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 یادداشتِ نویسنده

در پندارم هنگامی که در پایان دومین هفتة سال نو نوشتن داستان را آغاز کردم، 
کشور آبستن چه رویدادهایی است. رویدادهایی که هر یک به که  گنجید هم نمی
 نگارش داستان اثر گذاشتند. ای بر چگونگی گونه

تار سوئد به پایان رسید و دادخواهان کشروزی که دادگاه حمید نوری در استکهلم 
برپا کردند، با دیدن شادمانی پیروزی در چهره و رقص  شن دادخواهیج 56تابستان 

گمان بودم که نتیجة آن دادگاه که رویداد  بازماندگان کشتارهای دهة شصت بی
المللی بزرگی خواهد داشت. از آن روز  پیامدهای سیاسی و بین ،مانندی بود تاریخی بی

شدم با بازتماشای فیلم جشن دادخواهی نیرویی تازه  به بعد هرگاه از نوشتن خسته می
 گرفتم تا به نگارش ادامه بدهد. می

که برای جمهوری اسالمی ورق  دریافتمروزی که حکم حمید نوری اعالم شد، 
 برگشته است.

کس  امینی، افتاده بر تخت بیمارستان منتشر شد، هیچ )ژینا( مهسا روزی که عکس
نمادی شود  ضحاکشده به دست روزبانانِ  کشته آن دختر کُردِ کرد که نام تصور نمی

 دادخواه برای برپایی جنبشی بزرگ:برای خیزش ایرانیانِ آزادیخواه و 
 جنبشِ

 «زن، زندگی، آزادی»

 برایِ

 «به زیر خاک کشیدن ضحاک»
 مونا برزویی شاعر ارجمند کشورمان چه خوب دریافت که:

 ست بر اللة گوش خونی که روان شده»
 «جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد می

 شاهین پارسی                                                                                 
 1/8/1652کرج ـ 
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 پادشاهی آغازِ
 
 
 

سپیدی چکاد انگیز آغاز شده بود.  روشنایی بر همه جا دامن گسترده بود. پگاهی دل
از آن توانستم  ابر شکوهی دلربا داشت و نمی کران آسمانِ بی بیدماوند در میان آبی 

سو  سو و آن نشسته بر زمین را به این تازة وزید و برفِ چشم بردارم. بادی سرد می
 پراکند. می

ترین  سنگی سیاه و سرد به کوهی چشم دوخته بودم که یادآورِ کهن نشسته بر تخته
است. دماوند سر برکشیده به آسمان در  «آزادگانسرزمین »های  ها و افسانه داستان

هایی رازمند که  بخشید؛ داستان های کهن جان می برابرم ایستاده و در ذهنم به داستان
 و دستاوردهایها  ها، واکنش های بسیار از باورها، کنش در پسِ رمزهایشان شگفتی

ام با راز و رمزهای  یآشنای اند. را پنهان کرده 2«شاروندی»و « فرهنگ» انِگذار بنیان
توانم به خود نگرشی دگرگونه  ای به رویم گشود که از آن می های کهن پنجره داستان

ر شدنِ فرهنگ و چگونگی پدیداچرایی و داشته باشم و در آینة خودشناسی، 
 را بازبشناسم. 1«جان و خرد خداوندِ» به دست شاروندی

                                                           

 ـ شاروندی: تمدن2
ای  نقلِ قول از دیگری است یا واژ و واژة ویژهوقتی به کار رفته که یا عبارت داخل گیومه »« ـ در متن داستان نشانة 1

 است، درخورِ توجه خاص.

 



1   پادشاهی شهین

فروبرده را به آرامی بیرون دادم. سرم دمی ژرف فروبردم، پس از درنگی کوتاه دم 

جنبیدند و پوست سردم را  ام با وزش باد می سنگین شده بود، موهای ریخته بر پیشانی

چندان  ای نه کردند. گاهی دلم برای زندگی آرام و یکنواختی که در گذشته نوازش می

شدن  . در ناآگاهی از خود، چیستی فرهنگ، چگونگی پدیدارشود دور داشتم تنگ می

کردم،  با سرخوشی و دلخوشی در کنارِ همسرم زندگی می ،، دیگران و جهانشاروندی

گویی، دید  زیستم و در زیستم بجز خوردن، خوابیدن، گردش، بیهوده زندگی که نه، می

سرانجام و  هایی سرد، بی آغوشی گاهی هم و بازدید، مهمانی، خرید و فروش و گاه

چیزی نبود. در چنگِ روزمرگی آسوده  یافزایمهر مهرورزی و ناتوان از بیگانه با

ان برم و دیگر م و نیک به سر میپنداشتم در جهانی آرا بودم و زندگی به کامم بود. می

 هم کمابیش مانند من سرخوش و دلخوش هستند.

ام آغاز شد، آرامش کودکانه  هایی از زندگی پیشین هنگامی که به یاد آوردنِ یادمان

از چیستی آنچه  و پریشانی برآمده از ناآگاه بودنام رخت بربست و رفت  از زندگی

یافتم مرا تا مرز دیوانگی و خودباختگی کشاند. بخت یارم بود که به  دیدم و درمی می

ند توانستم از درافتادن در پرتگاه دیوانگی دور شوم و یاری دوستانی دانشمند و خردم

توانستم خودم را  1«خرد آثن»و سپس آشنایی با  2«سرودخرد گوشان»یافتن به  با دست

 ام. کمی بشناسم و دریابم چرا به گیتی بازگشته

گذاری فرهنگ ایرانی و فراز و فرودهایی که  های چگونگی بنیان آشنایی با داستان

مانند پیموده، چراغی پیش پایم افروخته و بر راهی که باید بپیمایم پرتو  بی این رخش

های ریز و  بینم که راهی ناهموار و انباشته از سنگ روشنگری تابانده است و می

  درشت پیشِ رو دارم.

                                                           

 سرودخرد: خرد اکتسابی ـ گوشان2
 خرد: خرد غیراکتسابی ـ آثن1
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است که  ام این های کهن ایرانی دریافته باورناپذیرترین چیزی که از بررسی داستان
ستیزی، دیگری «دین»ری یا پرو«کیش»دو پایه بنیان یافته بود: یکی  فرهنگ ایرانی بر

 .«جویی پادشاه»
سرودخردی برخوردار شدم که مرا از چیستی و  به یاری شاهین از گوشان

ای  گانة ایرانِ کهن آگاه کرد. فرانک نیز برایم روزنه های سه چگونگی پیدایش کیش
نهفته در آن آشنا شوم.  خردِ بکشم و با آثنم سرک فرَوَهرگشود تا به خردمندی پنهانِ 
دانم کیستم و چه  ام آشنا هستم و می گونِ زندگی پیشین اکنون با چگونگی افسانه

ام که آرمان  ای دربارة خودم ندارم و دریافته دیگر راز نهفتهپندارم  میای دارم؛  پیشینه
 م به گیتی چیست.ام یا چرایی بازگشت گزیدة زندگیبر

در ژرفای دریای ناخودآگاهم رازی داشتم.  گون. ای افسانه م با پیشینهغی بودکال
جنبشی شگفت و رازآمیز آن دریای آرام را ناآرام کرد و دریافتم زیرِ آرامش زندگی 

م و به یاد فرَوَهرخیزد. با شکافته شدنِ پوشش بایگانی پنهانِ  برمیام توفانی  روزمره
که آنچه به یاد  مام، تالش کردم به خود بباوران هایی از زندگی پیشین آوردنِ یادمان

گون پیش  گری و رازداری کالغ روی پنهان بنیاد هستند، ازاین آورم پندارهایی بی می
کس هیچ نگفتم. کوشش برای پنهان کردن توفانی که در  گرفتم و زمانی دراز به هیچ

رم چیرگی نمود، چراکه دیگر بر گفتار و کردا درونم برخاسته بود بیهوده می
دادم و گفتار و  داری از کف می گاه سررشتة خویشتن دانگ نداشتم؛ گاه و بی شش

 شد. کردارم دگرگون می
ام آگاه شد. از ترسِ آشکار  های روانی همسرم نخستین کسی بود که از پریشانی

گونه پیش گرفتم تا به پندار خویش توفان  رمندگی کالغ ،انگیز شدنِ آن رازِ هراس
 گیری از دیگران پنهان کنم. گزینی و کناره در درونم را در پسِ چادرِ تنهاییبرخاسته 

های روانی  ام برای پنهان کردن پریشانی های کودکانه اندیشی به یاد آوردنِ چاره

روزافزونم از همسرم و دیگران لبخندی بر لبانم شکوفاند، سر جنباندم و دمی ژرف 
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سنگ جابجا شدم و کمرم را کش دادم.  ی تختهفروبردم و آرام آن را بیرون دادم. رو

خواند. سر چرخاندم و دیدم که به سویم  آوای فرانک در گوشم پیچید که مرا فرامی

 سنگ جهید و کنارم نشست و پرسید: به باالی تخته ست جنباند،آید. د می

 جان؟ بودی شهینـ کجایی 

 ـ چی؟

 !ـ چندبار تو را فراخواندم و هیچ واکنشی نشان ندادی

 اش را بوسیدم و گفتم: گونه خندیدم، سرم را پیش بردم،

 کردم. بازنگری می ام های رازمندِ کهن بازشناخته از داستان را ـ داشتم آنچه

 ـ چه خوب.

سر به سویش چرخاندم، به چشمانش چشم دوختم و ام انداخت.  دست روی شانه

 گفتم:

گانه  های سه که دربارة کیش اینای. با ان فرهنگ ایرانی سخن گفتهـ بارها از دو بنی

آیا زمانة پادشاهی سپری  ای. چندان سخن نگفته «پادشاهی»دربارة  ،ای بسیار سخن گفته

ای ناکارآمد شده است؟ یا نهاد پادشاهی هم مانند نهاد کیش فرازمان  شده و سامانه

 است؟

 ـ پرسش خوبی است.

 دهی؟ ـ به پرسشم پاسخ نمی

  رفت و چشم به سوی دماوند چرخاند و گفت:فرانک نگاه از چشمانم برگ

دانی که پیدایشِ کیش با  ـ نهادِ پادشاهی نیز همانند نهادِ کیش فرازمان است. می

 در پیوند بوده است. 1«مردم»خردمندی ورزی و  ، اندیشه2«پندارپروری»های  توانایی

                                                           

 روشمند« پردازیِ فرضیه»ـ پندارپروری: 2
 ـ مردم: انسان )جمع: مردمان(1
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رو بود که او  بدان 1مردم ریخت و کپیک مردم از جانورانِ مردم 2«دگرگونشِ»

 بود. اگر...« پذیرندة هوش و رای و خرد»
 ش پریدم و گفتم:در سخن

نهفته در این سخنِ فردوسی را برایم بگشایی، کی مرا  ام رازِ ـ چندبار از تو خواسته
 با این راز آشنا خواهی کرد؟

سر به سویم چرخاند و آن را دلبرانه خماند، پشتِ چشم نازک کرد و با آوایی 
 رشار از گالیه گفت:س

 .بانوگفتم  ـ داشتم می
 ت پریدم، پوزش، پوزش، آآآآآه آه.ـ ببخشید که در سخن

ام برداشت، روی  دست بر دهانم گذاشتم و سر جنباندم. خندید، دست از شانه
و چشم به آسمان دوخت. کنارش دراز کشیدم و دست زیرِ  سنگ دراز کشید تخته

 دوختم. زیرچشمی نگاهم کرد و خندید. پرسیدم:سرم ستون کردم و چشم به دهانش 
 خواهی؟ ـ زیرزبانی می

مستانه خندید. آوای دالرام در کوهستان پیچید و پژواک یافت. ما را برای خوردن 
درنگ  خواند. فرانک جنبید و با چابکی از جا برخاست. من نیز بی ناشتایی فرامی

دست هم نهاده و به سوی دوستانمان  سنگ پایین پریدیم و دست در برخاستم. از تخته
ای در دلم  هایمان شادی کودکانه دن به قیژقیژ فشرده شدن برف زیر گاماز شنی رفتیم.

گردِ هم  پوشیده از برف های بزرگمان روی زمین ان نزدیکِ کولهجوشید. دوستانم می
های  ینشسته بودند. به گردهمایی آنان پیوستیم و نشستیم. چشم چرخاندم و به خوراک

شده روی زمین نگریستم. دالرام بفرماییدی گفت و دست به کار شد، انگشت در  چیده

                                                           

 تکاملـ دگرگونش: 2
 نما انسان میمونمردم:  ـ کپیک1
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ای نان  انگبین فروبرد و آن را در دهانش گذاشت. دیگران هم خوردن آغازیدند. تکه
ختم و آن را در دهانم گذاشتم. برداشتم و رویش کره مالیدم و رویش کمی مربا ری

گام خوردن سخن بگویم، در کوهستان سخن گفتن با آید که هن که کم پیش می اینبا
 ک پرسیدم:ندارم. رو به فرا دهان پُر و جنبان را دوست می

 را بگشایی؟ «خرد»و  «رای»و  «هوش»پذیرندگی  خواهی رازِ ـ نمی
دهانش پُر بود، دست و سر جنباند، خندیده و به او چشمک زدم. با آرامش آنچه 

 فروبرد و سپس گفت:در دهان داشت را جوید و 
 ـ اندکی درنگ کن، اکنون زمان خوردن است.

 ـ هووم.
گوید و اگر پافشاری کنم دست از  دانستم هرگز هنگام خوردن سخن نمی می

زمانی  خوردن خواهد کشید. هیچ نگفتم و به شادخواری سرگرم شدم. در کوتاه
لیسان و  یم و لبخوراکی را که دالرام برای ناشتایی روی زمین چیده بود را خورد

 2گویان گالیه آغاز کردیم که خوراکی کم بود. از دالرام خواهش کردیم پروانه به به
برخاست جا هایمان نداد، از  ها و درخواست بدهد تا بیشتر بخوریم. او بهایی به گالیه

دانستیم که پافشاری سودی  و فرمان داد برخیزیم و برای راه افتادن آماده شویم. می
 داشت و دالرام به هنگام رهبری مرغش یک پا دارد.نخواهد 

ان را به هایم های بودنمان در آنجا را از زمین زدودیم. کوله برخاستیم و همة نشانه
پیمایی آماده ایستادیم. دالرام پیش افتاد، فرانک  ر گرفتن کوهدوش انداخته و برای از س

از پشتِ سرم شنیدم که آهسته  مرا پیش انداخت و پشتِ سرم راه افتاد. آوای پریسا را
 گفت:

  کشند. یافتم استرهای باربر چه رنجی می ـ تاکنون هیچ درنمی
 فرناز گفت:

                                                           

  ـ پروانه: اجازه2
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 ـ بار ما از بار استرها بیشتر است.
 بهناز آنان را به خاموشی فراخواند و گفت:

 کاهید. ـ هیس... با این سخنان از نیرویتان می
ها  گیرند، چرا باید همة آنچه که بدان باربرها بهره میـ این چه کاریه؟!... همه از 
 نیاز داریم خود به دوش بکشیم؟

 ـ باید بیاموزیم که بار زندگی خود را به دوش دیگران نیندازیم.
 خریم؟! همه سختی به جان می خواهیم چکاره شویم که این بابا، مگر می ـ ای

 ؟ایم؟ و باید چکار کنیم ای چکاره ـ هنوز درنیافته
 ـ نه.

 ـ کوفت.
 ـ چی؟
 ه.چ موـ چ
 ـ ها؟

 ـ درد... درست راه برو ورپریده، مگه اومدی مهمونی که ناز و کرشمه میایی؟
 چیزی به این فرناز ورپریده بگو. جون ـ نکن همچین... فرانک

 ـ چی شده؟
 .زند ن سیخونک میم ـ هی از پشتِ سر به

 ذار فرناز.گـ سر به سرش ن
 د.رو ه میرا ینداز ببین چگونهسرت ب به پشتِجان یک نگاه  ـ فرانک

 پُررو. ـ نکن بچه
گذرد؛ فرانک هم ایستاد و سر  ایستادم و چرخیدم تا ببینم پشتِ سرمان چه می

دستی  سرش فرناز با چوب خرامید و پشت گام دورتر آهسته میبرگرداند. پریسا چند 
کرد. بهناز و مهین هم پشتِ سرآنها  نُچ می زد و آهسته نُچ درپی به پایش می خود پی

 کنی فرناز؟ آمدند. فرانک پرسید: چکار می می
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 رانم. ـ استر می
 ـ بس کن دختر.

 ما را نگریست و گفت: پریسا سر بلند کرد،
 ـ دست خودش نیست، کرم دارد.

 کرم داری.خفه، خودت  ـ خفه
ام گرفت، چرخیدم و راه افتادم. دالرام چند گام از ما پیش افتاده بود. بر  خنده

که فرمان  از پشتِ سرم بانگ فرانک را شنیدم هایم افزودم تا به او برسم، شتاب گام
 داد:

 ـ کمی پا تند کنید و به ما برسید.
 آوایش در کوهستان پژواک یافت.

 رسیدم؛ پرسید:به دالرام یافت.  پژواک رسید و فتن فرناز به گوشمآوای چشم گ
 کنند؟ ـ باز بگومگو می

 ـ سرشار از نیرو و سرزندگی هستند.
 ـ باید بسیار بیاموزند.

 ـ آری.
 فرانک خودش را به ما رساند. از او پرسیدم:

 خواهی از چیستی پذیرندگی هوش و رای و خرد سخن بگویی؟ ـ نمی
 ـ اندکی درنگ کن تا بگویم.

هایمان چندان تکان  داشتیم که کوله ای گام برمی رفتیم و به گونه ته پیش میآهس
 سخن آغازید و گفت: ششان از نیرویمان نکاهد. فرانک هویی کرد،نخورند و جنب

اند،  رد خواندهـ شاید بتوان گفت مردمی که او را پذیرندة هوش و رای و خ
جانوری دور کرده  «زیست»سازی دارد که زندگی او را از  های دگرگونش ویژگی

دیدن و  سازِ مردم، توانایی او در فراتر رفتن از های دگرگونش است. یکی از آن ویژگی
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که همة جانوران دارای توانایی دیدن هستند،  اینبوده است. با 2«نگرش»پرورشِ توانایی 
 برانگیز است. پدیداری پرسش توانایی نگریستن در آنها نیست. نگریستن، دیدنی پرسش

را یکسان  «پنداربافی»پندارپروری و  بسیاریکسان انگیزاند.  هم پندارپروری را برمی
چنین انگاشتی درست نیست. به همان اندازه که پنداربافی کاری بیهوده انگارند،  می
ورزی  نیازِ پژوهشگری و اندیشه رود و پیش نماید، پندارپروری سودمند به شمار می می

 است.
 و پرسیدم: در سخن فرانک پریدم

ورزی به شمار  نیاز پژوهشگری و اندیشه توان پندارپروری را پیش ـ چگونه می
 آورد؟

فرانک هویی کرد، دمی ژرف فروبرد و آن را با هویی دیگر به تندی بیرون داد و 
 در پاسخ پرسشم گفت:

برانگیز  آید، اگر پیشتر دربارة پدیدة پرسش ـ هنگامی که پرسشی برای ما پیش می
توان با پرس و جویی پژوهشگرانه از دانش پدیدآمده از  دانش فراهم آمده باشد، می
های  و آن پدیده را شناخت؛ در برخورد با پدیده سوی دیگران آگاه شد

برانگیزی که دربارة آنها دانشی پدید نیامده یا به آن دسترسی نداریم، در گام  پرسش
های پدیدآمده پاسخ یا  پرسش یا پرسش کنیم به یاری پنداربافی برای نخست تالش می

برند و پس از دادن  ورزان امروزی هم به کار می هایی بدهیم. این روش را دانش پاسخ
های آن و  های گوناگون پدیده و شناسایی ویژگی پاسخی بر پایة نگرش به سویه

بستنِ کنند تا با به کار  ورزی را آغاز می ها، پژوهش و اندیشه پیوندش با دیگر پدیده
های برآمده از  های روشنگر، درستی یا نادرستی پاسخ های خردورزانه و آزمایش سنجه

  پندارپروری را بیازمایند.

                                                           

 روشمند« مشاهدة»ـ نگرش: 2
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پندارباف به دنبال پاسخ  پندارپروری همسانِ پنداربافی است و با آن یکسان نیست.
آویزد و دل خوش  دادن به هیچ پرسشی نیست و تنها در پندار خود به آرزوهایش می

دارد تا به سرخوشی گذرایی دست پیدا کند. پندارباف هرگاه درمانده از دست  می
، پندارهایش دگرسان از پندارهای پیشین برد یافتن به آرزوهایش به پنداربافی پناه می

شوند. پندارپروران در پی سراب  خواهد بود، هرچند آرزوهایش دگرسان نمی
پرورانند تا  گرایانه می ای آرمان ا با برنامهدوند، آنان پندارهایشان ر آرزوهایشان نمی
های پیشین  گشا دست پیدا کنند و دانشی بر دانش هایی روشنگر و راه بتوانند به پاسخ

آزمایی آن  توانند با سنجش، آزمایش، ارزیابی و راستی بیفزایند؛ دانشی که دیگران می
تواند  ی که خود میاش آشکار شود؛ دانش را به چالش بکشند تا درستی یا نادرستی

ها و  ها، پژوهشگری آویزی بشود برای پندارپروری برانگیز باشد و دست پرسش
 های تازه. ورزی اندیشه

به پدیده از روند،  های گوناگون از دیدن فراتر می مردمانی که در برخورد با پدیده
 کنند به یاری برانگیز؛ آنان تالش می نگرند، نگرشی پرسش زوایای گوناگون می
هایی مانند: این چیست؟ چرا اینجاست؟ از کجا آمده؟ سودمند  پندارپروری به پرسش

ها  گونه بوده یا دچار دگرگونش شده؟ با دیگر پدیده رسان؟  همیشه این است یا زیان
های برآمده از پندارپروری  ها و پاسخ چه پیوندی دارد؟ پاسخ فراهم کند. همین پرسش

ن پژوهش تا آشکار شود که آیا پیشینیان و دداشوند برای انجام  ای می پایه
اند یا دارند؟ اگر پژوهش به این  برانگیز دانشی داشته روزگاران دربارة پدیدة پرسش هم

ها،  شود تا به یاری آزمایش های پدیده آغاز می پرسش پاسخ آری ندهد، بررسی ویژگی
گونه با روشن  . بدینهای پدیده شناسایی شود های گوناگون ویژگی ها و بازنگری سنجش
شود  های برآمده از پندارهای نخستین، دانشی فراهم می درستی یا نادرستی پاسخ شدن

گیرد  های گوناگون پدیده را در بر می ها و سویه ورزی افزایش یافته، الیه که با اندیشه
 شده به شمار بیاید. ای شناخته برانگیز، پدیده تا آن پدیدة ناشناخته و پرسش
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 گویی چه پیوندی با پذیرندگی هوش و رای و خرد دارد؟ چیزهایی که میـ این 
زنان به سویم چرخید. ایستادم و سر برافراشتم. فرانک  دالرام پا سست کرد و دم

 هم ایستاد. پرسیدم:
 ؟ـ چرا ایستادی

زنان با سرجنبانی و جنبش چشم و ابرو خواست به پشتِ سرم نگاه کنم. سر  دم
آیند.  اند و آهسته پیش می که پریسا و دیگران بسیار واپس ماندهبرگرداندم و دیدم 

زد. آوای خنده و بگومگویشان در  درپی به پای پریسا می پی دستی خود فرناز با چوب
یافت؛ آوا و پژواکی که هنگام راه رفتن و گوش دادن  پیچید و پژواک می کوهستان می

 گفت:دالرام هویی کرد و  شنیدم. به سخنان فرانک نمی
 کنیم تا برسند. ـ درنگ می

وزید، گرما افزایش یافته  که باد خنکی می اینام را در پشتم جابجا کردم، با لهوک
 بود. پرسیدم:

 ام را زمین بگذارم؟ توانم کوله ـ می
 ـ چرا؟

 پوش دگر کنم وگرنه گرمازده خواهم شد. ـ گرمم شده، بهتر است تن
باز کردم و آرام آن را بر زمین گذاشتم.  ام را دالرام سر جنباند. بندهای کوله

برآوردن خورشید از  هایشان را بر زمین نهادند. پیش از سر دالرام و فرانک هم کوله
گرم شبانه را دگر  برای پرهیز از سرماخوردگی، پوشاک خواب برخاسته و راه افتاده،

گرفت.  ا پیپیمایی ر شد با آن پوشاک کوه نکرده بودیم. با افزایش گرما دیگر نمی
بافتنی سرخی که به تن داشتم را از تن درآوردم، آن را تا کرده، پیچیدم و در یکی از 

دانی بیرون آوردم تا با  ام جا دادم؛ از جیب دیگرش روغن های بیرونی کوله جیب
ام که برهنه بودند از  ها و دیگر جاهای باالتنه چرب کردن روی، دست

مالی بودند.  دالرام و فرانک نیز سرگرم روغن سوختگی آنها پیشگیری شود. آفتاب
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نگاهی به  ماالن بر گلویم نیم روی زمین نشسته و پاهایمان را دراز کرده بودیم. دست
 فرانک کردم و پرسیدم:
 جان؟ دهی فرانک ـ به پرسشم پاسخ نمی
 دانی هوش چیست؟ ـ هان؟... آهان... می

توان برای  به یاری آن می های مغز است که تواناییـ هوش؟... هوش یکی از 
اندیشی کرد و از پیوند میان  ها چاره ها پاسخ یافت، برای گذر از دشواری پرسش
 ها سر درآورد. پدیده

 ـ که چه بشود؟
دانستم در فرجام  گونه پرسشگری فرانک آشنا بودم و می کمی سردرگم شدم؛ با این

اند و  هایم بوده نادانستگی هایم بازدارندة دیدن وگو درخواهم یافت که دانستگی گفت
باید از آنها درگذرم و از بندشان رها شوم. پسِ سرم را با انگشتانی چرب خاراندم و 

 با دودلی پاسخ دادم:
 ـ تا دانش به دست آوریم و دانایی بپرورانیم.

 ـ که چه بشود؟
 ـ تا پیشرفت کنیم.

 ـ پیشرفت کنیم که چه بشود؟
 رساند. مان یاری می ه دست یافتن به آرمان زندگیـ پیشرفتِ روزافزون به ما در را

 ابرو باال کشید و سر جنباند. سردرگم شانه باال انداختم. فرانک گفت:
های کهن باید بتوانی از پایگاهِ شناختی  ـ برای درک چیستی و کارکردِ واژه

 گویی برآمده از دیدگاهی امروزی است. سازندگانش به آن بنگری، آنچه می
مالی پیکرش پایان داد، پاهایش را خماند، به سویم چرخید،  به روغن درنگ کرد،

 چشم به چشمانم دوخت و گفت:
را برای سخن گفتن از پایان هرچیز، نابودی یا مرگ  ای کهن واژة هوشه ـ در زبان
 اند. برده آن به کار می
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 زده پرسیدم: شگفت
 ـ پایان؟ نابودی؟ مرگ؟

ای  تازه «زندگی»گوید که آغاز  پایانی سخن می از« مرگ» واژة ـ آری، هرچند
 است.

 گذاری؟ ـ داری سر به سرم می
هایی دارد که به یاری آنها  گونه که به درستی گفتی، مغز ما توانایی ـ نه... همان

اندیشی کنیم.  ها چاره ها پاسخ پیدا کنیم و برای گذر از دشواری توانیم برای پرسش می
هیم تا زمان بیشتری برای زندگی کردن داشته باشیم و دیرتر د این کارها را انجام می

 رو شویم. با پایانِ ناگزیر زیست در گیتی روبه
کنند تا بیشتر زنده بمانند و هرکدام  گویی، همة جانوران تکاپو می ـ درست می

انگیز، هوش  شود. چه شگفت ش درازتر میبیشتری داشته باشد، زمان زندگی هوش
دهند. چیستی پذیرندگی  دور کردن چیزهایی که به زندگی پایان میابزاری است برای 

 یابم؟ چرا مردم پذیرندة هوش خوانده شده است؟ هوش را درنمی
یابیم برای جانوران ناشناخته است. جانوران  گونه که ما آن را درمی آن «زمان»ـ 

 انه هستند.اندیشی هم بیگ روی با چاره یابند، بدین دگرگونی در گذر زمان را درنمی
شوند و هرگاه  هنگامی که خوراک در دسترس جانوران است به خوردن سرگرم می

جاهایی بروند که خوراک به  به کنند تا خوراک کمیاب یا نایاب شد کوچ آغاز می
شود یا باید گرسنگی را تاب آورند تا زمان فراونی خوراک از راه  فروانی پیدا می

های زمانی فراوانی، کمبود،  میرند، چراکه چیستی چرخه وگرنه از گرسنگی می برسد
شمار که  روی بجز چند جانور انگشت یابند. بدین نبود و بازفراوانی خوراک را درنمی

دهند، جانوران زندگی روزمره دارند، برای  ای انبار کردن خوراک را انجام می گونه
د و پایان زندگی برایشان ناشناخته است و بدون کنن اندیشی نمی فردایشان هرگز چاره

 شوند. یکباره با آن رویارو می برداشتی به هیچ پیش
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ها و پیش گرفتن نگریستن  ورزِ نخستین با فراتر رفتن از دیدن پدیده مردمانِ اندیشه
آید،  به آنها و پرورشِ توانایی نگرشِ خود دریافتند که هر جانداری روزی پدید می

مندی ناگزیرِ زیستِ  . دریافت پایانرسد ید و روزی به پایانِ زیست خود میز زمانی می
های  اندیش را به نگرش آور بود؛ همان نگرانی مردمِ چاره هر زیستمندی نگرانی

میانِ  داشت. آگاهی از پیوندِ و هوش وامی ر پدیدة زمان، زندگیت کاوانه ژرف
 رارسیدن پایانِ ناگزیر، سرآغازِچگونگی رویارویی با رویدادهای زیستی و زمانِ ف

زیست در گیتی، فراتررفتن از  ای یافتن راهِ درازتر کردنِ زمانِبود برتالش مردمان 
اندیشی برای دور راندنِ  زیستِ جانوری، پرداختن به زندگی کردن آگاهانه و چاره

 .«مرگ»هوش و دست یافتن به 
که  اینباای است.  ندگی تازهگوید که آغاز ز ـ گفتی واژة مرگ از پایانی سخن می

دریافتِ دگرگونی در گذرِ  ورز پس از گمان مردمانِ اندیشه بیتوان پذیرفت که  می
آشنا شده بودند، پذیرفتنی نیست زیست  ناگزیرِ پایانِ ایش، زیست وز زمان، با روندِ

ـ هوش ـ نوزایی  اند از چرخة زیست جانورگون داشتهمردمانی که زیستی  چنان که
  آگاه بوده باشند.

ترین واژه برای سخن گفتن از نوزایی چه بوده که بتوانیم دریابیم  دانیم کهن ـ ما نمی
 2های پدیدارشناسانة تنها با روش اند. چه زمانی مردمان به این آگاهی دست یافته

توانیم به رازِ چیستی و کارکردِ نخستین واژهای  می 3«شناختی واژه»و  1«واژشناختی»

                                                           

پرسیم: این چیست؟ تالش برای یافتن پاسخ به این پرسش  شویم و می ای ناشناخته آشنا می ـ هنگامی که با پدیده2
ای بپرسیم که: این در آغاز چه و چگونه بوده  شده ؛ هرگاه دربارة پدیدة شناخته«شناسی پدیده»سرآغازی است برای دانشِ 

 آورد. را پدید می« پدیدارشناسی»دادن به این پرسش، دانش است؟ تالش برای پاسخ 
که از دو « آن»شود، مانند:  ـ واژ: آواهای گوناگونی که بنیان زبان هستند و با پیوستن دو یا چند واژ، واژه ساخته می1

که واژها به خودی  شود خوانیم، همچنین پنداشته می می« آوا»شود، امروزه برخی از واژها را  ساخته می« ن»و « آ»واژِ 
ترین زبان ساخته  توان دریافت که هر واژ در کهن خود معنی ندارند در حالی که با نگرشِ پدیدارشناسانة واژشناختی می

 اند. شده از سوی مردمان زمین معنی داشته
 شود. زبان خوانده میدار  شود که امروزه کوچکترین واحد معنی ـ واژه: از به هم پیوستن دو یا چند واژ، واژه ساخته می3
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گمان بود این است  توان بی اش می آنچه درباره  های کهن پی ببریم. سازندة زبان و واژه
اند و همانند برخی جانوران به  که: مردمان نخستینی که زیستی جانورسان داشته

که گرسنگی، درندگان و دانستند  بردند، می هنگام شب به غارهای کوهستانی پناه می
آنان با پناه بردن به غارها و که  اینباتوانند به زیست آنان پایان بدهند.  سرما می

و سپس چیرگی بر ترس از آتش و پرستاری از آن در  پوشیدن پوست جانوران مرده
یافته بودند و درندگان را هم با یاری  راهی برای دور راندن سرما های خود پناهگاه

اندیشی برای یافتن راه  راندند، چاره پرتابِ سنگ و کوبشِ چوب دور میگرفتن از 
گریز از گرسنگی به هنگام زمستان و خشکسالی وابسته به آگاهی آنان از چرخة 

آگاهی از این چرخة زمانی، مردمان از  نی زایش، زیست، هوش، زایش بود. پس اززما
ی آوردند تا با کشت، داشت، نشینی و ساختن کشتزار و روستا رو غارنشینی به دشت

ی خود، در زمان کمبود و نبود خوراک هابرداشت و انبار کردنِ بخشی از دستاورد
 گرسنه نمانند.

گمان پیش از دست یافتن به این آگاهی، از چگونگی رویشِ گیاهان آگاه شده  ـ بی
 اند.  بوده

به هنگام گمان مردمان نخستین هم مانند برخی جانوران  گویی. بی ـ درست می
های خوراکی، بخشی از خوراک گردآوری شدة خود را زیر  ها و میوه فراوانی دانه

اند تا به هنگام کمبود یا نبود خوراک آنها را از زیر خاک  کرده خاک پنهان می
 اند. ها جوانه و ریشه زده دیدند که آن دانه بیرون بیاورند و بخورند و گاه می

با راز چرخة آنان را  پدیده، دربارة این مایشگریو آز ورزی اندیشهپندارپروری، 
 د.زیستی گیاهان آشنا کرد تا کشاورزی را بنیان بگذارن

ش ن در سخن آوردن، خواهش کردم سخنخواهی از سخ جنباندم و با پوزشسر 
را درباره هوش سخن خود لبخندی زد و فرانک دربارة هوش را از سر بگیرد. 

 :گرفت و گفت پی
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 یهای کهن برای سخن گفتن از پایانِ زیست ساخته شده، پایان زبان واژة هوش درـ 
بوده « آفت»به چشم مردمان نیز بزرگترین  همة جانوران از آن گریزان هستند؛ که

پایانِ زیست تا زمان سرایشِ  2واژة هوش به چیمِ .نمود چاره می که ناگزیر و بیاست 
را برای سخن گفتن از پایان زیست و آن « فردوسی»روی  روایی داشته، بدین« شاهنامه»

یابی که چرا در سخنِ فردوسی مردم  . گفتی درنمی1زندگی هم به کار برده است
 پذیرندة هوش خوانده شده است؟

 سر جنباندم. فرانک افزود:
رو مردم پذیرندة هوش خوانده شده که او با آگاهی از پایانِ ناگزیرِ زیست  ـ ازآن

ناگزیر و دیرتر  فراخواهد رسید، برای دور راندن آن پایانِکه دیر یا زود روزی 
پروری آغاز  هنگانگیز و افزودن بر زمان زیستن خود، فر رسیدن بدان بزنگاهِ هراس

آور  های هوش ها برای گریز از آفت های دیگران از آزموده آموخته کرد تا به یاریش
رهنگ چیزی بود نیک و هایش را به دیگران بیاموزاند. ف را بیاموزد و آموخته

ها بیرون کشیده  ورزی ها و اندیشه ها، آزمایش سودرسان که با سختی از دل آزمون
  تراوید. شد یا به بیرون می می

کردند؛ نه خانه داشتند، نه  مردمان نخستین با زندگی دشواری دست و پنجه نرم می
های  ای هم از پدیده هپوشاکِ درخور و نه ابزارِ کارآمد. شناختِ بایسته و شایست

ای از پا  ای یا تازشِ درنده جانِ پیرامونشان نداشتند. با گزشِ گزنده جاندار و بی
زا دچار ناخوشی  های بیماری آمدند یا در پی سرماخوردگی یا خوردن خوراکی درمی
مردند یا در روزگار کمبود یا نبود خوراک از گرسنگی جان  شدند و می می
دم یست نزدیکترین رویدادی بود که هر پایانِ یافتنِ ز ،ان مردمانیبرای چن سپردند. می

                                                           

 ـ چیم: معنی2
ای از کاربرد واژة هوش به معنی پایان در داستان خواب دیدن ضحاک آمده که در فصل سوم بدان خواهم  ـ نمونه1

 پرداخت.
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دهندة برخورداری بیشتر از  روی بیشتر زنده ماندنشان نشان توانست رخ بنماید؛ بدین می
 های هوش و پرهیزشان از آنها بود. دانش دربارة پدیدآورنده

از سوی دیگر  سو و آگاهی از پیشِ رو بودن پایانِ زیست و ناگزیر بودنش از یک
توان با شناختِ بیشترِ پدیدآورندگانِ هوش و آگاهی از توانایی مردم  که می دریافتِ این

ای  ورزی، پیشرانه های برآمده از اندیشه اندیشی برای دور راندنِ هوش به یاری چاره
های گوناگون و  ریزی فرهنگ و ساختن سازه نیرومند بود که مردم را به سوی پی

توانایی ند. اگر هرچه بیشتر هوش را از خود دور ک اند تا به یاری آنهاکارآمد پیش ر
پروری و سازندگی  هرگز به سوی فرهنگ ،نبوددر مردم  ناگزیری هوشپذیرندگی 

دور از دگرگونش و  گرایید و به زیستی جانورسان و استوار بر روزمرگیِ به نمی
 ماند. سرگرم می« واالیش»

پرستاری از آتش، به کار گرفتن سنگ و چوب برای دور پوشیدن پوست جانوران، 
ها،  در دشت« کند دست»های  پناهگاه ز کشاورزی و ساختنراندن درندگان، آغا

جانوری دور کرد و برایشان زمانی فراهم کرد برای  مردمان نخستین را از زیستِ
خویش و آنچه پس از آن پیش  و اندیشیدن به فرجام زیستِ آسودگی، درنگیدن

این پرسش را پدید  هم خواهد آمد. دیدن درگذشتگان در خواب و سخن گفتن با آنان
 زیند کجاست؟ که درگذشتگان در آن می« جای دیگر»آورد که آن 

دیگر پس  داشتنِ زیست در جایی پذیرشِ ناگزیری هوش از سویی و پیدایشِ پندارِ
انگیخت  آنان را برمیآورد و  هایی برای مردمان پدید می از فرارسیدنِ هوش، پرسش

که دربارة جهانِ درگذشتگان و آنچه پس از هوش پیشِ روی درگذشته خواهد بود 
 پندارپروری کنند.

ورزی دربارة جای دیگری که درگذشتگان در آنجا زیستی  پندارپروری و اندیشه
های زیست آنها در پیوند بود، فرهنگ را به سوی  دگرگونه داشتند و آنچه با ویژگی

اندیش به  کشاند؛ چراکه مردمان گریزان از هوش و چاره« پرستی نیاکان»ر شدنِ پدیدا
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هایشان دربارة جای دیگر و  یافتن پاسخ به پرسش جویی و اندیشی، برای چاره ی همیار
میان  2«زنی رای»سازد، فراتر از  های زیستِ درگذشته در آنجا را می آنچه ویژگی

کردند  گونه تالش می بدین پنداشتند. درگذشتگان میزنی با  خویش، خود را نیازمندِ رای
هایی برای راه یافتن خودخواسته به جای دیگر پیدا کنند و از درگذشتگان برای  راه

 هایشان یاری بجویند. یافتن پاسخ به پرسش
انجامید که  1هایی«آئین»زنی با درگذشتگان به پیدایش باورها و  تالش برای رای

زیستِ مردمان را بیش از پیش از زیستِ جانوری دورتر کرد. نباید این نکته را نادیده 
های خود واکنشی  گونه گرفت که هرچند برخی جانوران، گاهی به درگذشتِ هم

شده،  های نهادینه دهند، برگزاری آئین همسان سوگواری و یادکرد از آنان نشان می
گمان  بییابنده در میان هیچ جانوری دیده نشده است.  یافته و دگرگونش سازمان

ها و نهادهای در پیوند با هوشِ ناگزیر، زیستِ پس از هوش و  ن آئینپدیداری چنا
بوده  برآمده از توانایی مردم در پذیرنگی هوش و رای ،خواهی از درگذشتگان یاری
 است.

انش را بازگو کنم تا از درنگِ فرانک بهره بردم و بر آن شدم که دریافتم از سخن
 روی گفتم: د، بدینستی کرده باشم روشنگری کناگر برداشت نادر

پذیرندگی هوش تالش برای فراهم کردنِ دانشِ شناختِ چیزهایی را در پی آورد ـ 
ریزی  آور هستند، سپس بر پایة دانش و شناختی که پدید آمده بود، پی که هوش

ها  ، شهر، نهادینه کردن سازماندهی کارها و پیشهفرهنگ و ساختنِ ابزار، خانه، روستا
روی داد تا هوش هرچه بیشتر دور رانده شود و مردمان  3«کاری ویژه»و پدیداری 

  زمانی درازتر برای زندگی کردن داشته باشند.

                                                           

 وگوی انتقادی، دیالوگ اندیشی، گفت زنی: هم ـ رای2
 کند. ـ آئین: آنچه دیندار بودن پنهان در درون را آشکار می1
 کاری: تخصص ویژهـ 3
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و دریافتِ پدیدة زمان، هوش پیامدِ شناخت ، پذیرندگی اگر درست دریافته باشم
 در گذر زمان و آگاهی از چرخة زایش، هوش، زایشها  گونی پدیدهچگونگی دگر

ورزی  بوده که خود آن شناخت و دریافت هم برآمده از پندارپروری و سپس اندیشه
استوار بر آزمایشگری و پژوهشگری بوده است. آشنایی با چیستی زمان این دانش را 

ا هوشی پدید آورد که همة جانداران در گذر زمان آغاز، روند دگرگونی و فرجام ی
آرامش  مندی جانداران و ناگزیری هوش نماید. آگاهی از هوش دارند که ناگزیر می

روی مردمان دچار ترس از  زد، بدین زندگی روزمره و جانورسان مردمان را بر هم می
داشت که برای  شدند و همان ترس از آنچه در پیش خواهد بود آنان را وامی آینده می

اندیشی هم  نیازِ چاره جویی کنند؛ پیش ورندة هوش چارههای پدیدآ دور راندن پدیده
کردن  فراهم همچنین سودمند و رسان، ناسودمند و های آسیب تن شناخت از پدیدهداش

پروری و سازندگی پیش  روی مردمان فرهنگ بدین دانش دربارة آنها بوده است؛
ذشتگان در جایی اند. از سوی دیگر، آشنایی مردمان نخستین با زنده بودنِ درگ گرفته

پرور و  دیدن به هنگام خواب، مردم پذیرندة هوش، فرهنگ 2نمایه دیگر از راهِ خواب
هایی برای بزرگداشت درگذشتگان یا فراهم  سازنده را به سوی بنیان گذاشتن آئین

 آرامش و خشنودی آنان کشانده است. آیا دریافت و برداشتم درست است؟ کردن
 ـ آری.

گوید و مرگ از پایانی که خود آغاز یک  پایان زندگی سخن میـ گفتی هوش از 
 زندگی دگرسان است.

 ـ آری.
های  با گیتی مانده از روزگاری که مردمان ای است به یادگار ـ پس مرگ واژه

دوگانه آشنا شده و دریافته بودند که درگذشتگان در گیتی دیگر زیستی دگرسان 
  دارند.

