن را خورده ، مردمانِ زمین که همه فریبِ دینروی بدین
های نادرست  ها و آئین و با دین پایان دهند خواهند به نابرابری پندار که میبا این 
اندازند و همه خود  رند و کشتاری ددمنشانه راه میب افزار می ، دست به جنگبستیزند

پندارند. چنان روزگارِ تیرة سرشار از کشتارِ ددمنشانه،  را جویندة رستگاری می
هایِ کهنه  ها، ویرانگریِ برساخته سپوزیشن به زنان و کودکان، تاراجِ و نابودیِ دارایی

برایِ زمین و زمینیان  ها و گرسنگی، فرجامی است که خدایان و نو، گسترشِ بیماری
خورده و فروافتاده به  فریب اند و بر آن هستند که به دستِ خود مردمانِ آرزو کرده

 ن پایانی ساخته شود.، چناخردی منجالبِ برآمده از ناآگاهی و بی
فروشانِ هزارچهره، زندگی را به  آشفتگی فراگیرِ برآمده از فرمانرواییِ دین

خواهند از این  همه میکند.  ندگیِ روزافزون دگرگون میکندنیِ دردناک و سرافک جان

                                                           

طر، دفتر هشتم، صص فردوسی، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشا شاهنامةـ 0
 .021تا  008
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تاب از آغاز  زنند و بی تنگنا بگریزند. برخی از ترسِ مرگ، دست به خودکشی می
و کارد را  گشایند یمان شده دست به کشتار میخنگِ پایانی میانِ نیکی و بدی، دُژج

 رسانند. به استخوان دیگر درماندگان می
نی و خاکسترنشی فتادگان در ژرفایِ دخمة تنگدستی،انِ فروارسیدنِ کارد به استخو

واماندگیِ ماندگی و  واپسکند تا از رازِ  جوی و پرسشگر می آنان را چاره ناامیدی،
چگونگیِ پیدایش و  وچیستیِ دین کیستیِ خدایان، از  وجو پرس خویش سر در بیاورند.

گویند و سنجشِ  مردان می دین اندیشیدن به پیامدهایِ باورمندی به آنچه گسترشِ آن،
 ، اندیشیدن بههایِ گوناگون کارآمدی و کارکردها و پیامدهایِ پیدا و پنهانِ آئین

 فرمانرواییِ سنجشِ کارآمدیِ و بر تختِ فرمانروایی انمرد دین چراییِ برنشستنِ
خردورزی  چاکرایِ به پویاییِ با پادشاهان و بسیاری چیزهایِ دیگر، خدایگان

خواهی به سویِ  گرایی را از سوف ، فراگیتیهم د. پویشِ چاکرایِ پنجمانجام می
گونه که  آن ،با جهان ،ناآگاهی و نادانی پندار، کشاند تا با دریدنِ پردة پژوهی می دانش

 گویند. ان میگهست آشنا شویم، نه آنچنان که خدای



 
 

 
 
 

 دلبر
 
 
 

 چشم به ای سایه هیچفته بود. را فراگر پیرامونم کرانی تابندة بی و درخشان روشناییِ
 در گروثمانی نواییپژواکِ  .دکر می کالبدم را نوازش خوشایند گرمایی. خورد نمی
 آفتاب پنجة چون اش چهره .بودم ایستاده بلندباال پیربانویی رویِپیشِ . دپیچی می گوشم
ا ت 0فروهشته گیسوانیسپید .آسمان رنگِ به اش چشمان اش سیمین و بود، پوست تابان

 به برازندگی آراسته بود. چهرهپای داشت. رختِ سزاوار پوشیده و  گوزکِ
و  شناخته را سرودخرد و گوشان خرد نآث ،خردپرور پریِسخنی با آن  پیش از هم

 کهخرد  سومِ گونةبا اینکه  .بودم دانشی شایسته دربارة چند و چونِ آنها گرد آورده
 یدرستبه ناآشنا نبود، ارجِ آن را  مبرای گفت می سخن یِ فرهیخته از آنپیربانو
 زیرا، رود؛ گرِ خرد ارجمندتر به شمار میز دو گونة دیا خردخودپرور شناختم. نمی

پرورشِ این گونة خرد به اندازة مردمان در گیتی  فروهرِبیش از پیشِ وخششینِ 
 وابسته است.

وستن به دشتکِ خرد دارد. از دمِ پی ن، او تنها آثگیتی به فروهر هنگامِ بازگشتِ
. جوانه زدنِ دشو آغاز می سرودخرد ختنِ گوشاناندو مادر، در زهدانِ شده ساخته

خرد سرودخرد، سرآغازِ پرورشِ خودپرور گوشان درستی یا نادرستی پرسشگری دربارة
  آورد. فرهیختگی پدید می سپس خواهد بود که فرزانگی و

                                                           

 ـ فروهشته: آویزان0
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کنندة کالبدِ  پنهان غالفِ در پسِ خردِ خویش، نبه گیتی بازگشته، پیروِ آث فروهرِ
 زخمِ دیوهایِ بداندیش دور بماند. ساماندهیِ شود تا از چشم پنهان می مادرش یِاثیر

بالندگیِ پیکر ـ کالبدِ تازة  است.دومین کارِ فروهر در گیتی  بالیدنِ پیکر ـ کالبدِ تازه،
رازمند، کارکردی  کند. این غالفِ ای پنهان می فروهر، او را در پسِ غالفِ پوشاننده

هایِ فروهرِ بازگشته به چرخة زندگیِ گیتایی را از چشمِ  دوگانه دارد، هم ویژگی
خرد جدا  نثسرودخرد را از ناخودآگاهِ آ وشانکند و هم خودآگاهِ گ دیوها پنهان می

ای روزافزون، دسترسی  ونهپیوستنِ فروهر به زهک، به گ روی، از زمانِ د. بدینساز می
 یابد. هایِ پیشین کاهش می شده در زندگی خردِ اندوخته ناو به آث

برایِ زندگیِ پیشِ   برگزیده آرمانِ و آگاهی از خود خردِ نآث به فروهر دسترسیِ
 ناخودآگاهدستکاری کند تا وی  را مادرش دارد تا کالبدِ روانیِ روی، او را وامی

 اندرفرزندش دست  کالبدِ ـ پیکر هایِ که در پیدایشِ ویژگی را پیش بگیرد رفتارهایی
یابد که  درمی ناخودآگاه زن، او شدنِ بارور دمِ همان از ،دیگر سخن به کار دارند.

رفتارِ وی دگرسانیِ روزافزونی پدید  گفتار و ،پندار در مادر شده است. این آگاهی
 پنهانِ مادری را دریابند. هایِ نشانهآن  توانند می خردمندآورد که تنها پیرانِ  می

دستکاریِ ناخودآگاهِ مادر از سویِ فروهرِ فرزند، تنها برایِ برآورده شدنِ نیازهایِ 
نیازِ ناگهانی به خوردنِ  ،آبستن هایی، زنِ گیرد. در چنین زمان کالبدیِ دشتک انجام می
ای است تا مادر و پدر و پیرامونیانِ  این ویارِ ناگهانی، بهانه .کند خوراکی ویژه پیدا می

 ها و واکنش ها کنش و واکنشِ روانی وادار شوند. نیرویِ برآمده از این کنشایشان به 
شود.  از سویِ فروهرِ فرزندِ آرمیده در زهدان، به درونِ کالبدِ روانیِ زهک مکیده می

مادر، پدر و پیرامونیان به فرزندِ آرمیده در زهدان بیشتر باشد،  هرچه مهرورزیِ
رویِ شده و نی کالبدِ روانیِ زهک مکیده ها به درونِ شده از این مهرورزی هنیرویِ ساخت

که در تندرستیِ پیکری و پیشرفتِ  بخش دهد، نیرویی زندگی درونیِ او را افزایش می
 چون و چرا دارد. کاریِ بیاندر روانیِ پس از زایش دست
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افتد. به  فروهر بازگشته به گیتی از همان دمِ پیوستن به دشتک به کار می شنواییِ
تنها بخشی از آن وابسته به  ،کالبدی است تا پیکری یابزاربیشتر  دیگر، شنوایی، سخنِ

سرودخرد از همان دمِ بازگشت به  روی، اندوختنِ گوشان . بدینگوشِ پیکری است
ها و آرزوهایِ  با باورها، گرایش ه،دکرگوش تیز شود و فروهرِ گیتی آغاز می

سرودخردِ وی بر بستریِ  ریزیِ گوشان یشود تا خشتِ نخستِ پ پیرامونیانش آشنا می
پاک و تهی گذارده شود. خردِ آموختنی از دیگران، پس از زایش و گشوده شدنِ چشم 

 یابد: گویی افزایش می ن آغازِ سخنو همچنی
 نُخُســـت آفـــرینش خـــرد را شـــناس

 

 نگهبانِ جان است و آن را سـه پـاس   
 

 ست و چشم و زبـان  سه پاس تو گوش
 

 0گمـان  یک و بد بـی کزین سه رسد ن 
 

گونه که بوده و  خود و جهان، آن پیدایشِ انگیزش برایِ شناختِ رازهایِ آفرینش،
گویند، پیامدِ پویاییِ  ان یا نیاکان و پیرامونیان گفته و میگهست، نه آنچنان که خدای

به  خرد، سرآغازِ پرورشِ خودپروریپنجم است. پویشِ چاکرایِ خردورز چاکرایِ
برایمان انگیزاند و  خردی دگرگونه و راهگشا که ما را به نوآوری برمی رود؛ شمار می
  آورد. هایِ روزافزون پدید می پرسش

شناسیم  در آغازِ آفرینش، از ناچیز، چیز آفریده شد. ما هرچه پیرامونِ خود می
. گیتی و گیتیِ دیگر دو رویِ نخستین الیة است شده از ناچیز آفریده بخشی از چیزِ

که ما بخشی از آن  ینو، امروزه در دسترسِ شناختِ ما هستند. سپنتامینوییسپنتام
در بلندایِ پیشرفتِ خود بوده است  مینوغرَنَشده از دگرگونیِ بخشی از اَ هستیم، آفریده
شان  تر برایِ پیشرفت میدانی فراخ ورا شده،یافته در آن جهان، اَث ی واالیشتا فروهرها
ترین الیة آن، از گیتیِ اثیری، گیتیِ  سپنتامینو، در پایین د. پس از آفرینشِگسترده شو

شمار کهکشان دارد، در برابرِ  ای که بی گیتیِ دوگانه پدیدار شد. 2چهارآخشیجی

                                                           

 .1، ص فردوسی، دفتر نخست شاهنامةـ 0
 ـ آخشیج: عنصر2
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 ،0ختراناَ یِ گستراننده،ها کرانگیِ سپنتامینو بسیار کوچک است. در این کهکشان بی
 ران، پذیرایِ زندگیِ گیتایی شدند.پدیدار شدند و برخی اپاخت 1ها پاخترکو ا2َپاختراناَ

ها  رستنیدر زمین نیز، چرخة زندگیِ گیتاییِ سپندارمذ آغاز گردید و پس از پیدایشِ 
 و جانوران پدیدار شدند ، گیاهانگیاهی و سپس جانوریپیشاگیاهی، ریزجاندارانِ یا 

 و در فرجامِ کار، مردم پدید آمد:
 از آغـــاز بایـــد کـــه دانـــی درســـت

 

ــه   ــرِ مای ــت  س ــوهران از نُخُسس  ی گ
 

ــد    ــز آفری ــاچیز چی ــزدان ز ن ــه ی  ک
 

ــد    ــد پدیـ ــایی آمـ ــا توانـ ــدان تـ  بـ
 

ــه ــار  وُزو مایـ ــد چهـ ــوهر آمـ  ی گـ
 

ــار    ــی روزگ ــج و ب ــی رن ــرآورده ب  ب
 

 یکــــی آتشــــی برشــــده تابنــــاک
 

ــرِ تیــره  ــاد و آب از ب ــان ب  خــاک می
 

ــد  ــبش دمی ــش ز جن ــه آت  نخســتین ک
 

 ز گرمیش پـس خشـکی آمـد پدیـد     
 

 ز آرام ســــردی نمــــودوُزان پــــس ا
 

ــزود     ــر ی ف ــاز ت ــان ب ــردی هم  ز س
 

 چو این چار گـوهر بـه جـای آمدنـد    
 

ــد     ــرای آمدنـ ــپنجی سـ ــرِ سـ  ز بهـ
 

ــاختند    ــر س ــدر دگ ــک ان ــا ی  گهره
 

ــردن برافراختنــــد  ــه گــ  دگرگونــ
 

ــزرو    ــدِ تیـ ــن گنبـ ــد ایـ ــد آمـ  پدیـ
 

ــده  ــگفتی نماینـ ــو  شـ ــه نـ ــو بـ  ی نـ
 

 درو ده و دو هفـــت شـــد کدخـــدای
 

ــزاو    ــک س ــر ی ــد ه ــایگرفتن  ار ج
 

 هـا یـک انـدر دگـر بسـته شـد       فلک
 

ــد     ــته ش ــار پیوس ــون ک ــد چ  بجنبی
 

 چو دشت و چو دریا و چو کوه و راغ
 

 زمین شـد بـه کـردارِ روشـن چـراغ      
 

ــوه آب  ــد کــ ــد  ببالیــ ــا بردمیــ  هــ
 

ــید   ــتنی ســـویِ بـــاال کشـ  ســـرِ رسـ
 

 زمــــین را بلنــــدی نبُــــد جایگــــاه
 

ــیاه     ــود و س ــره ب ــزی تی ــی مرک  یک
 

ــه  ــتاره ب ــر شِــ   س ــر ب ــودگس  بــه خــاک انــدرون روشــنایی فــزود  فتی نم
                                                           

 ـ اختر: ستاره0
 ـ اپاختر: سیاره2

 ـ اپاخترک: سیارک1
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 همــی بــر شــد ابــر و فــرود آمــد آب
 

ــاب     ــین آفت ــردِ زم ــت گ ــی گش  هم
 

ــه درخــت  ــد گون ــا چن ــا رُســت ب  گی
 

 به زیر اندر آمـد سرانشـان ز بخـت    
 

ــی  ــزین نیرویــ ــدارد جــ ــد نــ  ببالــ
 

ــویی     ــر س ــدگان ه ــو پوین ــد چ  نپوی
 

ــد  ــد پدی ــده آم ــس چــو جنبن  از آن پ
 

ــرِ   ــتنی زی ــه رُس ــد هم  خــویش آوری
 

ــه ســانِ درخــت  ــد ب ــر نام  ســرش زی
 

 نگــه کــرد بایــد بــدین کــار ســخت 
 

ــی  ــد هم  خــور و خــواب و آرام جوی
 

 وُزان زنـــدگی کـــام جویـــد همـــی 
 

ــرد    ــا خ ــه جوی ــان و ن ــا زب ــه گوی  ن
 

 هـــا خویشـــتن پـــرورد ز خاشـــاک 
 

 ندانـــد بـــد و نیـــکِ فرجـــامِ کـــار
 

 نخواهــــد ازو بنــــدگی کردگــــار 
 

ــد و     ــا بُـ ــا توانـ ــو دانـ ــرچـ  دادگـ
 

ــر   ــان هنـ ــچ پنهـ ــرد ایـ ــرا نکـ  ازیـ
 

 ســـت فرجـــامِ کـــارِ جهـــان چُنـــین
 

 ندانـــد کســـی آشـــکار و نهـــان    
 

ــد     ــد پدی ــردم آم ــذری م ــزین بگ  ک
 

ــد     ــر کلی ــدها را سراس ــن بن ــد ای  ش
 

 سرش راست بـر شـد چـو سـروِ بلنـد     
 

ــد   ــارِ خــوب و خــرد کاربن ــه گفت  ب
 

ــرد  ــوش و رای و خــ ــدة هــ  پذیرنــ
 

 0مــــرو را دد و دام فرمــــان بــــرد 
 

 آگاهی افزایشِ فروهرِ سپندارمذ هستند، هایی از بزرگ یِ زمینی که پارهفروهرها
 آغاز پیشاگیاهی هوشمندِ 2هایِ یاخته  تک کالبدِ ـ پیکر در یافتن جان با را خود
در  یا آغازیانِ جانوری؛آغازیانِ گیاهی  هایِ الیه در آغازشده روندِ این ؛ندکن می
 به سرانجام شود تا گرفته می پی جانوری و سپس گیاهی هایِ دیگر، در الیه های گام
به  نیز دانایی پرورشِ ،د. در الیة مردمی، گذشته از افزایشِ آگاهیبرس مردمی الیة

خانواده که نهادی فراتر از گله به شمار  پیدایشِبا . دشو آرمانِ فروهر افزوده می
یِ مردم فروهرهاتاییِ زندگیِ گیآرمانِ  مهرورزی نیز بخشی ازرود، گسترشِ  می

                                                           

 .7تا  1، صص فردوسی، دفتر نخست شاهنامةـ 0
 سلولی ای: تک یاخته ـ تک2

 



208   آرمان شهین

آرمانِ زندگیِ گیتایی، تالش در راهِ  الیة مردمی، بخشی ازروی، در  گردید. بدین
مردمانِ آگاه، دانا و مهرورز، دست  ؛ سپسدریغ در جهان است گستراندنِ مهرورزیِ بی

  ریزی کنند. شوند تا دوستیِ فراگیر را در زمین پی به کار می
نیازمند هستند تا به یاری آن بتوانند با جهان  خردسرود  گوشانهرچند مردم به 

پیرامون خود سازگار شده، از پشتیبانی دیگران برخوردار شوند، آنچه در گوش 
 به پایبندی و باورها زمینة در پرسشگری و کنجکاوی از را مردم شود سروده می
 را ها آورینو و بینش است؛ دانشپیشرفتِ  بازدارندة و دارد بازمی ها آئین برگزاریِ
 خوانده کودک گوشِ در چهآن. کند می تابد و در کارِ پژوهندگان کارشکنی برنمی
کودکانه  ،روی، بسیاری از مردمان بدین دارد. روانی بازمی او را از بالندگیِ ،شود می

با کودکانِ خردسال  شوند و هنگامِ مرگ نیز تواناییِ مغزی و روانیِ آنان سالمند می
سرودخرد الیة جداکنندة خودآگاه از خردمندیِ پنهانِ فروهر را  ناست. گوشا سانهم

 کاهد. کارِ پذیرایِ بندگی فرومی کند و مردمِ آزاد و آزاده را به ویژه ستبرتر می
و شود  گرایی بیگانه می کاری که دچارِ روزمرگیِ فرساینده شده، با شادی و آرمان ویژه

 اندازد. اش سایه می بر زندگی آزمندی، افسردگی و گاه دیوانگی
که  آورد می پدید درونی گوییو گفت سرایند، ی که دیگران در گوشمان میخرد

ها،  یادآوریِ شنیده ،نیز وگویِ درونی این گفتبخشی از گیرد.  هرگز خاموشی نمی
 کند خواب و بیداری گریبانمان را رها نمی در وگویی که ها و پندارها است. گفت دیده

آورد. ما همیشه گرفتارِ  داوری پدید می برایمان پیش کس و هرچیز،و در برخورد با هر
 یم؛ چنین نیست؛هد میهایمان را خود انجام  پنداریم گزینش ها هستیم و می داوری پیش

آنها نیز ساخته و پرداختة  ها است؛ داوری ، برآمده از پیشهایِ ما گزینش بسیاری از
 گذشتگان و پیرامونیان هستند.

کاهد. نخست یادآوریِ پیوستة  از سه راه نیرویِ زندگی ما را می رونیوگویِ د گفت
یم. پندار رسیدن به رستگاری می که آنها را ابزارِ ها زاریِ آئینباورها و چگونگیِ برگ
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آرزوهایِ کوچک  دیگر، پروردنِ سه .گذشته تلخ و شیرینِ هایِ یادماندیگر، یادآوریِ 
. کاهشِ کند به آینده داشتن، اکنون را تباه میو چشم بودن و بزرگ. در بندِ گذشته 

اندازد و تندرستیِ پیکر  روزافزونِ نیرویِ زندگی، ابزارهایِ کالبدِ روانی را از کار می
انِ اندیشیدن را از مغز تو ،ستیِ پیکرکند. ناکار شدنِ کالبدِ روانی و سُ را شکننده می

گرفتارِ  مشتی پوست و استخوانِ بدونِ اندیشه نیز چیزی نیست، مگر مردمِ ستاند؛ می
 .فرسایشِ روزافزون
سرودخرد او را از  آمده از گوشان یابد که خودآگاهِ فراهم گاه درمیفروهر، ناخودآ
روی، ما همواره دچارِ  اش را تباه. بدین کند و زندگی اش دور می آرمانِ برگزیده

داریم و آنچه کشمکشی پیدا و پنهان هستیم که ناخرسندی و ناخشنودی از آنچه 
 آورد. هستیم را پدید می

 را شده سروده گوشمان رو شویم که نادرستی آنچه در هایی روبه با آزمون هرگاه
از خود و سپس از  پرسشگری به آغاز شود. می بیشتر درونی بزند، کشمکشِ فریاد
ها و فرجامِ  برگزاریِ آئین ، کارآمدیِباورها نادرستی یا درستی دربارة ،دیگران
 شکند. وگویِ درونی را می کند و چرخة گفت ست میسرود خرد را سُ رمان، گوشانکا

فرهنگِ نیاکانی که پاسدارانِ  ریگِ مردهبه پرسش گرفتنِ چیستی و ارزندگیِ 
 به گذاشتن گام و خردخودپرور به یافتن دست برای است سرآغازی ایم، ناآگاه آن شده

 پنجم. چاکرایِ خودآگاهانة درآوردنِ جنبش به و مهر کیشِ پنجمِ پایة
. پیچید گوشم در خروس بانگِ که مبود خردپرور پریِ با وگو سرمست از گفت

ی مکشاندیشیدن به خانه، خسرو و فرارسیدنِ هنگامِ بیداری،  به تکاپو افتاد. مغزم
 شدم. از پریِ افسونگر دور می ، شتابانمیافت شناور ناگهان خود را نیرومند پدیدآورد.

 و برد فراز دست لبخندزنان دست بجنبانم. داشتنی دوست پیربانویِ برایِ نستمتوا تنها
  .پریدم خواب از ناگهان ای فرستاد. بوسه برایم
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از خوابگاه  و برخاستم جا از آرام .بود آرمیده خوش خوابی آغوشِ در خسرو
ه رفتم به مهمانخان. داشت سوز استخوان سرمایی ،ماه دی از 0سپندارمذروز رفتم. بیرون

تاریک  و هیزم بر آتش نهادم. دست و رو شستم و از پنجره به سرایِ خاموش و نیمه
خزید، تنم به لرزه درآمد.  نگاهی انداختم. سرمایی گزنده از درزها به درون می

 آتشگاه سویِ به .برخاست هایم دندانام به جنبش درآمد. آوایِ به هم خوردنِ  آرواره
شد، دراز  سنگین پلکم آرام آرام. نشستم آتش کنار و هپیچید خود به پتویی م،رفت

 .رفتم فرو شیرین خوابی در و کشیدم
* 

ها  نگریستم که آوایِ کالغ اش می رآوازهپُ ایستاده و به دروازة تهران دانشگاهِ جلویِ
ها انداختم، کالغی ندیدم. از جا  برخاست. نگاهی به شاخسارِ درختانِ آن سویِ نرده

در مغزم زنده شد و هایِ روزگارِ دانشجویی  یادمان .رفتم فتادم و به درونجنبیدم، راه ا
جست.  ها را می دوید و دگرگونی سو می سو و آن لبخند بر لبانم نشاند. نگاهم به این

 راه زد. در میانة گذرگاه نشسته بود و بر تکه نانی که یافته بود نوک می مینایی مرغِ
، برگ بیرون آمد الیِ شمشادهایِ بی از البه چاق یا گربه آسوده باشد. تا کردم کج

ای نشست و به جوریدنِ پرهایش سرگرم شد. گربه  پرندة هشیار پر کشید و بر شاخه
درنگی کرد و به پرندة گریخته نگاه کرد و راه افتاد و خرامان به سویِ پردیسِ 

 هنرهایِ زیبا رفت.
 ساختمانِپیکره و  به ایستادم. وسیفرد پیکرة . در برابرِرسیدم ادبیات دانشکده به
در خود فرو رفته بودم که آوایِ آشنایی به گوشم  دانشکده چشم دوختم. باشکوهِ
آمد. دست افراشتم و  را دیدم که خندان به سویم می منوچهر وگرداندم  چشمرسید. 

هایش افزود، پیش رفتم. به هم رسیدیم و دست یکدیگر را  درود گفتم. بر شتابِ گام
 ردیم. پرسید:فش

                                                           

 شمارِ بهدینیـ سپندارمذروز: روزِ پنجمِ هر ماه، در گاه0
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 ؟د بانوکنی می چه ـ اینجا
 را بشنوم. فرانکام سخنرانی  آمدهـ 
 برویم. بفرمایید چه خوب، ـ

 آید؟ می هم بزرگمهر ـ استاد
 .دارند شیراز آمده درـ نه. با همکارانش نشستی دربارة آشفتگیِ پدید

 سخن ایران در خردگرایی پیشینة از ای دوشیزه فردوسی رفتیم. کدة سخنبه 
خن به گوید. س گفت. دریافتم که دارد دربارة چراییِ برگزاریِ نشست سخن می می

با  منوچهر .فراخواند سخنران را نخستین ،سپس د، سخنرانان را شناساند؛درازا نکشان
 پرسیدم: کرد، از او پچ می دختری که کنارش نشسته بود پچ

 شناسی؟ می را سخنرانـ 
 م.ا نشنیده هم را نامش تاکنون ـ نه،

 به زد اش زار می تن بر گشادکت و شلوارِ  که ریش پریشان و موی ژولیده جوانکی
زمانی دراز،  .کرد سخن به آغاز هگرفت آوایی بابیمارگون،  .رفت سخنرانویژة  جایگاهِ
، گوشش بدهکارِ ه بوداش به سر آمد زمانبا اینکه  .بافت می هم به ریسمان و آسمان
ای که از  پچه پچ کرد. بافی رها نمی دة نشست نبود و یاوهدرپیِ برگزارکنن پی خواهشِ

زده به سخنرانِ  شگفت .ه بود بلندی گرفتدرگرفت دانشجویان میانِ در آغازِ سخنرانی
شنیدن و چشمی برایِ دیدن نداشت.  منگ چشم دوخته بودم که انگار گوشی برایِ

دل  سخنانش، از جایگاه درازا کشاندنِاز به  خواهی کوتاه آمد، بدونِ پوزشسرانجام 
هایی پایین افتاده و کمری خمیده از کنارم گذشت و بیرون  کند و پایین آمد. با شانه

 رفت.
پریش پوزش خواست و فرانک را به جایگاهِ  دوشیزة خندان به جایِ سخنرانِ روان

در  بانگِ دست زدنِ دانشجویان ،سخنرانی فراخواند. تا فرانک از جا برخاست
پوشی بسیار زیبا و  هایی استوار و تن با سری افراشته و گام فرانکچید. پی کده سخن
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برازنده به سویِ جایگاهِ ویژه رفت. درنگ کرد تا دانشجویان به دست زدن پایان 
 سپس و کرد اریسپاسگز کنندگانِ نشستبرگزار از سخنرانی، آغازِ از پیش دهند.
 کرد: آغاز ردوسیخود را با خواندنِ بیتِ آغازینِ شاهنامة ف سخنِ

ــرد  ــان و خـ ــدِ جـ ــامِ خداونـ ــه نـ  بـ
 

 0کـــزین برتـــر اندیشـــه برنگـــذرد 
 

سخن گفتن دربارة خرد را آغاز کرد، بخشی از سرودة فردوسی دربارة درنگ  بی
ایرانیان اش باورهایِ باستانیِ  ستایشِ خرد را خواند تا نشان دهد که پایة سخنرانی

 است:
ــرد  ــد ارجِ خــ ــون ای خردمنــ  کنــ

 

ــدین ج  ــورد  ب ــدر خ ــتن ان ــه گف  ایگ
 

ــزدت داد   ــه ای ــر چ ــر از ه ــرد بهت  خ
 

 ســــتایش خــــرد را بــــه از راهِ داد 
 

 خـــرد رهنمـــای و خـــرد دلگشـــای
 

 خرد دست گیـرد بـه هـر دو سـرای     
 

 ســت  و زویــت غمــی ازو شــادمانی 
 

 سـت  وُزویت فزونی و هـم زو کمـی   
 

ــن   ــردِ روشــ ــره و مــ  روان خردتیــ
 

ــک    ــادمان ی ــی ش ــد هم ــان نباش  زم
 

 آن سخنگوی مـرد از خـرد  چه گفت 
 

ــورد    ــارِ او برخـ ــا ز گفتـ ــه دانـ  کـ
 

ــیش  ــه پ ــدارد ب  کســی کــو خــرد را ن
 

 ی خـویش ریـش   دلش گردد از کرده 
 

ــد وُرا  ــه خوانـــ ــیوار دیوانـــ  هُشـــ
 

 همـــان خـــویش بیگانـــه دانـــد وُرا 
 

ــد    ــرای ارجمن ــر دو س ــه ه ــی ب  ازوی
 

ــته  ــد    گسس ــه بن ــای دارد ب ــرد پ  خ
 

 خرد چشمِ جان اسـت چـون بنگـری   
 

 2بی چشم شـادان جهـان نسـپری    که 
 

 زندگیِ در خردجایگاهِ  و ارجمندی دربارة رمغزپُ و چکیده گفتاری دانشمند، استادِ
کند. خردگراییِ  دلبری سراییِ رازگشایانه، از دانشجویان سخن تا با افکند پی مردمان
پیداییِ  داستان را از آغاز تا روزگارِ سرشار از فراز و فرود. داردداستانی  ،آزادگان

                                                           

 .1، ص فردوسی، دفتر نخست شاهنامةـ 0
 .1و  0ـ همان، صص 2
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 گذارِ بازگفت و سخن را به کوششِ خردگرایانِ بنیان هاکَدَ ژیاَ تازیانِ ژپادشاهیِدُ
، و به بند کشیده شدنش هاکَدَ ژیفروپاشیِ فرمانرواییِ اَ از سپس، کیشِ مهر کشاند.

هایِ کیشِ مهر گزارش داد. دوراندیشانه از رازهایِ  ای از ویژگی ها گفت. چکیده سخن
در منش و روشِ  دستگی سهپیدایشِ  ن کیشِ رازآمیز یاد کرد و سخن را بههفت پایة آ

  .اندکش زندگی، میانِ مردمانِ آن روزگاران
کیشی ی از مردمان به پیرویِ از پوریوتپس از فروپاشیِ فرمانرواییِ تازیان، گروه

با  و ماندند ای دیگر دیوپرست ها را از سر گرفتند. دسته نمَو پیروی از شَ بازگشتند
نیز  کشورِ میانی. مردمانِ شدندبا تازیان کشیده  یپیمان هم غان، به سویِروی از مُ دنباله

در پیِ  پی ریختند و موبدانشان، همواره کیشِ مهر هایِ منش و روشی استوار بر آموزه
همدستیِ تور با سلم و  .بودند فراگیر گسترشِ آشتیِ و افزایشِ دانش بینش، واالیشِ

پیغام نزدِ فریدون، دگرباشیِ آنان را نمایان کرد. فریدون و ایرج پس از  فرستاده شدنِ
 جویی نشستند: یغامِ آنان، به چارهآگاهی از پ

 جــوی را پــیش خوانــد گرامــی جهــان
 

 همــه بــودنی پــیشِ او بــاز رانــد     
 

 جـوی  وُرا گفت کان دو پسـر جنـگ  
 

 ز خـــاور ســـویِ مـــا نهادنـــد روی 
 

 ودشــان بهــره خــ ســت ز اختــر چُنــین
 

ــد    ــردارِ ب ــه ک ــادان ب ــند ش ــه باش  ک
 

 دگرشان ز دو کشور آب و خورسـت 
 

ــوم  ــه آن ب ــت  ک ــتی برس ــا را درش  ه
 

ــوَد  ــرادر بُــ ــدان بــ ــرادرت چنــ  بــ
 

ــوَد    ــر بُ ــر افس ــر س ــرا ب ــر تُ  کجــا م
 

ــو   ــینِ ت ــد رویِ رنگ ــرده ش ــو پژم  چ
 

ــو   ــالینِ تـ ــردِ بـ ــی گـ ــردد کسـ  نگـ
 

ــر آوری    ــیر مه ــیشِ شمش ــر پ ــو گ  ت
 

 اوریســـرت گـــردد آســـوده از د   
 

 دو فرزنــدِ مــن کــز دو گوشــه جهــان
 

ــدین  ــان   ب ــن نه ــر م ــادند ب ــان گش  س
 

 گــرت ســر بــه کارســت ببســیچ کــار
 

ــار   درِ  ــد بـ ــای و بربنـ ــنج بگشـ  گـ
 

 تو گر چاشت را دست یازی بـه جـام  
 

 وُگرنه خورند ای پسـر بـر تـو شـام     
 

ــرا یـــار جُســـت  ــی  نبایـــد ز گیتـــی تُـ ــت  بـ ــارِ تُسـ ــتی یـ  آزاری و راسـ
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ــس    ــرد پـ ــه کـ ــامور نگـ ــرجِ نـ  ایـ
 

 بــدان مهربــان پــاک فــر خ پــدر     
 

 چُنـــین داد پاســـخ کـــه ای شـــهریار
 

ــار    ــردشِ روزگ ــدین گ ــن ب ــه ک  نگ
 

 کــه چــون بــاد بــر مــا همــی بگــذرد
 

ــورد     ــم خ ــرا غ ــردم چ ــد م  خردمن
 

ــوان  ــد رخِ ارغـــ ــی پژمرانـــ  همـــ
 

ــن    ــدارِ روشـ ــره دیـ ــد تیـ  روان کنـ
 

ــنج  ــاز گ ــه آغ ــج  ب  ســت و فرجــام رن
 

ــایِ    ــتن ز ج ــج رف ــس از رن ــپنج پ  س
 

 ست و بالین ز خشت که بستر ز خاک
 

ــت    ــروز کِش ــد ام ــرا بای ــی چ  درخت
 

 کــه هرچنــد چــرخ از بــرش بگــذرد
 

ــار کــین آورد   ــنش خــون خــورد ب  بُ
 

 خداونـــدِ شمشـــیر و گـــاه و نگـــین
 

ــین   ــد زم ــد و بســیار بین ــا دی  چــو م
 

ــیش   ــدارانِ پــ ــاجور نامــ  از آن تــ
 

ــویش     ــینِ خ ــدر آی ــین ان ــد ک  ندیدن
 

 مـــرا شـــهریارچـــو دســـتور باشـــد 
 

ــار   ــدِ روزگـ ــذرانم بـ ــد نگـ  بـــه بـ
 

 نبایــد مــرا تــاج و تخــت و کــاله    
 

ــپاه    ــی س ــان دوان ب ــیشِ ایش ــوم پ  ش
 

 بگـــویم کـــه از شـــهریارِ زمـــین   
 

 مداریـــد خشـــم و مجوییـــد کـــین 
 

ــد  ــدین امی ــد چن ــی چــه داری ــه گیت  ب
 

 نگــر تــا چــه بــد کــرد بــا جم شــید  
 

ــه در  ــی ب ــه فرجــام هــم شــد ز گیت  ب
 

 و تـاج و کمـر   بماندش همان تخـت  
 

ــار    ــامِ ک ــه فرج ــم ب ــما ه ــا ش ــرا ب  م
 

ــار   ــان روزگـ ــیدن همـ ــد چشـ  ببایـ
 

ــه ــن آورم  دلِ کینـ ــه دیـ ــان بـ  ورشـ
 

 0ســــزاوارتر زانــــک کــــین آورم 
 

از سویِ دیگر، فرجامی تلخ به  تور و سلم یِبداندیشسو و  جوییِ ایرج از یک آشتی
انِ ایرانیان و تورانیان پدید می ای دیرپا کینه به دستِ تور،کشته شدنِ ایرج  بار آورد. با

منوچهر  کشیِ کین از پس د.هایِ بسیار انجامی ها و خونریزی د که به برپاییِ جنگآم
پهلوانانِ ودگذر پدید آمد. پدید آمدنِ آنان، آرامشی ز از تور و سلم و کشته شدنِ

که  هم کردناپایداری فرا بیمیِ برایِ آزادگان بیمهرپرست در روزگارِ منوچهر، نامدارِ 
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برایِ دست یافتن به تاج و  تورانیان تازشِدوباره،  دیر نپایید. پس از مرگِ منوچهر،
  تختِ سرزمینِ میانی آغاز شد.

 هلوانانِ ایرانپ ،افراسیاب به دستِ او کشته شدنِ تورانیان واز نوذر شکستِ پس از 
وجویِ  گار، به جست. آنان پیروِ دادِ روزپادشاهی برگزینندتا  جویی نشستند به چاره

 مدند تا بر تختِ پادشاهی بنشانند:کسی از تخمة فریدون برآ
ــواب    ــامِ خ ــت هنگ ــبی زال بنشس  ش

 

ــیاب     ــیار از افراس ــت بس ــخن گف  س
 

ــم از رزم ــویش  هـ ــدارانِ خـ  زن نامـ
 

ــان  ــویش  وُزان پهلوانـ ــارانِ خـ  و یـ
 

ــوان    ــز پهل ــد ک ــت هرچن ــی گف  هم
 

 بُــوَد بخــت بیــدار و روشــن روان    
 

ــی  ــد یکــ ــرونژادببایــ ــاهِ خســ  شــ
 

 هــا بــه یــاد کــه دارد گذشــته ســخن 
 

ــتی  ــردارِ کش ــه ک ــپاه  ب ــارِ س ــت ک  س
 

 همش بـاد و هـم بادبـان تخـتِ شـاه      
 

 اگـــر داردی طـــوس و گســـتهم فـــر
 

ــ   ردانِ بســـیار مـــرسپاهســـت و گُـ
 

ــت   ــاج و تخ ــی ت ــان هم ــد بریش  نزیب
 

 ببایــــد یکــــی شــــاهِ بیــــداربخت 
 

 کـــه باشـــد بـــرو فـــر هِ ایـــزدی    
 

ــیمِ   ــد ز دیهـــ ــردی بتابـــ  او بخـــ
 

ــد   ــتند چنـ ــدون بجسـ ــمِ فریـ  ز تخـ
 

ــد   ــایِ تخـــتِ بلنـ ــاه زیبـ  یکـــی شـ
 

ــپ زَو  ــورِ طهماسـ ــز پـ ــد جـ  ندیدنـ
 

 0کــه تــاجِ فریــدون بــدو گشــت نــو 
 

زمین، ایرانیان و تورانیان آشتی کردند.  پس از نشستنِ زَو بر تختِ پادشاهیِ ایران
 پیش گرفت: دررا  پارث راهِ ،افراسیاب راهیِ توران شد و پادشاهِ ایران
ــگ    ــد ز جن ــی ش ــداران ته ــرِ نام  س

 

ــگ   ــارِ درنـ ــد روزگـ ــی نبُـ  ز تنگـ
 

ــخن   ــر دو سـ ــد هـ ــر آن برنهادنـ  بـ
 

ــن    ــینِ کهـ ــد کـ ــه در دل ندارنـ  کـ
 

ــه داد    ــمِ و ب ــه رس ــی ب ــند گیت  ببخش
 

ــاد   ــد یــ ــته نیارنــ ــارِ گذشــ  ز کــ
 

ــا مـــرزِ تـــور   ز رودابـــد و شـــیر تـ
 

 از آن بخش گیتی بـه نزدیـک و دور   
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ــا   ــین ت ــتن  روارو چُن ــین و خ ــه چ  ب
 

 ســـپردند شـــاهی بـــدان انجمـــن    
 

ــود    ــاه ب ــمِ خرگ ــا رس ــرزی کج  ز م
 

 زَو و زال را دســـت کوتـــاه بـــود   
 

 وُزیــــن روی ترکــــان نجوینــــد راه
 

 چُنین بخـش کردنـد تخـت و کـاله     
 

ــد زَو  ــرون ران ــارس لشــکر ب  ســویِ پ
 

ــو    ــان کــرد ن ــیکن جه ــود ل ــن ب  0که
 

ز برگزیده شدنِ پادشاهِ تورانیان پیش ا ید.زَو به پایان رس ناپایدار با مرگِ این آشتیِ
جوی بر آن شدند که  ن تاختند و تا ری پیش رفتند. بارِ دیگر پهلوانانِ چارهارنو به ای

رویدادهایِ روزگارانِ نوذر و  پیش از رفتن به جنگِ دشمن، پادشاهی برگزینند.
روی،  بدین .که کشور نیازمندِ کشورداریِ نوینی استزَوطهماسب آشکار کرده بود 
جنگاورانِ فریدونی بازگیرند تخمة بازماندگانِ از  را پهلوانان بر آن شدند که پادشاهی

آگاه از  دانشمندِ داری را به برترینبرگزینند و کشور پادشاهی کاویانو از تخمة 
 رازهایِ جادویِ سپنتایی بسپارند:

ــیاب  ــت افراســ ــی یافــ  ز زال آگهــ
 

 برآمــد از آرام و ز خــورد و خــواب 
 

ــوارِ ری   ــویِ خـ ــکر سـ ــاورد لشـ  بیـ
 

ــی   ــد آب و ن ــدان مرغــزاری کــه بُ  ب
 

 وُز ایــــران بیامــــد دُمــــادُم ســــپاه
 

 ز راهِ بیابــــان ســــویِ رزمگــــاه   
 

 ز لشکر به لشـکر دو فرسـنگ مانـد   
 

ــان   ــپهبد جه ــد  س ــدگان را بخوان  دی
 

 بدیشــان چُنــین گفــت کــای بخــردان
 

ــان  ــارکرده ردان جهــ ــده و کــ  دیــ
 

 راســتیمهــم ایــدر همــین لشــکر آ   
 

ــتیم   ــی خواسـ ــری و مِهـ ــی برتـ  بسـ
 

ــاه    ــت ش ــی تخ ــد رای ب ــده ش  پراگن
 

 همــه کــار بــی روی و بــی بــر ســپاه 
 

 چــو بــر تخــت بنشســت فرخنــده زَو
 

ــو   ــرین خواســت ن ــی یکــی آف  ز گیت
 

 کســی بایــد اکنــون ز تخــمِ کیــان    
 

 2به تخـتِ کیـی بـر کمـر بـر میـان       
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پهلوانی چون رستمِ  آوردنِ جهانبر تختِ پادشاهی و سر بر 0کواتان با نشستنِ کوی
پادشاهِ تورانیان از پادشاهِ ایران  تند.شکست خوردند و به توران بازگشدستان، تورانیان 

ر باشد. پادشاهِ آزادگان مرزِ دو کشو 2آمودریادرخواستِ آشتی کرد و خواست 
 ایران را پذیرفت. پس از بسته شدنِ پیمانِ آشتی، پادشاهِ جوییِ افراسیاب آشتی

 در پیش گرفت: را سازماندهیِ کشور را سامان داد و راهِ پارث
ــپر  ــغ و ســ ــار و تیــ  درم داد و دینــ

 

ــر   ــود درخــور کــاله و کم ــه را ب  ک
 

ــید    ــدر کش ــارس ان ــویِ پ ــا س  وُزانج
 

 1هـا را کلیـد   که در پـارس بُـد گـنج    
 

شنوندگانِ خاموش را  ،فرانک درنگ کرد و از چپ به راست و از باال به پایین
 و پرسید: نگریست
پرسید، پارث کجا بود که پادشاهانِ ایران، پس از پیروزی بر دشمن،  گمان می ـ بی

 گرفتند؟ راهِ آنجا را در پیش می
ری  ان در شهرِبر سرزمینِ آزادگان، فرزانگ هاکَدَ ژیدر روزگارِ چیرگیِ تازیانِ اَ
ارِ پژوهش برایِ بود، کبسیار دور  گزار دشتِ سوارانِ نیزهکه از پایتختِ دشمن در 

از رازِ جادویِ سیاه را آغاز کردند. سازماندهیِ پهلوانانِ فریدونی نیز از همین ی آگاه
شهر آغاز شد. دست یافتن به رازهایِ جادویِ سیاه و باز شدنِ دروازة دانش و بینشِ 

ش نِ فرهیخته، بر پایة دانپرورِ سپنتایی، به پیدایشِ جادویِ سپید انجامید. کاویا زندگی
و بینشِ سپنتایی، کیشِ مهر را بنیان گذاشتند. فرهیختگانِ کاوی، فرزانگانِ فراتر رفته 

دادند تا  از کارکردهایِ چاکرایِ چهارم را در پژوهشگاهِ پنهان در شهرِ ری آموزش می
شدند  با رازهایِ جادویِ سپید آشنا شوند. کسانی به این پژوهشگاهِ رازآمیز راه داده می

روی،  بدینپارثایی است. پنجم آنان پویا شده بود. چاکرایِ پنجم، چاکرایِ که چاکرایِ 
  شد. پارث خوانده می ،جایگاهِ آموزش و پرورشِ پارثایان
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، پهلوانانِ فریدونی، بزرگان و سردارانِ به هاکَدَ ژیپس از فروپاشیِ دُژپادشاهیِ اَ

ردند و در البرزکوه در ب ری به شهرِ گزار دشتِ سوارانِ نیزهبند کشید شدة تازی را از 

سر شده و نتوانند بارِ دیگر بر فرمانروایی چنگ اندازند. از آن  بی بند کردند تا تازیانِ

شهری به پس، پارث در کشور و پایتختِ آزادگان جایگاهی ارجمند یافت و هرگاه 

د ساختن می ای یا نزدیکی آن پارثه ، در پایتختشد برگزیده می پادشاهیِ ایران پایتختیِ

همیشه سرگرمِ  آیند وگرد  ویژه جایگاهِ جو در آن رثیانِ دانشاکاویانِ پژوهنده و پ تا

ساختند تا  پارثه را در پایتخت یا نزدیک آن می پژوهیدن، آموختن و آموزندان باشند.

و  پرور همواره به دانشمندانِ بینش ،که خود برترین کاویِ روزگار بود پادشاه

  داشته باشد.دسترسی  افزا، دانش

ای تازه از کشورداری و سپرده شدنِ پادشاهی به برترین کاویِ  ریزیِ گونه پیپس از 

از مرزهایِ کشور به یاریِ پهلوانانِ نامدارِ  دشاهیِ کیانیان گذشته از پاسداریکشور، پا

 ،گستراند. در روزگارانِ کیانی سرزمینِ آزادگان، مرزهایِ دانش و بینش را هم می

 برایِ شناختِ بیش از پیشِ گیتی اپوهایِ شگرفِ آزادگانس زمانِ تککاو کی پادشاهیِ

دیگر، آشنایی با سرزمینِ  گیتی نخستین گام در شناختِ بوده است. و گیتی دیگر

برایِ  ریزی . برنامهناشناختة جهان مردگان بود که در آنجا دیوانِ دستی گشاده داشتند

گیتی ، چراکه، ایرانیان با پهلوانان را برانگیخت زیرِ فرمان آوردنِ مازندران، نگرانیِ

 دیگرآشنا نبودند.