                                                           

 نمایه: رویا ـ خواب2
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 ـ آری.
 چه رازی در خود پنهان کرده است؟ـ پذیرندگی رای 

گوید که مردم را به دور شدن بیشتر از  ـ رای از توانایی واالیشی دیگری سخن می
اندیشی  توانند هم داشت. مردمان تنها جانورانی هستند که می زیست جانوری وامی

ها و باورهای خود را با  ها، پندارها، اندیشه کنند و به یاری آن دانش، آزموده
از آنان بیاموزند و به آنان بیاموزانند. این توانایی هایشان در میان بگذارند،  ونهگ هم

وابسته به توانایی سخن گفتن و پرورش زبان است. ما به یاری زبان از آنچه در مغز و 
کنیم و با گوش  هایمان آگاه می گوییم و دیگران را از دانسته گذرد سخن می دلمان می

 های ایشان برخوردار شویم. ها و اندوخته توانیم از دانسته یسپردن به سخنان آنان م
 ـ پذیرندگی خرد چه رازی دارد؟

 ورز بر پندارپرور و اندیشهها از سوی مردم  بندی پدیده ترین دسته گمان کهن ـ بی
هایی استوار بوده است که در گیتی نمودی چشمگیر دارند؛  شناختِ دوگانگی

؛ درندگان و نادرندگان؛ گزندگان و ها و جاندارها جان بیهایی مانند:  دوگانی
گرسنگی و سیری؛ بیماری و تندرستی؛ اندوه و شادی؛ تاریکی و روشنایی؛ ناگزندگان؛ 

ها دوگانة دیگر. پدیداری باور به فراگیر  جهان زندگان و جهان درگذشتگان و ده
؛ فرهنگ هم رهنگریزی ف بنیانی استوار بود برای پی ،بودن دوگانگی در گیتی

های  ین دوگانگیراهنمایی بود برای ساختن و سازماندهی شاروندی. یکی از رازمندتر
های زبانی بوده که  شده از سوی مردمان کهن، ساختن دوگانگی افکنده فرهنگی پی

اند و امروزه  بخشی از آنها از گزند روزگاران جسته و برایمان به یادگار مانده
در چیستی و کارکرد آغازین آنها با رازهای ارجمندی دربارة  توانیم با پژوهیدن می

چگونگی پیدایش زبان، دانش، فرهنگ، شاروندی و سرگذشت مردم پذیرندة هوش و 
جا مانده در زبان  های زبانی به رای و خرد آشنا شویم. یکی از رازمندترین دوگانگی

است که « خرثو»و « توخر»، دوگانة های ایرانی است ترین زبان اوستایی که از کهن
 شوند. چیم پنداشته می نادرستی دو گونة نوشتاری از یک واژه و هم امروزه به
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برای  آشناشده با گیتی دیگر است که به مردم ای نیرو یا توانمندی ویژه خرتو ابزار،
آورد که برآمده از اَنغرَمینو یا  هایی توانایی پدید می پدیده 2«اندریافتِ»و  دریافت
همچنین به یاری خرتو  اند. خوانده شده« دیو»هایی که  دهتاریکی هستند؛ پدیجهان 

مینو را  نتَپَو پیوند آن با جهان روشنایی یا ث توان چیستی جهان تاریکی یا فروگیتی می
دی ویژة دیگری است که به یاری آن مردم ندریافت. خرثو هم ابزار، نیرو یا توانم

به  میان آن با گیتی را بشناسد یا با بهره گرفتن از آند پیون و تواند جهان روشنایی می
 اند. نامیده شده« پری»هایی که  د؛ پدیدهپیوندبَمینو یا فراگیتی  نتپَهای برآمده از ث پدیده

زدگی دهانم  با شنیدن سخنان رازگشای فرانک دربارة خرتو و خرثو از شگفت
اش گره خورده بود. چشمکی  مادرانهم هم به نگاه ده ماند، نگاه سرشار از ناباوریگشو

 زد و پرسید:
 ـ خوبی؟

چشمانم را گشاد کردم و دم دهانم را بستم و به سختی آب دهانم را فروبردم. کمی 
ام را با پوفی تند بیرون دادم. دستم به سوی پیشانیم شتافت و  شده در سینهگرفتار

 کنان گفت: مالیدن آغاز کرد. دالرام دست نوازش بر سرم کشید و نوازش
خرد خوانده شدن مردم واکنشی  ام آشنا شدن با راز چرایی پذیرندةـ من هم هنگ

 چون واکنش تو داشتم.
 سر چرخاندم و نگاهش کردم. فرانک خندید و گفت:

 ـ تو زبانت بند نیامده بود.
 دالرام ابروهایش را باال کشید و پرسید:

 جان؟ ـ زبانت بنده آمده شهین
تا پاسخش را بدهم. زبان در کامم نچرخید و دردی در گلویم دهان باز کردم 

  پدیدار شد. انگار به راستی زبانم بند آمده بود. فرانک گفت:
                                                           

 احساس، درک اشراقیاندریافت: ـ 2
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 ـ آرام گلویت را بمال و سپس کمی آب بخور تا زبانت باز شود.
دم پریسا و فرناز هیاهوکنان از راه رسیدند و زبان به گالیه گشودند. بهناز و  همان

هایشان را بر  درنگ کوله خود را به ما رساندند و بی زنان با رویی سرخ ممهین هم د
زمین نهادند. کمی گلویم را مالیدم و اندکی آب نوشیدم و چند بار سرفه کردم. سرم 

خیس  2خوی و فرناز ازپریسا پوشاک  ام. شده« منگ»پنداشتم  سنگین شده بود و می
کندند.  از تن می زمستانی هایشان شتابان رخت بر زمین نهادن کوله زابود. آنان پس 

 بهناز پشت دست بر پیشانی کشید و پرسید:
 ـ چرا ناگهان تندرو شدید؟

 دالرم پوزش خواست و پاسخ داد:
هایم افزود، هیچ  خودم کرد و بر شتاب گام ـ سخنان برانگیزانندة فرانک از خود بی

 ید.ا درنیافتم که شما جا مانده
که چیزی بگوید به سوی  کرد بی آن نمود و پا به پا می مهین که ناآرام می

ناپدید شد.  برف روی هم انباشته شده بود رفت و در پس آنسنگی که کنارش  تخته
 گفت:از فرن

 ـ موش آب کشیده شدیم.
 رو به او گفتم:هنگامی که پیراهنش را هم از تن درآورد 

 .ی دخترخور ـ سرما می
ش خیس و سرخ، دست روی زیرپوش سیاهی که به تن سپیدش چسبیده پوست تن

 بود کشید و گفت:
 ف. ف ف پوف ـ

 لرزاند. فرناز بر پس سر او زد و پرسید: هایش را می کنان لب پوف هم پوفپریسا 
 ت جنبید؟ـ باز رگِ شتری

                                                           

  ـ خوی: عرق2
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 ـ بزغاله.

 ـ بزمجه.

میانة آسمان نزدیک خورشید به ام گرفت.  خندهآنان  کودکانة از بگومگوی

بود. دالرام و فرانک ن شد. در جایی بودیم که هیچ جای درخوری برای نشستن می

بیل  کرد. هم چادری برپا می بهناز سرگرم پهن کردن زیراندازی ویژه روی برف بودند،

، به کنار زدن برف شد می برداشتم و کمی دورتر از زیراندازی که پهنو کلنگ 

پس از کنار م آمد. ز پس از برپا کردن چادر به یاریشدم. بهنا نشسته بر زمین سرگرم

مونش پایکوب کندیم و خاک بیرون آمده از آن را پیرا ای چالهزدن الیة نازک برف 

 کارمان که به پایان رسید بهرازش برافراشتیم. بر ف ای را سپس چادر ویژه کردیم و

زیرانداز دراز برهنه روی  نیمنشستیم. فرناز  و روی آنیم سوی زیرانداز سرخ رفت

 . رو به فرانک گفتم:زد ه و خودش را باد میکشید

پنداشتم  زده شدم؛ همیشه می ـ از آنچه دربارة چیستی خرد گفتی به راستی شگفت

 خرد و اندیشه همسان یا یکسان هستند.

گوید  های گیتایی سخن می ورزی از تالش برای دریافت و اندریافت پدیده ـ اندیشه

 های مینوی فراگیتایی و فروگیتایی. خردورزی از کوشش برای شناخت پدیدهو 
پریسا فرناز را فراخواند و خواهش کرد برایش پوشاک ببرد. فرناز از جا برخاست 
و به سوی کولة پریسا رفت و پس از بیرون کشیدن پوشاک به سوی چادر رفت و 

روی  آن را و اش بیرون کشید هسفیدی از کول د و پارچةآنها را به پریسا داد، بازآم
آنها راروی آن  یرون آورد وب یزیرپوش، شلوار و پیراهن ، سپستزیرانداز انداخ

 رداشتبرخاست، دستمال و پوشاکش را بفرناز تا پریسا از چادر بیرون آمد،  گذاشت.
داد با  و به سوی چادر رفت. پریسا که دست در موهایش کرده و آنها را تکان می

فرناز لگدی به پایش زد و به درون فرناز آهسته چیزی به او گفت،  نزدیک شدن
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دان او را برداشت و به سوی  فرناز رفت، آب ادر رفت. پریسا خندان به سوی کولةچ
 رو به پریسا گفت: چادر بازگشت و آن را به فرناز داد و سپس به سوی ما آمد. دالرام

 ـ سرت را بپوشان دختر.
 ـ چشم بانو.

اش برداشت و به  ای از کوله بانگ برآورد و مهین را فراخواند. پریسا شانهدالرام 
ی که مهین در پس آن پنهان بود سنگ دالرام سرک کشید و به سوی تخته ما پیوست.

 گفت: نگریست و دوباره نام او را بر زبان راند. آوای مهین به گوش رسید که می
 آیم. ـ کمی درنگ کن می

 گیسوانش شد و پرسید: رم شانه زدنپریسا سرگ
 شوید؟ ـ چرا شما گرمازده نمی

 پاسخ دادم:
 شود؟ وا! در این سرما چه کسی گرمازده میـ 

 ـ من که پختم از گرما.
هایی کوچک ریخت و به دستمان  ای برایمان نوشیدنی در جام نگ ویژهدالرام از تُ

کننده  سرمستخوشمزه بود و بویی  دنی را مزمزه کردم، بسیاردرنگ نوشی داد. بی
کنان از دالرام سپاسگزاری کردم و او با گفتن  به داشت. کمی از آن نوشیدم و به

 داد. رو به فرانک کردم و پرسیدم:دار پاسخم را  جانی کش نوشِ
 آموزانی؟ های باستانی را به ما نمی ـ چرا زبان

 های باستانی خواهیم داشت. هایی هفتگی برای آموزش زبان ـ به زودی نشست
 شود، سپاس از شما. ـ از این بهتر نمی

 زد گفت: فرانک سر جنباند. پریسا که با آرامش شانه بر گیسو می
هایی  اندیشیدم، آیا نام های نخستین می جان، در راه به سخنانت دربارة دین ـ فرانک

 بریم باستانی هستند؟ که برای آنها به کار می
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 ت هم آری است و هم نه.ـ پاسخ پرسش
 ـ هان؟!

به سوی او  ی نوشیدنیدرنگ جام ، دالرام بیمهین بازآمد و کنار دالرام نشست
 دراز کرد و گفت:

 .ـ بفرمایید
 جان. ـ سپاس دالرام

 افزود: ای کرد و پاسخ دادن به پرسش پریسا را پی گرفت و سرفه تک فرانک
ندگیشان ایم که ز بریم از زبان مردمانی وام گرفته هایی که امروزه به کار می واژهـ 

هایی کهن از  بازمانده ها ستین بوده است؛ شاید این واژههمسان زندگی مردمان نخ
توان در  کم نشان باستانی بودن یکی از آنها را می های باستانی باشند؛ دست زبان
 بازیافت. «زمین ایران»های کهن  زبان

 ـ کدام؟
 «.آن»ـ 

 گویی. پرستی را می ـ آن؟!... آهان، آنِ آن
 ـ آری.

 ش را مزمزه کرد و گفت:مهین نوشیدنی
 زاد افتادم؛ بسیار دلم برایش تنگ شده. ـ یاد گرزمان

 بهناز آه کشید و گفت:
 آمد. کاش بازمی ش هستم؛ ایـ من هم بسیار دلتنگ

 ش را نوشید و گفت:مهین سر جنباند، کمی از نوشیدنی
دم و اشک شد، درمانده شده بو آرام نمی روزی پدرم بسیار پریشان بود و ـ
زاد نزدم آمد و خواست با او به باغ بروم. باغ که نه، بازماندة  ریختم. گرزمان می

کشان  توانم پدرم را تنها بگذارم. دستم را گرفت و مرا کشان جنگلی باستانی. گفتم نمی
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ها و  وییتکاپو کردم نتوانستم دستم را رها کنم. هیچ به ناسزاگرچه . هدبا خود بر
خوردن  رفت. از ترس زمین داد و بسیار تند راه می بها نمی ام شگرانههای پرخا خواهش

ناچار بودم به دنبالش بدوم. هنگامی که از جنگل بیرون رفتیم، چمنزاری پوشیده از 
رنگارنگ و خوشبو دیدم؛ ناگهان خشم از سرم پرید و سرمستی جایش  2های سپرغم

سنگی که در میانة  ه سوی تختهرا گرفت. دستم را رها کرد و در چشم به هم زدنی ب
چگونه بدان شتاب به باالی  جهید یا پرید. گیج شدم و درنیافتمچمنزار بود 

سنگ رسید. سرم را تکان دادم، چرخیدم و پیرامونم را نگریستم. هرگز چنان  تخته
 ام. انداز زیبایی ندیده بودم، پس از آن هم مانندش را ندیده چشم

 به بهناز چشم دوخت و پرسید: مهین آه کشید، سر چرخاند و
 ای؟ ـ تو مانندش را دیده

 بهناز سر جنباند و گفت:
 ام. در خواب هم چنان جایی ندیده ـ هرگز؛

. پریسا ما رساند و کنارمان نشستفرناز از چادر بیرون آمد و خرامان خود را به  
 نگاهی به سر تا پای او انداخت و پرسید:

 ای؟ ـ مگر به مهمانی آمده
 سر او زد و گفت: با دست به پسِفرناز 

 ـ به تو چه؟
 پریسا با شانه بر سر او کوفت و گفت:

 ـ ورپریده.
 دالرام جام نوشیدنی فرناز را برداشت و به سوی او دست دراز کرد و گفت:

 ـ بفرمایید فرنازجان.
  فرناز جام را گرفت و گفت:

                                                           

 ـ سپرغم: گُل2
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 به چه بویی. ... بهـ سپاس
فرناز بر روی زانوهایش نشست و به شانه زدن گیسوان  پریسا جابجا شد، پشت

 کمندگون فرناز سرگرم شد. از مهین پرسیدم:
 زاد تو را به آن چمنزار برده بود؟ ـ چرا گرزمان

 خواست آنِ خود را نشانم بدهد. ـ آنجا آرامگاه او بود؛ می
 پریسا با شگفتی گفت:

 شرم. ـ چه بی

 ه پریسا گفت:قاه خندید و سرجنبان رو ب مهین قاه
خواهد آنِ خود را نشانم بدهد، من هم مانند تو پنداشتم بر  ـ هنگامی که گفت می
گفتم، از  اش را نشانم بدهد. خشمگین شدم و ناسزایش آن است که اندامِ مردانه

 رفت. خندید و ریسه می قاه می زمانی دراز قاه واکنشم به خنده افتاد.
 ان گفت:خور بهناز دست بر پایش زد و افسوس

 روزگار. وارش تنگ شده... هی های دیوانه ـ اگر بدانی چه اندازه دلم برای آن خنده
 مهین آه کشید و سرجنبان گفت:

 مانند بود. ـ مردی بی

 اندوهی ژرف در چهرة بهناز و مهین نمایان بود. فرانک گفت:
 زاد بگو، چگونه بود؟ از آنِ گرزمانـ 

 گفت:مهین دمی ژرف فرو برد و آهسته 
 .ام رنگی و درخشانی ندیده ـ بسیار زیبا و برانگیزنده بود، هرگز بنفشی بدان خوش

 پریسا پرسید:

 گویید؟ می «یاَثیر»به کالبد  «آن»ـ آیا 
 فرانک پاسخ داد:
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ی ساخته اَثیرای است که برای سخن گفتن از کالبد  ترین واژه کهن« آن»ـ آری. 
 شده.

 آن چیست؟شناختی، چیمِ  ـ از دیدگاه واژه
دیدند که زنده  های خود درگذشتگان را می دیده ـ مردمان نخستین در خواب

شدند و همواره به  نمودند و در گذر زمان هیچ دستخوش فرسودگی و پیری نمی می
وگو با  اند. دیدار و گفت شدند که به هنگام مرگ بوده همان گونه دیده می

مردمان نخستین به این باور یا آن  پایةش یا پنداری پدید آورد که بر درگذشتگان دان
دانش رسیدند که مردم بجز پیکر، کالبدی دارد که به یاری آن پس از پایان یافتن 

کند. واژة آن برای سخن گفتن  زندگی در گیتی، زیستی دگرسان در گیتی دیگر آغاز می
نمود.  از کالبدی ساخته شد که همسانِ پیکرِ درگذشته به هنگام درگذشت می

پنداشتند کالبدِ درگذشتگان در گذر زمان دگرگون  زآنجاکه مردمان نخستین میا
شود و درگذشتگان در آن گیتی نافرساینده و نامیرا هستند، کالبد را برترین پدیدة  نمی

ای برای سخن  روی واژه شناختند؛ بدین که می ای به شمار آوردند های دوگانه جهان
  ویژگی آن را بنمایاند.گفتن از کالبد ساختند که برترین 

دهندة  پیش از واژی بیاید نشان« آ»سازِ زبانِ اوستایی، هرگاه واژِ  بر پایة الگوی واژه
بر رفته است.  ای است که واژه برای سخن گفتن از آن به کار می برترین گونة پدیده

های  در زبان «ن»توان گفت که واژ  ها هم می پایة بررسی پدیدارشناختی برخی واژه
روی برای سخن گفتن از برترین پدیدة  آغازین نمایانندة نیرو یا پدیده بوده است، ازاین

سازِ  ساخته شد. بر پایة همان الگوی واژه« آن»شده برای مردمان نخستین، واژة  شناخته
ترین گونة یک  ارزش ترین و بی ساخت برای سخن گفتن از پست ای می واژه« اَ»پیشوند 

شده برای مردمان،  ترین پدیدة شناخته وی برای سخن گفتن از پستر پدیده؛ بدین
اژة آن ساخته شود. این دو و 2ای همیستارِ اند تا واژه هافزود« ن»را به واژ « اَ»پیشوند 

                                                           

 ـ همیستار: متضاد2
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و چیم در زبانِ فارسی هم کاربرد داشته و دارد.  2یهبسیار کهن با همان ریخت، واگو
 است: شیرازی چنین سروده« حافظِ»برای نمونه 

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد»
 

ــی دارد   ــاش کــه آن  «بنــدة علعــت آن ب
 

به چیمِ برترین و بهترین ویژگی یا دارایی به کار رفته است. « آن»در این سروده 
 رود. ترین پدیده هم هنوز به کار می ارزش ترین و بی به چیمِ بدترین، پست« اَن»واژة 

 پریسا زیر لب گفت:
 انگیز. ترین پدیده، چه شگفت ارزش ارزشمندترین پدیده، اَن بیـ آن 

 مهین رو به فرانک گفت:
 به شمار آورد.« دین»ترین  را کهن« پرستی آن»توان  ـ پس می

 پرستی دین نبوده است. ـ آن
 بهناز پرسید:

 بوده است؟« کیش»ـ 
های مینوی پدید  جهانـ نه دین بوده، نه کیش؛ این دو نهاد در پی آشنایی مردمان با 

 «خردگرایی»پرستی پیش از آغاز  پرستی و توتم پرستی، فتیش نیاکان پرستی، آن اند. آمده
اند. مردمان نخستین از راه  اند و برآمده از شناسایی دوگیتی بوده پدید آمده

ها با گیتی دیگر آشنا شده بودند؛ نیاز به شناخت بیشترِ جهان درگذشتگان  نمایه خواب
افزایش تالش برای راه یافتن به گیتی دیگر و با پرستی انجامید.  دیداری نیاکانبه پ

یافتند تا  هایی کارآمدتر از خواب پرست راه مندانِ نیاکان هایش، بینش آشنایی با ویژگی
دریافتند که هرچیز گیتایی  گونه آنان بدین ان بیشتری در گیتی دیگر بگذرانند؛زم
اند. همچنین  های گیتایی با آن پیوستگی دارند و بدان وابستهی دارد که پیکراَثیر« آنی»

های گیتی، آگاه شدند که آنچه  های آنِ پدیده مندانِ پژوهنده دربارة ویژگی آن بینش

                                                           

 ـ واگویه: تلفّظ2
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به چگونگی و  پنداشتند هان و جانوران میهای سودمند یا ناسودمند چیزها، گیا ویژگی
ی، این اَثیرهای کالبدهای  آگاهی آنان از ویژگی ی آنها وابسته است.اَثیرلبد کارکردِ کا

ساختار  «جادویی»هایی  توان با به کار بستن روش را برایشان آشکار کرد که می راز
ای گیتایی را دگرگون کرد و با پایدار کردن آن دگرگونی، ساختار  ی پدیدهاَثیرکالبد 

گونه پرستاری از آنِ  ای برای آن پدیده پدید آورد؛ بدین و کارکردِ گیتایی تازه
گام آنها را سودمندتر سازند.  به های سودرسان را پیش گرفتند تا در روندی گام پدیده

 توانستند گیاهان و جانوران سودمندتری پرستان می با دست یافتن به چنین دانشی، آن
 پرورش دهند.
 ـ شگفتا.

 فرانک چشمکی به بهناز زد و افزود:
د. های مینوی هم آشنا کر تی دیگر، آنان را با پدیدهمندان در گی ـ کاوشگری بینش

را پدید « دین»پدیدة  هم آشنایی با دیوهای برآمده از اَنغرَمینو و پیوند یافتن با آنها
برای نمایان  از سوی آنان «آئین»مندان و برگزاری  بینش. دیندار شدن برخی آورد

برای بازداشتن مردم از گرفتار شدن به  را پرور ، فرهیختگانِ فرهنگخود کردن دین
 د تا با شناختِراهنمایی کر« ییخردگرا»به سوی دین و فروافتادن در چنگ دیوانگی 

اندیشی  دیوانگان چاره درمان برای ،و خود آنهای برآمده از اَنغرَمینو  پدیده بیشترِ
فراهم کرد دانش و بینشی  ،کنند. آغاز خردگرایی برای شناخت دیوها و خاستگاهشان

 «.کیشِ نخستین»ریزی  هایی بودند برای پی مایه نکه بُ
 فرناز پرسید:

پرستی  های گیتایی بوده، فتیش ی پدیدهاَثیرپرستی برآمده از آشنایی با روی  اگر آنـ 
هایی  پدیدهکه ها  ها و توتم فتیش پرستی ریشه در کدامین دانش و بینش دارند؟ و توتم

ی اَثیرچه پیوندی با گیتی  اند ون، گیاهان و جانوران بودهگوناگزهای گیتایی مانند چی
 ؟که مردمان باستان به پرستش آنها گرویده بودند ندا داشته
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ی اَثیرالیة کالبد  ساختار الیه هایی که در گیتی دیگر داشتی ـ در یکی از آزمون
دهد و  ار هستی میجان یا جاند ای بی ای به پدیده دانی که هر الیه ای و می را دیده زمین

 های آن پدیده در گیتی بدان الیه وابسته است. ها و واکنش چند و چون، کنش
 فرناز سر جنباند، فرانک افزود:

مردمان نخستین هم پس از دیدن این ساختار و افزایش شناختشان از چیستی، ـ 
توانند  یها مآن ها دریافتند که ن الیهو کارکرد ای دهی چگونگی ساختار، چرایی سازمان

ا در چیزی، گیاهی، آور ر های دگرگونی  ها و واکنش ی پدیدآورندة کنشاَثیرنیروهای 
 کنند.جانوری یا کسی همگرا و همسو 

ی در چیزی، گیاهی، اَثیربا پدید آمدن همگرایی و همسویی نیرو یا نیروهای 
آید و آن چیز، گیاه، جانور  آوری در آن پدید می های برتری ، ویژگیجانوری یا کسی

دهد که  نمایاند یا به آن ویژگی دگرسانی می هایش می گونه یا کس را برتر از هم
دیدند که ساختار  مندانِ کهن می توانند داشته باشند. بینش هایش ندارند و نمی گونه هم

ی ها ان یا کسان دگرسان از ویژگیی برخی چیزها، گیاهان، جانوراَثیرکالبد 
تالش برای دریافتن چرایی پدیدار شدن آن دگرسانی  هایشان دارد؛ گونه شدة هم شناخته
 پرستی را پدید آورد. پرستی و توتم فتیش

جان بودند که در پی  ها چیزهایی بی فتیشپرست،  در نگرشِ مردمان فتیش
درونی سازندة آنها آرایشی دگرسان  ی آنها، نیروهایاَثیرهای کالبد  دگرگونی ویژگی

و کارکردی دگرسان برای آن  ها ، ویژگیپیدا کرده یا با نیروهایی بیگانه درآمیخته
توانست داشته باشد یا  ها و کارکردی که آن چیز نمی ؛ ویژگیآوردند چیز پدید می

داشت مندان را وا هایی، بینش . آشکار شدن رازِ پدیداری چنان دگرسانیداشت نباید می
هایی بزنند تا راهی  های دگرسان دست به آزمایش که برای ساختن ابزارهایی با ویژگی
جان پیدا کنند. با دست یافتن  ی چیزهای بیاَثیربرای دستکاری ساختار نیروهای 

شدند  شناسایی می ای ویژه جانِ پرستی، چیزهای بی مردمان به آن دانش برآمده از فتیش



31   پادشاهی شهین

ری، یافتن آب، خوراک یا گیاهان دارویی، دور راندن درندگان تا از آنها برای درمانگ
 .برداری شود وگو با درگذشتگان بهره و گفت

ها هم گیاهان، جانوران یا کسانی بودند که همانند  به باور مردمانِ نخستین، توتم
مندان آشناشده با دگرسانی  گونه بینش بدین ای داشتند. شده ی دگرساناَثیرها، کالبد  فتیش
جان و پرستاری کردن از  ها، پژوهیدن دربارة چیزهای بی ها و توتم ی فتیشاَثیرکالبد 

گیاهان و جانوران را پیش گرفتند تا دریابند چرا و چگونه برخی از آنها به فتیش و 
اهان، جانوران و شوند تا با آگاهی از آن راز بتوانند چیزها، گی توتم دگرگون می
 های دگرسان پدید بیاورند. کسانی با ویژگی

 سویی ها، از و توتم ها افزایش دانش دربارة چرایی و چگونگی پدید آمدن فتیش
ها و کارکردهایی  ساز ساختن ابزارهایی شد که به پندارِ مردمان نخستین ویژگی زمینه

سوی  کردند؛ از ز فراهم میانگی های شگفت جادویی داشتند و برای جادوگران توانایی
پروری  کرده به کشاورزی و دام دیگر دانشی پدید آمد که به یاری آن مردمان روی

گیاهانی پُربارتر و  هایی نوآورانه پدید بیاورند تا با به کار بستن آنها روش توانستند می
 هایی بارورتر بپرورانند. دام

رآمده از بینش، جای خود در گذر زمان و دگرگونش فرهنگ و شاروندی، دانش ب
پرستی،  سرودخردی بیگانه با بینش داد تا چیستی و کارکرد آغازین نیاکان را به گوشان

پایه جای دانش  هایی بی«خرافه»پرستی فراموش گردد و  پرستی و توتم پرستی، فتیش آن
رافی خ آور و تبهکارپرورِ های پوچ، ناکارآمد، تباهی گونه آئین نیاکانی را بگیرد. بدین

 .شد گرا آزمایش ورزانة دانش های جایگزین روش
 فرناز گفت:

اند. مردم  خوانده« خداوند جان و خرد»یابم که چرا مردم را  ـ اکنون درمی
ورزی او را با گیتی دیگر و سپس با  گرا که اندیشه جانداری است هوشمند و اندیشه

های اَنغرَمینویی یا دیوها  های مینوی آشنا کرد. پس از آشنایی مردم با پدیده جهان
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بودن فرارفت تا از جانداری « خداوند خرد»ه ب« خداوند جان»خردگرایی پدید آمد و 
 از بند گیتی فرابرود.سان و در بند گیتی بودن به سوی رهایی رجانو

 ـ آری.
 ای چون شما دارم. بالم که دوستان فرهیخته ـ به خود می
ای سوار بر فوت به سوی فرانک روان کرد و لبخندی بر لبان او  فرناز بوسه

ای در کوهستان پیچید و پژواک یافت. مهین و  مردانهشکوفاند. ناگهان آوای خندة 
 بهناز برانگیخته از جا جهیدند و همنوا با هم گفتند:

 زا اینجاست. ـ گرزمان
کس را ندیدم. فرانک و دالرام آرام بودند. به فرناز و  پیرامونم را نگریستم، هیچ

م دراز کشید و نگریستند. دالرا سو می سو و آن پریسا نگریستم، گیج و منگ به این
 گفت:

 ـ دراز بکشید و کمی بیاسایید، راهی دراز و سخت پیش رو داریم.
از مهین و بهناز خواهش کردم بنشینند. بهناز نشست، مهین دست بر شکم نهاد و به 

 سوی چادر ویژه دوید. از بهناز پرسیدم:
 ـ مهین بیمار شده؟

 پیچه دارد. ـ دل
 ر است بازگردیم.تواند باال بیاید، بهت ـ اگر نمی  

 دالرم سر بلند کرد و پرسید:
 شده؟ یـ چ

 ـ انگار مهین بیمار شده.
 فرانک گفت:

 اش پیامد واپسین پاالیش کالبدش است. پیچه ـ بیمار نیست، دل
 با دست چکاد دماوند را نشان داد و افزود:
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 ـ این کوه پاالیندگی نیرومندی دارد.
از جا کند و در هم پیچان با  کن را رختچادر  ،ناگهان تندبادی وزیدن گرفت

 خود به دره برد. دالرام از جا برخاست، نشست و از بهناز پرسید:
 ـ چادر را به سنگ و میخ نبسته بودی؟

 ـ بسته بودم.
فرانک هم . م و به سوی دره راه افتادم تا ببینم چادر کجا افتاده استبرخاست

 همراهم شد. آهسته پرسیدم:

 بود؟ گهانی چهـ این تندباد نا
 کند. زاد دخترها را آماده می ـ آسوده باش، گرزمان

 ـ برای چه کاری؟

 ـ باید آزموده شوند.
شده از سوی باد  وجو چادر ربوده هیچ نگفتم. پس از کمی سرک کشیدن و جست

 را ته دره دیدیم و پایین رفتن آغازیدیم. پرسیدم:
ن در مردمان نخستین پدید آمده های فروگیتایی ناگها ـ آیا توانایی دیدن پدیده

 است؟

د واالیش روندی آرام و پیوسته دار آید. دگرگونش و چیز ناگهانی پدید نمی ـ هیچ
رسیم و از مرزی  ها می گاه که به بزنگاه یابیم، آن که ما آن روند آهسته را درنمی

ی پنداریم آن دگرگون یابیم که چیزی دگرگون شده و می گذریم، درمی جداکننده می
 یافتیم. یابیم که پیشتر درنمی ناگهان رخ داده است، از آن پس چیزهایی را درمی

جهان بسیار پیچیده است و ما تنها بخش کوچکی از آنچه پیرامونمان هست را 
های  یابیم، چراکه دانسته بینیم درنمی ؛ چیستی بسیاری از چیزهایی را هم که میبینیم می

زنند و  چیزهای ناشناخته رنگ و نمایی آشنانما می هایمان از خودآگاهمان به دریافت
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ایم و در نگاه نخست ناشناخته  آورند که آنچه دیده این پنداشت را برایمان پدید می
 کنیم. اش کنجکاوی نمی روی درباره نمود چیزی آشنا است، ازاین می

 دانم که اگر خودآگاه چنین کارکردی ـ با این کارکرد خودآگاه آشنا هستم و می
برانگیز آرامش را از جانمان  نداشت، رویارویی با هزاران پدیدة ناشناختة پرسش

 توانستیم توانایی و زمان خود را برای رهپویی در راه شناختِ گریزاند و نمی می
 گام جهان به کارگیریم. به گام

سوی  دک و ناورزیده هستند، ازهای پیکرمان ان سویی توانایی گویی. از ـ درست می
های کالبدی ناآگاهند. هرچه بر شناخت و  از هستی توانایی انبیشتر مردم دیگر

دانایی خویش را بیشتر بپرورانیم، مهرورزتر مان از خود و جهان افزوده شود،  آگاهی
های پیکرمان را بورزانیم و  توانیم توانمندی شویم و دوستان بیشتری پیدا کنیم، هم می

با پویا  کنیم تا ی را پیدا میاَثیرای کالبد ه توانمندیکارآمدتر کنیم و هم راه آشنایی با 
دست یافتن به واالیش، آفرینندگی  با گام بگذاریم و «اَشا»کردن خودآگاه آنها به راه 

 یم.آغاز کن
را  «اَشا»های فروگیتایی و فراگیتایی  ـ آیا مردمان نخستین پیش از آشنایی با پدیده

 اند؟ شناخته می
ورز دریافته بودند که دادهایی پایدار و پاینده بر گیتی  اندیشه گمان فرزانگان بیـ 

ی و پرست پرستی، فتیش اند آن فرمانروا هستند و با یاری گرفتن از همان شناخت توانسته
ارکردی روزمره ک« اَشا»و « شا»های  پیش از آن، واژه ریزی کنند. پرستی را پی توتم
دیدند.  پی خوردن گیاهانی ویژه دیوها را میب یا در که در خوا برخی کسان اند. داشته
زد و  سازمان نیروهای درونی آنان را بر هم می ییها شدن نزدیک رخوردها وبچنان 

پروا با  د. با پدید آمدن پیوستگی میان آن مردان بیکر را دچار پریشانی می روانشان
آمد و با  پدید مییا پیوند درونی با دیو « دین»دیوها و گاه وابسته شدنشان به دیوها 

آمد. آن دیوانگان برای آشکار  شیدایی یا دیوانگی پدید می ،افزایش پریشانی روانی
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کردند. گاه  را برگزار می« دیگرآزار»یا « خودآزار»هایی «آئین»کردن دیندار بودنشان 
داد و گاه ناگهانی. چنان  آن دیوانگی و گرایش به آزاررسانی در روندی آرام روی می

شدند. گاه  میهم دادند، برای خود و دیگران دردسرساز  تنها تن به کار نمی نی نهدیوانگا
کردند  انگیختند؛ کشتزارها را پایمال می هم با تاختن به دیگران ترس در دل آنان برمی

 شدند. خوانده می« شا»ای  رساندند. چنان دیوانگان تازنده ها آسیب می یا به دام
وده برای بازداشتن چنان دیوانگانی از آزاررسانی و هایی ب روش« اَشا»روی  بدین

شدن برخی « شا»یا « دیوانه»پس از آشکار شدن چرایی و چگونگی  دردسرسازی.
 ای یافتند. چیستی و کارکرد تازه« اَشا»و « شا»های  واژهمردمان، 

یابندگی و  نتایی بر روشنایی استوار است که گرما، جنبش، گسترشبنیان جهان ثپَ
ی در اَثیرهای کالبد  ی توانایینتایترین الیة مینوی ثپَ انگیزاند. در پایین واگرایی را برمی

مان است که با کششِ برآمده از فرَوَهربندِ کشش برآمده از پیشینة اَنغرَمینویی 
کند و هم به  گیر می شده در زیر زمین افزایش یافته، هم ما را زمین دیوهای زندانی
ند. آگاهی از چیستی، کارکرد، چرایی پدید آمدن و چگونگی کشا سوی دیوها می

های ناخودآگاه به سوی ایستایی و دیوها، ما را با دادهایی آشنا  نیرومند شدنِ این کشش
دهد.  آور را نشانمان می گیرکننده و بندگی کند که راه رها شدن از این کششِ زمین می

این برای سخن گفتن از ن بودند، گذار کیش نخستی فرهیختگانِ خردگرایی که بنیان
 اند. ههم از واژة اَشا بهره گرفت دادهای رهاننده

 سر جنباندم و گفتم:
ها سخن گفته بود، آن روز به فرَوَهربار شاهین از پیشینة اَنغرَمینویی  ـ یک

اش کنجکاوی نکردم. برایم دربارة  ای برانگیخته و سرمست بودم که درباره اندازه
 کنی؟ پیشینه روشنگری میچیستی و کارکرد این 

 نتامینو برآمده از دگرگونش و واالیش اَنغرَمینو بوده است.ـ ثپَ
 ـ چی؟!
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بازگو شده در شاهنامة فردوسی را  ـ فرانک سر جنباند و بخشی از داستان آفرینشِ
 یادآوری کرد و گفت:

 از آغاز باید که دانی درست»
 

 سرِ مایة گوهران از نخسـت  
 

 که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
 

 2«بدان تا توانایی آمـد پدیـد   
 

« اَنغرَمینو»باید همیستار آن باشد که « ناچیز»بدانیم، « نتامینوثپَ» را« چیز»اگر 
نتامینو از اَنغرَمینو را توان گفت که این سخن داستانِ پدیداری ثپَ می خواهد بود؛ پس

اند که روشنایی برآمده از تاریکی است و  کند. خردورزان باستانی باور داشته بازگو می
، چراکه تاریکی در بلندای برخوردار است تریروی از جایگاه و ارزش واالِ بدین

ی دگرگونش اَختردگرگون شده تا در میدان فردگرگونش و واالیش خود به روشنایی 
 این پندار، باور یا دانشِ پردازان باستان، و واالیشی دگرسان را بیازماید. داستان

هم « مشی و مشیانه»و « زروان» 1های داستان در کهن فردوسی را شده در شاهنامةبازگو
 اند. بازگفته

 ایم. ـ پس ما روزگاری در جهان تاریکی دیو بوده
مان جاودانه فرَوَهر خردِ آثن 3«سوی راستِ»های آن روزگاران در  ری. اندوختهـ آ
 اند. شده

 چیست؟ فرَوَهرـ خود 
 دانیم. هیچ نمی فرَوَهرـ دربارة چیستی 

 دست یافت. فرَوَهرهای اَنغرَمینویی بایگانی  توان به بخش اندوخته ـ آیا می
گذرند، با پویا شدن هفت  سیاه می شوند و از مرزِ جادوی ـ کسانی که دیندار می

  کنند. ، بدان بایگانی دسترسی پیدا میچاکرای پایینی

                                                           

هایی که در متن از شاهنامة فردوسی آمده برگرفته از  همة بیت) 36-34، ب 6شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص ـ 2
 .(مطلق استجلدی جالل خالقی  تصحیح هشت

 داستان: اسطوره ـ کهن1
 شود. هم گفته می« آنیموس»و « سوی مردانه»، «سوی تاریک»به این سو ـ 3
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گویی؟ هربار  ـ چرا دربارة چیستی و کارکرد هفت چاکرای پایینی با من سخن نمی
 ای. ام سخن در سخن آورده و از پاسخ دادن گریخته دربارة آنها پرسیده

رفت ناگهان ایستاد. به او خوردم و ایستادم.  میتر از من پایین فرانک که گامی پیش
 پرسیدم:

 ـ چی شده؟
 ـ هیس. گوش کن.

 گوش تیز کردم. هیچ نشنیدم. گفتم:
 شنوم. ـ چیزی نمی
 شنوی؟ گون را نمی ـ آوای زوزه

 ـ نه.
 به جای شنیدن، تالش کن گوش کنی.

ا نشنیده که هرگز مانندش ر شنیدم ناآشنا باز گوش تیز کردم. به سختی آواهایی
انگار ام را به کار گرفتم تا بدان آواهای ناشناخته گوش بدهم.  همة توان شنوایی ؛بودم

 کشیدند. آوا زوزه می ها هم گلة گرگ
 ـ زوزة گرگ است؟

 دهد. ـ آوای گرگ نیست، خودآگاه فریبت می
خاسته است. هیچ  راه افتاد. نگران شدم. دریافتم که آن آوا از درونم برمی

تم بدون آمادگی و شناخت با اندوختة سوی تاریک درونم آشنا شوم. راه خواس نمی
 و گفت: دافتادم و شتابان خود را به فرانک رساندم و دستش را گرفتم. دستم را فشر

 ـ نگران نباش.
 گفتم:سر جنباندم و 

 .چگونه نگران نباشم! گرگی در درون دارمـ 
 ـ همه داریم.
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 آه کشیدم و گفتم:
شوند  خو و ددمنش می ای درنده یافتم که چرا برخی مردمان به اندازه درنمیـ هرگز 

شود که  رسد، پس دیوخویی در آنان زنده می ای به گرد پایشان هم نمی که هیچ درنده
 شوند. گشایند و هرگز پشیمان هم نمی پروا دست به کشتار و ویرانگری می چنان بی

 پیامدهای ناگواری دارد. فرَوَهری ـ آری. برانگیخته شدن سوی تاریک بایگان
آنکه سخنی بگوییم پایین رفتیم.  دلم گرفت. خاموشی پیش گرفتم. زمانی بی

 خاموشی را دوست نداشتم و آن را تاب نیاوردم و گفتم: 
بر همة جهان هستی فرمان  دادی فراگیر است که پنداشتم اَشا بُن ـ همیشه می

 راهِ رهاننده و نمایانگرِ یاَشا دادهای ست کهاین ا گفتی برداشتم از آنچه راند. می
آیا اَشا تنها برای  .هستند گیرکنندة درونی و بیرونی زمین های رهاشدن از بندِ کشش

 رهانندگی دارد؟ مردمان کارکرد
گیرد. در گیتی پایداری و  رهانندگی اَشا همة چیزهای گیتایی را در بر میـ 

است؛ نیرویی بازمانده از زمانة اَنغرَمینویی  یچیز وابسته به نیروی کشش پایندگی همه
رود، واگرا است و  نتامینو به شمار میازآنجاکه گیتی بخشی از ثپَ نتامینو.بودنِ ثپَ

شود، دو چیز گیتی  های گیتایی دیده می گرایش به فروپاشی و پراکندگی در همة پدیده
با دگرگونش  ثپَنتاییروی به ساختنِ نی فرَوَهر: یکی نیاز دارد را از فروپاشی بازمی

نتایی برای داشتن پناهگاه. شده در جهان ثپَ ی؛ دیگر نیاز دیوهای زندانیاَثیرنیروهای 
پذیرندة » که در آن مردمانِ گیتی است بخش از دادی فرمانروا بر اَشا بُن روی بدین

روند دگرگونش خودآگاه و واالیش خودخواسته را آغاز « هوش و رای و خرد
های گیتایی  . کسانی که از چرخة زندگیدر چرخة زندگی گیتایی گرفتارند و اند کرده

ایی کارها  روند نیازی به پیروی از اَشا ندارند، چون نیروی کششی در آن الیه بیرون می
 د.ندار

 :مو گفت مرا فشرد م، دستششادمانه خندید
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 دگرسان پیروی کنیم. دادهایی بُن باید از نتاییپَهای واالتر مینوی ث در الیه پسـ 
 ـ آری.

زیر پایمان شل  های برف رفتیم که ناگهان دست در دست هم و دوشادوش پایین می
بر  دم به دمهای روان در سرازیری نشستیم.  . خود را پس کشیده و روی برفو روان شد

 شد و برف ده میافزو رفتیم بر شتاب بهمن تر می هرچه پایینشد.  شتابمان افزوده می
 . نگران پرسیدم:شد ری در پشتِ سرمان روان مییشتب

 خواهی کاری بکنی؟ ـ نمی
بدش نیامده بود. با دست  بهمن و گویا از سر خوردن روی  فرانک خونسرد بود

 ای را نشان داد و گفت: درختچه
م و خود را نگه داریم تا بهمن گیرم، باید به زیرش بچری ـ آن درختچه را می

 د.بگذر
 و سنگینی ما پایداری کند. تواند در برابر بهمن رختچه میدپنداری آن  ـ می

 نگاهی به پشت سرمان انداخت و گفت:
 ـ آری.

ش که در دستم بود را رها کرد و گرد گمرم دیگر دست چنگ بر بازویم زد،
پیچاند، پیکرش را به سوی چپ خماند، دست از بازویم کشید و به سوی درختچه 

ای زد. درختچه خمید و ما خود  نارش چنگ بر شاخهدراز کرد و هنگام گذشتن از ک
خورد و از هر دو  تکان می را به زیرش کشاندیم و بر زمین چسبیدیم. درختچه تکان

دادم  گوش می زنان به هیاهوی خروش بهمن دم گذشت. دم وان میرو باالیش برف  سوی
 نگریستم. می ر شتابناک آنو به گذ

نبیدیم و پیکرمان را از زیر برف بیرون کشیدیم. آرم به کندی گرایید. ج بهمن آرام
از جا . دمی ژرف فرو بردم و به سرفه افتادم. فرانک رفت کنان پایین میهیاهو بهمن

 گفتم: .مه و نشستبر زمین نهاده، برخاست کنان دست . سرفهو نشست برخاست
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 ـ کاش کمی آب با خودمان آورده بودیم.
 همه برف اینجاست؟ ـ این
ک از جا فرانمشتی برف برداشتم و در دهان گذاشتم.  را خاراندم،سرم کمی 

 گفتم:برخاست؛ من هم برخاستم. 
ـ اگر بپذیریم که زمانی اَنغرَمینو به بلندای دگرگونش و واالیش رسیده و به 

هایی از  نیست بجز پارهدر جهان هستی نتامینو دگرگون شده، پس دیگر اَنغرَمینویی ثپَ
 گویم؟ درست می اند. نایی زندانی شدهآن که در جهان روش

ـ برای پاسخ دادن به این پرسش، نخست باید بپرسیم خود آن اَنغرَمینو از چه چیز 
 پدید آمده بود؟

 ـ هان؟
هم برآمده از رسیدن چیزی به بلندای دگرگونش و واالیش « ناچیز»گمان آن  ـ بی

 بوده است.
 گویی؟ یـ داری از مینویی فروتر از اَنغرَمینو سخن م

گرا است، اگر رهایش کنیم برای فرورفتن و فرارفتن  کرانه ـ پندارپروری ما بی
 هرگز مرزی نخواهد شناخت.

 است. و مرزناشناس ای بلندپرواز گویی، پندارپروری پرنده درست میـ 
فرانک دست به سویم دراز کرد، دستش را گرفتم تا پا جنباند که راه برود  

درنگ به زانو درآمدیم و بر  ن شدند، بیابه جنبش درآمده و روهای زیرِ پایمان  برف
 م:زده از برف چنگ زدیم. گفت بیرون های شاخهسر

 ایم. ـ انگار گیر افتاده
 ـ باید دراز بکشیم و بخزیم.