سخنان فرانک دربارة کجایی مازندران هیاهویی برپا کرد. او آرام دستِ چپش را 

باال برد و از شنوندگانش خواست آرام باشند تا او سخنش را به پایان برساند، سپس به 

فردوسی بازگشت. فرانک سخن  کدة ان پاسخ بدهد. خاموشی به سخنهایش پرسش

 گرفت و گفت: پی
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کاوس بر آن است که بر گیتی دیگر چیره شود،  ـ پس از اینکه آشکار شد کی
. زالِ زر خود را س را سر به راه آوردکاو ر را آگاه کردند تا کیزالِ زَ کشور انِبزرگ

 :وگو نشست کاوس به گفت به پایتخت رساند و با کی
ــاهِ    ــای پادش ــت ک ــین گف ــانچُن  جه

 

 ســـرافرازِ تختـــی و شـــاهِ مِهـــان    
 

 که بر سـر مـرا روز چنـدی گذشـت    
 

ــره بگشــت   ــرِ خــاکِ تی ــپهر از ب  س
 

 منـــوچهر شـــد زیـــن جهـــانِ فـــراخ
 

ــدر بســی گــنج و کــاخ   ــد ای  وُزو مان
 

ــی  ــوذر و کـ ــا نـ ــان زَو ابـ ــاد همـ  قبـ
 

 چــه مایــه بزرگــان کــه داریــم یــاد  
 

 ابـــا لشـــکرِ گَشـــن و گُنـــداوران   
 

 زنــــدران نکردنــــد آهنــــگِ ما  
 

ــه  ــه آن خان ــت  چ ــوِ افسونگرس  ی دی
 

 ست و بندسـت و جادوپرسـت   طلسم 
 

ــاد    ــوان گش ــگ نت ــه نیرن ــران را ب  م
 

ــاد    ــه ب ــج و درم را ب ــده روز و رن  م
 

 همــان را بــه شمشــیر نتــوان شکســت
 

 0به گنج و به دانش نیایـد بـه دسـت    
 

، کوتاه نیامد و از را شنید ربارة توانمندیِ دیوهاکاوس با اینکه هشدارِ زالِ زَر د کی
 و باشند و از ایران نگهبانی کنند:زالِ زَر خواست که همراه با رستم جانشینِ ا
 شومشـــان یکایــــک بــــه راه آورم 

 

ــاه آورم   ــیر و گـ ــین شمشـ ــر آیـ  گـ
 

 اگـــر کـــس نمـــانم بـــه مازنـــدران 
 

 وُگـــر بـــرنهم ســـاو و بـــاژِ گـــران 
 

ــر چشــمِ مــن  ــد ب  چُنــان زار و خوارن
 

 انجمــنچــه جــادو چــه مــردانِ آن   
 

 بــه گــوشِ تــو آیــد خــود ایــن آگهــی
 

 کزیشـــان شـــود رویِ گیتـــی تهـــی 
 

ــاش    ــدار ب ــدر جهان ــتم ای ــا رس ــو ب  ت
 

ــاش    ــدار بـ ــران و بیـ ــانِ ایـ  2نگهبـ
 

و سپاهیانِ ایران، نشان داد کاوس  در افتادن با دیوهایِ مازندران و گرفتار شدنِ کی
شوند که به پایة پیری  می کامیاب تنها آزادگانی در جنگ با دیوها در گیتی دیگر که

                                                           

، 0131جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر، کالیفرنیا،  شاهنامه فردوسی، ویرایشـ 0
 .01و  3دفتر دوم، صص 
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پهلوان، رستمِ دستان از سویِ زالِ زَر راهیِ جنگ با دیوهایِ  رسیده باشند. جهان
کاوس و ایرانیان را از گرفتاری رها کند. او پیش از رسیدن به  شود تا کی مازندران می
روی، توانست دیوِ  . ازایندیرسبه پیری  ن را پشتِ سر گذاشت وخا مازندران هفت

 .ید را شکست دهد و نابود کندسپ
سرآغازی بود زمین،  بازگشت او به ایران کاوس، چیرگی بر مازندران و رهاییِ کی

 رِ فرمانِ پادشاهیِ کیانی نبودند:هایی که زی شناختِ دیگر سرزمین برایِ
ــاوس رای   ــرد ک ــان ک ــس چُن  وُزان پ

 

 که بـر تخـتِ زر یـن بجنبـد ز جـای      
 

 چــین از ایــران بشــد تــا بــه تــوران و
 

 زمـین  گذر کرد از آن پس به مکران 
 

ــا زره    ــته تـ ــد آراسـ ــران شـ  ز مکـ
 

ــان  ــره    می ــد و گ ــچ بن ــد ای ــا ندی  ه
 

ــاو     ــاژ و س ــری ب ــر مهت ــذرفت ه  بپ
 

ــاو     ــیرِ ت ــا ش ــاو ب ــون گ ــرد آزم  نک
 

ــر شــدند  ــه برب  چُنــین هــم گــرازان ب
 

 جوی بـا تخـت و افسـر شـدند     جهان 
 

ــتان بیاراســـت جنـــگ  ــهِ بربرسـ  شـ
 

ـ  زمانه دگرگونـه    0ر شـد بـه رنـگ   ت
 

 چـو آمـد وی از شــهرِ مکـران بــه در   
 

 ســویِ کــوهِ قــاف آمــد و بــاختر     
 

ــاه    ــان ز ش ــد بدیش ــاهی آم ــو آگ  چ
 

 2کنــــان برگرفتنــــد راه  نیــــایش 
 

کاوس واکنشِ دشمنان را برانگیخت و آنان را به همدستی و  کی گشاییِ جهان
 اهیِ کیانی را از گسترش بازدارند:پیمانی کشاند تا پادش هم

 ین برنیامــــد بســــی روزگــــاربــــر
 

 سـتان رُسـت خـار   ی گل که بر گوشه 
 

ــواز   ــد جـ ــایش نیابـ ــور از آزمـ  خـ
 

 نشـیب آیـدش چــون شـود بـر فــراز     
 

ــاگهر ــی بـ ــیس  یکـ ــود دُربـ ــامبـ  نـ
 

 شــام درفشــی برافراخــت از مصــر و 
 

ــتند  ــی روی برگاشــ ــاوسِ کــ  ز کــ
 

ــتند  درِ  ــوار بگذاشــ ــری خــ  کهتــ
 

ــی     ــان آگه ــاهِ جه ــه ش ــد ب ــو آم  چ
 

ــاز    ــه انبـ ــهی کـ ــه شاهنشـ  دارد بـ
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ــروز    ــت از نیم ــوس و برداش ــزد ک  ب
 

 فـــروز ســـپه شـــادمان شـــاهِ گیتـــی 
 

ــام    ــتند نـ ــپرها نبشـ ــر سـ ــه بـ  همـ
 

ــید شمشــــیرها در نیــــام     بجوشــ
 

ــید    ــا کش ــه دری ــامون ب ــپه را ز ه  س
 

ــد   ــد پدی ــدان ســو کجــا دشــمن آم  ب
 

ــی ــاخت  ب ــدو در بس ــتی ب ــدازه کش  ان
 

 برآشفت و چون بـاد لشـکر بتاخـت    
 

ــه فرســ   ــا ک ــزار همان ــودی ه  نگ ب
 

 اگـــر پـــای بـــا راه کـــردی شـــمار 
 

ــا شــد میــانِ ســه شــهر  ــد ت  همــی ران
 

ــر    ــد به ــه جوین ــرین گون ــی ب  ز گیت
 

 به دستِ چپش مصر و بربر به راسـت 
 

 زره در میانه بران سو کـه خواسـت   
 

ــاوران    ــهر هام ــدرون ش ــیش ان ــه پ  ب
 

 یـی بـر سـپاهی گـران     به هـر گوشـه   
 

ــاوس  ــه ک ــد بدیشــان ک ــر ش ــاه خب  ش
 

 مـــــد از آبِ زره بـــــا ســـــپاهبرآ 
 

ــر  هـــم ــا دگـ ــتند یـــک بـ  آواز گشـ
 

 ســـپه را ســـویِ بربـــر آمـــد گـــذر 
 

 زن ز هـــر جـــای چنـــدان یـــلِ تیـــغ
 

ــن    ــدند انجم ــان ش ــه ترس ــد ک  0بیام
 

در  او را دلشدگیِ پادشاه،کاوس در جنگ به پیروزی رسیدند،  با اینکه سپاهیانِ کی
بخشِ پادشاهِ  رهایی ،مهر، رستمِ دستان سرزمینِ هاماوران گرفتار کرد تا بارِ دیگر، پیرِ

دست یافتن به تختِ  کاوس، تازیان و تورانیان برایِ کی پس از گرفتاریِ آزادگان گردد.
پادشاهیِ ایران با هم درآویختند. گروهی از آزادگان نیز راهیِ زاولستان شدند تا رستمِ 

 از آنچه پیش آمده بود آگاه کنند:دستان را 
ــویِ زا ــره سـ ــدنددو بهـ ــتان شـ  ولسـ

 

 بـه خــواهش بــرِ پــورِ دســتان شــدند  
 

ــاه   ــتی پن ــو هس ــدها ت ــا را ز ب ــه م  ک
 

 شـاه  چو کم شـد سـر و تـاجِ کـاوس     
 

ــغ ــود   دری ــران ش ــه وی ــران ک ــت ای  س
 

ــود     ــیران شـ ــان و شـ ــامِ پلنگـ  کنـ
 

ــدی    ــواران بُ ــی س ــایِ جنگ ــه ج  هم
 

 گــــهِ شــــهریاران بُــــدی نشســــتن 
 

 کنــون جــایِ ســختی و جــایِ بالســت
 

ــتن  ــهِ نشس ــت گ ــگ اژدهاس  2تیزچن
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ای  پژوهانِ کاوی در این روزگار، آنان را گرفتارِ ناشناختة فریبنده پرواییِ دانش بی
 آشناییِ کاویانِ تازیان را در دل نهان کرده بود. شکن و ددگونِ کرد که رازِ خویِ پیمان

م است، یِ مردگرِ وخشیشنِ سپنتاییِ کالبدِ اثیرتازیان که ویراننشیِ دژکُبا  کاوسی کی
را در پی داشت. این آزمونِ  مینوییغرَنَآغوشیِ جادویی با دیوهایِ اَ ان به همآلودگیِ آن
  فترِ دانش و بینشِ آزادگان گشود.ای در د برگِ تازه ویرانگر،

پیمان از  و شکستِ سه کشورِ همکاوس از بندِ پادشاهِ هاماوران،  پس از رهاییِ کی
خود به ایران را پادرزم  تازشِ جویی پیش گرفته آشتی ،نزمین، تازیا پهلوانِ ایران جهان
خوردگان را پذیرفت و  شکست جوییِ نمودند. پادشاهِ کیانی آشتیتورانیان وا در برابرِ

 ،رانیان، سپاه به سویِ ایران کشید و پس از شکست دادنِ تورانیانبرایِ بیرون راندنِ تو
 راهِ پارث را در پیش گرفت.
روزگار به اوردِ برجایِ ماندة پادشاهیِ کیانی، تورانیان بودند. از آن پس، تنها هم

هایِ  برایِ انجام دادنِ پژوهش کاوسی، گردید. پژوهشگرانِ کی پژوهانِ کیانی دانشکامِ 
زمین گسترده شده بود،  0جایِ کشورِ پهناوری که تا خطِ میانینِ در جایگوناگون، 
 ند:ساخت هایِ ویژة پژوهشی جایگاه

 گُــــردانِ افراســــیاب ســـرِ بخــــتِ 
 

 بر آن رزمگـاه اندرآمـد بـه خـواب     
 

ــد   ــته ش ــپه کش ــوران س ــره ز ت  دو به
 

 ســرِ هــر کــس از رزم برگشــته شــد 
 

ــکرِ   ــا لشـ ــز بـ ــد تیـ ــان بشـ  خوزیـ
 

ــان    ــرآمد زی ــتن س ــود جس ــر آن س  ب
 

ــد   ــه دی ــو زان گون ــه چ ــنِ زمان  رَوِش
 

 ز خوزان سـویِ شـهرِ تـوران کشـید     
 

 هـر به دل خسته و کُشـته لشـکر دو ب  
 

 همی نوش جُست از جهان یافت زهر 
 

 بیامـــد ســـویِ پـــارس کـــاوسِ کـــی
 

ــی     ــد پ ــو افگن ــادی ن ــه ش ــانی ب  جه
 

 بیاراســــت تخــــت و بگســــترد داد
 

 بــه شــادی و رامــش در انــدر گشــاد 
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ــوان   ــی پهلـ ــو یکـ ــر سـ ــتاد هـ  فرسـ
 

ــن   ــدار و روشـ ــدار و بیـ  روان جهانـ
 

ــری    ــخ و ه ــابور و بل ــرو و نش ــه م  ب
 

 ریفرســتاد بــر هــر ســوی لشـــک     
 

ــره   ــد یکسـ ــر از داد شـ ــانی پُـ  جهـ
 

ــره   ــرگ از ب ــت گ ــی روی برتاف  هم
 

ــی   ــس فر ه ــادی و ب ــنج و ش ــس گ  ز ب
 

ــری  ــی    پ ــتش ره ــو گش ــردم و دی  م
 

 مِهــان پــیشِ کــاوس کهتــر شــدند    
 

 همـــه تاجـــدارانش لشـــکر شـــدند 
 

 پهلـــوانی بـــه رســـتم ســـپرد جهـــان
 

ــمرد    ــی زو شـ ــارِ بهـ ــه روزگـ  همـ
 

ــدر البرزکــوه     ــای کــرد ان ــی ج  یک
 

 هـا شـد سـتوه    یو انـدر آن رنـج  که د 
 

 بفرمـــود تـــا ســـنگِ خـــارا کَننـــد 
 

 دو خانـــه پُـــر از دانـــه اندرکُننـــد 
 

ــدرون   ــنگ ان ــه س ــر ب ــت آخُ  بیاراس
 

ــتون   ــارا سـ ــیخ و ز خـ ــوالد مـ  ز پـ
 

ــی در اوی  ــپانِ جنگــ ــتند اســ  ببســ
 

ــاری    ــتر عم ــم اس ــشِ راه ه ــوی ک  ج
 

ــاخت   ــه بس ــر ز آبگین ــه دگ  دو خان
 

 تزَبرجد به هـر جـایش اندرنشـاخ    
 

ــرام و خــورش   درو ســاخت جــایِ خِ
 

ــرورش   ــد از آن خــوردنی پ  کــه باش
 

ــرد  ــلی  نبــ ــرِ ســ ــه ز بهــ  دو خانــ
 

 بفرمـــود کـــز ســـیمِ پـــالوده کـــرد 
 

 یکــی کــاخِ زر یــن ز بهــرِ نشســت    
 

 بـــرآورد بـــاالش داده دو شســـت   
 

ــار    ــه ک ــرده ب ــاقوت ب ــوانش ی ــر ای  ب
 

ــار    ــر نگـ ــرده بروبـ ــروزه کـ  ز پیـ
 

 استچُن آن جایگه ساخت بر خطِ ر
 

 که روزش نیفزود هرگز نـه کاسـت   
 

ــدا ز دی  ــر پیـــ ــودی درو تیـــ  نبـــ
 

 هـــوا عنبـــرین بـــود بـــارانش مـــی 
 

ــدی  ــاران بُـ ــاله روزش بهـ ــه سـ  همـ
 

ــدی گلــش چــون رُخِ غــم   گســاران بُ
 

ــود   ــم دور بـ ــج و غـ  ز دردِ دل و رنـ
 

 بــدی بــا تـــنِ دیــو رنجــور بـــود     
 

ــار   ــرِ روزگ ــد س ــواب اندرآم ــه خ  ب
 

ــهری   ــوبی و از دادنِ شــــ  ارز خــــ
 

 بــه رنجــش گرفتــار دیــوان بُدنــد    
 

ــد    ــوان بُدنــ ــادافرهِ او غریــ  0ز پــ
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هایِ دور و نزدیک،  سرزمین هایِ گوناگون و شناساییِ پیشرفتِ دانش در زمینه
تالشی شگفت آغاز شد پژوهان را از زمین به سویِ آسمان چرخاند و  کنجکاویِ دانش

رازِ  داشت که برایِ گشودنِ ا وامیبروند. آسمانِ رازآلود، پژوهندگان ربه آسمان  تا
 :ندمایزکردن را هم بیا ، پروازگردشِ خورشید و ماه

ــاه   ــیس روزی پگ ــه ابل ــد ک ــان بُ  چُن
 

ــر    ــن ک ــی انجم ــاه  دیک ــان ز ش  پنه
 

 به دیوان چُنـین گفـت کـامروز کـار    
 

 سـت بـا شـهریار    به رنج و به سـختی  
 

 یکــی دیــو بایــد کنــون نغزدســت    
 

 شسـت که داند ز هـر گونـه رای و ن   
 

ــی  ــاوس بـ ــانِ کـ ــود جـ ــد شـ  ره کنـ
 

 بـه دیـوان بــر ایـن رنــج کوتـه کنــد     
 

ــاک  ــزدانِ پـ ــر ز یـ ــدش سـ  بگردانـ
 

ــاک    ــزدانش خ ــر  ی ــر آن ف ــاند ب  فش
 

 شـــنیدند و بـــر دل گرفتنـــد یـــاد   
 

ــداد     ــخ ن ــاوس پاس ــیمِ ک ــس از ب  ک
 

ــر پــای خاســت  ــوِ دُژخــیم ب  یکــی دی
 

 چُنین گفت کـین نغزکـاری مراسـت    
 

 شــتنغالمــی نکــو ســاخت از خوی  
 

 ی انجمـــن گـــوی و شایســـته ســـخن 
 

ــک   ــود ی ــی ب ــهریار   هم ــا ش ــد ت  چن
 

ــکار     ــرِ ش ــد ز به ــرون ش ــو ب  ز پهل
 

ــوس داد    ــین ب ــش زم ــه پیش ــد ب  بیام
 

ــته   ــی دس ــاوس داد  یک ــه ک ــل ب  ی گ
 

ــو    ــایِ ت ــر  زیب ــین ف ــت ک ــین گف  چُن
 

 همــی چــرخِ گــردان ســزد جــایِ تــو 
 

ــه    ــی هم ــد رویِ گیت ــو ش ــام ت ــه ک  ب
 

ــون ر    ــان چ ــبانی و گردنکش ــهش  م
 

 ســت کانــدر جهــان یکــی کــار مانــده
 

 نشـــانِ تـــو هرگـــز نگـــردد نهـــان 
 

 چــه دارد همــی آفتــاب از تــو راز   
 

 که چون گردد انـدر نشـیب و فـراز    
 

 ست ماه و شب و روز چیست چگونه
 

 بــرین گــردشِ چــرخ ســاالر کیســت 
 

ــی   ــو بـ ــاه از آن دیـ  راه شـــد دلِ شـ
 

ــد    ــاه شـ ــه کوتـ ــش از اندیشـ  روانـ
 

 ســپهر کــه گــردانگُمــانش چُنــان بُــد 
 

ــوده   ــرو را نم ــی م ــر ز گیت  ســت چه
 

 ندانســت کــین چــرخ را مایــه نیســت
 

ــزدان یکــی   ــراوان و ی ــتاره ف  ســت س
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 انـــد همـــه پـــیشِ فرمـــانش بیچـــاره
 

 انـد  که با شورش و جنـگ و پتیـاره   
 

 نیازســـت ازیـــن آفـــرین بـــی جهـــان
 

 ز بهـــرِ تـــو بایـــد ســـپهر و زمـــین 
 

ــا   ــانِ آن پادشـ ــد جـ ــه شـ  پُراندیشـ
 

 ا چون شـود بـی پَـر انـدر هـوا     که ت 
 

ــاه    ــید شـ ــس بپرسـ ــدگان پـ  ز داننـ
 

 تـا چـرخِ مـاه    کزین خاک چندست 
 

ــتاره ــنید   س ــرو ش ــت و خس ــمَر گف  شُ
 

ــد    ــاره گزی ــاخوب چ ــژ  ن ــی ک  0یک
 

آنان نتوانستند پرواز  ی را ناکام گرداند.باستان روشِ نادرست، پژوهندگانِبرگزیدنِ 
یافتن به  راه ها برایِ هرچند تالشه شوند. کنند و از رازِ گردش خورشید و ماه آگا

. از بنیان یافت 2کاوسی با کامیابی جفت نشد، دانشِ اخترماری آسمان در روزگارانِ کی
کایوسان در دانشِ اخترماری به کار گرفته شد که امروزه، پس از  آن هنگام، واژة کی

  رود. هزاران سال، هنوز در زبانِ آزادگان به گونة کهکشان به کار می
رسید.  گفتار درنگ کرد تا گلویی تر کند. هیچ آوایی به گوش نمی سخنرانِ شیرین

فردوسی دلپذیر بود. همه سرگشته از گشوده شدنِ  کدة سخنخاموشیِ فرمانروا بر 
سرایِ جاودانة سرزمینِ آزادگان، چشم به فرانک دوخته  رازهایِ سرودة رازآمیزِ سخن
فرانک پس از نوشیدن آب،  .افکندخواهد ی پرده فرویگربودیم تا ببینیم از چه رازِ د
 سخن از سر گرفت و گفت:

ن ای نشدند و دام فریفتة دلبریِ سودابه کاوسی، برخی از کاویان رانِ کیـ در روزگا
هایِ  بیش از هر چیز به بنیان همچنانروی، آنان  بدین آغوشی با دیوها نیالودند. به هم

مینویی غرَنَشده میانِ کاویانِ آلوده به نیرویِ اَشمکشِ پدیدارک بند ماندند. کیشِ مهر پای
 ،ای دادند و کاویانِ گریزان از منشِ سودابه داری نمی که دیگر چندان بهایی به پیمان

شکافی واگرا در پادشاهیِ کیانی پدید آورد. پس از بسته شدنِ پیمانِ آشتی میانِ سیاوش 
شدنِ پیمان با افراسیاب  س رفت تا او را از بستهکاو و افراسیاب، رستمِ دستان نزدِ کی
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بر آن شد که  و آگاه کند. پادشاهِ کیانی پس از آگاهی از کارِ سیاوش، به خشم آمد
گرفته  شکنی بدهد تا جنگ از سر پیمان هایِ تورانی را بکشد و فرمان به گروگان
مش فراخواند و به آرا پهلوان، پیرِ مهر، پرورانندة سیاوش، پادشاه را د. جهانشو

 که سیاوش هرگز پیمان نخواهد شکست:یادآوری کرد 
ــواه   ز فرزنـــد پیمـــان شکســـتن مخـ

 

ــاله    ــا ک ــی درخــورد ب ــچ ک  دروغ ای
 

ــخن  ــد سـ ــت بایـ ــرا گفـ ــانی چـ  نهـ
 

ــیاوُ  ــن سـ ــردد ز بُـ ــان نگـ  ش ز پیمـ
 

 سـت شـاه   وُزین کـار کاندیشـه کـرده   
 

 برآشــــوبد ایــــن نامورپیشــــگاه   
 

 چــو کــاوس بشــنید ســر پُــر ز خشــم 
 

 برآشفت از آن کار و بگشـاد چشـم   
 

ــان  ــین گفــت شــاهِ جه ــه رســتم چُن  ب
 

ــان     ــی در نه ــد هم ــدون نمان ــه ای  ک
 

ــده   ــو افگن ــرِ او ت ــن در س ــه ای ــی ک  ی
 

ــیخِ   یــی کــین از دلــش کنــده چُنــین ب
 

 آســـانیِ خـــویش جُســـتی بـــدین تـــن
 

 نــه افــروزشِ تــاج و تخــت و نگــین 
 

ــوس    ــپهدار ط ــا س ــان ت ــدر بم ــو ای  ت
 

ــا   ــرین ک ــدد ب ــوس ببن ــل ک ــر پی  ر ب
 

ــخ   ــه بل ــتم ب ــونی فرس ــون هی ــن اکن  م
 

ــه  ــا ســخن یکــی نام ــی ب ــخ ی ــایِ تل  ه
 

 ســـیاوُش اگـــر ســـر ز پیمـــانِ مـــن 
 

ــن    ــانِ مـ ــه فرمـ ــد بـ ــد نیایـ  بپیچـ
 

ــپاه  ــپارد سـ ــپهبد سـ ــوسِ سـ ــه طـ  بـ
 

ــازگردد ز راه   ــان بـ ــود و ویژگـ  خـ
 

ــدر خورســت   ببینــد ز مــن هرچــه ان
 

 0گــر او را چُنــین داوری در سرســت 
 

فرمانِ  چراکه، از فرمانِ پادشاه سر پیچید؛ کاوس نامة کی از دریافتِپس  سیاوش
ها را  دانست. کاویِ واالمنش، بر آن شد که گروگان میرا برتر از فرمانِ پادشاه  یزدان

 و خود کشوری برایِ آرمیدن بجوید: به توران بازگرداند
ــید    ــیاوُش رس ــزدِ س ــه ن ــه ب ــو نام  چ

 

ــد    ــار دی ــاخوب گفت ــه ن ــر آن گون  ب
 

 فرستاده را خواند و پرسـید و جُسـت  
 

ــا درســت ازو کــرد یکســر ســخن   ه
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ــود   ــه ب ــتن رفت ــا پیل ــک ب ــت آن  بگف
 

ــود   ــفته ب ــاوس کاش ــوس و ز ک  ز ط
 

ــارِ اوی  ــنید گفتـ ــو بشـ ــیاوُش چـ  سـ
 

 ز رسـتم غمــی گشــت و از کــارِ اوی  
 

ــرد  ــه کـ ــدر دل پُراندیشـ ــارِ پـ  ز کـ
 

ــرد   ــارِ نبــ ــان و از روزگــ  ز ترکــ
 

ـ      د و ســواررهمـی گفـت صــد مـردِ گُ
 

ــین نامــدار     ــاهی چُن ــانِ ش  ز خویش
 

ــک ــه نی ــی  هم ــه ب ــواه و هم ــاه خ  گن
 

ــاه    ــکِ ش ــه نزدی ــتم ب ــان فرس  اگرش
 

ــان    ــد از کارش ــه اندیش ــد ن ــه پرس  ن
 

ــان  ــان  هم ــر دارش ــده ب ــد زن ــه کن  گ
 

 به نزدیـکِ یـزدان چـه پـوزش کـنم     
 

ــنم      ــر ت ــان ب ــارِ جه ــد ز ک ــد آم  ب
 

ــی  ــگ آورم ب ــدونک جن ــاه وَر ای  گن
 

 ســپاه بــا شــاهِ تــوران  اَبــر خیــره   
 

 جهانــدار نپســـندد ایـــن بـــد ز مـــن 
 

 گشـــایند بـــر مـــن زبـــان انجمـــن  
 

ــاه   وُگـــر بـــازگردم بـــه درگـــاهِ شـ
 

 بـــه طـــوسِ ســـپهبد ســـپارم ســـپاه 
 

 هـــم بـــر تـــنم بـــد رســـدازو نیـــز 
 

 چپ و راسـت بـد بیـنم و پـیش بـد      
 

 نیــابم ز ســوداوه خــود جــز بــدی    
 

ــزدی   ــید ای ــدانم چــه خواهــد رس  0ن
 

ــد ــندش نیایـ ــن  پسـ ــارِ مـ ــی کـ  همـ
 

ــن     ــه آزارِ م ــج و ب ــه رن ــد ب  بکوش
 

ــدم     ــگ فرمای ــی جن ــره هم ــه خی  ب
 

ــدم     ــوگند بگزایـ ــه سـ ــم کـ  بترسـ
 

 همــی ســر ز یــزدان نبایــد کشــید    
 

ــنید    ــد شـ ــوهش نبایـ ــراوان نکـ  فـ
 

ــن   ــد ز م ــرد خواه ــی ب ــی هم  دو گیت
 

 اهــــرمن بمانــــد بــــه کامــــه دلِ 
 

ــارزار  ــد کــزین ک ــس کــه دان  وُزان پ
 

 گــارکــه را برکشــد گــردشِ روز   
 

ــادرم  ــکی مــ ــرا کاشــ ــزادی مــ  نــ
 

ــرم    ــر س ــدی ب ــرگ آم ــر زاد م  وُگ
 

 کــه چنـــدین بالهــا ببایـــد کشـــید  
 

ــید     ــد چش ــر بای ــه زه ــی هم  ز گیت
 

 ســت ایــن برکشــیده بلنــد    درختــی
 

 که بارش همه زهر و بـرگش گزنـد   
 

 ام بــرین گونــه پیمــان کــه مــن کــرده
 

ــورده     ــوگندها خ ــزدان و س ــه ی  ام ب
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 اگــــر ســــر بگــــردانم از راســــتی
 

ــتی      ــویی کاس ــر س ــد از ه ــراز آی  ف
 

ــخن   ــن س ــان ای ــد در جه ــده ش  پراگن
 

ــن      ــدیم بُ ــوران فگن ــاهِ ت ــا ش ــه ب  ک
 

ــد    ــه ب ــس ب ــر ک ــایند ه ــان برگش  زب
 

 به هر جای بر من چُنان چـون سـزد   
 

ــن    ــدن ز دی ــتن بری ــین بازگش ــه ک  ب
 

 کشـــیدن ســـر از آســـمان و زمـــین 
 

ــار   ــن کردگ ــندد ز م ــی پس ــین ک  چُن
 

ــردشِ روزگــ     ــد گ ــر ده ــا ب  ارکج
 

ــان   ــدر جه ــویم ان ــوری ج ــوم کش  ش
 

ــان     ــردد نه ــاوس گ ــامم ز ک ــه ن  ک
 

 رَوِشـــنِ زمانـــه بـــر آن ســـان بُـــوَد 
 

ــود    ــان بـ ــانِ دادارِ گیهـ ــه فرمـ  0کـ
 

ها و آگاهی از آنچه پیش آمده بود، در  پس از بازگردانده شدنِ گروگان افراسیاب،
توران و جستنِ  پاسخ به درخواستِ سیاوش که خواهانِ پروانه برایِ گذشتن از کشور

 از او خواهش کرد در توران بماند: ،بود برایِ خود یکشور
 سیاوُش به یک روی از آن شاد گشت

 

 به یک روی پُر درد و فریـاد گشـت   
 

 که دشمن همی دوسـت بایسـت کـرد   
 

 از آتــش کجــا بردمــد بــادِ ســرد     
 

ــدر   ــزدِ پـ ــت نـ ــه بنبشـ ــی نامـ  یکـ
 

ــه در     ــدرو در ب ــرد ان ــاد ک ــه ی  هم
 

 انی خــرد یــافتم کــه مــن بــا جــو   
 

ــتافتم    ــز بش ــد تی ــک و ب ــر نی ــه ه  ب
 

 از آن آتــــشِ مغــــزِ شــــاهِ جهــــان
 

 دلِ مـــن برافروخـــت انـــدر نهـــان  
 

ــت    ــد نخس ــن ش ــو درد م ــتانِ ت  شبس
 

ــت     ــت شس ــم رخ ببایس ــونِ دل  ز خ
 

 ببایســت بــر کــوهِ آتــش گذشــت    
 

 مــرا زار بگریســت آهــو بــه دشــت  
 

 وُزان ننگ و خواری به جنگ آمـدم 
 

ــگِ  ــه چن ــان ب  نهنــگ آمــدم خرام
 

ــتی   ــدان آش ــاد گشــتدو کشــور ب  ش
 

ــت     ــوالد گش ــغِ پ ــون تی ــاه چ  دلِ ش
 

 نیامـــد همـــی هـــیچ کـــارش پســـند
 

ــد     ــود بن ــان ب ــان و هم ــادن هم  گش
 

 چو چشمش ز دیدارِ مـن گشـت سـیر   
 

ــیم دیـــر      ــیر بـــوده نباشـ ــرِ سـ  بـ
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ــادی مبـــــادا دلِ او رهـــــا    ز شـــ
 

ــا    ــم در دمِ اژدهـ ــن ز غـ ــدم مـ  شـ
 

 ســپهرنــدانم کــزین کــار گَــردان    
 

 0چه دارد به راز اندر از کین و مهـر  
 

ترین رویدادِ داستانِ  زمینه را برایِ پدید آمدنِ تلخزمین،  رفتنِ سیاوش به توران
پناهنده شدنِ گروهی از کاویان به توران، برایِ رهایی  سرگذشتِ آزادگان فراهم کرد.

رای فرهیختگان و ا بزنگِ هشدار ر یانِ گرفتار شده به بدمنشی،از آزارهایِ کاو
مهر  نِ کیانیان، نشان از ناکارآمدیِ کیشِبه خروش آورد. واگراییِ روزافزوفرزانگان 

از انجامِ کارهایی که  ؛پذیرفتند داشت. با اینکه مهرپرستان بندگیِ دیوها را نمی
هایِ نیایشیِ  کردند. برگزاریِ آئین انگیزاند پرهیز می پنداشتند خشمِ آنان را برمی می
یِ کاویان با دیوها سو از یک هایِ ویژه نیز، پرستان هم آزاد بود و در پژوهشگاهدیو

خود دربارة گیتیِ و ژرفایِ بینشِ دانش گسترة بر  مینو پیوند داشتند تاغرَنَبرآمده از اَ
جهانِ گسترنده و  از دیگرسو، آگاهی و شناختشان از ند؛تاریکی بیفزای دیگر و جهانِ
 یافت. ش میافزای تابندة سپنتایی
آورد. دانشِ  پارثایی پدید میخرد، ایِ پنجم و دست یافتن به خودپرورپویاییِ چاکر

سشگریِ پر مندانه به خود، جهان و زندگی است؛برآمده از نگرشِ خرد ،پارثایان
هایِ  ها و دریافته وگو دربارة باورها، دانسته شیفتة گفت شناسد؛ ایشان هیچ مرزی نمی
آموختن و آموزاندنِ  پارثایان و نادرستیِ آنها آزموده شود. خود هستند تا درستی

اندن پندارند و هرگز از آموختن و آموز زندگی می ترین کامجوییِ گسست را شیرین بی
دریغ و  بی ها پارثی دانند. ستایند و ناشادی را گناه می شادی را می آسایند؛ نمی
 خشندگی، پژوهندگی،نی، بآهستگی، خرسندی، فروت ورزند و داشت مهر می چشم بی

 گذارند. را ارج می داری جویی و پیمان ، آشتیدادگری
، از چیستیِ ها و کارکردِ چاکرایِ پارثایی فرانک پس از سخن گفتن دربارة ویژگی

سرودخرد  خرد و گوشان نش از آثبیخرد خودپرور بهگانه سخن راند و  سه خردهایِ
 و افزود: پرداخت
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مردمانِ  زرگیِ شاخسارِ درختِ دانشِبروزگارِ کیانی به  خردگرایی و پژوهندگیِـ 
 دگانِ پژوهندة رازهایِ گیتیِ اثیریبیننانجامید. آنان  بینشِبیش از پیشِ یِ زمین و ژرفا
شده تا آن  نیروهایِ فراگیتایی و فروگیتاییِ شناسایی خود از پیروِ شناختِ توانستند

ها. زَیَو  ثوراهادیوها، اَ :بندی کنند دستهتایی  روزگار، آنها را در سه گروهِ یازده
چرخِ زندگیِ  دریافته بودند چراکه دانستند؛ هر سه دسته را ارجمند میمهرپرستان 

چرخد. دیوها دارایِ نیرویِ کاهندة نیرویِ  یاری آنان می گیتایی با همکاری و هم
نیرو دشمنی  ایندة اینپرورانندة زندگیِ سپنتایی هستند و با خرد و خردگراییِ افز

روند،  بخش به شمار می ثوراها انباشته از نیرویِ افزایندة نیرویِ زندگیورزند. اَ می
ها نیز زَیَکنند.  از خردگرایان پشتیبانی میستاینده و پرورانندة خرد و خردورزی بوده، 

 شدند. هایِ گیتایی دانسته می پدیدآوراننده و گردانندة پدیده
دربارة کارکردِ دیوها در جهان، به دیوپرستی جانی دوباره دگرگونیِ دیدگاهِ کاویان 

ای نیز آنان را گرفتارِ دژمنشی،  هایِ سودابه آغوشی بخشید. آلودگیِ برخی کاویان به هم
شکنی کرده بود. نیاز به بازنگری در باورهایِ کیشِ مهر  دیوخویی، خردستیزی و پیمان
میانِ کاویان انجامید که با واکنشِ تند  به جنبشی در ،و سازمانِ پژوهشیِ جادویِ سپید
و  ها روی، کاویانِ گریزان از بازدارندگی رو گردید. بدین و تیزِ کاویانِ فرمانروا روبه

زمین پناهنده شدند تا دور از چیرگیِ پادشاهِ  کاوسی، به توران پارثة کییِ ها کژروی
 کیانی، بینشِ سپنتایی را ژرفا ببخشند.

رشکِ تورانیان  ،، دانشمندی، خردمندی و سازندگیِ سیاوشمنشی برازندگی، نیک
با  سیاوشی کردنش زمینه چیدند و وانمودند که کاویانِرا برانگیخت و برایِ نابود 
زمین برنامه  و برایِ به چنگ آوردنِ پادشاهیِ توران ندستپادشاهِ کیانی در پیوند ه

 گشود: کشتاریمان شکست و دست به ریزند. افراسیاب فریفته شد، پ می
 برفتنـــــد بـــــا مویـــــه ایرانیـــــان

 

 بــر آن ســوگ بســته بــه زاری میــان 
 

ــده پُرخــون و رخســاره زرد   همــه دی
 

 زبـــان از ســـیاوُش پُـــر از یـــادکرد 
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 چو طوس و چو گـودرز و گیـوِ دلیـر   
 

 چــو شــاپور و بهــرام و فرهــادِ شــیر 
 

ــیاه     ــود و س ــرده کب ــه ک ــه جام  هم
 

 همه خاک بـر سـر بـه جـایِ کـاله      
 

 اهی آمــد ســویِ نیمــروز  پــس آگــ 
 

 فــروز بــه نزدیــکِ ســاالرِ گیتــی    
 

ــد خــروش   ــران برآم ــهرِ ای ــه از ش  ک
 

 همی خاکِ تیـره برآمـد بـه جـوش     
 

 پراگنـــد کـــاوس بـــر تـــاج خـــاک
 

 ی خسـروی کـرد چـاک    همه جامه 
 

 تهمــتن چــو بشــنید ازو رفــت هــوش 
 

 ز زاول برآمـــد بـــه زاری خـــروش 
 

 بــه چنگــال رخســاره بشــخود زال   
 

 خاک از برِ شاخ و یـال همی ریخت  
 

 به یـک هفتـه بـا سـوگ بـود و دُژَم     
 

ــیپور دَم    ــد ز شـ ــتم برآمـ ــه هشـ  بـ
 

ــتن   ــر درِ پیلــ ــر بــ ــپه سربســ  ســ
 

ــن     ــدند انجم ــاول ش ــمیر و ک  ز کش
 

 بـــه درگـــاهِ کـــاوس بنهـــاد روی   
 

 جـوی  دو دیده پُر از خون و دل کینه 
 

 چــو نزدیکــیِ شــهرِ ایــران رســید    
 

ــه   ــه جامـ ــد  همـ ــوی بردریـ  ی پهلـ
 

ــه  ــوردبـ ــوگند خـ ــده سـ  دادارِ دارنـ
 

ــرد     ــلی ِ نب ــی س ــنم ب ــز ت ــه هرگ  ک
 

 نباشــد نــه رخ را بشــویم ز خــاک   
 

 سزد گـر نباشـم بـرین سـوگ پـاک      
 

 سـت  کُله تَـرگ و شمشـیر جـامِ مـن    
 

ــن    ــام دامِ م ــمِ خ ــازو خ ــه ب ــت ب  س
 

ــی     ــاوسِ ک ــتِ ک ــرِ تخ ــد ب ــو آم  چ
 

 سرش بود پُرخـاک و پُرخـاک پـی    
 

ــهریار    ــد ای ش ــویِ ب ــت خ ــدو گف  ب
 

ــار    ــه ب ــد ب ــت آم ــدی و تخم  پراگن
 

 تُــــرا مهــــرِ ســــوداوه و بــــدخوی
 

 ز ســر برگرفــت افســرِ خســروی    
 

ــی  ــی همــ ــکارا ببینــ ــون آشــ  کنــ
 

ــی     ــینی هم ــا نش ــوجِ دری ــر م ــه ب  ک
 

ــه ــتُرگ  از اندیشـ ــاهِ سُـ ــردِ شـ  ی خُـ
 

ــی   ــد روان بـ ــزرگ  نمانـ ــانِ بـ  زیـ
 

ــن    ــرِ انجمـ ــوَد مِهتـ ــو بُـ ــی کـ  کسـ
 

ــانِ زن  ــر او را ز فرمــ ــن بهتــ  کفــ
 

ــیاوُش  ــاد   س ــه ب ــد ب ــارِ زن ش  ز گفت
 

ــزاد     ــادر ن ــو ز م ــی ک ــته زن  0خجس
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گیریِ سخنرانی بازداشت.  پیچید و سخنران را از پی کده سخندر  هیاهو ،ناگهان
  درنگ پرسید: فرانک بی
کنندة پاکی و خردمندیِ مردمان،  تان از چیست دوستان؟ بزرگترین تباه ـ شگفتی

گسترانند. آنان  بندوباری می بی ،بارگی در دامِ زن بارگیِ مردان است. مردانِ فروافتاده زن
 ،خویشزنانِ خردباخته و بیگانه با زنانگیِ  کنند، چون با دستی گشاده کامرانی می

هرگاه زنان تنها کارکردشان  ،پس ابزارِ کامجویی مردان هستند و بس. که اند پذیرفته
زی نیندیشند، خرد باخته و آرایی و دلبری به چی جز تنبگرم کردنِ بستر مردان شود و 

جز کارهایِ ب چه بگویند، یاوه خواهد بود،، هرهایی کنند. چنین بازیچه زنانگی گم می
 پیشِ پا افتادة روزمره، تواناییِ دیگری نخواهند داشت.

ا شد و فرانک سخنرانی از سر گرفت تا بر فرمانرو کده سخنبارِ دیگر خاموشی بر 
که  ،پیرِ مهررستم،  اییِ آزادگان پرتوِ روشنایی بیفکند.بخشِ دیگری از داستانِ خردآزم

اویانِ کاوسی، آلوده شدنِ ایشان به پلیدیِ شکنیِ ک ست ریشة دیوخویی و پیماندان می
 آئینِ زشت و اهریمنی را برافکند: ای است، این آغوشیِ سودابه هم

 نگـــه کـــرد کـــاوس در چهـــرِ اوی 
 

 چُنان اشـکِ خـونین و آن مهـرِ اوی    
 

 د ایـــچ پاســـخ مـــرو را ز شـــرمنـــدا
 

ــرم   ــابِ گ ــده خون  فروریخــت از دی
 

ــتِ اوی  ــرِ تخـ ــت از بـ ــتن برفـ  تهمـ
 

 ســـویِ خـــانِ ســـوداوه بنهـــاد روی 
 

ــید  ــرون کش ــه گیســوش بی ــرده ب  ز پ
 

 ز تخــتِ بــزرگیش در خــون کشــید 
 

 به خنجر به دو نیمـه کـردش بـه راه   
 

 0شـــاه نجنبیــد بــر تخـــت کــاوس    
 

سپاه آراستند  ،کشی برایِ کین دار از جوانمرگیِ سیاوش، غدا پهلوان و پهلوانانِ جهان
 پاهِسخواهانة میانِ ایرانیان و تورانیان،  راندند. در جنگِ کین زمین و به سویِ توران

به  پهلوان، افراسیاب پس از جان به در بردن از چنگِ جهان شکست خورد و توران
به طوس  هی توران نشست ودستان بر تختِ پادشا سویِ دریایِ چین گریخت. رستمِ
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افراسیاب را بجوید و بکُشد. گذشته از آن فرمان داد که  فرمان داد که بازماندگانِ
کنند نباید آسیب  دوری می دیگر تورانیان که خردآزما هستند و از پیرویِ اهریمن

 ببینند:
ــاب آورد  ــدو گفــت هــرکس کــه ت  ب

 

 وُگــــر رســــمِ افراســــیاب آورد   
 

 ر کــنهمانگــه ســرش را ز تــن دو  
 

ــن    ــور ک ــی س ــان را یک  وُزو کرگس
 

 کســی کــو خــرد جویــد و ایمنــی    
 

 نیــــازد ســــویِ کــــیشِ آهرمَنــــی 
 

ــاز  ــه ن ــد کــه داری ب ــد بای  چــو فرزن
 

ــی    ــته ب ــن از خواس ــج ایم ــاز ز رن  نی
 

ــی  ــو ب ــیچ    ت ــای ه ــج منم ــج را رن  رن
 

ــردی و داد دادن بســـیچ    ــه مـ  0همـ
 

وران، نتوانست بازماندگانِ ایشان شکنیِ تورانیان و کشتارِ کاویانِ پناهنده به ت پیمان
کاویِ کاویانِ  اندیشی و ژرف بازدارد. ژرف انهایهایِ خردگر گیریِ پژوهش را از پی

بر پایة به پیدایشِ کیشِ مزدیسنا انجامید.  ، سرانجامسپنتاگرا و گریزان از دیوها
یافته بودند را  ای که در کیشِ مهر ، دیوها جایگاهِ ستوده ثوراستایِ کیشِ نوهایِ اَ آموزه

 زا شمرده شد. بستان با آنها ناپسند و آسیب کی و بدهنزدیاز دست دادند و هرگونه 
، یدنِ آوازة منش و روشِ خردستایِ آنان در جهانسر برآوردنِ سپیتمانان و پیچبا 

تنها  د وبازماندگانِ کاویانِ سیاوشی هستن ،سپیتمانان دریافتند که زمین بزرگانِ ایران
از خسروِ سپیتمان  کاوسی، بازگرداندنِ کی از بدپادشاهیِ کاویانِ کی ا شدنراهِ ره
 است: کشورِ آزادگان بر تختِ پادشاهیِاو  به ایران و نشاندنِتوران 

 چُنان دید گودرز یک شب به خـواب 
 

ــرآب   ــران پُــ ــری از ایــ ــه ابــ  کــ
 

ــروش   ــته س ــاران خجس ــرِ ب ــر آن اب  ب
 

 به گودرز گفتی کـه بگشـای گـوش    
 

 بخــواهی کــه یــابی رهــا    ز تنگــی
 

ــرکِ نَ    ــامور تُـ ــن نـ ــاوُزیـ  راژدهـ
 

ــت   ــهریاری نوس ــی ش ــوران یک ــه ت  ب
 

ــی   ــاه ک ــامِ آن ش ــا ن ــت کج  خسروس
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ــهریار   ــی شـ ــیاوُش یکـ ــتِ سـ  ز پشـ
 

ــدار    ــوهرِ نامــ ــد و از گــ  هنرمنــ
 

 قبـــاد ازیـــن تخمـــه از گـــوهرِ کـــی
 

ــژاد    ــور دارد نـ ــویِ تـ ــادر سـ  ز مـ
 

ــر خش      ــیِ ف ــران پ ــه ای ــد ب ــو آی  چ
 

 خواهـد دهـد پاسـخش    ز چرخ آنـچ  
 

ــدر    ــینِ پـ ــه کـ ــدد بـ ــان را ببنـ  میـ
 

ــر    کنـــد کشـــورِ تـــور زیـــر و زبـ
 

ــه جــوش آرد آب  ــزُم ب ــایِ قُل ــه دری  ب
 

ــیاب   ــینِ افراسـ ــر از کـ ــارد سـ  نخـ
 

 شــب و روز در جنــگ بــر زیــن بُــوَد
 

ــنِ   ــاله در جوش ــه س ــوَد  هم ــین بُ  ک
 

ــردن  ــران و گـ ــردانِ ایـ ــان ز گُـ  کشـ
 

ــو ازو کــس نشــان   ــد جــز از گی  نیاب
 

 ســپهر  ســت فرمــانِ گــردان    نــینچُ
 

ــر    ــترده مهـ ــدو دارد از داد گسـ  0بـ
 

آورد. انجمنِ بزرگانِ  زمین می خسرو را به ایران شود و کی زمین می گیو راهیِ توران
شوند که سپیتمان را جایگزینِ کاویان کنند. طوس که در انجمن نبوده  ایران بر آن می

پذیرد. دو دستگیِ  رو را نمیخس گشاید و بر تخت نشستنِ کی زبان به گالیه می
کاوس به گشوده شدنِ  اندیشیِ کی با میانجیگری و چاره میانِ توس و گودرز، آمدهپدید

بزرگانِ  آزادگان انجامید. خردمدارانة برگی نو در داستانِ درازآهنگِ کشورداریِ
یِ تگرای شدند که باید شایس کاوس را پسندیدند و هم ایران پیشنهادِ خردمندانة کی
رد و بر تاجِ پادشاهی بر سر بگذا ترینِ ایشان، شایسته نامزدانِ پادشاهی آزموده شود تا

 تختِ فرمانروایی بنشیند:
 طــوس و گــودرز نزدیــکِ شــاه بشــد

 

 زبـــان برگشـــادند بـــا پیشــــگاه    
 

 هبد بــه شــاهچُنــین گفــت طــوسِ ســپ
 

 که گر شاه سیر آمـد از تـاج و گـاه    
 

ــان    ــد جه ــه مان ــد ک ــد بای ــه فرزن  ب
 

 و دیهـــیم و تخـــتِ مِهـــان بزرگـــی 
 

ــان    ــرِ کیـ ــر  و چهـ ــا فـ ــرز بـ  فریبـ
 

ــان     ــیرِ ژی ــو ش ــته دارد چ ــان بس  می
 

ــاله   ــره کـ ــد نبیـ ــد باشـ ــو فرزنـ  چـ
 

ــاه    چـــرا برنهـــد برنشـــیند بـــه گـ
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ــدو گفــت گــودرز کــای کــم   خــرد ب
 

ــمرد    ــان نشـ ــرد از مردمـ ــرا بخـ  تُـ
 

 بــه گیتــی کســی چــون ســیاوُش نبــود
 

ــود   ــامش نبـ ــو راد و آزاد و خـ  چنـ
 

 جـوی فرزنـدِ اوسـت    کنون این جهـان 
 

 به فر  و به پای و به چهر و به پوست 
 

ــژاد    ــادر نـ ــور دارد ز مـ ــر از تـ  گـ
 

 هــم از تخــمِ شــاهی نپیچــد ز داد    
 

 به تـوران و ایـران چُنـو نیـز کیسـت     
 

 گفتـارت از بهـرِ چیسـت    چُنین خـام  
 

ــرِ اوی   ــی چه ــد هم ــمت نبین  دو چش
 

 چُنــــان بُرزبــــاال و آن مهــــرِ اوی 
 

 یحون گذر کرد و کشـتی نجُسـت  ز ج
 

ــت     ــانی و رای درسـ ــر  کیـ ــه فـ  بـ
 

ــدرود   ــز ارون ــدون ک ــاه آفری ــو ش  چ
 

ــرود   ــد ف ــه کشــتی نیام  گذشــت و ب
 

 ز مـــــردی و از فـــــر هِ ایـــــزدی  
 

ــدی    ــمِ ب ــت و چش ــد دس  ازو دور ش
 

ــه   ــه بیگانـ ــوذرنژادی نـ ــو نـ ــی تـ  یـ
 

 ای پـــدر تُنـــد بـــود و تـــو دیوانـــه  
 

 ســتی کنــون  ســلی ِ مــن ار بــا مــن   
 

 یــال گشــتیت غرقــه بــه خــون بــر و 
 

 بــه کــاوس گفــت ای جهاندارشــاه   
 

ــین و راه   ــردان ز آیـ ــو دل را مگـ  تـ
 

 دو فرزنــدِ پُرمایــه را پــیش خــوان   
 

ــاه   ــزاورِ گ ــوان   س ــر دو ج ــد و ه  ان
 

ــت   ــزاوار کیس ــر دو س ــا ز ه ــین ت  بب
 

ــرز و بــا فــر هِ ایــزدی   ــا بُ  ســت کــه ب
 

ــاد دار   ــپار و دل شـ ــاج بسـ ــدو تـ  بـ
 

 شــهریارکــه فرزنــد بینــی همــی     
 

 بــدو گفــت کــاوس کــین رای نیســت
 

 سـت  بر یکـی  که فرزند هر دو به دل 
 

 یکــی را چــو مــن کــرده باشــم گــزین
 

ــین    ــر ز ک ــود پُ ــن ش ــر از م  دلِ دیگ
 

 کنون چاره سـازم کـه هـر دو ز مـن    
 

ــن     ــدرین انجمـ ــین انـ ــد کـ  نگیرنـ
 

ــل  ــا دو خی ــون ب ــا را کن ــدِ م  دو فرزن
 

ــل   ــا درِ اردویــ ــدن تــ ــد شــ  ببایــ
 

ــه مــرزی کــ  ســت ه آنجــا دز بهمــنب
 

ــه  ــرمَن  هم ــاشِ آه ــاله پَرخ ــت س  س
 

 پرسـت  سـت از آهـرمن آتـش    به رنـج 
 

ــت      ــد نشس ــرز موب ــدان م ــارد ب  نی
 

ــغ   ــه تی ــرد ب ــان بگی  ازیشــان یکــی ک
 

ــغ   ــاهی دریـ ــتِ شـ ــدارم ازو تخـ  نـ
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 چو بشنید گودرز و طـوس ایـن سـخن   
 