 ر خواهیم خورد.ـ باز سُ
 ـ هرگاه سر خوردی دست و پایت را از هم باز کن تا شتاب نگیری.
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دراز کشیدیم و آرام خزیدن آغاز کردیم تا خود را به جایی پایدار  برف سردروی 
سراند. به هر  آمد و ما را می میناپایدار زیر پیکرمان به جنبش دربرسانیم. گاه بستر 

نشستیم تا  های فروریخته . روی برفرساندیم نی بود خود را به پایین شیبجان کند
 تا چادر را پیدا کنیم. از فرانک پرسیدم: برخاستیم ی کوتاهدرنگ پس از کمی بیاساییم.

 نیست؟« پادشا»آیا واژة اَشا همان واژة ـ 
 ـ چرا، همان است.

 ایستاد، روی زمین نشست و سرگرم باز کردن بند کفشِ پای چپش شد. پرسیدم:
 ت رفته؟ـ برف در کفش

 ـ آری.
 پس از درنگی کوتاه گفت:

 هایی نو از واژة کهن اَشا هستند. پادشاه ریخت واژة پادشا یاـ 
دست ، شده بیرون ریخت از پایش درآورد، آن را تکاند، کمی برف فشردهکفش را 

درون آن فروبرد و کمی دیگر برف بیرون کشید، دوباره آن را تکاند و سپس به پا 
 افزود: کرد. سخن از سر گرفت و

سویی  ، ازدیوانگی و تازندگی دیندارانفرهیختگان کهن به هنگام رویارو شدن با ـ 
ریزی کردند تا مردمان را از گرفتار شدن بدان دُژخیمی و دُژکرداری  دادهایی پی
ها را نهادینه سازند.  سوی دیگر بر آن شدند که آن دادها و دادگستری بازدارند؛ از

پادشاهی »را های آغازین  ها و نهادسازی سُرایان، آغاز و روند آن دادگزاری داستان کهن
 اند. خوانده« پیشدادیان

شود. گیومرت نمادی بوده  آغاز می «گیومرت» داستان پیشدادیان با سخن گفتن از
اند. در  آمده هم به شمار می اننخستین که نخستین پادشاه برای سخن گفتن از مردمانِ

 :سخن فردوسی، آن نگرش کهن به گیومرت چنین بازگو شده
 گویـد نخسـت  گوی دهقان چه  سخن»

 

 که تاج بزرگی به گیتی کـه جسـت   
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 بـر سـر نهـاد    2که بـود آنکـه دیهـیم   
 

 نــدارد کــس آن روزگــاران بیــاد    
 

ــر  ــاد دارد پسـ ــدر یـ ــز پـ ــر کـ  مگـ
 

 بگوید ترا یک بـه یـک، در بـه در    
 

ــیش     ــه آورد پ ــی ک ــام بزرگ ــه ن  ک
 

 که را بود از آن مهتـران مایـه بـیش    
 

 1چنــین گفــت کــایین تخــت و کــاله
 

 آورد و او بـــود شـــاه گیـــومرت  
 

 3که خود چون شد او بر جهان کدخدای
 

 نخستین به کوه اندرون ساخت جای 
 

 ســر تخــت و بخــتش برآمــد ز کــوه 
 

ــروه   ــا گ ــه پوشــید خــود ب  4«پلنگین
 

« پذیرندة هوش و رای و خرد»گیومرت نمادی بوده برای سخن گفتن از مردمی که 
ی برهنه که غارهای زیستی جانورسان داشته است؛ جانورسان ،بود و در آغاز پیدایش

آن  برگزید تا از گزند سرما و درندگان دور بماند. گرفتن پناه کوهستانی را برای
ورزانه از دادهای  مردمان نخستین و جانورسان بدون آنکه آگاهی خودآگاه و دانش

ها آموختند که برای  پریخرد خود و راهنمایی  اَشایی داشته باشند، با پیروی از آثن
اندیشی پیش بگیرند. نخستین  گیتایی چاره رسانانِ دور راندن تازندگان و آسیب

توان  پوشیدن پوست جانوران برای دور ماندن از سرما را می اندیشی آنان و چاره
که سرمای تازنده بر  پادشاهی به شمار آوردگام در راه بنیان گذاشتن نخستین 

  .راند پیکرهای برهنة مردمان نخستین را دور می
 ین پادشاه خوانده شدن گیومرت داری.نخست چرایی زیبایی ازساده و ت ـ چه دریاف

پرستی بود.  ان دور کرد، آغاز آتشجانورس ـ گام دیگری که مردمان را از زیستِ
هستند؛ زیستن مردمان  6«نایدَئِ»برانگیزانندة دانی که سرما، خاموشی و تاریکی  می

                                                           

 ـ دیهیم: تاج فرمانروایی2
 ـ کاله: تاج1
 ـ کدخدا: فرمانروا3
 .6-2، ب 12ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 4
در باور  توان دیوها را دید و به آنها پیوست. ن میهای کالبد روانی که با فعال شدن آ نا: یکی از توانمندییـ دئ6

 اند. آمده مهرپرستان کهن مردم سه بخش داشته است: تن، روان، فرَوَهر. دئینا و بئوذ نیز دو توانمندی روان به شمار می

 



44   پادشاهی شهین

ی ش و تاریک زمینة برانگیخته شدن دَئِینانخستین در غارهای کوهستانی سرد، خامو
 «خردِ آثن» و برانگیخته شدن سوی تاریکِ دَئِیناکرد. با پویا شدن  آنان را فراهم می

مده از آن برخوردها د و ترس برآدیدن می ردم دیوها را در خواب و بیداری، مفرَوَهر
دیدن دیوها با افزایش  زد. هنگامی که غارنشینان دریافتند که آرامششان را بر هم می

با پرستاری کردن از آتش  سرما، خاموشی و تاریکی در پیوند است، بر آن شدند که
را بنیان گذاشتند. در پرستی  آتش روی دیوها را دور برانند؛ بدین های خود اهدر پناهگ

 این رویداد چنین بازگو شده است:« هوشنگ»ستانِ دا کهن
ــان ســوی کــوه »  یکــی روز شــاه جه

 

 گذر کـرد بـا چنـد کـس همگـروه      
 

 پدیـــد آمـــد از دور چیـــزی دراز  
 

ــیه  ــره  س ــگ و تی ــاز  رن ــن و تیزت  ت
 

 خون ر سر چو دو چشمهدو چشم از ب
 

ــره    ــان تی ــانش جه  گــون ز دود ده
 

 نگه کرد هوشنگ با هوش و سـنگ 
 

 سنگ و شد تیز چنگ گرفتش یکی 
 

ــت   ــد دسـ ــانی رهانیـ ــه زور کیـ  بـ
 

 جوی رسـت سوز مـار از جهـان   جهان 
 

 برآمد به سنگ گـران سـنگ خُـرد   
 

 همان و همین سنگ بشکست خُـرد  
 

 فروغی پدیـد آمـد از هـر دو سـنگ    
 

 دل سنگ گشـت از فـروغ آذرنـگ    
 

ــیکن ز راز  ــته ولـ ــار کشـ ــد مـ  نشـ
 

 2«ازان عبع سـنگ آتـش آمـد فـراز     
 

ویژه  های دوررانندة سرما به دیگر مردمان و به برای آموزاندن آموخته تالش
فرهنگی که مردمان غارنشین را به سوی  زیربنای فرهنگ بود. کودکان نخستین سنگِ

های پیدا و پنهان  رسان ها و آسیب شناسایی چیزهای سودمند برای رهایی از تازنده
ها و دستاوردهای مردمان  کشاند تا به یاری آنها فرمانروای جهان شوند. یادمان تالش

 فردوسیبه یادگار مانده است. در شاهنامة  «عهمورت»داستان  آن روزگاران در کهن
  اند: از زبان عهمورت چنین گفته

                                                           

 .21، پاورقی 30ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 هـا بشـویم بـه رای    جهان از بـدی »
 

 پس آنگه کـنم در کَیـی گِـرد پـای     
 

 ز هر جای کوته کـنم دسـت دیـو   
 

 2که من بود خواهم جهان را خـدیو  
 

 هر آن چیز کاندر جهـان سـودمند  
 

 1«کــنم آشــکارا، گشــایم ز بنـــد    
 

آنان را در راه شناخت جهان،  پرست و آتش گروهی از مردمان غارنشین پیش رفتنِ
گونه آنان کشاورزی آغاز کردند تا وابسته به  با راز رویش گیاهان آشنا کرد؛ بدین

گردآوری دانه و میوه نباشند. مردمان نخستین با آگاهی از وابستگی رویش گیاهان به 
رودها را  آب، به ساختن و به کار گرفتن ابزارهای سنگی و چوبی روی کردند تا آب

  به سوی کشتزارهای خود روان کنند:
 چو بشناخت، آهنگری پیشـه کـرد  »

 

 و تبـــر، اروه و تیشـــه کـــرد 3گِــراز  
 

 ی آب ساخت چو این کرده شد، چاره
 

 انـدر بتاخـت   6بـه هـامونش   4ز دریا 
 

 به جوی و به کِشـت آب را راه کـرد  
 

 بــه فــرّ کَیــی رنــج کوتــاه کــرد      
 

ــزود    ــدین برفـ ــردم بـ ــاه مـ  چراگـ
 

ــت و درود   ــم و کِشـ ــدن تخـ  پراگنـ
 

 بورزید پـس هـر کسـی نـان خـویش     
 

 5«برنجید و بشناخت سـامان خـویش   
 

های  پس از آغاز کشاورزی، مردمان برای داشتن پناهگاه به هنگام رسیدگی
ساختند که سرآغازی  می« کند دست»هایی  روزی به کشتزارها، در دشت سوراخ شبانه

 انمردم آن داری آغاز دام مرغ، خروس و کردن چهارپایان،رام بود برای ساختن خانه. 
کرد و فرزانگانشان را  گام از زیست جانوری دور و دورتر می به را گام «نشین دشت»

                                                           

 ـ خدیو: فرمانروا2
 .6-6، ب 36ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
 ـ گراز: بیل3
 ـ دریا: رودخانه4
 ـ هامون: دشت6
 .23-1، ب 30-11ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 5
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پردازان باستانی برای  داشت. داستان ورزی برای شناخت بیشتر جهان وامی به اندیشه
عهمورت بوده « دستورِ»اند که  را ساخته« شهرسپ»سخن گفتن از آن فرزانگان نام 

 است:
 بــود 2مـر او را یکــی پـاک دســتور  »

 

 کــه رایــش ز کــردار بــد دور بــود 
 

ــام  ــده بهــر جــای و شهرســپ ن  خَنی
 

 نزد جز بـه نیکـی بهـر جـای گـام      
 

 همــه روز بســته ز خــوردن دو لــب
 

ــب     ــای ش ــدار برپ ــیش جهان ــه پ  ب
 

 چو جان بر دل هرکسی بود دوسـت 
 

ــب   ــاز ش ــت  نم ــین اوس  و روزه آی
 

ــود   ــه بـ ــرِ مایـ ــرسـ ــاه را اَختـ  شـ
 

ــدخواه را    ــان بـ ــد جـ ــد بُـ  درِ بنـ
 

ــاه    ــه ش ــودی ب ــی نُم ــه راه نیک  هم
 

ــاه     ــتی پایگ ــتی خواس ــه راس  1«هم
 

همان روزگاران که گروهی از مردمان در راه شناخت جهان روز و شب تالش 
بر به بند بکشند و از تازش دیوها « افسون»را با « اهریمن»کردند و توانسته بودند  می

پرستی و  آرامش روانشان پیشگیری کنند، گروهی دیگر از غارنشینانِ بیگانه با آتش
در پی برخوردهای ناخواسته و خودخواسته با دیوها دیندار و دیوانه  ،ورزی اندیشه

های مردمان  گاه به پناهگاه شدند. آن مردمان دیوگون گاه و بی شده و دیوخو می
روی  زدند. بدین یب میهایشان آس و دام کشتزارها، آنان به تاختند و پرست می آتش

بر آن شدند که آن تازندگان را سرکوب « افزار جنگ»یافته به افسون و  مردمان دست
  کنند:

 چــو دیــوان بدیدنــد کــردار اوی   
 

ــار اوی    ــردن ز گفتـ ــیدند گـ  کشـ
 

 شـــدند انجمـــن دیـــو بســـیار مَـــر
 

 که پردخـت ماننـد ازو تـاج و فـر     
 

 از کارشـان چو عهمورت آگه شـد  
 

 برآشـــفت و بشکســـت بازارشـــان 
 

 بــه فــرّ جهانـــدار بســتش میـــان   
 

ــ    ــرآورد گُ ــردن ب ــه گ ــرانب  رز گ
 

                                                           

 ـ دستور: وزیر، مشاور، راهنما2
 .16-10، ب 35ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 گـــران دیـــوانِ افســـون همـــه نـــرّه
 

ــران   ــپاهی گــ ــد، جادوســ  برفتنــ
 

 دیوشـــان پیشـــرو  دمنـــده ســـیه 
 

ــو   ــیدند غَـ ــمان برکشـ ــه باسـ  همـ
 

ــافرین  ــورت بــ ــدار عهمــ  جهانــ
 

ــته   ــد کمربسـ ــین بیامـ  ی رزم و کـ
 

 یکایک برآراسـت بـا دیـو جنـگ    
 

ــگ   ــراوان درن ــان را ف ــد جنگش  نبُ
 

 ازیشان دو بهـره بـه افسـون ببسـت    
 

 2«رز گران کرد پستدگرشان به گُ 
 

افزار برای پاسداری از دستاوردهای به دست آمده از  به کار گرفته شدن جنگ
خوردگانِ  تن نوشتن از شکستسویی و یاد گرفروری و شناخت جهان از پ فرهنگ

نهادی با دو دیوسان از سوی دیگر، زمینه را برای نهادینه شدنِ پادشاهی فراهم کرد. 
کوتاه کردن دست »گذاشتن شاروندی با  و بنیان« سازندگی»خویشکاری: یکی افزایش 

به سوی « روان»برای راهنمایی کردن « پروری فرهنگ»؛ دیگری «بدان از بدی کردن
 گوید: در آغاز پادشاهی خود از این دو خویشکاری سخن می «جمشید»«. یروشنای»

ــزدی » ــرّهِ ای ــا ف ــنم گفــت ب  م
 

 هَمَم شـهریاری و هـم موبـدی    
 

 بَدان را ز بد دست کوته کـنم 
 

  1«روان را سُوی روشنی ره کنم 
 

هایی بلند در راه  پادشاهی پیشدادی گام «شهریارموبدی»با پدیدار شدنِ نهاد 
های  کردن مرزها برداشت تا با دادگستری زمینه را برای پیشرفت دادگزاری و روشن

تر از پیش بکند. از آنچه درباره کارهای جمشید بازگو  فرهنگی و شاروندی فراهم
 پروری خود را به فراموشی سپرده یابیم که پیشدادیان خویشکاری فرهنگ شده درمی

  اند: در میدانِ شاروندی تالش کردهو تنها در زمینة سازندگی و پیشرفت 
 نخست آلـت جنـگ را دسـت بـرد    »

 

ــپرد    ــردان س ــه گ ــتن ب ــام جس  درِ ن
 

 بـــه فـــر کَیـــی نـــرم کـــرد آهنـــا 
 

 چو خود و زره کرد و چون جوشنا 
 

                                                           

 .36-11، ب 36ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .1-8، ب 42ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 چو خَفتان و چون تیـ  و برگسـتَوان  
 

ــن    ــه روش ــدا ب ــرد پی ــه ک  روان هم
 

 انــدرون ســال پنجــاه رنــج   بــدین 
 

 ببــرد و ازیــن چنــد بنهــاد گــنج     
 

ــه  ــر پنجــه اندیش ــرد دگ ــه ک  ی جام
 

ــرد    کــه پوشــند هنگــام ننــگ و نب
 

ــز   ــوی قَـ ــم و مـ ــان و ابریشـ  ز کتـ
 

 قَصــب کــرد و پُرمایــه دیبــا و خــز 
 

 بیاموختشــــان رشــــتن و تــــافتن  
 

 بــه تــار انــدرون پــود را بـــافتن     
 

ــتن    ــتن و دوخ ــه، شس ــد بافت ــو ش  چ
 

 ازو یکســــر آمــــوختن گرفتنــــد 
 

 چو این کـرده شـد سـاز دیگـر نِهـاد     
 

 زمانــه بــود شــاد و او نیــز شــاد     
 

ــرد  ز هــر پیشــه ــی انجمــن کــرد م  ی
 

ــورد   ــز خَ ــدرون پنجهــی نی ــدین ان  ب
 

 خــوانیش 2گروهــی کــه آثوربــان  
 

ــیش    ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
 

ــروه   ــان گـ ــان از میـ ــدا کردشـ  جـ
 

 پرســـتنده را جایگـــه کـــرد کـــوه 
 

ــیدند  ــفی برکشــ ــاندند صــ  و بنشــ
 

 خواندنـــد 1همـــی نـــام نیســـاریان 
 

ــد   ــیرمردان جنگاورنــ ــا شــ  کجــ
 

ــورند   ــکر و کشــ ــدة لشــ  فروزنــ
 

ــای    ــاهی بپ ــت ش ــود تخ ــان ب  کزیش
 

ــای     ــردی بج ــام م ــود ن ــان ب  وُزیش
 

ــرُه را شــناس 3بســودی  ســه دیگــر گُ
 

 کجا نیست از کـس بریشـان سـپاس    
 

ــد   ــود بدرون ــد و خ ــد و ورزن  بکارن
 

 نشــنوندبــه گــاه خــورش ســرزنش  
 

ــوش  ــن آزاده و خــورده ن ــان ت  ز فرم
 

 از آوای پَیغـــاره آســـوده گـــوش   
 

 تـــن آزاد و آبـــاد گیتـــی بـــدوی   
 

 وگــوی برآســوده از داور و گفــت  
 

 گــوی آزادمــرد چـه گفــت آن ســخن 
 

 کـــه آزاد را کـــاهلی بنـــده کـــرد 
 

 4چهــارم کــه خواننــد اهتوخشــی   
 

ــت   ــم از دس ــی  ه ــا سرکش  ورزان ب
 

                                                           

 پرور( ورز، بینش پرست؛ موبد )دانش ـ آثوربان: آتش2
 ـ نیساری: جنگاور1
 ـ بسودی: کشاورز3
 گر ورز، صنعت ـ اهتوخشی: دست4
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ــان  ــودکجــا کارشــان همگن  پیشــه ب
 

ــود    ــه ب ــه پُراندیش ــان همیش  روانش
 

 بـــدین انـــدرون ســـال پنجـــاه نیـــز
 

ــز   ــد و بخشــید چی  بخــورد و بورزی
 

 ازیــن هــر یکــی را یکــی پایگــاه    
 

ــود راه   ــد و بنمــ ــزاوار بگزیــ  سَــ
 

 ی خــویش را کــه تــا هــرکس انــدازه
 

ــم   ــد کـ ــد و داننـ ــیش راو ببیننـ  بـ
 

 بفرمـــود پــــس دیـــوِ ناپــــاک را  
 

ــدرآمیختن    ــه آب انـ ــاک رابـ  خـ
 

 هــرآنچ از گــل آمــد چــو بشــناختند
 

ــاختند    ــد س ــت را کالب ــبُک خش  سَ
 

 به سنگ و به گـچ دیـو دیـوار کـرد    
 

 به خشت از برش هندسی کار کـرد  
 

 هـــای بلنـــد چـــو گرمابـــه و کـــاخ
 

 چو ایـوان کـه باشـد پنـاه از گزنـد      
 

 ز خارا گهـر جُسـت یـک روزگـار     
 

ــتار   ــنی خواس ــرد ازو روش ــی ک  هم
 

ــدش   ــت آم ــر بدس ــه گه ــد گون  چن
 

 چــو یــاقوت و بیجــاده و ســیم و زر 
 

ــد    ــرون آوری ــون ب ــه افس ــارا ب  ز خ
 

ــد     ــدها را کلیـ ــته بنـ ــد آراسـ  شـ
 

 چو بان و چو کافور و چون مشکِ ناب
 

 چو عود و چو عنبر، چو روشن گـالب  
 

ــد  ــر دردمنـ ــان هـ ــکی و درمـ  بزشـ
 

 درِ تندرســـــــتی و راهِ گزنـــــــد 
 

 همــین رازهــا کــرد نیــز آشــکار    
 

 نیامــد چُنــو خواســتار  جهــان را  
 

 گذر کرد از آن پس به کشتی بـر آب 
 

 2«ز کشور به کشور چو آمد شـتاب  
 

پروری از سوی پادشاهان پیشدادی پیامدی  به فراموشی سپرده شدن فرهنگ
شهریارموبدان در پی رها شدن  زمین داشت. و ایران« آزادگان»ویرانگر برای 

گرفتار شدند و « بینی خودبزرگ»شدند، به ماندگی فرهنگی  پروی دچار واپس فرهنگ
  یدند:گرای« خودکامگی»به 
ــد  » ــی بنگری ــت مِه ــه تخ ــک ب  یکای

 

ــد    ــتن را ندی ــز از خویش ــی ج ــه گیت  ب
 

 شـــناس ز گیتـــی ســـر شـــاهِ یـــزدان
 

ــپاس   ــد ناسـ ــد و شـ ــزدان بپیچیـ  ز یـ
 

                                                           

 .46-20، ب 43-42ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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ــد  ــکر بخوانـ ــان را ز لَشـ  گرانمایگـ
 

ــد   ــخُن پــیش ایشــان بران ــه سَ  چــه مای
 

ــت   ــین گف ــان چُن ــالخورده مِه ــا س  ب
 

ــان    ــدانم جه ــتن را ن ــز خویش ــه ج  ک
 

ــد    ــد پدی ــن آم ــان از م ــر در جه  هن
 

ــد    ــامور تخــت شــاهی ندی ــن ن  چــو م
 

ــتم     ــن آراس ــوبی م ــه خ ــان را ب  جه
 

 ســـت گیتـــی کجـــا خواســـتم چُنـــان 
 

 سـت  خور و خواب و آرامتـان از مـن  
 

ــان از مــن   ســت همــان پوشــش و کامت
 

ــت   ــاهی مراس ــیم و ش ــی و دیه  بزرگ
 

 2«گوید که جز من کسی پادشاستکه  
 

دشتِ سُوارانِ »گرایش به خودکامگی پیشدادیان در روزگاری پدید آمد که در 
گستری بر تخت  پیمان شده و به یاری دین با اهریمن هم« مردانِ تازی دین» 1«گزار نیزه
، «پرستی اهریمن» با نهادینه کردن تازی« مردانِ دین»فرمانروایی تازیان نشسته بودند. دُژ
جانوران و خوردن  4«کرپانی»شتنِ آئینِ نوآورانة گذا ساختند و با بنیان می 3«نیرنگ»

کرپانی »که به  6«دَهاکَ اَژی»افزودند؛ آئینی  گوشت و خون، بر دلیری خویش می
 به فرمان اهریمن انجامید.« آئینی مردم

 ا به پریشانی کشاند؛ین آزادگان رآرامش سرزم پیشداد خودکامگی شهریارموبدانِ
برای  برخاست و زمینه را آماده کردجای کشور  خروش جنگ و جوش از جای

تازی بر تخت پادشاهی و چیره  مردانِ دین شاه، نشستن زمین بر ایران «تازیان»تاختن 
  :بر ایرانیان« تازی دین» شدنِ
ــران خــروش »  از آن پــس برآمــد از ای

 

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش 
 

ــپید   ســـیه گشـــت رخشـــنده روزِ سـ
 

ــید   ــا جموشــ ــد بــ ــتند پیونــ  گسســ
 

ــرّهِ ایــــزدی   بـــه کـــژی گراییـــد و نـــابخردی     بــــرو تیــــره شــــد فــ
                                                           

 .58-52، ب 46-44ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 های ایرانی داستان در کهن« اروندرود»های دو سوی  دشت ی کهن برایگزار: نام ـ دشت سواران نیزه1
 ـ نیرنگ: آئینِ دینی3
 ـ کرپانی: قربانی4
 ستیز و ویرانگر کشورها دهاک: زندگی ـ اژی6
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ــروی    ــویی خس ــر س ــد از ه ــد آم  پدی
 

ــر پهلـــوی   ــه هـ ــامجویی بـ ــی نـ  یکـ
 

ــاخته   ــگ را سـ ــرده و جنـ ــپه کـ  سـ
 

ــه    ــید پرداختــ ــرِ جمشــ  دل از مهــ
 

 یکایـــک بیامــــد از ایـــران ســــپاه  
 

ــان   ــوی تازیـــ ــد راهسُـــ  برگرفتنـــ
 

ــت    ــی مهترسـ ــا یکـ ــنیدند کانجـ  شـ
 

ــت     ــاه، اژدهاپیکرس ــول، ش ــر از ه  پُ
 

ــاه  ــه شـ ــران همـ ــواران ایـ ــوی سُـ  جـ
 

 نهادنـــد یکســـر بـــه ضـــحاک روی 
 

 بــه شــاهی بــر او آفــرین خواندنــد    
 

ــران   ــاه ایـ ــد  وُرا شـ ــین خواندنـ  زمـ
 

 مـــران اژدهـــافش بیامـــد چـــو بـــاد 
 

 2«زمــین تــاج بــر ســر نهــاد بــه ایــران 
 

 و پرسیدم:آه کشیدم 
 ستیز و ویرانگری پرورده شد؟ چرا در دامان کیش نخستین چنان دینِ زندگیـ 

کرد که  مایة بنیادینی که کیش نخستین بر آن استوار شده بود، بستری فراهم می ـ بُن
دو »و پدید آمدن جهان هستی از « دوبُنی»باور به پیدایش چنان دینی ناگزیر بود. 

خود  اند، خودبه غاز پیدایش با هم در ستیز و کشمکش بودهکه از آ« گوهر آغازین
پنداشتند و  ها را برتر می«اَثورا»آورد؛ گروهی جهان روشنایی و  دودستگی پدید می

، «آز»، «نیاز»ها را. از سوی دیگر دیوهای درونی «دیو»گروهی دیگر جهان تاریکی و 
« دار درفش»افزود. خشم  نیز بر واگرایی میان مردمان می« خشم»و « کین»، «رشگ»

جنگ است؛ با برافروخته شدن آتش جنگ، پنج دیو درونی بستری بارور برای بالیدن 
ها پدید  ها و جنگ جویی ها، ستیزه ای از کشمکش یابند و چرخه و نیرومندتر شدن می

مردمان  فرَوَهر خردِ آثنبر برانگیختگی سوی تاریک  ای روزافزون آید که به گونه می
افزاید. افزایش کشش و گرایش دیوخویانه، بر افزایش و نیرومندی پیوستگی و  می

دینی  ،ریزی گرایی و خون افزاید و سرانجام از دل آن همه تاریکی وابستگی به دیوها می
  .تهی سازد خردگرا آورد تا زمین را از مردمانِ سربرمی

                                                           

 .265-256، ب 62ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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خستین؛ هنگامی که بزرگان آن گذاشتن کیش ن خردگرایی سرآغازی بود برای بنیان
 پروری را به فراموشی سپردند، از خردگرایی دور شدند. دور شدنِ کیش فرهنگ

 که از« ای سیاهچاله»از خردپروری آنان را از دیدنِ « ندی نخستین آموزگارانِ»
 .آمد بازداشت می پدید تازیان« پروری دین»

 اند؟ نامیده« ن آموزگارانِ دیننخستی»یابم که چرا پیروان کیش نخستین را  ـ درنمی
ـ فرهیختگان آن روزگاران نخستین کسانی بودند که با نگرشی پژوهشگرانه به 

آوردند به دیگران  نگریستند و هر آگاهی و دانشی که به دست می پدیدة دین می
 به آنان داده شده است. 2«پاژنامی»روی چنین  آموزاندند، بدین می

از او « اَثورامزدا»به یادگار مانده،  1«وِندیداد»جمشید در ـ در داستانی که دربارة 
خواهد آموزگاری دین را بپذیرد، پادشاه پیشدادی از پذیرش آن خویشکاری سر باز  می
گویا این داستان به خواهد خویشکاری آبادانی جهان به او واگذار شود.  زند و می می

 کند. می شدادیان را بازگوروری از سوی پیپ ای رها شدن خویشکاری فرهنگ گونه
 ـ آری.

 فرَوَهر خردِ نبود که بداند سوی تاریک آثن ای ـ آیا در آن روزگاران فرهیخته
ای از هزاران سال تکاپو در راه دگرگونش و واالیش در جهان تاریکی  نیروی انباشته

ش نتایی اندک او یارای پایداری در برابر کشدارد و اگر برانگیخته شود اندوخته ثپَ
 نیرومند آن را نخواهد داشت؟

شده  نوشته باور به سرنوشتی ازپیشـ باور به ناسازگاری و ستیز دو گوهر آغازین، 
پنداشتند که نبرد  ن نگرشی، فرزانگان مین را پدید آورده است. بر پایة چنابرای جها
هزار ساله به فرجام ناگزیری خواهد رسید. در پندار باورمندان  سهسه  دردو گوهر 

هوشی بیرون  هزار سالة دوم، دیوها اهریمن را از بی ای، در پایان سه به چنان انگاره

                                                           

 ـ پاژنام: لقب2
 و یک نسک اوستا. های باقی مانده از بیست ـ وندیداد: قانون ضد دیو؛ نام یکی از نسک1
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. پس از تازش اهریمن و دیوها بتازد نتاییهای ثپَ به آفریدهدارند  وامیآورند و او را  می
اند از راه سوراخی از زیر زمین به  خواسته ه آنها مینتایی، هنگامی کهای ثپَ به آفریده

های فرَوَهریابند که آن سوراخ از سوی مینوی آسمان و  جهان تاریکی بازگردند، درمی
شوند تا در  روی اهریمن و دیوها در زیر زمین زندانی می مردمان بسته شده است، بدین

یابد که در نبرد پایانی نابود ای کاهش  کشمکش با مردمانِ خردورز نیرویشان به اندازه
سوی  اند، اگر هم از اندوختة اور داشته. کسانی که به بودن چنین سرنوشتی بشوند

شدند، رفتن مردم به سوی دیوها و دیندار شدن و  آگاه می فرَوَهر خردِ آثن تاریکِ
افروزانة آنان را بخشی از روند دگرگونش و واالیش به  وار جنگ کردارهای دیوانه

 اند. آورده ر میشما
 اند. ـ اگر چنین باشد، آن فرزانگان هم دیوانه بوده

 :گفتفرانک شادمانه خنده سر داد و سر جنباند. از جا برخاست و 
 ـ برویم چادر را پیدا کنیم.

سنگالخ بود که باد برف از رویش روبیده بود. با  راه افتادیم. پیش رویمان زمینی
 پرسیدم:زده  ، شگفتیسیاهلکة  دیدن

 ـ آنجا چرا سیاه است؟
سیاه  و به سوی لکة برداشت سنگیفرانک به جای پاسخ دادن به پرسشم خم شد، 

یکباره آشوبی برپا شد و هزاران خرمگس وزوزکنان به پرواز  پرتاب کرد. به
سرباالیی کوتاهی باال شده گذشتیم. از  های بدخواب درآمدند. شتابان از میان خرمگس

مایان شد. تا رسیدن بدان راه درازی پیش رو داشتیم که خوشبختانه ن چادر رفتیم؛
ای کوچک رسیدیم که از زیر  سرازیری بود. بر شتاب پایین رفتن افزودیم. به چشمه

کرد. رویش  کوچک را لبریز می ای جوشید و چاله یار بزرگ میسنگی بس تخته
اندازی  از سرچشمه چشمجویبارِ روان  پیرامونِ برکه و های شاداب ها و بوته سبزه
شمه نشستیم. دست در آب فرو بردم، گرمایی فریب پدید آورده بود. در دو سوی چ دل
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راه افتادیم و با جویبارِ نوشیدن آب  پس از ودلپذیر داشت. دست و روی شستیم 
یم. چند گامی از چشمه دور نشده بودیم که از خوان همراه شدیم تا پایین برو نغمه

 فرانک پرسیدم:
 یابم چرا فرزانگان در برابر خودکامگی پیشدادیان خاموشی پیش گرفتند. ـ درنمی

 اند. گمان دیوانه بوده ـ بی
 گذاری؟ ـ سر به سرم می

آورد؛  آور پدید می شیفتگیکننده و  سرمست در میدان شاروندی شکوهی پیشرفتـ 
د. انانگیز برمی در دل مردمانترس  دارد سپار ارتشی نیرومند و جان که ی همفرمانروای

آورد که سربلند بیرون آمدن  آمیختنِ سرمستی، شیفتگی و ترس آزمونی دشوار پدید می
 از آن بسیار بُغرنج است.
پروران و پژوهشگران چشم و گوش کشور هستند، اگر  ـ دانشمندان، بینش

سرمستی، شیفتگی یا ترس آنان را به کوری، کری و خاموشی بکشاند، مردمان و 
گذرد آگاه  می انیان چگونه از آنچه در پیدا و پنهان کشور و پیرامونشفرمانروا

سازندگی و برآورده کردن نیازهای  ای سرگرمِ یک به گونه خواهند شد؟ مردمان هر
نهادسازی، دادگزاری، دادگستری،  اند، فرمانروایان هم سرگرمِ کشور بودهروزمرة 

 اند؟ کرده فرهیختگان و فرزانگان چه می مرزها؛ پاسداری از نهادها و و سازماندهی
مزدبگیر زورمندان یا زرمندان  پروران و پژوهشگران ـ هرگاه دانشمندان، بینش

 باشند برای دربارهای باشکوهِ« آذینی»شوند تا  شوند، به کارهای روزمره گماشته میب
ها و  کاستیها،  . چنان گماشتگانی اگر هم از نارسایی2جویان«جاه»فرمانروایان یا 

های درونی و تکاپوهای دشمنان بیرونی آگاه شوند، برای پاسداری از جاه و  روی کج
دارایی خود چیزی نخواهند گفت که به پریشانی کارفرماهایشان بینجامد و توانمندی 

  و چیرگی آنان بر چند و چون کشورداری را به پرسش بگیرد.
                                                           

 آور اجتماعی یا سیاسی چیرگی ـ جاه: قدرت2ِ
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 امجان را.گویند که شاه را خوش آید نه ب ـ چیزی را می
اند و  اند که آفتِ دین و دینداری را از کشور رانده پنداشته پیشدادیان میآری، ـ 

 زمین برساند. بالیدن آن در کشور تازیان نخواهد توانست آسیبی به ایران
 ایم. ـ از یک سوراخ بارها گزیده شده

و آنها فرانک پا سست کرد و ایستاد، خم شد و چند گیاه را از کنارة جویبار چید 
 را بویید. پرسیدم:

 ـ گیاه دارویی است؟
 ـ آری.

 پیچه؟ ـ درمانگر دل
 ـ آری.

کم  چید. کم ایستاد و گیاهی می کمر راست کرد و راه افتاد، به دنبالش رفتم. گاه می
ای درخشان از تابش آفتاب افتاد.  شدیم که چشمم به برکه به چادر نزدیک می

های فرناز و پریسا  دان ها و آب ها، زیرپوش ستمالهنگامی که به آن رسیدیم از دیدن د
 . ایستادیم. پرسیدم:زده شدم. انگار کسی آنها را کنار هم چیده بود در برکه شگفت

 اند؟ پنداری اینها از چادر به بیرون پرتاب شده ـ می
 فرانک به چادر چشم دوخت و گفت:

 ـ نگاه کن.
گون پیرامون  بود. درخششی مهبه چادر نگاه کردم. جویبار به درونش سرازیر 

 چادر پدیدار شد. پرسیدم:
 ـ چه رویدادی در راه است؟

 ـ خوب بنگر.
های رنگین چون گوهری درخشش یافت و در میان  شده از پارچه آن سازة ساخته

پیچان ناپدید شد. گوی درخشان بنفشی پیش رویم بود که  مه درخشان و درهم
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همتا در چشم به هم  بخش داشت. آن زیبایی بی نواز و آرامش انگیز، چشم فروزشی دل
زدنی ناپدید شد. هیچ نشانی از چادر بر زمین نمانده بود، انگار هرگز آنجا نبود. 

 پرسیدم:
 بینم؟ ـ چادر ناپدید شده یا من آن را نمی

 ـ گویا از این پس دخترها نیازی به چادر ندارند.
 ـ چی؟

 ـ باید بازگردیم.
شده  ها را برداشت و گیاهان چیده شد و یکی از دستمال به سوی برکه چرخید، خم

 ها را هم برداشت و فرمان داد: را در آن گذاشت و پیچید. دستمال دیگر و زیرپوش
 ها را بردار. دان ـ آب

 هر دو را برداشتم و گفتم:
 ـ انگار پُر هستند!

دیگری را هم باز ها را باز کردم؛ لبریز از آب بود. در  دان لبخند زد. در یکی از آب
 کردم و دیدم آن هم پُر است. پرسیدم:

 زاد است. ـ کار گرزمان
 گفت: خندید و

 ـ راه بیفت.
 ها را بستم و به دنبال فرانک راه افتادم. دان شانه باال انداختم، در آب
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شبی سرد آغاز شده بود. خاموش و آهسته گام راند.  تاریکی بر همه جا فرمان می
پاییدم تا مبادا  پیش پایم را می گفت. چشم تیز کرده و داشتیم و کسی سخنی نمی برمی

وزیدن  2شد. باد از بیگاه تندتر می دم به دموزید که  کشان می . بادی سرد زوزهسر بخورم
برف هنگام  بینی کرد که شب گرفت و آسمان را با ابرهای تیره پوشاند. فرانک پیش

پیمایی در برف و بوران را آزموده بودیم،  که پیشتر کوه اینببارد و بوران به پا شود. با
هایمان نخواهد  آزمودهیش رویمان به آسانی شدار داد تا دریابیم که آزمونِ پبه ما ه

 بود.
ای بود که به سختی   پیمود، تاریکی به اندازه دالرام گامی پیشتر از من راه می

توانستم کولة سرخ او را ببینم. هرگز شبی بدان تاریکی نیازموده بودم. گاه سر بلند  می
دیدم جز تاریکی و سیاهی قیرگون.  ، هیچ نمینگریستم کردم و پیرامونم را می می
 کرد. دانم چرا دالرام در آن تاریکی راه را گم نمی ینم

درنگ با  دستی خود به پایم زد، بی آمد با چوب فرانک که پشت سرم باال می
درنگ ایستاد، من هم ایستادم. دالرام سر بر  دستی خود به پای دالرام زدم. او بی چوب

  گرداند و پرسید:
                                                           

  ـ بیگاه: غروب2
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 ـ چی شده؟

 پرسیدم:پا به پا کردم و چرخیدم و 

 ـ چی شده؟

ـ آوای بهناز را شنیدم که به چنگ باد افتاد و از هم گسیخت، درنیافتم چه گفت؛ 

 پرسیدم:

 ـ چه گفتی؟

 فرانک گفت:

 ـ مهین خواسته کمی درنگ کنیم.

باد تاخت و تازی پُرهیاهو داشت و ایستادن در برابرش بسیار دشوار بود. کسانی 

دند، به هم پیوسته و گرد هم آمدیم تا دریابیم هایی پیش آم که پشت سرم بودند گام

 چرا مهین خواسته درنگ کنیم. او در پاسخ پرسش دالرام گفت که کمرش چندبار

لرزند. دالرام پس از شنیدن پاسخ او  های پای راستش گاه می تیر کشیده و ماهیچه

 گفت:

 پناهی پیدا کنیم. ـ باید جان

 فرانک گفت:

 توانیم زیرش پناه بگیریم. دیدم که میسنگی  تر تخته ـ کمی پایین

 ـ پیش بیفت و راه را نشانمان بده.

فرانک بند خود را از کمربند خود و کولة من باز کرد و آن را به دالرام داد. 

دالرام یک سر آن را به کمربند خود و سر دیگرش را به کولة فرانک بست. فرناز 

بود، آن را به کولة من بست. فرانک راه که بند خود را از کولة فرانک باز کرده هم 

افتاد و پشت سرش یک به یک راه افتادیم تا اندکی از راه باالآمده را بازگردیم و 

 پناهی را پیدا کنیم که فرانک آن را در تاریکی دیده بود. جان
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نمود. وزش باد تندتر شده  بازگشت از راهی که به سادگی باال رفته بودیم دشوار می
و با نشستن بر  رفتند سو می سو و آن های برف چرخان در آغوشش به این هبود و دان

های ویژه  کردند. چند گام پس نرفته، به ناچار ایستادیم، چراغ لغزنده می زمین راه را
پایمان را ببینیم. وزش باد و  پیشها درآوردیم و بر سر بستیم تا بتوانیم  را از کوله

 رساندیم. پناه می ه بود و باید زودتر خود را به جانبارش برف بیشتر شد، بوران در را
سنگی که فرانک دیده بود دور نشده بودیم و پیش از  خوشبختانه چندان از تخته

ها را بر زمین نهادیم، خمیده به درون چالة  برخاستن بوران به آن رسیدیم. کوله
نبود، غاری بود  ها را هم به درون کشیدیم. چاله سنگ رفتیم و کوله خشکِ زیرِ تخته

ته از خاکستر بود. من و چینی یافتیم که انباش سنگ چندان کوچک. در میان غار نه
فرانک آتش افروختیم؛ بهناز زیراندازی روی زمین پهن کرد و مهین روی آن دراز 

فرناز و پریسا هم به گردآوری  سرگرم شد؛آماده کردن نوشیدنی به کشید. دالرام 
 تر چاله سرگرم شدند.های پراکنده در بس سنگ

پناه کوچکمان هم  کرد در جان پناه تاخت و تاز می سوز سرمایی که در بیرون ِ جان
در را  شده از بستر غار های گردآوری سنگپراکند.  چرخید و گرمای آتش را می می

ها را پشت آنها نهادیم تا راه بر سوزِ زمستانی  چیدیم و کولهروی هم شکاف  آستانة
پناه را گرم کرد. گرد  آرام جان س از بسته شدن شکاف، گرمای آتش آرامبسته شود. پ

ها را با نوشیدنی گرم پُر  آتش نشستیم. بهناز سرگرم رسیدگی به مهین بود. دالرام جام
 کرد و یکی یکی به دستمان داد.

لرزید. آوای خوشایند چرت و پرت  پناه می های سنگی جان هایمان روی دیواره سایه
هایم را پا هایم را باز کردم و ای کفشخاست. بنده های خشک برمی هیزم از سوختن

هایم را هم کندم. کمی انگشتان خیس از  کشیدم، جوراب بیرون یکی پس از دیگری
 خوی را تکان دادم. دالرام پرسید:

 ای؟ ـ دچار کوفتگی پا شده
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 نگاهش کردم و سر جنباندم و گفتم:

 آورم. نمیـ در بند بودن پاهایم را تاب 

 ـ تو نیز چون من شیفتة پابرهنگی هستی.

 ـ پابرهنگی نه، برهنگی پا.

 خندید و گفت:

 گویی بپذیر. ـ آری، پوزش مرا ازبرای وارونه

 ـ تو هم سپاس مرا پذیرا باش.

 ـ سپاس ازبرای چی؟

 جام را باال بردم و گفتم:

 بخش. ـ این نوشیدنی جان

 ـ نوشِ جان.

 کمی نوشیدم. پرسیدم:لب بر لبة جام نهادم و 

 مانند رازگشایی کنی؟ خواهی از چگونگی درست کردن این نوشیدنی بی ـ کی می

 ای گرفت و پاسخ داد: هایش را ورچید، از دور بوسه دالرام لب

 ـ به زودی.

ای بر سرانگشتانم نهادم و با فوتی دلبرانه به سویش روانه کردم. نوشیدنی خود  بوسه

 زمین نهادم. رو به فرانک کردم و پرسیدم: را نوشیدم و جام را بر

 خواهی دربارة هفت چاکرای پایینی روشنگری کنی؟ ـ نمی

 فرناز با آوایی سرشار از شگفتی پرسید:

 ـ هفت چاکرای پایینی؟
چهارده چاکرا داریم و هفت چاکرای پایینی ابزارهایی هستند برای ـ آری. گویا 

توان  مان که به یاری آنها میفرَوَهر دست یافتن به سوی تاریک خردمندی پنهانِ
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هایی دست یافت که پدیدآورندة آزمندی  به نیروها و توانمندی جادوی سیاه آموخت،
 آغوشی با دیوها را آزمود. خواهانه است و هم جویانه و چیرگی ستیزه

ها، گفتارها، کردارها،  بایگانی پندارها، اندیشه فرَوَهرخردِ  ـ مگر سوی تاریک آثن
 ی نادرست و تبهکارانة ما نیست؟ها آزموده ها و شنیده

 هایمان در میدان جادوی سیاه است. ـ گویا بخشی از آن بایگانی آزموده
 اند؟ خواهی بگویی همه مردمان جادوگر بودن را آزموده ـ می

پاسخی برای پرسش فرناز نداشتم. رو به فرانک کردم و پرسشگرانه به او چشم 
 آرامش نوشیدنی خود را مزمزه کرد و گفت:دوختم. او با 

اند؛ چاکراهای پایینی ابزارهایی هستند  ـ همة مردمان جادوگر بودن را نیازموده
ها  ها، آموخته ها، آزموده خرد که در آن همة یادمان برای دست یافتن به بخشی از آثن

ش و واالیش گرگونروند د مان بایگانی شده که در جهان تاریکیفرَوَهرهای  و نوآوری
 .کرده است را سپری می

 با شگفتی گفتم:
 ـ هان؟!