ــن    ــدار بُـ ــاالرِ بیـ ــد سـ ــه افگنـ  کـ
 

ــتان  ــتند همداسـ ــر دو گشـ  بـــدین هـ
 

ــت  ــتان   ندانس ــی داس ــه کس ــن ب  ازی
 

 ســـخن دل بیاراســـتند  بـــرین هـــم 
 

ــتند   ــدار برخاســ ــیشِ جهانــ  0ز پــ
 

خسرو در زمینة دانش، بینش و توانِ  هایِ فریبرز و کی در آزمونِ سنجشِ توانایی
همن، نخست فریبرز نِ جادویِ سیاهِ جادوگرانِ دژِ بجادویِ سپنتایی، برایِ از کار انداخت

یِ دیوان آشکار شد. پس از ناتوانی آنان در برابرِ جادو و و طوس راهیِ اردویل شدند
 راهِ دژِ بهمن را در پیش گرفتند: خسرو و گیو فریبز و طوس، گودرز و کی بازگشتِ

 بشد طوس بـا گـاه و کـوس و درفـش    
 

 کفـش  به پـای انـدرون کـرده زر ینـه     
 

ــاه   ــاوس در قلبگـــ ــرزِ کـــ  فریبـــ
 

 به پیش اندرون طوس و پیـل و سـپاه   
 

ــو نزد ــید  چ ــن رس ــنِ بهم ــیِ حص  یک
 

 برابــــر ســــپه را فــــرود آوریــــد 
 

 جـوی  بشد طـوس بـا لشـکری جنـگ    
 

 بـــه تنـــدی ســـویِ دز نهادنـــد روی 
 

ــید    ــیِ دز رس ــه نزدیک ــون ب ــپه چ  س
 

ــد   ــی بردمی ــش هم ــین همچــو آت  زم
 

 هــا ز گرمــی همــی برفروخــت ســنان
 

ــوخت     ــی بس ــردِ جنگ ــانِ زره م  می
 

ــش  ــی از آت ــر گفت ــین سربس ــت زم  س
 

ــ  ــوا دامِ آهـ ــرکشهـ ــت رمنِ سـ  سـ
 

ــاره  ــرِ بـ ــوا   سـ ــدر هـ ــد انـ  ی دز بُـ
 

 ندیدنــــد جنــــگِ هـــــوا را روا   
 

ــت مـــرد    ــپهبد فریبـــرز را گفـ  سـ
 

ــرد   ــه دشــتِ نب  هزبــری چــو آمــد ب
 

 به گـرز و کمـان و بـه تیـغ و کمنـد     
 

 بکوشد کـه آرد بـه چیـزی بـه بنـد      
 

ــت   ــی راه نیسـ ــرامنِ دز یکـ ــه پیـ  بـ
 

ــت    ــاه نیس ــا دلِ ش ــی ب ــش کس  از آت
 

 ن بســوزد همــی میــان زیــرِ جوشــ  
 

ــی   ــروزد همــ ــارگی برفــ ــنِ بــ  تــ
 

ــدرش   ــرد ان ــه گِ ــک هفت ــتند ی  بگش
 

ــایِ درش     ــد جـ ــده ندیدنـ ــه دیـ  بـ
 

ــاز   ــتند ب ــگ گش ــدی از جن ــه نومی  ب
 

ــج و راهِ دراز   ــر از رنــ ــد بــ  نیامــ
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 چـــو آگـــاهی آمـــد بـــه آزادگـــان 
 

 همـــان نـــزدِ گـــودرزِ کشـــوادگان  
 

ــاز    ــتند ب ــرز گش ــوس و فریب ــه ط  ک
 

 ســـاز تُـــرا رفـــت بایـــد همـــی رزم 
 

 بیاراســت پـــیالن و برخاســـت عَـــو 
 

ــو   ــدارِ نــ ــپاه و جهانــ  بیامــــد ســ
 

ــدنگار  ــن زَبَرجـ ــتِ زر یـ ــی تخـ  یکـ
 

ــدی ســوار      ــل و چن ــر پی ــد ب  نهادن
 

ــنفش   ــشِ ب ــا درف ــدرش ب ــرد ان ــه گ  ب
 

 کفـش  به پـای انـدرون کـرده زر ینـه     
 

 ز بیجـــاده تـــاجی و طـــوقی بـــه زر
 

ــر    ــه گه ــد گون ــدرون چن ــه زر ان  ب
 

ــامروز روزِ   ــت ک ــی گف ــت هم  نوس
 

ــی   ــدار ک ــتِ جهان ــت نشس  خسروس
 

 جهــانجوی بــر تخــتِ زر یــن نشســت 
 

 به سر برش تاجی و گرزی به دسـت  
 

 چـو نزدیــکِ دز شـد ســپه برنشســت  
 

 بپوشـــید دِر  و میـــان را ببســـت   
 

 نبیســنده را خواســت بــر پشــتِ زیــن
 

ــر رویِ قرطــاسِ چــین   ــه ب  یکــی نام
 

ــوی   ــر پهلــ ــتند بــ ــر نبشــ  ز عنبــ
 

ــود نامــه    ی خســروی چُنــان چــون ب
 

ــده   ــه از بن ــن نام ــه ای ــار ک  ی کردگ
 

ــی  ــانجوی کـ ــدار جهـ ــروِ نامـ  خسـ
 

 کـــه از بنـــدِ آهـــرمنِ بـــد بجســـت
 

 ست او به هر کار دست به یزدان زده 
 

ــدای   کـــه اویســـت جاویـــد برترخـ
 

ــدار و روزی  ــای جهانــ  ده و رهنمــ
 

 خداونـــدِ کیـــوان و بهـــرام و هـــور
 

ــدِ زور   ــر  و خداونــ ــدِ فــ  خداونــ
 

ــ   گ و فــــر  کیــــانمـــرا داد اورنــ
 

 تـــنِ پیـــل و چنگـــالِ شـــیرِ ژیـــان 
 

ــت   ــاهی مراس ــه ش ــر ب ــانی سراس  جه
 

ــت     ــاهی مراس ــرجِ م ــا ب ــاو ت  درِ گ
 

ــرمن   ــومِ آه ــر و ب ــرین دز ب ــت گ  س
 

 سـت  آفرین را بـه جـان دشـمن    جهان 
 

ــاک    ــزدانِ پ ــانِ ی ــه فرم ــر  و ب ــه ف  ب
 

 سرش را به گرز اندرآرم بـه خـاک   
 

 وُگر خود خجسـته سـروش ایدرسـت   
 

ــه   ــزدان یکــی لشکرســت ب  فرمــانِ ی
 

ــه از دســتِ آهــرمنم     ــان مــن ن  هم
 

ــنم   ــر  و بُرزســت جــان و ت  کــه از ف
 

ــی    ــن ته ــد ای ــزدان کنی ــانِ ی ــه فرم  ب
 

ــهی   ــانِ شاهنشـ ــت فرمـ ــه اینسـ  کـ
 

 یکـــی نیـــزه بگرفـــت خســـرو دراز
 

 به نیـزه پـس آن نامـه را بسـت بـاز      
 



208   آرمان شهین

ــت     ــرآورد راس ــی ب ــانِ درفش ــه س  ب
 

 اسـت به گیتی جز از فـر  یـزدان نخو   
 

 بفرمــود تــا گیــو بــا نیــزه تفــت      
 

 بــه نزدیــکِ آن برشــده بــاره رفــت 
 

 ی پندمنــد بــدو گفــت کــین نامــه   
 

ــد   ــنِ بلنـ ــوارِ حصـ ــویِ دیـ ــر سـ  ببـ
 

ــوان  ــزدان بخـ ــامِ یـ ــزه و نـ ــه نیـ  بنـ
 

ــران    ــی ب ــز و لخت ــان تی ــردان عن  بگ
 

ــت    ــه دس ــه ب ــزه گرفت ــو نی ــد گی  بش
 

ــزدان    ــانِ ی ــرین ج ــر از آف ــت پُ  پرس
 

 دز برنهـــاد چـــو نامـــه بـــه دیـــوارِ
 

 خســـرو بـــداد  پیـــامِ جهـــانجوی  
 

 دهـــش کـــرد یـــاد   ز دادارِ نیکـــی
 

 ی تیـــزرو کـــرد بـــاد وُزان چرمـــه 
 

 ی نـــامور ناپدیـــد  شـــد آن نامـــه 
 

ــد   ــد و خــاکِ دز بردمی  خــروش آم
 

ــاک     ــزدانِ پ ــانِ ی ــه فرم ــه ب  همانگ
 

ــاره  ــراک  از آن بـ ــد تـ  ی دز برآمـ
 

 تــو گفتــی کــه رعدســت و بــادِ بهــار
 

 شـب از کوهسـار  خروش آمد انـدر   
 

 جهان گشت چـون رویِ زنگـی سـیاه   
 

ــاره  ــپاه  چــه از ب ــردِ س ــه گ  ی دز چ
 

ــره     ــی تی ــد یک ــی برآم ــو گفت ــر ت  اب
 

ــر     ــامِ هژب ــردار ک ــه ک ــد ب ــوا ش  ه
 

ــیاه برانگیخــت کــی  خســرو اســپِ س
 

ــپاه   ــا پهلـــوانِ سـ  چنـــین گفـــت بـ
 

 کــه بــر دز یکــی تیربــاران کنیــد    
 

 هـــوا را چُـــن ابـــرِ بهـــاران کنیـــد 
 

ــد یکــ  ــرگ  برآم ــارش تگ ــغ ب  ی می
 

 تگرگـی کــه بـر دارد از ابــر مــرگ   
 

 به پیکان بسـی شـد ز دیـوان هـالک    
 

 بســی زهــره کفتــه فتــاده بــه خــاک 
 

 وُزان پـــس یکـــی روشـــنی بردمیـــد
 

 شـــد آن تیرگـــی سربســـر ناپدیـــد 
 

ــده    ــردارِ تابن ــه ک ــد ب ــان ش ــاه جه  م
 

 بـــه نـــامِ جهانـــدار و از فـــر  شـــاه 
 

 برآمـــد یکـــی بـــادِ بـــا آفـــرین    
 

ــوا گ  ــین ه ــدان و رویِ زم ــت خن  ش
 

ــان   ــاهِ آزادگـ ــد آن شـ ــه دز درشـ  بـ
 

 ابــــا پیــــر گــــودرزِ کشــــوادگان 
 

ــراخ   ــدر آن دز ف ــد ان ــهر دی ــی ش  یک
 

 پُر از بـاغ و ایـوان و میـدان و کـاخ     
 

ــد    ــنی بردمی ــان روش ــای ک ــدان ج  ب
 

 ســرِ بــاره از روشــنی شــد پدیــد     
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ــاه   ــدان جایگـ ــرو بـ ــود خسـ  بفرمـ
 

 یکــی گنبــدی تــا بــه ابــرِ ســیاه      
 

ــد درا ــایِ او ده کمنـــــ  زا و پهنـــــ
 

ــاق   ــدرش ط ــرد ان ــه گ ــد ب ــایِ بلن  ه
 

 اسـپ  ز بیرون چو نـیم از تـگِ تـازی   
 

ــپ   ــاد آذرگشســ ــرآورد و بنهــ  بــ
 

ــدان   ــدرش موبـ ــرد انـ ــتند گـ  نشسـ
 

ــتاره  ــردان  سـ ــم بخـ ــان و هـ  شناسـ
 

 در آن شارستان کـرد چنـدان درنـگ   
 

 که آتشکده گشت بـا بـوی و رنـگ    
 

 چو یک سـال بگذشـت آتـش بمانـد    
 

 ه برنهــــاد و ســــپه برنشــــاندنــــبُ 
 

ــاوس   ــه ک ــد ب ــاهی آم ــن آگ ــاه چُ  ش
 

ــزدی فـــر  و آن دســـتگاه     از آن ایـ
 

ــگفت   ــدر شـ ــد انـ ــانی فرومانـ  جهـ
 

 خسرو آن فـر  و بـاال گرفـت    که کی 
 

 همه مهتـران یـک بـه یـک بـا ن ـار      
 

ــهریار   ــرِ شــ ــادان بــ ــد شــ  برفتنــ
 

 فریبـــرز پـــیش آمـــدش بـــا گـــروه
 

ــوه    ــردارِ ک ــه ک ــپاهی ب ــران س  از ای
 

 دیــدش فــرود آمــد از تخــتِ زر چــو
 

ــدر   ــید رویِ برادرپــــــ  ببوســــــ
 

ــاندش  ــروزه بنشـ ــتِ پیـ ــر آن تخـ  بـ
 

 چو بنشسـت پـیش آفـرین خوانـدش     
 

 درفــش  همــان طــوس بــا کاویــانی   
 

 کفـش  همی رفت بـا کـوس و زرینـه    
 

 بیـــاورد و پـــیشِ جهانـــدار بـــرد   
 

ــپرد    ــید و اور ا سـ ــین را ببوسـ  زمـ
 

 کفـش  ینـه بدو گفت کین کـوس و زر  
 

 درفـش  یـک اختـر ایـن کاویـانی    به ن 
 

ــت    ــزاوار کیس ــا س ــین ت ــکر بب  ز لش
 

 یکــی پهلــوان از درِ کــار کیســت    
 

ــیش  ــوزش آورد پــ ــا پــ  ز گفتارهــ
 

 بپیچیـــد از آن بیهـــده رای خـــویش 
 

ــواختش  ــروز بنـــ ــدارِ پیـــ  جهانـــ
 

 بخندیـــد و بـــر تخـــت بنشـــاختش 
 

 درفــش بــدو گفــت کــین کاویــانی   
 

ــه   ــوانی و زر ینـ ــین پهلـ ــش همـ  کفـ
 

ــزا ــنم ســ ــپاهنبیــ ــی از ســ  ی کســ
 

ــتگاه    ــن دس ــام و ای ــن ن ــد ای ــرا زیب  تُ
 

ــار    ــه ک ــد ب ــون نبای ــوزش اکن ــرا پ  تُ
 

 نـــه بیگانـــه را خواســـتی شـــهریار 
 

ــارس بنهـــاد روی    ــویِ پهلـــوِ پـ  سـ
 

ــدار و دیهــیم   ــود و بی  جــوی جــوان ب
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ــی    ــاوسِ ک ــت ک ــی یاف ــو زو آگه  چ
 

ــده     ــورِ فرخن ــد ز ره پ ــه آم ــی ک  پ
 

 پــــذیره شــــدش بــــا رخِ ارغــــوان
 

ــادی  ــوان  ز شـ ــته جـ ــر گشـ  دلِ پیـ
 

ــد  ــا را بدیـ ــرو نیـ  چـــو از دور خسـ
 

 بخندیـــد و شـــادان دلـــش بردمیـــد 
 

ــاز  ــش نمـ ــرد پیشـ ــد و بـ ــاده شـ  پیـ
 

ــاز    ــا را نیـ ــد نیـ ــدارِ او بُـ ــه دیـ  بـ
 

 بخندیــد و او را بــه بــر درگرفــت   
 

ــت   ــزاوارِ او برگرفــ ــتایش ســ  ســ
 

ــرد   ــیر از نب ــت ش ــروز برگش ــو پی  چ
 

 ی دشــمنان تیــره کــرد   دل و دیــده 
 

ــاز وُران ــد بـ ــاخ رفتنـ ــا ســـویِ کـ  جـ
 

 ســاز  بــه تخــتِ جهانــدارِ دیهــیم    
 

ــد   ــرود آمدن ــپان ف ــاهان ز اس ــو ش  چ
 

ــد  ــردرود آمدنــ ــان پُــ  روان و زبــ
 

 چو کـاوس بـر تخـتِ زر یـن نشسـت     
 

 دست زمان دستِ خسرو به گرفت آن 
 

ــر جــایِ خــویش   ــاند ب ــاورد و بنش  بی
 

 ز گنجور تـاجِ کیـان خواسـت پـیش     
 

 اجببوســـید و بـــر ســـرش بنهـــاد تـــ
 

 ور تخـتِ عـاج   به کرسی شد از مایـه  
 

ــد   ــار آوریـ ــد ن ـ ــنجش زَبَرجـ  ز گـ
 

ــی گـــوهرِ شـــاهوار آوریـــد      بسـ
 

 بســی آفــرین بــر ســیاوُش بخوانــد    
 

 که خسرو به چهره جـز او را نمانـد   
 

 ز پهلـــــو برفتنـــــد پُرمایگـــــان  
 

ــران  ــران و گــ ــایگان سپهبدســ  ســ
 

 بــه شــاهی بــرو آفــرین خواندنــد    
 

ــاند    ــوهر برافشـ ــه زر  و گـ  0ندهمـ
 

روزگاری دگرگونه پدید کیانی،  خسرو بر تختِ پادشاهیِ نشانده شدنِ سپیتمان کی
کیشِ سپیتمانیِ مزدیسنا را  ،خسرو گذاشته شدنِ تاجِ پادشاهی بر سرِ کی با اینکه، آورد.

در میانِ آزادگان گسترش داد، کیشِ مهرِ کاویانی همچنان پیروانِ بسیار داشت و 
خسرو با افراسیابِ تورانی،  کی درخوری برخوردار بود. نبردهایِهِ کاوس از جایگا کی

پس از بازگشت  ن به دستِ پادشاهِ ایران انجامید وسرانجام به کشته شدنِ پادشاهِ تورا
 کاوس به سر آمد. خسرو به پارث، روزگارِ کی پیروزمندانة کی

                                                           

 .013تا  012، صص همانـ 0
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 فراگیرِ آشتیِ بیمی و چندی آسود و آرمید. بی ،پس از کشته شدنِ افراسیاب، جهان
کیشِ مزدیسنایِ  تا کرد فراهم ای زمینه ،خسرو کی شهریورگونِ پادشاهیِ از پدیدآمده

رازهایِ  جاودانه سرودند وهایی سرود پیدا کند. سپیتمانانسپیتمانی جایگاهی درخور 
هایِ  امروزه بر تاریکی هایی که هآنها جای دادند. سرودآزادگان را در  یِکهنِ خردستای

 افکنند. روشنایی می کهن پرتوِ مردمانِ اییِردستخ داستانِ
ای در زمینة آگاهی، دانایی و مهرورزی پیش  خسرو به اندازه کی سپیتمانانِ روزگارِ

گنجیدند و جهانِ سپنجی، برایشان تنگ شده بود. رسیدن  رفتند که دیگر در گیتی نمی
دنِ آرمانِ برگزیدة زندگیِ به پایة گروثمانی در زندگیِ گیتایی و به فرجامِ نیک رسان

ای برایِ ماندن  رساند که سپیتمانِ پیر دیگر کاری و انگیزه گیتایی، کار را به جایی می
تر برایِ  در گیتی نخواهد داشت و مرگی خودخواسته را برخواهد گزید تا جهانی فراخ

ه به چراک ؛توانند چشم به راهِ فرارسیدنِ مرگ باشند آنان نمی پیشرفت داشته باشد.
شود. از سویِ دیگر،  کنند که شکافِ مرگشان به کندی بزرگ می ای زندگی می گونه

های گوناگون است و پیرانِ وارستة سپیتمانی نیز تا زمانی که  گیتی میدانِ همیستاری
روی، نگران  بیم باشند. بدین بیاز لغزش و گرفتاری به بزه  توانند ، نمیدر گیتی هستند

اوردهایشان، پس از دستیابی به آرمانِ زندگیشان، راهِ مینو را در از به باد رفتنِ دست
پیکری از آنکه  در چنان روزِ باشکوهی، پیرِ سپیتمانِ سیر از گیتی، بی گیرند. پیش می

و  گردد در جهانِ مردگان درنگ کند، به جهانِ مینو بازمیخود بر جای بگذارد و 
 :گذارد از خود هیچ به جای نمی ،جز نامی نیکب

 برین گونـه تـا سـالیان گشـت شسـت     
 

 جهــان شــد همــه شــاه را زیردســت  
 

ــه   ــد مای ــه ش ــاه  پُراندیش ــانِ ش  ور ج
 

ــتگاه    ــار و آن دسـ ــتنِ کـ  از آن رفـ
 

 همــی گفــت هــر جــا از آبــادبوم    
 

 ز هند و ز چین انـدرون تـا بـه روم    
 

 هـــم از خـــاوران تـــا درِ بـــاختر   
 

 ز کــوه و بیابــان و از خشــک و تــر 
 

ــدخواه   ــر ز بـ ــی سراسـ ــردم تهـ  کـ
 

ــی      ــاهِ مِه ــان و گ ــت فرم ــرا گش  م
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ــی  ــدیش ب ــان از بدان ــت  جه ــیم گش  ب
 

ــت    ــر گذش ــر س ــرا روز ب ــراوان م  ف
 

ــافتم   ــه آرزو یـــ ــزدان همـــ  ز یـــ
 

ــافتم     ــین ت ــویِ ک ــی س ــر دل هم  وُگ
 

ــی   ــه آرد منــ ــد کــ ــم نبایــ  روانــ
 

ــی    ــیشِ آهرمَنــ ــی و کــ  بداندیشــ
 

 شوم بـدکُنش همچـو رـح اک و جـم    
 

 زَم که بـا تـور و سـلم اندرآمـد بـه      
 

ــا  ــک ســو چــو کــاوس دارم نی ــه ی  ب
 

ـ       ر از کیمیـا دگر سـو چـو تـور آن پُ
 

 چــو کــاوس و چــون جادوافراســیاب
 

 که جز رویِ کژ ی نبینـد بـه خـواب    
 

 بـه یــزدان شــوم یـک زمــان ناســپاس  
 

 روان انــدرآرم هــراس   بــه روشــن  
 

ــزدی    ــر هِ ایــ ــلد فــ ــن بگســ  ز مــ
 

 ی و راهِ بـــدی گـــرایم بـــه کـــژ     
 

 گــی بگــذرم از آن پــس بــر آن تیر 
 

ــرم    ــر و افس ــد س ــاک اندرآی ــه خ  ب
 

 بـــه گیتـــی بمانـــد ز مـــن نـــامِ بـــد
 

ــد     ــرانجامِ ب ــزدان س ــیشِ ی ــان پ  هم
 

 تبه گردد این گوشت و رنـگِ رخـان  
 

 انــدرون اســتخوان بریــزد بــه خــاک 
 

ــای   ــه ج ــی ب ــود ناسپاس ــم ش ــر ک  هن
 

 روان تیــره مانــد بــه دیگرســـرای    
 

 گرفتــه کســی تــاج و تخــتِ مــرا     
 

 ورده بخــتِ مــرا بــه پــای انــدرآ   
 

ــار  ــدی یادگـ ــامِ بـ ــده نـ ــن مانـ  ز مـ
 

ــج  ــلِ رن ــار  گُ ــته خ ــن گش ــایِ که  ه
 

 مــن اکنــون چــو کــینِ پــدر خواســتم 
 

 جهــــانی بــــه خــــوبی بیاراســــتم 
 

 بکُشــتم کســی را کــه بایســت کُشــت
 

 که بُـد کـژ  و بـا راهِ یـزدان درشـت      
 

 بــه آبــاد و ویــران درختــی نمانــد    
 

ــد    ــرا برنخوان ــورِ بخــتِ م ــه منش  ک
 

ــد بزر ــرا کهترنــ ــی مــ ــانِ گیتــ  گــ
 

ــرند    ــا افس ــنج و ب ــا گ ــد ب ــر چن  وُگ
 

ــر   ــه او داد فـ ــزدان کـ ــم ز یـ  سپاسـ
 

ــردشِ   ــدین گ ــر  ب ــای و پ ــر و پ  اخت
 

 جــوی کنــون آن بــه آیــد کــه مــن راه
 

ــر از آب روی    ــزدان پُ ــیشِ ی ــوم پ  ش
 

ــان   ــدر نه ــدین خــوبی ان ــم ب  مگــر ه
 

 ی کردگـــــارِ جهـــــان پرســـــتنده 
 

ــرد  ــان بـ ــایِ نیکـ ــدان جـ ــم بـ  روانـ
 

 ه ایـن تـاج و تخـتِ مِهـی بگـذرد     ک 
 

ــام و کــام  ــزون ن ــن ف ــد کســی زی  نیاب
 

ــام   ــوبی  و آرام و جـ ــی  و خـ  بزرگـ
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 رســــیدیم و دیــــدیم رازِ جهــــان  
 

ــان     ــکار و نه ــم آش ــک ه ــد و نی  ب
 

 کشــــاورز دیــــدیم اگــــر تــــاجور
 

ــذر     ــد گ ــرگ باش ــر م ــرانجام ب  س
 

ــاه  ــود شـ ــت بفرمـ ــاالرِ نوبـ ــه سـ  بـ
 

 که هر کـس کـه آیـد بـدین بارگـاه      
 

 ک بـــازگردان بـــه نیکوســـخنســـب
 

 همــه مردمــی جــوی و تنــدی مکــن 
 

ــان ــاهِ کیـــ  ببســـــت آن درِ بارگـــ
 

ــاده    ــد گشـ ــان بیامـ ــان خروشـ  میـ
 

ــرِ ــت   ز به ــن بشس ــر و ت ــتش س  پرس
 

ــزدان بجســت   ــمعِ خــرد راهِ ی ــه ش  ب
 

 ی نـــو ســـپید بپوشـــید پـــس جامـــه
 

ــایش  ــد  نیـ ــت دل پُرامیـ ــان رفـ  کنـ
 

ــاز  ــایِ نمـ ــه جـ ــان بـ ــد خرامـ  بیامـ
 

ــا    داورِ پـــاک رازهمـــی گفـــت بـ
 

 چُنین گفت کای برتـر از جـانِ پـاک   
 

 خـــاک ی آتـــش از تیـــره برآرنـــده 
 

 مــرا بــین و چنــدی خــرد ده مــرا    
 

ــم اندیشــه  ــرا  ه ــد ده م ــک و ب  ی نی
 

 تُــــرا تــــا بباشــــم نیــــایش کــــنم
 

 هـــا فـــزایش کـــنم بـــدین نیکـــوی 
 

 بیـــــامرز کـــــرده گنـــــاهِ مـــــرا
 

 ز کـــژ ی بکـــش دســـتگاهِ مــــرا    
 

ــردان ز جـــانم بـــدِ رو    زگـــاربگـ
 

ــاره   ــان چـ ــار  همـ ــوِ آموزگـ  ی دیـ
 

 بدان تا چو کـاوس و رـح اک و جـم   
 

ــتم     ــم سـ ــر روانـ ــوا بـ ــرد هـ  نگیـ
 

ــتی  ــد درِ راسـ ــن بپوشـ ــر مـ ــو بـ  چـ
 

 بـــه نیـــرو شـــود کـــژ ی و کاســـتی 
 

ــتگاه   ــو را دسـ ــن دیـ ــردان ز مـ  بگـ
 

ــاه     ــم تبـ ــدارد روانـ ــا نـ ــدان تـ  بـ
 

 روانــم بــدان جــایِ نیکــان رســان    
 

 0نگهــدار بــر مــن همــین راه و ســان 
 

جویی  خسرو از کشورداری، بزرگانِ کشور را نگران کرد و به چاره گیریِ کی کناره
دراز کردند  ،پهلوان، رستمِ دستان واداشت. آنان باز دستِ یاری به سویِ زالِ زر و جهان

 ر این گره به دستِ ایشان باز شود:تا مگ
                                                           

، دفتر 0171شاهنامه فردوسی، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر، کالیفرنیا: ـ 0
 .123تا  127چهارم، صص 
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 چو یک هفته بگذشت و ننمـود روی 
 

ــل و گفــت   وگــوی برآمــد یکــی غُلغُ
 

 همــــه پهلوانــــان شــــدند انجمــــن
 

ــه و رای  ــانِ فرزانـــــ  زن بزرگـــــ
 

 چو گـودرز و چـون طـوسِ نـوذرنژاد    
 

ــداد و داد   ــدی ز بی ــت چن ــخن رف  س
 

ــرمَنش ــاهانِ برتـــ ــردارِ شـــ  ز کـــ
 

 پرســــتان و از بــــدکُنش  ز یــــزدان 
 

 هـــا زدنـــد از مِهـــان همـــه داســـتان
 

ــان    ــانِ جهــ ــان و فرزانگــ  بزرگــ
 

 بخـت  پدر گیـو را گفـت کـای نیـک    
 

ــتنده   ــه پرس ــت  همیش ــاج و تخ  ی ت
 

 از ایــــران بســــی رنــــج برداشــــتی
 

ــتی     ــد بگذاشـ ــوم و پیونـ ــر و بـ  بـ
 

 کـار  به پـیش آمـد اکنـون یکـی تیـره     
 

 کــه آن را نشــاید کــه داریــم خــوار 
 

ــتان   ببایــــد شــــدن ســــویِ زاولســ
 

ــتان    ــه کاولسـ ــتی بـ ــواری فرسـ  سـ
 

 بـه زال و بــه رســتم بگـویی کــه شــاه  
 

 هز یــزدان بپیچیــد و گــم کــرد را    
 

ــت  ــداران ببســ ــر نامــ ــار بــ  درِ بــ
 

ــت      ــو دارد نشس ــا دی ــه ب ــا ک  همان
 

 بســی پــوزش و خــواهش آراســتیم   
 

ــتیم   ــام او خواس ــخن ک ــی زآن س  هم
 

ــداد   ــخ نـ ــچ پاسـ ــنید ایـ ــراوان شـ  فـ
 

 دلــش خیــره بینــیم و ســر پُــر ز بــاد 
 

 شـــاه بترســـیم کـــو همچـــو کـــاوس
 

 و دیـــوش بپیچـــد ز راه شـــود کـــژ  
 

 شــــــما پهلوانیــــــد و داناتریــــــد
 

ــودنی   ــر بـ ــه هـ ــد  بـ ــر تواناتریـ  بـ
 

ــاکیزه    ــد پ ــه داری ــر ک ــون ه  رای کن
 

ــای    ــرغ و م ــر و مَ ــوج و از دَنبَ  ز قَن 
 

 شناســــــانِ کاولســــــتان ســــــتاره
 

 رایــــانِ زاولســــتان همــــه پــــاک 
 

ــتن    ــا خویش ــد و ب ــران خرامی ــه ای  ب
 

ــن    ــی انجمـ ــن در یکـ ــد ازیـ  بیاریـ
 

 وگـوی  شد این پادشـاهی پُـر از گفـت   
 

 و روی چو پوشید خسـرو ز مـا رای   
 

ــن فگنـــدیم هـــر گونـــه  یـــی رای بُـ
 

 0ز دســتان گشــاید همــی ایــن ســخن  
 

پهلوانان، از سراسرِ کشور روی به پایتخت ان و بزرگ ،شناسان همة بخردان، ستاره
در انجمن بزرگان و خسرو از چه روی است.  گریزیِ کی نهادند، تا دریابند که گیتی

                                                           

 .111و  112ـ همان، صص 0
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و و پس از یادآوریِ داستانِ پُرفراز  ر، زالِ زر به سخن گفتن پرداختبخردانِ کشو
 رساند:او  را به آگاهیِ از کنشِ پادشاه نگرانیِ ایرانیان نشیبِ پادشاهیِ کشورِ آزادگان،

ــتان ســخن   چــو بشــنید خســرو ز دس
 

ــی  ــی دانشـ ــن   یکـ ــد بُـ ــخ افگنـ  پاسـ
 

ــاکیزه   ــرِ پ ــای پی ــت ک ــدو گف ــز ب  مغ
 

 همـــه رای و گفتارهـــایِ تـــو نغـــز 
 

ــن  ــا ایـ ــوچهر تـ ــاهِ منـ ــان ز گـ  زمـ
 

ــه  ــی ن ــی جــز ب  گمــان آزار و نیکــی ی
 

ــتن    ــتمِ پیلــ ــامور رســ ــان نــ  همــ
 

ــن   ــازشِ انجمــ ــان نــ ــتونِ کیــ  ســ
 

 ســـیاوخش را پرورانیـــده اوســـت  
 

ــوی   ــدو نیک ــت   ب ــانیده اوس ــا رس  ه
 

 ســـپاهی کــــه دیدنــــد گوپــــالِ او 
 

 فــش یــالِ او  ســر و مغفــر و پیــل   
 

ــگ ــی جنـ ــد بسـ ــاکرده بگریختنـ  نـ
 

ــد   ــان ریختن ــر و کم  همــه دشــت تی
 

ــه ــه   ب ــن کین ــانِ م ــیشِ نیاگ ــواه پ  خ
 

ــده راه    ــر خ نماینـ ــتورِ فـ ــو دسـ  چـ
 

ــاد     ــه ی ــرم ب ــو گی ــجِ ت ــامِ رن ــر ن  اگ
 

ــژاد      ــد ن ــا ص ــازه ت ــخن ت ــد س  بمان
 

 ز گفتـــارِ چـــرب ار پـــژوهش بُـــوَد
 

 تُـــرا ایـــن ســـتایش نکـــوهش بُـــوَد 
 

 دگــر هــر چــه پرســیدی از کــارِ مــن
 

ــن    ــار و آزارِ مـــ ــادادنِ بـــ  ز نـــ
 

 بــــه یــــزدان یکــــی آرزو داشــــتم
 

 جهـــان را همـــه خـــوار بگذاشـــتم 
 

 سـت تـا مـن بـه پـای      کنون پنج هفته
 

ــای    ــواهم از داورِ رهنمـ ــی خـ  همـ
 

ــرا   ــاهِ مـ ــته گنـ ــد گذشـ ــه بخشـ  کـ
 

ــره   ــد تیـ ــان کنـ ــرا درخشـ ــاهِ مـ  مـ
 

ــپنج  ــرایِ سـ ــن سـ ــرا زیـ ــرد مرمـ  بـ
 

ــج   ــان درد و رن ــن در جه ــد ز م  نمان
 

 نمانــــد کــــزین راســــتی بگــــذرم
 

ــرم     ــد س ــین بپیچ ــاهانِ پیش ــو ش  چ
 

ــ ــکن ــافتم هرچ ــام هون ی ــتم ز ک  جس
 

 ببایــــد بســــیچید کامــــد خــــرام 
 

 ســـحرگه مـــرا چشـــم بغنـــود دوش
 

 ســـروش ز یـــزدان بیامـــد خجســـته 
 

ــت  ــهِ رفتنـ ــد گـ ــاز کامـ ــه برسـ  کـ
 

ــت    ــدی و ناخفتنـ ــد نژنـ ــر آمـ  سـ
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ــه ســر      ــن آمــد ب ــون بارگــاهِ م  کن
 

 0غـمِ لشــکر و تــاج و تخــت و کمــر  
 

ناشناخته بود. مرگِ  گفت که تا آن روزگار خسرو از چیزی سخن می کی
پیش از سرآمدنِ زندگیِ گیتایی، ناآگاهان از  ودخواسته و شتافتن به جهانِ مینوخ

خسرو را نشانة گرایشِ  ، سخنانِ کیرازهایِ پایة گروثمانیِ کیشِ مزدیسنایِ سپیتمانی
کار پنداشتند. پادشاهِ سپیتمان نادرستی این پندارِ ایشان را آش پادشاه به فرمانِ دیوها می
ند و تن به خواستِ خواهی پیش گرفتند و دم فروبست کرد و ایشان ناچار پوزش

 خسرو دادند: کی
 چُنین گفت از آن پس به آوازِ سـخت 

 

 کـــه ای ســـرفرازانِ پیروزبخـــت   
 

 هـــایِ دســـتان شـــنیدم همـــه ســـخن
 

 کـــه بیـــدار بگشـــاد پـــیشِ رمـــه  
 

 خـــدیو یـــزدانِ گیهـــان بـــه دارنـــده
 

ــ   ــن دورم از راهِ و فرم ــوکــه م  انِ دی
 

ــن    ــانِ م ــی ج ــد هم ــزدان گرای ــه ی  ب
 

ــن    ــانِ م ــج درم ــدم از رن ــه آن دی  ک
 

ــنم   ــان را دلِ روشـ ــن جهـ ــد ایـ  بدیـ
 

 خـــرد شـــد ز بـــدهایِ او جوشـــنم 
 

ــن   ــدی مک ــت تن ــی گف ــه زال آنگه  ب
 

ــخن     ــی س ــه ران ــد ک ــدازه بای ــر ان  ب
 

ــژاد   نخســت آنــک گفتــی ز تــوران ن
 

ــزاد   ــز نـ ــدار هرگـ ــد و بیـ  خردمنـ
 

ــیاوش  ــورِ ســ ــدار پــ ــنم جهانــ  مــ
 

ــاهِ رویـــین   ــنم ز تخـــمِ کیـــان شـ  تـ
 

ــی  ــاوسِ کــ ــدار کــ ــره جهانــ  نبیــ
 

 پــی  افــروز بــا دانــش و نیــک     دل 
 

 بــه مــادر هــم از تخــمِ افراســیاب    
 

 شدی خوردوخواب که با خشمِ او گم 
 

ــنگ   ــورِ پشـ ــدون و پـ ــره فریـ  نبیـ
 

 ازین گوهر از بُن مـرا نیسـت ننـگ    
 

ــایِ آب    ــه دری ــران ب ــیرانِ ای ــه ش  ک
 

ــی    ــن از بـ ــتی تـ ــیابنشسـ  مِ افراسـ
 

 دگـر آنـک کـاوس صـندوق ســاخت    
 

ــت    ــی برفراخ ــاهی هم ــر از پادش  س
 

ــی   ــدر فزون ــه ان ــان دان ک ــنش چُن  م
 

 نســــازند بــــر پادشــــا ســــرزنش 
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ــدر خواســتم  ــون مــن چــو کــینِ پ  کن
 

ــتم   ــروزی آراسـ ــه پیـ ــان را بـ  جهـ
 

 بکُشــتم کســی را کــزو بــود کــین    
 

ــین     ــر زم ــد ب ــداد بُ ــور و بی  وُزو ج
 

ــا    ــز ک ــرا نی ــی م ــه گیت ــدب  ری نمان
 

 ز بــــدگوهران یادگــــاری نمانــــد 
 

ــردد دراز  ــه گ ــه اندیش ــر آنگــه ک  ه
 

ــتِ   ــادی و از دولــ ــاز ز شــ  دیریــ
 

 چــو کــاوس و جمشــید باشــم بــه راه
 

 ز مــن گــم شــود پایگــاهچــو ایشــان  
 

ــر   ــورِ دلی ــاک و ت ــح اکِ ناپ ــو ر  چ
 

 که از جورِ ایشان جهان گشت سـیر  
 

 بترســم کــه چــون روز بــر نــخ کشــد
 

 را ســویِ دوزخ کشــدچــو ایشــان مــ 
 

 دگر آنک گفتی که بـا شـیده جنـگ   
 

ــون دالور پلنــــگ  ــتی چــ  بیاراســ
 

ــوار    ــدم س ــران ندی ــز ای ــد ک  از آن بُ
 

ــپ  ــه اسـ ــارزار نـ ــی از درِ کـ  افگنـ
 

ــدی   ــگ آم ــه جن ــر او ب ــا ب ــه تنه  ک
 

 چو رفتی بـه رزمـش درنـگ آمـدی     
 

ــود  ــا فـــر  یـــزدان نبـ  کســـی را کجـ
 

ــود      ــدان نب ــک خن ــرِ نی ــر اخت  وُگ
 

 بودی بـه جنـگِ پشـنگ   همه خاک 
 

 ازیرا بدانسـان شـدم مـن بـه جنـگ      
 

 بدین پنج هفتـه کـه مـن روز و شـب    
 

 همـــی بـــافرین برگشـــادم دو لـــب 
 

 بـــدان تـــا جهانـــدار یـــزدانِ پـــاک
 

ــره   ــمِ تی ــن غ ــرا زی ــد م  خــاک رهان
 

 شدم سیر ازین لشـکر و تـاج و تخـت   
 

ــار گشــتیم و بســتیم رخــت ســبک   ب
 

ــام   ــتانِ سـ ــدار دسـ ــرِ بیـ ــو ای پیـ  تـ
 

 مـــرا دیـــو گـــویی کـــه بنهـــاد دام 
 

ــتم ز راه  ــژ ی بگشـ ــاری و کـ ــه تـ  بـ
 

 مایــه و دل ســیاه  روان گشــت بــی  
 

 نــــدانم کــــه بــــادافرهِ ایــــزدی   
 

 کجــــا یــــابی و روزگــــارِ بــــدی 
 

 چو دستان شنید این سخن خیره گشت
 

 همه چشمش از رویِ او تیره گشـت  
 

 خروشان شد از شاه و بر پـای جسـت  
 

 پرسـت  نچُنین گفت کای شـاهِ یـزدا   
 

 ز مــــن بــــود تیــــزی و نــــابخردی
 

 تـــویی پـــاک و فرزانـــه و ایـــزدی 
 

ــرا    ــاهِ مـ ــی گنـ ــر ببخشـ ــزد گـ  سـ
 

ــرا    ــرد راهِ مـ ــم کـ ــو گـ ــر دیـ  اگـ
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 مــرا ســالیان شــد فــزون از شــمار    
 

ــته   ــر بس ــهریار   کم ــر ش ــیشِ ه  ام پ
 

ــه راه  ــن گون ــدم کــه زی  ز شــاهی ندی
 

ــاه    ــید و م ــه دادارِ خورش ــتی ب  بجُس
 

 گــارخســرو آموز کنــون گشــت کــی
 

ــار    ــدِ روزگـ ــادا بـ ــه زو دور بـ  کـ
 

ــدا   ــرو ج ــم ز خس ــه باش ــواهم ک  نخ
 

ــره   ــر تی ــت ب ــرد هس ــوا خ ــانم گ  ج
 

ــاه  ــردارِ ش ــج و ک ــت از آن رن  فزونس
 

 خـواه  به ایران به نزدیکِ هـر نیـک   
 

ــدایی   ــا را جـ ــه مـ ــکـ  ود آرزوینبـ
 

ــک    ــروِ نی ــر خس ــن دادگ ــوی ازی  خ
 

ــاه  ســخن ــتان چــو بشــنید ش ــایِ دس  ه
 

ــوزشِ ن   ــدش پ ــند آم ــکپس ــواه ی  خ
 

 ســپهبد بدانســت کــان جــز بــه مهــر 
 

 نپیوســـت بـــر شـــاهِ خورشـــیدچهر 
 

 بیازیــد و بگرفــت دســتش بــه دســت
 

 0برِ خویش بردش بـه جـایِ نشسـت    
 

سپیتمانان، همة بخردان، بزرگان  یِپس از آشناییِ ایرانیان با برترین دستاوردِ پژوهش
و دست به کار شدند تا پادشاه خسرو فرود آوردند  سر در برابرِ فرمانِ کیو پهلوانان 

زمین پند داد تا  ایران انِبزرگخسرو به  را برایِ آسوده رفتن از گیتی همراهی کنند. کی
وارستگی و رستگاری  ناگزیرِ همة آزادگانِ جویندة راهی که او برگزیده، راهِ دریابند
 :است

ــت    ــن نشس ــتِ زر ی ــر تخ ــاه ب  شهنش
 

ــه دســت یکــی گــرزه   ی گــاوپیکر ب
 

 هـم  دسـتِ او زال و رسـتم بـه   به یک 
 

ــیرِ دُژم   ــرافراز و شـ ــلِ سـ ــو پیـ  چـ
 

 به دستِ دگر طوس و گـودرز و گیـو  
 

 نیــو چــو رُهــام و شــاپور و گــرگینِ 
 

ــاه    ــرِ ش ــر چه ــم ب ــه چش ــاده هم  نه
 

ــپاه    ــارِ س ــد ز ک ــه گوی ــا چ ــدان ت  ب
 

 بــه آواز گفــت آن زمــان شــهریار   
 

 روزگـــار کـــه ای پهلوانـــانِ بـــه   
 

 ی و خــردکــس کــه داریــد را هــر آن
 

ــذرد     ــد بگ ــک و ب ــین نی ــد ک  بدانی
 

ــپَنج همـــه رفتنـــی ــیم و گیتـــی سِـ  یـ
 

 چــرا بایــد ایــن درد و انــدوه و رنــج 
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ــرازآوریم   ز هـــر دســـت چیـــزی فـ
 

 بــه دشــمن ســپاریم و خــود بگــذریم 
 

 کنون گاوِ رنجت بـه چـرم اندرسـت   
 

ــت   ــادافره از داورس ــاداش و ب ــه پ  ک
 

ــاک   ــزدانِ پـ ــر ز یـ ــید یکسـ  بترسـ
 

ــا   ــید ش ــره مباش ــدین تی ــاک دان ب  خ
 

 کــه ایــن روز بــر هــر کســی بگــذرد
 

ــا همــــی بشــــمرد    زمانــــه دمِ مــ
 

ــاوس   ــه ک ــا ب ــنگ رو ت ــاه ز هوش  ش
 

 کــه بودنــد بــا فــر  و تخــت و کــاله 
 

 جــز از نــام ازیشــان بــه گیتــی نمانــد
 

 ی رفتگــان برنخوانــد  کســی نامــه  
 

ــد    ــان بُدنـ ــی ناسپاسـ ــان بسـ  وُزیشـ
 

 بــه فرجــام از آن بَــد هراســان بُدنــد 
 

ــده   ام چــو ایشــان همــان مــن یکــی بن
 

 ام وُگــر چنــد بــر رنــج کوشــنده     
 

 بکوشــــیدم و رنــــج بــــردم بســــی
 

 ندیـــدم کـــه ایـــدر بمانـــد کســـی  
 

 کنــون جــان و دل زیــن ســرایِ ســپنج
 

ــج   ــن درد و رن ــر آوردم ای ــدم س  بکن
 

 جســتم همــه یــافتم    کنــون آنچــه 
 

 ز تخــــتِ کیــــی روی برتــــافتم   
 

 کس که در پیشِ مـن بـرد رنـج    هر آن
 

 بمــانم بــدو هرچــه خواهــد ز گــنج 
 

ــاه    ــرده و بارگـ ــدره و پـ ــان بـ  همـ
 

ــای    ــه ج ــما را ب ــه آرم ش ــر اندیش  ب
 

ــاختم   ــن راه را سـ ــه مـ ــم کـ  ببخشـ
 

 وُزیــــن تیرگــــی دل بپــــرداختم   
 

ــد  ــادی و خــوردن بری ــما دســتِ ش  ش
 

 به یک هفتـه ایـدر چمیـد و چریـد     
 

 بخواهیـــد تـــا زیـــن ســـرایِ ســـپنج 
 

ــج   ــانم ز رنـ ــابم و دور مـ ــذر یـ  گـ
 

 خسـرو ایـن پنـدها برگرفـت     چو کی
 

 بماندنـــد گُـــردانِ ایـــران شـــگفت  
 

ــد   ــه ش ــاه دیوان ــین ش ــت ک  یکــی گف
 

ــا دلــش ســخت بیگانــه شــد    خــرد ب
 

ــید     ــد رس ــه خواه ــر چ ــدانم بروب  ن
 

 0کجا خواهد این تاج و تخت آرمیـد  
 

سپیتمانِ وارسته از بندهایِ گیتی، به گودرزِ پهلوان فرمان داد که بخشی از گنجِ 
دشاهی را در راهِ آبادانیِ کشور به کار گیرد و بخشِ دیگر را به فرمانروایانِ پا

                                                           

 .111و  103ـ همان، صص 0
 



211   آرمان شهین

ا هم به بزرگان و پهلوانان هایِ پادشاهی ر بسپارد. دیگر دارایی پیمان همکشورهایِ 
 بخشید:

ــراز   ــی ف ــه تنگ ــتن ب ــدش رف ــو آم  چ
 

ــاز   ــادند بـ ــنج را در گشـ ــی گـ  یکـ
 

 چــــو بگشــــاد آن گــــنجِ آبــــاد را
 

ــودرزِ    ــرد گـ ــی کـ ــواد راوصـ  کشـ
 

ــان    ــارِ جه ــه ک ــر ب ــت بنگ ــدو گف  ب
 

 کــه بــا آشــکارا چــه دارد نهــان     
 

ــدن  ــنج را روزِ آگنـ ــی گـ ــت گهـ  سـ
 

 بــه ســختی و روزی پراگنــدن اســت 
 

ــوَد    ــران بُ ــه وی ــاطی ک ــن رب ــه ک  نگ
 

ــوَد    ــران بُ ــکِ ای ــه نزدی ــان ب ــی ک  پُل
 

ــراب     ــد خ ــه باش ــری ک ــر آبگی  دگ
 

ــیاب   ــجِ افراســ ــران و از رنــ  از ایــ
 

 مادرنـــد بـــی دگـــر کودکـــانی کـــه
 

 خورنـد  غـم  شـوی و بـی   زنانی که بـی  
 

 ش آیـد بـه پیـری نیـاز     دگر هـر کـه  
 

 ز هــر کــس همــی دارد آن رنــج راز 
 

 بریشــــان درِ گــــنج بســــته مــــدار
 

 بـــبخش و بتـــرس از بـــدِ روزگـــار 
 

ــه  ــنج ک ــر گ ــت  دگ ــام بادآورس  ش ن
 

ــت   ــوهر و زیورس ــر و گ ــر از افس  پُ
 

 سـت  نگه کن به شهری که ویران شده
 

ــا  ــده کُن ــیران ش ــان و ش ــت م پلنگ  س
 

 ســت دگــر هــر کجــا رســمِ آتشــکده 
 

ــده   ــران ش ــدجای وی ــی هیرب ــت اب  س
 

ــد    ــن بازمان ــو ز ت ــی ک ــدیگر کس  س
 

ــاند  ــوانی درم برفشــ ــه روزِ جــ  بــ
 

 آب گشــت ســاری کــه بــی دگــر چــاه
 

ــت   ــالیان برگذشـ ــرو سـ ــراوان بـ  فـ
 

ــن   ــاد کـ ــادآورد آبـ ــنجِ بـ ــدین گـ  بـ
 

ــاد کــن    درم خــوار کــن مــرگ را ی
 

 ش خواندنـدی عـروس   کـه  دگر گـنج 
 

ــوس   ــهرِ س ــد در ش ــاوس آگن ــه ک  ک
 

ــبخش   ــان را ب ــود ک ــودرز فرم ــه گ  ب
 

 0به زال و به گیو و خداونـدِ رخـش   
 

مرزِ آزادگان از  ورِ بیسپس، پادشاهِ سپیتمان، فرمانروایی بر کشورهایی را که کش
ایِ هر یک، آنها پدید آمده بود، به مِهترانِ کشور سپرد و بر پیمانیِ بستگی و هم هم
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گونه، شاهنشاهیِ ایران  هراسپ را هم جانشین خود کرد. بدینای نویساند. لُ فرمانِ ویژه
 ای تازه از کشورداری بود: ه گونهپدیدار شد، ک

ــر  ــا رفـــت پیشـــش دبیـ  بفرمـــود تـ
 

ــر    ــک و عبی ــاس و مُش ــاورد قرط  بی
 

ــین  ــاهِ زمــ ــتند عهــــدی ز شــ  نبشــ
 

 دیــن خســروِ پــاک  ســرافراز کــی  
 

 تــــن گــــوِ پیــــل ز بهــــرِ ســــپهبد
 

ــن    ــر انجم ــه ه ــردی ب ــه م ــتوده ب  س
 

ــرو    ــان پیش ــدر جه ــد ان ــه او باش  ک
 

ــو     ــاالرِ گَـ ــدار و سـ ــدار بیـ  جهانـ
 

 د کشــــورِ نیمــــروزوَهمــــو را بُــــ
 

 ســــپهدارِ پیــــروزِ لشــــکرفروز   
 

ــرِ زر    ــر مُهـ ــد بـ ــر عهـ ــد بـ  نهادنـ
 

ــینِ کـــی  ــر آیـ ــر بـ ــروِ دادگـ  0خسـ
 

 بفرمـــود تـــا عهـــدِ قُـــم و اصـــفهان
 

 یِ مِهـــاننهـــادِ بزرگـــان و جـــا   
 

 نبیســـد ز مُشـــک و ز عنبـــر دبیـــر
 

 یکــی نامــه از پادشــا بــر حریــر     
 

ــاد   ــر نهـ ــن بروبـ ــرِ زریـ ــی مُهـ  یکـ
 

ــاد   ــرین کــرد ی ــر آف ــه ب ــر آن نام  2ب
 

 چو گودرز بنشست برخاسـت طـوس  
 

 به نزدیـکِ خسـرو زمـین داد بـوس     
 

 1بـــدو گفـــت شـــاها انوشـــه بَـــوی 
 

ــدی   ــتِ بَـ ــو دور دسـ ــه ز تـ  همیشـ
 

 نــژاد  ریــدون مــنم زیــن بزرگــانِ ف  
 

ــا ف  ــاد  ز مـ ــد قبـ ــا بیامـ ــان تـ  ر خـ
 

ــته ــر بســ ــان کمــ ــیشِ ایرانیــ  ام پــ
 

 که یک روز نگشودم از کـین میـان   
 

 بـــه کـــوهِ هَمـــاوَن ز جوشـــن تـــنم
 

ــراهنم     ــیچ پیـ ــد هـ ــت و نبُـ  بخسـ
 

ــاه   ــدان رزمگـ ــیاوُش بـ ــینِ سـ  ز کـ
 

ــپاه    ــبانِ سـ ــبی پاسـ ــر شـ ــدم هـ  بُـ
 

 بـــه الوَن ســـپه را نکـــردم رهـــا   
 

 اژدهــــاهمــــی بــــودم انــــدر دمِ  
 

 بــه مازنــدران بســته کــاوس بــود    
 

ــود     ــوس ب ــردنِ ط ــر گ ــد ب ــر بن  دگ
 

                                                           

 .111همان، ص  ـ0
 .111ـ همان، ص 2
 رسد. معنی به نظر می ـ در متن به جا بوی، بَدی آمده که در این مصر  بی1

 



212   آرمان شهین

ــه  ــایی یلـ ــه جـ ــپه را بـ ــردم سـ  نکـ
 

 نــه از مــن کســی کــرد هرگــز گلــه 
 

 کنون شـاه سـیر آمـد از تـاج و گـنج     
 

ــپنج     ــرایِ س ــن س ــذرد زی ــی بگ  هم
 

ــن   ــرویِ م ــت نی ــدم چیس ــه فرمای  چ
 

 تـــو دانـــی هنرهـــا و آهـــویِ مـــن 
 

 ارچُنـــین داد پاســـخ بـــدو شـــهری   
 

 که بیشست ازین رنجت از روزگـار  
 

ــانی  ــا کاویـ ــاش بـ ــی بـ ــش همـ  درفـ
 

 کفــش تــو باشــی ســپهدارِ زر ینــه    
 

 بــدین ســر ز گیتــی خراســان تُراســت
 

ــن   ــداران ت ــن نام ــت وُزی ــان تُراس  آس
 

 نشـــان نبشـــتند عهـــدی بـــر آن هـــم
 

ــانِ گــردن     ــه پــیشِ بزرگ  کشــان ب
 

ــرِ زر  ــر مُهـ ــاس بـ ــه قرطـ ــاده بـ  نهـ
 

ــن و     ــوقِ زر ی ــی ط ــنیک ــر زر ی  کم
 

ــرین   ــی آفـ ــردش بسـ ــدو داد و کـ  بـ
 

ــین    ــر ز ک ــی پُ ــادا دل ــو مب ــه از ت  ک
 

ــد   ــه ش ــو پردخت ــان چ ــارِ بزرگ  ز ک
 

ــج  ــاه از آن رن ــد  شهنش ــته ش ــا رس  ه
 

 از آن مهتــران نـــامِ لهراســپ مانـــد  
 

ــد    ــس برنخوان ــاه ک ــرِ ش ــه از دفت  ک
 

 بـــه بیـــژن بفرمـــود تـــا بـــا کـــاله
 

ــاه    ــیشِ شـ ــپ را پـ ــاورد لهراسـ  بیـ
 

 هانـدار بـر پـای جسـت    چو دیدش ج
 

ــت   ــرد و بگشــاد دس ــرین ک ــرو آف  ب
 

ــاج     ــتِ ع ــامور تخ ــد از ن ــرود آم  ف
 

ــت آن دل  ــر برگرف ــاج  ز س ــروز ت  اف
 

ــرین   ــرد آف ــپرد و ک ــپ بس ــه لهراس  ب
 

 زمــــین همــــه پادشــــاهی  ایــــران 
 

 که ایـن تـاِج نـو بـر تـو فرخنـده بـاد       
 

ــاد    ــده ب ــرا بن ــر تُ ــر م ــان سربس  جه
 

 ســــپردم تُــــرا پادشــــاهی  و گــــنج
 

 ز آن پس که بردم بسـی درد و رنـج  ا 
 

 مگردان زبان زیـن سـپس جـز بـه داد    
 

 کــه از داد باشــی تــو پیــروز و شــاد  
 

ــا روان  ــنا بــ ــو را آشــ ــن دیــ  مکــ
 

 چو خواهی که بختـت بمانـد جـوان    
 

ــی   ــاش و بـ ــد بـ ــاش خردمنـ  آزار بـ
 

ــاش   ــدار بـ ــان را نگهـ ــه زبـ  همیشـ
 

ــتِ اوی   ــز تخ ــت ک ــان گف ــه ایرانی  ب
 

ــم از ب    ــادان ه ــید ش ــت اویبباش  خ
 

ــان   ــده ایرانیـ ــدرو مانـ ــگفت انـ  شـ
 

 برآشفت هـر یـک چـو شـیرِ ژیـان      
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ــد   ــگفتی بمان ــی در ش ــر کس ــی ه  هم
 

 که لهراسـپ را شـاه بایسـت خوانـد     
 

ــت   ــای خاس ــر پ ــالن زال ب ــیشِ ی  ز پ
 

 بگفت آنچ بـودش بـه دل راهِ راسـت    
 

 چُنــین گفــت کــای شــهریارِ بلنــد    
 

ــد   ــی خــاک را ارجمن  ســزد گــر کن
 

 پُـر از خـاک بـاد    کـس  سرِ بخـتِ آن 
 

ــاد  ــاک بــ  روانِ وُرا خــــاک تریــ
 

ــه داد  ــد ب  کــه لهراســپ را شــاه خوان
 

ــاد    ــریم یـ ــرکس نگیـ ــدادِ هـ  ز بیـ
 

 بـه ایـران چـو آمــد بـه نـزدِ زرســپ     
 

 یـی دیـدمش بـا یـک اسـپ      فرومایه 
 

 بـــه جنـــگِ االنـــان فرســـتادیش   
 

ــش   ــر دادیـ ــش و کمـ ــپاه و درفـ  سـ
 

ــرونژاد  ــانِ خســ ــدین بزرگــ  ز چنــ
 

ــر    ــی بـ ــد کسـ ــادنیامـ ــاه یـ  دلِ شـ
 

ــر   ــدم گهــ ــنم ندیــ ــژادش نبیــ  نــ
 

ــاجور     ــس ت ــنید ک ــه نش ــرین گون  ب
 

 هـا بگفـت   چو دستانِ سـام ایـن سـخن   
 

 گـوی جفـت   شدند انجمـن بـا سـخن    
 

 خروشـــــی برآمـــــد از ایرانیـــــان
 

ــان   ــدیم شــاها می ــس نبن ــن پ  کــه زی
 

ــوییم کــس بــزم و نــه کــارزار      نج
 

 0چــو لهراســپ را برکشــد روزگــار 
 

هایِ  پژوهش ای است از افتادنِ راهبریِ لهراسپ نشانه ستنِپادشاهی نش بر تختِ
چراکه، سپیتمانان بزرگ  ه دستِ کسانی که شایستگی نداشتند؛ه بدانشی و بینشیِ پارث

 زمینة پیدایشِ ،کندند. ناشایستگانِ لهراسپی به پایة گروثمانی رسیده و از گیتی دل می
در  اهم کردند و خود پیش از دیگرانرروزگارِ سراسر تباهیِ گشتاسپی ـ زرتشتی را ف

جویی،  آتشی که برافروخته بودند سوختند. پادشاهانِ گشتاسپی ـ زرتشتیِ آلوده به جاه
را در  ندیار، بهدینیبه زورِ شمشیرِ اسف شکنی، بر آن شدند که انخودکامگی و پیم

دیسنا را در هایِ سپیتمانیِ کیشِ مز گستراندند. پیدایشِ بهدینیِ زرتشتی، آموزهبجهان 
آزادگان را از خردستایانة هایِ دیوپرستانة آراسته پنهان کرد و فرهنگِ  پسِ تیرگی

  افکند.فرازی با شکوه به فرودی درازدامن 
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رمانروا گشته ف کده سخنبه سخنرانیِ خود پایان داد. خاموشیِ سنگینی بر  فرانک
 شنوندگاناز  کار کرد وشگفتی آش از آنچه شنیده بود، دوشیزة گردانندة نشست،بود. 

 کده سخن خاموشیِناگهان  اندکی درنگ کنند. ،پرسش و پاسخ خواست پیش از آغازِ
خردآزمایی، درازآهنگِ  بازخوانیِ داستانِ شکست. زدنِ دانشجویان درهم ک  بانگِ با

مانندِ دهقان توس  و خردستاییِ آزادگان به یاریِ سرودة بی ، خردورزیخردگرایی
اندیشیِ  درنگی کوتاه و هم ند در جوانانِ دانشجو برانگیخته بود. پس ازانگیزشی شورم

 سخنران با برگزارکنندة نشست، پرسش و پاسخ آغاز شد و به درازا کشید. استادِ
* 

هایِ سوفیانه  ستیِ گرایشپیدایشِ پرسشگری و آغازِ پویشِ چاکرایِ پارثایی، به سُ
سرودخرد، رهاییِ گام به گام   رستیِ گوشانانجامد. پژوهندگی دربارة درستی یا ناد می

راه را بر پارثایی،  پرسشگریِ برآمده ازاز چنگِ گذشته را در پی خواهد داشت. 
کند.  بندد و دست آنها را از دسترسی به نیرویِ درونیِ کالبدِ روانی کوتاه می دیوان می

، خدایِ یگانهیان و خداخدایگان، هایِ  فرمان به سوفیگری با پذیرشِ شوربختانِ گرفتار
 گشایند که از راهِ خود می پاسدارِ نیرویِ درونیِ کالبدِ روانیِهایی در پوستة  روزنه

پراکندگیِ  یابند و سازمانِ کالبدشان دست میدیوها به نیرویِ درونیِ  ،ها همان روزنه
ن نایِ سوفیائِای روزافزون، کنشگریِ دَ روی، به گونه کنند. بدین آن را دستکاری می

 گراید. ستی میآنان به سُ ئوذَبیشتر شده و بَ
آموختند.  در پایة پنجمِ کیشِ مهر، مهرآزمایان، نخست پرسشگریِ درست را می

کند. در گامِ دیگر، آنان با  پرسشِ درست، پژوهندگی را در بستری کارآمد روان می
و سنجشِ  شدند. همچنین، روشِ ارزیابی چگونگیِ پژوهش برایِ یافتنِ پاسخ آشنا می

 ،روی، پارثایان در پارثه بدین گرفتند. شده را یاد می هایِ یافت رستی یا نادرستیِ پاسخد
 بستند تا بر گستردگیِ ند و به کار میتگرف یی و پژوهندگیِ روشمند را فرامیجو دانش

 دانش و ژرفایِ بینش بیفزایند.



  211**** * بردل

با یکدیگر و وگو  پژوهندگانِ پارثی سرشار از شادی و سرزندگی، شیفتة گفت
بیازمایند و هم با  هایشان را ها و دریافته مردمانِ کوچه و بازار بودند تا هم دانسته

پنهان در باورها، پندارها، گفتارها و کردارهایِ دیگران آشنا شوند و  هایِ ناشناخته
گریزی و  هایِ تازه از دل زندگیِ روزمره بیرون بکشند. مردم برایِ پژوهش، پرسش

ها جایی نداشت. آنان شادی خود را با دیگران  دی در کار و زندگیِ پارثیپسن تنهایی
ناشادی آنان را اندوهِ خود شمرده، چرایی و چگونگیِ پدیداریِ اندوه شدند و  انباز می

 پژوهیدند تا روشیِ برایِ زدودنِ آن از دل و جانِ دیگران بیابند و و پیامدهایش را می
 ند.ویِ درونیِ کالبدِ مردمان پیدا کندسترسیِ دیوها به نیرهایِ  روزنه راهی برایِ بستنِ
ها با ارزشِ نیرویِ درونی و شناختِ پندارها، گفتارها و کردارهایِ  آشنایی پارثی

درِ دانشی شگفت  ،کاهندة آن، رازِ پیدایشِ مرگ را آشکار کرد. پی بردن به این راز
 پذیر است: د که مرگ نیز چارهیافتندر آنان را به رویِ پژوهشگرانِ پارثی گشود و
 رســـتهمـــه کارهـــایِ جهـــان را دَ

 

 0ری دیگرسـت مگر مرگ کـان را دَ  
 

 .این دو در پیوندگاه به هم پیوسته هستند ،است یاثیر کالبدِپیکرِ گیتایی وابسته به 
پیوندد. همچنین،  جایگاهی ویژه است که پیکرِ گیتایی را به کالبدِ اثیری می ،پیوندگاه
گونه به کالبدِ اثیریِ سپندارمذِ زمین پیوسته  ناف یریِ ما در پیوندگاه با بندیاث کالبدِ
 است.

بر پایة نیازهایِ گوناگون در  ،از آنجا در پیوندگاه،شده  انباشته بخشِ نیرویِ زندگی
هایِ پیکری و رهایی از  شود. فروهرِ ما برایِ درمانِ آسیب جایِ کالبد پراکنده می جای
درپی از این گنجِ گرانبها  برد. با برداشتِ پی از نیرویِ پیوندگاه بهره می ،یهایِ روان تنش

شود که  یابد و تیرگی در آن پدیدار می و نیفزودن بر آن، درخششِ پیوندگاه کاهش می
  اند. بینندگانِ کالبدِ روانی، آن را شکافِ مرگ نامیده

                                                           

، دفتر 0171شاهنامه فردوسی، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعة متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر، کالیفرنیا: ـ 0
 131پنجم، ص 

 



211   آرمان شهین

کری و تنشِ روانی پدید پرهیز از پندارها، گفتارها و کردارهایی که آسیبِ پیبا 
د این توان افزایشِ نیرویِ درونی نیز می شود. ند میکُگسترشِ شکافِ مرگ آورند،  می

 د.بازداشته، مرگ را دور کن و پیکر را از فرسودگی شکاف را از میان بردارد
ر آن پیوندگاه و نیرویِ سپنتاییِ گردآمده د روی، آشنایان با رازها و کارکردِ بدین
مرگ، دیر بزیوند و همواره تندرست و شاداب و آرام  د با بازسازیِ شکافِتوانن می

هایِ  در گیتی، توانمندی دور شوند و تا واپسین دمِ زندگی از پیری و فرتوتی بمانند،
 پیکری و روانی خود را پویا و کارآمد نگه دارند.

ی و چگونگیِ برایِ شناختِ ساختارِ کالبدِ روانی، کارکردِ نیرویِ درون ،ها پارثی
به د نتا به جایی که بتوان ،خرد هستندنیازمندِ واالیشِ خودپرور ،پویشِ چاکراها

را به  خود چاکرایِ ششمِسرودخرد پایان دهند و  وگویِ درونیِ برآمده از گوشان گفت
د. با گشوده شدنِ چشمِ سومِ پژوهندگانِ پارثا، آنان پا به نخواسته واداردپویاییِ خو
به پژوهش و کاوش در گیتیِ دیگر  ،تا بدونِ میانجی گذارند یایی میمیدانِ مهرپو

افزایشِ آگاهی، پرورشِ  ی را در راهِهایِ کالبدِ اثیر ز پیش، توانمندیبپردازند و بیش ا
 به کار اندازند. ریزیِ دوستیِ فراگیر و پی مهرورزی گسترشِ دانایی،
بینشِ  اییِ دانش و ژرف شدنِخرد، به شکوفیشِ پارثایانِ پرورانندة خودپرورافزا

انجامد. هرچه آگاهی ما از خود، زندگی، جهان، آغاز و انجام هستی و  مردمان می
دادهایِ فرمانروا بر دوگیتی و جهانِ مینو بیشتر شود و داناییِ پردازش آنها را بیش از 

گسترشِ بیشتری خواهد یافت و پیش بپرورانیم، مهرورزی، دوستی و آشتی در جهان 
بیشتری از مردمان، از ساختنِ نیرویِ کاهندة زندگیِ سپنتایی و افزایندة توانمندیِ  ارِشم

پسند بشکند و سپندارمذ از  هایِ اهریمن کرد تا چرخة بدکارگیدیوها پرهیز خواهند 
 مینویِ درآمیخته با او آزاد گردد.غرَنَگیِ اَدبازدارن

ردامنه به کار انداخته است تا گریخته، کوششی پُ هاکِ ازبنددَ ژیدر جهانی که اَ
دوباره تاجِ فرمانروایی بر آزادگان را بر سر بگذارد و بر تختِ دُژپادشاهی بنشیند، تنها 
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توانند دیوپرستانِ  یافته به مهرپویایی می یانِ وارسته از بندِ گذشته و دستپارث
ستی فراگیر، ریزیِ دو ستیز را پس برانند و با نوسازیِ اندیشة مزدیسنایی و پی زندگی

 بداندیشیِ پیوستگان به اهریمن را ناکار گردانند.
از  که ، بازگشتِ زنان به جایگاهِ واالییگمان، در این راهِ بغرنج و پُرفراز و فرود بی

 اند، جهشی بزرگ خواهد بود. گروشِ روزافزونِ زنان به آن فروکشیده شده
، تالشِ ددمنشانة یپژوه و بینش افزایی پروری، دانش ، آزادگیخواهی اندیشمندی، آزادی

کند و بستری بارور برایِ آموزش، پرورش  منش را با ناکامی جفت می پرورانِ تازی دین
 کند. و بالیدنِ کودکان فراهم می

آور برایِ  کی مرگفتَخوی در راهِ بازیافتنِ آزادی و آزادگی، خُ زنانِ آزاده تالشِ
است.  ناپذیر گرفتار در چنگِ آزمندی سیری سبزپوشِ و پاسدارانِ مردان خدایگان، دین

را از خواب و  هاکَدَ یژخروشِ دادخواهانة زنان، همانندِ دادخواهیِ کاوة رازآشنا، اَ
 ی. درفشِ سپیدِ برافراشته از سویِ ایشان، اهریمن را دچارِ ناتواناندازد خوراک می

 گریزاند. کرده، به سویِ دوزخِ جهانِ تاریکی می
یتمانانِ مزدیسنا ایستاده و به دستاوردهایِ دانشی و بینشیِ سپ کدهدر دانش نزدیکِ

شکده پیچیده بود. دانشجویان از راهرویِ داندر  هیاهویی خوشایند اندیشیدم. می
 ایستادند. به بگومگو میدر راهرو آمدند و  بیرون می فردوسی کده سخن

هایشان به  د و لبدرخشی می ،ندرفت بیرون می کدهدانشچشمانِ دانشجویانی که از 
باورهایِ  نایی با رازهایِ کهنوگوکنان و شورمند از آش لبخند آراسته بود. گفت

را در  روشنگر سخنِ شدند تا تخمِ مانده از نیاکانِ خردپرور پراکنده مییادگار به
 یی دیگر بپراکنند.هاجا

ایستادم. رویش  راه افتادم و بیرون رفتم و خود را به تندیس فردوسی رساندم و روبه
جانِ پیکرة پیرِ فرهیختة خراسان چشم دوخته  بی شادمان، با دلی پُرامید به چشمانِ

مانندی را پی بیفکند. در  اندیشیدم که او چگونه توانسته چنین شاهکارِ بی بودم و می
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ای بوده است؟  خردستای در چه پایهسرایِ  پرسیدم که آن سخن ام از خود می اندیشه
این بارِ آیا ما خواهیم توانست،  کند؟ اش کجاست و چه می ودانهاکنون، فروهرِ جا

 یم؟ گران را به فرجامِ نیک برسان
ها  م. پیکرِ هم را در بر گرفتیم و بوسهیآغوش گشود فرانک از راه رسید. برایِ هم

بر رویِ یکدیگر زدیم. بر او آفرین خواندم. بسیار شاداب و سرزنده بود، انگار نه 
هایِ دانشجویان پاسخ داده و با آنان بگومگو  راز سخن رانده و به پرسشانگار زمانی د

 دستم را گرفت و گفت:ده بود. کر
 ـ برویم.

 هم بیاید. منوچهرـ درنگ کن 
 گره بر ابروانش افتاد و با آوایی آکنده از دلخوری گفت:

 آید، سرش با زیبارویان گرم است. ـ او نمی
 دم.دلم لرزید. هیچ نگفتم و راه افتا
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و سیاهی تنها در گیتی تاریکی هایِ جهانِ سپنتایی است.  روشنایی یکی از بنیان
فراتر از گیتی، جز روشناییِ فزاینده، هیچ نیست. آنچه در گیتی، تاریکی  نمایان است.
ی، . جهانِ اثیرخوانیم، انباشته از اثیر است کهکشانی می ای ـ میان ستاره میان 0یا تُهیکیِ
کرانی است که درخششِ روشناییِ خورشید در برابرِ آن، همانندِ درخششِ  روشناییِ بی

 آتشِ شمع در برابرِ درخششِ خورشید است.
گیتی دارد. در برخی جاها، اثیر فشرده شده  سان با ساختارِگیتیِ دیگر ساختاری هم

تیِ چهارآخشیجی ها را پدید آورده است. پدیداریِ گی و اختران، اپاختران و اپاخترک
آن  گروثمانی پدید آورد، بانگی گوشنواز که هنوز پژواکِ 2بانگی هاز گیتیِ اثیری، مِ

 شود. در جهانِ اثیری شنیده می
 بانگ، مِهشگرفِ رخدادِ با  درنگ، ، بیگسترنده و تابنده یِهنگامِ پیدایشِ سپنتامینو

شیج آغاز گردید. در این گیتی از گیتیِ اثیری پدیدار شد و روندِ پیدایشِ چهارآخ
مینویی که در جهانِ تاریکی، از رسیدن به بلندایِ غرَنَفروهرهایِ اَ هنگامة پُرآشوب،

ی خود در وارة اتر مرگِ پادگیتایی شده و با کالبد دچارِاند،  پیشرفت بازمانده بوده
کِشنده،  رةمینوییِ دارایِ کالبدواغرَنَشوند. این فروهرهایِ اَ جهانِ روشنایی پراکنده می

                                                           

 ـ تُهیکی: خأل0
 بانگ: بانگِ بزرگ ـ مِه2
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 آوردند تا در برابرِ جنبشِ ریزبنیادهایِ سازندة چهار آخشیج را پیرامونِ خود گرد می
سپرِ نگهبانی برایِ خود  ،بانگ هآمده از مِپدیدآزاردهندة و گرمایِ  ، آواگسترنده

شدنِ  فروزشِ آنها، بر شتابِ ساخته و آغازِ سپنتایی با پیدایشِ ستارگانِفراهم کنند. 
تابندگیِ  چراکه، افزوده شد؛ در پیرامونِ اخترانِ فروزان ها ن و اپاخترکاپاخترا

است.  آنها و نابودکنندة کالبدوارة آور مینویی مرگغرَنَفروهرهایِ اَ روشنایی برایِ
کیهان، اپاخترانی پدید آمدند که پناهگاهی شدند  اخترانِ فروزانِگونه، پیرامونِ  بدین

ییِ بازمانده از پیشرفت و پراکنده در جهانِ سپنتایی. این مینوغرَنَبرایِ فروهرهایِ اَ
بازگشت به جهانِ تاریکی،  پوستة اپاختران، برایِ در زیرِ شده پنهان فرزندانِ تاریکیِ

تنها مردمانِ دارایِ  ،هستند. در جهانِ سپنتایی فروکاهنده سرد و 0نیازمندِ نیرویِ کِشندة
  سازند.توانند چنین نیرویی ب توانِ گزینش می

، اپاخترانِ دارایِ زمینة کارآمد برایِ پیدایش و شده فروهرهایِ سپنتایی بزرگ
میدانِ  ند تا روندِ پیشرفتِ خود را در چهارگیر را به کار می زندگیِ گیتایی پرورشِ

 ، آغازریزیِ دوستیِ فراگیر و پی گسترشِ مهرورزی دانایی، افزایشِ آگاهی، پرورشِ
نیرویی  اپاختران که از بی مینوییِ پناه گرفته در زیرِ پوستةرَغنَاََ فروهرهای کنند.
فروهرهایِ سپنتایی به روزگارِ  گرهوش و ناکار هستند، با رسیدنِ روندِ پیشرفتِ بز بی

چراکه،  گیرند؛ آیند و جان می ، به هوش میپیدایشِ مردمانِ خردمند و گزینشگر
نیرویِ کاهندة زندگیِ  ،دیگران هایِ نادرست و آزردنِ خود و مردمان با گزینش

هایِ نادرست و  آمده از گزینشسازند. این نیرویِ بر سپنتایی و نیروبخش به دیوها را می
اندازد تا مردمان را به ساختنِ  مردمان، دیوها را به هوش آورده و به کار می گسترِ بدی

 ناآگاه گیِ مردمانِبدکار آرزو دارند، روزافزونِ نیرویِ افزایندة توانِ آنها وادارند. آنان
اده در مینوییِ به دام افتغرَنَاَ برود که نیرویِ بسنده برایِ فروهرهای پیش جا بدان تا

د. اگر چنین شود، ند به جهانِ تاریکی بازگردنبتوان جهانِ سپنتایی فراهم شود تا
                                                           

 ـ نیروی کشنده: نیروی جاذبه0
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راهِ بدکارگی را از اندازه گذرانده بودند نیز هم ،فروهرِ سپنتایی که فرزندانش بزرگ
 شود. ، به جهانِ تاریکی فرومکیده مینِ چنگ انداخته بر روانِ فرزندان اواهریم

را به کار گرفته تا  0فروهرهایِ سپنتایی است که زامیاد سپندارمذ، یکی از بزرگ
فرایندِ چرخة زندگیِ گیتایی را پدید آورد. پیدایشِ زندگیِ گیتایی در زمین و آغازِ 

پیش رفته است. از  مذی، گام به گام از آغازیان تا مردمانسپندار پیشرفتِ فروهرهایِ
پنهان در تاریکیِ زیرِ  مینوییِغرَنَگر، دیوهایِ اَ هنگامِ پیدایشِ مردمانِ خردمندِ گزینش

اهریمن به  اند تا زمینة بازگشتِ هوشی بیرون آمده و به کار افتاده از بی ،پوستة زمین
 ینیان فراهم کنند.زمجهانِ تاریکی را به بهایِ نابودیِ 

از شنیدنِ سخنانِ پریِ افسونگر برانگیخته بودم. فرانک آرام نشسته بود و هیچ 
هایِ آراسته  درخشان دامن گسترده بود. بویِ خوشِ سبزه گلزاریجنبید. پیرامونمان  نمی
کرد. آوایِ خوش پرندگان با آوایِ گروثمانی در  هایِ رنگارنگ سرمستم می2 مرغَبه سپَ
وهایِ مانند داشت و پرت درخششی بی ،نواخت. خورشید می م راخت و گوشآمی می

. پیرامونِ گلزار را جنگلی انبوه فراگرفته بود. رویِ کرد گرمش تنم را نوازش می
 .گفتیم سنگی بزرگ نشسته بودیم و سخن می تخته

* 
را  1خردادروز بی بود و خورشید تابشی گرم داشت. دست به کمر، آسمانِآسمان آ

نگریستم که خسرو از خانه بیرون آمد. سر تا پایش را برانداز کردم و بر او آفرین  یم
خواندم. لبخندزنان پیش آمد. برایش آغوش گشودم، پیکرم را در بر گرفت و بوسه بر 

ندان او را راهی کردم مرغدانی کارگر بگیرم. خ کردنِ کلبم زد. سفارش کرد برایِ پا
زرگ به گردِ شالی ب ازگشتم و پوشاک دگر کردم وه خانه بب ،اش پس از رفتن و

                                                           

 ـ زامیاد: بخشِ گیتایی و چهارآخشیجیِ زمین0
 ـ سپرغم: گُلِ کوچک2
 ـ خردادروز: روزِ ششمِ هر ماه، در گاهشمارِ بِهدینی1
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 مرغدانیِ و به سویِبه سرای بازگشتم؛ دستکش و پاپوشِ ویژه پوشیدم  .گردن انداختم
 م.شده در میانة باغچه رفت ساخته

ها و خروس  پس از بیرون راندنِ مرغهایِ چوبین مرغدانی را گشودم و  در و پنجره
زیرِ دیگی مسی  ،سرایایوانِ در  آن را دم وسبدی چی ها را درونِ مرغ تخم، هآشیاناز 

مرغِ شکسته  چندین تخم به مرغدانی بازگشتم. ها باشد. گذاشتم تا دور از دسترسِ کالغ
باغچه گذاشتم و سپس دست به  ها کنارِ برایِ کالغده بود نرا که در مرغدانی به جا ما

پلیدیِ انباشتة چندماهه پاک  کرده را از کار شدم تا آشیانة پرندگانِ پروازفراموش
 .پیش گرفتمکنم. شال را بر سر انداخته و با دنبالة آن رویم را پوشاندم و پاکسازی 

تمیز در  پوشالِ آلوده و خاکروبه از مرغدانی، پوشالِ پس از بیرون ریختنِ 
 ،هایشان را شستم و پُر کردم. سپس خوری ها ریختم و آب مرغ هایِ خوابِ جایگاه
پوشالِ  .برفِ نشسته بر باغچه را کنار زدم، کمی هم گلِ زیرِ برف را کندم بخشی از

 درونِ چاله ریخته و رویش را پوشاندم.ها و خاکروبه را  آلوده به ریدة مرغ
ها را برداشتم و به  مرغ سبدِ تخم ها دانه ریختم. ، برایِ مرغپیش از بازگشت به خانه

 وشاک از تن کندم وانه، رویِ میز گذاشتم. پها را در آشپزخ مرغ خانه بازگشتم. تخم
تن به نوازشِ آبِ روان  تا به گرمابه رفتم و آن را روشن کردم، ریختم درونِ رختشوی

 م.ارسپب
* 

از گیتیِ  واپسین بازدیدم هایِ نوشتم. یادآوریِ آزموده میز نشسته و گزارش میپشتِ 
 و منوچهردلخوریِ فرانک از  ارةهایم درب پندار ،وگو با پیربانویِ فرشته گفت اثیری،

 کردند شانه خالی می پاسخ دادن به آنها هایی که پیرانِ هماروان از پرسش اندیشیدن به
 ، از چنگِام خاموش شد وگویِ درونی مغزم را به تکاپو واداشت. از زمانی که گفت

یتیِ چشم به گ درنگ بی توانم هرگاه نیاز داشته باشم، می رها شدم وسرودخرد  گوشان
 انگیز بپردازم و ابزارهایِ کالبدِ روانیِ اثیری باز کنم و به گردش در آن جهانِ شگفت
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شدة نیاکان و  ایِ درگذشتة جویندة دانشِ فراموشه وگو با روان گفت خود را بپرورانم.
هایی  با دیدنِ نگاره ،ویژه ارم. بهآنان را بسیار دوست داثیریِ هایِ  نپشت بازدید از گنج

هایِ فراموش 0 آمیخته با دبیره و رازآمیز، پیچیدهنواز،  هایِ چشم واره رنگ ازسرشار 
 ام. هایِ باستانی پیدا کرده ، انگیزشی نیرومند برایِ آموختنِ زبانشدة باستانی

چگونگیِ سازماندهیِ نیرویِ درونی و به آگاهی از شناختِ ساختارِ کالبدِ روانی، 
دهد.  بسیار افزایش میهایِ پیکری ـ مغزیِ ما را  انمندیکار انداختنِ ابزارهایِ کالبد، تو

ی، ساختاری تخمِ مرغ گونه دارد. این گویِ اثیریِ درخشان از پایین به باال کالبدِ اثیر
اندازة  اش ایستانده باشند. شود، انگار تخمِ مرغِ بزرگی را از سویِ باریک تنومندتر می

تر از پیکرِ  ی بزرگمکهیختگی و مهرورزی، مردمانِ دور مانده از فرزانگی، فر کالبدِ
 .آید آنان به چشم می

وابسته است. در جای در پیوندگاه به آن  نما، کالبدِ گوی درونِدر آرمیده  پیکرِ
شوند. در میانِ این  بستانِ نیرو با جهان دیده می چاکراهایِ پویایی برایِ بده ،جایِ کالبد
 هایِ پشتِ پیکرِ گیتایی، بسیار تایِ تیرة مهرهدر راس هفت چاکرا شمار، هایِ بی روزنه
میانِ این هفت چاکرا  ،ای دارد. پیوندگاه ویژه تر هستند و هر کدام کارکردی بزرگ

هایِ  و گاه چرخشدم  به دمهایِ روانی  رود. این جنبش، دگرگون شدن باال و پایین می
  آورد. روانیِ ناگهانی را پدید می

زمین پیوستگی و وابستگی گونه به کالبدِ روانیِ سپندارمذِ  نافبا بندیِ  ،یکالبدِ اثیر
به پیوندگاه گره خورده است. این گره مامِ زمین  دهندة ما وبندِ نافِ اثیریِ پیوند دارد.

شود که فروهرِ درگذشته، در جهانِ اثیری نیز مرگِ دیگری  تنها هنگامی گشوده می
یِ به جای مانده از واپسین زندگی البدِ روانبیازماید. در پیِ مرگِ اثیری، فروهر از ک

ای  تازه گیتاییِ گردد تا برایِ زندگیِ رها شده و به الیة دومِ جهانِ مینو بازمی در گیتی
 آماده شود.

                                                           

 ـ دبیره: خط0
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از  بر رویِ دفتر نهادم. خودکار نوشتن بودم که آوایِ زنگ در خانه پیچید. سرگرمِ
 برداشتم و پرسیدم: گوشی رارفتم.  رخاستم و به سویِ دربازکنجا ب

 ـ کیستی؟
دربازکن را فشار  آوایِ درودگویی بهناز را شنیدم، پاسخِ درودش را دادم و کلیدِ

 دادم و پرسیدم:
 ـ باز شد بهنازجان؟

پاسخِ پرسشم را داد، گوشی را سرِ جایش گذاشتم. شالِ پشمین رویِ دوش انداختم و 
بانویی نیرومند بود با دلی لبریز از نفرت ه بیرون رفتم. بهناز برایِ پذیرة دوستم از خان

بانویِ مهر . گرچه،که زنانگیِ او را پایمال کرد دیوخوو کینه. نفرت و کینه از مردی 
ی سخت را به مردکِ تبهکار چشاند، نتوانست پادافرهتلخیِ زهرِ ، 0آزموده سپوزیشن

 .زنگارِ نفرت از دل بزداید و آرامش را به روانش بازگرداند
. از بهناز خواهش کردم نزدیکِ مبا مهمانِ گرامیِ خود به مهمانخانه رفتهمراه 

گویان  بهناز سپاسآتشگاه بنشیند. به آشپزخانه رفتم و با نوشیدنی و میوه بازگشتم. 
رویش نشستم، چشمانِ زیبایش دو کاسة  وگو کنیم. روبه خواهش کرد بنشینم تا گفت

 خون بود. پرسیدم:
 ای؟ ـ شب نخوابیده

 کشید و گفت:آه 
 ام. ـ همة شب اشک ریخته

 چرا؟ ـ
درمانده را دیدم  پوش و ، ژندهگوژپشت پیرمردیـ دیروز بیگاه، در میدانِ تجریش 

کرد. دلم برایش سوخت، پیش رفتم تا به او پول بدهم. هنگامی که  که ناالن گدایی می
آشوب شد. نفرت و دلم اش،  فروغ با دیدنِ چشمانِ بیسر بلند کرد تا سپاسگزاری کند، 

                                                           

 آزموده: زن ِدارایِ تجربة مورد تجاوز قرار گرفتن ـ سپوزیشن0
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و  آه کشید  کردم. خشم در دلم به جوش آمد. هرچه آب در دهانم بود به رویش تُ
 گفت:

مستی و ناآگاهی به تو تاختم و بزهی بزرگ کردم. تو آگاه و هشیار ـ بانو، من در 
همة  د.ین دادی که روزگارم سیاه شبر من تاختی و پادافرهِ گناهم را چنان سنگ

ها  با اینکه در همة این سال ام. بینی که چه فرجامی یافته . میید دادام را به با هستی
و شبی نبوده که خود را سرزنش نکرده باشم، هرگز کینه و نفرتی از تو در دل  روز

کنم مرا ببخش تا  دانم گناهم چه اندازه بزرگ بوده است. خواهش می ام. می نپرورده
 توانستم... به آرامش برسی. ای کاش می

اش جگرم را  . گریستنِ دردمندانهاش گریه سر داد سخنبه پایان رساندنِ  ان ازناتو
، خود را خوار و فرومایه سخنانش چون پتکی ویرانگر بر سرم فرود آمد د.سوزان

نالید که من او را به آن بدبختی گرفتار کرده بودم.  یافتم. در برابرم مردی ایستاده و می
او خواهش کرد با بخششِ  گفتن، به جایِ ناسزا به رویش آبِ دهان انداختم و او

 یابم.بآرامش 
 سرازیر شد. دستمالی به او دادم و پرسیدم: اش از چشماناشک 

 ـ اکنون چه خواهی کرد؟
شود که در  میباورم ن توانم بکنم. ام. چه می اش را نابود کرده ... زندگیدانم ـ نمی

 ن فرتوت شده باشد.آستانة میانسالی آنچنا
 توانی کاری انجام دهی، برایِ خود چه خواهی کرد؟ ایِ او نمیـ بر
 هایش را پاک کرد، بینی باال کشید و گفت: اشک
سالمندان بسپارم تا دستِ کم خوراکی برایِ خوردن و  توانم او را به آسایشگاهِ ـ می

 جایی برایِ آسودن داشته باشد.
 م:لبخند زدم، نگاهی به کالبدِ روانی او انداختم و گفت

 ـ آفرین بانو، آفرین.
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 خوانی؟ ـ چرا بر من آفرین می
 از جا برخاستم و گفتم:

 ـ برخیز.
 زده برخاست. گفتم: شگفت
 ـ برویم.
 ـ کجا؟

 پذیرد. گمان او را می شناسم که بی ـ آسایشگاهی می
خود را به میدان ش را پوشید. انی به تن کردم، بهناز هم پوشاکپوشاکِ زمست
شود. او را به آسایشگاهِ سالمندان  من را وادار کردیم سوارِ خودروِرساندیم و پیرمرد 

سازی برایِ او را  کارهایِ پرونده ،دردسر پذیرفته شد. تا ما در دفترِ آسایشگاه بردیم. بی
انجام دهیم، به گرمابه رفت و پوشاکِ ویژه پوشید. بهناز پذیرفت که تا آن مرد زنده 

ود، شرمسار و که بسیار شادمان ببخت  د. مردِ نگوناش را بپرداز است، هزینة زندگی
با او دست دادیم و  .و بارها از او پوزش خواست سپاسگزاری کرد از بهناز سرافکنده

 بدرود گفتیم.
 سبکباربه خانه بازگشتیم و دست به کار شدیم تا خوراکی برایِ ناهار بپزیم. بهناز 

هرگز او را آنچنان شادمان  ه بود.باری سنگین از دوشش برداشته شد گویاود. نم می
ها را شستیم و  ندیده بودم. ناهاری خوشمزه و دلچسب پختیم، آن را خوردیم، شستنی

هایی که به یاریِ  وگویمان بهناز از آزموده وگو نشستیم. در آغازِ گفت سپس به گفت
 زاد داشت سخن گفت و افزود: گرزمان

درون  که هرگز از او نپرسیدم آنچه آتشِانگیزه بودم  ای بی ـ آن روزها به اندازه
 خواند چیست. می

گروثمان  در که سپَنیشتَآتشِ  :اند دانسته میپنج گونه را ، آتش کهن ـ آزادگانِ
یا  آتشِ وُوهوفریانَ که در جانوران و مردمان نهان است. آتشِ اوروازیشتَ .تابد می
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آید.  رخوردِ ابرها پدید میآتشِ وازیشتَ یا آذرخش که از ب نهفته در گیاهان. آتشِ
 .شناسیم که در گیتی می هرامرَوَآتشِ 
 ای است از روشنایی؟ پس آتش نشانه ـ

 بجز روشنایی، چیزی نیست. ،ـ آری. فراتر از گیتی
 ـ فر ه همین آتشِ وُوهوفریان است؟

است. فر ه درخششی  دهندة زیستِ گیتایی شِ اثیریِ نشانـ نه. وُوهوفریان درخش
هایِ نیک. در فرهنگِ آزادگان، فر ه  و گزینش مندیده از خردبرتابن ستی،فرازی است

شد: فر هِ ایزدی، فر هِ ایرانی، فر هِ کیانی، فر هِ موبدی و فر ه  نیز پنج گونه دانسته می
 همگانی.

 ـ فر هِ همگانی؟
پذیرد،  ای را برایِ گذرانِ زندگی می کس در زندگیِ گیتایی، خویشکاریِ ویژههرـ 
چهارمی آموزگار و همچنین دیگر  ورز، سومی جنگاور، رز، دیگری دستکشاویکی 

ها. در انجام دادن هر کاری باید از خرد پیروی کرد و پیامدهایِ آن را  خویشکاری
 سازِ بدی نشود. هرکس، در هر جایگاهی انجامِ خویشکاری، زمینه سنجید تا چگونگیِ

انجام دهد و  و با خشنودی ا به درستیشدة خویش ر که باشد، اگر خویشکاریِ پذیرفته
بهتر انجام دادنِ خویشکاریِ  تر و کارآمدتر برایِ پیشرفته یافتنِ روشی همواره در پیِ
کالبدِ  روی، بیشتری به خود، دیگران و کشور خواهد رساند. بدین خود باشد، سودِ
گاه در هرتر خواهد شد که همان پیدایشِ فر ه است.  تر و درخشان روانی او بزرگ

هایِ خود را به درستی و با  روستا، شهر و کشوری، همه یا بیشترِ مردمان خویشکاری
خشنودی و گرایش به نوآوری انجام دهند، درخششِ فر ه آنان به هم پیوسته و روستا، 

مردمان، گونه، با افزایشِ فر هِ  بدین شهر و کشورِ ایشان دارایِ فر ه ویژة خود خواهد شد.
 یابد. افزایش می زمین ، وخشیشنِ سپندارمذِها و کشورهاروستاها، شهر

 ـ آیا کالبدِ روانِ درگذشتگان هم فر ه دارد؟
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وخششینِ  شا کوشاتر باشیم،هایِ فروهر است. هرچه در راهِ اَ ـ فر ه از ویژگی
از فروغِ  گرفتاری در بندِ بدکارگی، دیوخویی و ددمنشی فروهر افزونتر خواهد شد.

پیمانی با دیوها  آلوده شدن به جادویِ سیاه و پیوستگی، وابستگی و هم کاهد. فر ه می
کشاند. در  کند، درخششِ وُوهوفریان را هم به نابودی می ناپدید میتنها فر ه را  نیز، نه

هنگامِ مرگ،  گراید. ی به تیرگی مییدادی، نیرویِ درونیِ کالبدِ اثیرپیِ چنین رو
روی، اگر فر هی داشته باشد، در  رود. بدین یِ اثیری میفروهر با کالبدِ روانی خود به گیت

 آنجا هم تابان خواهد بود.
دیدم  هایی را می کرد، همواره روان زاد برایم فراهم می هایی که گرزمان ـ در گردش
زاد آنها را دیوِ سفید  نمود. گرزمان تنها هیچ درخششی نداشت، تیره می نه ،که کالبدشان

داد هرگز نزدیکشان نشوم و اگر خواستند نزدم بیایند دورشان  خواند و هشدار می می
مینویی غرَنَام از این است که هرگز مرا از نزدیک شدن به دیوهایِ اَ برانم. شگفتی

 ام چیره باشم تا گرفتارشان نشوم. کرد بر ترس داشت و تنها سفارش می بازنمی
ی آوای و چهره توانند می آنهاتوانمندترین دشمنانِ مردم هستند. ـ دیوهایِ سفید 

در خواب یا بیداری،  خویشاوندان، دوستان و آشنایانِ کسی را بنمایانند که همسانِ
دهند و آنان را به دام  گونه، بینندگان را فریب می شده است. بدین بینندة جهانِ مردگان

، اند هدبه هیچ پیمانی پایبند نمان هنگامِ زندگی در گیتی ،چنین دیوهاییاندازند.  می
ه یا ندیب داده و به دامِ بندگیِ خود کشامینویی را هم فرغرَنَدیوهایِ اَبرخی از آنان 

، به هایِ پیدا و پنهانِ مردمان آشنا هستند . از آنجایی که آنان با همة ویژگیاند هکشت
روی، دیوهایِ  پردازی، دیگران را بفریبند. ازاین غفریبکاری و درو توانند با آسانی می

به  که بدان نیاز دارند، ناچار هستندمینویی نیز برایِ دست یافتن به نیرویی غرَنَاَ
پیمانی با دیوهایِ سفید یا همان مردمانِ آلوده به جادویِ سیاه تن بدهند و  هم

 هایشان را برآورده کنند. خواسته
 هایی؟ ـ چه خواسته
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 کارهایی در گیتی. ان یا انجامِجادوگر یِر انداختنِ ابزارهایِ کالبدِ اثیرـ به کا
توانند در گیتی کاری انجام دهند؟ آنها که پیکر  مینویی میغرَنَـ مگر دیوهایِ اَ

 ندارند!
نیرویِ کاهندة زندگی از مردمانِ بدکاره دریافت کرده و ـ اگر به اندازة بسنده 
 دادیهایِ گیتایی، رخ توانند با دستکاریِ بخشِ اثیریِ پدیده  نیرومند شده باشند، می
هایِ جادویی به آنچه دنبال  تا جادوگر با برگزار کردنِ نمایش جادویی پدید آورند

 .کند، دست بیابد می
 گویی؟ یابم چه می ـ درنمی

خواهند  خود، از دیوها می خ کشیدنِ نیرومندیِـ گاهی جادوگران برایِ به رُ
بیرون مانندِ کارهایی انجام دهند که خودشان تواناییِ انجام دادنِ آنها را ندارند. 