نوشیدنی در گلوی پریسا پرید و او را به سرفه انداخت. فرناز سردرگم دست به 
چندبار به پشت پریسا زد تا سرفیدنش بند  را خاراند. دالرام سر شد و به تندی سرش

زدگی به فرانک  شگفتشده از چشمانی گشاد با سر برگردانده وبیاید. بهناز 
 بانوی فرهیخته. نگریست؛ مهین هم سر بلند کرده و به او چشم دوخته بود می

 بر زمین گذاشت. پریسا با پشتِکنار آتشگاه ش را نوشید و جام تهی را نوشیدنی
اش را از سریدن بر روی پوست چربش بازداشت و  شده بر گونه نانگشت اشک روا

 پرسید:
 ایم؟ روزگاری دیو بودهخواهی بگویی ما  ـ می

 ـ آری.
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پیچید و پژواک  پناه می پریسا دوباره به سرفه افتاد. بانگ سرفیدنش در جان
 یافت. دالرام گفت: می

 جان. ها را گیج و سردرگم کردی فرانک ـ بچه
تک ما نگریست. دست بر هم  به چشمان تکفرانک خندید، چشم چرخاند و 

 مالید و گفت:
 اهی از این راز واکنشی همسان واکنش شما داشتم.ـ خود من هم هنگام آگ

 خواهی روشنگری بکنی بانو؟ ـ نمی
 اش را مالید و گفت: فرانک با سرانگشتانش کمی چانه

از آفرینش بازگوشده در شاهنامة فردوسی  دانید که در سرآغاز داستان آفرینشِ ـ می
 یو وارونة هم. ما بخش همیستارند« ناچیز»و « چیز»اند.  سخن گفته« ناچیز»از « چیز»

خوانده شده است. با شناخت « نتامینوثپَ»های ایرانی  داستان هستیم که در کهن« چیز»از 
را هم شناسایی کرد. « ناچیز»های بنیادین  توان ویژگی می« چیز»های بنیادین  ویژگی

 یابندگی، نتامینو چند ویژگی بنیادین دارد: روشنایی، تابندگی، واگرایی، گسترشثپَ
 توان گفت ها می آوامندی، گرمی، زایندگی و آفرینندگی؛ با وارونه کردن این ویژگی

گرایی، خاموشی، سردی، نازایی و نابودگری  گرایی، فشردگی که تاریکی، کشندگی، هم
 هستند.« ناچیز»یا « اَنغرَمینو»های بنیادین  ویژگی

توان  شده است، پس می ها آمده، چیز از ناچیز آفریده داستان بر پایة آنچه در کهن
ن تریپنداشت که با رسیدن اَنغرَمینو به بلندای دگرگونش و واالیشِ خود که باالِ

گنجد، آن ناچیزِ  تاریکی، فشردگی، کوچکی، سردی و خاموشی بوده که در پندار می
شده که  نتامینویی دگرگونانگیز به ثپَ ، در دگرگونش و واالیشی شگفت«گونه هیچ»

کران است: تابنده،  که بنیانش روشنایی بی« چیزی»؛ رونة آن داردهایی وا ویژگی
 یابنده، واگرا، گرم، سرشار از بانگ و آوا و نوا. گسترش

 فرناز پرسید:
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 گویی؟ سخن می« بانگ مه»ـ از 
بانگ برای سخن گفتن از آن ساخته شده، تنها بخشی از آن رویداد  ـ آنچه واژة مه

 ناشناخته است.
 پریسا گفت:

توان پنداشت که اَنغرَمینو در بلندای دگرگونش و واالیش خود به  گفتی میـ 
 نتامینو واالیش یافته است، خود آن ناچیز از واالیش چه چیز پدید آمده؟ثپَ

ـ با دانش و ابزارهایی که اکنون در دسترسمان است، پژوهش دربارة چیستی 
واالیش یافته کی، چگونه و « چیز»دانیم آنچه زمانی به  اَنغرَمینو ناشدنی است، نمی

نتامینو در بلندای دگرگونش و دانیم که ثپَ چرا پدید آمده بوده است، همچنین نمی
ما « فرَوَهر»دانیم این است که  واالیش به چه چیز واالیش خواهد یافت. آنچه می

الیشِ نتامینو، روند دگرگونش و واپدیدار شدنِ ثپَ« آنِ»ای اَنغرَمینویی دارد و از  پیشینه
تواند به  ای را آغاز کرده است و اکنون در الیة مردمیِ سپندارمذِ زمین می دگرگونه

ای پیشرفت جهشی داشته باشد که از چرخة زندگی گیتایی بیرون برود و رها  اندازه
ای  گونه ، پیشرفتِ پُرشتابِ تابشهای درونی و بیرونی های برآمده از کشش از کشمکش
 را بیازماید.

 گونه؟! تابش ـ پیشرفتِ
 ـ آری.

دانستم که  هایشان شکفت. می پریسا و فرناز به هم نگریستند و لبخند بر لب
کرانه  اند که آرزومندِ پروازی تیز در آسمانی بی هایی از بند رهیده دخترها پرنده

پناه پیچید. فرانک سر برگرداند و به او  ناگهان بانگ آخ گفتنِ مهین در جان هستند.
نالید. رو به فرانک  نگریست. مهین از جا برخاسته، نشسته و دست بر شکم نهاده و می

 پرسیدم:
 کنی؟ ـ برایش جوشانده درست نمی
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فرانک چرخید و خود را به سوی مهین کشاند، سر به گوش او نزدیک کرد و 
در گوشش گفت که لبخند بر لبانش نشاند. مهین آخی از بُن جان برآورد،  چیزی

پناه  ها و پاهایش را از هم گشود و به آسمانة سنگی جان دوباره دراز کشید، دست
چشم دوخت. فرانک به سوی آتش چرخید و از دالرام خواست آبِ جوش درست 

 پریسا گفت: کند.
تاریکی است، اگر چنین است پس چرا  های جهان گرایی از ویژگی ـ گفتی که هم

 ما در پی پدید آوردن همگرایی میان مردمان هستیم؟
فرانک ابروهایش را باال کشید و سرش را خماند و سپس گره بر ابرو انداخت. 

دانی روی آتش دست روی پای  پریسا کودکانه سر جنباند. دالرام پس از گذاشتن آب
 پریسا گذاشت، پای او را فشرد و گفت:

های کهن و نو برای  های زبان ههای فراوانی دارد. واژ ها و کاستی ـ زبان ما نارسایی
 پروران و پژوهندگانِ اند، از دیرباز بینش های گیتایی ساخته شده سخن گفتن از پدیده

هایی با  ناچار از واژه های فروگیتایی و فراگیتایی، به گیتی دیگر و جهان آشناشده با
در تنها  اند که بهره برده های پدیده بسیار اندک، برای سخن گفتن از گنجایش و توانایی

گرایی کجا، این  نمایند. آن هم همسان می شناسیم پندارهای ما با آنچه از گیتی می
 همگرایی کجا؟

 پریسا سر جنباند و گفت:
 ـ پس به دگرگونش و واالیش زبانی هم نیازمند هستیم.

 گمان چنین است. ـ بی
 فرناز گفت:

چیز وارونة جهان روشنایی بوده باشد، پس در آن  اگر در جهان تاریکی همه ـ
جهان روندی وارونة زایندگی در جهان روشنایی بوده و شمار دیوها رو به کاهش 

نتامینو باید واالیش به ثپَ« آنِ»بوده، اگر چنین بوده باشد، در زمان رسیدن اَنغرَمینو به 
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توانیم  نتایی شده باشند. در زمین خودمان هم نمیشمار ثپَ هایی انگشتفرَوَهرتنها 
هایی که در فرَوَهرچه برسد به شمار  در پندار بگنجانیمها فرَوَهرآماری از شمار 

زمین روند دگرگونش و واالیش پیدایش پیش از  هستند و بسیاری از آنان نتاییجهان ثپَ
ها دربارة  نادرستی پنداشتدهندة  اند. آیا همین نکته نشان در گیتی را آغاز کرده

 های اَنغرَمینو نیست؟ ویژگی
داد، در  فرانک که با چشمانی درخشان و لبی خندان به سخنان فرناز گوش می

 پاسخ به پرسش او گفت:
آنچه در جهان تاریک رو به فشردگی و کاهندگی و وارونة آن در جهان ـ 

ن مینوی است. آنچه را که رود جها روشنایی رو به گسترش و افزایندگی روزافزون می
شود  روند دگرگونش و واالیش دو جهان مینو ابزارهایی برای پیشرفت آن پنداشته می

ها، چیستی آنان، شمارشان در جهان و آغاز و فرَوَهراند. دربارة  خوانده« فرَوَهر»
برای شده  دانیم از نام برگزیده می فرَوَهردانیم. تنها چیزی که دربارة  انجامشان هیچ نمی

گوید که به سوی  شناختی این واژة کهن از چیزی سخن می آن است. از دیدگاه واژه
 و در چه جهانی دانیم این فراروی به سوی واالیش از چه زمانی رود؛ نمی واالیش فرامی

 و تا کی و کجا فراخواهد رفت.آغاز شده 
ی از سوی هایشان آفرینش های مینوی و ویژگی توان گفت پدیداری جهان ـ آیا می

 ها بوده تا از آنها چون ابزاری برای دگرگونش و واالیش بهره ببرند؟فرَوَهر
هایی که بستری برای دگرگونش و واالیش خویش  ـ پندار زیبایی است! آفریننده

 دانم. آفرینند! شاید چنین باشد؛ نمی می
 رو به پریسا و فرناز گفتم:

 بیشتر بیاموزیم. ها کمی کوتاه بیایید تا دربارة خودمان ـ بچه
 رو به فرانک گرداندم و خواهشگرانه گفتم:

 جان، دربارة چیستی و کارکرد هفت چاکرای پایینی سخن بگو. ـ فرانک



55   پادشاهی شهین

ـ ما تنها هفت چاکرا داریم که همة شما با آنها، چیستی و کارکردشان آشنا 
چاه  درپیمان شدن آگاهانه با دیوها و پس رفتن  هستید. چاکراهای پایینی پس از هم

به سوی  گام به گامنتایی را شوند و مردم ثپَ ، یکی پس از دیگری پدیدار میجادوی سیاه
 کشند. دیو سپید شدن فرومی

 تا فرانک درنگ کرد، دالرام گفت:
 جان. ـ آب جوش آمده فرانک

اش رفت و کوتاه زمانی نگذشته بازگشت و سر  فرانک برخاست و به سوی کوله
ای بیرون  شده سفید لوله دستماللة سیاهی که آورده بود از درون لوجایش نشست. 

روی پایش  کنار پایش روی زمین نهاد، سپس دستمال را را آورد؛ در لوله را بست و آن
شده از کنارة جویبار را درون آب  گذاشت و آرام آن را گشود. کمی از گیاهان چیده

 جوش انداخت و گفت:
 کن.دان را از آتش دور  جان آب ـ دالرام

 چشم. ـ به
دان را از روی آتش برداشت و  با آن آب ت،دالرام انبری آهنی را به دست گرف

نزدیک آتشگاه روی زمین گذاشت. فرانک روی گیاهان انباشته شده در دستمال کمی 
، روی دستمال هم آب پاشید و های دستمال را دوباره روی گیاهان کشید آب پاشید، لبه

 و کنار پایش نهاد. به درون لولة سیاه بازگرداند، در آن را بستآن را آرام لوله کرد و 
 درنگ گفتم: هنگامی که سر برافراشت و به ما نگاه کرد، بی

 فرمودی بانو. ـ می
ها و  شوند تا با انجام کنش دانید که سه چاکرای نخست ما ناخودآگاه پویا می ـ می
به دست آوریم که در روند پُرفراز و فرودِ  یهای بایسته و شایستة زیستی نیروی واکنش

با پدید آمدن کنجکاوی و سپس پرسشگری  دگرگونش و واالیش بدان نیازمندیم.
بینند یا از چند و چون آنها از  هایی که مردمان در گیتی دیگر می دربارة پدیده
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 گام گذاشتن در خوانشود.  شنوند، چاکرای چهارم پویا می بینندگان یا دیگران می
آورد  داشت را پدید میخرد باشد چراکه این پن تواند سرآغاز آشنایی با آثن چهارم می

 دانیم که کسی آنها را در گوشمان نسروده است. چیزهایی می که
های ناشناخته در  کسانی که در پی پدیداری کنجکاوی و پرسشگری دربارة پدیده

کنند، اگر  دیگر راه پیدا می، ناخواسته به گیتی 2«بیداری خواب»گیتی، در خواب یا 
افتند.  بایسته و شایسته نداشته باشند، به سادگی در دام دیوهای سپید می دانش خودآگاهِ

کسانی که  ای سپید.ویژه دیوه گیتی دیگر میدانی است برای تاخت و تاز دیوها، به
کارزار در جهانی ناشناخته با  روند، در آغازِ ی میاَثیربه گیتی  هخودآگاهان

 1«سوی چپ»شوند. اگر  نمایی دیوهای سپید به چالش کشیده می کاری و وارونه ریبف
اندازه پُربار باشد و با آمادگی و ورزیدگی پیکری و روانی بدان  خرد ایشان به آثن

درند و به چیستی  میدان پا گذاشته باشند، ناخودآگاه پردة فریبکاری جادوگران را می
برند، وگرنه به دام دیوهای سپید افتاده، به سوی  میبینند پی  آنچه پیش رو می

 شوند. فروکشانده می« سوفیگری»
  تا فرانک درنگ کرد رو به پریسا و فرناز گفتم:

ن کارزار رازمندی را در داستان خوان چنا دانش کهن دربارة ـ نیاکان فرهیختة ما
نمادی است برای « اوسک کی»در داستان « مازندران» اند. بازگو کرده« رستم»چهارم 

اند.  خوانده« سرزمین همیشه بهار»آن را « بینندگان»سخن گفتن از گیتی دیگر که 
کارزار در آن سرزمین که میدانی آشنا برای دیوها و ناشناخته برای مردمان است، 

گمان اگر به مرگ نینجامد به افتادن  بدون آمادگی و ورزیدگی پیکری و روانی، بی
دیوانه شدن و در فرجامِ کار آلودن به جادوی سیاه خواهد انجامید. در دام دیوها، 

های ناشناخته در گیتی  کنجکاوان دربارة پدیده کنند ی سپید تالش میدیوها روی بدین
« داستان جنگ مازندران». در سرآغاز را بدان میدان بکشانند و در آنجا به دام اندازند

                                                           

 بیداری: خلسه ـ خواب2
 شود. هم گفته می« آنیما»و « سوی زنانه»، «سوی روشن»به این سو ـ 1
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برانگیز به زیبایی  ناورزیده به این میدان چالشکشانده شدن مردمان کنجکاو ناآماده و 
 :بازنمایی شده است

 دار چو رامشگری، دیـوزی پـرده  »
 

 بیامــد کــه خواهــد بــرِ شــاه بــار 
 

 چُنین گفـت کـز شـهرِ مازنـدران    
 

 نــوازم ز رامشــگران یکــی خــوش 
 

 اگــر درخــورم بنــدگی شــاه را   
 

 گشــــاید بــــرِ تخــــت او راه را 
 

ــار  ــرده ســاالر ب ــس پ ــت از پ  برف
 

ــهریار   ــرِ شـ ــد بـ ــان بیامـ  خِرامـ
 

 بگفتش که رامشگری بـر دَرسـت  
 

ــت    ــز رامشگرس ــربن و نغ ــا ب  اب
 

 بفرمــود تــا پــیش او خواندنــد   
 

ــاندند   ــازانش بنشــ ــرِ رودســ  بــ
 

 ز بربن چو بایست برخاست رود
 

ــدرانی   ــرآورد مازنــ ــرود بــ  ســ
 

ــدران   ــه مازن ــاد ک ــاد ب ــاه را ی  ش
 

ــاد    ــاد ب ــومش آب ــر و ب ــه ب  همیش
 

 سـت  بوستانش همیشه گـل که در 
 

 سـت  به کوه اندرش اللـه و سـنبل   
 

ــین پُرنگــار   هــوا خشــگوار و زم
 

 2«به گرم و به سردش همیشه بهار 
 

 افتادگان در مازندران دام به با آمادگی و ورزیدگی برای رها کردنِ« پهلوان جهان»
گفتار و کرداری پیش گرفت که پردة پندارِ فروافکنده شده در  به گیتی دیگر رفت و

  برابر دیدگانش را درید:
ــت   » ــایش گرف ــزدان نی ــه ی ــتن ب  تهم

 

ــرین  ــر آفـ ــت  ابـ ــزایش گرفـ ــا فـ  هـ
 

 که در دشتِ مازنـدران یافـت خـوان   
 

 مـــی و جـــام بـــا میگســـارِ جـــوان  
 

ــن   ــادوی ریم ــو ج ــت ک ــت ندانس  س
 

ــدر اهــرمَن   ــه رنــگ ان ــه ب  ســت نهفت
 

ــی  ــاد  یک ــش برنه ــر کف ــی ب ــاسِ م  ع
 

ــی   دهـــش کـــرد یـــاد   ز دادارِ نیکـ
 

ــر  ــدِ مهــ ــو آواز داد از خداونــ  چــ
 

 تـر گشـت جـادو بـه چهـر      دگرگونه 
 

ــت   ــایش نداشـ ــانِ نیـ ــش گُمـ  روانـ
 

 زبـــانش تـــوان ســـتایش نداشـــت    
 

 ســیه گشــت چــون نــام یــزدان شــنید
 

ــد    ــدو بنگری ــون ب ــبک چ ــتن س  تهم
 

                                                           

  .16-28، ب 4ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
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 بینــــداخت از بــــاد خــــمو کمنــــد
 

 جــادوی آورد ناگــه بــه بنــد   ســرِ  
 

 بپرسید و گفـتش چـه چیـزی بگـوی    
 

 ت هسـت بنمـای روی   گونـه کـه   بدان 
 

ــد  ــدر کمن ــری شــد ان ــده پی  یکــی گن
 

 2«پُر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند 
 

 فرناز پرسید:
چون رستم با آمادگی و ورزیدگی در آن میدان کارزار با دیوها را ـ کسانی که 

شده از سوی دیوها روند واالیش را پی  از دام گسترده آزمایند، پس از رستن می
و به سوفیگری  گرفتار شدهدام دیوها  گیرند تا به پایة پیری برسند، کسانی که در می

 چه سرنوشتی خواهند داشت؟ شوند فروکشانده می
نگاهم به سوی فرانک چرخید. دمی ژرف فروبرد و با بازدمی تند آن را بیرون 

های آتش پیچ و تابی گذرا یافتند؛ به فرناز چشم دوخت و  م او زبانهبازد داد. از وزشِ
 گفت:
کند و سوفی در  گرفتار شدن به سوفیگری روند پیشرفتِ واالیشی را وارونه میـ 

نتایی تنها شود. در جهان ثپَ روند پسرفت به سوی تبهکاری و ویرانگری فروکشانده می
ا دارند. ر« اِتری»به نیروی  «یاَثیر»ی مردمان گزینشگر توانایی دگرگون کردن نیرو

مرگ پدید که برای ما افسردگی، بیماری و  است نیرویی کشنده و کاهنده اِترینیروی 
کشد و برای تاخت و تاز  هوشی و سستی بیرون می دیوها را از بی آورد؛ نیرویی که می

آنان  کشانند که مین را به دام سوفیگری مردما روی بدان انگیزاند. دیوها کردن برمی
  وادار کنند. اِتریرا به ساختن نیروی 

های  با به کار گرفتن دروغگویی، فریبکاری و نیرنگ هرگاه دیوهای سپید بتوانند
 «دانش»از  1«سوف»اند به این باور برسانند که  کسانی را که به دام انداخته گوناگون،
یا  خدایان بندگانِ برگزیدةبا  سخن شدن دن و همدیخوشِ بختِ  ناو آن برتر است

                                                           

 .426-405، ب 32-30ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
ناپذیر است و  آزمایی شود که راستی آنچه از سوی خدایان یا خدای یگانه به برخی مردمان وحی یا الهام می ـ سوف:1

 ایمان آورد بدون هیچ چون و چرایی. باید به درستی آنها
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رهرو راه سوفیگری  شده،ای گرفتار  در چرخهآن کسان  اند، را پیدا کرده خدای یگانه
هایشان و پیوستن به  خوردگان، به امید پاسخ یافتن به پرسش آن فریبشوند.  می

به  ،برای دست یافتن به آمادگی و ورزیدگی سرچشمة سوف، با راهنمایی دیوهای سپید
هایی که به جای آماده و ورزیده  آئین ؛شوند های خودآزار سرگرم می برگزاری آئین

 کشانند. را به سستی و ناکاری می های پیکری و روانی ایشان ، توانمندیآنان دنکر
 پرهیز از گزینی، نشینی، تنهایی گوشه ی،گیر هرچه بر کناره راه سوفیگری روهرو

، از دافزای می 2ها«مانتره» وار عوعی اری و واگویید زنده داری، شب زنی، روزه رای
 وژولیده د با روانی شو رود تا جایی که شیدایی می دی، تندرستی و آرامش دورتر میشا

  .ناتوان پیکری
با  خودخواسته د که چاکرای ششم ویای برس هرگاه روهرو راه سوفیگری به پایه

از  ها، خودخواستة نادیدنی« نِدید» پویا گردد، در نخستین میانجیگری دیوهای سپید
با بهره بردن از ناآگاهی، نادانی  . دیوهای سپیدبیند درخشان خویش را می کالبد ،درون

دیدن کالبد درخشان را دیدن خدا  خردمندان،« رای»و نابرخورداری سوفی از 
راه نمایانند تا این پندار را پدید آورند که سوفی به آرمان خود دست یافته و  می

رسیدن به خداوند به روی او گشوده شده و هرگاه بتواند پیش از مرگ به سوی او 
ای  یهپا چنین پندار بی ماند. ی برایش ناگشوده نخواهدراز بازگردد و به او بپیوندد، هیچ

نشینی  دار که از گوشه آورد و سوفی را وامی ای پدید می خوارکننده «بینی خودبزرگ»
را  «رازهای دین و دینداری»بیرون بیاید و با این پندار که باید زمینة آشنایی دیگران با 

. سوفیان آغاز تکاپوی دیگرآزارانه دکن د، تکاپویی دیگرآزارانه را آغاز میفراهم ساز
بازگشت،  این خوانند. می« از سوی خداوند به سوی بندگان او سوفی بازگشت»را 

به سخن دیگر  رود. واالیشی و آغاز پسرفت به شمار می وارونه شدن روند پیشرفتِ
گردد و  گذرد و به پویایی چاکرای سوم بازمی سوفی از پویایی چاکرای چهارم درمی

                                                           

 شوند درپی تکرار می های آئینی که پی ـ مانتره: ورد، واژه2
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 و که برآمده از پویایی وارونة چاکرای سوم است کند واری پیدا می دیگرگرایی دیوانه
باید هرچه توان و  ای است که«برگزیده»آورد که  برای سوفی این پندار را پدید می

ران پندارد را به دیگ می« رستگاری»زمان دارد به کار گیرد تا راه رسیدن به آنچه 
 خرگوشی بیدار کند. نشان بدهد و آنان را از خوابِ

در آغاز روند پسرفت، آزارگری از راه به « بینی خودبزرگ»ه به سوفی گرفتارشد
کند تا با روشنگری دربارة چیستی و کارکرد راستین  وری را آغاز می کار گرفتن سخن

، «گرایی زندگی»دیگران ازبرای پسندیدنِ « سرزنش»دین و دینداری و همچنین 
« 2تهیِ کوبة میان» ، بر«خردپروری»و « ورزی دانش»، «شادزیوی»، «جویی آسایش»

راه  کوبیدن و ستیز با خردورزان،« سرسپردگی»و « باختگی دل»، «1عشق»ستایشِ 
برای رهپویی در « خردورزان»پای  را به دیگران نشان بدهد، زیرا «بهشت» رسیدن به
  د.دان می« چوبین»را این راه 

در میان  جایگاه و پایگاهی درخور وری سرزنشگرانة سوفی برای او اگر سخن
، به بهانة رساندن گستری پدید بیاورد، آنان سرمست از کامیابی در راه دین مردمان

آغوشی  هم»آنان را به تن دادن به « دیدنِ خداوند»به پایة « بُر میان»رهروان از راهی 
فروکشیده ، 3«کامگی ورن»این هرزگی برآمده از  دارند. آلودن سوفی به وامی« آئینی

 دهد. ارونة چاکرای دوم را نشان مییی وارونة چاکرای سوم به پویایی وشدن او از پویا
                                                           

 تهی: عبل توخالی ـ کوبة میان2
ناپذیر است  پیچد که جدایی اَشغه گیاهی انگل که آنچنان به درخت می«. اَشغه»شده از نامِ گیاهِ  برگرفتهای  ـ عشق: واژه1

خشکد، با خشکیدن درخت، خود آن گیاه نابودکننده هم از میان  مکد که درخت می و تا جایی شیرة درخت را می
کامگی مهارناپذیر برای  دیوانه وار و برآمده از ورن های ایرانی باستان برای سخن گفتن از پدیدة تالشِ رود. در زبان می

اند که  گفته )نابینایی( سخن می« اَوینی»)دیوانگی( و « شیدایی»هایی چون  آغوشی با دیگری از واژه برخورداری از هم
« دین تازی»دفرهنگ ض زمین و رواج تازیان مسلمان به ایران دهندة نگرش ایرانیان به این پدیده است. پس از تازش نشان

گرفتار در دام  ایرانیان خردباختة وار تازیان )ازجمله ستایشِ عشق( در میان گفتارها و کردارهای دیوانه در میان ایرانیان،
 های سوفیانه واگویه و پژواکی فراوان یافت. پردازی جایگاهی واال یافت و در سخن هم سوفیگری

 پرستی کامگی: شهوت ـ ورن3
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توانی پیکری سوفی ، بر ژولیدگی روانی و ناهای آئینی گرفتاری در منجالب هرزگی

ساز فروکشیده شدن سوفی به  زمینه پیکری و ناتوانیروانی افزایش ژولیدگی  افزاید. می

پیگیری رهپویی یابد که برای  شود، چراکه سوفی درمی پویایی وارونة چاکرای یکم می

نیازمند چیره شدن بر ژولیدگی روانی و ناتوانی پیکری « خداوند»رسیدن به  در راه

های  کیو خورا« بخش آرام»های  گیری از فراورده روی رویکردِ بهره است؛ بدین

. پدیداری این رویکرد در شود می« بارگی شکم»و گرفتار  دگیر را پیش می« یروافزان»

 کند. فروکشیده شدنِ وی به پویایی وارونة چاکرای یکم را آشکار می ،سوفیکردارِ 

آغوشی و  در هم مرز ، هرزگی بیپردازی سخن فریبانه در مردم روزافزونِتندروی 

 کشاند. خرد فرومی تانة بخش اَنغرَمینویی آثنسوفی را به آس ،ناپذیر پُرخوری سیری

نمایی سوفی را به مرز گزینش  دیوهای سپید که با فریبکاری، دروغگویی و وارونه

کشانند، در این زمان واپسین تیر ترکش خود را  شدن می« دیو»ماندن و « مردم»میان 

ای فروافکنند  لهکنند تا او را به درون سیاهچا پرتاب می« دلشده»هم به سوی دلِ سوفی 

گونه با فروغلتیدن سوفی در آغوش دیو  بدین .گنجد در پندار هم نمی از آن که گریختن

 دو گیتیآغوشی با آن برآمدگان از جهان تاریکی، مرز میان  و آزموده شدن هم

 میرد. و سوفی می شود درنوردیده می

 د:پرسیبا شگفتی پریسا 

 میرد؟ ـ می

 دیوی سپید را در پی دارد. زایشِ دهد و او پایان می ـ آری. مرگ که به مردم بودن

 گویی. ـ آهان، از مرگی نمادین سخن می

توان با  پذیر است و می ای چاره گویم. مرگ پدیده ـ نه، از مرگی راستین سخن می

 .سازی گسیختگی کالبد و پیکر، مرده را به زندگی بازگرداندزبا

 ازمند از فردوسی را بر زبان راند:دالرام از درنگ فرانک بهره برد و سخنی ر
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ــت » ــان را دَرس ــای جه ــه کاره  هم
 

 2«مگر مرگ کان را دَری دیگرست 
 

 فرناز پرسید:
 بودن خود را بازیابند؟« مردم»توانند  دیوهای سپید هرگز نمیآیا ـ 

ای  راهه یابد که رهرو بی ـ سوفی پس از فروافتادن در آن سیاهچالة نابودگر درمی
بین که گوشش  او را به آغوش دیوها فروکشانده است. سوفی خودبزرگ بوده است که

پشتیبان خود بسته بوده و گوشش بدهکار هیچ پند  ا به ندای درون و نوای هماروانانِر
گشاید تا دریابد که راهی برای  و اندرزی نبوده، با درافتادن به درماندگی، گوش می

اری شدنی است، هرچند بسیار بُغرنج بازگشت هست یا نه؟ بازگشت از آستانة مرز ک
را داشته باشد و بتواند  و پُرهزینه. اگر سوفی آمادگی پذیرشِ رسوایی در جهان زندگان

تواند روند پاالیش کالبدش  شکنجة آن رسوایی پایداری کند، میپُر در برابر پیامدهای
 را آغاز کند.

 ـ اگر کسی بازنگردد چه سرنوشتی خواهد داشت؟
سوفی از مرز دو جهان و بازگردانده شدن به زندگی، وارونگی پویایی  ـ با گذشتن

دگرگون  اِتریش را به کارخانة سازندة نیروی یاَثیرچاکراهای زیستی او، کالبد 
 ی کالبد، کالبد سوفیِاَثیربه جای نیروی  اِتریروی با جایگزینی نیروی  کند. بدین می

دهد و او به سوی دگرگون شدن  آرام درخشش خود را از دست می جادوگر شده آرام
ترین پایه  پایین جادوگر در میدان جادوی سیاه تااگر رود.  به دیوی سپید پس می

ذشته، بخت که از مرز میان گیتی دیگر و جهان تاریکی نگتا زمانی پسروی هم بکند، 
 تی را خواهد داشت.نتایی در گیپَبازگشت به چرخة زندگی ث

 تا فرانک درنگ کرد، دالرام گفت:
  جان، جوشانده سرد شده. ـ فرانک

                                                           

 .2133، ب 315دفتر پنجم، ص ـ شاهنامة فردوسی، 2
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دان  فرانک به سوی بهناز چرخید، جام مهین را از او گرفت. دست دراز کرد و آب
 را برداشت و آرام جوشانده را در جام ریخت و گفت:

 دهی؟ ـ کمی عسل می
 و با خمرة عسل بازگشت و گفت: دالرام برخاست و به سوی کولة خود رفت

 شود. هیچ شنیده نمیآوای زوزة باد ـ گویا بوران شکاف را بسته است، 
 ت به آتش باشد.ـ چشم

 چشم. ـ به
فرانک کمی عسل با جوشانده آمیخت و از مهین خواست برخیزد و بنشیند؛ او 

ش الن برخاست، نشست و دست روش شکمنمود. آرام و نا پریده می رنجور و رنگ
 نهاد. فرانک جام را به او داد و گفت:

 ـ بسیار آرام بنوش.
 چشم بانو. ـ به

 تا فرانک به سوی آتش چرخید، فرناز پرسید:
های  شده برآمده از پنداربافی ه دربارة هفت چاکرای پایینی گفتهـ آیا سخنانی ک

 پایه است؟ بی
 ـ نه.

 ـ گفتی ما تنها هفت چاکرا داریم.
 شمار چاکرای کوچک. اریم و بیـ هفت چاکرای بزرگ د
گمانم  بیام.  هایی که برایمان فراهم کرده بودید آنها را دیده ـ آری، پیشتر در آزمون

 خواهید من و پریسا چیزی دربارة آنها بدانیم؟ کند، آیا نمی گویی نمی که شهین بیهوده
و پریسا نگاهی به فرناز و نگاهی به فرانک انداخت، سپس به من چشم دوخت. ر

 به فرانک پرسیدم:
ـ آیا ازبرای آزمونی که دخترها در پیش دارند از سخن گفتن دربارة چاکراهای 

 زنی؟ پایینی سر باز می
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 فرانک سر جنباند و گفت:
ی او را بنگرد اَثیراگر کسی پس از بازگردانده شدن سوفی به زندگی، کالبد ـ 

شده است، هرچه جادوگر  ای سیاه زیر چاکرای نخست او پدیدار خواهد دید که لکه
نوزاده بیشتر در فروچالة جادوی سیاه فروتر برود، چاکراهای دیگر نیز پدیدار 

 شوند. خواهند شد. هفت چاکرای پایینی میان دو پا دیده می
 پریسا پرسید:

 ای؟ ـ آیا تاکنون جادوگری را با هفت چاکرای پایینی آشکار شده دیده
پناه پیچید و پژواک یافت. رنگ از  جانزاد در  ناگهان بانگ خندة گرزمان

سو نگریستند. فرناز به سختی آب  سو و آن رخسار پریسا و فرناز پرید. هراسان به این
 دهانش را فرو برد و پرسید:

 ـ آیا گرزمان زاد هم دیو سپید است؟
 بهناز و مهین خندیدند. فرانک سر جنباند و گفت:

 ـ او از پریان است.
 پرسید:فرناز رو به بهناز 

 مانندی داشت؟ های جادویی بی گفتی او توانمندی ـ مگر نمی
در توان از راه جادوی سپید هم به دست آورد. آنها  های جادویی را می ـ توانمندی

ی نهفته هستند و با دست یافتن به دانش پویا کردن خودآگاهانة چاکرای اَثیرکالبد 
 توان آنها را به کار انداخت. هفتم می

 سید:پریسا پر
 پلکد؟ خواهد؟ چرا دور و بر ما می زاد از ما چه می ـ گرزمان

 خواهد تو و فرناز را آماده کند. ـ او از بزرگان گروه هماروانمان است، می
 ـ برای چه کاری؟

 پرسشگرانه به فرانک نگاه کردم. پریسا رو به او پرسید:
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 ترساند؟ ـ اگر او از پریان است پس چرا ما را می
 سرودخردِ خودتان است. برآمده از گوشانـ ترس شما 

 فرناز و پریسا به هم نگاه کردند و شانه باال انداختند. دالرام پرسید:
 ـ شام بخوریم؟
 پریسا گفت:

 افتم. ـ من که دارم از گرسنگی پس می
نبالم آمدند. ها رفتم. فرناز و پریسا هم به د پشتی از جا برخاستم و به سوی کوله

را از کوله بیرون آوردم. فرناز و پریسا  ی روییها ی و کاسهچوب 2دیگچة مسی، کفچة
دند. هایشان درآور آن شب را از کوله پخته و ناپختة ویژة شامِ های ازپیش هم خوراکی

شکاف انداختم، گامی پیش گذاشتم و یکی از  شده در برابر های چیده نگاهی به سنگ
ها برف  ش با گرم کردن سنگگرمای آت. رداشتم، خیس بودهای باالیی را ب سنگ
آورد. چند  زدگی پدید می پشت آنها را آب کرده و سرمای بیرون یخ شده در انباشته

سنگ را از جایشان کندم، الیة نازک یخ پدیدآمده بر روی دیوارة برفی را خراشیدم 
 تنها تا آرنج پیش رفت.دستم فرو بردم،  چین انباشته شده پشت سنگ در برف و دست

 رسید:فرناز پ
 کنی؟ ـ چکار می

چین انباشته شده، اگر از درون دیواره یخ بزند باز  پشت سنگ یـ گویا برف بسیار
 کردن شکاف دشوار خواهد شد.

زنی کنیم و  دالرام و فرانک را فراخواندم. آنان برخاسته و پیش آمدند تا رای
چین  ها را از سنگ برفی فرمان داد کوله ةدالرام پس از بررسی دیوارای بیندیشیم.  چاره

دورکنیم و سپس آن را برچینیم. دست به کار شدیم. بهناز و مهین هم برخاستند و 
درنگ به سوی  ؛ آنان بیپیش آمدند. دالرام از آنان خواهش کرد که شام را آماده کنند

  .آتش بازگشتند

                                                           

 ـ کفچه: کفگیر2
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برچیده شدن ها را برچیده و کنار شکاف روی هم انباشتیم، پس از  سنگ

ام گذاشته بود را بیاورم.  های پوالدینی که در کوله چین، دالرام خواست لوله سنگ

های  ام بگذارم، پرسیدم که چرا باید آن لوله هنگامی که آنها را به من داد تا در کوله

گنجید که  سنگین را با خود ببریم؟ پاسخ داد شاید به درد بخورند. هیچ در پندارم نمی

 پرسید: از دالرام فرانکا به چه دردی خواهند خورد. ه آن لوله

 پنداری چه اندازه برف در برابر شکاف انباشته شده؟ ـ می

 دانم. ـ نمی

هایی که چون یخ سرد بودند نزد دالرام بازگشتم. یکی از آنها را که نوکی  با لوله

راند. لولة ای در برف فروبرد و آن را تا ته پیش  تیز داشت برداشت و چون نیزه

فرناز پا پیش  در برف پیچ کرد. 2«سپوخته» ةدیگری به او دادم سر لوله را به ته لول

ها را یکی پس  دالرام و فرناز لولهلوله در برف یاری برساند.  1«سپوختن»گذاشت تا به 

راندند، هنگامی که هفتمین لوله  زنان در برف فرومی کردند و دم از دیگری سرهم می

شد  شده در برف پیچ میی یک دست بودند به ته لولة رانده م به درازارا که هرکدا

راندند که  کمی نگران بودم. دالرام و فرناز واپسین لوله را هم با تالش بسیار پیش می

یکباره لوله شل شد و شتابان پیش رفت. آسوده شدم. دالرام پس از چند بار پس و  به

پیچاند و  ها را یکی پس از دیگری می از لولهپیش کردن لوله آن را به درون کشید، فرن

کرد. پس از بیرون کشیده شدن نخستین لولة فرورانده شده در برف،  جدا میاز هم 

 رانی لوله در سوراخ پدیدآمده در برفتیز آن را باز کرد و سپس باز کدالرام سر نو

  د.را آغاز کر

                                                           

 شده در چیزی ـ سپوخته: با زور فروبرده2
 ـ سپوختن: با زور چیزی را در چیز دیگر فرو کردن؛ تجاوز کردن1
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آتشگاه بازگشتیم و ای در برف به سوی  پس از پایان یافتن کار ساختن روزنه
پناه پیچیده بود. فرناز  شده در جان گرفته نشستیم. بوی خوراک گرم جان پیرامون آتشِ

 در دیگچه را برداشت، سر پایین برد و خوراک را بویید و گفت:
 به. بهـ 
درنگ با کفچه بر پشت دست او زد  فرناز دست به سوی خوراک برد، بهناز بی تا

 و گفت:
 ـ ناخنک نزن بچه.

هایش را ورچید، دست باال برد و وانمود کرد  فرناز دست پس کشید، اخم کرد، لب
 کند. بهناز با آرنج به پهلوی او زد و گفت: دارد گریه می

 ها رو بده. ـ کاسه
ها را برداشت. مهین که شادابی خود را  فرناز خندان دست دراز کرد و کاسه

 بازیافته بود رو به فرانک پرسید:
 هی درست کردی؟ابا چه گیا ر ـ جوشانده

 دانم. ـ نامش را نمی
 زده پرسیدم: شگفت

 را چیدی؟  ـ بدون شناختن گیاه آن
 اش را با عسل بیامیزم. زاد گفت آن را بچینم و چوشانده ـ گرزمان

 ـ او را دیدی؟
 ـ مگر تو ندیدی؟

ناخودآگاه دستم به سوی سرم شتافت، سردرگم سرم را خاراندم، آنچه دیده بودم 
 . آه کشیدم و گفتم:بود وارة بنفش با رنگ گویی درخشان
ام و همة چیزهایی  شده« پریش روان»شوم که  گاه گرفتار این پندار می ـ گاه و بی

ها  توان دربارة درستی دریافت آزمایم چون سراب فریبی بیش نیست. چگونه می که می
 گمانی رسید؟ ها به بی و اندریافت
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توانیم به  نایافتنی است، در گیتی هرگز نمی گیتی دستگمانی در  ـ رسیدن به بی
 برانگیز آزاد شویم. های درونی و بیرونی گمان دانگ از کشش گونة شش

 ای پُر به سویم دراز کرد و گفت: بهناز کاسه
 ـ بفرمایید.

، ای برداشتم ساله هفت «سیرِ» دم،آن را گرفتم و سپاس گزاردم. دست دراز کر
لیسان و  لبدر دهان گذاشتم؛ بسیار خوشمزه بود. را آن و  پوستش را کندم

 گفتم: لیسان انگشت
سیر تنها چیزی است که از سپیدی به سیاهی گراییدنش بر ارزش آن گمانم  بهـ 
 افزاید. می

 پریسا پرسید:
 دهی؟ جان به من هم سیر می ـ شهین

فرناز در کاسة سفالی انباشته از سیرترشی را برداشتم و به سوی او دراز کردم؛ 
 دستی کرد، پریسا بر پشت دست او زد و گفت: برداشتن سیر پیش

 ـ شکمو.
و به دست به  ها را یکی پس از دیگری پُر کرد پریسا کاسه را گرفت. بهناز کاسه

سرگرم  ن اوبفرمایید گفت امی که کاسة خودش را هم پُر کرد؛ پس ازد. هنگدوستانم دا
درپی دست به  ماست پی لیته و از ترشی، شور،های انباشته  خوردن شام شدیم. کاسه

های بسیاری آزموده بودم، شادخواری در آن  که شادخواری اینبا شدند. دست می
 پناه چیزی دیگر بود. جان

پس از خوردن شام فرناز که پُرخوری کرده بود کنار آتشگاه دراز کشید و سرگرم 
آتش گذاشتم. پریسا رو به دان را پُر از آب کردم و روی  مالیدن شکمش شد. آب

 فرانک پرسید:
پیمان شدن با  ـ آیا به آغوش دیو افکنده شدن سوفی از سوی دیوهای سپید همان هم

 دیو است؟
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دیو به کالبد  اِتریشود. تا زمانی که نیروی  ـ پیمان آگاهانه و خودخواسته بسته می
جادوی سیاه پایداری ی سوفی راه پیدا نکند، او ناخودآگاه در برابر آلودن به اَثیر
به کالبد و ناتوانی کالبد برای بیرون راندن آن، دیر یا  اِتریکند، با راه یافتن نیروی  می

 شکند. زود آن نیروی بیگانه و ویرانگر پایداری سوفی را از درون می
آموختن جادوی سیاه ناشدنی  ،آغوشی با دیو خواهی بگویی بدون آزمودن هم ـ می
 است؟

، با جادوگران نشینی همبُر است،  آغوشی با دیو راهی میان هم ـ چنین نیست،
درپی دیوهای اَنغرَمینویی هم بر شکنندگی روزافزون  آغوشی با آنان و دیدارهای پی هم

آغوشی با  رسد که بدون نیاز به هم افزاید و کار به جایی می پایداری سوفیان می
پیمان شدن با کشتن آگاهانه همراه  همشکند.  دیوهای اَنغرَمینویی پایداری سوفی می

 است.
 ـ کشتن جانوران؟
 پدر یا پسر. ـ نه، کشتنِ مردم.

 ـ هان؟!
زند و او را آنچنان به زانو  ـ کشتن پدر یا پسر چنان زخمی بر روان سوفی می

تواند از جا برخیزد. سوفی آگاه از پیامدهای دست آلودن به  آورد که هرگز نمی درمی
در برابر کشش برآمده از آرزوی دست یافتن به نیروها و جاهِ نوید  تواند خون، نمی

 دهد. پیمانی با دیو تن می داده شده به او پایداری کند و دیر یا زود به هم
دالرام از درنگ فرانک بهره برد و بخشی از شاهنامة فردوسی را که در آن داستان 

 بان راند:پیمان شدن ضحاک با اهریمن بازگو شده است را بر ز هم
 چُنان بُـد کـه ابلـیس روزی پگـاه    »

 

ــواه   ــی نیکخـ ــانِ یکـ ــد بسـ  بیامـ
 

ــرد  ــی ببــ ــر از راه نیکــ  دلِ مهتــ
 

ــپرد   ــار او را س  جــوان گــوش گفت
 

 بدو گفت پیمانـت خـواهم نُخُسـت   
 

 پس آنگه سَخُن برگشـایم درسـت   
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 دل گشت و فرمانش کرد جوان نیک
 

 چُنان چون بفرمود سوگند خـورد  
 

ــن کــه راز تــو بــا  کــس نگــویم ز بُ
 

 ز تو بشـنوم هرچـه گـویی سَـخُن     
 

 بدو گفت جز تـو کسـی کدخـدای   
 

 چه باید همـی بـا تـو انـدر سـرای      
 

 ش پسر چون تو بود چه باید پدر که
 

ــنُود   ــد شُ ــن ببای ــدت از م  یکــی پن
 

ــه  ــرین خواج ــه ب ــالخورد زمان  ی س
 

 همــی دیــر مانــد، تــو انــدر نــورد  
 

ــاهِ اوی  ــه در گ ــرِ مای ــن س ــر ای  بگی
 

ــدر جهــان جــاه اوی   ــد ان ــرا زیب  ت
 

 ی مــن تــو آری بجــای گــرین گفتــه
 

 جهان را تو باشـی یکـی کدخـدای    
 

 چو ضحاک بشـنید و اندیشـه کـرد   
 

 ز خون پـدر شـد دلـش پُـر ز درد     
 

 به ابلیس گفت: این سَـزاوار نیسـت  
 

 دگر گوی کـین از درِ کـار نیسـت    
 

 بدو گفت اگر بگـذری زیـن سـخن   
 

ــوگند و    ــابی ز س ــن بت ــان ز بُ  پیم
 

ــد  ــت ســوگند و بن ــه گردن ــد ب  بمان
 

 شوی خوار و ماند پدرت ارجمنـد  
 

 ســرِ مــردِ تــازی بــه دام آوریــد    
 

 2«چُنان شد که فرمـان او برگزیـد   
 

 افزود:گفتار خود را پی گرفت و فرانک 
پیمانی با  کشی به هنگام هم ـ کشته شدن پدر ضحاک، هم از برگزاری آئین مردم

های  دین» به جای« دین تازی» گوید و هم نمادی است از جایگزینی میاهریمن سخن 
از چیستی  ، بدونِ شناختبه دیوهانه هاناآگااز پیوستگی  آغازین هایی  دین «.آغازین

پیامدی  پریشی خودآزارانة دینداران آوردنِ روانپدیدار شده بودند و بجز پدید آنها
که به آنان نوید دست تازی، آگاهانه با اهریمنی  گذار دینِ بنیان مردانِ دین نداشتند.
از آلودن  پس دامن آلودند. «پدرکشی» پیمان شدند و به ننگِ داد هم می «جاه»یافتن به 

میان تازیان، اهریمن به « مردی دین شاه»مردان به جایگاه  به پدرکشی و رسیدن دین
  دهد: آنان نوید فروانروایی بر جهان را می

                                                           

 .201-88، ب 46-45ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 حواکِ بیــدادگرمایــه ضــ  سَــبُک»
 

ــدر     ــاهِ پ ــت گ ــاره بگرف ــدین چ  ب
 

ــان  ــاد افســـر تازیـ  بـــه ســـر برنهـ
 

 بریشـــان ببخشـــید ســـود و زیـــان 
 

ــخُن  چــو ابلــیس پیوســته دیــد آن سَ
 

ــن     ــد بُ ــو افکن ــد را ن ــدِ بَ ــی پن  یک
 

ــافتی   ــن ت ــر ســوی م ــت گ ــدو گف  ب
 

ــافتی    ــام دل یـ ــه کـ ــی همـ  ز گیتـ
 

ــی    ــان کن ــز فرم ــین نی ــر همچُن  اگ
 

 پیمـــان کنـــینپیچـــی ز گفتـــار و  
 

ــت    ــاهی تراس ــر پادش ــان سربس  جه
 

 2«دَد و مردم و مرغ و ماهی تراست 
 

فرمانروایی بر دُژپیمان با اهریمن به  تازی هم« مردان دین شاه»روند دست یافتن 
با آلودن روزافزون مردان  های خونین آغاز شد تا دین جهان با بنیان گذاشته شدن آئین

 آغوشی هم»دلیر شوند و برای « آشامی خون»و « خواری گوشت»، «کشتن»دست آنان به 
  آمادگی پیکری و روانی پیدا کنند:« با دیو آگاهانه و خودخواسته

 چو این کرده شد ساز دیگـر گرفـت  »
 

 یکی چاره کرد از شِـگِفتان شِـگِفت   
 

 جــــوانی برآراســــت از خویشــــتن
 

ــخُن  ــاک  سَ ــادل و پ ــوی و بین ــن گ  ت
 

ــحاک    ــه ض ــدون ب ــاد رویهمی  بنه
 

 وگـوی  نبودش جـز از آفـرین گفـت    
 

ــورم   ــاه را درخَ ــر ش ــت اگ ــدو گف  ب
 

ــوالیگرم    ــاک خـ ــامور پـ ــی نـ  یکـ
 

... 
 

  
 

 فـــراوان نبـــود آن زمـــان پـــرورش
 

 هـا خـورش   که کمتر بُـد از کُشـتنی   
 

 ز هر گوشـت از مـرغ و از چارپـای   
 

 خورشگر بیـاورد یـک یـک بجـای     
 

ــیر   ــانِ ش ــر س ــرورد ب ــه خــونش بپ  ب
 

ــدان   ــر بـ ــا را دلیـ ــد پادشـ ــا کنـ  تـ
 

 سَــخُن هرچــه گویــدش فرمــان کنــد
 

 بـــه فرمـــانِ او دل گروگـــان کنـــد 
 

... 
 

  
 

 چو ضحواک دست اندرآورد و خَورد 
 

 شِـــگِفت آمـــدش زان هُشـــیوارمرد 
 

                                                           

  .214-221، ب 48ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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ــا آرزوی    ــه ت ــر ک ــت بنگ ــدو گف  ب
 

 چه خواهی، بخواه از من ای نیکخوی 
 

ــا  ــای پادش ــدو گفــت ک  خورشــگر ب
 

ــزی   ــه بـ ــانرواهمیشـ ــاد و فرمـ  شـ
 

ــت   ــر تُس ــر از مه ــر پُ ــرا دل سراس  م
 

 ی جــانم از چهــر تُســت همــه توشــه 
 

ــاه   ــه پیروزشـ ــتم بـ ــی حاجتسـ  یکـ
 

 وُگــر چــه مــرا نیســت ایــن پایگــاه  
 

 کــه فرمــان دهــد تــا ســرِ کِتــف اوی
 

ــم و روی     ــرو چش ــالم ب ــم، بم  ببوس
 

 چـــو ضـــحواک بشـــنید گفتـــار اوی
 

ــازار اوی   ــت بـــ ــانی ندانســـ  نِهـــ
 

ــت  ــدو گف ــو ب ــام ت ــن ک ــن ای  دادم م
 

ــو      ــام ت ــر ن ــن مگ ــرد زی ــدی گِ  بلن
 

ــت اوی   ــون جف ــو چ ــا دی ــود ت  بفرم
 

ــفت اوی   2«همــی بوســه داد از بــرِ سُ
 

آغوشی با دیو و آلودن به  مردان به دیو سپید شدن، پیامد هم دین آغازِ دگرگونش شاه
، به شادکامی و شادخواری آنان پایان داد. آلودن به نیروی بیگانه و ناتوانی اِترینیروی 
آورد که  پریشی دردناکی پدید می مردن برای بیرون راندن آن، روان دین ی شاهاَثیرکالبد 

 پذیر نبود: ای چاره شده با هیچ نیرنگِ دینی شناخته
 بزشکان فرزانه گـرد آمدنـد  »

 

 زدندها  یک داستان هب همه یک 
 

 ها سـاختند  ز هر گونه نیرنگ
 

 1«مران درد را چاره نشـناختند  
 

درمان زمینه را  بیرهایی از آن دردِ تالش برای  جو در چاره مردانِ دین ی شاهناکام
 آماده کرد تا به یاری آن به فرمان اهریمن« کرپانی مردم»نیرنگِ  گذاشتنِ برای بنیان

  :دخردگرا تهی گرد از مردمانِ جهان
 بســـان بزشـــکی پـــس ابلـــیس تفـــت»

 

 بـــه فرزانگـــی نـــزد ضـــحواک رفـــت 
 

 بــدو گفــت کــین بــودنی کــار بــود     
 

ــد درود   ــردد، نبایـ ــه گـ ــا چـ ــان تـ  بمـ
 

 خـورش سـاز و آرامشـان ده بـه خَــورد    
 

 یـــی نیـــز کـــرد نبایـــد جـــزین چـــاره 
 

                                                           

 .263-216، ب 60-48یکم، ص ـ شاهنامة فردوسی، دفتر 2
 .250-261، ب 60ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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ــده   ــردم م ــز م ــز مغ ــورش  بج ــان خ  ش
 

 مگــر خــود بمیرنــد ازیــن پـــرورش     
 

ــرّه  ــرِ ن ــن   س ــوان ازی ــتدی ــوی جس  وج
 

 وگوی چه جست و چه دید اندرین گفت 
 

 مگــر تــا یکــی چــاره ســازد نِهــان     
 

ــد ز مــردم جهــان 2کــه پردخــت   1«مان
 

 پریسا پرسید:
 ـ واداشتن جادوگران به کشتار جانوران و مردمان چه سودی برای دیوها دارد؟

آور باشد را دور  هرچیزی که برایش مرگ دوست است و ـ هر جانداری زندگی
آوری آن بکاهد.  ای از توانِ مرگ د به گونهکن گریزد یا تالش می راند یا از آن می می

هر آسیبی به هر جانداری، چه دانسته و چه نادانسته آزردگی آن را به دنبال دارد. 
توان است  ی کما رساننده به اندازه رسانی آسیب های جانداران به آسیب بیشتر واکنش

گی هم رسان از پدیداری آن آزرد تواند هیچ آسیبی به بار بیاورد، آسیب تنها نمی که نه
که توانایی دریافت و اندریافت آزردگی گیاهان و بسیاری  اینماند. مردمان با ناآگاه می

ها آنان را با این پدیده آشنا کرده است.  زیستی با دام از جانوران را ندارند، هم
ی جانداران دریافته بودند که جانداران به هنگام آزرده شدن، اَثیردگان کالبد بینن

های  تراود که به اندازه دهند و نیرویی از کالبد آنها بیرون می هایی نشان می واکنش
ران پیرامون جاندار آزرده را دچار افسردگی کند؛ ی جانواَثیرتواند کالبد  گوناگون می

های دوررانندة  به کارگر شدن واکنش پدیدارشدهاندریافت ناخودآگاه آن افسردگی 
آزرده شده گریزانده  از پیرامون جاندار نآزاررسا جانورانرساند تا  جاندار یاری می

  شود.
نگیزش برآمده از نیازهای دست آلودن به آزاررسانی به جانوران و مردمان بدون ا

کند، واکنش ناخودآگاه و برآمده  تنها آنان را دچار رنج، درد و آزردگی می زیستی، نه
سازد. آزردگی جانوران گذرا است،  خردِ آزارگر هم او را دچار آزردگی می از آثن

                                                           

 ـ پردخت: تهی2
 .255-252، ب 62-60ـ شاهنامة فَردوسی، دفتر یکم، ص 1
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شود.  به بیرون تراوانده نمیچندانی ساخته و  اِتریروی از آزردگی آنها نیروی  بدین
 درپی گذشته ندارد؛ بجز بازبینی پی یورزی هم دستاویز ورز است، اندیشه اندیشهردم م

پدید آورده، بارها و « آزار»ای که برایش  درپی آزموده روی مردم با بازبینی پی بدین
دیگر آزماید، از سوی  کند و هر بار آزردگی را بازمی بارها آن آزار را بازسازی می
گری، سرخوردگی و سرشکستگی  افتد تا خودسرزنش توانایی پنداربافی او به کار می
های پنداری، دگرگون  ها و واکنش آور را با ساختن کنش برآمده از آن آزمودة آزردگی

با های آزاردگی نخستین  یا وارونه نماید تا از افزایش روزافزون و چند برابر شدن
ش ناخودآگاه برای گیری شود. گاه همین تالگری پیش زنشدرافتادن در چرخة خودسر

ناکام ماندن تالش، پدیدآورندة وارش و  ردگی و بزرگ شدن حبابچیره شدن بر آز
 شود. ای می ردگی تازهآز

د آزردگی کوچکی را که برای توانن ورزی و پنداربافی می زوکارهای اندیشهسا
د که تن را به چرخش درآور انای آزاررس چرخه ، در مردمجانوران بسیار گذرا است

افسراند. هرچه آزردگی نخستین بزرگتر و نیرومندتر باشد،  فرساید و روان را می را می
به « دست آلودن»آید و شتابان بزرگتر خواهد شد.  ای زودتر پدید می چنان چرخه

ن برای روا ترین چیزها آزاررسان ،آن پایان دادن به برای «ناتوانی»و  ش«دیدن»کشتار، 
پریشی  ای مردم را دچار روان دوست است. گرفتار شدن در چنان چرخه زندگی مردمِ
برانگیزانندة  اِتریِبخش به نیروی  زندگی یِاَثیرکه پیامدش دگرگونی نیروی کند  می

دیوها خواهد بود. دیوها به آن نیرو نیاز دارند تا بتوانند برای باز کردن راهی به جهان 
 تاریکی تالش کنند.

کنند تا بتوانند به جهان  کشی می پس آنان با ما دشمنی ندارند، تنها از ما بهره ـ 
 خود بازگردند و روند دگرگونش و واالیش خود را از سر بگیرند.

 ـ آری.
 تر پیدا کنیم؟به اِ اَثیرتوانیم بدون آسیب زدن به خود راهی برای دگرگونی  ـ آیا می



85   پادشاهی شهین

 فرانک خندید و گفت:
ش دامنة دوستی خویش وانایی دست پیدا کنیم و به یاریدانش و ت ـ شاید روزی بدان

 را تا جهان دیوها هم بگسترانیم.
دان را از روی آتش برداشتم و کنار آتشگاه  انبر را برداشتم، دست دراز کردم، آب

 گذاشتم، رو به دالرام پرسیدم:
 درست کنم؟ای  چه جوشانده ـ

 کنم. ـ خودم درست می
 گفت: سرش را خاراند و فرناز اش رفت. سوی کوله از جا برخاست و به

آوری  پردازان برای سخن گفتن از مرگ مار جانوری سودمند است، چرا داستانـ 
 اند؟ دیوها و اهریمن نماد مار را به کار گرفته

 فرانک پاسخ داد:
شود، پوست  گونه زاده میدانستند چ آمد و چون نمی مار از زیر زمین بیرون میـ 

ده ندارد و خود نر و ما مار پنداشتند می آوردند و ش را نوزایی به شمار میانداختن
آورترین جانور بود،  گمان در چشم چنان مردمانی، مار مرگ زایندة خویش است. بی
 شد، پدیدار می که ناگهان دیدند آوا می شونده و بی نهانای پ چراکه آن را خزنده

شدند و  کاه گرفتار می درد و رنجی جانشدگان هم به  گزیدهگریخت.  گزید و می می
گریزد  گزد و می یافتند که چرا مار آنان را می مردند. از سوی دیگر، مردمان درنمی می

شده را بخورد.  داشته باشد یا بخواهد گزیده که کسی کاری به کارش بدون آن
در زیرِ  روی بهترین نماد بود برای سخن گفتن از دیو یا اهریمنی که باور داشتند بدین

 زمین زندانی شده است.
خت و آن را یدان ر دالرام بازگشت و سر جایش نشست، آنچه آورده بود را در آب

 فرناز گفت: آتشگاه نزدیک کرد. چین سنگ با انبر برداشت و به
ـ از زیر زمین بیرون آمدن، گزنده و گریزنده بودن و دیگر چیزهایی که دربارة 

 ندة آن با دیو باشد.تواند پیوندده مار گفتی نمی
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 فرانک خندید و گفت:
گویی. پژوهش دربارة چرایی و چگونگی دیوانه شدن برخی مردمان،  ـ درست می

که  ایناند. با سته شده و بندة آنها شدهاین دانش را پدید آورد که آنان به دیوها واب
بگریزند، گیتی ند یا از آن به گیتی دیگر بیای ها شب توانند میدیوهای اَنغرَمینویی 

بندگی  افتادن در بند از ت. هنگامی که جادوگران برای گریزبرایشان نابودکننده اس
بسیاری از دیوها گیتی دیگر به گیتی بکشانند، از دیوها تالش آغاز کردند تا آنان را 

. دیوهای نددر گیتی آشنا نبود نگهبانی از دیوها نابود شدند چراکه جادوگران با دانش
 نمایند. ند، مارگونه میکشان زیر زمین بیرون می زارا  هاجادوگران آن سیاهی که

 چنین کارهایی آغاز شده است؟از چه زمانی ـ 
شده  ریزی های بازگوشده در شاهنامة فردوسی، تالش برنامه داستان ـ بر پایة کهن

گذشتن  دانی که روش برای چیرگی بر دیوها از زمان عهمورت آغاز شده است. می
به کار بستن پدیدة از مرزگیتی و رفتن به گیتی دیگر  هاسته و خودآگاهانخودخو

هایش از  پردازان کهن برای سخن گفتن از آن و گونه داستان بوده است.« بیداری خواب»
 اند. بهره گرفته« اسپ»نماد 

 واژة اسپ ،نامش ساختن که در است نخستین کسی «شهرپ» در شاهنامة فردوسی
کند که  ترین فرهیختگانی را بازگو می داستان او تالش کهن .اند را به کار برده
تا راه و  دآزار را به جان خریدنهای خود گاهانه رنج برگزاری آئینخودخواسته و آ

 روشی یافت شود که بدون گرفتاری به بندگی دیوها، آنها را شناخت:
 روز بسته ز خـوردن دو لـب  همه »

 

 بـر پـای شـب   به پـیش جهانـدار    
 

 چو جان بر دل هر کسی بود دوست
 

 2«آئـین اوسـت   هنماز شـب و روز  
 

دادی، از شه پیاشده از سوی شهرسپ، عهمورت، سومین پادش به یاری دانش فراهم
  و بدون آلودن به جادوی سیاه توانست دیوها را به بندگی بکشاند: بدی پالوده شد

                                                           

 .13-11، ب 35ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 چُن آن شاه پالوده گشت از بدی»
 

 بتابیـــــد ازو فـــــرّهِ ایـــــزدی 
 

 برفت اَهرِمَن را به افسون ببسـت 
 

 2«چو بر تیزرو بارگی برنشسـت  
 

توانمندی پادشاه پیشدادی در به بند کشیدن دیوها، واکنش دیوهای سپید و سیاه را 
 سرکوب شدند، 1«زیناوند»برانگیخت؛ در جنگی که درگرفت، دیوها از سوی پادشاه 

 خواستند: 3«زینهار»هم از پادشاه پیشدادی شده دیوهای سپید گرفتار
ــافرین » ــورت بـ ــدار عهمـ  جهانـ

 

ــد کمر  ــتهبیام ــین بس  ی رزم و ک
 

 یکایک برآراست با دیـو جنـگ  
 

 نبُد جنگشـان را فـراوان درنـگ    
 

 ازیشان دو بهره به افسـون ببسـت  
 

 رز گران کرد پستدگرشان به گُ 
 

 کشیدندشان خسته و بسته خـوار 
 

 زمان زینهار به جان خواستند آن 
 

 که ما را مکـش تـا یکـی نـوهنر    
 

ــر     ــه ب ــد ب ــه آی ــت ک  بیاموزَنیم
 

ــار  ــان زینهـ ــامور دادشـ ــی نـ  کَـ
 

ــکار     ــد آش ــانی کنن ــا نِه ــدان ت  ب
 

 چو آزادشان شد سـر از بنـد اوی  
 

 بجســــتند ناچــــار پیونــــد اوی 
 

ــد    ــرو بیاموختن ــه خس ــتن ب  نبش
 

 4«دلش را چو خورشید بفروختند 
 

 فرناز پرسید:
 نوشتن ابزاری جادویی بوده است؟ـ آیا 

ابزاری است برای  نوشتن ،که که چند کاربرد دارد، نخست این ی استابزارـ نوشتن 
ما از  ،که انگیزاند؛ دیگر این بازتاب دادن بیرونی آنچه در درونمان شادی یا اندوه برمی

بریم تا به یاری آن از فراموش شدن دانش و  بهره می 6افزایی«ویر»نوشتن به گونة ابزارِ 
برای سخن گفتن با  نوشتن ابزاری است که، هایمان پیشگیری کنیم؛ سوم این آزموده

                                                           

 .16-15، ب 35ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 افزار ـ زیناوند: دارای جنگ1
 زینهار خواستن: امان خواستنـ 3
 .40-36، ب 36ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 4
 ـ ویر: حافظه6
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هایی  نگاره . در سراسر جهان سنگتوانیم با آنان رودررو سخن بگوییم نمیدیگرانی که 
سنجی کرد. برخی از  زمان نگارش آنها را به درستیتوان زمان  به یادگار مانده که نمی

توان دربارة چیستی و  نمایند که می هایی رمزگونه می نگاره ،کهن یها نگاشته آن سنگ
 ریزی کرد. ی گوناگونی پیها ها پندارپروری پنداربافیکارکرد آنها 

ه آن توان گفت ک می« نمادشناسی»بر پایة نگرش و پندارپروری در چهارچوب 
نشین و غارنشین بوده است تا  افزا برای دینداران کوهیرهای رازمند ابزاری و نگاره

و چگونه  ینی را، چه زمانی، برای کدام دیوها چه آئ فراموش نکنند که باید شب
های برشمرده شده  برگزار کنند. فراموش نکنیم که در باورهای کهن یکی از ویژگی

از برانگیخته شدن  روی دینداران برای پرهیز بوده است، بدین« زودخشمی»برای دیوها 
ها  آئین زمان سرِ درست وبه برگزاری و گرفتار نشدن به پیامدهایش باید خشم دیوها 

 بودند. پایبند می
آموزش نگارش یا نوشتن  ،شده از زینهار پادشاه پیشدادیورداربرخ دیندارانِ

گمان برای بسیاری از آنان  آغاز کردند. بی نشین را به مردمان دشت رمزگونة ویرافزا
مند دشوار بوده است، بزرگساالنی بودند خوگرفته با  سازگار شدن با زندگی داد

ین و شهرنشین هایی که مردمان روستانش ناتوان از یادگرفتن پیشه و جانورسان زیستن
را در آن به  شد آنان ای که می دادند. تنها پیشه شان را سامان میبه یاری آنها زندگی

  بود.« چوپانی»کار گماشت 
ها، پیشة چوپانی بسیار خوشایند بود،  در چشم دینداران گرفتار شده در آبادی

سر  چراکه نه نیازمند توانمندی پیکری یا روانی ویژه بود، نه نیاز به آموزش داشت.
ن از زندگی در گریزا دیندارانِ به کوه و بیابان گذاشتن برای سرگرمی به چوپانی، برای

سرشار از شور زندگی  کرد که باز از مردمانِ ای فراهم می زمینه های پُرهیاهو آبادی
 1ها «بزم»و  2ها«سور» کردند و در برانگیز برپا می های شادی  ای جشن که به هر بهانه

                                                           

 ـ سور: جشن و مهمانی روزانه2
 ـ بزم: جشن و مهمانی شبانه1
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گیری  ؛ کنارهپرداختند گساری، شادخواری و نغزگویی می افشانی، می به پایکوبی، دست
های دینی بپردازند. گرایش دینداران به چوپانی و  در تنهایی به برگزاری آئینکنند و 

سازِ پیدایش زندگی کوچگری استوار بر  ها زمینه گریزانی آنان از زندگی در آبادی
 نمادی است« مرداس»های بازگوشده در شاهنامة فردوسی  داستان دامداری بود. در کهن

 امداری:د برای سخن گفتن از چنان دیندارانِ
 یکی مرد بـود انـدران روزگـار   »

 

 گـــزار ز دشـــت سُـــواران نیـــزه 
 

 گرانمایه هم شاه و هـم نیکمـرد  
 

ــرد   ــادِ س ــا ب ــدار ب ــرس جهان  ز ت
 

 کــه مــرداس نــام گرانمایــه بــود
 

 به داد و دهش برترین پایـه بـود   
 

 مــرو را ز دوشــیدنی چارپـــای  
 

 2«ز هر یک هزار آمدندی بجای 
 

... 
 

  
 

ــا  » ــران پادش ــرایم  را در اندرس
 

 جـای  یکی بوسـتان بُـد گرانمایـه    
 

ــتی  ــبگیر برخاسـ ــه شـ  گرانمایـ
 

ــتی    ــایش برآراســ ــر نیــ  ز بهــ
 

 سر و تن بشسـتی نهفتـه بـه بـاغ    
 

ــردی چــراغ   ــا او نب  1«پرســتنده ب
 

روی ابزاری کارآمد برای  رساندند، بدین یآن دیندارانِ خودآزار آسیبی به دیگران نم
ای جایگزین آن دینداری کهن  پس باید دینداری نوآورانه آمدند؛ اهریمن به شمار نمی

 های دیگرآزار زمینة تارانده شدنِ شادی از زندگی مردمان شد تا با بنیانگذاری آئین می
  فراهم شود.

و « آزاد»اهریمن برای به نابودی کشاندن دستاوردهای فرهنگی و شاروندی مردمان 
دینداران »برخی « جویی جاه»با برانگیختن « بندگی»واداشتن آنان به پذیرش و « آزاده»

خرد خود از  همة مردم پیرو آثن را فراهم کرد.« دین تازی»، زمینة پیدایش «تازی
سته ها ناخوا که در درگیری کنند مگر این آلودن به خون مردمان دیگر پرهیز می دست

د آمدن دگرگونی در دهندة پدی شده نشان ریزی کسی را بکشند. کشتن آگاهانه و برنامه
                                                           

 .68-66، ب 46ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .206-206، ب 46ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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خرد در پی برگزاری  ایی سوی تاریک آثنسازمان کالبد روانی است که در پی پوی
 ای باشد که دینداران به اندازه دهد. اگر بدکنشی آور رخ می های دیوانگی آئین

ن، ای با زنا آغوشی چنان دیندارانِ آلوده باشند، از هم را آزموده «با دیو آغوشی هم»
سوی  خواهد داشت. دگرگونههایی  ویژگی شانیاَثیرکالبد  اهند شد کهزاده خوانی پسر

پردازان  خرد چنان پسرانی به گونة مادرزاد پویا خواهد بود. به باور داستان تاریک آثن
شده از  نویدداده« جاهِ»مردان بنیانگذار دین تازی که برای دست یافتن به  کهن، دین

چنان نارسایی روانی مادرزادی برخوردار دادند، از تن سوی اهریمن به پدرکشی 
 اند: بوده

 چُنان بدگهر شوخ فرزندِ اوی»
 

 نجُست از ره شـرم پیونـد اوی   
 

 به خون پدر گشت همداسـتان 
 

ــن داســتان   ــا شنیدســتم ای  ز دان
 

 شـیر  که فرزندِ بد گر شود نـرّه 
 

 به خونِ پدر هـم نباشـد دلیـر    
 

 مگر در نِهانش سَخُن دیگرست
 

 2«را راز با مادر استپژوهنده  
 

زمینه برای پیدایشِ  ،با اهریمن« جوی جاه» مردانِ پیمانی دین گونه در پی هم بدین
های کهنِ استوار بر  استوار بر دیگرآزاری و جایگزینی آن به جای دین« دینِ تازیِ»

  خودآزاری آماده شد:
 بــرآورد وارونـــه ابلـــیس بنـــد »

 

 یکی ژَرف چاهش به ره بر بکنـد  
 

ــر ــامجوی  سـ ــرِ نـ ــان مهتـ  تازیـ
 

 شــب آمــد ســوی بــاغ بنهــاد روی 
 

 چو آمد بنزدیـک آن ژَرف چـاه  
 

 یکایک نگون شد سرِ بخـتِ شـاه   
 

 به چاه اندرافتاد و بشکست پست
 

 پرسـت  دل مردِ یزدان شد آن نیک 
 

 چـاه  پس ابلـیسِ وارونـه آن ژَرف  
 

 1«به خاک اندرآگند و بسپَرد راه 
 

                                                           

 .228-226، ب 48م، ص ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یک2
 .221-208، ب 48-46ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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تنها برای خشنود  ، آنان نه«جاه»مردانِ آن به  و دست یافتن دین ریزی دین تازی با پی
ستیز و ویرانگر  زندگی» داشتن دیوها از راه دیگرآزاری روزافزون، سه آئینِ نگه

ردند تا ای نیز برای خود پدید آو ریزی کردند، روش زندگی دگرگونه را پی «کشورها
 زنان بیش گیری از و کناره« مرزی نکو» نبا پیش گرفت شان افزوده گردد. آنان«جاه»بر 
 :ندبیش از خوی مردمی دور شد از

 خـوی  پس آئین ضـحاکِ وارونـه  »
 

 بدیش آرزوی چُنان بد که چون می 
 

ــتی   ــی خواس ــی یک ــردان جنگ  ز م
 

ــتی     ــو برخاس ــا دی ــه ب ــتی ک  بکش
 

ــوبروی    ــری خ ــامور دخت ــا ن  کج
 

 وگوی ندرون پاک بی گفت به پردهَ 
 

 خـویش پرستنده کردیش در پـیشِ  
 

 2«نه رسم کیی بُد نـه آیـینِ کـیش    
 

دیگری، بدکارگی را فروتر برد و زنان و مردان را وادار به  در نوآوری دین تازی
های  آغوشی در پی هم. 1کرد« پری»و « دیو»آغوشی آگاهانه و خودخواسته با  هم

دیوها، آنان پس از « اِتری»ی زنان به نیروی اَثیرجادویی با دیوها و آلوده شدن کالبد 
زائیدند، چراکه نیروی درونی چنان  آغوشی با مردان، پسرانی با کالبد نابهنجار می هم

دیو بودند. چنان  مردم نیمه بود، به سخن دیگر نیمه اِتریی و نیمی اَثیرپسرانی نیمی 
پیش « آشامی خون»کردند و  آشکار می« ددگون»پسرانی از همان دم زایش خویی 

 د.گرفتن می
 زده پرسید: فرناز شگفت

 آشامی پیش بگیرد؟ تواند خون ـ نوزاد چگونه می
 بهناز به جای فرانک پاسخ داد:

  ـ با گاز گرفتن پستان مادر و مکیدن خون او.

                                                           

 .42-38، ب 66ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
ضحاک در پادشاهی )خود( بر زنی جوان دیو برهشت و مردی جوان را بر پری هشت »... اند:  ـ در بندهش چنین آورده1

 (.86)بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص « از این کنش نوآئین زنگی پدید آمد...و ایشان زیر نگاه و دیدار او جماع کردند. 
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 فرناز با چشمانِ گشادشده به خواهرش چشم دوخت. بهناز افزود:
 پسردار شده؟ با جادو نرگس خاله گفت یادت هست مادر همیشه میـ 

ای  بیمارگونه اش پسردوستیِ فرناز سر جنباند. پیشتر از بهناز شنیده بودم که خاله
های جادوگری بدکاره، پسردار  داشته و پس زائیدن چند دختر با تن دادن به خواسته

های  شود، پسری نابهنجار که در نخستین تالش برای شیر خوردن آنچنان پستان می
به گفتة بهناز  رود. از هوش میمکد که مادر  و خونش را می کند زخمی میمادر را 

او به خود ای روزافزون بوده،  اش شکنجه که شیر دادن به نوزاد برای خاله اینبا

های مادر  زخم پستانچند هفته پس از زایش آن پسرِ نارس،  بالیده که پسر دارد. می
زند و  ها سر باز می گر و دامنوزاد از خوردن شیر دوشیده شدة زنان دی شود، چرکین می

 میرد. شود و می خون و چرک بیمار می شیر،ای از  با خوردن آمیخته

 فرناز رو به فرانک پرسید:
آمده « زنگی»ـ آیا به راستی آنچه در بندهش دربارة چگونگی پدید آمدن نژاد 

 درست است؟
های باستانی  ، پادشاه اشکانی، گردآوری نوشته«الشب»دانی که به فرمان  ـ می

های کهنی که در گذر  برای بازخوانی و بازنویسی نوشته شود، پراکنده شده آغاز می
ای نبود بجز  هایش فراموش شده بود، چاره زمان چیستی و کارکرد بسیاری از واژه

ة آواهای به کار رفته در ای که به یاری آن بتوان هم ویژه «آوانویسی» ساختن روشِ
های  گونه نوشته گو و بازنویسی کرد. بدینشده را باز ی گردآوریها نوشته کهنِ زبانِ
در « مایه درون» بندی بر پایة یدن و دستهشد، به یاری سنج که گردآوری می یکهن

ها امروز  از آن نسک شدند. می به گونة آوانویسی، بازنویسی 2«نسک»بیست و یک 
را در دست داریم. در « وندیداد»و « ها یشت»، «یسنا»، «گاهان» تنها چهار نسکِ

                                                           

 ـ نسک: نسخه، دفتر2
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اند،  شده 2پُرآوازه« های پهلوی متن»که به نام « های فارسی میانة زرتشتی نوشته»
های نویسندگان و  های گمشدة اوستا با دیدگاه مانده از نسک جای های پراکندة به هتک

 اند. باورهای بهدینی درآمیخته
پردازان کهن  خوانده شده، داستان« یزنگ»برای سخن گفتن از نژادی که در بندهش 

اند؛ پسرانی که به گونة مادزاد خویی تازنده و  را ساخته و به کار برده« تازی»واژة 
تازی بودن ویژگی برآمده از « دیوزاد»اند. پیش از پدیداری آن پسرهای  خونریز داشته

ر یا فراهم شد با آموزش و درمانِ دیندا ران بود که میزندگی دیندا« روش»و « منش»
کردن تنگنا برای او، تازی بودنش را از میان برد یا در بند کرد؛ دیوزادها نه تن به 

درندگانی  شد برایشان تنگنایی پدید آورد؛ آنان نیمه دادند نه می آموزش و درمان می
های ایرانی  داستان خو. در کهن بودند گریزان از مردم و آبادی، بسیار نیرومند و درنده

که از تبار « مهراب»اند، هرچند از کسانی چون  دان ضحاک سخنی نگفتهاز فرزن
های بازمانده از تازیان کهن، برای  داستان اند. در کهن ها گفته اند داستان ضحاک بوده

را « انکیدو»نمادین واژة  سخن گفتن از آن دیوزادهای گریزان از مردم و آبادی نام
 اند. ساخته

زده کرد؛ از  ویژه انکیدو همة ما را شگفت سخنان فرانک دربارة دیوزادها و به
های بسیاری که برایمان پدید آمده  درنگ او بهره بردیم و یکی پس از دیگری پرسش

سپس سخن گفتن دربارة ضحاک هایمان پاسخ داد و  بود را پرسیدیم. فرانک به پرسش
  را از سر گرفت و گفت:

زمین  بر ایران آن چیرگیو « گزار دشتِ سُواران نیزه»از « دینِ تازی»ن بیرون آمدـ 
روزگاری برای آزادگان پدید آورد؛  ای انباشته از سیه و دیگر کشورها، هزاره

« کام دیوانگان»نهان گشت، « کردار فرزانگان»ای که در آن روزگاران دیریاز  گونه به
« گزند»و آشکاری « راستی»؛ پنهانی «ندجادویی ارجم»و « هنر خوار شد»پراکنده شد، 

                                                           

 ـ پرآوازه: مشهور، معروف2
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کار را به جایی رساند که دیوها دستی گشاده برای بدی کردن یافتند و آزادگان تنها 
 سخن بگویند.« نیکی»از « رازگونه»توانستند  می

کشتار، شکنجه، سرکوب، به بند و بندگی کشیدن مردمان، گسترش هرزگی و 
ها،  به ویرانی و ناباروری کشاندن زمین گوناگون در میان مردمان، 2های«مرزیتن»

نمود. در آن شبِ دیریازِ  ها و زنان، دوزخی پدید آورد که رهایی از آن ناشدنی می دام
از  زمین که ضحاک، مادران آزادة ایران چیره شده بر جهان، دور از چشم روزبانانِ

کرده بودند، آن پاسداری سینه به سینه  «نخستینکیشِ »روزگاران فرمانروایی  فرهنگ
و روانِ کودکان خود درآمیختند تا با آموزشِ  را با جان و« جمشید»فرّهِ گریخته از 

ریزی کنند؛ کیشی که در دامان آن مادرانِ فرهیختة  ، کیشی نو پیپرورش درست آنان
. کیشی نو اند نامیده« فریدون»پردازان کهن  شده پرورده شد را داستان خوانده« فرانک»

  :مردانِ تازی پریشان شد دین که با پدیدار شدنش خواب شاه
 چُن از روزگارش چهل سال مانـد »

 

 نگر تا به سر برش یزدان چه راند 
 

ــاز  ــبی دیریـ ــاهی شـ ــوان شـ  در ایـ
 

ـ به خواب انـدرون بـود بـا اَ      وازرنَ
 

ــاخ شاهنشــهان  ــد کــز ک ــان دی  چُن
 

 سه جنگـی پدیـد آمـدی ناگهـان     
 

ــر  ــان دو مهت ــدر می ــر ان  یکــی کهت
 

ــان   ــرّ کی ــه ف ــاالی ســرو و ب ــه ب  ب
 

ــاهوار   ــتن شـ ــتن و رفـ ــر بسـ  کمـ
 

 ی گاوسـار  رزهبه چنگ اندرون گُ 
 

 دمان پیش ضحاک رفتی به جنـگ 
 

ـ    ی گاورنـگ  رزهزدی بر سرش گُ
 

 یکایــک همــین گُــردِ کهتــر بســال
 

 ز سر تـا بـه پـایش کشـیدی دوال     
 

 بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ
 

 نِهـادی بــه گـردن بــرش پالهنــگ   
 

ــدکوه   ــا دماونـ ــاختی تـ ــی تـ  همـ
 

 کشان و دوان از پس انـدر گـروه   
 

 بپیچیــــد ضــــحاکِ بیــــدادگر  
 

ــر    ــی جگ ــول گفت ــدش از ه  بدری
 

                                                           

  ـ مرزیتن: درنوردیدن مرزها، درهم شکستن مرزها2
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 یکی بانگ برزد به خواب انـدرون 
 

 2«ی بیستون که لرزان شد آن خانه 
 

اداشت که آنان را وگذشت،  از آنچه زیر پوستِ شب می« مردان دین شاه»آگاه شدنِ 
زمین افشانده شده بود، همة  نو که تخمش در ایران برای شناختنِ چیستی کیشِ

 ند تا دریابند که چه پیش خواهد آمد:بسیج کن انیروهایشان ر
 جهــان از شــبِ تیــره چــون پــرّ زاغ»

 

ــرزد چــراغ   ــر از کــوه ب  همانگــه س
 

ــور الژورد    ــر کش ــه ب ــی ک ــو گفت  ت
 

ــترد خورشـــید یـــاقوت زرد     بگسـ
 

ــدی   ــد موب ــه بُ ــا ک ــر آنج ــپهبد ه  س
 

ــخُن  ــردی  سَــ ــداردل بخــ  دان و بیــ
 

ــد  ــویش آوری ــک خ ــور بنزدی  ز کش
 

 بگفت آن جگرخسته، خوابی که دید 
 

ــتار  ــان خواسـ ــخُن کردشـ ــان سَـ  نِهـ
 

ــار    ــردش روزگ ــد و گ ــک و ب  ز نی
 

ــد بســر   ــه کــی آی ــر مــن زمان  کــه ب
 

 1«کرا باشد این تاج و تخـت و کمـر   
 

چیره کرده بر  دیریازِ مردانِ بیدادگر از آنچه زیر پوستِ شبِ دین شاه که هنگامی
 گذشت آگاه شدند، آنچنان به هراس افتادند که هوش از سرشان پرید: زمین می ایران
 چو بشنید ضحاک بگشـاد گـوش  »

 

 3«ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش 
 

آگاه شدن از چیستی کیش مهر، چرایی پدیدار شدنش، آرمان آن و فرجامی که 
مردان را به  دین گسترِ تازیان پدید خواهد آورد، شاه پرور و دین فرمانروایی دیندُژبرای 

زمین افشانده شده بود پیش از  در ایران تکاپو واداشت تا آن کیشِ نو را که تخمش
  زایش نابود سازند: جوانه زدن و

ــاز جــای » ــاجور ب ــد دلِ ت  چــو آم
 

 بــه تخــتِ کیــان انــدر آورد پــای 
 

ــان    ــردِ جه ــه گِ ــدون ب ــان فری  نش
 

ــان    همــی بازجســت آشــکار و نه
 

 نه آرام بودش نه خواب و نه خَورد
 

ــرو الژورد   ــن ب ــده روز روش  4«ش
 

                                                           

 .61-41، ب 68-66ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .66-60، ب 50-61ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
 .203، ب 52شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص ـ 3
 .206-206، ب 51-52ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 4
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 زمین ، به زایش آن در ایران«کیش مهر»گذاران  مردان در یافتن بنیان دین ناکامی شاه

ورزان و  انجامید و همزمان با زایش آن کیش نو، انجمنی از گردِ هم آمدنِ پنهانی دانش

های کهن ایرانی از آن با نام نمادین  پروران نو و کهن پدید آمد که در داستان بینش

 اند: سخن گفته« گاوِ برمایه»

ــزاد » ــادر ب ــدون ز م  خجســته فری
 

 جهــان را یکــی دیگــر آمــد نِهــاد 
 

 ســـان ســـروِ ســـهیببالیـــد بـــر 
 

ــهی     ــرّ شاهنش ــت زو ف ــی تاف  هم
 

ــود   ــید ب ــرّ جمش ــا ف ــانجوی ب  جه
 

 بکــردارِ تابنــده خورشــید بــود    
 

 جهان را چـو بـاران بـه بایسـتگی    
 

 روان را چو دانـش بـه شایسـتگی    
 

 سـپهر  به سر بر همی گشت گردان
 

ــر    ــه مه ــدون ب ــا آفری ــده رام ب  ش
 

 ش نـام بَرمایـه بـود    همان گاو که
 

ــاوان   ــود ز گ ــه ب ــرین پای  وُرا برت
 

 ز مادر جدا شـد چـو عـاوسِ نـر    
 

 به هر موی بـر تـازه رنگـی دگـر     
 

ــر ســرش بخــردان   شــده انجمــن ب
 

 شناســـان و هـــم موبـــدان ســـتاره 
 

 که کس در جهان گاو چونان ندید
 

ــنید   ــان ش ــر کاردان ــه از پیرس  2«ن
 

مهرپرستانِ »پس از آگاهی ضحاک از زایش فریدون، بر تکاپوی او برای یافتن 

 افزوده شد:« گذار بنیان

 وگـوی  زمین کرده ضحاک پُرگفـت »
 

 1«وجـوی  به گِردِ جهان بر همین جسـت  
 

وجوها برخی آزادگان که زیرِ بار پذیرش دین تازی نرفته و تخم  در آن جست

  کیش مهر را افشانده بودند، شناسایی، دستگیر و به دار زده شدند:

 فریدون که بودش پـدر آبتـین  »
 

 شده تنگ بـر آبتـین بـر زمـین     
 

                                                           

 .226-201، ب 51ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .228، ب 51ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1

 



18   پادشاهی شهین

 گریزان و زِ خویشتن گشته سیر
 

ــیر   ــاه در دام ش ــت ناگ  برآویخ
 

 مـــرد از آن روزبانـــانِ ناپـــاک
 

 تنی چند، روزی بدو بـازخورد  
 

 گرفتند و بردند بسته چـو یـوز  
 

 2«برو بر سر آورد ضحاک روز 
 

گذاران کیش مهر، برای  بنیاندر پی شناسایی، دستگیری و به دار زده شدنِ برخی 
ن خویشکاری پرورشِ مهرپرستا گذاران پیشگیری از نابودی آن کیش نوپا، دیگر بنیان

  شده سپردند: را به انجمن گاو برمایه خوانده
 خردمند مام فریـدون چـو دیـد   »

 

 که بر جفت او بر چُنان بد رسید 
 

 فرانک بدش نام و فرخنـده بـود  
 

 آگنـده بـود  به مهـرِ فریـدون دل    
 

 ی روزگـــار  دل خســـته دوان داغ
 

 همی رفت پویـان بـدان مرغـزار    
 

ــود  ــه ب ــاو بَرمای ــامور گ ــا ن  کج
 

 که نابسته بـر تـنش پیرایـه بـود     
 

ــزار   ــانِ آن مرغ ــیش نگهب ــه پ  ب
 

 خروشید و بارید خون بـر کنـار   
 

 بدو گفت کین کودکِ شیرخوار
 

 ز مـن روزگــاری بــه زینهــار دار  
 

ــادر  ــدروارش از م ــذیرپ ــدر پ  ان
 

 1«زین گاوِ نغزش بپرور به شـیر وُ 
 

گسست ضحاک برای یافتن مهرپرستان، رازِ انجمن آموزشی  وجوی بی در پی جست
که خویشکاری پرورش مهرپرستان را پذیرفته بود از پرده بیرون  پنهانی و پژوهشی

گاه  پرورشگذاران کیش مهر  مانند، بنیان افتاد. پیش از تازش تازیان بر آن انجمنِ بی
  جا کردند: جابه« البرزکوه»به « مرغزار»مهرپرستان را از 

 وجوی نشد سیر ضحاک از آن جست»
 

 وگـوی  شد از گاو گیتی پُر از گفـت  
 

ــزار   ــوی مرغـ ــد سـ ــادر آمـ  دوان مـ
 

ــردِ زنهــاردار      ــا م ــت ب ــین گف  چُن
 

ــه اندیشـــه ــزدی کـ ــم ایـ  یـــی در دلـ
 

ــده  ــراز آمـ ــردی فـ  ســـت از رهِ بخـ
 

 کـزان چـاره نیسـت   همی کـرد بایـد   
 

 که فرزند و شـیرین روانـم یکیسـت    
 

                                                           

 .211-221، ب 53-51ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .211-213، ب 53ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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ــتان   ــاک جادوسـ ــی از خـ ــرم پـ  ببـ
 