هایِ پنهان، از ژرفایِ زمین. یا درمانِ ناگهانیِ بیماران، بینا کردنِ نابینایان و  کشیدنِ گنج
 به زندگی بازگرداندنِ مردگان.

 ای را زنده کنند؟ توانند مرده ـ چگونه دیوها می
دهد. گاه تا سه  ـ مرگِ گیتایی، با گسیخته شدنِ پیوندِ میانِ پیکر و کالبد روی می

شود و اگر دوباره پیوندِ آن با کالبدِ  روز پس از مرگ، روندِ گندیدگیِ پیکر آغاز نمی
جادوگری، نیاز به . اگر هیچ آسیبی ، بیگیرد جدا شده پدید آید، پیکر دوباره جان می

اش هستند بخواهد که  پیمان تواند از خدایانی که هم ، میدچنین نمایشی داشته باش
توانند با  مرده را بازسازی کنند. دیوهایِ نیرومند می لبدِ کسی تازهمیانِ پیکر و کا پیوندِ

بخشِ کسِ دیگر و دمیدنِ آن به کالبدِ روانیِ درگذشته، پیوندِ  مکیدنِ نیرویِ زندگی
 میانِ پیکر و کالبدِ او را بازسازی کنند.

ی را ای! درمانگر کشند تا دیگری را زنده کنند! چه نمایشِ فریبکارانه ـ یکی را می
 دهند؟ بخشِ درونی انجام می هم با دستکاریِ نیرویِ زندگی
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کنند، تنها کارشان جایگزین کردنِ بیماریِ آشکار با  ـ جادوگران درمانگری نمی
 بیماریِ پنهان است.

 گویی! ـ باز درنیافتم چه می
هایِ گوناگون  شناسند، با روش هایش را می دانشمند که پیکر و بیماری پزشکانِـ 
نمایان تنها  ای پدید بیاورند. پزشک تازه آنکه بیماریِ کنند، بدونِ ری را درمان میبیما
هایِ آشکارِ بیماری هستند و با ناپدید شدنِ درد یا  از میان برداشتنِ نشانه در پیِ
پندارند بیماری درمان شده است. هرگاه در پیِ این درمانِ فریبا،  می ،هایِ آشکار آسیب

ای است،  تازه پندارند بیماریِ دانش می ار شود، بیمار و درمانگرِ بیبیماریِ دیگری آشک
تازه، پیامدِ درمانِ نادرستِ بیماریِ پیشین است.  آنکه دریابند که پیدایشِ بیماریِ بی

ن با دستکاریِ نیرویِ درونی، کنند. آنا ای دیگر همین کار را می جادوگران نیز به گونه
بیماری و آسیبِ  هایِ دیده، نشانه ندامِ بیمار یا آسیبآوردن و ایستاندنِ آن در اگرد
هایی که نیرویِ زندگی از آنها مکیده  کنند و به جایش، دیگر اندام را پاک می پیکری

نیرویِ پیوندگاه برایِ چنین  نیز،شوند. گاه  ستی یا بیماریِ پنهان میشده، دچارِ سُ
شود و به  تر می گِ بیمار بزرگشود. با چنین مکشی، شکافِ مر مکیده میهایی  درمان

 شود. تر می اش کوتاه اش، زندگی بهایِ درمانِ بیماری
 برند؟ سانی بهره نمیهایِ هم کانِ دانشمند نیز از روشـ آیا پزش

اند: سفارش به پیروی  شناخته درمانگری می را برایِ ـ آزادگانِ باستان چهار روش
. دارودرمانی، شد می بهترین درمان شناخته که شا برایِ پیشگیری از بیمار شدناز راهِ اَ

دیدگی یا  آسیب از گیاهانِ دارویی رفتنگ با بهره کارِ دارودرمانی که پزشکانِ ویژه
کارانش با شکافتنِ  که ویژه کردند.کاردپزشکی ر را بازسازی میهایِ پیک ستیِ اندامسُ

جادوگرنما  ی، که ویژکارانیدرمان هن رَپرداختند. مَ هایِ درونی می پیکر، به درمانِ اندام
داشت. این درمانگرانِ رازمند، با آگاهی از پیوندهایِ میانِ پیکر و کالبد و همچنین 

ها و کارکردهایِ نیرویِ درونیِ کالبدِ روانی، با سرودنِ سخنانیِ ویژه در گوشِ  ویژگی
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د تا سازمانِ دادن هایی به ناخودآگاهِ او می بیمار و چیره شدن بر ناخودآگاهِ او، فرمان
 یا راهِ شوددرمان  اش کند که بیماریای دستکاری  درونی را به گونهنیرویِ پراکندگیِ 

نیرویِ زندگی، بیماری و  بهتری پیش بگیرد و با افزایشِ توانمندیِ کالبد برایِ ساختنِ
 دیدگی را درمان کند. آسیب

ناخودآگاهانة پراکندگیِ  شود از راهِ دستکاریِ درمانی، بیمار وادر می هن رَـ پس در مَ
 نیرویِ درونی یا افزایشِ آن خوددرمانی کند.

 ـ آری.
 چکاره هستند؟ هازَیَـ در این میان، 

جانِ  هایِ بخشِ بی هایِ آغازیانی، گیاهی، جانوری و پدیده الیهرویِ اثیریِ  هازَیَـ 
 هستند. زمین

 کارکردی دارند؟ دانم، پرسشم این است که در تندرستی یا بیماری ما چه ـ می
دچار  ،سازگار و هماهنگ کنیم ها هایِ این بخش ـ اگر نتوانیم خود را با دگرگونی

 ستی یا بیماری خواهیم شد.سُ
 یاری گرفت؟ ،بیماری برایِ درمانِ زَهایَتوان از  ـ درنیافتی چه پرسیدم، آیا می

در  مانگرانه دارند.هایِ در ها، مانندِ داروهایِ گیاهی، ویژگی ـ آری. بسیاری از کانی
 اند. رفته هایی از پیکرِ برخی جانوران نیز برایِ درمانگری به کار می گذشته بخش

 بهناز آه کشید و دست بر پیشانی مالید. پرسیدم:
 خواهی گلویی تر کنیم؟ ـ می

 خندید و گفت:
 ـ نیکی و پرسش؟

و سرگرم  گساری بگسترم. بهناز نیز برخاست خندان از جا برخاستم تا خوانِ می
خوان  زمانی گذشت. پشتِ در کند. کوتاه کش دادن به پیکرش شد تا ماندگی به

 :گفتمها را پُرکردم و  نشستیم. پیاله
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 ـ بفرمایید.
 اش را برداشت و می را بویید و گفت: پیاله

 ـ نوش باد.
نِ زمان می نوشیدیم. هویی از بُ ام را برداشتم. هم اش، نوش بادی گفتم و پیاله در پاسخ

 در دهان گذاشتم و پرسیدم: یجان کشید، سر جنباند و گیسو پریشان کرد. انجیر
 ـ چرا دیروز به سخنرانیِ فرانک نیامدی؟

آزمایشگاه راه پیدا کرده و آشوب راه انداخته  سرپرست به دیروز چند سگِ بیـ 
بیرون راندنِ  از توانستم آنها را واگذاشته و به دانشگاه بیایم. ناچار شدم پس بودند. نمی

م. نداشتنِ نگهبان و دستیار کار را لنگ گندزدایی کنآن مهمانانِ ناخوانده، همه جا را 
 کند. می

 گیری؟ ـ چرا نگهبان و دستیار نمی
کنم.  هایِ روزمره را هم به سختی پرداخت می جان، هزینه ـ دستم تنگ است شهین
 باید درش را تخته کنم.

 ـ چرا؟
ام، سخن گفتن با جانوران  با مردمان را نیاموختهـ هنوز درست سخن گفتن 

 پیشکش.
ها را لبریز از میِ سرخ کردم. بهناز سرگذشتِ شگفتی داشت که هیچ از آن  پیاله
ای  هایِ ویژه ها تالش کرده بود در آزمایشگاهی دور از شهر، روش گفت. سال سخن نمی

با تازشِ مردِ همسایه،  ،بیبرایِ سخن گفتنِ  با جانوران پیدا کند. در آستانة کامیا
سپوزیشن آزموده و ریسمانِ زندگی از چنگش به در رفته بود. او پس از گیر انداختنِ 

شد و پس از چند بار ناکامی  پریشی ، دچارِ رواناش تبهکار و بریدنِ اندامِ مردانه مردِ
د تا زاد او را به زندگی بازگردان در تیمارستان بستری شد. گرزمان ،خودکشی برایِ

 کارش را از سر بگیرد.
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اش را بر  شان نهادیم و کام گرفتیم. بهناز پیاله هایمان را برداشتیم و لب بر لب پیاله
 ای برداشت و گفت: رویِ خوان گذاشت. برگه

 ـ فرانک از چه سخن گفت؟
 و فراز و فرودهایش. باستان ی در ایرانِـ از پیشینة خردآزمای

و برافروختگیِ  با زیبارویان منوچهرسرگرمیِ  سخنانِ دلخورانة فرانک دربارة
گره بر ابروانم افتاد.  بر جانم چنگ زد. ینگران را به یاد آوردم. اش کالبدِ اثیری
 ام پرسید: پیاله دوستِ هم

 جان؟ ـ چه شد شهین
 به چشمانش نگاه کردم. آهسته گفتم:

 شکرآب شده است. منوچهرپندارم میانة فرانک و  ـ می
 ـ چرا؟
 کرده بود. را دلخور با دوشیزگان، فرانک منوچهرگرم گرفتنِ دانم. گویا  یـ نم

 ورزی بیگانه است. ـ فرانک با رشک
 زده شدم. ـ من هم از همین شگفت
 ـ از خودش نپرسیدی؟
 سر جنباندم و گفتم:

 ـ کالبدش از خشم برافروخته بود. پروایِ پرسیدن نیافتم.
زاد دیدم. آنچنان در خود فرورفته بود که  اناو را در آرامگاهِ گرزم که امروز هم

 گذرد. هر چه به کالبدش نگریستم، نتوانستم دریابم چه در درونش می
 ای؟ هایِ کالبد دست یافته ـ آیا به دانشِ شناختِ ویژگی

، هرگاه کاری نداشته باشم در جهانِ اثیری ام وگویِ درونی گفت خاموشیِاز پس ـ 
هایِ  ام، ویژگی روم. با اینکه بسیار آموخته هماروان می ها و پیرانِ به دیدارِ پری

 آیند. به چشمم ناآشنا می از مردمان بسیاری
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 کنی؟ ها در خواب چه می ـ شب
 برم. ـ شب و روز ندارد، از هنگامِ خواب هم برایِ آموختن بهره می

هایم  گردش بیشترِبرد.  میگیتیِ اثیری  گردشِ شبانه در مرا به زاد گاهی ـ گرزمان
 بخشی ازخزند و  زمین بیرون می از زیرِشب  مینوییغرَنَیِ اَدیوها گفت: می روزانه بود.

 شود. میدانِ تکاپویِ آنها می ه،فرورفتزمین که در تاریکی 
 روم. ها به سویِ روشنِ زمین می گویی، شب ـ درست می

 ای؟ کسی به گیتیِ اثیری را هم به دست آورده ـ آیا توانایی بردنِ
ه واپسین پرسشم پاسخ گیسو بپرسشِ بهناز جا خوردم. به یادآوردم که پریِ سپیداز 

را با خود به  ی اوتالش کنبهناز پیش از دیگران آماده خواهد شد، اگر  نداد و گفت:
. آنچه شنیده بودم را به بهناز گفتم. خواهی یافتات را  پاسخِ پرسش ،اینجا بیاوری

 د:زده ابرو باال کشید و پرسی شگفت
 ـ چه پرسیدی که چنین گفت؟

دیگری را خاموش کرد تا چشم به کسِ وگویِ درونیِ  توان گفت ـ پرسیدم: آیا می
 دیدنِ گیتیِ اثیری بگشاید؟
 ـ خندید و گفت:

 ات را بیازمای بانو. ـ توانایی
 گساری نگاه کردم و گفتم: می خوانِبه 

 رنجد. ز میه رها کنیم دخترِ رَکار گساری را نیمه ـ باشد برایِ زمانی دیگر. اگر می
 آن را از رویِ خوان ربود و آرام ت وچنگ انداختُنگ بر گردنِ  دراز کرد.دست 
 ها را لبریز از خونِ دخترِ رَز کرد و گفت: پیاله

ام را به نیرویِ  گفت نفرت و کینة انباشته در دلم، نیرویِ درونی زاد می ـ گرزمان
 خواند. چاق میرا نیروگاهِ کند. م کاهندة زندگیِ دگرگون می

 ـ چاق؟!
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ـ هنگامی که مرا از چنگِ افسردگی رها کرد و به خانه بازگرداند، بسیار پُرخور 
 شدم.

 اش را نشان دهد. خندان گفتم: هایش را از هم گشود تا اندازه دست
 کنم. چگونه خود را الغر کردی؟ ـ باور نمی

م، دریافتم که چندان از ترکیدن ـ به سختی! روزی که نتوانستم از بسترم برخیز
زدم که دخترم به دادم رسید.  شده دست و پا می پشتِ وارونه دور نیستم. مانندِ الک

توانست به  کندنی بود مرا برخیزاند و سپس تا می هر جان به هایم را گرفت، دست
 ریشم خندید.
 ـ شگفتا!
کم تنم گرم  داشتیم. کماش را برداشت، من نیز چنان کردم. نوشانوشِ دلپذیری  پیاله
از جا ناگهان آوایِ زنگ در مهمانخانه پیچید.  انگیخت. برمیشد و شادمانی  می

دربازکن را فشار دادم، بانگِ  هنگامی که کلیدِ برخاستم و به سویِ دربازکن رفتم.
 پرسید: بهناز را شنیدم که می
 جان؟ ـ مهمان داریم شهین
 .است ـ آری. فرانک آمده

به دوش انداخته، به پذیره رفتم. هنگامی که همراه با فرانک به شالِ پشمین 
خوان دیدم. بهناز برایِ فرانک آغوش گشود.  خانه بازگشتم. سه پیاله رویِ مهمان

وجویی  نشستیم و پس از پرس ها دادند و ستاندند. یکدیگر را به بر کشیدند و بوسه
 هی شدند، بهناز پرسید:ها که ت نوشی از سر گرفتیم. پیاله کوتاه از هم، می
 ات را خواهیم چشید؟ بانو شدن جان، کی شیرینیِ ـ فرانک

 هایِ فرانک نمایان شد. آه کشید و گفت: لبخندِ تلخی بر لب
 دانم. ـ نمی
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هر دو به او چشم دوخته بودیم. دست دراز کرد و تُنگ را برداشته و با آرامش 
 ها را پُر کرد. پرسیدم: پیاله

 ن؟جا ـ خوبی فرانک
 نگاهم کرد، خندید و گفت:
 ام. ـ هرگز به این خوبی نبوده

 گویند! ات چیزِ دیگری می ـ فروغِ چشمان
 هایش پایین افتاد. آهسته گفت: کمرش خمید و شانه

 را به هم زدم. منوچهرام با  ـ نامزدی
 زده پرسیدیم: من و بهناز هر دو با هم شگفت

 ـ چکار کردی؟
برافراشت و با بانگی استوار  سر ای کرد، سرفه و داد،آرام کمر راست کرد، سینه جل

 گفت:
 خود بچرد و آسوده از زیبارویان کام بگیرد. ـ رهایش کردم تا آزادانه برایِ

 گویی؟ ـ چه می
 اش را برداشت و سر کشید. به درونِ پیالة تهی از می چشم دوخت و گفت: پیاله

هایِ  روانش را ببینم از تیرگی ـ زمانی که چشمِ سومم گشوده شد و توانستم کالبدِ
اش شتابزده داوری کنم. با افزایشِ  درونش به شگفت آمدم. اندیشیدم که نباید درباره

 هایِ افسارگسیخته است. به رویِ ها بازماندة کامجویی ام دریافتم که آن تیرگی توانایی
آنچه در این . خود نیاوردم و پنداشتم یادگاری هستند از روزگارِ پیش از آشنایی با من

چند ماه رنجم داده، آگاهی از افزایشِ پیوستة آلودگی او بود. به جایی رسیدم که دیگر 
کامگیِ خود پایان دهد.  توانست چیزی را پنهان کند. بارها از او خواستم به ورن نمی

 ربارة تواناییِ دیدنِپنداشت سخنانم د پایان بود. می درپی و بی هایِ پی اش دروغ تنها پاسخ
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کرد بداند چه کسی برایم خبرچینی  ی فریبکاریِ زنانه است. پافشاری میکالبدِ اثیر
 کرد. ام می کردم، داشت آلوده کند. باید رهایش می می

 ـ مگر با هم...
 سخنم را برید و گفت:

پیمانِ دادم گالیه داشت. پیش از اینکه  اش نمی ـ همواره از اینکه تن به خواسته
دست  پروانه نخواهم داد سری نبندیمتا پیمانِ هم او گفته بودم کهنامزدی ببندیم، به 

هرگز به سخنانم درست  به پیکرم و بوسه بر لبم بزند، پنداشت سخنم نازِ زنانه است.
 گویم. یافت چه می داد و درنمی گوش نمی

 ـ آیا همان زمان هم دریافته بودی که ریگی به کفش دارد؟
زد. شناختنِ آن  رویی ناخوشایند آرامشم را بر هم میشد، نی ـ نه. هرگاه نزدیکم می

 نیرویِ هشداردهنده دو سال به درازا انجامید.
ام بازگرداند.  شدهسرد پیکرِتاروپودِ ام را برداشتم و می نوشیدم تا گرما را به  پیاله
ام گرفت. از دوستانم پوزش خواستم. برخاستم و به آشپزخانه رفتم تا شیرینی  سکسکه
تیم. نگف منوچهریم و دیگر سخنی دربارة گساری از سر گرفت . بازگشتم و میبیاورم
آمد، به پایة پیربانویی رسیده و  ای جوان به شمار می دوشیزهبا اینکه به سال  ،فرانک

 بهناز از فرانک پرسید: از فرهیختگانِ گروهِ هماروانِ ما شده بود.
وگویِ درونیِ  تواند گفت نه میورسد، چگ ـ کسی که به پایة ششمِ کیشِ مزدیسنا می

اینکه  دیگر را خاموش کند؟ او را با خود به گیتیِ اثیری ببرد و بازگرداند، بدونِ کسِ
 اش دچارِ آسیب و تنش گردد؟ تن و روان
 داشتن ،نخست داریم. نیاز چیز دو به تنها دیگر گیتی به یافتن راه برایِ که دانی ـ می
 بتوانیم اثیری گیتیِ و گیتی میانِ مرزِ از گذر هنگامِ تا ،دازهان به و بایسته درونیِ نیرویِ
پریشی  نشویم یا روان ناگهانی مرگِ دچارِ و داریم نگه پایدار را کالبد و پیکر پیوندِ
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یا رها شدن از بندِ  درونی گویِو گفت کردنِ خاموش ،دیگرگریبانمان را نگیرد. 
 ها و آرزوها. باورها، یادمان
گیرد که کارکردی  هایی انجام می با روشآن رویِ درونی و افزایشِ پاسداری از نی
دهند. کارآمدترین راهِ  درونی را هم کاهش می وگویِ زمان، گفت دوگانه دارند و هم

تا بدونِ  است،ها  همین روش آماده شدن برایِ پویشِ چاکرایِ مهرپویایی به کار بستنِ
یایی واداریم. هرچند، دیدار از گیتیِ اثیری نیاز به دیگری، چاکرایِ ششمِ خود را به پو

و پایداری کار گسستِ  بی گیریِ نیرومندی برایِ پی تواند انگیزشِ به یاریِ دیگران، می
 پدید آورد.هایش  در برابرِ دشوای
 گویی؟ سخن میها  روش ـ از کدام

دیم. هایمان را از رویِ خان ربو اش را برداشت، من و بهناز هم پیاله فرانک پیاله
لبریز از دهانشان کامروا شدیم.  ها زدیم و از میِ سرخِ پیاله زمان بوسه بر لبِ هم
ای برداشتیم. فرانک برگه را به  ها را به رویِ خوان بازگرداندیم و هر یک برگه پیاله
هایش سپرد. بهناز برگه را گذاشت و انجیری برداشت و در دهان گذاشت و رو  دندان

 به فرانک پرسید: 
 دهی؟ پاسخِ پرسشم را نمیـ 

نیاز به  ،وگویِ درونی سه کار باید انجام بدهیم: نخست ـ برایِ خاموش کردنِ گفت
دیگر، باید  هایِ گذشتة نزدیکِ خود داریم، از کودکی تا اکنون. بازبینیِ یادمانِ آزموده

ایم را بازشناسیم.  آرزوهایِ کوچک و بزرگی که تاکنون در پندارهایِ خود پرورده
باید از هرکاری که کاهندة نیرویِ درونی است بپرهیزیم و به هر کار که بر آن سوم، 
زیم. کامجویی، بیش از هر کاری کاهندة نیرویِ درونی است. از سویِ داافزاید بپر می

ی زایندة نیرویِ درونیِ کالبدِ اثیربرترین اف ،داشت چشم دریغ و بی دیگر، مهرورزیِ بی
 است.

 مسران نیز کاهندة نیرویِ درونی است؟ـ آیا کامجوییِ ه
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آغوشی را  توانند هم ند، میپوشاننده دار نیرویِ درونیِ سازگار و هم ی کهـ همسران
آنان نیز به فرسودگیِ  وگرنه کامجوییِ آن دگرگون سازند. به افزایندة نیرو از کاهندة

 تن و روان خواهد انجامید.
 رِ آگاه باید چکار کند؟ـ اگر یکی آگاه باشد و دیگری ناآگاه، همس

 ای جز آگاه کردنِ دیگری نیست. ـ چاره
توان باورها، منش و روشی را  نمی رد دارند.سرودخ ها ریشه در گوشان ـ همة بدی

باید . شده در کودکی ساخته شده است ریخته ر پیِ دگرگون کرد که چون دژِ استواری ب
 .ریزی کرد برایِ آموزش و پرورشِ نژادی تازه برنامه

ستی ساخته نماید، بر پی و پایة سُ سرودخرد، چون دژی استوار می ـ با اینکه گوشان
اند این دیوارِ بازدارنده را  شده و ریشه در ژرفایِ جان و خردِ ما ندارد. بسیاری توانسته

یابد  کسی شیرینی آزادی را درمی در هم بشکنند و شیرینیِ رهایی از گذشته را بچشند.
 اش نشسته باشد. به کامکه تلخی دربندی 

 توانند بدونِ میان نما بهره ببریم. مردم هایِ کهنه و نخ چرا باید همچنان از روشـ 
 ی، ارزش و شیرینیِ آزادی را بچشند.بندآزمودنِ تلخکامیِ بندگی و در

توانند  اند که می هگام گذاشتی ا هگویی. اکنون مردمانِ زمین به زمان ـ درست می
مرز،  برایِ دست یافتن به آگاهی، دانایی و آزادیِ بی پدید آورند تادگرگونه روزگاری 

 گذشته در زیستننباشد. نباید فراموش کنیم که  هایِ پیشین نیازی به آزمودنِ آزموده
همواره  و انی از آینده بیم دارند. چنین کساست بخش آرامش از مردمان بسیاری برایِ

اش را به  ای که سنگ آنکه گذشته د، بیخورن افسوسِ روزگارانِ خوش گذشته را می
 درست بشناسند. زنند، سینه می

ها روان  دست جنباندم و تُنگ را به چنگ آوردم. دخترِ رَز را به آغوشِ پیاله
 ید. بهناز پرسید:اکردم تا دمی بیاس
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توان به  وگویِ درونی و پویا شدنِ چاکرایِ بینش می ـ آیا با خاموش شدنِ گفت
 فروهر نیز دسترسی یافت؟ خردمندیِ پنهانِ

کند. هرکس پیروِ  میانجی را باز می ـ پویشِ چاکرایِ بینش، راهِ پژوهندگیِ بی
گزیند. برایِ شناختِ  میای از شاخسارِ انبوهِ درختِ دانش را بر گرایشِ خود، شاخه

توانیم از سه بایگانیِ رازمند بهره بگیریم: نخست، خردمندیِ پنهانِ فروهرِ  می گذشته،
هایِ پیشینِ دیگران. سوم، گنجینة پیشینة سپندارمذِ زمین.  خود. دیگر، بایگانیِ زندگی

با  توان هایی جدا از هم هستند که در هر الیه می هایِ پیازگون، دارایِ الیه این بایگانی
 شده، بدونِ کم و کاست آشنا شد. هایِ روزگاری سپری همة ویژگی

 بهناز آه کشید و گفت:
 آور است. شود، بسیار بیم چیز در این جهان گم و فراموش نمیـ اینکه هیچ 
 اش را برداشت و گفت: فرانک پیاله

یم هچیزی نخوا ،ـ با نگریستن به گذشته، بجز شرمساری بسیار و سربلندی اندک
گونه  . دیر یا زود باید از بند گذشته رها شویم و اکنون را دریابیم تا بتوانیم آنیافت

 دگی کنیم.که شایسته است زن
 سر کشید و افزود:را می 

 ـ آینده اکنون است. امروز هرگونه باشیم، فردا به همان گونه ساخته خواهد شد.
در ژرفایِ پیکرم  رَز را از آرامگاهش راهیِ گردش ام را برداشتم و دخترِ پیاله

تر کرد. سپس پیاله از  کردم. بهناز چنگ در گیسویِ پریشان انداخت و آن را پریشان
 ها نهاد و گفت: رویِ خوان ربود و می نوشید. هویی کرد و پیاله را نزدِ دیگر پیاله

وگویِ درونی نیازمندِ انجامِ سه کار هستیم  ـ گفتی که ما برایِ خاموش کردنِ گفت
شینة نزدیک از کودکی تا اکنون. پرسشی که پیش شناختِ پی بجز چیزی نیستکه 
 ی برایِ انجامِ این کارها هست؟ا آید این است که آیا روشِ ویژه می
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هرچند، ساختارِ ساختارِ روانیِ ویژة خود را دارد.  ای نیست. هرکس ـ روشِ ویژه
روی،  ای داریم. بدین سانی بسیار دارد، هر کدام، سازمانِ روانیِ تکینهروانیِ همة ما هم

روشِ ای سخن گفت که برایِ همه کارآمد باشد. هرکس باید  توان از روشِ ویژه نمی
خود را بسازد و به کار گیرد. آنچه که باید بدان پرداخت، نیازِ همگانی به شناختِ 

 از هر راهی به دست آید با ارزش است. دانشپیشینة خود، زمین و جهان است. این 
پیمانی با دیوها برایِ دست یافتن به این دانشِ را هم با  توان هم ـ از هر راهی؟ آیا می
 ارزش به شمار آورد؟
 است نه دانش. سوف آید، با دیوها به دست میپیمانی  ـ آنچه از راهِ هم

 را سرِ جایشتُنگ  ها را پُر کرد. را برداشت و پیاله بهناز سر جنباند، تُنگ
را میانِ  شده و نوشید. پیالة تهی اش را از رویِ خوان ربود درنگ پیاله گذاشت و بی

 انگشتانش به چرخش درآورد و گفت:
روانم را  ،ام را بازبینی کنم، یادمانِ آزمودنِ سپوزیشن ام گذشته خواسته ـ هر بار
ام هیچ  گویا پیش و پس از آن در زندگی است. و بر جانم چنگ انداخته خراشیده
 ام. نیازموده

 آه کشید و افزود:
پایان شده است. خوب که به  ای بی ـ پس از آن رویداد، انگار مغزم گرفتارِ چرخه

هایِ برآمده از آن آزمون  داوری رم، هرگز در خواب و بیداری از پیشنگ گذشته می
نگریستم.  ای که آن مرد گشوده بود می ام. به خود، دیگران و جهان از روزنه رها نبوده

 ها. ای شده بود برایِ ارزیابیِ هرچیز و هرکس در همة زمان آن بدکارگیِ تلخ، سنجه
وگویِ  گاه سپردیم، چرخة چیره بر گفتگویا از هنگامی که آن مرد را به آسایش

 ام شکسته است. درونی
 پرسیدم:

 ـ دیگر نفرتی از آن مرد نداری؟
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 ـ با اینکه مغزم رها شده، هنوز دلم سرشار از نفرت است.
 فرانک گفت:
او با  روانی کالبدِ ،آزماید می را خواسته یا ناخواسته آغوشی هم کسی که ـ هنگامی

آنان داد و ستد  درونیِ نیرویِ این آمیزش، کمی از د. در پیِآمیز کالبدِ دیگری درمی
بستگی به برداشتِ روانیِ هر یک از دو تن خواهد  ،شود. اندازة این داد و ستد می

داشت. اگر این نیرویِ بیگانه، در پیِ سپوزیشن به کالبدِ کسی راه بیابد، همانندِ 
آورد و پیوسته بر  پایانی پدید می نشِ بیت در درونِ کالبدِ روانیای به دام افتاده،  درنده

دهد  وگویِ درونیِ گرفتار چرخه شده نیز هرگز پروانه نمی دمد. گفت آتشِ نفرت می
 ای گشوده شود تا آن نیرویِ بیگانه بیرون رانده شود. که روزنه

توانم این نیرویِ  ام شکسته، می وگویِ درونی پندارم چرخة گفت ـ اکنون که می
 زا را از کالبدم بیرون برانم. بیگانة تنش
 توانی. گمان می ـ بی
. خونم ام را برداشتم و ششمین جام را سر کشیدم. جامِ تهی را رویِ خوان نهادم پیاله

کرد. شاد و  به جوش آمده بود و گرمایی برانگیزنده تار و پودِ پیکرم را نوازش می
رد هایِ آسیا خُ یرِ دندانای پوست گرفتم و در دهان انداختم. آن را ز سرخوش، پسته

کردم. مزة خوشی داشت. به بهناز چشم دوخته بودم که بسیار دگرسان از همیشه بود. 
 پرسیدم: شد. رو به فرانک هیچ نشانی از تنشِ روانی در گفتار و کردارش دیده نمی

دونِ یابد. بسیاری از آنها ب آغوشی به کالبدِ ما راه نمی نیرویِ بیگانه تنها از راهِ همـ 
کنند،  اینکه خودمان آگاه شویم از سویِ پنداربافانی که در آرزوهایشان کامجویی می

 اند؟ دانیم از کجا آمده شوند. با آنها چه کنیم که هیچ نمی می 0به کالبدمان سپوخته
 گفت: ،پرسشم اش، در پاسخِ آرمیده در پیاله فرانک پس از نوشیدنِ میِ

                                                           

 زی را در چیزِ دیگر فرو کردنـ سپوختن: به زور چی0
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ای را به درونِ کالبدِ  هایِ نابخردانه، نیرویِ بیگانه ـ گاهی هم خودمان با پنداربافی
ه به هایِ بیگان مکیم. به جایِ اندیشیدن به زمان و چگونگیِ راه یافتنِ نیروی خویش می
برایِ بیرون راندنِ  یا کیستیِ کسی که نیرویش به کالبدمان راه یافته، باید مان درون

 کنیم. آنها تالش
 بهناز پرسید:
زدایی در  پنداری و بیگانه گرایی، آینده یة ششم، با پاالیشِ روان از گذشتهـ آیا نامِ پا
 پیوند است؟

  فرانک پاسخ داد:
دیگر در بندِ  ،یافتگان به آن راه اند که ا مهرپویا گذاشتهـ از آن روی نام این پایه ر

توانند  یم مانند. مهرپویان نمی شده از سویِ پیشینیان ریزی پی هایِ ها و اندازه مرزبندی
انِ تکاپوهایِ دانشی ـ بینشیِ خود پدید آورند و مید زها را درنوردند، مرزهایِ تازهمر

دانی که مِهر همان پیمان است. پیمان نیز مرز و اندازه  تر کنند. می را فراخ و دیگران
بند بودن به مرزها  داری است. پای روی، مهرپرستی همان پیمان کند. بدین را آشکار می

شده، بنیانِ مهرپرستی بوده است. مهرپرستان هرگز  پذیرفتهشناخته و  هایِ زهو اندا
کردند و دیوپرستان را از کارشان  را نکوهش نمی مینوییغرَنَیِ اَدیوهاپرستشِ 
به  کردند تا پیروانِ کیش از آلودن داشتنِ مرزها پافشاری می بر پاسداشتند، تنها  بازنمی

 دور بمانند. دینداران، هایِ جادوییِ آئین از و آسیب دیدن باورهایِ دینی
به رازِ مهرِ پویا پی بردند و  خردستایانپیدایشِ کیشِ مزدیسنا گامی به پیش بود. 

گرفتارِ ایستایی،  نیز ها ایستا باشند، اندیشة مردمان دریافتند که اگر مرزها و اندازه
، کیشِ مزدیسنایِ اخردست گذارانِ روی، بنیان ود. بدینش و گندیدگی می فرسودگی

مرزهایِ مهرپرستی را درنوردیدند و به گستراندنِ  مهرپویاییِ نوآورانه پیش گرفتند،
در این  دربارة چیستیِ دیوها و همیستاریِ آنها با جهانِ سپنتایی پرداختند.دانش و بینش 

 چراکه، دشمنیِ بر دیوها برتری یافتند؛ثوراها زگاران، در باورهایِ مزدیسنایی، اَرو



230   آرمان شهین

 نکوهشِ دیوپرستی روی، . بدینه بودهایِ سپنتایی آشکار شد ناپذیرِ دیوها با آفریده آشتی
در پرستشِ آنها  و دیوهاپیمانی با  همهایِ برآمده از  ها و پلیدی و روشنگری دربارة بدی

 هایِ خردستایانة مزدیسنایی جایگاهی ویژه پیدا کرد. آموزه
 رو به فرانک ها را پُر کردم. برداشتم و پیالهشده را  تُنگِ سبکبهناز سر جنباند. 

 :مپرسید
 توانند به داد و ستدِ نیرویِ درونی بینجامند؟ هایِ دوستانه هم می ـ آیا مهرورزی

هایی در  مهرورزی به دوستان و رفتارهایِ همراه با ناز و نوازش، روزنه آری.ـ 
رود و نیروی بیرون آمده  ون میگشاید که نیرویِ درونی از راهِ آنها بیر کالبدِ روانی می

شود. اگر مهرورزی به کامجویی آلوده  ها به درون مکیده می از دیگری از همان روزنه
خواهد بود و دوستی نخواهد پایید.  زا گمان این داد و ستدِ نیرویِ درونی، تنش باشد، بی
 ینجامد.کامگی یا دشمنی ب انگیز نخواهد بود، اگر دوستیِ کامجویانه، به ورن شگفت

 خود را برداشت و گفت: بهناز هفتمین جامِ
 جان. ای فرانک ام را نداده ـ هنوز پاسخِ پرسشِ نخست

 ـ کدام پرسش؟
هایش را لیسید و  اش نهاد. می نوشید. لب بهناز لب بر لبِ پیاله ام را برداشتم. پیاله
 :گفت
 دیگر کسِ درونیِ وگویِ گفت ندتوان چگونه مییافتگان به پایة ششم،  : راهپرسیدمـ 

با خود به گیتیِ اثیری ببرند و ، تنی یا روانی بدونِ آسیبِو او را  درا خاموش کنن
 بازگردانند؟

هایِ کالبدِ  ـ اگر کسی که چاکرایِ بینشِ او پویا شده، دانشِ بایسته دربارة ویژگی
یِ شمارِ پراکنده بر رو گانه، چاکراهایِ کوچکِ بی روانی، چاکراهایِ بزرگِ هفت

چرخشِ  تواند آنها به دست آورده باشد، می کارکردِ چگونگیِ ،کالبد و همچنین
چرخشِ گاه  ،چاکرهایِ دیگری را، با پروانة خودِ او، دگرگون کند. این دگرگونی
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او  در چاکراها، . با پیدایشِ چرخشِ مکندهیرانشچرخشِ آورد و گاه  پدید می یمکش
 ندهیبانِ خود را بمکد. با پدید آمدنِ چرخشِ رانپشت تواند بخشی از نیرویِ درونیِ می

گونه با دریافتِ نیرویِ  تواند نیروهایِ بیگانة کالبدش را بیرون براند. بدین نیز، می
راه  ازد و با کاستن از نیروهایِ بیگانةاند وگویِ درونیِ خود را از کار می پشتیبان، گفت

 بیند. آسیب نمی کالبدش، هنگامِ بازدید از گیتیِ اثیرییافته به 
ام را تهی کردم. باز هفتمین جام شوری در سرم افکند. هویی بلند از بُن جان  پیاله

 کشیدم و گیسو پریشان کردم. بهناز پرسید:
 ای که توانایی خود را بیازمایی؟ ـ آماده

 شادمانه پاسخ دادم:
 ـ آری.

در موهایم  اش را برداشت و نوشید. نگاهش کردم. لبخند زد. چنگ فرانک پیاله
زدم و آنها را به پسِ سرم راندم. کمر راست کردم و چشم به کالبدِ بهناز دوختم تا 

ام را بیازمایم. کار به آسانی پیش رفت و توانستم او را همراهِ خود به آرامگاهِ  توانایی
 همشاهین شته بود که ذنگاز رسیدنمان فرانک هم آمد. چندان زاد ببرم.  گرزمان
گنجیدم و برایِ دیدنِ پریِ  از شادی در پوستِ خود نمید. نجا آوربه آ را مهین

 کردم. شماری می خردپرور دم
* 

سرگرمِ آشپزی بودم که آوایِ باز و بسته شدنِ درِ خانه به گوشم  در آشپزخانه
شد.  شنیدم که نزدیک می هایِ خسرو را می گوش تیز کردم. آوایِ آشنایِ گامرسید. 

 خواند: گِ مردانة همسرم برخاست که مرا به نام میتپشِ دلم تند شد. بان
 جان... شهین... کجایی بانو؟ ـ شهین... شهین
هایش تندی گرفت و شتابان پیش آمد. با آوایِ نرم و آکنده از  هیچ نگفتم. گام

 شگفتی گفت:
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 ـ اینجایی!
 خندان به سویش چرخیدم. پرسید:

 بانو؟ دهی گُل ـ چرا پاسخ نمی
ات تنگ شده بود. خندید. به سویش رفتم. برایش آغوش  ن گفتنـ دلم برایِ شهی

هایش زدم. کمی نوازشم کرد  گشودم. پیش آمد. پیکرش را در بر فشردم و بوسه بر لب
و رفت تا پوشاک دگر کند و بازآید. زمزمه آغازیدم. بسیار سرخوش و شاد بودم. 

خته، چیزهایِ تازه دیده و دانشِ بسیار آمومانند در گیتیِ اثیری آزموده  گردشی بی
میز نشست. نگاهش کردم.  و پشتِ به آشپزخانه بازگشتزنان  سوت مسرمهبودم. 
هایِ ریز و درشت را رویِ میز گشوده بود.  پریشان و انباشته از برگه پاره، ای پوشه
 پرسیدم:

 کنی؟ ـ چه می
فرستاده شده  هایِ سازمان از تاراجِ داراییای  کننده هایِ نگران ـ از شیراز گزارش

 بندی کنم. ها را بررسی و دسته است. سرپرستِ پژوهشگاه خواهش کرد گزارش
 ـ مگر خودشان کارمند ندارند؟

کار  اند یا تازه اند، آنهایی هم که مانده ـ بسیاری از کارمندان را به شیراز فرستاده
 نشانده. هستند یا دست

م تا برایِ چندمین بار، آنچه خود فرو رفتسر جنباندم و دیگر چیزی نپرسیدم. در 
به گردشی و دوستانم پریِ آسمانی  همراهِ در گیتیِ اثیری آزموده بودم را بازبینی کنم.

م. سپندارمذِ زمین را دید م و سه چاکرایِ برترِ کالبدِفت در سرزمینِ آزادگان رفتشگ
کالبدِ روانیِ  سانِفروهرِ زمین، هم بزرگکالبدِ روانیِ  گنجید که ساختارِ در باورم نمی

که بتوانیم از آسمان، کالبدِ  خودمان باشد. پریِ فرهیخته برایمان آزمونی فراهم کرد
گنجد.  یِ زمین را بنگریم. سخن گفتن از زیبایی و شُکوهِ آنچه دیدم در گفتار نمیاثیر

کرد. سه چاکرایِ برترِ  دیدگانمان را سیراب می گویی درخشان با دو بالِ گسترده
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گون از  ، در سرزمینِ آزادگان، پویش و تابشیِ چشمگیر داشتند. بندی نافسپندارمذ
 برآمده و در ژرفاِ ناپیدایِ آسمان فرو رفته بود.  او چاکرایِ هفتم
ام زد  ام نشست. به خود آمدم و سر برگرداندم. خسرو بوسه بر گونه دستی بر شانه

 و پرسید:
 ـ کجایی همسرِ مهربانم؟

 اموش کردم و پرسیدم:تابه را خ زیرِ ماهی
 ای؟ ـ گرسنه

 آیی! ـ امشب دگرگونه به چشم می
 پشتِ چشم نازک کردم و نازآلود پرسیدم: باال کشیدم،ابرو 

 آیم؟ ـ چگونه به چشم می
 درخشی! تر از همیشه، انگار داری می زیباتر و برازندهـ 

 خندیدم و گفتم:
 چینی؟ ـ میز را می

 چشم بانو. ـ به
 شتم.ـ امروز مهمان دا

 ـ تو هر روز مهمان داری.
 ورزی؟ ـ رشک می

 ـ هرگز. بسیار شادمانم که دوستانِ خوبی داریم.
 خوراکِ قارچ رادر آشپزخانه پیچیده بود.  داده تفت خسرو میز را چید. بویِ قارچ

نشستیم و خوردن آغاز کردیم. همسرم میز گذاشتم.  بلورین ریختم و رویِای  کاسه در
 سخن گفتن ،سپس .خوانی آغاز کرد گویی و آفرین هبَ هبَ ،میشگیِ خوده 0پیروِ ریستکِ

، جاییِ نهادهایِ کشوری جابهبرنامة شتابزدة  انجامِ آمده از را دربارة آشفتگیِ پدید
                                                           

 ـ ریستک: عادت0
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خاموش بماند. در آغازِ یک دم نیز توانست هنگامِ خوردنِ خوراک  نمی . اوآغاز کرد
که گاه  انجامید می داد و به بگومگوهایی یاو آزارم م ن ریستکِی، ازندگیِ همسرانه
پذیرفتیم که هنگامِ خوردنِ خوراک، کاری به هم نداشته  ،کم . کمشدند بسیار تند می

 باشیم.

نشانة درخشید، که  به کالبدِ همسرم چشم دوختم. پرتویی سبز در کالبدِ روانش می
رمش نمایان بود و بود. پویشیِ شگفت در چاکرایِ چها هایِ سوفیانه افزایشِ گرایش

 چگونگیِ به روانی، کالبدِ وارة رنگافزود.  دم بر درخششِ سبزفامِ کالبدش می به دم
  .است وابسته سازمانِ پراکندگیِ نیرویِ درونی و پویشِ گذرا یا ایستایِ چاکراها

پراکندگیِ نیرویِ درونی به ایستاییِ پیوندگاه در یکی از  ناخودآگاهِ دگرگونیِ گاه
گذرا یا ایستایِ  دهد. با افزایشِ پویشِ انجامد که پویشِ آن را افزایش می می چاکراها

شود.  آن چاکرا در سراسرِ کالبدِ روانی پراکنده می وارة هر کدام از چاکراها، رنگ
دارایِ دیگران را کالبدِ اثیریِ  شود، کسانی که چاکرایِ بینشی آنان پویا میروی،  بدین
 بینند. شونده می دگرگون هایِ گوناگون و واره نگر

 فام دارد؛ چراکه، پیوندگاهِ کودکان بر فرازِ ریِ کودکان درخششی نقرهکالبدِ اثی
هایِ ناخودآگاهِ کودکان را چاکرایِ  ها و واکنش چاکرایِ هفتم ایستا است و کنش

هایِ گوناگون، ایستاییِ پیوندگاهِ  کند. با دریافتِ آموزش واالیش سازماندهی می
 کالبدِ وارة آرام رنگ آید و آرام یین فرود میشود و به چاکراهایِ پا ست میسُکودکان 

 پذیرد. آنان دگرگونی می
توان از آنچه در روانِ  کالبدِ روانی و چگونگیِ پویشِ چاکراها می وارة از رنگ
 وارة جویانة زیستی، رنگ یهایِ خوش با پدیداریِ گرایشگذرد آگاه شد.  مردمان می
نمایاند.  فام می کالبد را نارنجی ،کامجویانه گراید. پیدایشِ آزمندیِ خی میه سرکالبد ب

درخششِ زر ینِ چاکرایِ سوم را  ،چشمداشت به دیگران دریغ و بی بی آغاز مهرورزیِ
کالبد را به سبز  وارة پراکند. گرفتاری در دامِ سوفیگری نیز رنگ می اثیری در کالبدِ
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آبیِ  وارة و پویشِ چاکرایِ خردگرایی، رنگ یکند. گذر از سوفیگر دگرگون می
شدنِ چشم سوم و پیشرفت در میدانِ  گرداند. گشوده سوفیانه چیره می روشن را بر سبزِ

کند. رسیدن به پایة پیری، با آغازِ درخششِ پرتوهایِ  پروری، کالبد را نیلگون می بینش
پیرانِ رسیده به پایة  بنفشِ چاکرایِ واالیش همراه است. در فرجامِ واالیشِ روانی،

 فام خواهند داشت. گروثمانی، وخشیشنی نقره
ها، به مهمانخانه رفتیم و به  پس از خوردنِ خوراک، برچیدنِ میز و شستنِ شستنی

از خسرو خواستم از آنچه پس از پویاییِ چاکرایِ چهارمش دیده و وگو نشستیم.  گفت
پرسم. تا آغاز به سخن  یِ روزمره میها ها و شنیده شنیده سخن بگوید. پنداشت از دیده
ها و  هایِ روزمره بازداشتم و خواهش کردم از دیده کرد او را از بازگوییِ یادمان

 گرایی سخن بگوید. سر تکان داد و گفت: هایِ در پیوند با فراگیتی شنیده
 ام. ام، نه سخنی شنیده نه چیزی دیده ـ از فراگیتی

 خندیدم و گفتم:
ای. فراموشی از  گوید. بسیار دیده و شنیده رازِ درون سخن می ـ رنگِ رخساره از

 هایی ناگفتنی آزمون هایِ پویشِ چاکرایِ سوفیگری است. ناخودآگاه درگیرِ ویژگی
ریِ کنجکاو و پرسشگر نشود. بیما افتاده دام به تا و خودآگاه گرفتارِ فراموشی،شود  می

 یدایی رسیده است.د که به پایة شگرد پنهانِ دل هنگامی آشکار می
 اش مالید و پرسید: خسرو دست بر گونه

 ـ رنگم پریده؟
 ای. ـ نه، چون جُلبک سبز شده

 ید:اش گرد شدند. با شگفتی پرس چشمان
 ام؟! ـ سبز شده

 از جا جهید. فرمان دادم:
 ـ بنشین.
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 ـ باید به درمانگاه برویم. نگران نیستی؟

 کالبدت دگرگون شده است. رةوا ات سبز نشده، رنگ ن دلبندم. پوستـ بنشی

 آرام نشست و پرسید:

 بینی؟ ـ به راستی کالبدِ مرا می

اند و در روزهایِ گذشته  کسانی به دیدارت آمده ،هایِ گذشته در خواب ـ شب

 ای. یک دم از همراهی آنها نیاسوده

 گویی؟ ـ از چه کسانی سخن می

 ـ از دیوهایِ سپید.

 ـ دیوهایِ سپید؟!

از درنگِ او بهره بردم و به آشپزخانه رفتم تا دمنوش درست  در خود فرو رفت.

رویش نشستم. با  به هنگامی که به مهمانخانه بازگشتم، خسرو را پریشان یافتم. روکنم. 

 آوایی لرزان گفت:

ام آشنا نبودند. دیشب ام که هیچ کد خواب کسانی را دیده گذشته در هایِ ـ شب

شناسم.  درنیافتم او را از کی می ،د. هرچه اندیشیدمنمو مردی به دیدنم آمد که آشنا می

وگو با او گرایشی خوشایند داشتم. امروز بارها  پسندیدم و به گفت سخنانش را می

گشتم تا ببینم ناگهانی برآید. چند بار  پنداشتم کسی پشتِ سرم ایستاده یا همراهم می

 دیوانه شوم. گاهی هم آوایِ کند. بیمناک شدم که مبادا سایه دنبالم می به چه کسی سایه

برگرداندم و  گفت، بارها سر سخن میایستاده و پشتِ سرم گویی  شنیدم که را میکسی 

آور، آوایِ همان مردی است  گمان هستم که آن آوایِ بیم هیچ کس را ندیدم. اکنون بی

 که دیشب در خواب دیده بودم.