 شــوم بــا پســر ســوی هندوســتان     
 

ــروه  ــان گــ ــد از میــ  شــــوم ناپدیــ
 

 2«بـــرم خـــوبرخ را بـــه البرزکـــوه 
 

پروران تاختند و آن را نابود کردند. پس از  ورزان و بینش شتازیان به انجمن دان
شده به البرزکوه برای  موزش و پرورش مهرپرستان گریزاندهنابودی گاو برمایه، آ
گیری شد. پس از بازگشت مهرپرستان  دگی بایسته و شایسته پیرساندن آنان به آما

دربارة پیشینة آنان ، از البرزکوه« دانایی پرورش»و  «دانش آموزش»شده از برخوردار
ستند تا بیش از پیش با خا گری برمی گذار آن به پرسش کیش مهر و فرهیختگان بنیان

 خود آشنا شوند:
 چو بگذشت بر آفریدون دوهشت»

 

 ز البرزکــوه اندرآمــد بــه دشــت 
 

ــد و گفــت  ــادر آمــد پژوهی ــرِ م  ب
 

 که بگشای بر من نِهان از نِهفـت  
 

ــدر؟  ــودم پ ــا کــه ب ــرا ت  بگــویی م
 

 کیم من؟ به تخم از کدامین گهر؟ 
 

 چه گـویم کـیم، بـر سـرِ انجمـن؟     
 

 1«داســتانی بــزن یکــی دانشــی   
 

گذشت، خشم و خروش در دل و مغز  زمین می آنچه در ایران آگاهی از پیشینة
گذار کیش مهر  فرهیختگان بنیان انگیخت. برمی« کارزار»ه شده برای مهرپرستانِ آماد

بدون  برنامه و داشتند تا آنان از تاختن بی دار به آب زدن بازمیگ از بیآنان را 
بزرگی داشتند و « سپاه»مردان  دین کنند، چراکه شاه به تازیان پرهیز سازماندهی

  بسیج کنند:« مزدور»د از کشورهای زیرِ فرمان خود نیز توانستن می
 فریدون برآشفت و بگشـاد گـوش  »

 

 ز گفتـــارِ مـــادر برآمـــد بجـــوش 
 

 دلش گشت پُردرد و سر پُر ز کـین 
 

 بــه ابــرو ز خشــم انــدرآورد چــین 
 

ــر    پاسخ بـه مـادر کـه شـیر    چُنین داد  ــایش دِلیـ ــر بازمـ ــردد مگـ  نگـ
                                                           

 .240-236، ب 54-53ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .265-263، ب 54ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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ــت  ــرد جادوپرس ــی ک ــون کردن  کن
 

 مــرا بــرد بایــد بــه شمشــیر دســت  
 

ــاک     ــزدانِ پ ــانِ ی ــه فرم ــویم ب  بپ
 

ــاک   ــحواک خ ــوان ض ــرآرم از ای  ب
 

 بدو گفت مادر که ایـن رای نیسـت  
 

 ترا با جهان سـر بسـر پـای نیسـت     
 

ــاج و گــاه  ــا ت ــدار ضــحواک ب  جهان
 

 بســـته فرمـــان او را ســـپاه میـــان 
 

 چو خواهد، ز هر کشوری صدهزار
 

 کمربســـته او را کنـــد کـــارزار   
 

 ســت آیــین و پیونــدِ کــین جــز ایــن
 

ــین   ــه چشــم جــوانی مب  جهــان را ب
 

 کــه هــر کــو نبیــدِ جــوانی چَشــید
 

 به گیتـی جـز از خویشـتن را ندیـد     
 

ــاد  ــدر دهــد ســر بب  بــدان مســتی ان
 

 2«تـرا روز جـز شـاد و خـرّم مبــاد     
 

ای  برنامه بر آن شدند که گذار کیش مهر، مهرپرستان با راهنمایی فرهیختگان بنیان
آگاهی از چیستی،  ،شدن« رزدست به گُ»ند تا پیش از بریزند و سازمانی پدید آور

« بندگی»را در میان مردمان گرفتارشده به « مردان دین شاه»و « دین»کارکرد و کارنامة 
های پُرنیرنگِ  ها و فریب با آشکار شدن دروغگیر کنند تا بگسترانند و فرا« بند»و 
شده و  ریزی آگاهانه، برنامه همگانیِ خیزشِ»برانگیختنِ زمینه برای مردان،  دین شاه

گونه  آماده گردد. بدین« سپاه پاسداران ضحاک»برای در هم کوبیدنِ  «یافته سازمان
کهن برای سخن گفتن از آن جنبش،  پردازانِ پدیدار شد که داستان« جنبش دادخواهی»

گفتن از  برای سخن کاوه نمادی است اند. را ساخته و به کار برده« اوهک»واژة  نام
، «رسواکنندة سرسپردگان»، «روشنگرِ ناآگاهان»، «فریادخواه»، «دادخواه» مردمانی

و « به خیزش همگانی فراخوانندة مردمان»، «شدة دینی ی نهادینهها کوبندة آئین درهم»
 «:جو پادشاه»

 چُنان بُد که ضحواک را روز و شب»
 

ــب    ــادی دو ل ــدون گش ــام فری ــه ن  ب
 

ــیب  ــیم نشـ ــاال ز بـ ــرز بـ ــران بُـ  بـ
 

 شــد از آفریــدون دلــش پُرنهیــب    
 

 نهـــاده بســـر بـــر ز پیـــروزه تـــاج  چُنان بُد که یک روز بر تختِ عـاج 
                                                           

 .283-263، ب 55ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 



202   ** سر برآوردن ضحاک 

 

  

 ز هر کشـوری مهتـران را بخواسـت   
 

 راسـت که در پادشاهی کنـد پشـت    
 

 از آن پـس چُنـین گفـت بـا موبــدان    
 

ــردان   ــامور بخـ  کـــه ای پُرهنـــر نـ
 

ــمن    ــی دش ــانی یک ــرا در نِه ــت م  س
 

 سـت  که بر بخردان این سَخُن روشـن  
 

ــوار    ــرد خ ــمنِ خُ ــی دش ــدارم هم  ن
 

ــار    ــدِ روزگـ ــی از بـ ــم همـ  بترسـ
 

ــکری   ــدم لش ــزون بای ــن ف ــی زی  هم
 

 هــم از مــردم و هــم ز دیــو و پــری 
 

 انگیخــتنیکــی لشــکری خــواهم   
 

ــرآمیختن    ــردم بــ ــو مــ ــا دیــ  ابــ
 

 ببایــــد بــــدین بــــود همداســــتان
 

ــتان     ــدین داس ــکیبم ب ــن ناش ــه م  ک
 

ــد نبشــت  ــون ببای  یکــی محضــر اکن
 

 که جز تخـم نیکـی سـپهبد نکشـت     
 

ــتی    ــه راس ــز هم ــخُن ج ــد سَ  نگوی
 

ــدرون کاســتی     ــد بــه داد ان  نخواه
 

 ز بــــیمِ ســــپهبد همــــه راســــتان
 

ــتان    ــتند همداسـ ــار گشـ ــدان کـ  بـ
 

ــدان ــا نـــاگزیر   بـ  محضـــرِ اژدهـ
 

 گــــواهی نبشــــتند برنــــا و پیــــر 
 

 همانگــه یکایــک ز درگــاهِ شــاه   
 

ــواه   ــیدنِ دادخــ ــد خروشــ  برآمــ
 

 ســـتم دیـــده را پـــیش او خواندنـــد
 

ــاندند    ــدارانش بنشـــ ــرِ نامـــ  بَـــ
 

 بـــدو گفـــت مهتـــر بـــه روی دُژم 
 

 کــه برگــوی تــا از کــه دیــدی ســتم 
 

 خروشید و زد دست بـر سـر ز شـاه   
 

ــنم    ــاها م ــه ش ــاوهک ــواه ک  ی دادخ
 

ــی بـــی ــرم یکـ ــردِ آهنگـ ــان مـ  زیـ
 

ــرم    ــر س ــی ب ــد هم ــش آی ــاه آت  ز ش
 

ــاپیکری   ــر اژدهـ ــاهی وُگـ ــو شـ  تـ
 

ــتان، آوری   ببایـــــــد زدن داســـــ
 

 اگر هفت کشور بـه شـاهی تراسـت   
 

 چرا رنج و سختی همـه بهـر ماسـت    
 

 شــماریت بــا مــن ببایــد گرفــت    
 

 بدان تـا جهـان مانـد انـدر شـگفت      
 

ــد     ــو آی ــمار ت ــز ش ــر ک ــدمگ  پدی
 

 که نوبت ز گیتی به من چون رسـید  
 

ــن    ــد م ــز فرزن ــت را مغ ــه ماران  ک
 

ــن    ــر انجمـ ــد ز هـ ــی داد بایـ  همـ
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ــد    ــار او بنگریـ ــه گفتـ ــپهبد بـ  سـ
 

 هـا شـنید   شگفت آمدش کان سَـخُن  
 

 بــــدو بــــاز دادنــــد فرزنــــد اوی
 

ــد اوی   ــتند پیونـ ــوبی بجسـ  بـــه خـ
 

... 
 

  
 

 گرانمایــــه فرزنــــد او پــــیش اوی
 

 خروشان به کـوی ز ایوان برون شد  
 

... 
 

  
 

 چو کـاوه بـرون شـد ز درگـاه شـاه     
 

ــاه    ــت بازارگـ ــن گشـ ــرو انجمـ  بـ
 

ــد   ــاد خوان ــید و فری ــی برخروش  هم
 

 2«جهان را سراسر سُـوی داد خوانـد   
 

 مردان، تالش برای پاسخگو کردن دین در برابر شاه جنبش دادخواهی با سر برآوردن
و فراخواندن مردمان کوی و بازار به خیزش، « کشتار آئینی»آنان، پایان دادن به 

کوبندة دستگاهِ سرکوبِ  رزدارانِ درهمرستاخیزی پدید آورد تا راه برای لشکرکشی گُ
 ضحاک هموار شود.

نمای بسته شده به مچ دستش نگریست و رو به من  فرانک درنگ کرد، به زمان
 گفت:

 گساری هستیم. میـ نیازمند 
فرناز و پریسا آغاز به پرسشگری دربارة چیستی و کارکرد آغازین کسان، چیزها و 
رویدادهای داستان ضحاک کردند تا بیشتر با این داستان سرشار از رمز و راز آشنا 

درپی آنان گوش کرد و با گویشی آکنده از گالیه  های پی شوند. فرانک به پرسش
 پرسید:

را بخوانید، چرا پشت  1نامة شاهین ودم پیش از آمدن به دماوند پایانـ خواسته ب
 گوش انداختید؟

                                                           

 .116-284، ب 51-55ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
در قالب کتاب منتشر شده است. در این کتاب با روش « ضحاکبازشناسی اسطورة »نامه با عنوان  پایانآن ـ متن 1
ام تا چیستی و کارکرد آغازین  عناصر سازندة داستان ضحاک را بررسی و رمزگشایی کرده« پدیدارشناسی ساختارگرا»

 آنها آشکار شود.
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ها  و پریسا به هم نگریستند و هیچ نگفتند. مهین و بهناز که برای آوردن جامفرناز 
های  ها رفته بودند بازآمدند؛ دالرام هم با کاسه نگ می برخاسته و به سوی کولهو تُ

گساری آغاز کردیم. پاسی از  می ب به نیمه رسیده بود.پُر از خشکبار بازگشت. ش
گساری پایان دادیم و به فرمان فرانک گرد آتشگاه نشستیم و  شب گذشته به می نیمه

نگری به آتش آرامشی پندارپرور  دست در دست یکدیگر به آتش چشم دوختیم. خیره
دند. فرانک ناگهان به آزمو گمان بودم دوستانم هم آن را می برایم پدید آورده بود و بی

خاموشی پایان داد و فرناز و پریسا را به نام فراخواند. چشمم از آتش به سوی آنان 
 چرخید، چشم آنان از آتش به سوی فرانک چرخید. بانوی فرهیخته گفت:

و برخی جادوگران به جای رفتن به  اند دانید که دیوها زیرِ زمین زندانی شده ـ می
هایی یافته بودند که دیوها را از زیر زمین  دن در بند دیوها، راهگیتی دیگر و گرفتار ش

گماشتند. در  به بیرون بکشانند و با به دام انداختنشان، آنان را چون بندگان به کار می
هایی بودند که از  باور جادوگران کهن یکی از ابزارهای بیرون کشیدن دیوها سنگ

 اند. ژرفای زمین سر برآورده
های سنگ، توانایی آن برای به دام انداختن و  ان کهن، یکی از ویژگیدر باور مردم

مردمان باستان  بر پایة آن باور کهن،زندانی کردن دیوها و روان درگذشتگان است. 
چیدند. آن  پیرامون خوابگاه خود سنگ می ،برای دور ماندن از تازش دیوها

به یاری  گونه بدین داد.« دیوار»کم جای خود را به ساختن  های آغازین کم چین سنگ
یا بازدارندة دیو  که آن را دیوار شد چین روی هم ساخته می گچ چندین الیه سنگ

ی نخستین ها پی خانه ،ها، آن دیوارها سازی در دشت خواندند. به هنگام آغاز خانه می
  از تازش دیوها آسوده باشند: سنگی های«یردگ»درون آن نشینان  شدند تا دشت

 به سنگ و به گچ دیو دیوار کـرد »
 

 2«به خشت از برش هندسی کار کرد 
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به دام انداختن و به کار گرفتن دیوها که از زمان پادشاهی عهمورت آغاز شده 
 بود، در زمان پادشاهی جمشید بیشتر شد:

 به فرّ کیانی یکی تخت ساخت»
 

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 
 

 که چون خواستی دیـو برداشـتی  
 

 ز هامون بـه گـردون برافراشـتی    
 

 چو خورشـید تابـان میـان هـوا    
 

ــانروا   ــاهِ فرمـ ــرو شـ ــته بـ  نشسـ
 

 جهان انجمن شد بران تخت اوی
 

 2«شِگِفتی فرومانده از بخـت اوی  
 

درگذشتگانی را پیکر تنها باورمندان به زندانی شدن اهریمن و دیوها در زیر زمین، 
آوردند و برای  به شمار می« دیوزاد»یا « دیوگون»سپردند که آنان را  میبه خاک 
انباشتند تا اگر روان  از گور، روی گور سنگ میاز بیرون آمدن روان آنان  بازداشتن

درون سنگ به دام بیفتد. پیکر دیگر درگذشتگان به درگذشته خواست بیرون بیاید، 
توانستند دربارة آلوده نبودن  شد و از آنجا که هرگز نمی خواران سپرده می الشه

های درگذشته  گمان باشند، برای پیشگیری، استخوان درگذشته به جادوی سیاه بی
وان شد؛ چراکه باور داشتند ر های سنگی ریخته می«استودان»گردآوری و درون 

شود،  های پیکر پنهان می درگذشته پیش از رفتن به جهان مردگان در استخوان
گذاشتند تا اگر روان درگذشته خواست  ها را در استودان سنگی می روی استخوان بدین

 به جهان زندگان بازگردد، درون سنگ به دام بیفتد.
ها به  نگجادوگران کهن هم دیوهای بیرون کشیده شده از زیر زمین را درون س

اند دیوی یا روانِ درگذشتة به دام افتاده در سنگی  خواسته اند و هرگاه می کشیده بند می
 زدند. گون سنگ می را برای انجام کاری فرابخوانند، بر آن سنگ زندان

  زده گفت: فرناز شگفت
برای آرامش « وردخوانی»ـ همة دینداران آئینِ سنگ بر سنگِ گور زدن پیش از 

که دارند آئینی باستانی برای  آورند بدون آگاهی از این درگذشته را به جای می
                                                           

  .62-48، ب 44ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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تواند به  دهند. آیا ناآگاهانه انجام دادن آئین هم می فراخواندن دیوها را انجام می
 فراخوانی دیوها بینجامد؟

شود، چه از  چرخانده می 2«کلیددان»ی است که در «کلید»آئین مانند ـ برگزاری 
بازخواهد  پیامدهای باز شدن کلیددان آگاه باشیم چه نه، با چرخاندن کلید، کلیددان

 شد و ما با پیامدهایش رویارو خواهیم شد.
 انگیز. ـ چه بیم
آورد یا  میبدون آمادگی یا مرگی ناگهانی پدید رویارو شدن با دیوها . ـ آری
 دیوانگی.

 فرناز و پریسا سر جنباندند. فرانک خندید و گفت:
 اید؟ ـ آماده

 آوا پرسیدند: چشمان دخترها گشاد شد، به هم نگریستند و هم
 ـ اکنون؟
 ـ آری.

هر دو سردرگم پس سرشان را خاراندند و هیچ نگفتند. فرانک به دخترها فرمان 
. دخترها برخاستند و از آتشگاه دور داد که برخیزند و هفت سنگ گرد بیاورند

زاد دخترها را برای چه  دانستیم که گرزمان شدند. نیازی به پرسش نبود، همه می
پناه را نگریستم و با دیدن  کرده است. سر چرخاندم و پیرامون جان آزمونی آماده می

باستانی جایگاهی پناه دریافتم که آنجا  در کنج تاریک جان 1وار «اُبلسیک»سیاه  سنگِ
  های جادوی سیاه بوده است. برای برگزاری آئین

ها را گرفت و از آنان خواست  دخترها سنگ به دست بازآمدند. فرانک سنگ
خود را برای آزمون  ،های ویژه ها و بازدم که رو به روی آن سنگ بنشینند و با دم

یستاد، من و بهناز آماده کنند. ما نیز خود را آماده کردیم. فرانک پشت سر دخترها ا
                                                           

 ـ کلیددان: قفل، کلون2
 ـ اُبلسیک: هرم بلند سنگی1
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سوی چپ او و دالرام و مهین سوی راستش آماده ایستادیم تا اگر نیروی او برای 
اخوانده شده کاستی گرفت به فر بازداشتن دخترها از فروکشیده شدن از سوی دیوِ

 ش بشتابیم.یاری
پس از آماده شدن دخترها، فرانک نخستین سنگ را بر سنگ بیرون آمده از 

ها یکی پس از دیگری پرتاب و مانتراها خوانده  خواند. سنگ« راییمانت»خاک زد و 
پناه فرمانروا شد. بجز آوای  خاموشی در جان ،شدند. پس از پایان هفتمین مانتراخوانی

 شنیدم. آوایی نمی چرت و پرت آتش هیچ
پناه  هایمان روی دیوارة سنگی جان کشید و سایه آتش پشت سرمان زبانه می

جنبیدیم که  سنگ سر برآورده از خاک چشم دوخته بودیم و هیچ نمیلرزیدند. به  می
ترین چیزِ سیاهی که تا آن زمان دیده بودم  ناگهان انگار سنگ شکافته شد و سیاه

آورد یا به زور بیرون  نمایان شد، گویا مار سیاهی داشت به زور سر از تخم بیرون می
 خشکید و پیکرم سرد شد. شد. پاهایم به لرزه درآمدند؛ آب دهانم کشیده می

پیچید و پیچشی فروکشنده  بیرون کشیده شده از سنگ در خود می سیاهی مارگونِ
آورد. اژدهایی بود با دهانی بزرگ و مکنده. نگاهم میخکوب شده بود،  پدید می

شد. در  وارة گشوده شده پیش رویمان افزوده می بر پیچندگی فروکشندة دهان دم به دم
دم  . همانشکن پدیدار شدند انگیز در میان آن سیاهی کشنده دو سرخی پایداری دمی بیم

هایش چشمانش را پوشاند، پریسا هم وارفت، به پهلو روی  فرناز جی  کشید و با دست
 زمین افتاد و از هوش رفت.

بیایم، آنچه از سنگ بیرون کشیده شده بود در سنگ فرورفت و ناپدید  تا به خود
 شد. فرانک به سوی دخترها شتافت و فرمان داد:

 ـ آب بیاورید.
هایی که از پیش  دان دالرام، بهناز و مهین چون تیر جسته از کمان به سوی آب

فتم. داشت آماده کرده بودیم دویدند. با فریاد فرانک به خود آمدم و به سویش شتا
 ورد، فرمان داد: پریسا را به هوش می
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 ـ فرناز را آماده کن.
به سوی فرناز چرخیدم، چنگ بر بازوانش انداختم، وادارش کردم بایستد و 

لرزید، شتابان پوشاکش را  اش بردارد؛ چون بید بر خود می هایش را از روی چهره دست
ای به هوش آمد. دست بر  از هم دریدم و به سوی آتش چرخاندمش. پریسا با ناله

ندم. چند گام مانده به آتشگاه دالرام پشت فرناز گذاشتم و او را به سوی آتش پیش را
دان در دست راه را بر او بستند و آب بر سرش ریختند. فرناز از جا پرید و  و بهناز آب

دانش را بر سر فرناز ریخت، او  جی  کشید. مهین هم از راه رسید و آب درون آب
را  بازوی فرنازنمود.  کشید و گیج و منگ می اش می کنان دست بر چهره پوف پوف

گرفتم و او را کنار کشیدم، فرانک پریسای شل و ول را تا همانجایی که پیشتر فرناز 
ایستاده بود پیش راند، دالرام و بهناز بازگشتند و آب بر سر او ریختند، تا پریسا به 

 دان را بر سرش ریخت. سومین آب خود بیاید، مهین هم آبِ
و تنشان را خشک کردیم، برایشان فرناز و پریسا را به نزدیک آتشگاه بردیم، سر 

پناه دوختند.  جان از کشیدند و چشم به آسمانة سنگینِبستری گستردیم؛ روی آن در
لرزید.  زدند و تنشان از سر تا پا می رنگ از رخسارشان پریده بود، به تندی دم می

جام ای درست کرد، بهناز و مهین آن را به دخترها نوشاندند؛  دالرام چوشاندة ویژه
کنار آتش نشستم و از تن آنان را از لرزش انداخت.  نوشیدنی تهی نشده، جوشانده

 فرانک پرسیدم:
 ـ آزمون به درستی پیش رفت؟

اند، باید درنگ کنیم به خود بیایند و از آزمودة خویش  دانم دخترها چه دیده ـ نمی
 سخن بگویند.

اندکی داشت، چرا آن ـ آنچه دیدم با دیوهای سیاهی که پیشتر دیده بودم همسانی 
 گونه بود؟

 ـ آن را چگونه دیدی؟
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ها بازنمایی کردم. دالرام چیز دیگری دیده بود،  آنچه دیده بودم را به یاری واژه
ای  بهناز و مهین هم هر کدام آنچه از سنگ بیرون کشیده شده بود را به گونه

 دگرسان دیده بودند. از فرانک پرسیدم:
 ؟ـ تو آن دیو را چگونه دیدی

 سر جنباند و گفت:
 هایی گشاد و مکنده. سر و سه پوزه، با چشمانی آتشین و دهان ـ چون ماری سه

 مهین پرسید:
 زاد هنوز اینجاست؟ ـ گرزمان

 همراه دیو به درون سنگ کشیده شد... کمی بخوابید.ـ 
همه نیازمند خواب بودیم. زیراندازهایی گستردیم و رویشان دراز کشیدیم. فرانک 

کنار آتشگاه نشسته و به آتش چشم دوخته بود. چشم بستم و در آغوش  همچنان
 خوابی آرام غلتیدم.
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خاموشی بر جهان چیره شده بود. نه جنبشی، نه آوایی، نه نوایی. چشم گشودم، بجز 
ان شناور پنداشتم در آسم میکرانه دامن گسترده بود هیچ ندیدم.  رنگ آبی که تا بی

وگوی  که پیشتر بازایستادن گفت اینبا ام. هرگز چنان آرامشی را نیازموده بودم. شده
سرودخرد را آزموده بودم، آن خاموشی چیره بر مغزم چیز  گوشاندرونی برآمده از 

رسید، نه نوایی از درون؛ گویا درون و  نه آوایی از بیرون به گوش می دیگری بود.
کران؛ من هم  بیرونی در کار نبود؛ هیچ مرزی پیدا نبود، من بودم و شناوری در آبی بی

یگانگی، تکینگی یا ناشناختگی شگفتی دانستم هستم یا نیستم؛ تنهایی،  نبودم، هیچ نمی
آزمودم و به سوی ناکجایی روان بودم که هیچ پنداشتی از آن نداشتم، سویی فرای  را می

 انجام. آغاز و بی ای بی کرانه کرانه، بی بی« سویی»، «سو»
خراش در گوشم پیچید، انگار پتک بر سندان کوبیده شده بود.  ناگهان بانگی گوش

م پیچید و به تیرگی گرایید. با شنیدن دوبارة آن بانگ سردرد آسمان آرامم در ه
از خواب پریدم. ناالن  بارة آن بانگ هشداردهنده با به گوش رسیدن سه گرفتم و

رفت.  . سرمایی گزنده تا مغز استخوانم فرومیچشم گشودم، بجز سیاهی هیچ ندیدم
هایم  ستم و نشستم. دستام را لرزاند؛ باز آن بانگ گوشم را خراشید. برخا کسی شانه

به سوی سرم شتافتند و آن را در میان گرفتند. آوای فرانک را شنیدم که فرمان داد به 
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های گرمی بر  دیدم. لب خود بیایم و هشیار شوم. سر به سوی آوا چرخاندم، هیچ نمی
ام جوشید و در پیکرم  ام نشست. بر خود لرزیدم و گرمایی از درونِ افسرده پیشانی
 با آوایی لرزان و گرفته پرسیدم: دوید.

 ـ چی شده؟
 ـ روزنه بسته شده، آتش مرده.

 بینم بانو. ـ هیچ نمی
 ـ برای دیدن نیازی به چشم نداری. بجنب، باید روزنه را بگشاییم.

دست بر پیشانی مالیدم. گیج و منگ بودم. به دالرام نگریستم، او را به سوی خود 
یش چون گچ سپید. دست روی خشک بود و روچرخاندم، پیکرش چون تکه چوبی 

ت و تلوتلوخوران به سوی ای یخ سرد بود. برخاستم، سس ش گذاشتم، چون تکهپیشانی
 کشیدم و زیر لب گفتم: گون شیشهو دست بر دیوارة  شکاف رفتم
 ـ یخ زده.

برف دگرگون  ـ آری. گرمای آتش از درون و تابش آفتاب از بیرون برف را به یخ
 یخ را بشکنیم. کرده، باید

 کنی؟ ها را روشن نمی ـ چرا چراغ
 ـ سرما همه را از کار انداخته.

گامی پس گذاشتم و آه کشیدم. مغزم به کار افتاد و دریافتم که پس از بسته شدن 
هوشی و  پناه چیره شده، همه دچار افسردگی، بی نه و مردن آتش، سرما بر جانروز
بردم، سرم را در میانشان گرفتم، با همة توان آن را هایم را باال  ایم. دست زدگی شده یخ

بانگ فریادم  فشردم و با نیرویی که در پیکرم مانده بود از ژرفای جان فریاد کشیدم.
پناه پیچید و پژواک یافت. فرانک بازویم را گرفت و مرا پس کشید. گامی  در جان

ام رفتم و  سوی کوله زنی آغاز کرد تا دیوارة یخی را بشکند. به پیش گذاشت و کلنگ
 کلنگ به دست بازگشتم و گفتم:
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ـ بهتر است به جای شکاندن یخ بر لولة آهنین بکوبیم تا از فشردگی یخ رها شود، 
اگر شل بشود و بتوانیم آن را بیرون بکشیم روزنه گشوده خواهد شد، پس از آن 

 شکنیم. دیوارة یخی را می
ند، نگاهم کرد، لبخند زد، گامی زده کشید، سر چرخا فرانک دست از کار شتاب

گونة کلنگ بر لبة لوله کوبیدم، کمی  پس گذاشت، گامی پیش گذاشتم، با سوی چکش
جابجا شدم و باز بر آن کوبیدم؛ فرانک هم جایش را سنجید و کوبش بر لوله را آغاز 

تا از جا بجنبد و از چنگ یخ  کردیم و یکی پس از دیگری بر لوله کوفتن آغازیدیم

گردد. خوشبختانه لوله چندان گرفتار نشده بود و پس از چندین کوبش از جا رها 
 جنبید و شل شد؛ آن را گرفتم و چرخاندم و آرام بیرون کشیدم؛ نخستین تکة لوله را

 ها آسانتر پیچیده و باز شدند. کردیم، دیگر تکهباز  به سختی پیچانده و

یدن گرفت. دمی ژرف فرو پناه وز با باز شدن روزنه بادی خنک به درون جان
 بردم و با بازدمی تند آنچه فروبرده بودم را بیرون دادم. فرانک گفت:

 ها را به هوش بیاوریم. ـ شتاب کن، باید بچه
ها گذاشتم، سرد  کلنگ را بر زمین نهادم. به سوی آتشگاه رفتم. دست روی ذغال

زدن خاکستر سرخی آتش بودند، آنها را کنار زدم، خاکستر زیرشان گرم بود، با کنار 

جان نمایان شد، خم شدم و آرام بر آتش دمیدم، بر سرخی آتش زیر خاکستر افزوده  بی
ای پدیدار شد و بر دامان  شد، کمی پوشال بر روی آتش ریختم و باز برآن دمیدم، زبانه

ها را پیرامون آتش کوچک گرد آوردم و هیزم بر روی آنها  پوشال آویخت، ذغال
 چیدم.

انگیخت.  دالرام را به هوش آورده بود و او را برای هشیار شدن برمی فرانک

ای کردم، برخاستم، به سوی مهین رفتم، باالی سرش نشستم و دست به کار شدم  سرفه
 تا او را به هوش بیاورم.
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. فرانک سرگرم نوشیدنی درست کردمبرایشان پس از به هوش آمدن دوستانم، 
زنی بر دیوارة  نگ شدم تا شکاف را بگشایم. کلنگدست به کل رسیدگی به آنان شد.

درپی کلنگ بر  یخی چندان به درازا نکشید و با شکستن الیة یخی کار آسانتر شد. پی
ای که در  ریخت. با سنجة لوله هایی از دیواره فرومی زدم و با کشیدنش الیه برف می یخ

نباشته شده است؛ تا نیمه دانستم چه اندازه برف در برابر شکاف ا برف رانده بودیم می
کرد. لبخند بر  واق سگی به گوشم رسید که پارس می پیش رفته بودم که بانگ واق

کشی  لبانم شکفت، با نیروی بیشتری کندن برف را پی گرفتم. با شنیدن آوای پنجه
زنی کشیدم تا مبادا او را زخمی کنم. پا پس  فس او دست از کلنگ سگ بر برف و فس

ها را بر  و نزدیک آمدند. روشنایی چراغ دننم را فراخوانم. برخاستم و دوستاکشید
فس  ریخت. آوای پنجه کشیدن و فس اندک می جایی انداخته بودیم که برفش اندک

چهرة که بخشی از دیوارة برفی فروریخت و  شد تا این بیشتر می دم به دمکردن سگ 
برایش دست زدیم شادی از  زیبای سگی چهار چشم نمایان شد. شادمانه جی  کشیدیم و

تراوید و جنبش زبان سرخ و درازش برانگیزندة شادی بود.  چشمان درخشان سگ می
 بیرون آمده از میان برف را به نوازش گرفتیم. به سویش شتافتیم و سرِ

پناه تابیدن  سگ را از درون برف بیرون کشیدیم، پرتوهای آفتاب به درون جان
تنها دُم که سر تا پای  شد و نه ادی یک جا بند نمیگرفت. دوست پشمالویمان از ش

و آب دادیم؛ سپس  کرد. به سگ خوراک موس می د و موسدا پیکرش را تکان می
 پناه بیرون خزیدیم. یکی از جان یکی شکاف را گشودیم و

درخشید. آسمان آبی  کوهستان یکپارچه سپید شده بود. خورشید در آسمان می
پیوست. بادی نوازشگر وزان بود و  نمود که از هر سوی به سپیدی می ای می کرانه بی

پراکند. چرخیدم و گرداگردم را از نگاه  سو می سو و آن آوای پرندگان را به این
بردم، پیکرم را رها کردم و به پشت روی  گذراندم. شادمانه جی  کشیدم. سرم را باال

چشم به پرواز  یرون دادم وب تند هوییآن را با  م،دمی ژرف فرو بردبرف افتادم. 
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کردم که  داشتم با نگاه پرواز کبوترها را دنبال می .آسمان دوختم در کبوترهای سپید
د. ای برفی به سرم خورد. تا سر بلند کردم گلولة دیگری به رویم خور گلوله
 کنان از جا برخاستم، نشستم و با سرانگشتانم برف از چهره زدودم. پوف پوف

درپی گلولة برفی  خندیدند و پی بازی آغاز کرده بودند، شادمانه می دخترها برف
ای درست کردم و به سوی دالرام  لهکردند. گلو به سوی هم پرتاب میدرست کرده و 

خورد تا سر برگردانم بهناز و مهین دو  ای به پس سرم دم گلوله پرتاب کردم، همان
 گلوله بر سرم کوبیدند. خندان از جا جهیدم و دست به برف شدم.

دوید و هر بار  سو می سو و آن کرد، به این سگ چهارچشم شادمانه پارس می
تکاند. شادمانه زمانی را به  ایستاد و سر تا پایش را می زدیم می ای به او می گلوله
  زنان روی برف وخیز فراوان، دم یم و شادابی بازیافتیم. پس از جستزی گذراندبا برف
 دالرام گفت: یم.نشست

گنجید که دیدارِ آن اژدها ما را تا آستانة مرگ بکشاند؛ به  ـ در پندارم هم نمی
 آلود کرد. که خواب از سرمان بپراند همه را خواب جای این

 فرانک رو به او گفت:
بینی کرد که فرجام برخورد با آنها  توان پیش هستند، هرگز نمیکار  ـ دیوها وارونه
 چه خواهد بود.

هایش گذاشت.  سر سگ را که کنارم نشسته بود نوازش کردم، سر روی دست
 پریسا پرسید:

 ؟ـ این سگ از کجا پیدایش شد؟ نکند پری باشد
 2«ورورانخ»و به سوی  بلند کرد سر ،هایش را جنباند ای کرد، گوش دره سگ دهن
پریسا لبخند زد از دور دست در کوهستان پیچید.  ها زوزة گرگ. آوای چشم دوخت

  و گفت:
                                                           

 ـ خوروران: غرب2
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 .. بهتر است برایش نامی برگزینیم.ـ چه سگ خوبی.
 فرناز گفت:

 است. 2«گوش زروین»ـ تنها نام برازنده برایش 
پارس کرد، دم جنباند و به سوی فرناز رفت، گویا از نام پیشنهادی او خوشش  سگ

 آمده بود. فرناز او را نوازش کرد، به نام فراخواندمش، نزدم بازگشت، کنارم نشست
 . بهناز رو به پریسا پرسید:و به فرناز چشم دوخت هایش نهاد دوباره سر روی دست

 دیدی؟ـ دیو بیرون آمده از سنگ را چگونه 
 پریسا آه کشید و گفت:

 ـ هیچ به یاد ندارم چه دیدم.
 ـ تو چی فرناز؟

 فرناز شانه باال انداخت و گفت:
 انگیز بود. بر دانم چه دیدم، تنها به یاد دارم که بسیار سیاه و ترس ـ هیچ نمی

 فرانک پرسید:
 جان، به یاد داری چگونه از خواب بیدار شدی؟ ـ شهین

 نکردی؟ـ مگر تو بیدارم 
گذرد؛ نالة  یافتم پیرامونم چه می ـ نه. آنچنان در خود فرو رفته بودم که هیچ درنمی

 1«خُفتک»تو مرا به خود آورد؛ نخست درنیافتم چه روی داده، پنداشتم که گرفتار 
ات را جنباندم که بیدارت کنم؛ هنگامی که چشم گشودی و درخشش  شانهای،  شده

 .چشمانت را دیدم به خود آمدم
 درخشید؟ ـ چشمانم می

                                                           

نگهبان پل چینود شناسانده شده که روان درگذشتگان را از  ،گوشِ مینوی گوش: در اوستا سگ چهارچشمِ زروین ـ زروین2
کند تا آنان بتوانند با  کند و با پارس کردن دشمنان را از روان پرهیزکاران دور می گیتی به گیتی دیگر راهنمایی می

 آسودگی از پل جداکنندة دو گیتی بگذرند.
 ـ خفتک: کابوس1
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 ـ آری.
 سر بلند کرد و به آسمان نگریست و افزود:

 ـ چشمانت یکپارچه آبی بود.
 دست بر سر سگ نهادم و انگشتان نوازشگرم را جنباندم. دالرام پرسید:

 ـ چگونه بیدار شدی؟
 سر جنباندم و گفتم:
 را شنیدم. خراشی چون زنگِ کوبیده شدن پتک بر سندان ـ سه بار بانگ گوش

 فرانک خندید. به او نگریستم و پرسیدم:
 خندی؟ ـ چرا می

سنج  خرد خودت بوده، زمان ای برخاسته از آثن ای که شنیده گونه ـ بانگ زنگ
 ات در زمان درست زنگ بیدارباش زده است. شده کوک

 شانه باال انداختم و هیچ نگفتم. دالرام پرسید:
 ـ بهتر نیست راه بیفتیم؟

 سخ داد:فرانک پا
 ـ نیاز به خوردن و نوشیدن داریم.

پناه رفت. بهناز و مهین هم به دنبالش رفتند.  دالرام از جا برخاست و به سوی جان
و دربارة آزمونی که از سر فرانک از فرناز و پریسا خواست رو به خورشید بنشینند 

ای  دالرام تابهپناه رفتم.  گذرانده بودند درنگ کنند و بیندیشند. برخاستم و به جان
داد تا گرم شوند. بهناز و مهین  های پخته را درونش تفت می روی آتش نهاده و گوشت

 هم سرگرم برچیدن زیراندازها بودند. از دالرام پرسیدم:
 ـ کاری هست انجام بدهم؟

 با نگاهی سرشار از مهر به چشمانم چشم دوخت. خندیدم و پرسیدم:
 ام؟ خ درآوردهکنی؟ شا گونه نگاهم می ـ چرا این
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ها بیرون آورده  هیچ نگفت. به یاری بهناز و مهین رفتم. هر چه از کولهخندید و 
پناه بیرون  ها را بستیم و یکی یکی از جان بودیم را سر جایشان بازگرداندیم و کوله

جوش،  های ویژه با آب دان بردیم. دالرام پس از آماده کردن گوشت و پُر کردن آب
. بیرون رفتیم پناه مانده بود را گرد آوردیم و هرچه در جان. آتش را خاموش کرد

تا رستاخیز  را گسترده بودند. گردش نشستیم گساری خوان می بهناز و مهین
ها را برداشتیم،  ر کرد، همه با هم جامها را پُ باشکوهمان را جشن بگیریم. فرانک جام

 گفت: ای گوشت به سگ داد و تکه فرانک
 .نویافته دوستِـ برای تندرستی 

 ها را سر کشیدیم. نوش باد گفته و جام
خندان جام از خوان ها را دوباره پُر کرد. ها را بر زمین نهادیم فرانک آن تا جام

ربودم، نوش بادی گفتم و آن را سر کشیدم. هویی ژرف از بُن جان برکشیدم. دوستانم 
 از سرزنش گفت: نگریستند. دالرام آهسته با گویشی آکنده زده مرا می شگفت

 ـ همین را کم داشتیم که به خودت نوش باد بگویی.
 جام خود را برداشت و گفت: دالرام

 ـ برای افزونیِ شادی شهین.
ها را برداشتند همگی چشم به من دوختند. پشت چشم نازک کردم،  دوستانم جام

نگویم دانستم تا نوش باد  تکشان نگریستم، می سر خماندم، به چشمان خواهشگرِ تک
نگ دراز کردم. ابروان فرانک نخواهند نوشید. دست از سر سگ کشیدم و به سوی تُ

نگ را برداشتم و جام تُهایش جنبیدند. دالرام ابرو در هم کشید.  تا به تا شدند و لب
 برداشتم و گفتم: را جام نگ را نهاده،خود را پُر کردم. تُ

 ـ برای افزونی شادی در جهان.
 گفتیم:همنوا با هم 
 ـ نوش باد.
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 ای گوشت برداشتم و تکهها را سر کشیدیم. جام تهی را روی خوان گذاشتم و  جام
م و زیر دندان فشردم، رو به فرانک ام راند گذاشتم، آن را به سوی لپدر دهان 
 پرسیدم:

خرد گزارشی  ها از زمان و چگونگی آگاه شدن مردمان از آثن داستان ـ آیا در کهن
 داریم؟

 و در پاسخ پرسشم گفت: در دهان گذاشت گوشت تکة کوچکی فرانک
 خرد. شده از آثن آگاه نمادی است از مردمانِ« کاوه»ـ 

 بهناز پرسید:
 ـ مگر کاوه نماد جنبش دادخواهی نیست؟

 فرانک رو به او پاسخ داد:
ر داستان نمادین هر کس، چیز، جانور، دـ نمادهای کهن پیچیده و چندپهلو هستند. 

نهاد یا ، خاندان، تواند نمادی باشد برای سخن گفتن از روزگار و سخنی می رویداد
تک  ها باید تک داستان روی در بررسی کهن چرخشی فرهنگی و شاروندی، بدین

ا روش ساختار آن ب شناختیِ پدیدارشناسانه و ژههای سازندة داستان با روش وا واژه
 آغازین آنها آشکار شود.ساختارشناختی پژوهیده شوند تا چیستی و کارکرد 

به « جادو»برای سخن گفتن از پدیدة « کَوَ»های کهن به گونة  در زبان« کاوه»واژة 
دگرگونش یافته « کی»و « کاوی»، «کوی»های  که در گذر زمان به گونه رفته می کار

جهان هستی، جادو نیز دوگانه بوده  «دوبُنی»در باور مردمان باورمند به بنیاد  است.
شده در پی  وردهها و جادوی سپید پر«دیو»جادوی سیاه برآمده از پیوستگی به  است:

خرد و آگاهی از درونی  آثن «سوی روشنِ»ا آشنایی ب .2ها«اَثورا»یا  ها«پری»آشنایی با 
امید که به های جادویی، به خودباوری مردمانی انج بودن خاستگاهِ نیروها و توانمندی

  .آنان باورانده شده بود که بندگانی ناتوان و در بندِ خواست دیوها هستند
                                                           

  ـ اثورا: روشنایی برتر2
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خرد و جایگاه  گذاری کیش مهر، پیدایش دانش دربارة آثن نخست بنیان خشتِ
بود. رویدادی که  گیتیچگونگی آغاز، روند و فرجام رویدادها در چرایی و مردم در 

 انجامید. 2«بُنی سه»به به پدیداری کیشی نو بر بنیاد باور 
گرد آمده در انجمن گاوِ برمایه، دانش و بینش تازه  پرورانِ ورزان و بینش دانش

به دست  انجمن از نابودیپس  ای گسترش دادند که رد را به اندازهخ دربارة آثن
شده در  آن چشمة نوپدید از جوشیدن بازنایستاد و تخم پراکنده مردان، دین شاه

زمین را آبیاری کرد تا جوانه بزند، ببالد و شاخسار بگستراند. پراکندن دانش  ایران
خرد در میان مردمان کوچه و بازار جنبشی دادخواهانه پدید  برآمده از شناخت آثن

از سوی روزبانان ضحاک پایان داده  شده کشتار آئینی جوانان به بند کشیدهآورد تا به 
 شود.

خرد، با گذر از چرخة  از دانش برآمده از شناخت آثن شدهبرخوردار دادخواهانِ
شده در پی پویا  چهارم و گام نهادن در راه گشوده سوفیانة برآمده از پویایی چاکرای

گشودند و باورهای دینی را به پرسش  شدن چاکرای پنجم، زبان به پرسشگری می
به دادخواهان این توانایی،  شده در پی انباشت دانش وری پرورده گرفتند. سخن می
مردان فریبکار چون کوهی از آهن  دین داد که در برابر شاه باکی و استواری را می بی

  بایستند و به روشنگری و رسواسازی بپردازند:
ــا »  بفرمـــود پـــس کـــاوه را پادشـ

 

 که باشد بـدان محضـر انـدر گُـوا     
 

 برخواند کاوه همـه محضـرش  چو 
 

 سـبک ســوی پیــران آن کشــورش  
 

                                                           

. نقش آفرینی سه زن 2های گوناگون دارد که عبارتند از:  زش داستان پیدایش کیش مهر بازتاببُنی در پردا ـ سه2
روند  . سه برادر که به جنگ اژدها می3داری سه مرد )ضحاک، کاوه، فریدون(؛  . میدان1)فرانک، شهرناز، ارنواز(؛ 
سی گُرز گاوسار )سر مفرغی یا دوجنسی و دستة جن . ساختار سه6دَهاکَ؛  . سه سر بودن اَژی4)کتایون، برمایه، فریدون(؛ 

خواری(؛  خواری، مردم در به زیر فرمان آوردن ضحاک )پدرکشی، گوشت ای بودن کنش اهـریمن مرحله . سه5 چوبی(؛
. سه بار ظاهر شدن سروش 8ای بودن گسیختن فرّه از جمشید )پیوستن آن به ایزدمهر، فریدون و گرشاسپ(؛  مرحله . سه6

مشیر از سوی . سه بار ضربه زدن با گُرز و سه بار زخم زدن با ش1بر فریدون به هنگام رفتن وی به جنگ ضحاک؛ 
 رنواز )سلم، تور، ایرج(.ز درآمیختن فریدون با شهرناز و ا. زاده شدن سه فرزند ا20فریدون به ضحاک؛ 
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 خروشـــید کـــای پـــایمردان دیـــو
 

ــده دل از تــرس گیهــان   خــدیو بری
 

ــد روی  ــوی دوزخ نهادیـ ــه سـ  همـ
 

 هــا بــه گفتــار اوی   ســپردید دل 
 

ــوا    ــدر گُ ــر ان ــدین محض ــم ب  نباش
 

ــا     ــم از پادش ــز براندیش ــه هرگ  ن
 

 خروشید و برجست لرزان ز جـای 
 

 بســپرد محضــر بــه پــای بدرویــد و 
 

... 
 

  
 

 مِهـــان شـــاه را خواندنـــد آفـــرین
 

 کـــه ای نـــامور شـــهریارِ زمـــین 
 

 ز چرخ فلک بـر سـرت بـاد سـرد    
 

ــرد   ــتن بـــه روز نبـ ــارد گذشـ  نیـ
 

 گــوی ی خــام چــرا پــیش تــو کــاوه
 

ــان هَ  ــرخ  بس ــد س ــاالن کن  روی م
 

ــو   ــانِ ت ــه پیم ــا ب ــر م ــی محض  هم
 

ــدرو  ــو بـ ــان تـ ــد ز فرمـ  د، بپیچـ
 

ــامور ــی نــ ــخ آورد زود کَــ  پاســ
 

ــنُود   ــد شُ  کــه از مــن شــگفتی ببای
 

 که چون کاوه آمـد ز درگـه پدیـد   
 

 دو گــوش مــن آواز او را شــنید   
 

ــت    ــوان درس ــن و او ز ای ــانِ م  می
 

 یکــی کــوه گفتــی ز آهــن برُســت 
 

 همیدون چُنو زد به سر بر دو دست
 

 شِگفتی مـرا در دل آمـد شکسـت    
 

 نــدانم چــه شــاید بُــدن زیــن ســپس
 

 2«راز سـپهری ندانسـت کـس   که  
 

رسته از بند ناآگاهی، نادانی و ترس در پی بارها خیزشِ ناکام، هرچند  دادخواهانِ
ای از دانش و بینش برخوردار شده بودند که  بودند، به اندازه« گوی خام»همچنان 

  همگانی دگرگون کنند: «رستاخیزِ»ش دادخواهی را به بتوانند جنب
 پشتِ پایاز آن چرم کاهنگران »

 

ــم درای   ــام زخـ ــند هَنگـ  بپوشـ
 

 همان کاوه آن بر سر نیـزه کـرد  
 

 همانگه ز بازار برخاسـت گَـرد   
 

 خروشان همی رفت نیزه بدسـت 
 

 پرســت کــه ای نامــدارانِ یــزدان 
 

 کســی کــو هــوای فریــدون کنــد
 

 سر از بند ضـحاک بیـرون کنـد    
 

                                                           

 .116-120، ب 58ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 ســت بپوییــد کــین مهتــر آهــرمَن
 

 سـت  دشـمن آفرین را به دل  جهان 
 

 همی رفت پیش اندرون مردِ گُرد
 

 2«سپاهی برو انجمن شد نه خُـرد  
 

 ها را لبریز کرد. پریسا گفت: نگ را برداشت و جامتُ فرانک درنگید،
ـ بر پایة آنچه گفتی، کاوه نمادی بوده است برای سخن گفتن از داستان جنبشی 

که با در هم شکستن ترس جو  گستر، دادخواه، فریادخواه و پادشاه فرهنگی، دانش
خرد آشنا  خردی، مردمان را با چیستی و کارکرد آثن برآمده از ناآگاهی، نادانی و بی

روی  بدین نان از آگاهی، دانایی و خرد به ایشان خودباوری داد؛کرد و برخورداری آ
 برانگیزانندة دیوها را پدید اِتریبا دریافت این نکته که کشتار آئینی بیشترین نیروی 

مردان تازی را به آزاد کردن جوانان در بند شده برای  دین آورد، در نخستین گام شاه می
 کرپانی شدن و پایان دادن به کشتار آئینی وادار کردند.

مردان  دین شد، پایداری دُژفرمانروایی شاه دین با خون آبیاری میبارِ  ـ آری. دار بی
با وادار شدن ضحاک به آزاد کردن  گستر وابسته به خونریزی بود، پرور و دین دین

فرمانروایی تازیان فروریخت و زمینه را برای دُژفرزند کاوه یکی از سه پایة تخت 
های برآمده از دین «داد بی»های استوار بر به دار زدنِ آزادگان با دستاویزِ  فروپاشی پایه

 وار آماده کرد. آزاری تازیانه و مردم
 فرناز گفت:

 .اند ها پنهان کرده داستان شگفتی را در کهنرازهای  نیاکانمان که چنینآفرین بر ـ 
 مهین پرسید:

 ـ آهنگر خوانده شدن کاوه چه رازی دارد؟
های کهن ایرانی، برخی واژها و آواها در گذر زمان،  ـ در روند دگرگونی زبان

ن های چنا نمونهاند. یکی از  ری شدهپیرو الگوهایی ویژه جایگزین واژها و آواهای دیگ
ها است، مانند:  در ریخت کهن واژه« ث»به جای واژ « ه»، نشستن واژ هایی نیجایگزی

                                                           

 .133-118، ب 51ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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آن در  که ریخت کهن« میهر»بوده یا « اَثورامزدا»که ریخت کهن آن « اَهورامزدا»
بر زبان رانده « آثن»نیز در ریخت کهن به گونة « آهن» بوده؛« میثرَ»زبان اوستایی 

خوانده شدن کاوه نمادی بوده برای سخن گفتن از توانایی او برای « آهنگر»شده.  می
 برداری از آن. خرد و بهره دست یافتن به آثن

 کوشی و گونه که بیرون کشیدن آهن از خاک و سنگ نیازمند دانش، سخت همان

آموزش،  خرد نیز به آثن برداری از ابزارهای پیشرفته و آتشی فروزان است، بهره

نیاز دارد و بدون دمیدن بر آتش خودشناسی به گی و ابزارهای کارآمد پرورش، ورزید

تان مهرپرسخودشناسی  ورزیدگی در آهنگری، بر دانشِ انجامد. فرجام نیک نمی

« دین»چیستی، کارکرد و چرایی پدیدار شدن  شناخت آنان دربارة درختِ افزود و می

 د.کر را پُربارتر می های دینی«آئین»و 

گیری  زمینازگوکنندة دستاوردهای کسانی است که با رستن از داستان کاوه ب

کرانه به پرواز  پر گشوده بودند تا در آسمان بی، بینی سوفیانه خودبزرگ برآمده از

 درآیند.

 خود را برداشت و گفت:جام بهناز 

 پرواز در آسمان دانش و بینش را بیازمایند. ـ به امید روزی که همة مردمان

پریشان را برداشتیم. نوش بادی گفتیم و باده نوشیدیم. هویی کشیدم و گیسو  ها جام

دوستانم که  درنشانی از شوریدگی کردم. گرمایی شورانگیز پیکرم را در بر گرفت. 

دیدم. چنگ در گریبان انداختم و به تکان دادن  می کمتر از من نوشیده بودند نمیجا

 گفت:پیراهنم پرداختم. دالرام رو به فرانک 

استوار گشت؛ آن بُن سوم هم آشکار شدن « بُنی سه»ـ گفتی کیش مهر بر باور به 

 واژة چگونگی آغاز، روند و فرجام رویدادها بود. خودچرایی و جایگاه مردمان در 

یا « خورشید»برای سخن گفتن از مهر واژة گوید؟ آیا  ای سخن می از چه پدیده« مهر»
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رسیدن روزی روشن پس از آن شب آیا نمادی بوده از فرا ؟ساخته شده بود« آفتاب»

 زمین پدید آورده بودند؟ مردان و دین تازی برای ایران دین دیریازی که شاه
پدید آمده بود جهان را میدان ستیز و « دوبُنی»کیش نخستین که بر بنیاد باور به ـ 

ی که کیش نخستین نمایاند. در جهان نبرد دو گوهر آغازین و برآمدگان از آن دو می
شناساند تنها دو گوهر آغازین در چرایی و چگونگی آغاز، روند و فرجام رویدادها  می

جو.  ابزاری بود در دست دو گوهر ستیزهاندرکار بودند، در چنان جهانی گیتی  دست
دن گیتی و همة باشندگانش، بستری فراهم انگاری و ابزار به شمار آور همان دوگانه

 آوردن دین تازی.کرد برای سر بر
دارای  پنداشتن، مردمانِ میدان جنگ دو گوهر را گیتی نمایی بنیاد جهان و دوگانه 

داشت که پیوستن به یکی از سو را برگزینند و سرباز یکی از  توانایی گزینش را وامی
های اندکشان  ها و آزموده ناگزیری، مردمان از دانسته دو سپاه شوند. در چنان گزینشِ

گرفتند تا سوی نیرومندتر را شناسایی کرده و بدان بپیوندند. در یک سو جهان  بهره می
ها پس از سپری  تاریکی و دیوهای برآمده از آن بود که پیوستگان و وابستگان بدان

 های روزگاری برآمده از دیوانگی، با دست یافتن به نیروها و توانمندی کردن پریشان
گر،  پرور، دلیر، ستیزه باف، کین یاوه ،ودباور، خونسرد، خ«جادوی سیاه»برآمده از 

فرمانروایی، کامرانی و آسایش دُژشدند و دیر یا زود به  جو می افروز و جاه جنگ
که تنها های برآمده از آن بودند  یافتند؛ در سوی دیگر جهان روشنایی و پری دست می

ورزی، آزمایش و  به یاری پندارپروری، اندیشه تا مردمان بودند هشداردهنده و راهنما
ها  دانش پدید بیاورند، بینش بپرورانند، خرد بورزانند و برای گذر از دشواری ،پژوهش
. رسیدن به جاه از راه جادوی سیاه کوتاه و آسان بود، چراکه تنها باید ندبجوی چاره

د و از پیامدهای شیرینش جویانه برسن پذیرفتند تا به آرزوهای جاه بند و بندگی را می
گذر پیش رو بود  شوند، در سوی دیگر راهی ناآشنا، ناهموار، دراز و سخت کامیاب
 نمود. پایان می که بی
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برخوردار  که سودمندی دیوپرستی برای دیندارانِ «بین کوتاه»و « دانش کم»مردمان 
 شدند و پذیرش می 1«خواسته»و  2«جاه»دیدند، شیفتة  های جادویی را می از توانمندی

 پنداشتند، چراکه روندگان به دنبال را ناسودمند می ها های پری هشدارها و راهنمایی
رسیدند و نه به خواسته، هرچه هم داشتند در  پروری نه به جاه می بینشو  ورزی دانش

ها  پس از سال از آنان دادند و بسیاری های خود به باد می ها و پژوهش راه آزمایش
دادند  تالش و دست یافتن به دانش و بینش به سرسپردگی و بندگی خدایگانی تن می

به جاه و ای از دانش و بینش نداشتند و تنها با پذیرش بندگی خدایان  که هیچ بهره
 خواسته دست یافته بودند.

ورد و آ بینی و خودکامگی پدید می خودبزرگ ،پیشرفت در میدان جاه و خواسته
داشت که  گویی و سرزنش دیگران وامی برخورداران از جاه و خواسته را به یاوه

نداشت. آزمندان، « توزی کین»و « ورزی رشک»، «آزمندی»پدیداری  پیامدی جز
ای که یکی پس از دیگری سر  خودکامه جویِ جاه توزانِ ورزان و کین رشک
نش روی در راه دانش و بیره در برابر آن، .افروختند برمیآتش جنگ  آوردند و برمی

 سوی بهرا  پرورد. منش و روشی که دانشمندان و بینندگان داری می فروتنی و مردم
سرایی و به دوش کشیدن خویشکاری آموزگاری و سرودن دانش در گوش  سخن

از خرد و آگاه شدن از  همگانی کرد که پیامدش برخورداری دیگران راهنمایی می
  در گیتی و گیتی دیگر بود.پیامدهای ناگوار دیوپرستی 

اندیشی و تالش برای یافتن  کیش از ساده پیروِ دور شدن فرهیختگان و فرزانگانِ
های زودگذرِ آمیخته با  هایی دربارة چرایی گرایش مردمان به خوشی پاسخ به پرسش

راهنمایی کرد و با دست « شناسی مردم»ریزی دانش  آنان را به سوی پی ،درد و رنج
ی دارد که از «فرَوَهر»، «کالبد»و  «پیکر»یافتن ایشان به این دانش که مردم فراتر از 

                                                           

 ـ جاه: قدرت2
 ـ خواسته: ثروت1
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گذاری  ای برای بنیان ناپدیدی برخوردار است، روزنه اندوختة دانشی و بینشی کران
 کیشی نو گشوده شد.

های آغازین و دین تازی به پدیدار شدن  ش کیش نخستین، دینگونه که پیدای همان
زندگی  یو پیوندها ها ند که بر پایة آنها همة ویژگیهایی انجامیده بود مرزها و پیمان

شد، کیش نو هم دانش و بینش  ریزی می خانوادگی مردم پی خانوادگی و برون درون
و بر پایة آن باورهای دگرسان آورد  پرورد که باورهایی دگرگونه پدید می ای می تازه

ها و  آمد تا برای زندگی مردمان پیرو کیش مهر ویژگی هایی پدید می مرزها و پیمان
 ای پدیدار کند. خانوادگی دگرگونه خانوادگی و برون درونپیوندهای 

دیدند که باورها، مرزها و  های آغازین می بازماندگان کیش نخستین و همچنین دین
مردان را به جاه و  دین شاهاز پذیرش برتری جهان تاریکی و دیوها،  های برآمده پیمان

ها و زنان  ی زمین ستیزی، بدکارگی، نابارور بجز گسترش زندگی خواسته رسانده و آنان
. ندآمیخته با درد و رنج هیچ دستاوردی نداشت های زودگذرِ و سرگرمی به خوشی

بندگی خدایان و خدایگان نیز که چنان  مردمان گرفتار در بندهای پیدا و پنهانِ
های درونیشان سازگار نبود از نابرابری، ستمگری و  زندگی نابهنجاری با گرایش

به جایی رسیده بود  ردان به ستوه آمده بودند و کارم دین ناپذیر شاه خواهی سیری افزون
ای برای  کارنامهنمایانه  وارونهنویسانده بودند تا « محضری»ناچار  مردان به دین که شاه

به  «دادگری»و « گویی راست»، «کِشتن تخم نیکی» خود بتراشند و وانمود کنند که بجز
  اند. کاری سرگرم نبوده

مردانِ دین تازی به سراشیب واپسین  دین فرمانروایی شاهدُژدر چنان روزگاری که 
ند که به درستی دارمِهتران و کِهتران را وا بر آن شدند که آنانچلة خود افتاده بود، 

دست  چپاول و هم 1«خوان»مِهتران نشسته بر سرِ  .2گواهی بدهند« نامه دروغ»آن 
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گواهی دادند؛ « نامه دروغ»مردان از ترس همداستان شدند و بر درستی آن  دین شاه
شده از چند و چون دین، چرایی پدیدار شدنش و  دیده و آگاه دم کِهترانِ ستم همان

 .2دند، خروشِ دادخواهی برآورفرمانرواییدُژمردان به  دین شاه چگونگی دست یافتن
آشکار شدن جایگاه مردمان در چرایی و چگونگی آغاز، روند و فرجام رویدادها، 

شکست  های برآمده از باور به جایگاه دو گوهر نخستین را در هم می مرزها و پیمان
شده از  آگاه کرد. مهرپرستانِ میهای جایگزین را پدیدار  و نیاز به مرزها و پیمان

افکندند و بر پایة آن مرزها  ای پی می ، مرزهای تازههای نهفتة خود دینجایگاه و توانم
آوردند تا بستری بارور برای بازپروری فرهنگ و نوسازی  های نوینی پدید می پیمان

از شده  کیش مهر برای دگرگون کردن جهانی به تباهی کشیده شاروندی فراهم شود.
کننده و  مردان نیازمند در هم شکستن مرزهای بازدارنده، تباه دین سوی دینداران و شاه

های نوین  ویرانگر گذشته و پدید آوردن مرزهایی تازه بود تا در چهارچوب آنها پیمان
های پیشین شود و هر کس جایگاه، پایگاه و خویشکاری خویش را  جایگزین پیمان

 برای آبادی جهان و واالیش خویش به کار بگیرد.بشناسد و توان و زمانش را 
نیز « داری پیمان»ساخته شد و پس از آن « پیمان»برای سخن گفتن از « میثرَ»واژة  کهن

 .1ان شدهای پُرآوازة ایرانی از ویژگی« آزادگی»و « آزادی»همانند 
  دالرام سر جنباند و گفت:

ستیزی، بدکارگی،  گسترش زندگیمردان بجز  دین ـ گفتی که دُژفرمانروایی شاه
آمیخته با درد و رنج هیچ  های زودگذرِ ها و زنان و سرگرمی به خوشی ی زمین نابارور
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 های پردازان کهن کیش مهر را دارای ویژگی دستاوردی نداشت، پس از این روی داستان
 اند؛ دو ویژگی برشمرده شده برای فریدون: گونه شناسانده«دانش»و  گونه«باران»

 جهان را چو باران بـه بایسـتگی  »
 

 2«روان را چو دانش به شایستگی 
 

و  هرساندآسیب  سویی، دین تازی با فراگیر کردن کشتار جوانان به کشاورزی از
بافی  پراکنی و یاوه ، ازدیگرسو، دروغه بودکرده انگیز مردمان را برای فرزندآوری بی

 داشت. بازمی مردان مردمان را از دست یافتن به دانش دین شاه
 بهناز گفت:

ی دیگر در «نهاد»آیا در شاهنامة فردوسی همانند نمودن زایش فریدون به آمدن ـ 
های تازه برای پندارپروری،  جهان، سخن گفتن رمزگونه از پدیدار شدن مرزها و پیمان

 ورزی، گفتار و کردار بوده است؟ اندیشه
های راهبردی در  ریزی پیمان تازه و پی پرور آن مرزبندی ـ آری. فرهیختگان کیش

و « گفتار نیک»، «اندیشة نیک»گانة  در سهای فشرده  به گونهرا  چهارچوب آنها
 اند. بازگو کرده« کردار نیک»

ـ پدیدار کردن مرز یک چیز است، نهادینه کردن آن چیز دیگر؛ پیدایش کیش 
هایی پنهانی  به پیدایش پیمانای پدید آورد که آن مرزهای تازه  مهر مرزهای تازه

 و نهادینه داران نیز پژوهش، آموزش و پرورش نوکیشان را سازماندهی انجامید، پیمان
تا دانش، پژوهش، آموزش و پرورش با به دام افتادن و کشته شدن فرهیختگان  کردند

و فرزانگان از پیشرفت و گسترش بازنماند. پس از در هم شکستن دُژفرمانروایی 
را جایگزین سامانة « کشورداری»مردان، مهرپرستان سامانة پادشاهی استوار بر  ندی شاه
کردند تا واالیش فرهنگی و دگرگونش شاروندی از  1«سیاست»مردی استوار بر  دین شاه

  فراروندگی پایداری برخوردار گردد.
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های گوناگون،  در زمینه« پیمان نوین»ریزی  مهرپرستان به برگزیدن راهبرد پی
دنبال « سه گام»ای دارای  را با برنامه« روشنایی»آرمانِ بازگرداندن مردمان به سوی 

توانستند فرزندان خود را از دید و دسترس روزبانان  کردند: در گام نخست، تا می
داشتند تا از در بند و کرپانی شدن آنان پیشگیری کنند؛ فرزندان  ضحاک دور نگه می
شدند تا  پروران سپرده می ورزان و بینش روزبانان به دانش شده از دور پنهان نگاه داشته

؛ این دور از چشم روزبانان از آموزش و پرورش بایسته و شایسته برخوردار شوند
بازگو شده « فرانک»های ایرانی در داستان  داستان بخش از تکاپوی مهرپرستان در کهن

و فراگیر کردن آن « هیجنبش دادخوا»مهرپرستان با برپا کردن . در گام دوم، است
پرده، توانستند  بی« رسواسازیِ»و « روشنگری»، با پیش گرفتن 2پس از بارها شکست

شدگان و پایان دادن به کشتار آئینی بکنند. ان را وادار به آزاد کردن دربندمرد دین شاه
ه مردان باید دست ب دین در گام سوم، مهرپرستان برای پایان دادن به دُژفرمانروایی شاه

را در هم بشکنند و  «سپاه پاسداران ضحاک»شدند تا نیروی سرکوبگرِ  می« رزگُ»
روی پس از فراهم شدن زمینه از سوی جنبش  جهان را از بند و بندگی برهانند. بدین

 دادخواهی، مهرپرستان برای برداشتن گام سوم آماده شدند:
 فریدون چو گیتی بران گونه دید»

 

 دیدجهان پیش ضحاک وارونه  
 

 سُوی مـادر آمـد کمـر بـر میـان     
 

 بــه ســر بــر نهــاده کــاله کیــان 
 

 ام ســوی کــارزار کــه مــن رفتنــی
 

 1«ترا جز نیایش مبـاد ایـچ کـار    
 

روی  کاری ساده نبود، بدین« مردان دین سپاه پاسداران شاه»رفتن به کارزار در برابر 
افزاری پیشرفته و کارآمد نیاز  جنگکاری بودند و هم به  مهرپرستان هم نیازمندِ پنهان

  داشتند:
                                                           

های ایرانی با نماد کشته شدن هیجده پسر کاوه و خورانده شدن مغزشان به مارهای  داستان ها در کهن ـ از آن شکست2
 ضحاک یاد شده است.

 .146-146، ب 60ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 فریدون سبک ساز رفتن گرفـت »
 

 سَخُن را ز هر کس نهفتن گرفت 
 

 برادر دو بـودش، دو فـرّخ هَمـال   
 

 ازو هــر دو آزاده مِهتــر بســال   
 

 یکـی بـود ازیشـان کتـایونش نــام    
 

 ی شـــادکام دگـــر نـــام بَرمایـــه 
 

 فریــدون بدیشــان ســخن برگشــاد
 

 ای دلیـران و شـاد  که خرّم زیید  
 

 که گردون نگردد بجـز بـر بهـی   
 

ــی     ــاله مه ــازگردد ک ــا ب ــه م  ب
 

ــران   ــده آهنگــ ــد داننــ  بیاریــ
 

ـ    رز فرمـای مـا را گـران   یکی گُ
 

 چو بگشاد لب هـر دو بشـناختند  
 

 بــه بــازارِ آهنگــران تاختنــد    
 

 هر آنکس کزان پیشه بُد نامجوی
 

 بســـوی فریـــدون نهادنـــد روی 
 

 زودجهــانجوی پرگــار برگرفــت 
 

 رز، پیکـر بدیشـان نُمـود   وُزان گُ 
 

 نگاری نگاریـد بـر خـاک پـیش    
 

 2«همیدون بسـانِ سـر گـاومیش    
 

 فرناز پرسید:
ـ چرا پیشتر در داستان فریدون هیچ سخنی از دو برادر او نبود؟ آنان نماد چه چیز 

 هستند؟
و با نهادینه پدیدار شد « پدرکشی»یا های آغازین  شدن دین ـ دین تازی با کنار زده

بر تخت « ویرانگر کشورها»و « ستیز زندگی»آن دینِ  مردانِ دینهایش،  شدن آئین
د. دست گشودن« آزاررسانی» و« گستری تباهی»، «کشتار»تند و به فرمانروایی نشسدُژ

مانند بازماندگان کیش نخستین زیر تی  کرپانی بودند، های آغازین نیز  بازماندگان دین
 شدند؛ از تازیانة تازیان آزرده میاز بیم به دار زده شدن روزگاری تیره داشتند و 

روی آنان نیز به هنگام خیزش مهرپرستان از برای در هم شکستن دستگاه  بدین
های آغازین با نام  ند. در داستان از بازماندگان دینوبگر ضحاک به کارزار پیوستسرک

یاد شده و هر دو برادر « برمایه»و از بازماندگان کیش نخستین با نام « کتایون»
  اند. فریدون شناسانده شده

                                                           

 .152-161، ب 62-60ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 ـ چرا آنان تالش کردند فریدون را بکشند؟
ریگی از پیشینیان به آیندگان  شود و چون مرده 2«اَپَرماند»ـ هرگاه باور یا آئینی 
زارکنندگان ناآگاه از چیستی و کارکردِ آغازینشان، آنها را برسد، باورمندان و برگ

پندارند و دربارة درستی یا نادرستی و چیستی و کارکرد  شایستة نگهبانی و ستایش می
دهند، پرسشگری دربارة آنها را هم  تن می زنی اندیشند و نه به رای نه می آغازینشان

و گرا  مردمانی واپس د برای سخن گفتن ازان هایی بودهتابند. کتایون و برمایه نماد برنمی
 تبهکاری گریزان از نوگرایی و نواندیشی که تنها برای رهایی از فشار دین تازی و

از پیروزی  گمان آنان ود کردنشان با مهرپرستان همراه شدند؛ بیبرای ناب ،مردان دین شاه
و همان نگرانی وادارشان  نوردید نگران بودند کیش مهر که مرزهای کهنه را درمی

 .کرد برای نابود کردن مهرپرستی دست به کار شوند
پیوندی با رز گاوسار نماد چه بوده است؟ آیا ساخته شدن آن به دست آهنگران ـ گُ

 خرد دارد؟ آثن
 پیدایشِ ها هم هستند که از همان آغازِ های هماروان پری دانی که در گروه ـ می

آزماییم  اند. آنچه ما می پشتیبان و راهنمای او بوده« رای و خرد پذیرندة هوش و» مردمِ
مردمان زمینی به هنگام آماده شدن برای  فرَوَهرروی،  اند، بدین ها پیشتر آزموده پری

ها با  بازگشت به گیتی، هماهنگ با آرمان و خویشکاری برگزیدة خود، از سوی پری
اند؛ آن آشنایی بخشی از  نی ناشناختهشوند که برای مردمان زمی هایی آشنا می دانش
گردند که اگر بازیابی شود،  شود که به زندگی گیتایی بازمی خرد مردمانی می آثن

های  شود برای دست زدن به پژوهش، آزمایش و نوآوری در زمینه ای می انگیزه و بهانه
توان گفت که هر پندار نویی که در مغز ما پدیدار  پس می فرهنگی و سازندگی.

خرد دارد که باید از سوی آهنگران از آن اندختة رازمند بیرون  شود ریشه در آثن می

                                                           

 پرماند: سنتـ ا2
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ها  کشیده، فراوری و سُفته شود تا گوهری نو پدیدار شود و بر گنجینة فرهنگ و سازه
 افزوده گردد.
ها گاه یک نماد چیستی و کارکردی دوگانه یا  داستان دیگر، در کهناز سوی 

 دوگونه»، «دوگانگی»ی سخن گفتن از های کهن برا در زبان« گاو»چندگانه دارد. واژة 
در  رفته است. ساخته و به کار می« آمیختگی یا آمیزش دو چیز با هم»و « بودن
گاو »های ایرانی از جاندارانی که زایششان پیامد آمیزش بوده با نام  داستان کهن

 .2آید جانور پدید میاند که از آن چندین گونه گیاه و  یاد کرده« یکتاآفریده
رز گاوسار چیستی و کارکردی دوگانه گُتوان گفت که  میدر داستان فریدون، 

 را برای مهرپرستان گوید که ای سخن می دارد: از یک سو، از دانش و بینش دوگانه
کرد چراکه آنان چیستی و کارکرد هر  دین و جادوی سیاه تازیان توانا میدرافتادن با 
ا شناخته بودند. از سوی دیگر، یادآور دست یافتن مهرپرستان به خرد ر دو سوی آثن

روی  بدین آمد؛ به دست می 1«روی»افزار برتری است که با درآمیختن دو گونه  جنگ
 در نبرد با تازیان دست باال پیدا کردند.« نمفرغی»رزهای مهرپرستان با ساختن گُ

  پریسا از درنگ فرانک بهره برد و گفت:
کنند که برای  هایی آشنا می های هماروان برخی مردمان را با  دانش ـ گفتی که پری

شود که اگر  اند و به گونة پندارهای نو در مغز آنان پدیدار می مردمان زمین ناشناخته
ها و  آورد برای دست یازیدن به آزمایش ای پدید می بازیابی شود، بهانه و انگیزه

                                                           

نامیم و در  می« آغازیان»ـ در آغاز پیدایش زندگی گیتایی در زمین، جاندارانی پدیدار شدند که امروزه آنها را 2
معنی که هر  این شدند، به ها از راه تقسیم زاده می اند، آغازیان یا رستنی خوانده شده« رُستنی»های ایرانی  داستان کهن

رند. با پیدایش جانداران کند که یکسان هستند و هیچ دگرگونشی ندا به دو نیمه میآغازیانی پس از رشد، خود را 
ای  شوند و جاندار تازه با هم آمیخته می ست، در این آمیزش نیمی از هر جنسا دوجنسی، زایش پیامد آمیزش دو جنس

امل درونی و بیرونی  به چگونگی آمیزش آن دو نیمه دارد که خود به بسیاری عو هایش وابستگی آید که ویژگی پدید می
های  ها و پدیدار شدن گونه روی فرایند زایش از راه آمیزش سرآغازی بوده برای روند دگرگونش گونه بدین وابسته است؛

 اند. م گاو یکتاآفریده سخن گفتههای ایرانی از این پدیده با نا داستان که در کهن و در نهایت مردم گیاهی و جانوری
 ـ روی: فلز1
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ایم گفتی که پس از بازگشت  هایی که داشته زنی در رای های نوآورانه. پیشتر پژوهش
خرد  آور بر روی آثن ای فراموشی سرودخرد پرده به گیتی با آغاز دریافت گوشان

یابد تا به جایی که  سرودخرد ستبری آن افزایش می شود و با افزایش گوشان کشیده می
پندارهای نوآورانة برآمده  راه یافتن کنیم. آیا ای را فرموش می داشتن چنان اندوختهما 

 دهد؟ خود روی می خرد به خودآگاه خودبه از آثن
ـ پشتیبانان و راهنمایان هماروان ما پس از بازگشتمان به گیتی همواره ما را 

هایمان در کنار روند آمادگی یافتن  های برآمده از گزینش پایند و در آزمون می
که  فتن خویشکاری برگزیدة خویشخودآگاه برای دنبال کردن آرمان و به دوش گر

ی سازی ناخودآگاه روند آماده نماید، اندازی پنداربافانه و ناروشن می برایمان چشم
ها  ها، کنش آورند تا پیوسته به چرایی، چگونگی و پیامدهای گزینش برایمان پدید می

 هایمان بیندیشیم. واکنشو 
های هماروان آنان  پریسوی  از ناخودآگاه مردمان نخستین سازی ـ اگر روند آماده

ها زمانی  اند، نخستین پری ها پیشتر آزموده ایم پری چراکه آنچه ما نیازموده ،هدآغاز ش
 ؟اند خرد خود آگاه شده از آثن چگونه اند که هیچ دانشی نداشته

 دانم. ـ نمی
 فرناز گفت:
دانم، در  گویی نمی هایمان به سادگی می در پاسخ به بسیاری از پرسشجان  ـ فرانک

توان گفت، شاید چنین باشد، گویا  گویی می پاسخ دادن به بسیاری دیگر هم همواره می
توانیم دربارة درستی سخنانت  ای ما چگونه می چنان بوده، با این روشی که پیش گرفته

 گمانی برسیم؟ به بی
دانم را  روی پاسخ نمی هایمان است، ازاین های ما بسیار بیشتر از دانسته ـ نادانسته

توان  اند و هرگز نمی ها آمیخته هایمان هم با نادرستی شنوید؛ دانسته درپی از من می پی
گمانی برسیم. از  هایمان از آنچه با گذشته در پیوند است به بی دربارة درستی دانسته
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های روزگاری،  به جای مانده که هر کدام بازماندة فرهنگ و سازه هایی گذشته نشانه
 ها شده باشند یا با دیگر داستان توانند آمیخته که می ندو رویدادی هستمردمانی 
ای از یک نوآوری  ای پیشین به شمار آیند یا نشانه جامانده یا نوسازی به بازسازی

 ای نداشته است. پنداشته شوند که پیشینه
توانیم اکنون را بررسی کنیم و  گیتی در بند گذشته هستیم، هرگز نمی ـ ما در

بشناسیم چراکه تا بر آن شویم که اکنون را بررسی کنیم چیزی را بررسی خواهیم 
کرد که بخشی از گذشته شده است. پس در زندگی گیتایی که زمان شتابان در گذر 

 سیم.گمانی بر توانیم دربارة هیچ چیز به بی است هرگز نمی
. برسیمگمانی  توانیم دربارة هیچ چیز به بی توان گفت که در گیتی نمی ـ نمی

کنند که پایدار هستند و دگرگونی آنها  جان از دادهایی پیروی می های گیتی بی پدیده
ها  در پیوند با آن پدیدهروی با شناختن دادهای  نیازمند زمانی بسیار دراز است، بدین

پروری و  گمانی به فرهنگ رسید و بر پایة آن بی یگمان بی دربارة آنها به توان می
خرد خود  در زمینة جانداران فرومردمی هم که پیرو آثن سازندگی دست یازید.

توان  کنند، می دگرگونش و واالیش را در روندی کمابیش همسان یا یکسان سپری می
دست یافتن به  گمانی رسید. در الیة مردمی دادهایی پایدار شناسایی کرد و به بی

بینی  نایافتنی است، چراکه مردم پیش گمانی دربارة گذشته، اکنون و آینده دست بی
ها و  اند که چرایی کنش ناپذیر بوده، هست و خواهد بود. همواره کسانی بوده

که ما در روندی پیش  اینگونه است. با وده، اکنون هم همینهایشان ناشناخته ب واکنش
خرد  دانیم که اگر از همة آنچه در آثن اند، هیچ نمی ها پیموده رویم که پیشتر پری می

ها را خواهیم پیمود یا راه  شده از سوی پری خود داریم آگاه شویم آیا همان راه پیموده
 ای برخواهیم گزید؟ تازه

 شود. کننده می ـ گاه سخنانت گیج
داشت و نگ را برهای فرانک شکفت. دست پیش برد و تُ لبخندی مادرانه بر لب

 :فرناز پرسید. های تهی را پُر کرد جام
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دیشب پس از دیدن دیو بیرون آمده از سنگ، من و پریسا را برهنه کردید و آب ـ 
 بر سرمان ریختید، چرا؟

 رو به خواهرش پرسید: بهناز
 ـ به یاد نداری هنگامی که آب بر سرت ریختیم چه پیش آمد؟

 ـ نه.
 شد؟ شد چه می ریخته می ـ ندیدی هنگامی که آب بر سر پریسا

 ـ نه.
 ـ هر دو گیج و منگ بودند بهنازجان.

 فرناز و پریسا به هم نگریستند، پریسا پرسید:
 شد؟ ـ چرا بر سرمان آب ریختید؟ هنگام ریختن آب چه می

 بهناز جام را میان انگشتانش فشرد و گفت:
ای است  نهـ مغز ما دو بخش دارد، بافت بخشی که در کاسة سر جای دارد به گو

افتد، بخش دیگر مغز که درون تیرة  از کار می سست شده یا که اگر گرم یا داغ شود
یا سرد شود دچار سستی و از کار  پشت است بافتی دگرگونه دارد و اگر خنک

ورزی، به یاد سپردن،  شود. مغز درون کاسة سر برای پندارپروری، اندیشه افتادگی می
ها واالیش یافته و دیگر بخش مغز که درون تیرة پشت  به یاد آوردن و پردازش داده

روی هنگامی  کند. بدین های گوناگون را فرماندهی می جای دارد کارکرد جنبشی اندام
شویم، اگر  می و هشیار شاداب با خنک شدن مغزمانزنیم،  که آب به چهرة خود می

شویم.  وناگون میهای گ هم تیرة پشتمان سرد شود دچار سستی و ناتوانی جنبشی اندام
های  هایی مانند دیدن دیو رویارو شویم، مغز انبوهی از داده هنگامی که با آزمون
گیرد که آنها را پردازش کند،  کند و همة توانش را به کار می ناشناخته دریافت می

درنگ خنک نشود از  کند و اگر بی همین افزایش ناگهانی کارکرد مغز آن را داغ می
 افتد. کار می
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 چشمان پریسا و فرناز گشاد شد. بهناز افزود:
دان را بر سرت ریختم انگار سرت آهن تفتیدة تازه  ـ هنگامی که آب نخستین آب

 از کوره درآمده بود، در یک آن آب به جوش آمد و ناپدید شد.
 فرناز و پریسا به هم نگریستند، لب ورچیده و شانه باال انداختند. پریسا پرسید:

از سوی فریدون هم برای خنک کردن سر « اَرنواز»و « شهرناز»ر ـ آیا شستن س
 آنان بوده است؟

 گفت: فرانک
ی به اَثیریا جهان  یاَثیربرای سخن گفتن از نیروی « آب»واژة ها  داستان ـ در کهن

 که یکی از چهار گوهر آغازین گیتی بوده است: کار رفته
 که یزدان ز نـاچیز چیـز آفریـد   »

 

ــایی    ــا توان ــدان ت ــد  ب ــد پدی  آم
 

ــه ــار  وُزو مای ــد چه ــوهر آم  ی گ
 

 رنـج و بـی روزگـار    برآورده بـی  
 

ــاک  ــده تابنـ ــشِ برشـ ــی آتـ  یکـ
 

 2«خاک میان باد و آب از برِ تیره 
 

ها و  مردان تازی بودند و به پلیدی دین رنواز که هزار سال در بند شاهشهرناز و اَ
وشو با آب که یکی از  های گوناگون آلوده شده بودند روانشان تنها با شست پستی

 شد: ها پاک می از تیرگیچهار گوهر سازندة گیتی است 
 بــرون آوریــد از شبســتان اوی  »

 

 مـــوی خورشـــیدروی بتـــانِ ســـیه 
 

 سرانشـان نُخُسـت  بفرمود شسـتن  
 

 1«ها بشست روانشان پس از تیرگی 
 

های کهن هر چیزی نماد چیزی بجز آن چیزی است که در داستان  ـ اگر در داستان
 نموده شده، شهرناز و اَرنواز نماد چه هستند؟

 های خود را برداشتند، فرانک جام خود را برداشت، دالرام و مهین هم جام
ها را ربودند. دست پیش بردم و جام خود  های فرناز و پریسا هم جنبیدند و جام دست

  فرانک در پاسخ به پرسش پریسا گفت: را برداشتم.
                                                           

 .36-36، ب 5-6ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .311-318، ب 65-66ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 ها نمادی هستند برای سخن گفتن از سرزمین و کشور. داستان ـ زن و دختر در کهن
 مهین گفت:

 ـ برای پایندگی کشورمان.
دوستانم  ارمین جام جشن رستاخیزمان را نوشیدیم.آوا نوش بادی گفتیم و چه هم

شان در  های سرمستانه هم با نوشیدن چهارمین جام به خروش آمدند و بانگ جی 
 کوهستان پیچید. پریسا پرسید:

ها سخن  اند، از کدام سرزمین رنواز نماد سرزمین و کشور بودهـ اگر شهرناز و اَ
 گویند؟ می

اند با  دمان نخستین که زیستی جانورسان داشتهبرای مر شده شناخته تنها مرزـ 
بسته به بزرگی گلة خود آنان  وراک یا شکارگری در پیوند بوده است؛گردآوری خ

های دیگر  توانستند سرزمینی را از آن خود به شمار آورند و هرگاه مردمانی از گله می
ند. داد فراری میتاختند و آنان را  میان گانگبیآن افتاد به  گذارش بدان سرزمین می

و پروری  فرهنگفرایندِ ورزی سرآغازی بود برای  آغاز پندارپروری و اندیشه
گمان نخستین مرز فرهنگی  آورد. بی فرایندی که مرزهایی تازه پدید می ؛سازندگی

ان با دیوها بود که به مجداکنندة مردمان یک گله برآمده از آشنایی برخی از مرد
 داشت. جامید و ایشان را از انجام خویشکاریشان بازمیان پریشانی روانی آنان می

پیدایش پریشانی روانی هنگامی که فرزانگان پس از بررسی چرایی و چگونگی 
و پیوستگی یا  اند برانگیز برخورد داشته هایی ترس خواب با پدیده دریافتند که آنان در

که در بند دیوها  کسانیبرخی از آورد.  ها دیوانگی پدید می وابستگی به آن پدیده
شدند  هایی سرگرم می پذیرفتند و به برگزاری آئین بندگی دیوها را می شدند، گرفتار می

گونه پدیدة دینداری و دیوانگی نخستین مرزبندی  بدین که هیچ سود زیستی نداشتند؛
در بند و بندة »؛ چراکه مردمان چنان کسانی را فرهنگی میان مردمان را پدید آورد

 دیدند. از بند و بندگی دیو می« آزاد و آزاده»واندند و خود را خ می« دیو
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داری که دور شدن مردمان از غارنشینی و آغاز  گذاری کشاورزی و دام پس از بنیان
شدند سر به کوه  نشین که دیوانه می نشینی را در پی داشت، برخی مردمان دشت دشت
های دینی سرگرم شوند. برخی از  گذاشتند تا در آنجا با آسودگی به برگزاری آئین می

از سوی خویشاوندانشان از روستا کردند  دیوانگان هم که در روستاها آشوب به پا می
آرام  روی آرام گشتند. بدین نشینی یا غارنشینی بازمی شدند و به زندگی کوه تارانده می

شدند با دو دسته « دین»مردمان با مرزبندی فرهنگی استوار بر سنجة داشتن یا نداشتن 
 هایی ناهمسان. زیستگاه

سرزمینی که آزادگان نخستین آن را با ساختن روستا در  ،های ایرانی داستان در کهن
از نامیده شده که در زبان پارسی نو « ویج ایران»هایش آباد کرده بودند  جای دشت جای
کیش »که در آن بود  2ی«کشور»زمین  ایرانیاد شده است. « زمین ایران»به گونة آن 

سامانة پادشاهی « شاروندی»پدیدار شد، پیروان آن کیش برای نهادینه کردن « نخستین
« جمشید»ها آن را با نام نمادین  داستان را پدید آوردند که در کهن« موبدشهریاری»

  اند. شناسانده
به یادگار مانده، پس « وندیداد»دانی که بر پایة بخشی از داستان جمشید که در  می

ها، جمشید با راهنمایی اَثورامزدا سه بار  ها و آتشگاه افزایش شمار مردمان و داماز 
ها  داستان دهد. بر پایة آنچه در کهن گسترش می 1«نیمروز»سرزمین آزادگان را رو به 

شناختی به دست آمده، کشورِ نخستین آزادگان که  های باستان آمده و آنچه از کاوش
امروزه با گرفت که  هایی را در بر می ویج خوانده شده سرزمین زمین یا ایران ایران
اور دارای دو بخش بود، . آن سرزمین پهن3شوند های ایران، ترکیه و قفقاز شناخته می نام

نیمی که در مرزهای ایران امروزی است و نیمی دیگر که امروزه ترکیه و قفقاز 

                                                           

 ـ کشور: سرزمین پیدایش و رواج کیش.2
 ـ نیمروز: جنوب1
 تان و ترکمنستان امروزی گسترده بود.زمین کهن کاشان امروزی بوده است و از شرق تا افغانس ـ مرز جنوبی ایران3
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خوانده شده و نیمة « اَرنواز»های ایرانی  داستان شود. نیمة نخست در کهن خوانده می
نیمة شاخه شدن پیروان آن کیش،  پس از پیدایش کیش مهر و سه«. شهرناز»دیگر 

پایبندی بود که بیش از دو گروه مهرپرست دیگر بر « ایرج»زایندة « زاَرنوا»نخست یا 
خوانده شد، نیمة دیگر یا  2«ایران»کرد و سرزمینش  آزادی و آزادگی پافشاری میبه 
نامیده  1«توران»و « روم»هایشان  بود که سرزمین« تور»و « سلم»هم زایندة « شهرناز»

 شدند.
 ند؟ـ چرا مهرپرستان نخستین سه دسته شد

از  مهرهای کیش  توان ویژگی ـ بر پایة آنچه در شاهنامة فردوسی بازگو شده، می
: در آغاز پیدایش را بازیابی کرد« شهریاری کی»پادشاهی  آغاز پیدایش تا پدیدارشدنِ

از روزبانانی  خود را فرزندان کردند می تالش مهرپرستی، مهرپرستان در نخستین گام
مارهای »و خوراندن مغز آنان به « کرپانی»جوانان را برای که پنهان نگاه دارند 

کودکان و نوجوانان پنهان  ؛ سپس آموزش و پرورش3کردند دستگیر می« دَهاکَ ژیاَ
آموزشی پنهانِ های  پروران گردآمده در انجمن شبه دانشمندان و بیننگاه داشته شده را 

جوانانی که پرسشگر های  در پاسخ به پرسش؛ در گام سوم، 4سپردند میو پژوهشی 
ی بازگوکنندة ها داستان ، کهنبارآمده بودند و دربارة پیشینه و تبار خود کنجکاو بودند

های  مردان و ویژگی دین اهچگونگی پدیداری فرهنگ، شاروندی، دُژفرماروایی ش
برخوردار از  ؛ فرهیختگان کیش مهر، جوانان مهرپرست6ِشد آموزش داده می تازیان

را که سری  مردان دین های شاه و ویژگی دانش، بینش و آگاهی از پیشینة تباری آزادگان

                                                           