 گفت؟ ـ چه می

 آورم. ـ سخنانش را به یاد نمی
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. با و مزمزه کردم ریز از دمنوش را برداشتم و نوشیدنیِ خوشرنگ را بوییدمجامِ لب
دار را  خود را بنوشد. جامِ دسته جنباندنِ چشم و ابرو از همسرم خواستم نوشیدنیِ

 برگرفت و پرسید:
 سرم پنهان شده بود؟ ـ چرا آن مرد پشتِ

 دمنوش را مزمزه کردم و پاسخ دادم:
 در گیتایی پیکرِ شناختی ـ کاربُردیِ هایِ ابزار همانندِ نیز یاثیر کالبدِ هایِ ـ گیرنده

 سر پشتِ از ،پیش از دست یافتن به هشیاریِ فرامغزی ما هستند. کالبد پیشینِ بخشِ
پشت به ما بتازند، به سادگی  از و باشیم نداشته یبانپشت اگر .هستیم پذیرتر آسیب

 بینیم. آسیب می
 انش گوش زیرِ و شوند می پنهان نمامرد سرِ پشتِ ،به هنگامِ بیداریسپید  دیوهایِ
خود بپندارند.  وگویِ درونیِ را گفت ها تا آنان شنیده دهند می فرمان یا کنند می زمزمه

هایِ  اندیشه کند از گمان میخورة ناآگاه و نادان،  با گرفتاری به چنین پنداشتی، فریب
آنکه بو ببرد،  گرفته است، بیگفتار و کرداری خودخواسته پیش  خود پیروی کرده و

 فرمانبردارِ چه کسی شده و فرجامِ کارش چه خواهد بود.
 کنند؟ مینویی هم چنین میغرَنَاَ دیوهایِـ شگفتا! آیا 

ها هم تنها در  زند. شبخ زمین می گریزند و روزها به زیرِ از روشنایی می آنانـ 
بیننده با  چون خواب ،شوند یتوانند به مردمان نزدیک شوند. هرگز پنهان نم خواب می

هایِ  آوا از ویژگی آوا ندارند. سخن گفتن برایِ مینوییغرَنَاَترسد. دیوهایِ  دیدن آنها می
توانند آوایی  و تنها دیوهایِ سپیدی که زندگیِ گیتایی دارند می جهانِ سپنتایی است

مینویی غرَنَاَ. از آن گذشته، دیوهایِ برآورند که با گوشِ سر و گوشِ دل شنیدنی است
توانند از گفتنِ سخن راست، فریبکارانه  میآنها نیز توانند دروغ بگویند. گرچه  نمی

 بپرهیزند.
 توانند دروغ بگویند؟ ـ چرا نمی
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چون و چرا  یِ فراگیر و بیتنها در گیتیِ دوگانه روای ،ـ برخی دادهایِ جهانِ هستی
دمان برایِ دست یافتن به گِ گیتی، مرویژه در پهنة تن چراکه، در این میدان، به ندارند؛
 خرد نیازمندِ گزینشِ آزاد هستند.خودپرور

توانند دیوهایِ سپید را از  ـ کسانی که چشمِ بینشی آنان گشوده شده، چگونه می
 مینویی بازبشناسند؟غرَنَدیوهایِ اَ
نان، سانِ دیگر مردمان است، تنها با یک دگرسانی: کالبدِ آ کالبدِ دیوهایِ سپید همـ 

 وخشیشنِ کالبدِ اثیریِ ای جایگزینِ درخششِ تابندة سپنتایی ندارد و تیرگیِ کِشنده
هایِ  درگذشته نیز با همین نشانه از دیگر روان روانِ  دیوهایِ سپیدِگشته است.  ایشان

مینویی ساختار و سازمانی ویژه دارند که غرَنَشوند. دیوهایِ اَ درگذشته بازشناخته می
تابانند  میرا تنها با دریافتِ نوری که باز ندارد. هستی آنان تیِ دوگانهسانی در گیهم
 توان دریافت. می

 ـ نور؟! آیا نور با روشنایی یکی نیست؟
مینو هم غرَنَواژه در واژة اَ ـ واژة نور دگرگون شدة واژة باستانیِ نَغرَ است. این بُن

یِ پرتوهایِ ز خودجنبشان ادهایریزبنیا 0یِشود. پرتوهایِ روشنایی که خودجُنب دیده می
توهایِ یِ پرو خودجنب ساختار شوند. تر باشد، پرتوهایِ فروسرخ خوانده می سرخ پایین

روی،  بدین .جهانِ تاریکی نزدیک استپادپرتوهایِ  یِفروسرخ به ساختار و خودجنب
نمایِ  انیسانِ پرتوهایِ فروسرخِ نورمینویی را همغرَنَاثیری، دیوهایِ اَبینندگانِ گیتیِ 

ا دریابد، ناخودآگاهِ ها ر تواند پادرنگ مغز نمی بینند. از آنجا که درخشندگی می بدونِ
پرتوافشان هایِ  رنگهایِ شناسانندة  دادهرا به گونة آنها  هایِ دریافتی از داده فراروان،

 کند. سازی می همسان هایِ اثیری، واره و رنگ گیتی در
 گویی! یابم چه می ام و درنمی هجان، من گیج شد ـ ببخشید شهین

                                                           

 ـ خودجُنبی: ارتعاش0
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ام را به چالش کشید. اندکی درنگ کردم و  پردازی سخن گیج شدنِ همسرم، تواناییِ
هایِ رازآمیز پیدا کنم.  تر سخن گفتن دربارة ناشناخته اندیشیدم تا روشی برایِ ساده

که دم بارها تالش کردم دگرسانی نور و روشنایی را آشکار کنم. ناکام ماندم و نوید دا
. وگویمان را پی گرفتیم بگویم. گفت او بپرسم و به ام در این باره از دوستانِ فرهیخته

اثیری و دیدنِ خواسته یا ناخواستة دیوها، نگرانیِ  هایِ خسرو دربارة گیتیِ از پرسش
 ای نمایان بود. پرسید: افزاینده

با آنها رویارو  گسترند تا کسانی که خواسته و ناخواسته هایی می ـ دیوها چه دام
 اند را بفریبند؟ شده
دیوهایِ  ای، به هر گونه چهارم و پیدایشِ گرایشِ سوفیانه پس از پویاییِ چاکرایِ ـ

سپید، چه آنها که در گیتی دارایِ زندگیِ گیتایی هستند، چه آنها که مُرده و در گیتیِ 
رمش پویا شده شوند که چاکرایِ چها برند، به سویِ کسی کشیده می اثیری به سر می

. آنان هایِ درندة همیشه گرسنه دارند همانندِ گرگ کرداریدیوها در دوگیتی، است. 
از تازشِ  کنند. پوشی نمی لش پدیدار شده چشماز هیچ کس که گرایشِ سوفیانه در د

ها،  شده نیز رویگردان نیستند. چون گرگ ن به چند یا چندین شکارِ شناساییزما هم
مانِ بهره بردن کنند، بدونِ اینکه توانایی یا ز می 0آورند یا خسته میبسیاری را از پا در
 را داشته باشند. انشاز نیرویِ درونی
 تا پلکند نباشد، دیوها پیرامونش می شکارِ آسانی ،یافته به سوفیگری اگر گرایش

 ای به دست آوردند، بر او بتازند یا با فریبکاری به کارهایی وادارش کنند گاه بهانههر
کنندة غالفِ پاسدارِ کالبدِ اثیریِ وی خواهد بود.  ستکه کاهندة نیرویِ درونی و سُ

یِ سپیدِ دارایِ زندگی در گیتی و دیوهایِ سپیدِ روی، سوفیانِ بزرگ یا همان دیوها بدین
گرفتار در گیتیِ اثیری، شیفتگانِ سوفیگری را، به بهانة آماده شدن و پاالیشِ  درگذشتة
داری، شکنجة  زنده گری، شب هایِ گوناگون، به خودسرزنش از آلودگی خود تن و روانِ

                                                           

 ـ خسته کردن: مجروح کردن0
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ستی و ، تا پیکر و روانِ وی دچارِ سُکنند هایِ خودآزاری وادار می پیکر و دیگر گونه
 ناتوانی شود.
ناتوانی ستی و افتاده، به اندازة بایسته، دچارِ سُ دام گرایِ شوربختِ به فراگیتیهرگاه، 
توانند از راهِ آنها،  آید و دیوها می ر غالفِ نگهبانِ کالبدش پدید مید هایی گردد، روزنه

 ئوذِگونه، آنها بَ و سازمانِ پراکندگیِ آن دسترسی پیدا کنند. بدین اش به نیرویِ درونی
اندازند و دلش را لبریز از بیم و  کالبدِ روانی و تیزکاویِ مغزِ شکارِ خود را از کار می

کار را بیشتر در  سوفیِ تازه خدایان و امید به نویدهایِ آنها شمِکنند. ترس از خ امید می
  کشد. فرومی مُردابِ سوفیگری

 کرد تا کار در چنگِ دیوهایِ سپید، آنها تالش خواهند با گرفتاریِ سوفیانِ تازه
پیمانی با  با خود به گیتیِ اثیری بکشانند تا به هم هایِ ویژه دارند برخی را که توانمندی

کوشند تا چاکرایِ بینشِ ایشان را به  روی، می بدینمینویی وادارشان کنند. غرَنَاَ دیوهایِ
وم رو به کار اندازند. نخست، در آغازِ پویشِ چاکرایِ ششمِ سوفیِ کارآموز، چشمِ س

 . شود درونِ کالبد باز می
پندارند و  می یبینخدا را خودبینی بسیاری از کارآموزانِ سوفیگری این آزمونِ

دیوهایِ سپید دیگر  گیرند که شوند و نیرو می بین می نان خودشیفته و خودبزرگآنچ
شوند و به  شده می خودِ خداانگاشته شیدایِ د آنها را بازی بدهند. چنین کسانی،توانن نمی
پیچد، بروبیایی پیدا  شان در جهان می پردازند. گاه آوازه هایِ شورانگیز می بافی یاوه
شان ستانسپارِ آ ریزند یا جان یابند که زر و گوهر به پایشان می یشیفتگانی م و کنند می
 گردند. می

توانند با وارونه کردنِ کارکردِ  روند و می تر می برخی از سوفیانِ کارآموز پیش
چشم سومِ خود، چشم به دیدنِ گیتیِ اثیری بگشایند و به دیارِ دیوهایِ سپید و دیوهایِ 

 بینند که می را توانند چیستیِ چیزهایی نه می ،پروایانِ نادان مینویی بروند. این بیغرَنَاَ
، خردگراییِ چراکه ؛دارند را درست هایِ پرسش پرسیدنِ تواناییِنه  و دریابند
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 اند. برآمده از پویاییِ چاکرایِ پارثایی را نیازموده، راهیِ گیتیِ اثیری شدهپرسشگرانة 
د و خدایانِ برخاسته از جهانِ تاریکی، سپرده به دیوهایِ سپی وی، سوفیانِ دلر بدین

آزمایند را  بینند و چراییِ رویدادهایی که می پروایِ پرسش از چیستیِ چیزهایی که می
کنند؛  ند و برایِ دیگران بازگو میکن شنوند، باور می نخواهند داشت. تنها سوف را می

 اند. سخن گفته که خدایان یا فرشتگان با آنهاد نپندار می چون
 جهان رازهایِ به همة پندارند می سوفیان با راه یافتن به گیتیِ اثیری، ،آنکه ردیگ

وگو با  از هرگونه گفت ،روی اند و دیگر نیازی به هیچ دانشی ندارند. بدین دست یافته
 کنند. دانشمندان و خردگرایانِ فرزانه یا فرهیخته پرهیز می

 شود. اش آشکار نمی رستیوگو نشود درستی یا ناد اش گفت ـ باوری که درباره
 گویی. ـ آری، درست می
 توان از چاکرایِ چهارم فراتر رفت؟ ـ چگونه می

 توان از دیوها بسیار آموخت. ـ شتاب مکن، می
خواهم از دانشی که تاکنون از  ها ندارم. می ـ نیازی به سوف و آزمودنِ آزموده

ها را ببینم. تاب و توانِ  یفرزانگان فراهم شده آگاه شوم و نادیدنفرهیختگان و سویِ 
 ها را ندارم. با دیوها و دیوانهکشمش 

 ماندة دمنوشم را نوشیدم و گفتم: لبخند زدم. ته
 ـ از تاریکی، سرما و خاموشی دوری کن.

 ام گرفت. پرسید: خنده
 خندی؟ ـ به چه می
 ای؟ در کوه که بودیم، گفتی که هرگز گرایشی به سوفیگری نداشته ـ یادت هست

 ام. ی. به راستی هرگز گرایشِ سوفیانه نداشتهـ آر
گاه دربارة درستی یا  زندگیِ همسرانه، گاه و بی که در آغازِ آوری به یاد میـ 

 کردیم؟ نادرستیِ سخن گفتن به هنگامِ خوردنِ خوراک بگومگو می
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ای  پنداری خاموش نبودن بر سرِ خوانِ خوراک، نشانه ـ آری به یاد دارم. آیا می
 هایِ سوفیانة پنهان؟ گرایش بوده از

تا بر خوانِ خوراک  که کند ای که چه نیازی وادارت می ـ آیا تاکنون اندیشیده
گساری  وارونة این ریستک، هرگاه به میسخن گفتن آغاز کنی؟ درنگ  بی ،نشینی می
 بکوشم تا وادارت کنم سخنی بگویی! باید بسیار ،نشینیم می

 فت. افزودم:خود فرو ر درهمسرم پریشان شد و 
 کنند. کاری می کار هستند. به دام افتادگانشان را نیز وادار به وارونه ـ دیوها وارونه

 ـ هیچ به یاد ندارم که خودآگاهانه گرایش به سوفیگری داشته باشم.
 ـ باید ناخودآگاهت را بکاوی.

 ـ چگونه؟
کودکی تا اکنون  خود از هایِ ها، پندارها، آرزوها و اندیشه ها، خواب انـ باید یادم

 را بازبینی و بازشناسی کنی.
 ـ چگونه این کار را انجام دهم؟
ستی و ناتوانی نگردی. سُ خود را افزایش دهی تا دچارِ ـ نخست باید نیرویِ درونیِ

 باید از فردا زودتر به خانه بازگردی.
 ـ چرا؟ 

ات  البدِ اثیریهایِ ک ـ باید کارهایی برایِ افزایشِ نیرویِ درونی و کاهشِ آلودگی
 انجام بدهی.

هایش سنگین شد. از جا  ناگهان پلک. سردرگم سرش را خاراند و خمیازه کشید
برخاست. برایم دست جنباند و به سویِ خوابگاهمان راه افتاد. خندان برخاستم و 

 س به خوابگاه رفتم، خسرو در آغوشِها را به آشپزخانه بازگرداندم و شستم. سپ جام
برایِ  زده سر جنباندم. چراغ را خاموش کردم و خفته بود. شگفت خوابی سنگین
 هایم بیرون رفتم. شستنِ دندان
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آورد. بیرون  سرودخرد، دگردیسیِ بزرگی پدید می گوشانبا شده  هشکافتنِ پیلة تنید
بینیِ خودآگاهانة ما را بسیار  جهانپویشِ چاکرایِ ششم، آمدن از این پیلة بازدارنده و 

افتد،  تواناییِ دیدنِ ناخودآگاهانة گیتیِ اثیری هرگز از کار نمی با اینکه. کند فراخ می
پردة جداسازندة ، دور و نزدیک انِشده از پیرامونی پذیرفته آمده از باورهایِپدیدپیلة 

 ناپذیرِ سازد. در پیِ جداییِ نرمش را به دیواری ستبر دگرگون می خودآگاهناخودآگاه و 
 شود. میخردستیزی  و بینی کوتاه گرفتارِ هررواین دو بخشِ روان، ف

مان را به روزمرگیِ زندگیِ مرد آورد و هایی پدید می سرودخرد، ریستک گوشان
 نوآوری گرایی، برانگیزانندة واپسکند که در آن ساختارِ  دگرگون می پرور افسردگی

رو  هگرایان روب رویی، پرخاشگری، سرکوب و تازشِ گذشته ای، با ترش در هر زمینه
 شود. می

، دیر یا زود به رفتن در راهِ افزایشِ آگاهی، پرورشِ دانایی و گسترشِ مهرورزی پیش
یافته در پیِ  بنیان خردِخودپرورشکوفایی و بالندگیِ  دخرد،سرو شکافتنِ پیلة گوشان

چشمِ  پرور، گشایشِ شدنِ این پیلة ریستک شکافته انجامد. میپویاییِ چاکرایِ پارثایی 
ست ریگِ درگذشتگان را سُ یدنِ پرسشگرانة گیتیِ اثیری، بنیانِ باورهایِ مردهسوم و د
 کند. می

نیازمندِ دو کارِ  ،سرودخرد گوشانساخته و پرداختة پارثایان، برایِ شکافتنِ پیلة 
 پویشِ دیگر، از کار انداختنِ ایشِ نیرویِ درونیِ کالبدِ اثیری؛بایسته هستند: نخست، افز

دریغ و  . برترین روشِ افزایندة نیرویِ درونی، گسترشِ مهرورزیِ بیوگویِ درونی گفت
ی نیز هایِ کمتر کارآمد توان از روش چشمداشت است. افزون بر مهرآزمایی، می بی

نگری،  ها، روشنایی بخش بهره گرفت. در میانِ این روش نِ نیرویِ زندگیبرایِ ساخت
 .به کار بستروز  شبانه اهِدر هر گ را آن توان کارآمدیِ بسیار دارد که می

هایِ  توان به روشنایی بخشِ درونیِ کالبدِ اثیری، می برایِ افزایشِ نیرویِ زندگی
 آتشتابِ روشناییِ  نگری کرد. نگریستنِ پیوسته به درخششِ کم خورشیدگون خیره
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ها برایِ  سازگاریِ چشمانِ سر با روشناییِ تابنده را در پی خواهد داشت. تواناییِ چشم
گام افزایش داد تا به جایی  به هایِ روشناییِ گیتایی را باید گام نگریستنِ خیره به تابنده

نگریستنِ خیره و پیوسته به  آرام امنگری به خورشید را آغاز کرد و آر که بتوان خیره
 خورشیدِ نیمروز را آزمود.

رویِ شود از پلک زدن پرهیز کرد تا مکشِ نی ی باید تا مینگر هنگامِ روشنایی
تابیِ  در چشم رنجش و بیاین کار،  در آغازِگاه گسست انجام گیرد.  روشنایی بی

آن را  گیریِ آزمون، تیزی و ژرفیِ نگاه، جایِ گذرایی پدیدار خواهد شد که با پی
 خواهد گرفت.
یِ تابشِ روشنایی، تواناییِ دیدنِ جنبا خودنگر، پس از سازگاریِ چشمانش ب روشنایی

به چگونگیِ پویشِ  دیدنِ این پرتوهایِ رنگیروشنایی را خواهد یافت.  پرتوهایِ رنگیِ
درپیِ پرتوهایِ رنگی گاه رویِ  هایِ پی انیچاکراهایِ کالبدِ روانی وابسته است. دگرس

باید تالش  ،نگر به روشنایی کند. خیره ایستاییِ گذرا پیدا می یکی از پرتوهایِ رنگی
 د تا چاکرایِ پدیدآورندة ایستاییدرازا بکشان کند که ایستایی رویِ آن رنگ را به

زمانِ بایسته داشته باشد تا پرتوهایِ روشناییِ گیتایی را به پرتوهایِ روشناییِ اثیری 
دیدِ چشمانِ سر با بینشِ چشمِ اثیری  ،نگری گیریِ روشنایی با پی دگرگون کند.
رنگیِ روشناییِ  گاه به جایِ پرتوهایِ ،نگر به روشنایی شود و خیره هماهنگ می

 ای روشناییِ اثیری را خواهد دید. واره گیتایی، پرتوهایِ رنگ
ها و  هایِ یادمان افزایشِ نیرویِ درونی، پاالیشِ خودآگاه و ناخودآگاه از بازدارندگی

گشوده به دیدنِ گیتیِ اثیری، دلِ  واالیشِ اندیشه، دانش و بینشِ پارثایانِ چشم و آرزوها
دلیر،  کند. آزادگانِ رسِ خدایان و خدایگانِ کوچک و بزرگ آزاد میآنان را از بندِ ت
دیرپایِ به کالبدِ خردستاییِ ، گرایی واپسهرگونه چون و چرا از  پس از رهاییِ بی

هایِ  با دلیری، پایه گذارند و ای نو بنیان می اندیشه ؛دمند جانی دوباره می آزادگان
. با جانِ گرفتنِ خردستایی، کیشِ شکنند هم میدر گرا را  سرودخردِ واپس استوارِ گوشان
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ستیزِ دیوپرست از  یابد تا برایِ فروکشیدنِ دیندارانِ زندگی مزدیسنا پیروانی نوگرا می
افروزی، خیزشیِ فرهنگی بر پا  گستری، ویرانگری و جنگ تختِ خودکامگی، تباهی

به پایة پیری آماده  خویشکاریِ دشواری که مهرپویانِ دلیر را برایِ راه یافتن دارند.
 گرداند. می

تندی به  رِرخِگشتم که آوایِ خِ هایم به خوابگاهمان بازمی از شستنِ دندان پس
هایم افزودم و خود را به خوابگاه رساندم. تا چراغ را  . بر شتابِ گامگوشم رسید

چسبیده به کالبدِ  . دیوِ سبزگونِروشن کرد، خسرو را گرفتار در چنگِ خفتک دیدم
خسرو از خواب چراغ، به زیرِ زمین گریخت. ناگهان  روشناییِ همسرم با تابشِ ریِاثی

 تراوید. لرزید و خوی از سر و رویش می پرید. پیکرش می
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 نمود. و ابرآلود می گرفته ای، ماهِ سالی ویژه و افسانه از دی 0ردادروزپگاهِ اَمُ آسمانِ
نشست.  و زمینِ نمناک می درختان برهنة سارِشاخ بر و دباری می آرام و نرم ،برف

 آوایِ .بودم دوخته برف بارشِ به چشم میز و دست زیر چانه، نشسته و آرنج بر رویِ
 پراکند. پیچید و آرامش می می ، در باغِ هنرمندانسنتور تکنوازیِ

ن اهِ فرارسیدنِ پایانِ جهار به شده به شیدایانِ چشم د دادهنوی زمانِپس از  هفت روز
، در بامدادِ پرور ای دیوانه جهانیان از هیاهویِ جهانیِ برپاشده پیرامونِ افسانهآسودنِ  و

 .امردادروزی دگرگونه، از مرزِ مهرپویایی گذشتم و به پایة پیری رسیدم
گذشت. نگاهم با  بودم رویِ سایبانی که زیرش نشسته ای سیاه از گذرگاهِ روبه گربه

ا دیدم که د و به سویِ خیابانِ ایرانشهر رفت. شاهین رخرامشِ آسودة او همراه گردی
پیاده شد و به سویِ باغ آمد. گربة سیاه از باغ بیرون  از خودرویِ همگانیِ نارنجی

زده گردن کشیدم تا ببینم  رفت، از خیابان گذشت و ناگهان پا به گریز نهاد. شگفت
 روند. رو پیش می پیاده که دیدم چند دختربچة خندان درچه چیزی گربه را گریزانده 

م آمد. جنباندم. از جا برخاستم. به سویشاهین به سایبان نزدیک شد. برایش دست 
ه یکدیکر را به بر گرفتیم. بوسه بر رویِ هم زدیم و سپس دست یکدیگر را دوستان

  :رویم نشست و پرسید فشردیم. روبه
                                                           

 ـ امردادروز: روزِ هفتمِ هر ماه، در گاهشمارِ بِهدینی0
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 یابی؟ آزمودنِ پیریِ زودرس را چگونه درمیـ 
 سخ دادم:خندیدم و پا

 شمار. نبردی دشوار پیشِ رو داریم. و ما کم تنگـ کار بسیار است، زمان 
 شمار نیستیم! کمـ 

گنجشکی از راه رسید و بر تکه نانی پشتِ سرِ شاهین، کالغی در گذرگاه نشست. 
سوی رفت و گنجشک را پراند. آوایِ درود  افتاده رویِ زمین نوک زد. پرندة سیاه بدان

درنگ برخاستم. فرانک  ا شنیدم. شاهین برخاست و پاسخِ او را داد. بیگفتنِ فرانک ر
بستانِ بوسه از هم دور شدند. پا  پس از بدهو شاهین یکدیگر را به آغوش کشیدند و 

 بوسه دادم و بوسه گرفتم. را در بر فشردم، پیش گذاشتم و پیربانویِ زیباروی
، دیگر دوستانمان هم به ما زمانی نگذشته کوتاهوگو آغازیدیم.  نشستیم و گفت

هم نشسته و میزِ چهارگوش را در میان گرفته بودیم. رهگذرانِ  دو کنارِ هبوپیوستند. د
گمان از خود  گذشتند. بی می شتابان و ن را نگریستهما زده گردهمایی شمار، شگفت کم
، نیی زمستاهایِ گرمِ خود بیرون آمده، در سرمایِ پگاه پرسیدند که چرا از خانه می

 ایم. آنجا گرد آمده
به هنگام  نابه زدگیِ خود را از فراخوانده شدنِ توانستند شگفت فرناز و پریسا نمی

فرانک سخنرانی پنهان نگاه دارند.  ،در باغی همگانی نشده، ریزی ی از پیش برنامهنشست
ز ه و فشرده، ا. بسیار کوتامان پاسخ دهد هایِ ناپرسیدة دوستان آغاز کرد تا به پرسش

ان و خردستاییِ مزدیسنان سخن گفت؛ یِ مهرپرستخردگراییِ پوریوتکیشان، خردورز
هایِ پیروِ کیشِ مزدیسنا در فراگیر کردنِ باورها، منش  0به چراییِ ناکامیِ اَشَوَن سپس

  خسرویی پرداخت و گفت: و روشِ مزدیسنایی در روزگارانِ کی
پارثایانِ مهرپویاشدة یدایشش بود. اندیشة مزدیسنایی بسیار جلوتر از روزگارِ پـ 

کردند و با واالیشِ اندیشه و بینشِ خود به  شتابان پیشرفت می پرورانندة کیشِ مزدیسنا
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پافشاری بر ستایشِ شدند.  دور میبسیار خود  مردمانِ روزگارِ ازای روزافزون،  گونه
در ر و کردار، از آن در پندار، اندیشه، گفتا دانگ چون و چرایِ خرد و پیرویِ شش بی

از سویِ دیگر،  ناپذیرفتنی بود.برایِ مردمانِ ترسان از دیوها  ها، ها و جای همة گاه
رسیدنِ پیرانِ اَشَوَن به پایة گروثمانی و به آغوش کشیدنِ مرگِ خودخواسته از سویِ 

 کرد: رفت می پارثه را گرفتارِ پس، بریده از گیتی خسروانِ دل کی
 شـــاه بـــه ایرانیـــان گفـــت فرخنـــده

 

ــین    ــما را هم ــردا ش ــه ف ــت راه ک  س
 

 اکخـ  چو من بگـذرم زیـن فرومایـه   
 

 شـــما را بخـــواهم ز یـــزدانِ پـــاک 
 

ــر کســی     ــدرود کــردن رُخِ ه ــه پَ  ب
 

ــی     ــان بسـ ــا آبِ مژگـ ــید بـ  ببوسـ
 

ــت  ــر گرف ــاک در ب ــه پ ــالن را هم  ی
 

 بـــه زاری خروشـــیدن انـــدرگرفت 
 

 همــی گفــت کاشــی مــن ایــن انجمــن 
 

 نتوانســــتمی بُــــرد بــــا خویشــــت 
 

ــران   ــد از ایـ ــی برآمـ ــپاه خروشـ  سـ
 

 کـرد راه  که خورشید بـر چـرخ گـم    
 

ــرده  ــسِ پ ــرد و زن  پ ــودکِ خُ ــا ک  ه
 

 بــه کــوی و بــه بــازاربر انجمــن     
 

 خروشـــــیدن و نالـــــه و آه بـــــود
 

 بــه هــر برزنــی مــاتمِ شــاه بــود      
 

ــاه    ــت ش ــان گف ــان آن زم ــه ایرانی  ب
 

ــین    ــما را هم ــردا ش ــه ف ــت راه ک  س
 

ــام و هــر آن ــد ن ــژاد کــس کــه داری  ن
 

ــاد   ــید شـ ــید باشـ ــه دادار خورشـ  بـ
 

 مــن اکنـــون روان را همــی پـــرورم  
 

ــک   ــا نی ــه ب ــذرم  ک ــی بگ ــامی هم  ن
 

 ســـرای نبســـتم دل انـــدر ســـپنجی  
 

ــای     ــدم رهنم ــروش آم ــا س ــدان ت  ب
 

 خواسـت  این و از پایگـه اسـپ   بگفت
 

 0ز لشـــکرگه آوازِ فریـــاد خاســـت 
 

برایِ  مزدیسنا دیگر پیرانِ پایه از گیتی، تالشِ با بیرون رفتنِ پیرانِ گروثمان
د که ش ای فراهم می آرام زمینه ، آرامروی از آنان و کاهشِ پرورشِ مهرپویان دنباله

  لهراسپی سرورانِ پارثه شوند. کارآموزانِ
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ای تازه از کشورداری پدید آورد و  گیریِ پیرانِ مزدیسنا از کشورداری، گونه کناره
گریزی  برآمده از گیتی که پادشاهاناین با. شدندپدیدار  0هایِ خودسر پادشاهی
، دانستند را شایستة بر سر نهادنِ تاجِ پادشاهیِ کشورِ آزادگان نمی لهراسپ کیخسرو
 ، پس از رفتن کیخسرو به جهان مینو،آوردندخسرو به شمار  پ را جانشینِ کیلهراس
 بند ماندند: مانی که با بسته بودند پایبه پی

 رِ شــاهچـو لهراســپ آگــه شــد از کــا 
 

ــه راه    ــا او ب ــد ب ــه بودن ــردان ک  ز گُ
 

 نشســت از بــرِ تخــت بــا تــاجِ زَر    
 

ــن   ــردانِ زر یــ ــد گُــ ــر برفتنــ  کمــ
 

ــود   نشســتند هــر کــس کــه پُرمایــه ب
 

ــران  ــداران گـ ــود وُزان نامـ ــه بـ  پایـ
 

 نگه کـرد لهراسـپ بـر پـای خاسـت     
 

 بــه خــوبی بیاراســت گفتــارِ راســت 
 

ــپاه   ــرانِ سـ ــت ای سـ ــه آواز گفـ  بـ
 

 پنــد و انــدرزِ شــاه   شــنیده همــه  
 

 که از تختِ من نیست شـاد  کس هر آن
 

ــاد    ــه ی ــرو ب ــدِ خس ــی پن ــدارد هم  ن
 

 مرا هرچـه فرمـود و گفـت آن کـنم    
 

ــنم     ــان ک ــی و فرم ــه نیک ــم ب  بکوش
 

ــدرز او دســت بــاز     ــما نیــز از ان  ش
 

ــید راز   ــن نپوشــ ــد و از مــ  مداریــ
 

 گنهکـــار باشـــد بـــه یـــزدان کســـی
 

ــی     ــد بس ــاهان نخوان ــدرزِ ش ــه ان  ک
 

ـ   د و نیــک ازیــن هرچــه داریــد یــادب
 

ــاد     ــد گش ــر ببای ــن ب ــه م ــر ب  سراس
 

ــام   ــورِ سـ ــخ وُرا پـ ــین داد پاسـ  چُنـ
 

 سـت نـام   که خسـرو تُـرا تـاج بُـرده     
 

 ام پنــــد و انــــدرزِ اوی  پذیرفتــــه
 

 نیابـــد گـــذر پـــای بـــر مـــرزِ اوی 
 

 تــو شــاهی و مــا یکســره کِهتــریم    
 

 ز رای و ز فرمـــانِ تـــو نگـــذریم   
 

 رکــه هســتمــن و رســتم و زاولــی ه
 

ــت     ــالنیم دس ــو برنگس ــرِ ت ــه مه  ب
 

 کس کـه او جـز بـرین ره بُـوَد     هر آن
 

ــوَد   ــه بُـ ــت کوتـ ــی وُرا دسـ  ز نیکـ
 

ــنید   ــتان ش ــارِ دس ــپ گفت ــو لهراس  چ
 

ــید    ــر برکش ــرد و س ــرین ک ــرو آف  ب
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ــتی    ــز داورِ راسـ ــت کـ ــین گفـ  چُنـ
 

 شــــما را مبــــادا کــــم و کاســــتی 
 

 کـــه یـــزدان شـــما را بـــدان آفریـــد
 

 شــود ناپدیــد  هــا کــه رویِ بــدی  
 

ــان ــک  جه ــشِ نی ــادروز  بخ ــرِ ش  اخت
 

 شــما را ســپرد آن زمــان نیمــروز    
 

 کنون پادشاهی جز آن هرچـه هسـت  
 

ــه دســت   ــد ب ــد چندانکــه بای  بگیری
 

ــیده نیســت   ــنج بخش ــما گ ــا ش ــرا ب  م
 

ــی   ــاهی یک ــن و دوده و پادش ــت ت  س
 

ــان    ــه داری نه ــا چ ــودرز گفت ــه گ  ب
 

ــان    ــوانِ جهـ ــوی از دل ای پهلـ  بگـ
 

ــ  ــت گ ــدو گف ــنم ب ــک ت ــن ی  ودرز م
 

ــی گیــو و بهــرام و بــی بیــژنم    کــه ب
 

ــم سراســر کــه دســتان بگفــت  ــر آن  ب
 

 ازو مـــن نـــدارم ســـخن در نهفـــت 
 

ــت   ــتم نخس ــاه گف ــا ش ــه ب ــانم ک  چُن
 

 بــدین مایــه نشکســت عهــدِ درســت 
 

ــو شــاهی و مــا سربســر کِهتــریم      ت
 

 0ز فرمـــان و پیمـــان تـــو نگـــذریم 
 

اه دانشی و بینشی خود را از دست داد پس از بر تخت نشستن لهراسپ، پارثه جایگ
انگیز شدند که در یادآوری تبار لهراسپ در سخن  رفتی شگفت و ایرانیان گرفتار پس
روزگارِ پادشاهیِ کیانیان به سر رسید و کیشِ گونه  شده بود. بدینکیخسرو آشکار 
ستوار پس از نشستن بر تختِ پادشاهی، برایِ ا لهراسپرفت گردید.  مزدیسنا دچارِ پس
نو پی  یپایتختی برگزید و در آنجا پرستشگاهخود، شهرِ بلخ را به  یِکردنِ فرمانروای
 را گردِ هم آورد: های گوناگونة دانایانِ کشورهم افکند تا در آنجا

ــه روم از آن پــس فرســتاد کــس  هــا ب
 

ــادبوم    بــه هنــد و بــه چــین و بــه آب
 

 ز هر مـرز هـر کـس کـه دانـا بُدَنـد      
 

ــانش   ــه پیمـ ــدر بـ ــد  انـ ــا بُدَنـ  توانـ
 

ــد راه  ــوری برگرفتنــ ــر کشــ  ز هــ
 

 برفتنــد پویــان بــه نزدیــکِ شــاه     
 

ــخ   ــور و تل ــر ش ــیدند ه ــش چش  ز دان
 

ــخ      ــه بل ــدی ب ــام چن ــا ک ــد ب  ببودن
 

 یکــــی شارســــانی بــــرآورد شــــاه
 

 پُــر از بــرزن و کــوی و بازارگــاه    
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ــده    ــنِ س ــایِ جش ــی ج ــر برزن ــه ه  ب
 

ــکده     ــردش آتش ــر گِ ــرد ب ــه گِ  هم
 

 زین بــه نــامیکــی آتشــی ســاخت بــر
 

 0که بُد بـا بزرگـی و بـا ژیـژ و کـام      
 

هایِ  آموزه .دگرگون گرداند 2را به جایگاهی با ژیژ پرستشگاهِ نوبنیادلهراسپ، 
جانِ  یوپرستانهایِ خردستیزانة د باورها و آئین فراموش شد. خردستایانة کیشِ مزدیسنا

این  ریزی شود. تی پیبستری فراهم گردید تا بنیادِ بهدینیِ زرتش و ای یافت تازه
سری پُرباد داشتند و جویانِ گشتاسپی را فراهم کرد که  دگرگونی، زمینة پرورشِ جاه
 خواهانِ تاج و تخت بودند:

ــاه     ــردارِ م ــه ک ــودش ب ــد ب  دو فرزن
 

 ســزاوارِ شــاهی و تخــت و کــاله    
 

ــام گُ ــرشتاســپ و دیگــر زَیکــی ن  ری
 

ــر ه     ــرِ ن ــدی س ــر آوری ــه زی ــیر ک  ش
 

 ی از پـــدرگذشـــته بـــه هـــر دانشـــ
 

ــر    ــرآورده س ــردی ب ــه م ــکر ب  ز لش
 

ــرافراز و دو نیـــک ــاهِ سـ ــی دو شـ  پـ
 

ــی نبیــــره جهانــــدار کــــاوس   کــ
 

ــاد    ــپ ش ــانِ لهراس ــدی ج ــان بُ  بدیش
 

ــاد    ــپ ی ــردی ز گشتاس ــان نک  وُزیش
 

 که گشتاسـپ را سـر پُـر از بـاد بـود     
 

ــا  ــود روُزان کـ ــاد بـ  لهراســـپ ناشـ
 

 چُنــین تــا برآمـــد بــرین روزگـــار   
 

ــر از درد گش  ــهریارپُـ ــپ از شـ  تاسـ
 

 چُنان بُدکه در پارس یک روز تخـت 
 

 درخــت افشــان نهادنــد زیــرِ گُــل   
 

 بفرمــــود لهراســــپ تــــا مِهتــــران
 

ــران   ــکر سـ ــدی ز لشـ ــد چنـ  برفتنـ
 

 بر یکـی جـامِ مـی خواسـتند     به خوان
 

 دلِ شـــــاهِ گیتـــــی بیاراســـــتند   
 

 چو گشتاسپ می خورد بر پای خاست
 

 چُنین گفت کای شاهِ با داد و راسـت  
 

ــه شــاهی ــاد ب ــو فرخنــده ب  نشســتِ ت
 

ــاد    ــده ب ــو زن ــام ت ــاودان ن ــان ج  هم
 

 تُــــرا داد یــــزدان کــــاله و کمــــر
 

ــاه  ــر شـ ــی دگـ ــر کـ ــروِ دادگـ  خسـ
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ــده    ــی بن ــن یک ــون م ــر دَرَت کن  ام ب
 

 ی اختــــر و افسَــــرَت  پرســــتنده 
 

ــرد    ــه م ــردان ب ــی را ز م ــدارم کس  ن
 

 گـــر آینـــد پیشـــم بـــه روزِ نبـــرد 
 

ــوار  ــامِ ســ ــتمِ زالِ ســ ــر رســ  مگــ
 

ــارزار     ــی ک ــازد کس ــا او نس ــه ب  ک
 

 خسرو از تو پُراندیشـه گشـت   چو کی
 

ــت    ــود اندرگذش ــاج و خ ــرا داد ت  تُ
 

 گـــر ایدونکـــه هســـتم از ارزانیـــان
 

 0مرا ده تـو ایـن تـاج و تخـتِ کیـان      
 

به همراهِ لشکریانِ در پیِ پذیرفته نشدنِ درخواستِ گشتاسپ از سویِ لهراسپ، او 
پس از راهی شدنِ گشتاسپ، لهراسپ آگاه شد و  .دگردی تانوسزیرِ فرمانش، راهیِ هند

درنگ زریر را برایِ بازگرداندنِ او روانه کرد. زریر، پیش از رسیدنِ گشتاسپ به  بی
خشمِ گرداند.  شده را به پایتخت بازمی هندوستان، خود را به او رسانده و برادرِ سرکش

راهِ به تنهایی، و را واداشت که ا کاوسی، ایشِ لهراسپ به کاویانِ کیگشتاسپ از گر
جوی آگاه شد، زریر و بخردان را به  روم را در پیش بگیرد. لهراسپ از رفتنِ پسرِ گاه

موبد از لهراسپ خواست که کسانی را برایِ یافتنِ گشتاسپ راهی فراخواند.  2سگالش
 پپادشاهی را به گشتاس تختِ با سرنوشت ستیز نکند و کند و پس از بازگرداندنش،

 گسیل شدگان برایِ یافتنِ پسرِ پادشاه، او را نیافتند و ناکام بازگشتند. بسپارد.
 1جوییِ دخترِ مِهترِ ها سرگردانی در کشورِ روم، به بزمِ جفت گشتاسپ پس از ماه

 ،ن رویداداز آپس  شود. به همسری برگزیده می رود و از سویِ کتایون اهِ روم میپادش
دخترِ  و از خواستگارِ کند ینیِ دخترانش را دگرگون میپادشاهِ روم شیوة همسرگز

تواناییِ هماوردی با  یکس ،برود که در روم جنگِ گرگیخواهد که به  میانینِ خود می
به نبرد با گرگ  پادشاه درخواستِ خواستگارِ دخترِبه  آن را نداشته است. گشتاسپ

 دخواه می نیز 0شدخترِ کِهتر خواستگارِ گردد. پادشاهِ روم از پیروز بازمی د وشتاب می
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برود که مردمانِ روم را به ستوه آورده بود. خواستگارِ دخترِ  اژدهایی به جنگِ
 کند که آن اژدها خواهش می شود و می گشتاسپ هم دست به دامانِکوچکِ پادشاه 

گشتاسپ به جنگِ اژدها  پادشاه گردد. کوچکِ دخترِ را بکشد تا او نیز همسرِ
  آورد. زیِ دیگری به دست میپیرورود و  می
پادشاهِ روم او را با آشکار شدنِ رازِ کشته شدنِ گرگ و اژدها به دستِ گشتاسپ،  

نشاند تا با بهره گرفتن از جنگاوریِ  خواند و بر تختِ بزرگی می به کاخ خود فرامی
خزران، باژخواهیِ پادشاهِ روم از پادشاهِ مانندش، از پادشاهانِ جهان باژخواهی کند.  بی

خشم او را برانگیخت. خزران سپاه آراسته و به سویِ روم لشکر کشیدند تا جهانیان 
جویانِ  افروزیِ جاه از جنگکه زمانی دراز از جنگ و کشتار آسوده بودند، بارِ دیگر 

گرم به جنگاوریِ پهلوانِ بیگانه  رومیان، پشت داری و ناشادی بیازمایند. خودکامه، داغ
 خواند، به جنگِ خزران رفتند. اد میخزکه خود را فر 
د. چندی پس از این جنگ، پادشاهِ روم خزران در نبرد با گشتاسپ کشته شپادشاهِ 

فرستد و از پادشاهِ  غامی برایِ لهراسپ میهماورد، پی دلگرم از داشتنِ جنگاوریِ بی
آگاه شدنِ  رگاهِ لهراسپ ورسیدنِ فرستادة پادشاهِ روم به بابا  خواهد. می آزادگان باژ

شود تا  ایران از پیغامِ باژخواهانة رومیان، فرستادة رومی به پرسش گرفته می پادشاهِ
یابد که فر خزاد،  رازِ گستاخ شدنِ قیصر آشکار شود. لهراسپ از سخنانِ فرستاده درمی

را  ،زریرپسرِ دیگرش، ، ایران پادشاهِ پیوسته. روم به سپاهِهمان گشتاسپ است که 
فرستد تا کشور را از جنگ با روم  به سویِ گشتاسپ می هایِ پادشاهی شانمراه با نه

ی لهراسپ پس از واگذاریِ پادشاه رسد. گونه، گشتاسپ به آرزویش می بدین دور کند.
شود که خود بنیان گذاشته بود و دیگر نشانی از  به گشتاسپ، راهیِ پرستشگاهی می

 د:خواندن داشت و آن را نوبهار میپارثه بودن ن
 چو گشتاسـپ را داد لهراسـپ تخـت   

 

ــت    ــت رخـ ــد و بربسـ ــرود آمـ  فـ
 

ــار     ــدان نوبه ــد ب ــزین ش ــخِ گُ ــه بل  ب
 

ــزدان  ــه ی ــار  ک ــدان روزگ ــتان ب  پرس
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 مـــر آن خانـــه را داشـــتندی چُنـــان
 

 کــه مــر مک ــه را تازیــان ایــن زمــان 
 

ــزدان  ــه شــد شــاهِ ی ــدان خان  پرســت ب
 

 فــرود آمــد آنجــا و بنشســت پســت 
 

ــرین  ــت آن درِ آفــ ــه را ببســ  خانــ
 

ــه را    ــه بیگان ــدر آن خان ــت ان  نَهِش
 

 پرســـتش پـــالس  بپوشـــید جامـــه 
 

ــپاس    ــد س ــرد بای ــان ک ــرد را چُن  خ
 

ــوی    ــت مـ ــاره فروهشـ ــد یـ  بیفگنـ
 

 ســـویِ روشـــنِ دادگـــر کـــرد روی 
 

 همـی بـود سـی ســال پیشـش بـه پــای     
 

ــر آن  ــدای   ب ــد خ ــتید بای ــان پرس  س
 

ــید را   ــرد خورشـ ــی کـ ــایش همـ  نیـ
 

 0را چُنـــان بـــوده بُـــد راه جمشـــید 
 

گیریِ لهراسپ از پادشاهی و سرگرم شدنش به نیایش در پرستشگاهِ نوبهارِ  کناره
برآوردنِ بهدینیِ زرتشتی، با سر  بلخ، بسترِ پیدایشِ بهدینیِ زرتشتی را فراهم کرد.

درنگ،  گسترشِ خودکامگی خود یافت و بی آن را دستاویزی خوب برایِ گشتاسپ
پنداشت به اندازه  را بگستراند. آن هنگام که میسپاه به کار انداخت تا بهدینی 

از پرداختنِ باژ به پادشاهِ چین سرپیچی کرد. آگاهیِ ارجاسپ از  ،نیرومند شده است
 :نِ گشتاسپ، واکنش او را برانگیختچراییِ سرکش شد

 چو یـک چنـد گاهـان برآمـد بـرین     
 

 درختــی پدیــد آمــد انــدر زمــین     
 

ــاخ   ــویِ ک ــر س ــپ ب ــوانِ گشتاس  از ای
 

ــن   ــی گَشَـ ــاخ  درختـ ــیخِ بسیارشـ  بـ
 

ــرد   ــارش خ ــد و ب ــرگ او پن ــه ب  هم
 

 کسی کز خرد بـر خـورد کـی مِـرَد     
 

ــته ــت  خجسـ ــامِ او زردهُشـ ــی نـ  پیـ
 

 کــز آهرمَنــی دســتِ گیتــی بشُســت  
 

 بـــه شـــاهِ کیـــان گفـــت پیغـــامبرم 
 

ــون آورم   ــرد رهنمـ ــو خـ ــویِ تـ  سـ
 

 آفـــرین گفـــت بپـــذیر دیـــن جهـــان
 

ــین     ــمان و زم ــدین آس ــن ب ــه ک  نگ
 

ــی  ــه ب ــرآورده  ک ــش ب ــاک و آب  ام خ
 

 ام نگه کـن بـدین تـاش چـون کـرده      
 

ــس     ــرد ک ــین ک ــد چُن ــا توان ــر ت  نگ
 

 مگر من که هسـتم جهانـدار و بـس    
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 گر ایدونک دانی که مـن کـردم ایـن   
 

 آفـــرین مـــرا خوانـــد بایـــد جهـــان 
 

ــ    دینِ اویز گوینــــده بپــــذیر بهـــ
 

ــینِ اوی   ــاموز ازو راه و آیــــ  بیــــ
 

 نگــر تــا چــه گویــد بــرآن کــار کــن
 

ــخن     ــان و س ــزین از جه ــرد برگ  خ
 

 بیــــاموز آیـــــین و دیـــــنِ بهـــــی 
 

ــی   ــه ب ــی   ک ــد مِه ــاخوب باش ــن ن  دی
 

ــ  ــاه بهـ ــنید ازو شـ ــو بشـ  دینِ اویچـ
 

ــینِ اوی   ــذرفت ازو راه و آیـــ  بپـــ
 

ــر   ــر خ زریــ ــردارش فــ ــرده بــ  نَبــ
 

ــده  ــر  کجــا زن ــه زی ــدی ب ــل آوری  پی
 

 شـــهِ پیرگشـــته بـــه بلـــخ وُ شـــاهان
 

ــخ   ــشِ او گشــته تل ــر دلِ ری ــان ب  جه
 

ــوران   ــر کشـ ــانِ هـ ــران و بزرگـ  سـ
 

 بزشـــــکانِ دانـــــا و گُنـــــدآوران 
 

ــد  ــین آمدنـ ــاهِ زمـ ــویِ شـ ــه سـ  همـ
 

 ببســـتند کُســـتی بـــه دیـــن آمدنـــد 
 

ــزدی   ــر هِ ایــ ــد آن فــ ــد آمــ  پدیــ
 

ــدی   برفــــت از دلِ بدســــگاالن بــ
 

ــر از نــورِ مینــو ببُــد دخمــه      هــا پُ
 

ــه    ــد تخم ــاک ش ــودگی پ ــا وُر آل  ه
 

 پــس آزاده گشتاســپ بَرشــد بــه گــاه 
 

ــپاه  ف  ــور س ــه کش ــو ب ــر س ــتاد ه  رس
 

ــدان  ــان موبـ ــدر جهـ ــدش انـ  پراگنـ
 

ــدان   ــرِ آذران گنبـــ ــاد از بـــ  نهـــ
 

 نخســــت آذرِ مهربُــــرزین نهــــاد  
 

 بـه کَشـمَر نگـر تــا چـه آیـین نهــاد      
 

ــود از بهشـــت  ــروِ آزاده بـ  یکـــی سـ
 

ــت   ــدر بکِشـ ــیشِ درِ آذر انـ ــه پـ  بـ
 

 نبشــــتش بــــرآن زادســــروِ ســــهی
 

ــی    ــنِ به ــپ دی ــذرفت گشتاس ــه پ  ک
 

ــر ــوا کــ ــروِ آزاد راگــ ــر ســ  د مــ
 

ــرد داد را   ــتراند خــ ــین گســ  چُنــ
 

ــالیان     ــرین س ــد ب ــدی برآم ــو چن  چ
 

ــان    ــتش می ــتبر گش ــرو اس ــرآن س  م
 

ــت آزاده  ــان گشـ ــروِ بلنـــد  چُنـ  سـ
 

ــد    ــتی کمن ــردِ او برنگش ــر گِ ــه ب  ک
 

ــاخ    ــت و بسیارش ــیاربُن گش ــو بس  چ
 

ــوب    ــی خ ــرِ او یک ــرد از ب ــاخ بک  ک
 

  و پهنــا چهــل  چهــل رَش بــه بــاال  
 

 بُنـــه انـــدرو آب و گِـــلنکـــرد از  
 

ــاک  ــرآوردش از زَر  پـ ــوان بـ  دو ایـ
 

 زمیــنش ز ســیم و ز عنبــرش خــاک 
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ــید را  ــد جمشـــ ــر نگاریـــ  بروبـــ
 

 پرســتنده مــر مــاه و خورشــید را    
 

 فریـــدونش را نیـــز بـــا گاوســـار   
 

 بفرمــود کــردن بــر آنجــا نگــار     
 

 همـــه آذران را بـــر آنجـــا نگاشـــت
 

 نگر تا چُنان کامگـاری کـه داشـت    
 

ــو   ــو نیک ــاخِ زر چ ــامور ک ــد آن ن  ش
 

 بـــه دیوارهـــا دُرنشـــانده گهـــر    
 

 ی آهنــــین بکــــردش یکــــی بــــاره
 

ــین      ــاهِ زم ــرد ش ــدرو ک ــت ان  نشس
 

 فرســـتاد هرســـو بـــه کشـــور پیـــام
 

 که چون سروِ کشمر به گیتـی کـدام   
 

ــدای   ــن خـ ــتاد زی مـ ــو فرسـ  ز مینـ
 

 مــرا گفــت زینجــا بــه مینــو گــرای  
 

ــدِ مــن بشــنوید  ــن پن  کنــون هرکــه ای
 

ــویِ   ــاده س ــمر رویــد   پی ــروِ کش  س
 

ــت  ــم زردهشـ ــد از تَهَـ ــد پنـ  بگیریـ
 

 بُــتِ چــین مداریــد یَشــت بــه ســویِ 
 

 شـــاهِ ایرانیـــان  بُـــرز و فـــرِ بـــه 
 

ــتی همـــه بـــر میـــان    ببندیـــد کُسـ
 

ــد   ــتن رویـ ــتی ببسـ ــینِ کُسـ ــه آیـ  بـ
 

ــایه   ــدین سـ ــد  بـ ــروبُن بغنویـ  ی سـ
 

ــد روی ــدِ آذر آریـــ  ســـــویِ گنبـــ
 

ــت    ــامبرِ راس ــانِ پیغ ــه فرم ــوی ب  گ
 

 رمـــانش انـــدر جهـــان  پراگنـــد ف
 

ــان   ــویِ مِهـ ــداران و سـ ــویِ نامـ  سـ
 

ــانِ اوی   ــه فرمـ ــداران بـ ــه نامـ  همـ
 

 ســـویِ ســـروِ کشـــمر نهادنـــد روی 
 

 پرستشکده گشت از آن سان به پُشـت 
 

ــت انــدرو دیــو را زردهشــت      ببس
 

ــی   ــدانی همـ ــوان ار نـ ــتیش خـ  بهشـ
 

 چــرا ســروِ کشــمرش خــوانی همــی  
 

ــه  ــرا ک ــت  چ ــالِ بهش ــوانی نه  ش نخ
 

 یـانش بـه کشـمر بکِشـت    که شـاهِ ک  
 

ــار   ــرین روزگ ــد ب ــدی برآم ــو چن  چ
 

ــهریار     ــرِ شـ ــود اختـ ــته ببـ  خجسـ
 

ــر  ــان گفــت زردشــتِ پی ــه شــاهِ کی  ب
 

ــر   ــن نباشــد هژی ــا ای ــنِ م  کــه در دی
 

 کــه تــو بــاژ بــدهی بــه ســاالرِ چــین 
 

ــن     ــد ای ــا باش ــنِ م ــدرخورِ دی ــه ان  ن
 

ــتان  ــز همداســ ــدین نیــ ــم بــ  نباشــ
 

 کــه شـــاهانِ مـــا در گـــه باســـتان  
 

 رکان نـداد ایـچ کـس بـاژ و سـاو     به ت
 

 بـــرین روزگـــارِ گذشـــته بتـــاو     
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ــز    ــه نی ــا ک ــپ گفت ــذرفت گشتاس  بپ
 

ــز   ــار چیـ ــن بـ ــایمش دادن ایـ  نفرمـ
 

 دیــوی ازیــن  پــس آگــاه شــد نــر ه   
 

 هم اندر زمان شـد سـویِ شـاهِ چـین     
 

 بــدو گفــت کــای شــهریارِ جهــان    
 

 جهــان یکســره از کِهــان و مِهــان    
 

ــو   ــانِ تـ ــد فرمـ ــای آوریدنـ ــه جـ  بـ
 

ــو ن  ــانِ تـ ــیشِ پیکـ ــی پـ ــد کسـ  تابـ
 

ــپ  ــپ گشتاس ــورِ لهراس ــر پ ــاه مگ  ش
 

ــپاه    ــان س ــویِ ترک ــی س ــه آرد هم  ک
 

 بکــــرد آشــــکارا همــــه دشــــمنی
 

ــی      ــارد من ــرد ی ــن او ک ــو چُ ــا ت  اب
 

ــیش    ــت ب ــزاران سوارس ــد ه ــرا ص  م
 

ــیش   ــت پ ــر بخــواهی بیارم ــه گ  هم
 

ــارِ اوی  ــویم از پـــسِ کـ ــا شـ ــا تـ  بیـ
 

ــارِ اوی   ــگ و پیگـ ــیم از جنـ  نترسـ
 

ــو ارج ــو  چ ــارِ دی ــنید گفت ــپ بش  اس
 

ــان    ــاهِ گیه ــد از گ ــرود آم ــدیو ف  خ
 

ــد  ــار شـ ــدوه او سســـت و بیمـ  از انـ
 

ــد     ــرآزار شـ ــان دل پُـ ــاهِ کیـ  ز شـ
 

 تگینــانِ لشــکرش را پــیش خوانــد   
 

ــد     ــان بران ــیشِ ایش ــخن پ ــنیده س  ش
 

ــران   ــز ایـ ــا کـ ــد گفتـ ــین بدانیـ  زمـ
 

 دیــن بشــد فــر ه و دانــش و پــاک    
 

 آوری یکـــی جـــادو آمـــد بـــه دیـــن
 

ـ    ران بــه دعــویِ پیغــامبری   بــه ایـ
 

 همـــی گویــــد از آســــمان آمــــدم 
 

 ز نــــزدِ خــــدایِ جهــــان آمــــدم 
 

ــت   ــدر بهشـ ــدم انـ ــد را دیـ  خداونـ
 

 من این زَنـد و اُسـتا همـه زو نبشـت     
 

ــا  ــدم آهرمَنــ ــه دوزخ درون دیــ  بــ
 

ــا   نیارســـــتمش گشـــــت پیرامُنـــ
 

ــن    ــرِ دیـ ــتادم از بهـ ــر فرسـ  گَروگَـ
 

ــا بـــه دانـــش زمـــین    بیـــارای گفتـ
 

 ســـــپاه ایـــــران ســـــرِ نامـــــدارانِ
 

ــپ   ــدِ لهراسـ ــه فرزنـ ــاه گرانمایـ  شـ
 

ــان    ــدش ایرانی ــپ خوانن ــه گشتاس  ک
 

 ببســتش یکــی کُســتیی بــر میــان     
 

 بــــرادرش نیــــز آن ســــوارِ دلیــــر
 

ــر     ــامش زری ــه ن ــران ک ــپهدارِ ای  س
 

 پــژوه آمدنــد  همــه پــیشِ آن دیــن  
 

ــرِ  ــد  از آن پیـ ــتوه آمدنـ ــادو سـ  جـ
 

ــنِ اوی  ــر دیــ ــد ازو سربســ  گرفتنــ
 

ــر از   ــد پُ ــان ش ــ جه  اوی ینِراه و آی
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ــامبری    ــه پیغ ــران ب ــدر ای ــت ان  نشس
 

ــری    ــه و سرس ــان یاف ــاری چُن ــه ک  ب
 

ــون   ــتن کنـ ــد نبشـ ــه بایـ ــی نامـ  یکـ
 

ــرون    ــان ب ــر ز فرم ــویِ آن زده س  س
 

 ببایـــــدش دادن بســـــی خواســـــته
 

ــته    ــوَد داده ناخواسـ ــو بُـ ــه نیکـ  کـ
 

ــت    ــزین راهِ زش ــتن ک ــر او را بگف  م
 

ــت     ــدایِ بهش ــرس از خ ــرد و بت  بگ
 

ــ  ــرآن پیـ ــن مـ ــاک را دور کـ  رِ ناپـ
 

ــن     ــور ک ــی س ــر یک ــا ب ــینِ م ــر آی  ب
 

ــا   ــدِ م ــن پن ــذیرد ای ــدونک بپ ــر ای  گ
 

ــا    ــدِ مـ ــای او بنـ ــر و پـ ــاید بـ  بسـ
 

 وَر ایــدونک نپــذیرد از مــا ســخن   
 

ــن     ــر که ــا ب ــه م ــازه ب ــد رویِ ت  کن
 

ــازآوریم ــده بــــ ــپاهِ پراگنــــ  ســــ
 

ــم    ــراز آوری ــکر ف ــوب لش ــی خ  یک
 

ــارِ اوی    ــسِ ک ــویم از پ ــران ش ــه ای  ب
 

ــیم  ــارِ اوی نترســـ  از آزار و پیگـــ
 

ــیم  ــوارش کن ــیش و خ ــرانیمش از پ  ب
 

 0ببنــدیم و زنــده بــه دارش کنــیم    
 

هایِ کهنِ پیشامزدیسنایی را زنده کرد  گراییِ بهدینی، باورها و آئین واپس گونه، بدین
 روزگارانِ جمشیدی ـ فریدونی فروکاست.اندازة بینیِ آزادگان را تا  و اندیشه و جهان

نیز تن به پذیرشِ دین نداده بودند، در روزگارِ  هاکَدَ ژیدر روزگارانِ اَ که ینآزادگا
پرستیِ  رفتند و به بندگیِ خدایِ یگانه تن دادند. یگانه گشتاسپ زیرِ بارِ بهدینی

ار وشکن هم جویانِ پیمان جاه روزافزونِخردسوزِ بهدینی، راه را برایِ خودکامگیِ 
کردند  بندگی، باور می ژرفایِ آزادگی بهبلندایِ ز ا اگر فروافتادگان ،چراکه کرد؛ می
باید بر پذیرفتند که  می یآسان، به راند کرانه فرمان می بی 2جهانِ خدایی یگانه بر مِهکه 
 پیغامبرِ آن خدایِ پادشاهی که . تکفرمانروا باشد او ةبرگزید نیز خدایگانِ 1جهانِ کِه

  .شناساند داری از بهدینی و گستراندنِ آن میپاس خدا در زمین برایِ یگانه او را جانشینِ

                                                           

 .87تا  73ـ همان، صص 0
 هستی جهان: جهانِ بزرگ، جهانِ ـ مه2
 جهان: جهانِ کوچک، زمین ـ که1
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اندازة دنِ چین، آزمونی بود برایِ آشکار ش پادشاهِ ایران و پادشاهِ هایِ جنگ
 شاهِادپشاهِ پیروِ بهدینیِ زرتشتی.  مانندِ گشتاسپ شکنیِ بی و پیمان بیمارگونه جوییِ جاه

هایی که به کشته  جنگ پایانِ، پس از بهدینِ فرمانروا بر بخشی از کشورِ آزادگان
 از پس تا کشوری راه انداخت درون ، جنگِجاسپ انجامیدار شدنِ لهراسپ و سپس
نیز  1خود را بر نیمروز پادشاهیِ ، تکزمین ایران 2رانِو خوروَ 0چیرگی بر خراسان

 روی، پسرِ د. بدیننخستین خدایگانِ فرمانروا بر همة جهانِ باستان شواند و سترگب
به  ،برایِ به بند کشیدنِ رستمِ دستان را، با آگاهی از سرنوشتِ او،خود  جویِ جاه

جوییِ فرزند آسوده  تا با کشته شدنِ اسفندیار به دستِ رستم، از جاه دافرستزاولستان 
 :گردد

ــپ را  ــاه جاماس ــان ش ــد آن زم  بخوان
 

ــال   ــان فـ ــپ را  همـ ــانِ لهراسـ  گویـ
 

ــج  ــا زیـ ــد بـ ــار  برفتنـ ــر کنـ ــا بـ  هـ
 

ــف    ــاه از گَواســ ــید شــ  ندیاربپرســ
 

ــدگانی   ــوَد زنــ ــه او را بُــ  دراز کــ
 

ــاز   ــوبی و آرام و نـ ــه خـ ــیند بـ  نشـ
 

ــهی  ــاجِ شاهنشـ ــد تـ ــر برنهـ ــه سـ  بـ
 

 بــــرو پــــای دارد مِهــــی و بهــــی 
 

ــوش   ــدش ه ــی برآی ــتِ بزرگ ــه دس  ب
 

 وُگر خفته بـر تخـت پـیشِ سـروش     
 

 چـــو بشـــنید دانـــایِ ایـــران ســـخن 
 

ــج   ــرد از آن زی ــه ک ــن  نگ ــایِ که  ه
 

ــا   ــر از ت ــا پُ ــش بَروه ــردز دان  ب ک
 

ــرد    ــر از آب ک ــان پُ ــار مژگ  0ز تیم
 

ــرد   ــندیده م ــاه ای پس ــت ش ــدو گف  ب
 

ــش مگــرد   ــوی و از راهِ دان ــخن گ  س
 

 گـــر او چـــون زریـــرِ ســـپهبد بُـــوَد
 

ــوَد     ــد بُ ــپس ب ــن س ــتن زی ــرا زیس  م
 

ــوی    ــن بگ ــا م ــتاب و ب ــال زود بش  هَ
 

 کــزین پرسشــم تلخــی آمــد بــه روی 
 

                                                           

 ـ خراسان: شرق0
 ـ خوروران: غرب2
 ـ نیمروز: جنوب1
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 وُرا در جهان هوش بر دسـتِ کیسـت  
 

 د مــا را ببایــد گریســت  کــزان در 
 

 بــدو گفــت جاماســپ کــای شــهریار
 

 بـــه مـــن بربگـــردد بـــدِ روزگـــار 
 

 وُرا هــــوش در زاولســــتان بُــــوَد  
 

ــوَد    ــتان بُ ــورِ دس ــم پ ــتِ تَهَ ــه دس  0ب
 

 دلِ شـــاه از آن بـــد پُراندیشـــه شـــد
 

 روانــش ز اندیشــه چــون بیشــه شــد 
 

ــار   ــردشِ روزگــ ــه و گــ  بداندیشــ
 

ــار    ــودش آموزگ ــدی ب ــر ب ــی ب  2هم
 

دنِ او دام کشتن دابه  پادشاه برایِ با اینکه دریافته بود گشتاسپ جویِ زندِ جاهفر
روی، راهیِ زاولستان  و تخت برکند. بدین دل از آرزویِ تاج توانست گسترده است، نمی

اسفندیار، نخست بر  د تا برایِ نخستین بار، آزادگان، جنگِ ایرانیان با هم را ببینند.ش
 نگ به کامِ دل برسد:ود که بدونِ جش آن می

 به یـاران چُنـین گفـت کـز رایِ شـاه     
 

 بپیچیــــــدم و دور گشــــــتم ز راه 
 

ــیچ    ــتم بس ــارِ رس ــر ک ــت ب ــرا گف  م
 

ــیچ    ــای ه ــواریش ماس ــد و ز خ  ز بن
 

ــدر  ــه رایِ پــ ــرفتم بــ ــردم نــ  نکــ
 

 کــه آن شـــیردل مـــردِ پَرخاشـــخر  
 

 بســـی رنـــج دارد بـــه جـــایِ ســـران
 

 جهان راست کـرده بـه گـرزِ گـران     
 

ــهرِ  ــه ش ــده   هم ــدو زن ــران ب ــد ای  ان
 

 انــد  اگــر شــهریارند و گــر بنــده    
 

ــر  ــی تیزویــ ــد یکــ ــتاده بایــ  فرســ
 

ــادگیر ســـخن  ــده و یـ  گـــوی و داننـ
 

ــب   ــر  و زی ــد وُرا ف ــه باش ــواری ک  س
 

ــب   ــدر فریـ ــتم انـ ــرد وُرا رسـ  نگیـ
 

ــا  ــکِ م ــه نزدی ــد ب ــدونک آی  گــر ای
 

ــا   ــد رایِ تاریـــکِ مـ ــان کنـ  درفشـ
 

ــرا     ــدِ م ــت بن ــد دس ــوبی ده ــه خ  ب
 

ــش   ــه دانـ ــرا  بـ ــدِ مـ ــدد گزنـ  ببنـ
 

ــز از نیکــوی    ــواهم مــن او را ج  نخ
 

 اگـــر دور دارد ســــر از بــــدخوی  
 

 ســت راه پشـوتن بــدو گفـت کــه ایـن   
 

ــواه    ــردان بخ ــاش و آزرمِ م ــرین ب  ب
 

                                                           

 .237ـ همان، ص 0
 .238ـ همان، ص 2
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ــیش     ــه پ ــد ب ــن آم ــا بهم ــود ت  بفرم
 

ــیش   ــدازه ب ــا او از ان  ســخن گفــت ب
 

 بــدو گفــت کــه اســپِ ســیه برنشــین
 

 بیـــارای تـــن را بـــه دیبـــایِ چـــین 
 

ــ ــروی بنـ ــرِ خسـ ــر ســـرت افسـ  ه بـ
 

ــوی     ــوهرِ پهلـ ــه گـ ــارش همـ  نگـ
 

 سان کـه هـرکس کـه بینـد تُـرا      بر آن
 

ــردن  ــرا   ز گـ ــد تُـ ــان برگزینـ  کشـ
 

ــرونژاد    ــو خس ــتی ت ــه هس ــد ک  بدان
 

ــاد    ــو یـ ــر تـ ــده را بـ ــد آفریننـ  کنـ
 

 ســــتام ببـــر پــــنج بــــاالیِ زر یــــن 
 

 نــــام ســــرافراز ده موبــــدِ نیــــک 
 

 هـــم از راه تـــا خـــانِ رســـتم بـــران
 

ــر خویشــتنمکــن کــار   ــر گــران ب  ب
 

ــای   ــوبی نمـ ــا و خـ  درودش ده از مـ
 

ــزای    ــی فـ ــار و چربـ ــارای گفتـ  بیـ
 

 بگویش که هـرکس کـه گـردد بلنـد    
 

ــی   ــدی ب ــر ب ــدار و از ه ــد جهان  گزن
 

ــپاس   ــه دارد ســ ــد کــ  ز دادار بایــ
 

ــی   ــدِ نیک ــت جاوی ــه اویس ــناس ک  ش
 

 ی نیکــــوی چــــو باشــــد فزاینــــده
 

 بپرهیــــــزد از آز و از بــــــدخوی 
 

ــدش کام  گــــاری و گــــنج بیفزایــ
 

ــپنج    ــرایِ سـ ــادمان در سـ ــوَد شـ  بُـ
 

ــت   ــردارِ زش ــد ز ک ــو دوری گزین  چ
 

 بیابــد بــدان گیتــی انــدر بهشــت     
 

ــذرد    ــی بگ ــا هم ــر م ــک ب ــد و نی  ب
 

 کــس کــه دارد خــرد چُنــین دانــد آن 
 

 خــاک ســرانجام بســتر بُــوَد تیــره   
 

ــاک   ــزدانِ پـ ــویِ یـ ــر د روان سـ  بپـ
 

 کس که نیکی شـناخت  به گیتی هر آن
 

ــید   ــاخت بکوش ــهریاران بس ــا ش  و ب
 

 هر آن بـر کـه کـاری همـان بـدروی     
 

 ســخن هرچــه گــویی همــان بشــنوی 
 

ــت   ــریم راس ــدازه گی ــو ان ــون از ت  کن
 

 بــر فــزود و نــه کاســت نبایــد بــرین 
 

 شـــمار کـــه بگذاشـــتی ســـالیان بـــی
 

 بدیــدی بــه گیتــی بســی شــهریار     
 

ــرد  ــازجویی ز راهِ خـــ ــر بـــ  اگـــ
 

 بــدانی کــه چــونین نــه انــدر خــورد 
 

ــ  دین بزرگــی و گــنج و ســپاهکــه چن
 

ــاله    ــت و ک ــپان و تخ ــه اس  گرانمای
 

 ز پــــیشِ نیاگـــــانِ مـــــا یـــــافتی 
 

ــو در بنـــدگی تیـــز بشـــتافتی      چـ
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 شـاه  چه مایه جهـان داشـت لهراسـپ   
 

 نکـــردی گـــذر ســـویِ آن بارگـــاه 
 

 چـو او شــهرِ ایـران بــه گشتاســپ داد  
 

 نیامدت از آن پس خود از تخت یـاد  
 

ــته   ییـــ ســـویِ او یکـــی نامـــه ننبشـ
 

 یــــی از آرایـــشِ بنـــدگی گشـــته    
 

 وار نرفتــــی بــــه درگــــاهِ او بنــــده
 

ــهریار    ــی ش ــی کس ــه گیت ــواهی ب  نخ
 

ــرد  ــدونِ گُ ــم  و فری ــنگ و ج  ز هوش
 

ــرد    کــه از تخــمِ رــح اک شــاهی بب
 

ــی    ــرِ ک ــا س ــین ت ــی رو چُن ــاد هم  قب
 

ــاد    ــر برنه ــه س ــدون ب ــاجِ فری ــه ت  ک
 

 چو گشتاسپ شه نیست یـک نامـدار  
 

 بـه رای و شـکار  به رزم و به بزم و  
 

ــی   ــنِ بهــ ــاکیزه دیــ ــذیرفت پــ  پــ
 

ــی    ــدادی و ب ــت بی ــان گش ــی نه  ره
 

 خــدیو چــو خورشــید شــد راهِ گیهــان
 

ــو   ــدآموزی و راهِ دیـ ــد بـ ــان شـ  نهـ
 

 وُزان پس که ارجاسپ آمد به جنگ
 

 ســپه چــون پلنگــان و مِهتــر نهنــگ 
 

 ندانســت کــس لشــکرش را شــمار   
 

ــهریار     ــامور شـ ــدش نـ ــذیره شـ  پـ
 

 از آن دشـتِ کـین   یکی گورستان کرد
 

 رویِ زمـــین کـــه پیـــدا نبُـــد پهـــن 
 

ــخن   ــن س ــتخیز ای ــا رس ــه ت ــا ک  همان
 

 میـــانِ بزرگــــان نگــــردد کهــــن  
 

ــاختر    ــا ب ــت ت ــاور او راس ــون خ  کن
 

ــی بشــکند پشــتِ شــیرانِ نــر       هم
 

 ز تـــوران بـــرو تـــا درِ هنـــد و روم
 

 جهان شد مرو را چو یک مهره موم 
 

ــزه ــوارانِ نیــ ــزار ز دشــــتِ ســ  گــ
 

 اوینــد چنــدی ســوار   بــه درگــاهِ  
 

ــاو   ــاژ و س ــهرها ب ــن ش ــتند از ای  فرس
 

 که با جنگِ او نیستشـان زور و تـاو   
 

ــوان    ــو ای پهل ــا ت ــن ب ــتم ای  از آن گف
 

 کـــــه او از تـــــو آزرده دارد روان 
 

ــاه   ــامور بارگــ ــدان نــ ــی بــ  نرفتــ
 

ــاه    ــداران نگـ ــدان نامـ ــردی بـ  نکـ
 

 ســتی انـــدر جهـــان  کرانــی گزیـــده 
 

 همــی خویشــتن داری انــدر نهــان    
 

ــد     ــون کنن ــران چ ــرا مِهت ــرامش تُ  ف
 

 مگر مغـز و دل پـاک بیـرون کننـد     
 

ــتی   ــوی خواسـ ــه نیکـ ــه همـ  همیشـ
 

 بــــه فرمــــانِ شــــاهان بیاراســــتی 
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ــو   ــجِ تـ ــی رنـ ــمارد کسـ ــر برشـ  اگـ
 

ــو    ــنجِ ت ــد از گ ــزون آی ــی ف ــه گیت  ب
 

ــتان   ــین داس ــر چُن ــی ب ــاهان کس  ز ش
 

ــم   ــد هــ ــده نبودنــ ــتان ز بنــ  داســ
 

ــته    ــس خواس ــتم ز ب ــت رس ــرا گف  م
 

ــم ا  ــته هـ ــنج آراسـ ــور و گـ  ز کشـ
 

 ست مست ست و گشته به زاول نشسته
 

 نگیرد کس از مست چیزی به دسـت  
 

 برآشفت یـک روز و سـوگند خـورد   
 

 بــــه روزِ ســــپید و شــــبِ الژورد 
 

ــاه  ــته در بارگـ ــز بسـ ــه او را بجـ  کـ
 

 ســـپاه نبینـــد کســـی زیـــن گُزیـــده 
 

 کنــون مــن از ایــران بــدین آمــدم    
 

 نبُــــد شــــاه دســــتور تــــا دم زدن 
 

ــمِ اوی  ــو از خش ــان ش ــز و پیچ  بپرهی
 

 ندیــدی کــه خشــم آورد چشــمِ اوی 
 

 چـــو ایـــدر بیـــایی و فرمـــان کنـــی
 

ــی   ــان کن ــوزش گروگ ــه پ  زوان را ب
 

 روانِ زریــر بــه خورشــید و روشــن  
 

ــیر     ــدارِ ش ــدر آن جهان ــانِ پ ــه ج  ب
 

ــاه را  ــن پشــیمان کــنم ش ــن زی  کــه م
 

ــاه را    ــر و مـ ــن اختـ ــروزم ایـ  برافـ
 

ــرین  ــوتن ب ــوایِ  پش ــر گ ــن ب ــت م  س
 

 ســـت روان و خـــرد رهنمـــایِ مـــن 
 

 کـــه مـــن ازیـــن جســـتم آرامِ شـــاه
 

 ولــیکن همــی از تــو دیــدم گنــاه     
 

ــرم  ــن کِهتـ ــت و مـ ــدر شهریارسـ  پـ
 

 ز فرمــانِ او یــک زمــان نگــذرم    
 

 همـــه دوده اکنـــون ببایـــد نشســـت
 

 زدن رای و سودن بـدین کـار دسـت    
 

 زواره فرامــــرز و دســــتانِ ســــام  
 

ــه  ــده رودابـ ــک جهاندیـ ــ ی نیـ  امنـ
 

 همه پندِ مـن یـک بـه یـک بشـنوید     
 

ــد    ــن بگروی ــارِ م ــوب گفت ــدین خ  ب
 

ــود    ــران ش ــه وی ــن خان ــه ای ــد ک  نبای
 

ــود    ــران شـ ــرانِ ایـ ــامِ دلیـ ــه کـ  بـ
 

ــاه آورم  ــزدِ شـ ــرا نـ ــته تُـ ــو بسـ  چـ
 

ــاه آورم   ــراوان گنـــ ــدوبر فـــ  بـــ
 

 وُزان پس بباشـم بـه پیشـش بـه پـای     
 

 ز خشم و ز کین آرامَـش بـازِ جـای    
 

 تــو بــروَزد نمــانم کــه بــادی بــه    
 

 0سان کـه از گـوهرِ مـن سـزد     بر آن 
 

                                                           

 .101تا  101ـ همان، صص 0
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به راه آوردنِ اسفندیار،  پس از کوششِ بسیار برایِ ،پهلوان، پادشاهِ زاولستان جهان
گونه داد تا دریابد  جویِ پادشاه را بدان فرزندِ جاه پاسخِ درخواستِ ناپذیرفتنیِ ناگزیر

 د:دهن ن به بندگی و دربند شدن نمیکه آزادگان، هرگز ت
ــفندیار    ــه اس ــتم ب ــت رس ــین گف  چُن

 

 کــه کــردار مانــد ز مــا یادگــار      
 

 ه بـــاش و بشـــنو ســـخندِکنـــون داد
 

ــن    ــردِ کهــ ــامبُردار مــ ــن نــ  ازیــ
 

ــدران   ــه مازنـ ــی بـ ــن نرفتـ ــر مـ  اگـ
 

ــران     ــرزِ گ ــرآورده گ ــردن ب ــه گ  ب
 

 کجا بسته بُد گیـو و گـودرز و طـوس   
 

 شده خیـره از غـم دو چشـمِ کیـوس     
 

ــوِ     ــزِ دی ــدی دل و مغ ــه کن ــپیدک  س
 

 که را بُد به بازویِ خویش ایـن امیـد   
 

 ســـرِ جـــادوان را بکنـــدم ز تـــن   
 

 ســـتودان ندیدنـــد و گـــور و کفـــن 
 

ــت   ــویِ تخ ــردمش س ــران ب ــدِ گ  ز بن
 

 بخـت  شد ایران بدو شـاد و او نیـک   
 

 خــان رخــش بــود مــرا یــار در هفــت
 

 بخـش بـود   که شمشـیرِ تیـزم جهـان    
 

ــاوران  وُزان ــه شــد ســویِ هام ــس ک  پ
 

ــتند   ــران ببسـ ــدِ گـ ــه بنـ ــایش بـ  پـ
 

ــکری  ــان لشـــ ــردم از ایرانیـــ  ببـــ
 

 به جایی کـه بُـد مِهتـری گـر سـری      
 

 بکشـتم بـه جنــگ انـدرون شاهشــان   
 

 تهـــی کـــردم آن نـــامور گاهشـــان 
 

ــود    ــته ب ــود بس ــاوس خ ــدار ک  جهان
 

ــود    ــته ب ــار دل خس ــج و ز تیم  ز رن
 

ــان    ــیاب آن زم ــد افراس ــران بُ ــه ای  ب
 

 جهــان پُــر ز درد از بــدِ بــدگُمان    
 

ــاوس را  ب ــد کـــ ــاوردم از بنـــ  یـــ
 

 همان گیو و گودرز و هـم طـوس را   
 

ــاوران   ــیدم ز هامـ ــران کشـ ــه ایـ  بـ
 

ــی   ــا لشــکری ب  کــران خــود و شــاه ب
 

ــیش  ــرفتم ز پـ ــا بـ ــره تنهـ  شـــبِ تیـ
 

ــه آرامِ خــویش   ــتم ن ــام جُس ــی ن  هم
 

ــرا    ــشِ م ــان درف ــد آن درفش ــو دی  چ
 

 به گوش آمـدش بانـگِ رخـشِ مـرا     
 

ــران و شــد ســویِ چــین   بپرداخــت ای
 

ــرین    ــر از داد و از آف ــد پُ ــان ش  جه
 

 گــر از یــالِ کــاوس خــون آمــدی    
 

ــدی    ــون آم ــیاوَخش چ ــتش س  ز پش
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ــی  ــاه کـ ــاک  وُزو شـ ــروِ پـ  زاد خسـ
 

 کــه لهراســپ را تــاج بــر ســر نهــاد  
 

 مـــرد پـــدرم آن دلیـــرِ گرانمایـــه  
 

 ز ننگ اندر آن انجمن خاک خـورد  
 

 کــه لهراســپ را شــاه بایســت خوانــد
 

ــد   ــام چن ــان ن ــدوُزو در جه  ین نمان
 

 چـــه نـــازی بـــدین تـــاجِ گشتاســـپی
 

ــازه   ــدین تــ ــپی  بــ ــینِ لهراســ  آیــ
 

ــد   ــتم ببن ــتِ رس ــرو دس ــد ب ــه گوی  ک
 

 نبنـــدد مـــرا دســـت چـــرخِ بلنـــد   
 

 که گر چرخ گویـد مـرا کـین نیـوش    
 

ــوش   ــالم دو گ ــرانش بم ــرزِ گ ــه گ  ب
 

ــده  ــا ش ــودکی ت ــن از ک ــن م ــتم که  س
 

ــخن    ــردم س ــس نب ــه از ک ــدین گون  ب
 

 سـت  خـواهش  مرا خواری از پوزش و
 

 0سـت  وُزین نـرم گفـتن مـرا کـاهش     
 

کشته شدنِ اسفندیار به  شوری که گشتاسپ برافروخته بود، باک آتشِ جنگِ درون
پس از کشته  ند.پروریِ بهمن پنهان ما خاکسترِ کین رستم فروکش کرد و در زیرِ دستِ

نیمروزیان، آتشِ جنگِ گشتاسپیان با ، به دست برادرِ ناجوانمردش شدنِ رستمِ دستان
پهلوان، به نیمروز تاخت  بارِ دیگر زبانه کشید. بهمن پس از تهی شدنِ میدان از جهان

 .بند کردنِ آزادگان دست گشاد و به کشتار، ویرانگری، سوزاندنِ شهرها و در
فرانک درنگ کرد و به باشندگانِ انجمن نگریست. پریسا دست بر هم مالید و 

 گفت:
پنداشتم، پدیداریِ یکتاپرستیِ زرتشتی نشانة  ! همیشه میمانندی ـ چه وارونگیِ بی

 نماییِ دیوپرستان! واالیشِ اندیشة ایرانیان بوده است، شگفتا از وارونه
 شاهین گفت:

های کهنِ بازگوشده در  ـ زمان آن فرارسیده که با چیستی و کارکرد آغازینِ داستان
 شاهنامة فردوسی آشنا شوید.

 آه کشید و پرسید:فرناز 
 ـ اکنون باید چه کنیم؟

                                                           

 .111تا  112ـ همان، صص 0
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 در پاسخِ پرسشِ او گفتم:
روز کنیم تا درخشش از سر گیرد. مردمانی که راهِ  ـ باید اندیشة مزدیسنایی را به

خود و  پرست گرفتارند و دژخیمِ اند، در بندِ فریبکاریِ دیندارانِ دروغ شا را گم کردهاَ
از شده  هایِ تیره بر دل روشنایی چون و چرا، اند. پرتوافشانیِ خردستاییِ بی زمین شده

انگیزد تا در برابرِ ستمِ خودکامگان خاموش  برمی تاباند و دلیری خردی می نگارِ بیز
 ننشینیم.

  فرناز و پریسا یکدیگر را نگاه کردند. پرسیدم:
 ـ چه شده؟

 د.شو مان میدیرکم  کم جان، ـ ما باید به دانشگاه برویم شهین
 ت:فرانک از جا برخاست و گف
 برویم. با هم ـ نگران نباشید، برخیزید

 شود؟ ریزی برایِ بنیان گذاشتنِ انجمن چه می ـ پس برنامه
 ـ شما برنامه بریزید، همه با هم آن را بررسی خواهیم کرد.

 زده به دوستانم نگاه کردم و پرسیدم: بدرود گفتند و شتابان دور شدند. شگفت
 ـ اکنون باید چکار کنیم؟

 داد:دالرام پاسخ 
 ـ همان کاری را خواهیم کرد که باید بکنیم.

 مهین گفت:
 .اند یخ زده پاهایموگو پیدا کنیم.  ـ بهتر است جایِ گرمی برایِ گفت

 بهناز گفت:
 دارد، برویم آنجا. یدنج ایِ سر دیزیهمین نزدیکی  یکی از آشنایانم،ـ 

 درنگ برخاست و گفت: مهین بی
 ـ برویم.
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شهر رو وگوکنان از خیابانِ ایران م. گفت. از باغ بیرون رفتیبرخاستیم و راه افتادیم
رساندیم که  یایسر فردوسی رسیدیم و خود را به دیزی به نیمروز راه سپردیم. به میدانِ

بختیاری به تن داشت، در زیرزمینِ ساختمانی بلندِ ساخته شده بود. دربانی که پوشاکِ 
ای  . دوشیزهبه درون رفتیم گویان ت؛ سپاسا دست به سینه نهاد و خوشامد گفبا دیدنِ م
 تختی اش را دادیم. ما را به سویِ پاسخ بایِ بختیاری پیش آمد و درود گفت؛با رختِ زی

خاموش پیچیده  سرایِ دیزینشستیم. آوایِ دلنشینِ شُرشُرِ آب در  آراسته راهنمایی کرد.
هایِ شاهنامة  هایی از داستان ههایِ زیبایی را بر دیوارها آویخته بودند که نگار پردهبود. 

هایِ چوبی  میل سرای دیزیدادند. گرداگردِ آبگیرِ کوچکِ میانِ  فردوسی را نمایش می
نشسته  فامی نقره و زیرِ زنگِ بزرگ بهناز به سویِ بانویی که پشتِ میزِچیده بودند. 
 رفت. ن بودخواندبود و سرگرم 

گفتیم که بهناز و بانویِ آشنایش  میسخن  سرا دیزی داشتیم از آراستگی و زیباییِ
د گفت و پس از آشنا را دادیم. خوشام سرا درودِ خداوندِ دیزینزدمان آمدند. پاسخِ 

دهیم.  خندان بازآمد و پرسید، چه سفارش می دوشیزة رفت تا آسوده باشیم. ،ما شدن با
نان همچمهین  تنِخواستیم سفارش دادیم و او رفت.  همه ناشتا بودیم. آنچه می

 :دست بر هم مالید. دست رویِ پایش گذاشتم و گفتم د.لرزی می
 ـ اینجا گرم است، به زودی سرمایِ راه یافته به پیکرت بیرون خواهد رفت.

 جان. آیی شهین دگرسان از همیشه به چشم میـ 
 آیم؟ ـ چگونه به چشم می

 درخشی! ـ انگار می
 شادمانه خندیدم. شاهین رو به مهین گفت:

 به پایة پیری رسیده است.ـ شهین 
دهانِ مهین از شگفتی گشوده شد و با چشمانی گردشده نگاهم کرد. دالرام دست 

ام زد. بهناز با  بر هم کوفت، از جا جست و پیکرم را به بر گرفت و بوسه بر گونه
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دالرم بیرون کشید  گویان، پیکرم را از آغوشِ چشمانی درخشان و لبی خندان، شادباش
مهین جا گرفتم و از ناز و  . پس از رهایی از دستِ او در برِوش گرفتخود به آغ و

ام،  زده از شتابِ واالیشِ اندیشه برخوردار شدم. آنان شگفتنیز او  هایِ نوازش و بوسه

دالرام  کردند.آغاز پرسشگری  پایه، نیة پیری و چگونگیِ راه یافتن بدادربارة پا
 گفت:

 شود. چرا هفتمین پایه، پیری خوانده میـ همیشه این پرسش در سرم بود که 
 بهناز گفت:

ام. امروز که بسیار خجسته  ـ من نیز همواره با این پرسش دست به گریبان بوده

 است برایمان از پیری بگو.
 گفت: مهین

 جان. با سالمندی دگرسان است. راز بگشای شهین ،گمان پیری در کیش ـ  بی
 سته پرسید:هبه شاهین نگریستم، آ

 ؟گویی مهربانویِ خورشیدچهر را سخن نمیـ چ

از راه رسیدند،  ند که رختِ بختیاری به تن داشتندام گرفت. دو جوانِ باالبل خنده
خوشامد گفتند، آنچه سفارش داده بودیم را رویِ تخت گذاشتند و رفتند. نگاهی به 

 د. گفتم:از یاد برده بودن را درخشید و گویا گرسنگی دوستانم انداختم. چشمانشان می

آرمانی که پیش از بازگشت پایة پیری، آگاه شدن از آرمانِ زندگیِ گیتایی است. ـ 
گزینیم و پس از ساخته شدنِ پردة پوشانندة رازهایِ ناخودآگاه،  به زندگیِ گیتایی برمی

کنیم. بهتر نیست ناشتایی  آرام فراموشش می شود و آرام از دسترسِ خودآگاه دور می
 بخوریم دوستان؟
 مهین گفت:

 برآورده کنید، سپس به روان بپردازید.را نخست نیازِ تن  :اند هـ بزرگان فرمود
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ها،  ها و نوشیدنِ نوشیدنی خوردنِ خوراکی از پسردیم. دست به خوراک ب خندان
هایِ ناشتایی ما  تخت را از بازمانده یم. جوانی تنومند آمد و رویِدرک آغازگو و گفت

 گفتم: کرد دربارة پایة پیری سخن بگویم.پاک کرد. دالرام خواهش 
دورترین بخشِ پیکرمان از زمین،  سر است، دانید که چاکرایِ هفتم در تاجِ ـ می

هنگامی که ایستاده و سرافراز هستیم. گرایش به واالیشِ نیرویِ درونی از راهِ چاکرایِ 
شِ چرخشیِ سو و کششِ برآمده از زیرِ پوستة زمین از سویِ دیگر، جنب پیری از یک

 آورد. از پایین به باال و از باال به پایین. ای در نیرویِ درونیِ کالبدِ اثیری پدید می پیوسته
خون در پیکر دارد.  گسستِ نیرویِ درونی، کارکردی همانندِ گردشِ جاییِ بی این جابه
ر درازتر باشد، نیرویِ درونی دایستاییِ پیوندگاه در سه چاکرایِ باالیی زمانِ هرچه 

سراییِ پارثایانه،  روی، سخن شود. بدین بخشِ باالییِ کالبدِ روانی بیشتر به کار گرفته می
 یابد. پروریِ مهرپویانه و واالیشِ اندیشة پیرانه افزایش می بینش

آورد که نیرویِ درونی را  پویا گردد، واالیشی پیوسته پدید می پیری هرگاه چاکرایِ
روی، هرچه پویشِ چاکرایِ پیری بیشتر شود،  ازاین کشاند. بخشِ باالیِ کالبد می به

یابد و در پیِ گرد آمدنِ نیرویِ  زمانِ ایستاییِ پیوندگاه در سه چاکرایِ باالیی افزایش می
شود. پایینِ باریکِ  ی دگرگون میمانندِ کالبدِ اثیر ، ساختارِ گویدرونی در این بخش

شود و باالیِ آن  تر می رسند، باریک گونه کسانی که به پایة پیری می مرغ گویِ تخمِ
دهد. تا جایی که  پیشرفت در پایة پیری این فربهیِ روانی را افزایش می گردد. فربه می

شود.  سانِ کالبدِ اثیریِ سپندارمذ می کالبدِ روانیِ پیرانِ رسیده به پایة گروثمانی، هم
 گونة گسترده در چپ و راست. گویی بسیار درخشان، با دو بال

 رد و گفت:دهان فرو بُ بر ابروانِ بهناز افتاد. به سختی آبِ گره
روزگاری  رد که در آنجا جادوگرانِزاد مرا به پرستشگاهی کهن بُ ـ شبی گرزمان

با  را ای پسربچهآن مردانِ وردخوان، تنِ لطی ِ  کردند. آئینِ کرپانی برگزار می باستانی،
. از آوردند را در تشتی زر ین گرد می خونش و کردند سوراخ می آهنین سوراخ هایِ میخ
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زاد  اش، پریشان شدم. گرزمان شنیدن فریاد دردمندانه دیدنِ شکنجة ددمنشانة کودک و
آن جادوگران را دیدم. سرکردة  تیرة روانیِ ام را مالید، دیدم دگرگون شد. کالبدِ پیشانی

مار. سانِ همرآمدگیِ بخشِ باالیِ کالبدش فربه بود، با دو ب سیاه داشت وآنها کالبدی 
گونة  هاکدَ ژیاَ رة کالبدِدربا رگزای از یادآوریِ آن آزمون بیزار بودم که ه به اندازه

 زاد نپرسیدم. آن جادوگر پرسشی از گرزمان
 درنگ کرد و پرسید:

 ؟گونه است اینزمانی که زندگیِ گیتایی دارند،  ،ـ آیا کالبدِ روانیِ دیوهایِ سپید
تیرگیِ اندوخته در  نائِاز سویِ دیوها پویا شود، دَ ،یِ باالییاسه چاکرـ آری. اگر 
پراکند. هرچه سوفی به  می اثیری خرد را بیرون کشیده و در کالبدِ نسویِ راستِ آث

شود و کار به  هایِ جادویی بیشتر آلوده گردد، بر این تیرگیِ درونی افزوده می توانمندی
به جادوگر فربه شده و چاکرایِ هفتمِ وی  نیِرسد که بخشِ باالیِ کالبدِ روا جایی می

گردد. کشتارِ همراه با شکنجة مردم  کشندة نیرویِ تاریک از جهانِ دیوها دگرگون می
آالید. آزمودنِ  دیگری کالبدِ اثیری را می ویژه کودکان، بیش از هر بدکارگیِ به
هایِ  برآمدگی کند. ا خاموش میآغوشی با دیوها نیز به یکباره فروغِ سپنتایی ر هم
آنها به  ناپذیرِ بازگشت ای است از دگرگونیِ نشانه ،سانِ مار در کالبدِ این جادوگرانهم
 هایِ سپنتایی هستند. که نیرومندترین دژخیمانِ آفریده شدن سپید دیوِ

 مهین پرسید:
 سانِ بال یا مار چیست؟ هایِ هم ـ کارکردِ این برآمدگی

 پاسخ دادم:
شود. به  رسند، دگرگون می پایینیِ کسانی که به این پایه می ـ کارکردِ دو چاکرایِ

ای  به گونه ندارند. در برابر، هایِ برآمده از پویاییِ آنها سخنِ دیگر، آنان نیازی به کنش
روی، برایِ  ت. بدینخواهند یافهفتم  پویشِ چاکرایِافزایشِ نیازمندِ  خود را روزافزون

کنند. با این  گیز، کالبدِ اثیریِ خود را دگرگون میان این نیازِ شگفت برآورده کردنِ
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شمارِ رویِ کالبدِ اثیری که به چاکرایِ هفتم  کار، دو چاکرا از چاکراهایِ کوچکِ بی
 کنند.پیدا  چاکرایِ پیری سانِ کارکردی هم وند تاش میتر هستند بزرگ  نزدیک

 دالرام پرسید:

 کنند؟ پیدا می هایی رسند چه توانمندی ـ کسانی که به پیری می

تختی که  آمد. خندان نزدیکِ به سویمان می درنگ کردم، چون دوشیزة مهماندار

 بر رویِ آن نشسته بودیم ایستاد و پرسید:

 دهید؟ نوشیدنی چه سفارش می دـ بفرمایی

چشمی گفت و رفت. در  دالرام به جایِ همة ما سفارش داد. مهماندارِ زیباروی به

 م:پاسخِ پرسشِ دالرام گفت

اثیری بگذرد و به گیتیِ  تواند از مرزِ گروثمانی برسد، می ـ  هرگاه کسی به پایة

 .مینو برود الیة دومِ جهانِ

 شود؟ ـ پس از راه یافتن به آنجا از چیستیِ آرمان برگزیده آگاه می

ـ نه. هرکس به پایة پیری راه یابد، نخستین دستاوردش، آگاهی از آرمانِ گروهیِ 

پس تا  اند هایی نزدیک، به زندگیِ گیتایی بازگشته ت که با هم در سالهماروانانی اس

ایسته را پی بریزند و به کنشی ب ،به یاریِ همریزیِ دوستیِ نو،  از بازیافتنِ یکدیگر و پی

 .فرجامی نیک برسانند

 مهین گفت:

 ـ پس همة ما که هماروان هستیم، تنها یک آرمان داریم.

 ـ آری.

 جان؟ ینـ آن آرمان چیست شه
دِ بنیان گذاشتنِ انجمنی هستیم گیریِ آرمانِ گروهِ هماروانِ خویش، نیازمن برایِ پیـ 
کیشِ  با تا هم آوریم گردِ را ایجوی و خردست دانش یِپارث آزادگانِ در آن، که
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بر آگاهیشان بیفزاییم، داناییِ ایشان را بپرورانیم، به آنان ، شوندنو آشنا مزیسنایِ 
 نند.بگسترا دوستی پشتیبانشان باشیم تا و زیممهرورزی بیامو

 تا درنگ کردم، دالرام زیرِ لب گفت:
 گسترانند! ـ انجمنی از آزادگان که دوستی می

تکِ  اه، سر برافراشت، نگاهی به چهرة تکرفت و پس از درنگی کوت در خود فرو
 انداخت و گفت: ما

 گذاریم: انجمنِ دوستیِ آزادگان. ـ نامش را می
 گفت:شاهین 

مان هم باشند تا دربارة نام، نشان و برنامة  جان. باید دیگر دوستان ـ تند نرو دالرام
 زنی کنیم. انجمن رای

 دالرام در پاسخِ شاهین گفت:
ـ فرانک گفت برنامه بریزیم، سپس با هم آن را بررسی خواهیم کرد. پس باید 

 ن اینجا هستیم.پیشنهادهایِ روشنی فراهم کنیم تا بررسی گردند، برایِ همی
 شاهین سر تکان داد و گفت:

 ـ بهتر است پیشنهادها را یادداشت کنیم.
 درنگ دفتری و خودکاری از کیفش بیرون آورد. دالرام گفت: مهین بی

 ـ نامِ پیشنهادیِ مرا بنویس.
 مهین چیزهایی در دفترش نوشت و پرسید:

 دهید؟ ـ نام دیگری پیشنهاد نمی
هین و بهناز نگریست. هیچ نگفتیم. دالرام خندید. مهین سر برافراشت و به من، شا

 پرسید:
 خندی؟ ـ به چه می

 رای هستند. پیشنهادیِ من هم تن دربارة نامِ ، پنجت تناز هشـ 
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 ـ وا؟!
 بهنازوگو دربارة نامِ انجمن به درازا کشید.  گفتام گرفت.  از زیرکیِ دالرام خنده

 اش را خاراند و پرسید: پیشانی راز،که در خود فرو رفته بود، پس از درنگی د
 ما زنانه خواهد بود؟ ـ آیا انجمنِ

 گفت:مهین 
 رای هستم. ـ من با بنیان گذاشتنِ انجمنِ زنانه هم

 ـ چرا زنانه؟
 نگاهی به شاهین انداخت و پاسخ داد: مهین زیرچشمی نیم

 مردانه یِجو چیرگی خویِ توانند ، نمیباشندهم  آزاداندیش و بین روشن اگر ـ مردان
اندیشة آنان دگرسان  و پندار ساختارِآورند.  شمار بهبرابر  خود با را زنان را وانهند و

م. به چیزی یابی درمی چگونه را زندگی و خواهیم می چه ما یابند نمیدر هرگز است.
دهند، خوب و بد در دیدگاهشان با نیازهایشان  آنچه بدان نیاز دارند بها نمی جزب

دیگر تن به  ،زنانِ آزاد که ترسند نیز بیمناکند و می زنان آزادیِ ازد. شو ارزیابی می
 برآورده کردنِ نیازهایشان ندهند.
 دالرام رو به مهین گفت:

آنان نیز مردمانِ  جان. میانِ گویی نیست مهین آشِ مردان به این شوری که میـ 
 همین شاهینِ خودمان مرد نیست؟مگر شود.  خوب پیدا می
 شود! ل که بهار نمیـ با یک گُ

مگویِ مهین و دالرام باال گرفت. بهناز از آنان خواهش کرد آرام بگیرند. بگو 
 سپس رو به من پرسید:
 ما زنانه خواهد بود؟ گویی پیربانو؟ آیا انجمنِ ـ چرا سخن نمی

 این در برویم. بیرون آورده پدید مردساالریمنشِ  که کارزاری میدانِ از باید ـ ما
ریخت.  خواهیم مردساالری آسیابِ به آب ،بکنیم هرکار و باشیم هرکجا ،آوردگاه
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ها  روی، دریافت است. بدین ساختارِ کالبدِ روانیِ زنانه دگرسان از ساختارِ کالبدِ مردانه
هایِ زنان و مردان یکسان نیست. برایِ رسیدن به آرمانِ برگزیدة زندگیِ  و اندریافت

ویِ زنانه و مردانة خود هستیم. فراموش نکنید که گیتایی، نیازمندِ پرورش هر دو س
گیریِ  فروهر زنانگی ـ مردانگی ندارد. برگزیدنِ پیکر ـ کالبدِ زنانه یا مردانه برایِ پی

ی و یار تر و کارآمدترِ آن آرمانِ برگزیده است. پس، ما نیازمندِ همکاری، هم آسان
 همراهیِ زنان و مردان هستیم.
 دم:درنگی کردم و سپس افزو

هرچند، هرگز نباید فراموش کرد که پیکر ـ کالبدِ زنانه، برایِ اَشَوَن شدن، بسیار ـ 
درزادیِ زنان به هایِ زنانة ما روی، ویژگی کارآمدتر از پیکر ـ کالبدِ مردانه است. بدین

زنانِ سرزمینِ آزادگان، در دهد.  جویی، برتری می منشی و آشتی نیک ایشان، در میدانِ
خواه  روزگاران نیز، همواره پاسدارانِ فروتنِ گنجینة فرهنگِ نامیرایِ آزادیترین  تیره

چه روستایی،  چه کوچگر، اند. مادرانِ این سرزمین، بوده مزدیسنایی پرورِ و آزادگی
هایِ فراوانی را به جان خریده، بردبار و امیدوار،  روزی ها و تیره ، رنجچه شهری

ها  اند که هرگز در خانه اند. چراغی بوده آموزانده فرهنگِ نیاکانی را به فرزندانشان
خاموشی نگرفتند. بسیاری از دخترانِ پروردة مادرانِ خردستای، آن هنگام که همسر 

دلدارِ  آموزاندند و گاه که فرزندان می آنچه آموخته بودند را به تنهاگزیدند،  برمی
 ِ پردازی و نگارش داستانسرایی،  را به سخن ند، دلدادة خویششد میفرهنگ  همسری با
در  فراموش نگردد.نیز فرهنگِ مزدیسنایی زبانیِ تا یادگارهایِ  داشتند وامی رازمند

، قیرگون بر سرِ جهان کشیده بودروزگارانی تیره و تار هم که گویا اهریمن، چادرِ 
و  شناسِ خود را به سرایش ها بودند و یارانِ نیکی خانهافروزِ  خوی، چراغ زنانِ آزاده
 ؛ همانند همسر فردوسی:انگیختند نگارش برمی

 شبی چـون شـبه روی شسـته بـه قیـر     
 

 نــه بهــرام پیــدا نــه کیــوان نــه تیــر  
 

 دگرگونــــه آرایشــــی کــــرد مــــاه
 

 بســـیچِ گـــذر کـــرد بـــر پیشـــگاه  
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 رایِ درنـــگشـــده تیـــره انـــدر ســـ
 

 میان کرده باریک و دل کرده تنـگ  
 

 ز تـــاجش ســـه بهـــره شـــده الژورد
 

 بــه زنگــارِ گــرد   ســپرده هــوا را  
 

ــت و راغ    ــر دش ــره ب ــبِ تی ــپاهِ ش  س
 

 یکـــی فـــرش گســـترده از پـــر  زاغ 
 

ــوالدِ  ــو پ ــپهر   چ ــورده س ــار خ  زنگ
 

 انــدود چهــراندر تــو گفتــی بــه قیــر 
 

ــه چهــر آهــرمَن   نمــوده ز هــر ســو ب
 

ــن      ــرده ده ــاز ک ــیه ب ــارِ س ــو م  چ
 

 هر آنگـه کـه بـرزد یکـی بـادِ سـرد      
 

 ردچو زنگی برانگیخت ز انگشت گَ 
 

 نـــان کـــرد بـــاغ و لـــبِ جویبـــارچُ
 

ــار     ــایِ ق ــزد ز دری ــوج خی ــا م  کج
 

ــه جــای  ــده گــردونِ گــردان ب  فرومان
 

 ست خورشید را دست و پـای شده سُ 
 

ــون   ــادرِ قیرگـ ــدر آن چـ ــپهر انـ  سـ
 

 ستی به خـواب انـدرون   تو گفتی شده 
 

 جهــان را دل از خویشــتن پُرهــراس  
 

 جـــرس برکشـــیده نگهبـــانِ پـــاس 
 

ــه هُـــ    ــرغ و نـ ــه آوایِ مـ  ر ایِ ددنـ
 

ــد    ــک و ب ــته از نی ــان بس ــه زب  زمان
 

ــراز  ــیب از فـ ــیچ پیـــدا نشـ  نبُـــد هـ
 

ــگِ دراز    ــد زآن درن ــگ ش ــم تن  دل
 

ــای    ــتم ز ج ــدر بجس ــی ان ــدان تنگ  ب
 

ــرای     ــدر س ــودم ان ــان ب ــی مهرب  یک
 

ــراغ  ــتم زو چـ ــیدم و خواسـ  خروشـ
 

 شـــمع و بیامـــد بـــه بـــاغ دبیـــاور 
 

ــی  ــرنج و بهـ ــار و تُـ ــی آورد و نـ  مـ
 

ــامِ ش   ــی جــ ــهیزدوده یکــ  اهنشــ
 

 مــرا گفــت شــمعت چــه بایــد همــی 
 

ــد همــی      ــت نیای ــره خواب ــب تی  ش
 

ــتان    ــی داسـ ــا یکـ ــی تـ ــای مـ  بپیمـ
 

 ز دفتــــرت برخــــوانم از باســــتان 
 

 پُر از چاره و مهر و نیرنگ و جنـگ 
 

 همــه از درِ مــردِ فرهنــگ و ســنگ 
 

ــاه  ــتم ای مـ ــروبُن گفـ ــدان سـ  روی بـ
 

ــازگوی    ــتان ب ــن داس ــب ای ــرا امش  م
 

ــ   ــو ز م ــر ت ــت گ ــرا گف ــنویم  ن بش
 

ــه   ــمبـ ــوی  نظـ ــرِ پهلـ  آری از دفتـ
 

ــپاس   ــذیرم س ــم پ ــویم و ه ــت گ  هم
 

ــی    ــارِ نیک ــنو ای ی ــون بش ــناس کن  ش
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ــتان   بخوانـــد آن بُـــتِ مهربـــان داسـ
 

ــته   ــر نوشـ ــتان  ز دفتـ ــهِ باسـ  0ی گـ
 

بدونِ یاری  گیریِ آرمانِ یگانة هماروانیِ خود، پیبرایِ  آنکه، همارواناندیگر 
نِ مامرد. همة توانند به فرجامی نیک برسند سو نمی هایِ هم دیگر گروهگرفتن از 
 ،بدونِ مردان و مردان ،سو دارند. زنان هم هایی نخواه و شیفتة آزادگی، آرما آزادی

کنند. باید دست در دست هم نهیم تا  را آزاددیگران  یا توانند خود نمی ،بدونِ زنان
تنها بودیم و از  ایم، اگر داشته هایی بتوانیم میهنِ خویش را آباد کنیم. همة ما گرفتاری

 شدیم، اکنون اینجا نبودیم. یاریِ دوستانِ هماروانِ خود برخوردار نمی
  مهین آه کشید و سر به زیر افکند. رو به او گفتم:

خود به کار  بیشتری برایِ افزایشِ نیرویِ درونیِ کالبدِ جان، باید زمان و توانِ ـ مهین
 بگیری.
 کالبدِ من انباشته از نیروهایِ بیگانة مردانه است.جان،  دانم شهین ـ می

 چشمانش نمناک شد. به سختی لبخند زد و افزود:نگاهم کرد. 
 ام. ای گرفتار بوده دانی که روزگاری دراز به مردآزماییِ بیمارگونه ـ می

 لبخندزنان گفتم:
 از آن ناآگاهی؟ خودتدانم که  می یچیزدربارة تو  ـ

 شید و گفت:زده ابرو باال ک شگفت
و  تواند به ناخودآگاهِ دیگران سرک بکشد کس بدونِ پروانه، نمی پنداشتم هیچ ـ می
 !ِ پنهانشان آگاه گردد از رازهای

از نگرش به  نمدا ام. آنچه می هگویی. من به ناخودآگاه تو سرک نکشید ـ درست می
 .ام خودآگاهِ تو دریافته
 آگاه باشم. از آن باید خودم هم ،دانی دربارة خودآگاه است ـ اگر آنچه می

                                                           

، 0170متون فارسی، زیر نظر احسان یارشاطر، کالیفرنیا،  شاهنامه فردوسی، ویرایش جالل خالقی مطلق، مجموعةـ 0
 .111تا  111دفتر سوم، صص 

 



102   آرمان شهین

 را دریابی. گذارد آن گسست نمی گریِ بی رزنشـ خودس
 گویی؟ ـ از چه سخن می
 ای که دیروز همراهِ شاهین به گیتیِ اثیری آمده بودی؟ ـ فراموش کرده

 ـ نه.
 دالرام دست بر هم کوفت و گفت:

 ـ آفرین.
 مهین گیج شده بود. گفتم:
تواند چاکرایِ بینشِ خود  ناسازگاری در کالبدش باشد نمیـ کسی که نیرویِ بیگانة 

 را پویا کند.
 ـ این کار را شاهین کرد نه من!

چاکرایِ  خودآگاهِ ، چرخشِتوانند با دستکاری ـ این گونه نیست، دیگران تنها می
ما هستیم که آن را پویا  را به پویشِ گذرا و ناپایدار وادارند، پس از آن خودِ ششم

 ماند. کاره می اریم، وگرنه آزمون نیمهد نگه می
گُلِ رویِ مهین شکفت. خندان از جا جهید و مرا در آغوش کشید. نوازشش کردم 

 و آهسته گفتم:
گذشته است، آزمونی بوده تا برایِ رسیدن به آنچه اکنون  دهات هرچه بو ـ پیشینه

 .آماده شوی ،یتسه
تمالی به او داد و با دلخوری بارید. دالرام دس رهایم کرد. اشک از چشمانش می

 گفت:
 ام! ـ گویا تنها من از کاروان جا مانده

 مند پرسید: شاهین زد و گالیه با آرنج بر پهلویِ
 کنی؟ ـ چرا برایِ من کاری نمی

 رو به من کرد، انگشتِ هشدار تکان داد و گفت:
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 ـ یک آشی برایت بپزم پیربانو که یک وجب روغن رویش بایستد.
 تم:خندیدم و گف

 جان! ـ بهتر است این آش را برایِ سینا بپزی دالرام
 ـ چرا برایِ سینا!؟

 ت بر گونه کوفت. به شاهین نگریست؛دسو  ناگهان سرخ شد، لب به دندان گزید
 برافراشت و گفت: سرا دیزیاو خندان سر به سویِ آسمانة 

 بُریِ زیبایی! ـ چه گچ
 با گویشی آکنده از دلداری گفتم:

دیدنِ گیتیِ اثیری آماده جان، فرناز و پریسا نیز هنوز برایِ  نیستی دالرامـ تو تنها 
 ند.ا نشده

نوشیدنی و  هایِ دارانِ جوان از راه رسیدند. جام مهمانسر جنباند و هیچ نگفت. 
د. سپاس گفتیم. فروتنی نمایان کردند و میز چیدن را رویِرینی شیهایِ پُر از  دستی پیش
 0ای رداشت و دمنوش را بویید. آن را رویِ تخت گذاشت، گوزینهدالرام جامی برفتند. 

 در دهان گذاشت و رو به شاهین پرسید:
درونیِ سازگار و  آغوشی همسرانی که نیرویِ هم گفتی، ـ به یاد دارم که می

تواند افزایندة آن نیز  بخش آنان نیست، می تنها کاهندة نیرویِ زندگی نه پوشان دارند هم
 کاهد؟ مرا می آغوشی با سینا، نیرویِ نه شده که همباشد. پس چگو

 ـ باید از خودش بپرسی.
 آورد! که از این چیزها سر درنمی اوبپرسم؟  از سیناـ 
 خواهد از او دور شوی. نمی روانکاوی زیرک است؛ همسرتـ 

 رفتن بازم دارد؟ پایم را گرفته که از پیش ور شومخواهد از او د ـ چون نمی
 و پرسید: رو به من کرد

                                                           

 کنند ای شیرینی که با مغزِ گردو درست می ـ گوزینه: گونه0
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 پذیرِ خود کردی؟ ـ چگونه خسرو را فرمان
 ـ او شیفتة یادگیریِ چیزهایِ تازه است. نیازی نبود کاری بکنم.

 ـ نشانش خواهم داد، مارمولک! 
 بوی را مزمزه کردم. مهین پرسید: جامی برداشتم و دمنوشِ خوش 
 برنامة انجمن چه خواهد بود؟ـ 

 فرو بردم و پاسخ دادم:ای که در دهان داشتم را  ـ لوزینه
را با پیشینة  همة مردمانریزیِ برنامة آموزشیِ فراگیری که به یاریِ آن بتوان  پیـ 

 خودشان، کشور و جهان آشنا کرد.
 بهناز پرسید:

 ای را به کار بست؟ توان چنین برنامه گذرد، چگونه می با آنچه در کشور میـ 
 هایی است بهنازجان. سشیافتنِ پاسخ به چنین پرکارمان ـ از امروز، 

رفته بود. ورزی فرو انش افتاده و در اندیشهبه دالرام نگاه کردم. گره بر ابرو
اش چرخشی تند  پارثایینمود. چاکرایِ  کالبدش را نگریستم. زر ین و درخشان می

اش به آبی  و رنگِ زر ین پراکند آرام در کالبدش می اش آرام آبی وارة داشت و رنگ
 به شاهین گفتم: . روگرایید می

 کند. ـ ببین دالرام چه می
دالرام را زده یکدیگر را نگاه کردند. شاهین سر برگرداند و  بهناز و مهین شگفت

 نگریست و گفت:
 شد. ـ باید زودتر از اینها دست به کار می

 بهناز آهسته پرسید:
 کند؟ ـ دالرام چه می
 خندیدم و گفتم:

 کند. ریزی می همسرش برنامه پوستِ کندنِ ـ برایِ
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 و پرسید: کرد به اورو قاه خندید. دالرام سر برافراشت.  مهین قاه
 خندی؟! ـ به ریشِ من می

 سوزد. ـ بیچاره سینا! دلم برایش می
دالرام ابرو در هم کشید و جامش را برداشت و نوشیدن آغاز کرد. شاهین پس از 

 خود گفت: نوشیدنِ دمنوشِ
 ـ من باید بروم.

 ـ کجا؟
 به دیدنِ یکی از دوستان بروم. ـ باید

خواهی  ایم، می وگو را آغاز نکرده ای، هنوز گفت ـ از پگاه تاکنون شنونده بوده
 بروی؟

ریزی با شما است. دلم برایتان تنگ شده بود، آمدم ببینمتان و  ـ خویشکاریِ برنامه
 بروم.
 ـ وا!؟ 

از جا برخاست. اش زد و  شاهین دست بر شانة دالرام انداخت و بوسه بر گونه
زده چشم به من دوختند. نگاهشان سرشار از  بدرود گفت و رفت. دوستانم شگفت

 پرسش بود. به پرسش نپرسیدة آنان پاسخ دادم و گفتم:
 باشد. 0بازریزیِ انجمن هم خواهد در برنامه ـ او نمی
 ـ چرا؟

 ـ چون جنگاور است و تند و تیز.
 گویی؟ ـ چه می

 توانیم کار را پیش ببریم. نانِ پارثی نمیپهلوا ـ بدونِ پشتیبانیِ
 دانی که آزموده را آزمودن سزاوار نیست. جان، خودت بهتر می ـ شهین

                                                           

 ـ همباز: شریک0
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 .برانیمرا پس  مدار دین مردساالریِ سرکوبگرِ توانیم سرایی نمی ـ تنها با سخن
دانی، از زمانی که کشور به جنگاوران سپرده شد، مردساالری پدید  ـ بهتر از من می

زنی از کشورداری دور  د و جنگاوران، زنان را به بهانة ناتوانی در رازداری و رایآم
 داری و شوهرداری گرم کردند: ، بچهداری راندند و سرشان را به خانه

 چُنــین گفــت بــا مــادر اســفندیار     
 

ــن داســتان شــهریار    کــه نیکــو زد ای
 

ــز مگــوی   ــان راز هرگ ــیشِ زن ــه پ  ک
 

 چو گـویی سـخن بازیـابی بـه کـوی      
 

 بـــه کـــاری مکـــن نیـــز فرمـــانِ زن
 

 0زن کـــه هرگـــز نبینـــی زنـــی رای 
 

جان، همة تالشمان را خواهیم کرد که نیازمندِ جنگاوریِ پهلوانان نشویم.  ـ دالرام
د و ما برایِ پادرزم آماده نباشیم، ددمنشانه دست نرزم بساز اناگر دشمن ،فراموش نکن

ریزی کنار کشیده تا ما آن را زنانه  هبه کشتار خواهند گشود. شاهین خود را از برنام
 ریزی کنیم. او نیز کارِ خودش را پیش خواهد برد. پی

 دالرام سر تکان داد و گفت:
را به کار  مردساالرانة دیوپرستانهایِ  توان خون را با خون شست. اگر روش ـ نمی
 کشتار و سرکوبگری نخواهد شکست. چرخة اهریمنیِ ،ببندیم

هایِ  ریزی کنیم که آموزش ای برنامه روی، باید به گونه ینگویی. بد ـ درست می
هایِ خود با دیگران پی  سازِ دیوپرستان ناکار شود و زنان و مردان به دگرسانی یکسان

گون باشند و هر کدام پیروِ اندیشة  ببرند و دریابند که مردمانِ خردمند باید گونه
 خود میانِ بد و خوب گزینش کنند.خردورزانة 
 پرسید: مهین

 بر همین پایه استوار خواهد بود؟ ،همگانی که از آن سخن گفتی ـ آموزشِ
  در پاسخِ پرسشِ او گفتم:

                                                           

 .231و  230، صص فردوسی، دفتر سوم شاهنامةـ 0
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 کنند و ایشان را از آنان را تباه می دیوها برایِ ناکار کردنِ آزادگان، خردمندیِـ 
 هایِ دینداران خردسوز است. دینداران، پرسش روی، آموزش بدیندارند.  بازمی زنی رای

مردان،  دین تابند. ها را برنمی آئین چراییِ برگزاریِ باورها و از چگونگیِ پدیداریِ
بزرگانِ  پسندند. کنجکاوی در پیشینة پیغامبران و چگونگیِ زیستنِ آنان را نمی

پندارند و مردمان را گلة خداوند. پس، گوسفندانِ گله باید  پرور خود را شبان می دین
شدن به چیزی بها ندهند، همواره  ند که بجز چریدن و فربهبار آورده شوای  به گونه
فراهم زیر و آرام باشند، به هرسو چوپان براندشان بروند و کرپانی شدن در راهِ  سربه

 رستگاری بپندارند. خدایِ یگانه، خدایان و خدایگان را کردنِ خشنودیِ
ریزیِ فرهنگ و  به پی ،با گزینشِ آزاد ،زن خردمند و رای از هنگامی که مردمانِ
گسست  ، تازشی بیپیروانِ دروغهوشی برجست و  اهریمن از بیشاروندی کمر بستند، 

آغاز کردند. اکنون دانش و بینشِ مردمانِ  ربودنِ فر هِ فروهرهایِ سپنتاییرا برایِ 
ثوراها و دیوها، پا توانند در نبردِ پایانیِ اَ که می ای رسیده زن به اندازه خردستای و رای

 میدان بگذارند و سپندارمذ را از بازدارندگیِ دیرینة اهریمن رها کنند. به
 درنگ کردم تا گلویی تر کنم، بهناز پرسید:

 فرارسیده است؟ یپایان ـ به راستی هنگامة نبردِ
 مهین گفت:

 تخمه نیست؟ زرتشت سوشیانثِ راهانِ به چشمهایِ  بافی ـ آیا این سخن، پژواکِ یاوه
ر از ما نشسته و کتاب ماندة دمنوشم. دوشیزة مهماندار را که دو پس از نوشیدنِ ته

فراخواندم. برخاست و نزدمان آمد. خواهش کردم برایمان نوشیدنی بیاورد.  خواند، می
تهی را از رویِ تخت برچید و رفت. رو به مهین  هایِ جام ،چشمی گفت، لبخندزنان به

 گفتم:
نمایند. هنگامی  اگر گشوده نشوند، یاوه می باورها، رازهایِ پنهانی دارند که ـ کهن

از  یابیم که هایِ مزدیسنایی واکاوی کنیم درمی که واژة کهنِ سوشیانث را در سروده
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گوید  شود، نه سوشیانث. این واژه از سودرسانانی سخن می ها سخن گفته می سوشیانث
کنند تا به خود،  ایستادگی می پرور ستیز، خردسوز و بنده یِ شادیها که در برابرِ بدی

 دیگران و جهان سود برسانند.
اهریمنی  ثوراهایِ سپنتایی و دیوهایِاَ ، نبرد میانِبر پایة گاهشمارِ داستانی ایرانیان

دانی که بر پایة  آفرینش سپنتامینو آغاز شده است. می شش هزار سال پس از آغازِ
ر سه هزار سالِ نخست، مزدا و اهریمن، دثورااز زاده شدنِ اَ باورها، پس برخی کهن

هایِ مینوی آفریده شدند که همان ساخته شدنِ گیتیِ اثیری است. در سه هزار  پدیده
چهارآخشیجی آفریده  هایِ گیتیِ برد، پدیده ی به سر میهوش سالِ دوم که اهریمن در بی

اند،  زن پدیدار شده خردورز و رای شوند و در آغازِ سه هزار سالِ سوم که مردمانِ می
ثورایی و هایِ اَ گونه، نبردی میانِ آفریده شود. بدین هوشی برخیزانده می هریمن از بیا

در  انجامد. شود که شش هزار سال به درازا می برآمدگان از جهانِ تاریکی آغاز می
دهد و اهریمن شکست خورده و به جهانِ  پایانی روی می پایانِ هزارة دوازدهم نبردِ

 گریزد. تاریکی می
 ها چه رازی در خود پنهان دارند؟ مارهـ این ش
نُه شمارة خودسر داریم: از یک تا نُه.  انِ گیتی بر چند و چون استوار است.ـ بنی

پردازی  های گیتایی، در داستان ها در چندی و چونی پدیده گذشته از کارکرد شماره
ار و دانش پنداند برای سخن گفتن رازآمیز از  ها رمزهایی بوده فرهیختگان کهن، شماره
باورهایی باستانی.  ای هستند از کهن ها نشانه هر یک از این شماره دربارة خود و جهان.
 ،باشکوه کرانة واالیشِ فروهر که در آنی بی ای است از زروان، زمانِ شمارة یک نشانه

، میدانی فراخ برایِ پیشرفت شده اییهای سپنتآورد تا برایِ فروهر سپنتامینو را پدید می
 یِ دوستیِریز دانایی، گسترشِ مهرورزی و پی وردگاهِ افزایشِ آگاهی، پرورشِدر آ
 ، فراهم گردد.فراگیر

جهان پس از پیدایش سپنتامینو دوگانه شد؛  گوید که شمارة دو از زمانی سخن می
از هستیِ جهانِ تاریکی آگاه است و جهانِ تاریکی از هستی جهانِ روشنایی  در آغاز
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به مینویِ رسیده غرَنَچراکه، پس از دگرگونیِ بخشی از اَ ست؛آگاه نی یافتنِ سپنتامینو
شود.  مینویی، سپنتامینو پدیدار میغرَنَجهانِ تاریکِ اَ ، از دلِهابلندایِ واالیشِ فروهر
 داشتند و فروهرهایِ یآگاهروشنایی  از پدیداریِ جهانِ ،یافته فروهرهایِ واالیش

و از چیستی آنچه  گیج روشنایی به جهانِ شده تابنرسیده به آن بلندایِ واالیشیِ پر
چه روی داده  که ندستدان نمی مینوییغرَنَن فروهرهایِ اَند. آبودبود ناآگاه  پیش آمده
و  ، آنان از آفرینشِ سپنتامینو آگاه شدندجهانِ روشنایی جوییِ با چاره ،روی است. بدین
 .ندآغاز کرد را به جهانِ روشنایی خود تازشِ

وراییِ خود، به پنتایی در آغازِ روندِ پیشرفتِ اَثمارة سه آن است که فروهرِ سرازِ ش
روی، در نخستین پایة واالیشِ خود در  ز دارد. بدینپیکر گیتایی و کالبدِ اثیری نیا

 گانگی است. دارایِ سه ججهانِ روشنایی،
است.  دهندة نخستین آگاهیِ فروهر از رازهایِ جهانِ سپنتایی شمارة چهار، نشان
ای بود  جوانه بنیان یافتنِ گیتی بر چهار آخشیجگشا دربارة  دست یافتن به دانشِ راه

 برایِ ریشه دواندنِ درختِ دانش.
پهنة گیتیِ چهارآخشیجی به میدانِ ، از فراتر رفتنِ دانشِ خردورزان از شمارة پنج

دانشمند از  گوید. در این پایه، شناختِ پژوهندگانِ گیتیِ اثیری سخن میکرانِ  بی
هایِ اثیری برایشان آشکار  فراتر رفته، رازِ چیستیِ روشنایی گیتایی هایِ آتششناساییِ 

 شد و پنج گونگیِ آتش را شناختند.
باستان را با شش گونة  جویی، پژوهندگانِ ، در میدانِ دانشبه پیش گامی دیگر

ای است از دانشِ  نشانه سپندارمذی آشنا کرد. شمارة شش زندگیِ گیتاییِ فروهرهایِ
آزماید.  گانة زندگیِ گیتایی که فروهر می هایِ شش دربارة پایهافزای  نیاکانِ آگاهی

فروهرِ سپنتایی در چرخة زندگیِ گیتایی، با سپری کردنِ شش گونه زندگی، خود را 
کند. زندگیِ گیتاییِ فروهر از پایة آغازیانی  برایِ بیرون رفتن از این چرخه آماده می

شود و پس از آن،  گردد. نخست، در پیکر ـ کالبدِ آغازیانِ پیشاگیاهی زاده می میآغاز 
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هایِ آغازیانِ گیاهی، آغازیانِ جانوری، گیاهی، جانوری و سرانجام مردمی را  پایه
 آزماید. می

در روزگارانِ پیدایشِ شمارة هفت نیز نمایانندة دانشی شگرف از خودشناسی است. 
آنان  د.پرور توانستند کالبدِ اثیری را ببینن خردآزمایانِ بینش جادویِ سپیدِ کاویانی،

پس از  کارکردِ هفت چاکرا، هفت پایة کیشِ مهر را بنیان گذاشتند. پیروِ شناخت از
هایِ خردستای، در  یشِ اندیشة مهرپرستان، همین هفت پایة رازمند، از سویِ اَشَوَنواال

 د.سازماندهیِ کیشِ مزدیسنا به کار گرفته ش
شمارة هشت فراتر رفتنِ دانش و بینشِ خردستایانِ مزدیسنایی از دو گیتی را نشان 

هایِ روشنایی و تاریکی همیستارِ هم  هایِ مهرپویا، دریافتند که جهان اَشَوَن دهد. می
. گیتیِ چهارآخشیجی با پادگیتیِ آنها نابودی در پی خواهد داشت هستند و آمیختگیِ

هایِ پراکندة  بودنِ پاره ،ردآمدنی نیستند. همچنین سپنتامینوجا گ پادچهارآخشیجی یک
 آورد. مینو در کالبدش را تاب نمیغرَنَاَ

جنگ  هایِ همیستار و آغازِ ها از آمیختگیِ جهان شمارة نُه نمایانندة آگاهیِ اَشَوَن
ن زن آغاز شده و اکنو ورز و رایدثوراها و دیوها است، که از پیدایشِ مردمِ خرمیانِ اَ

به فرارسیدنِ زمانِ واپسین نبردِ میانِ پیروانِ روشنایی و پیوستگان به تاریکی انجامیده 
از کارکردهایِ هفت چاکرای باالیی و دیوهایِ سپید از ها  با فراتر رفتن اَشَوَن است.

و  دانش هایِ هشتم و نهمِ کارکردهایِ هفت چاکرای پایینی و گشوده شدنِ دروازه
پیدایشِ دو چاکرایِ  شوند. پدیدار می جادوهایِ سپید و سیاه به روی آنان، بینش

ایِ نبردِ ، زمینه را برندستهکارکرد با چاکرایِ هفتم  همهشتم و نهم که رازآمیزِ 
 د.شو یدِ پیوسته به اهریمن آماده میثورایی و دیوهایِ سپهایِ اَ واپسینِ اَشَوَن

که با آمیزش دو نشانه پدید  سر استهایِ خود ده نخستین شمارة فراتر از شماره
اند تا  تهیِ نشانة چرخة پیشرفت را کنارِ یک نشانده آمده. در این شماره، گردیِ میان

روند  شده از بازدارندگی آمیختگی با اَنَغرَمینو در مردمان آگاه دِ رهاییآغازِ رون
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را  گیتاییبیرون رفتن از چرخة زندگی  یافتنِ راهِ برای آنان واالیشِ سپنتایی و تالش
 بنمایانند.

بخش سپنتایی  دهد که را نشان میای  هبه پای مردمانِ فرهیخته رسیدنِ شمارة یازده،
توانند برای پایان دادن به دوگانگی درونی خود  ای پیشرفت کرده که می ان به اندازهآن

 .دپایانی بگذارن نبرد پا به میدانِ
 پرسید: رو شد، سخنم را برید و دالرام برانگیخته و سرخ

 ـ پس نبرد پایانی نبردی درونی است نه جنگی بیرونی؟
ـ هم آن است، هم این. بدون پاکسازی جهانِ بیرون، پاکیِ جهانِ درون ناپایدار 

 خواهد بود.
 ـ شگفتا!

 ها را پی گرفتم تا به پایان برسد: سخنم دربارة شماره
ها و دیوهایِ  نیِ اَشَوَدهندة رسیدنِ چرخة رویاروی سرانجام، شمارة دوازده، نشان ـ
خورد و به جهانِ  به فرجامی نیک است. اهریمن در واپسین نبرد شکست می سپید

 تا با آسودگیشود  می مینو آزادغرَنَآمیختگی با اَ از فروهرِ سپنتایی. گریزد تاریکی می
 د.کن فراگیتایی را آغاز روندِ پیشرفتِ سپنتایی

ها را رویِ تخت  پاس گفتیم. لبخند زد و جامجوانی برایمان نوشیدنی آورد. سمردِ 
دست  ها را برداشت و نوشیدنی را بویید. درنگ یکی از جام بی چید و بازگشت. مهین

 بر گیسوانِ کمندگونش کشید و پرسید:
 ـ شمارة نود و نُه هزار و نهصد و نود نُه چه رازی دارد؟

 پاسخ دادم:
ادوی سپید و هم در جادوی سیاه است. ایانندة برترین پایه هم در جشمارة نُه نمـ 

جنگاوران در کند.  رسیدن به این پایه درگیری در نبرد سیاهی و روشنایی را ناگزیر می
برند. این شماره  را پیش می بزرگ ند و نبردِآویز میهایِ گوناگون با هم در میدان
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آشکار و چهار نُهِ ای با پنج نُهِ  است. شماره فراگیرترین نبرد میانِ دو گروهدهندة  نشان
 اند. پنهان، نُه شمارة نُه در این شمارة شگفت گرد آمده

 ـ چهار شمارة نُهِ پنهان دیگر چیست؟
شود هیجده، دو  ـ هرگاه دو شمارة نخست این شماره را به هم گرد آوریم می

شوند نُه. با گرد آوردنِ سه شماره از این پنج نُه، شمارة بیست  شمارة هیجده با هم می
نیز با هم  نُهِ پنهانِ دیگری است. چهار نُهآید که دو شمارة آن نیز  هفت پدید می و
رود. اگر دو شمارة  سوم به شمار مینُه پنهانِ  ،شوند سی و شش، سه و شش با هم می

آید، بر هم بیفزاییم، نُه  ه به دست میرا هم که از به هم افزودنِ پنج نُچهل و پنج 
 ود.ش پنهانِ چهارم آشکار می

 ـ واااااای.
، نود و نُه هزار و نهصد و نود و نُه بیماری نابود کردنِ اَثوراهااهریمن برایِ ـ 

آنها را  سپنتَمَن رَ به یاریِ ثوراهاه اَساخته و در جهانِ سپنتایی پراکنده کرده است ک
 آورند. از پای درمی

 ؟سپنتَمَن رَـ 
ورزی. اندیشة نیک و  از اندیشه 0تهاست، برآهیخ برانگیز ن رَ سخنِ اندیشهمَآری. ـ 

جویی  آورد. اندیشیدن، سرآغازِ چاره برانگیز پدید می سپنتایی، گفتاری نیک و اندیشه
ای  هر گرهِ کورشده  نی است. به یاریِ اندیشة سپنتاییبرایِ هرگونه بیماریِ تنی و روا

د برایِ سخن گفتن کاری بازداشت. بای ای را از بزه توان هر بدکاره شود و می گشوده می
 ای سامان داد و به کار بست تا به اندیشیدن وادار شود. با هرکس گفتارِ ویژه

  چشمانِ دالرام درخشید، بشکنی زد و گفت:
افزاری بجز  جنگ ،هایِ تنی و روانی جان. ما برایِ درمانِ بیماری ـ آفرین شهین

نیز، به جنگاوری نیازمند  اندیشة نیک نداریم، برایِ پس راندنِ پیوستگان به اهریمن

                                                           

 شده کشیده ـ برآهیخته: بیرون0
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نخواهیم شد. با به کار بستنِ گفتار و کردارِ نیکِ برآمده از اندیشة نیک، آنان را سرِ 
میدانِ . پا گذاشتن به کنند، بیندیشند گویند و می تا به آنچه می جایشان خواهیم نشاند
هایِ  کامگی ورن شیدا از نویدِهایِ دوزخ و  بیمناک از شکنجه جنگ با شیرمردانِ

اند،  آزموده و ددمنش شده جنگ هایِ جنگِ هزاران ساله ندر میدا که پایانِ بهشت بی
دیگر آنکه،  پذیر است. بینی نبردی است که شکست در آن به آسانی پیش شتافتن به

 انجامد. ای، به نیرومندیِ دیوها می هرگونه کشتار و سرکوب، به هر بهانه
 سر جنباندم و گفتم:

دستیِ  ی. هرگاه دینداران خود را نیرومند بپندارند و در برابرِ گشادهگوی ـ درست می
، گوش به شنیدنِ هیچ گونه نبینند ای نیرویِ بازدارنده ،کشتار و سرکوبگری خود برایِ

افزار در چنگ دارند و  تا جنگدیوپرستان برانگیزی نخواهند گشود.  سخنِ اندیشه
پروانة سخن  هیچ دگراندیشیند، هرگز به پندار خود را توانا به کشتار و سرکوب می

رویِ دهند که توانِ به کار گرفتنِ نی وگو تن می آنان تنها زمانی به گفت دهند. گفتن نمی
، ما نیازمندِ نیرویی بازدارنده هستیم که دشمنانِ آزادی جنگاوری را نداشته باشند. پس

 برانگیز کند. و آزادگی را وادار به شنیدنِ سخنانِ اندیشه
 گفت:رو به من کرد و دالرام سر جنباند و هیچ نگفت. بهناز 

و آنچه را خدایگان  وگو جایی ندارد. پرور، اندیشیدن و گفت ـ در ساختارهایِ دین
وچرا پذیرفته  چون باید بی گویند، یا خدایان می یِ یگانهبه نمایندگی از خدامردان  دین

وگرنه  گزاری پیش بگیرند هی و خراجد جشود. کسانی که تن به بندگی ندهند، باید با
ای بجز جنگ نخواهند داشت. اگر آزادگان در جنگ با بندگانِ دیوپرست  چاره

 شکست بخورند، کشتارِ ددمنشانه، ویرانیِ آبادبوم و به بردگی رفتنِ زنان و فرزندانِ
 خویش را خواهند آزمود. در منشِ دیوپرستان، هرگز گزینة چهارمی نبوده و نیست.

ای خواهد بود  افزار و آهنگِ نبرد داشتن، بهانه جنگبه  0سویِ دیگر، دست یازیدناز 

                                                           

 ـ دست یازیدن: دست دراز کردن0
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ای  هاکِ دُژخیم به کشتار و سرکوب. پس نیرویِ بازدارندهدَ ژیبرایِ دست گشودنِ اَ
 گویی چه خواهد بود؟ که از آن سخن می

سرزمین ریزیِ آموزشی همگانی هستیم تا فرزندانِ این  ـ بیش از هرچیز نیازمندِ پی
دیوپرستان هرچه جویی پیش بگیرند.  ورزی آشنا شوند و پرسشگری و دانش با اندیشه

توانند کشتار و سرکوبِ فرزندانِ خود را  هم شیفتة خونریزی و شکنجه باشند، نمی
اگر اندیشمندی و پرسشگری فراگیر شود، نیرویِ بازدارندة بزرگی فراهم  تاب بیاورند.
 خواهد شد.
 گ گفت:درن دالرام بی

 کنی؟ به پشتیبانیِ جنگاوران پافشاری می داشتن ـ پس چرا بر نیاز
 آه کشیدم و پاسخ دادم:

 گستر سالِ گذشته، دیندارانِ دین دانی که در هزاران می ، خودت بهترجان ـ دالرام
برایِ فراهم کردنِ خشنودیِ خدایگان، خدایان و خدایِ یگانه، از کشتن و شکنجة 

 اکنون نیز همان منش را دارند. اند. پرهیز نداشتهفرزندانِ خود نیز 
تابید و باور داشت که  نمود و نیازمندی به جنگاوری را برنمی دالرام سرسخت می
را  شان دیگران را بپذیرند و آزادگی وچرایِ چون توانند آزادیِ بی هرگز جنگاوران نمی
سازگار نیست و هیچ خواهی و آزادگی  منشِ جنگاوری با آزادی تاب بیاورند؛ چراکه
  ماند. پذیریِ زیردستان از زبردستان پایدار نمی ای بدونِ فرمان سازمانِ جنگاورانه

وگویمان گرم شده بود و داشتیم دربارة خویشکاریِ جنگاوران در زندگیِ  گفت
، خندان و نوجوان و پسرِ چند دخترکردیم که  مردمان از دیرباز تا اکنون بگومگو می

آرایشی دخترها آمدند و رویِ تختی، نزدیک ما نشستند.  سرا دیزیبه  کنانهیاهو
هایِ  آرایه. هایِ تیره مالیده بودند هایِ ورآمدة خود رنگ بر لب هنجار داشتند. نابه

هایِ کاشته شده بر  نگین. را آراسته بودهایشان  سر، گردن و دست رنگینِ گوناگونی
در . یددرخش ها می زیرِ پرتوِ چراغ ة ایشان،انها، گونه، ابرو و چ بینی، باال و پایینِ لب
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 شد. هایِ گوناگون دیده می برخی از آنها خالکوبی ها و گردن و بناگوشِ دست
آمدند.  ، بیگانه به چشم میبا موهایِ سرخ، نارنجی، سرخابی، سبز و آبیدخترکان 
ای  ندههایِ زن پریشان بودند و در تب و تاب. موهایِ سرشان را به گونهپسرها هم 

ز پنداشتی هر آن ا تراشیده و آراسته بودند، انگار شلوارهایشان از تن گریزان بود و می
کرد.  هایِ دختران برابری می گوناگونشان هم با آرایه هایِ پایشان خواهد افتاد. آرایه

پیوسته دهانشان  ،چون نشخوارکنندگانهمه، آمد.  شان به هم می رخت و ریخت
بی  گفتند. اسزا میپروا به یکدیگر ن بی زدند. نِ هم مشت و لگد میبه سر و تجنبید.  می

 راندند. ها را بر زبان می ترین واژه دادند و زشت شنام میدُ هیچ شرمی به زمین و زمان
درپی مهمانداران را  کردیم آنان را نادیده بگیریم. با بانگی نخراشیده پی تالش می

کان نگذشته بود که دو دختر با هم درگیر خواندند. چندان از آمدن آن جوان فرامی
شدند. همراهانشان برانگیخته شده بودند و هیچ کاری برایِ جدا کردن آن دو 

ه . دالرام هم به دنبالم آمد. دختری ککردند. از جا برخاستم و به سویشان رفتم نمی
داد و گاه گوشی را به سوی  گوشی به دست داشت برانگیخته و شادمان گزارش می

خواست  میاز ما  درپی پی کنان پرخاش آورد. او چرخاند و شکلک درمی د میخو
زده  دیدم، شگفت با اینکه او پشت سرم بود، او را می کاری به کارِ آنان نداشته باشیم.

 نشسته بود دختری که کنارِ دخترِ گزارشگر ام دست از تالش کشیدم. از دیدِ دگرگونه
دیگر دخترها هم برانگیخته به  هم درگیر شدند.کوفت. آن دو  ر سر اوب به یکباره

 نبرد برخاستند.
زنان آنان  زده مانده بودیم چه کنیم که مهماندارها از راه رسیدند و بانگ شگفت

نگریستم. گیج  خیره می یِ دخترانهایِ خونین و ناسزاگو را از هم دور کردند. به دهان
زگشتیم و سرِ جایمان نشستیم. شده بودم. دالرام بازویم را گرفت و پس کشید. با

مش را به گوی را بیرون کردند و آرا جوانانِ دشنامنومهماندارانِ خشمگین با هیاهو 
 بازگرداندند. سرا دیزی
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 مهین خندید و گفت:
 .ام را در دلم زنده کرد بندوبارانه بیهایِ  یگذران خوش یادِها  درگیری این بچهـ 

 :پرسیددالرام 
 بودی؟ تو هم مانند اینهاـ 
پَر بودند. ما  شمار و تک ، هنجارشکنان انگشتی که من نوجوان بودمزمانـ 
 ها رامرزهمة  ، در درون،هنجار نبود گونه نبودیم. با اینکه بیرونمان چندان نابه این
هایِ  ها، پشتِ پرده گریختیم و در خانه یم. از جاهایِ همگانی میبودنوردیده در
شان یکی است.  ها درون و بیرون یم. این بچهودآزم هر کاری را میگر،  پنهان
دست، به سادگی شسته و پاک  ناپایدار هستند و مانندِ چرکِهایِ بیرونی  آلودگی
 شوند. می

 بهناز گفت:
به رفتار و  و دختران گرایشِ روزافزونِ زنان هنجاریِ روزگارِ ما، ترین نابه ـ بزرگ

به آزادی و پیشرفت را در گروِ مردسان  دست یافتن است. زنانِ امروزی همردان گفتارِ
 پندارند. شدن می
پدید آوردند، ما را از پرواز  اره گرم شد. آنچه جوانانِ دگرسانوگویمان دوب گفت

ستایی به زمینِ گرفتار در بندِ خردستیزی فرود آورد. بر آن شدیم که  در آسمانِ خرد
 بشناسیم وهایِ آنان را  ویژگی با کالبدشکافیِ رفتاری ـ گفتاریِ مردمانِ روزگارمان،

 کنند. اندیشند، به دنبالِ چه هستند و چگونه زندگی می دریابیم که به چه می
که چیستانی پیچیده  سردرگمی شدیم وگو کردیم. درگیرِ کالفِ زمانی دراز گفت

 کردیم، پنداشتیم. هرچه بیشتر کاوش می است و به نادرستی، آن را دستی روشده می
 . دریافتِشد می از پیش تر برانگیخته کنجکاویمان شدند، می راپیدایی آشکنا هایِ کنج
 مان آگاهیاندکیِ  مان و روزگاران ر هممنش و روشِ زندگیِ مان از  مایگیِ شناخت کم

 .نشاند میمان  بر کام تلخیگذرد،  مان می از آنچه پیرامون
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شد که  و مردانی می زنانپذیرایِ  سرا دیزیهایِ  آرام تخت گذشت و آرام یزمان م
با افزایشِ مهمانانِ نیمروزی، وگو و خوردنِ خوراک یافته بودند.  جایی دنج برایِ گفت
ای  خانه بیرون آمدند، رویِ تختِ ویژهکنجِ چای سِ پردة آویخته دررامشگرانیِ از پ

نشستند و پس از خوشامدگویی به مهمانان و شناساندنِ خود، نوازندگی آغاز کردند. 
تا نزدیکِ بیگاه به درازا  را پی گرفتیم که مان نشست و سپس خوردیم رامان ناهار

شدیم  رو می شمار روبه هایِ بی با نادانسته ،کردیم کاوی می انجامید. هرچه بیشتر ژرف
 کرد. تر می مان و بغرنجیِ کارمان را نمایان که دشواریِ راهِ درازآهنگِ پیشِ روی

نیاز به بنیان  بسیار، تنها دو پیشنهاد داشتیم:وگوها و بگومگوهایِ  پس از گفت
با نزدیک شدنِ بیگاه، گاهِ . و دیگر هیچ نامی برایِ آن نهاد، مردم گذاشتنِ انجمنی
گزاری کردیم. دار رفتیم و بسیار سپاس چایخانه مان فرارسید. نزدِ بانویِ پراکنده شدن

سرها در  بارید، می برفتیم. پولِ آنچه خورده و نوشیده بودیم را پرداختیم و بیرون رف
کنارِ خیابان در برابرِ دل کندن از هم دشوار بود، نمود.  گریبان بود و آسمان تیره می

 دوختیم. تندیسِ باشکوهِ فردوسی ایستادیم و به پیکرة سپیدِ آن پیرِ خردستای چشم

* 

انی را هایتان دربارة داست گیری ها و پیشنهادها و خرده خوانندگانِ گرامی، برداشت
هایی دیگر  که خواندید با نویسندة آن در میان بگذارید تا او را برایِ نوشتنِ داستان

 روزگار باشید. یاری برسانید. شاد و به
 shahin.p.0011@gmail.comنشانیِ نویسنده: 

 
 
 
 
 