 ها یا آزادگان.«ایر»ـ ایران: سرزمین 2
 ها.«تور»ـ توران: سرزمین 1
 ـ در داستان: پنهان نگاه داشته شدن فریدون از روزبانان از سوی فرانک و آبتین.3
 ـ در داستان: سپرده شدن فریدون به گاو برمایه.4
 های فریدون. شـ در داستان: پاسخ دادن فرانک به پرس6
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تا دریابند که  داشتند میگدار به آب زدن باز پُرشور و خشمی جوشان داشتند از بی
« سازماندهی»و « برنامه»و نداشتن « ها آمادگی»و « ها توانمندی»بدون شناخت 
توانستند مزدورانی بسیار از  مردانی که سپاهی بزرگ داشتند و می ندی درافتادن با شاه

؛ 2کشورهای زیر فرمان خود بسیج کنند، به فرجامی نیک نخواهد انجامید
خواهی برخیزاندن مردمان ریزی و سازماندهی مهرپرستان برای به داد برنامه

؛ فراگیر کردن 1یشده از چیستی و کارکرد آئینِ کرپانی در برابر کشتار آئینبرخوردار
مردان از سوی  دین نمایی شاه روشنگری، رسواسازی و همراهی نکردن با وارونه

راهنمایی مردمان ؛ 3«کوی و بازار»دادخواهان و کشاندن دادخواهی و فریادخواهی به 
مردان و برانگیخته شده از سوی دادخواهان به سوی کیش  دین به جان آمده از ستم شاه

سازی مهرپرستان برای  آماده؛ 6جویی دادخواهان و پرهیز از جاه جویی ؛ پادشاه4مهر
های برآمده  ها و تباهی زمین از پلیدی ؛ آغاز پاکسازی ایران5مردان دین نبرد پایانی با شاه

؛ 6مردان دین از چیرگی دیریازِ تازیان، پس از چیره شدن مهرپرستان بر پایتخت شاه
مردان و دست یافتن  دین ند کشیده شدن شاهپس از به بنوسازی سازماندهی شاروندی 

مردان و  دین پرهیز مهرپرستان از ریختن خون شاه؛ 8مهرپرستان به تخت فرمانروایی
؛ آغاز کوشش فراگیر برای از میان برداشتن 1دور کردن آنان از سرزمین تازیان

                                                           
 ـ در داستان: بازداشته شدن فریدون از رفتن بدون آمادگی به نبرد ضحاک از سوی فرانک.2
 ـ در داستان: به دادخواهی برخاستن کاوه برای رهانیدن فرزندش از بند و کرپانی.1
کوی و بازار از  ـ در داستان: روشنگری و رسواسازی کاوه در دربار ضحاک و کشاندن دادخواهی و فریادخواهی به3

 سوی او.
 ـ در داستان: فراخوانده شدن مردمان کوی و بازار برای پیوستن به فریدون از سوی کاوه.4
 ـ در داستان: فراهم کردن سپاه از سوی کاوه و بردن آن به درگاه فریدون.6
 اروندرود. ـ در داستان: گذشتن فریدون و سپاهیانش از5
 از و ارنواز از شبستان ضحاک و شستن سر آنان.ـ در داستان: بیرون آوردن شهرن6
ـ در داستان: اعالم عمومی از سوی فریدون دربارة ضرورت بازگشت مردمان به جایگاه، پایگاه و خویشکاری متناسب 8

 هایشان. با توانمندی
 ـ در داستان: به بند کشیده شدن ضحاک در دماوند از سوی فریدون.1
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؛ تالش برای پایان دادن 2های دیگرآزار از سوی باورمندان به دین تازی برگزاری آئین
 .1شادنوشی و شادزیوی خودآزار و فراگیر کردن شادخواری،های  به برگزاری آئین

ش مهرپرستان به دین تازی و ، چگونگی نگر«شهریاری کی»پس از برپایی پادشاهی 
های به یادگار مانده  نوشته مهرپرستان انجامید. بر پایةشاخه شدن  به سهبرخورد با آن 

های شایستة ستایش را بر  بُنی، پدیده باور به سه پیروِ ، مهرپرستانِهای کهن«آریایی» از
ها، گروه «ایزد»تایی جا داده بودند: گروه نخست  هایشان در سه دستة یازده پایة ویژگی

 ها.«اَثورا»ها و گروه سوم «دیو» دیگر
آوردند که  میی زمین به شمار اَثیرهایی از کالبد  ان ایزدها را الیهمهرپرست

رخش و دیگر های گیتایی مانند آب، آتش، باد، آذ هدپدیدآورنده و فرمانروا بر پدی
دانستند که باور داشتند اگر  رو شایستة ستایش می را ازآن چیزها بودند. آنان ایزدها
 آوری و ویرانگری وادارند. های گیتایی را به مرگ توانند پدیده آنها خشمگین شوند می

دانستند که آنها  شناختند و می ، کارکرد و خاستگاه دیوها را هم میآنان چیستی
روی ازآنجاکه توانایی چیرگی  افروز هستند، بدین جو و جنگ زودخشم، ستیزه

پرستیدند تا از آزارسانی و  دانگ بر دیوهای گوناگون را نداشتند، آنها را می شش
دانستند چراکه سرشار از  می زنی بازشان دارند. اَثوراها را هم شایستة ستایش آسیب

 آرامش، امید، زیبایی و نیکی بودند.
در آزمون چگونگی برخورد مهرپرستان با دین تازی که از سوی فرهیختگان کیش 

گذاری  ها نام مهر برگزار شد، آنان سه گونه واکنش نشان دادند و بر پایة آن واکنش
آزمون در داستان آزموده شدن سه . آن زمین جای گرفتند شدند و در بخشی از ایران

  :پسر فریدون از سوی او بازگو شده است

                                                           

 ی از سوی فریدون.ـ در داستان: شستن جهان از بد2
 عنوان آئین فریدون. آسانی و خوردن به ـ در داستان: معرفی شدن تن1
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ــاه  » ــه ش ــن س ــدن ای ــن از بازگردی  چُ
 

ــه راه     ــد ب ــدون بیام ــه فری ــد آگ  ش
 

 ز دلشان همـی خواسـت کاگـه شـود    
 

ــدها گُ  ــود  ز بـ ــه شـ ــانیش کوتـ  مـ
 

 بیامــــد بســــان یکــــی اَژدهــــا   
 

ــا    ــد رهـ ــی نیابـ ــیر گفتـ ــزو شـ  کـ
 

 انـدرون خروشان و جوشان به جوش 
 

ــرون    همــی از دهــانش آتــش آمــد ب
 

 چــو هــر ســه پســر را بنزدیــک دیــد
 

 به گـرد انـدرون کـوه تاریـک دیـد      
 

ــوش  ــرآورد ج ــرد و ب ــت گ  برانگیخ
 

ــروش    ــا خ ــد از آواز او ب ــان ش  جه
 

ــر  ــر پسـ ــوی مهتـ ــان سـ ــد دمـ  بیامـ
 

 تـــر تـــاجور کـــه او بـــود پُرمایـــه 
 

ــا اَژدهــا روی جنــگ   مِهــین گفــت ب
 

ــه    ــد خردیافتـ ــنگ نبینـ ــردِ سـ  مـ
 

 سبک پشت بنمـود و بگریخـت زوی  
 

ــاد روی  ــرادرش بنهــ ــدر زی بــ  پــ
 

 بـــرادر چُـــن او را بدیـــد   میـــانین
 

ــید   ــرد و اندرکش ــه زه ک ــان را ب  کم
 

ــار   ــت ک ــر کارزارس ــت اگ ــرا گف  م
 

 چه شـیر دمنـده چـه جنگـی سُـوار      
 

ــید  ــزد ایشــان رس ــر پســر ن  چــو کهت
 

ــد   ــا را بدیـ ــان اَژدهـ ــید کـ  خروشـ
 

ــیش   ــز پ ــدو گفــت ک ــو ب ــاز ش ــا ب  م
 

 نهنگــی تــو بــر راه شــیران مــرو     
 

 گــرت نــام شــاه آفریــدون بــه گــوش
 

 ست، هرگز بدینسـان مکـوش   رسیده 
 

ــر     ــه پس ــر س ــیم ه ــد اوی ــه فرزن  ک
 

ــه گُــــ   ــخرهمــ  رزداران پرخاشــ
 

ــی  ــر از راه بـ ــوی  گـ ــو شـ  راه یکسـ
 

ــدخوی  وُ  ــر بـ ــت افسـ ــر برنهمـ  گـ
 

ــد     ــنید و دی ــو بش ــرّخ چ ــدون ف  فری
 

ــد   ــد ناپدیـ ــا بدانســـت و شـ  هنرهـ
 

... 
 

  
 

 چو زان پس جهاندیـدگان را بخوانـد  
 

 بـــه تخـــت گرانمـــایگی برنشـــاند 
 

ــای دُژم  ــان اَژدهـ ــت کـ ــین گفـ  چُنـ
 

 کجــا خواســت گیتــی بســوزد بــه دم 
 

 پدر بُـد کـه جسـت از شـما مردمـی     
 

 چــو بشــناخت برگشــت بــا خُرّمــی 
 

 کنــــون نامتــــان ساختســــتم نغــــز
 

ــز     ــزاوار مغ ــد سَ ــون ببای ــان چ  چُن
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 ســلم نــام تــو بــاد   تــویی مهتــرین  
 

ــاد      ــو ب ــام ت ــده ک ــی پراگن ــه گیت  ب
 

 که جستی سـالمت ز چنـگ نهنـگ   
 

ــگ   ــزش نکــردی درن ــاه گری ــه گ  ب
 

ــل و شــیر    ــد از پی ــه نندیش  دالور ک
 

 تــو دیوانــه خــوانش مخــوانش دلیــر  
 

ــود   ــزی نمـ ــاز تیـ ــز آغـ ــه کـ  میانـ
 

ــزود   ــری فـ ــرو را دلیـ ــش مـ  از آتـ
 

ــر  ــیر دلیــ ــوانیم شــ ــور خــ  وُرا تــ
 

ــده  ــا زَنـ ــیلش  کجـ ــرپـ ــارد بزیـ  نیـ
 

ــاه    ــر جایگ ــت ب ــود دلیریس ــر خ  هن
 

 کـــه بـــددل نباشـــد سَـــزاوار گـــاه 
 

 دگر کهترین، مرد با سـنگ و چنـگ  
 

 که هم با شتابست و هـم بـا درنـگ    
 

 ز خـــاک و ز آتـــش میانـــه گزیـــد
 

 چُنـــان کـــز ره هوشـــیاری سَـــزید 
 

ــود   ــیوار ب ــون هُش ــوان چ ــر و ج  دلی
 

ــتود     ــد س ــز او را نبای ــی ج ــه گیت  ب
 

 انـــدرخورد نـــام اویکنـــون ایـــرج 
 

 درِ مهتــــری بـــــاد فرجـــــام اوی  
 

ــود     ــیری نم ــاز ش ــه آغ ــو ب ــدان ک  ب
 

ــاه درشـــتی دلیـــری فـــزود    بـــه گـ
 

... 
 

  
 

ــان    ــید از نِه ــرون کش ــو بی ــه چ  نِهفت
 

 به سه بخـش کـرد آفریـدون جهـان     
 

 یکی روم و خاور، دگر ترک و چـین 
 

ــران   ــردان و ای ــت گ ــیم دش ــین س  زم
 

ــدرون    ــلم ان ــه س ــتین ب ــدنُخُس  بنگری
 

ــزید   ــرو را سَ ــاور م ــی روم و خ  هم
 

 بفرمــــود تــــا لشــــکری برگزیــــد
 

 گــرازان ســوی خــاور اندرکَشــید    
 

 بــه تخـــت کَیــان انـــدرآورد پـــای  
 

ــدای   ــدیش خاورخـ ــی خواندنـ  همـ
 

 زمـــین دگـــر تـــور را داد تـــوران  
 

 وُرا کـــرد ســـاالر ترکـــان و چـــین 
 

 یکـــی لشـــکری نـــامزد کـــرد شـــاه
 

ــراه     ــکر ب ــور لش ــی ت ــید آنگه  کش
 

 بیامــد بــه تخــت کیــی برنشســت    
 

 کمر بر میان بسـت و بگشـاد دسـت    
 

ــاندند   ــوهر افشـ ــرو گـ ــان بـ  بزرگـ
 

ــوران مِهــان پــاک  ــد ت  شــهش خواندن
 

 ازیــن دو نیابــت بــه ایــرج رســید    
 

ــد      ــران گزی ــهر ای ــدر ش ــرو را پ  م
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ــزه   ــت نی ــم دش ــران و ه ــم ای  وران ه
 

ــران    ــاج س ــاهی و ت ــان تخــت ش  هم
 

ــاج  ــود تـ ــزا بـ ــو را سَـ ــدو داد کـ  بـ
 

 2«همان تی  و مُهر و همان تخت عاج 
 

 ها فرناز پرسید: ر شدن جامپس از پُها را لبریز کرد.  فرانک دست جنباند و جام
 دهی؟ جان چرا به این دوستمان می نمی ـ فرانک

 گساری ندارند. ـ جانوران نیازی به می
 ند.کن ی میشوند بسیار بازیگوش ـ هنگامی که سرمست می

 ای! جانوران می نوشاندهـ نگو که به 
 نوشاند. ـ من نه، بهناز برای آزمایش به جانوران می می

به بهناز چشم دوخت، او سر جنباند و خندان زده سر چرخاند و  فرانک شگفت
 گفت:

هایی بیهوده بود. هیچ جانوری هرگز به دوباره خوردن می روی خوش  ـ آزمایش
 داد. نشان نمی

وگوی درونی  استوار است، ما چون گرفتار گفت خرد ـ زندگی جانوران بر آثن
گساری هستیم تا  سرودخرد هستیم، برای کاستن از آن نیازمند می برآمده از گوشان

 بگذرانیم. دمی از گذشته رها شویم و در اکنون خوش
 دالرام رو به فرانک گفت:

آشنا خرد  شناسی با آثن ریزی دانش مردم جان، گفتی که مهرپرستان با پی ـ فرانک
ها از دانش  داستان دانم در کهن پی بردند، تا جایی که من می فرَوَهرشدند و به هستی 

 شناسی یاد نشده است. مردم
 یاد شده است.« شناسی ستاره»از آن دانش کهن با واژة ـ 

 زده پرسید: ـ پریسا شگفت
 ـ مردم چه پیوندی با ستاره دارد؟

                                                           

  .182-112، ب 206-203ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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شاهنامه، پیش از داستان خواب دیدن ضحاک، های بازگو شده در  داستان ـ در کهن
اش را برای شهرناز و  دیده تنها از موبدان یاد شده است، هنگامی که ضحاک خواب

 آورد: سخن به میان می« شناسان ستاره»رنواز برای نخستین بار از کند، اَ رنواز بازگو میاَ
ــران »  ز هــر کشــوری گــرد کــن مهت

 

 شناســـــان و افســـــونگراناَخترز  
 

 کن که هوش تو بر دست کیست نگه
 

 2«ست ز مردم شمار، ار ز دیو و پری 
 

 گردآمده در پنهانی از سوی بازماندگان کیش نخستینِاَرنواز از دانشی آگاه بود که 
 :شد شده پرورده می وهشی و آموزشی گاو برمایه خواندهدر انجمن پژ

 ش نام بَرمایـه بـود   همان گاو که»
 

ــرین    ــاوان وُرا برت ــود ز گ ــه ب  پای
 

 ز مادر جدا شـد چـو عـاوسِ نـر    
 

 به هر موی بـر تـازه رنگـی دگـر     
 

ــر ســرش بخــردان   شــده انجمــن ب
 

ــتاره  ــدان  س ــم موب ــان و ه  1«شناس
 

را به درگاه خود « موبدان»اش تنها  دیده ضحاک برای آگاه شدن از راز خواب
سرگرم بودند و ورزی و پژوهندگی  در پنهانی به دانش« شناساناَختر»فراخواند چراکه 
 شناخت: کسی آنان را نمی

 ســپهبد هرآنجــا کــه بُــد موبــدی     »
 

ــردی سَـــــخن  ــداردل بخـــ  دان و بیـــ
 

 ز کشــور بنزدیــک خــویش آوریــد   
 

 3«بگفت آن جگرخسته، خوابی که دید 
 

 فرناز گفت:
مردم، در بندهش بزرگ که  فرَوَهرنمادی بوده برای سخن گفتن از  4«اَختر»ـ اگر 

« آمیزنده انِاَختر سپهرِ»و « نیامیزنده انِاَختر سپهرِ»شده،  از هفت آسمان سخن گفته
 نماد چه چیزهایی هستند؟

                                                           

 .55-56، ب 61ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .225-224، ب 51ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
 ،50-61ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 3
 : ستارهاَخترـ 4
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ـ آن هفت آسمان نمادهایی هستند برای سخن گفتن از هفت پایة دگرگونشی و 
جان که پس از  تی بینامی است برای گی« اَبرپایه»نتایی. در جهان ثپَ فرَوَهرواالیشی 
شود تا زمینة  نتایی بدان دچار آشوب، پویایی و دگرگونش میهای ثپَفرَوَهرپیوستن 

 پیدایش زندگی گیتایی فراهم شود:
 هــا یــک انــدر دگــر بســته شــد  فلــک»

 

ــد    ــته شـ ــار پیوسـ ــون کـ ــد چـ  بجنبیـ
 

 چو دریا و چون دشت و چون کوه و راغ
 

 چـــراغ زمـــین شـــد بکـــردار روشـــن  
 

 هـــــا بردمیـــــد آب ببالیـــــد کـــــوه
 

ــید    ــاال کشـ ــوی بـ ــتنی سـ ــر رُسـ  2«سـ
 

ستنی آغاز کردند که با روش ها زندگی گیتایی خود را در پیکر ـ کالبد رُفرَوَهر
شدند، به سخن دیگر، آغازیان پس از گذراندن روند بالش به دونیمه  ناآمیزشی زاده می

این پایه در کند؛ از  شوند و هر نیمه نیز پس از بالش خود را به نیمه می می
که در آن پایه دگرگونش  یاد شده است« ان نیامیزندهاَختر سپهر»ها با واژة  داستان کهن

روی آغازیان امروزی با آغازیان سرآغاز پیدایش زندگی گیتایی  و واالیش نیست، بدین
به روش « زاد و رود» ،«نر»و « ماده»با پیدایش جاندارانِ  در پایة دیگر، .یکسان هستند

« ان آمیزندهاَخترسپهر »را  پردازان کهن آن پایة ود که داستانش ی آغاز میآمیزش
های  اندرکاری ویژگی ای که در آن چگونگی فرایند آمیزش و دست اند؛ پایه نامیده

های بیرونی زمان و جایگاه آمیزش، زمینة  های آمیزنده و ویژگی درونی پاره
 به پیدایش گیاهان و جانوران کند و ها را فراهم می دگرگونش و واالیش گونه

  :انجامد میگوناگون 
 ســتاره بــه ســر بــر شــگفتی نمــود»

 

 به خاک انـدرون روشـنایی فـزود    
 

 همی بر شـد ابـر و فـرود آمـد آب    
 

ــاب   ــین آفت  همــی گشــت گــرد زم
 

 گیا رُست بـا چنـد گونـه درخـت    
 

 1«به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت 
 

                                                           

 .46-46، ب 5ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .62-41، ب 5ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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... 
 

  
 

 آمـد پدیـد  از آن پس چو جنبنده »
 

 2«همه رُستنی زیـر خـویش آوریـد    
 

 شود: در گیتی پدیدار می هم پس از پیدایش جانوران، مردم
 کزین بگذری مردم آمـد پدیـد  »

 

 شد این بنـدها را سراسـر کلیـد    
 

 سرش راست بر شد چو سرو بلند
 

 به گفتارِ خوب و خـرد کاربنـد   
 

 ی هــوش و رای و خــرد پذیرنــده
 

ــردمــرو را دد و دام    1«فرمــان ب
 

 ها نماد چه هستند؟ ـ دیگر آسمان
پس از مرگ در گیتی جانداران  فرَوَهر اند. گفته ی میاَثیربه گیتی « پایه ماه»ـ 

به زندگی گیاهان و جانوران در آنجا پالوده شده و باز آغازیان،  فرَوَهر رود. بدانجا می
سازندة کالبد  اَثیرسازندة کالبد مردم دگرسان از  اَثیرکه گردند. ازآنجا گیتایی بازمی

و آزمودن مرگی « پایه ماه»مردمان پس از پالوده شدن در  فرَوَهردیگر جانداران است، 
رود تا برای بازگشت به  خوانده شده می« خورشیدپایه»ای دیگر که  دیگر، به پایه

یابند که از  واالیش میای  . مردمان دیر یا زود به اندازهزندگی گیتایی آماده شود
خود را  فرَوَهرای دیگر روند واالیش  روند تا در پایه چرخة زندگی گیتایی بیرون می

« جایگاه اَمشاسپندان» نامآن پایة واالتر از چرخة زندگی گیتایی برای پیگیری کنند، 
زمین یابند که دیگر در  ها تا جایی واالیش میفرَوَهراند؛ آسمانی که در آن  را برگزیده

ها دست نیافته باشند. واالتر از آن پایه هم که  دانش و بینشی نخواهد بود که بدان
مردم به پری یا اَثورا واالیش  فرَوَهرای است که  خوانده شده، پایه« جایگاه هرمزدی»

 شود. می« کیهان»یا « کهکشان»یافته، از زمین دل کنده و راهی دیگر جاهای 
  انداز باشکوهی. چشمـ واااااااای چه 

                                                           

 .63، ب 6ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .51-50، ب 6ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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 رو و خندان با چشمانی درخشان جام خود را برداشت و گفت: فرناز سرخ
 ـ به امید هرچه زودتر پری شدن.

هایمان را برداشتیم، نوش بادی گفتیم و می سر کشیدیم. پریسا پس از  خندان جام
شادمانه جی  کشید، سرش را تکان داد و بند از گیسوان زرینش  ،نوشیدن پنجمین جام

گشود، چنگ در موهای انبوهش زد و چند بار آنها را به پیش و پس افشاند. هویی از 
بُن جان برآورد و با تکاندن پیراهنش نشان داد که گرمایی سوزان بر پیکرش چیره 

 شده است. فرناز پرسید:
 اند؟ مانندش کرده اَخترکه به  مردم چه ویژگی دارد فرَوَهرـ 

ی مردمان هم سوسو زدنی اَثیرزنند، کالبد  شب سوسو می های پیدا در آسمانِ ـ ستاره
 همسان دارد.

 ند؟ک می ی را سوسوزناَثیرکالبد  فرَوَهر ـ
کالبد ما را ی اَثیرخرد سازمان نیروی  سرودخرد و آثن گوشانکشمکش میان ـ 

د جا بن شاد یا سرخوش و نیرومند هستیم و یک که یهنگامگاه د؛ کن ناپایدار می
 ؛ گاهشویم دچار اندوه یا افسردگی و وارفتگی می شویم، ناگهان با چرخشی روانی نمی

در درخشش کالبد  ین افت و خیزهاابازتاب دهد؛  وارونة چنین چرخشی نیز روی می
اندوه،  خرد ثنآ «تاریکِسوی » ناخودآگاهِ شدنِ برانگیخته .شود ی نمایان میاَثیر

زمینه را برای گرفتار که  آورد ناگهانی پدید می انگیزگی و وارفتگی افسردگی، بی
کنند؛ برانگیخته  آماده می توزی و خشم ورزی، کین در دام آزمندی، رشک شدنمان

خرد هم شادی، سرخوشی، شادابی، نیرومندی،  آثن «روشنِ سوی»شدن ناخودآگاه 
که  اینانجامد. با ی میاَثیرر شدن کالبد ت آورد و به درخشان انگیزش و جنبش پدید می
 گسست و بی دم به شوند دم که به گونة سوسو زدن دیده می این افت و خیزهای روانی

 شویم. میآگاه های بسیار نیرومند  گاه تنها از برخی چرخش ،دهند روی می
 بهناز پرسید:
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ها  ، از کدام نوشتهییاد کرد های کهن آریایی های به یادگار مانده از ـ از نوشته
 گویی؟ سخن می

ـ پس از پیدایش کیش مزیسنا گروهی از مهرپرستان که باور داشتند دیوها برتر از 
مهرپرستانی که روز از  اَثوراها هستند، منش و روشی پیش گرفتند که آنان را روزبه

نوشتند که  می سرودهایی ها دانستند دور کرد؛ مزدیسنایی ر از دیوها میاَثوراها را برت
نامیده  به جا مانده که گاهان و یسنا «اوستا» ترین بخش در کهن امروزه بازماندة آنها

 های نوشتند که امروزه آنها را نوشته میهایی  ند، دیوپرستان هم سردوها و داستانشو می
 خوانیم. می «سانسکریت»

 خواهی بگویی واژة آریایی نامی برای سخن گفتن از دیوپرستان بوده است؟ ـ می
 فرانک سر جنباند و پاسخ داد:

رفت، یکی  به کار می« پیمان»هر دو برای سخن گفتن از « میترَ»و « میثرَ»واژة ـ 
گروهی از ایش گرا. پیش از پید گرا بود و دیگری پیمانی تاریکی پیمانی روشنایی

برای سخن گفتن از منش و روش و سرنوشت « سیاوش»مهرپرستان نواندیش که نام 
ها هم با دیوها «کی» داشتند. را روا می« میترَ» مهرپرستان شکستن آنان ساخته شده،

بستند و  بردند و هم با اَثوراها پیمان می بستند و از جادوی سیاه بهره می پیمان می
نادرست هم ، شکستن پیمان با دیوها و دیوپرستان را دادند جادوی سپید را پیشرفت می

منش و روش  ،«رستم»مهرپرستان نواندیش پرورده شده در دامان . آوردند به شمار نمی
پیچیدند و پیمان با تورانیان را  کاوس سر انی پیش گرفتند و از فرمان کیدگرس

شهریار ایشان را واداشت که برای دور  نشکستند. سرپیچی آن نواندیشان از فرمان کی
 پناهنده شوند.« خدای توران»ماندن از خشم پادشاه به 

سیاه که  آلوده به جادوی شهریارانِ دور شدن مهرپرستان نواندیش از چیرگی کی
پیش گرفته بودند، برایشان بستری فراهم کرد « خویی آزاده»منش و روشی ناسازگار با 

اهنده به . هرچند آن مهرپرستان پنپروری سرگرم شوند ورزی و بینش تا به دانش
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توانستند  ،زمین زمین با تازش تورانیان نابود شدند، بازماندگان آنان در توران توران
ای پیشرفت  اری کنند، کیشی که در آن دانش و بینش به اندازهگذ کیشی نو را بنیان

 توانستند دیوپرستی را کنار بگذارند. کرده بود که مهرپرستان می
شناسانده شده از توران به ایران آورده « خسرو کی»هنگامی که کیش نو که با نام 

که میترَ را د، گروهی از مهرپرستان زمین فرمانروا گردی ایرانشد، گسترش یافت و بر 
دانستند، به کنار گذاشته شدن دیوپرستی واکنش نشان دادند و بر  ارجمندتر از میثرَ می

مردمان روزگاران پیش از پیدایش کیش  کهنِ دیوپرستی پافشاری کردند. در زبانِ
روی  رفت، بدین به کار می «دیوپرستی»برای سخن گفتن از « ئیریَ»مزدیسنا واژة 

کننده از دیوپرستی بودند، هرچند  چراکه دوری خواندند می «یریَاَئ»آزادگان خود را 
پس از  کردند. زنی برگزار می سانی و آسیبهایی را برای بازداشتن دیوها از آزارر آئین

روهی که به دیوپرستی بیش از زمین، گ کیش مزدیسنا در ایران پیدایش و گسترش
« آئیریَ»پافشاری بر دیوپرستی خود را راپرستی و ایزدپرستی پایبند بودند، با اَثو
دگرگون شده و « ایرانی»به « ئیریَاَ»واژة  های زبانی کهن خواندند. در گذر دگرگونی می

 درآمده است.« آریایی»به ریخت « آئیریَ»واژة  کهن
 پریسا پرسید:

مردان و ناکار  دین فرمانروایی شاهدُژبود برای برانداختن  یـ اگر مهرپرستی کیش
شهریاران از جادوی سیاه بهره  جادوی سیاه برآمده از دین تازی، پس چرا کی کردن
 بردند؟ می

های شایستة ستایش در سه گروه  بُنی، پدیده در کیش مهرِ استوار بر باور به سهـ 
شدند. فرهیختگان و  ای ستایش می تایی جا داده شده بودند و هر کدام به بهانه یازده

 های گرفتند و از توانمندی ت نبودند، دیوها را به بندگی میفرزانگان کیش مهر دیوپرس
بردند و شکستن  میجادوی سیاه برای پیش بردن دانش و سازندگی بهره  برآمده از

شمردند. در روند دگرگونش و واالیش کیش  پیمان با دیوها و دیوپرستان را هم روا می
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نیاز  ه کار بردن جادوی سیاه بیپروران به دانشی دست یافتند که آنان را از ب مهر، کیش
کاوسی نمادی از جایگاه  به شبستان کی« سودابه»راه یافتن  ،ها داستان کرد. در کهن می

شهریاران و کشته شدنش به دست رستم، نمادی است از کنار  جادوی سیاه در نزد کی
 شهریاران. گذاشته شدن جادوی سیاه از سوی کی

 گ جام خود را برداشتم و گفتم:درن ها را پُر کرد. بی فرانک جام
 ها. ـ برای رهایی از همة بندها و بندگی

ها را سر کشیدیم. پس از  هایشان را برداشتند، نوش باد گفتند؛ جام دوستانم جام
رف فرو بردم و با ام. دمی ژ شتم از هر بندی رها شدهپندا نوشیدن هفتمین جام خود می

هایم را تیز کردم، خاموشی بر  را بستم و گوشبازدمی آرام آن را بیرون دادم. چشمانم 
 مغزم فرمانروا شده بود. لبخند بر لبانم شکفت، چشم باز کردم. دالرام پرسید:

 ـ چه دیدی؟
 شنوم. ـ هیچ نمی

 ـ چی؟
 با انگشت سرم را نشان دادم و گفتم:

 گوی درونِ مغزم خاموش شده. ـ گفت
 فرانک چرخاند و پرسید: پریسا نگاهی گذرا به من انداخت و چشم به سوی 

 شود از جادوی سیاه برای پیش بردن دانش و سازندگی بهره برد؟ ـ مگر می
هایی که از  های برآمده از جادوی سیاه با نیروها و توانمندی ـ نیروها و توانمندی

آوریم همسان یا یکسان هستند، چگونگی بهره بردن از  راه جادوی سپید به دست می
کاوس نماد روزگارانی است که  بنده بودن جادوگر وابسته است. کیآنها به آزاد یا 

اند.  برده ورزی و پژوهندگی بهره می شهریاران از هر دو جادو برای گسترش دانش کی
کاوس با تالش او برای  ی، داستان کیسهای بازگو شده در شاهنامة فردو داستان در کهن

پس از بازگشت از مازندران، به یاری شود؛ او  ی آغاز میاَثیرچیرگی یافتن بر گیتی 
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گستر را آغاز کرد تا همة دیوپرستان را  دانشی که به دست آورده بود، کارزاری جهان
 زیر فرمان خود درآورد:

 وُزان پس چنان کرد کـاوسِ کـی  »
 

 که بر تخت زرویـن بجنبـد ز جـای    
 

 از ایران بشد تا بـه تـوران و چـین   
 

 زمین گذر کرد از آن پس به مکران 
 

 ز مکــران شــد آراســته تــا زره   
 

ــان  ــره   می ــد و گ ــچ بن ــد ای ــا ندی  ه
 

 بپــذرفت هــر مهتــری بــاژ و ســاو
 

 2«نکرد آزمـون گـاو بـا شـیر تـاو      
 

کاوس دست  پرستان، کیهای ناگهانی دیو پس از آسوده شدن از بیم برآمده از تازش
شناسی  گیتیو  شناسی های دین دانش به کار نهادینه کردن پژوهش برای دست یافتن به

پژوهشگاه در  تهش ،گری ورزی و پژوهش دانش 1کارانة شد و برای سازماندهی ویژه
شهریاری آزادگان  شدة آن روزگاران که زیر فرمان کی های شناخت سرزمینجای  جای
  ساخت: بود
ــوه  » ــدر البرزک ــرد ان ــای ک ــی ج  یک

 

 هـا شـد سـتوه    که دیو انـدر آن رنـج   
 

 بفرمـــود تـــا ســـنگ خـــارا کَننـــد
 

ــد    ــدر کُنن ــه ان ــر از دان ــه پُ  دو خان
 

ــدرون  ــه ســنگ ان ــر ب  بیاراســت آخُ
 

ــتون   ــارا سـ ــیخ و ز خـ ــوالد مـ  ز پـ
 

ــی در اوی ــپان جنگــ ــتند اســ  ببســ
 

ــاری   ــتر عَم ــم اس ــشِ راه ه ــوی کِ  ج
 

ــاخت   ــه بس ــر ز آبگین ــه دگ  دو خان
 

 زبرجد به هر جایش انـدر نشـاخت   
 

 درو ســاخت جــای خــرام و خــورش
 

ــرورشکــه باشــد از آن خــوردنی    پ
 

 دو خانــــه ز بهــــر سِــــلیح نبــــرد
 

 بفرمـــود کـــز ســـیم پـــالوده کـــرد 
 

ــت    ــر نشس ــن ز به ــاخ زروی ــی ک  یک
 

ــت   ــاالش داده دو شسـ ــرآورد، بـ  بـ
 

 بـــر ایـــوانش یـــاقوت بـــرده بکـــار
 

ــار    ــر نگـ ــرده بروبـ ــروزه کـ  ز پیـ
 

                                                           

 .4-2، ب 56ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
 کارانه: تخصصی ـ ویژه1
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 چُن آن جایگه ساخت بر خن راست
 

 که روزش نیفزود و هرگـز نکاسـت   
 

 ز دینبـــــودی درو تیـــــر پیـــــدا 
 

 هــوا عنبــرین بــود، بــارانش مــی     
 

 همـــه ســـاله روزش بهـــاران بُـــدی
 

 2«گلــش چــون رُخ غمگســاران بُــدی 
 

شهریاران بر آن شدند که راهی  ورزی و پژوهندگی، کی پس از نهادینه شدن دانش
  برای رفتن به آسمان بگشایند و خود را به ماه برسانند:

ــیس روزی پگــاه » ــد کــه ابل ــان بُ  چُن
 

ــی   ــاه  یک ــان ز ش ــرد پنه ــن ک  انجم
 

 به دیوان چُنـین گفـت کـامروز کـار     
 

 سـت بـا شـهریار    به رنج و به سختی 
 

ــد کنــون نغزدســت     ــی دیــو بای  یک
 

 که داند ز هر گونـه رای و نشسـت   
 

ــاوس بـــی  ــد شـــود جـــان کـ  ره کنـ
 

 به دیـوان بـر ایـن رنـج کوتـه کنـد       
 

ــاک  ــزدان پـ ــر ز یـ ــدش سـ  بگردانـ
 

ــزدانش خــاک   ــرّ ی ــر آن ف  نشــاند ب
 

ــاد    ــد یـ ــر دل گرفتنـ ــنیدند و بـ  شـ
 

ــداد     ــخ ن ــاوس پاس ــیم ک ــس از ب  ک
 

 یکــی دیــو دُژخــیم بــر پــای خاســت
 

 چُنین گفت کین نغزکـاری مراسـت   
 

ــتن    ــاخت او خویش ــو س ــی نک  غالم
 

 ی انجمــن  گــوی و شایســته   سَــخُن  
 

 همـــی بـــود یکچنـــد، تـــا شـــهریار
 

ــکار    ــر ش ــد ز به ــرون ش ــو ب  ز پَهلَ
 

ــوس داد    ــین ب ــش زم ــه پیش ــد ب  بیام
 

ــته  ــاوس داد  یکــی دس ــه ک ــل ب  ی گ
 

ــو    ــای ت ــرّ زیب ــین ف ــت ک ــین گف  چُن
 

 گـردان سَـزد جـای تـو     همی چـرخِ  
 

ــه   ــی هم ــد روی گیت ــو ش ــام ت ــه ک  ب
 

ــه    ــون رم ــان چ ــبانی و گردنکش  ش
 

 سـت کانـدر جهـان    یکی کـار مانـده  
 

 نشــان تــو هرگــز نگــردد نهــان     
 

 چــه دارد همــی آفتــاب از تــو راز   
 

 فـراز که چون گردد اندر نشـیب و   
 

 ست ماه و شب و روز چیست چگونه
 

 برین گـردش چـرخ سـاالر کیسـت     
 

                                                           

  .363-341، ب 14-13ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
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... 
 

  
 

ــا   ــان آن پادشـ ــد جـ ــه شـ  پُراندیشـ
 

 پَـر انـدر هـوا    که تا چون شـود بـی   
 

ــاه   ــید شـ ــس بپرسـ ــدگان پـ  ز داننـ
 

 2«کزین خاک چندست تا چرخِ ماه 
 

کاوس را  نام کیای پدید آورد و  تالش برای آگاه شدن از رازهای آسمان دانش تازه
 نامیم جاودانه کرد. در نام آنچه امروز کهکشان می

 کاوس با نام کهکشان چه پیوندی دارد؟ ـ نام کی
های فارسی میانة زرتشتی، برای سخن گفتن از آنچه امروز کهکشان  ـ در نوشته

 اند. را به کار برده« کایوسان کی»خوانیم، واژة  می
که بسیاری از رازهای کهن را در پس خود پنهان ها  ـ شگفتا از این دگرگونی واژه

 است.کرده 
 پریسا گفت:

ن کاوه آمده که او درفش در داستاخواهم باز به داستان ضحاک بازگردم،  من میـ 
که هنگامی  برافراشت، مردمان را زیر آن گرد آورد و به سوی فریدون راهنمایی کرد؛

فردوسی را درست به یاد داشته  ، اگر سخنفریدون آن درفش را دید، آن را آراست
 چنین آمده که:در شاهنامه باشم، 
ــای روم  » ــه دیب ــرا ب ــت آن  بیاراس

 

ــوم    ــر و زرو ب ــرو پیک ــوهر ب  ز گ
 

 بزد بر سرِ خویش چون گِـرد مـاه  
 

 یکــی فــالِ فــرّخ، پــی افگنــد شــاه 
 

 فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش
 

 1«همی خواندش کاویـانی درفـش   
 

تواند نماد رویدادی باشد، در این سخن،  های کهن هر چیزی می داستانگفتی که در 
 کند؟ فروهشتن سرخ و زرد و بنفش چه رازی را بازگو می

                                                           

 .368-366، ب 15-16ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
 .131-136، ب 60ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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پایندگی و پایداری هر جنبشی به آرمان آن وابسته است، اگر آرمان بزرگی برای ـ 
د جنبش برگزیده نشود، جوش و خروش مردمانی که به خیزش واداشته شده بسیار زو

 فروکش کردن از بازداشتن جنبشگذاران کیش مهر برای  فروکش خواهد کرد. بنیان
بخشی برگزیده بودند، سه رنگی که از آنها سخن  تکاپوی سازنده، آرمانی بزرگ و سه

 ای ـ رنگی برای سخن گفتن از آرمان مهرپرستان است. گفتی نمادی نگاره
سه رویکرد راهبردی کیش مهر سه رنگ فروهشته از درفش کاویانی بازگوکنندة 

وارة چاکرای نخست است. چیرگی دیریازِ دین تازی  رنگ« سرخ»دانی که  هستند. می
نیازهای زیستی را زشت، پلید،  ر زندگی مردمان، گرایش به برآوردنمردان ب دین و شاه

ارزش، بایستگی و  روی مهرپرستان ازاین ناه و مایة شرمساری نمایانده بود؛ویرانگر، گ
 با خوردن، نوشیدن و سخن گفتن را شادی آموزاندند تا مردمان میباز را شایستگی آنها

 پیش بگیرند:« آسایی تن»بیامیزانند و به جای خودآزاری 
 فریدون چو شد بر جهان کامکار»

 

 2«ندانست جز خویشـتن شـهریار   
 

ــن اوســت »  پرســتیدن مهرگــان دی
 

 1«آسانی و خوردن آیین اوست تن 
 

دیگر، گسترش بدمنشی، بدگفتاری و بدکرداری تازیان در میان آزادگان به از سوی 
روی بخش دیگر آرمان مهرپرستی  دگردوستی مردمان آسیب فراوان زده بود؛ بدین

داد. رنگ زرد نشانة این  داشت میان مردمان را پوشش می چشم بازسازی دگردوستی بی
 اکرای سوم است.وارة چ بخش از آرمان مهرپرستی بوده که همان رنگ

، وارة چاکرای هفتم نمایش داده شده که با نماد رنگ بخش سوم آرمان کیش مهر
های  فرهیختگی در زمینه برگزیدگی یا برانگیختن مردم به تالش در راه رسیدن به

با دست یازیدن به ند و فرابرو« پیری»ای گوناگون به پایة ه گوناگون بود تا در میدان
  نوآوری و آفرینش به واالیش خویش و جهان یاری برسانند.گستری،  دوستی

                                                           

 .2، ب 81ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 .1، ب 81ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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اند چنین راز  اند که توانسته دستی بوده ورزان چیره پردازان کهن چه سخن داستان ـ
 کنند. ساده و سخنی کوتاه و فشرده بازگو بزرگی را به یاری چند واژة

 گفت: فرانک سر جنباند و
 مانند است. ی بی«شاهکار»های گوناگون  فردوسی از دیدگاهـ شاهنامة 

 دالرام رو به فرانک گفت:
بندی برنامه به  ر کن تا بنوشیم و راهی شویم، وگرنه زمانها را پُ جامجان  ـ فرانک

 هم خواهد خورد.
افروز لبریز کرد،  آتش نگ را برداشت و برای هفتمین بار آنها را از میِفرانک تُ

ها را از روی خوان  برداشت، ما هم جامشده را کنار گذاشت و جام خود را  نگ تهیتُ
 ربودیم. فرانک رو به پریسا گفت:

 ـ آرزویی بکن پریساجان.
هایمان  گساری بار بود که در می چشمان پریسا از شادی درخشید، نخستین

 توانست آرزویی بکند. کمی درنگ کرد و گفت: می
در  مردان و دینداران دین های دین، زی که دادخواهی از بیدادگریـ به امید رو

 جهان فراگیر شود و راز چیستی و کارکرد دین بر همة مردمانِ زمین آشکار شود.
در دهان گذاشتم،  گوشت بریانیها را سر کشیدیم.  آوا نوش باد گفتیم و جام هم
هایم را باال بردم و پیکرم را کش دادم. سگ چهارچشم از جا برخاست و سر  دست

 تا پایش را تکاند و پیکرش را کش داد. برخاستم و رو به دماوند فریاد زدم:
 آییم. ـ ما داریم می

هایم را از هم گشودم. پژواک بانگم بازآمد و در گوشم پیچید. شادمانه دمی  دست
ها را آماده کردیم. همة  رو بردم. دوستانم برخاستند. خوان را برچیدیم و کولهژرف ف
تم را ها را به دوش کشیدیم. دالرام دس های آنجا بودنمان را برچیدیم. کوله نشانه

 :گرفت و را افتاد و آهسته پرسید
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 ـ چرا جامی بیش از ما نوشیدی؟
 دستش را فشردم و گفتم:

 ا شما همراهی کنم.خواستم ب ـ به دل نگیر، می
 ـ به جای همراهی از ما پیش افتادی.

 ای؟ ـ دلخور شده
 ای. ـ نه. زمانی دراز چشم به راه بودم تا زمان پیش افتادنت فرابرسد. اکنون آماده

 ام؟ ـ آماده
دانستم  انداخت. می پشتم نهاد، پا سست کرد و مرا پیش دستم را رها کرد، دست بر

ایم ه خویشکاری سرگروهی را به دوش بکشم. ناخودآگاه شانهکه دیر یا زود باید بارِ 
 د:دستیش به پایم زد و پرسی سست شد. دالرام با چوب

 ـ چرا خمیده شدی؟
سر برافراشتم، سینه سپر کردم، چشم به سپیدی پیش رویم دوختم تا در راهی ناپیدا 

 سر به آسمان کشیده پیش بروم. به سوی چکادِ
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نواز سپیدی  و چشم جای کوهستان پهناور نشسته بود. زیبایی باشکوه برف بر جای
نگریستم جز سپیدی و  به هر سو می د.نمو کران می گسترده از کران تا کران بی دامن

شد.  کران هیچ دیده نمی دیدم، بر فراز سرمان هم جز آبی بی بازتاب روشنایی نمی
نوردیدیم و به دماوند نزدیک و  ها را یکی پس از دیگری درمی آهسته و پیوسته کوه

ها در گوشم  ة باد و گاهی آوای زوزة گرگشدیم. گاهی آوای زوز تر می نزدیک
پوست شده  سرخ رویم گمان بودم هایم سرد بودند و بی پیچید. از سوز سرما گونه می

 .است
برف زیر پایم به  داشتم. گاه یخ برف دوخته بودم و به آرامی گام برمی چشم به یخ

های زیر  تا تیغهکوبیدم  ای سفت بود که به ناچار پایم را چند بار بر آن می اندازه
 ام جای پایی پدید بیاورند. های ویژه کفش
پراکند، پرتوهای آفتابش  درخشید و روشنایی می که خورشید در آسمان می اینبا

کوفتم تا  می گون شیشهشد. داشتم پا بر یخی  بیشتر می دم به دمگرمایی نداشت و سرما 
ای باالی سرم  . پنداشتم پرندهای بر سرم افتاد و گذشت جای چایی پدید بیاورم که سایه

ای در آسمان نبود.  کند. سر برافراشتم تا رهگذر آسمان را ببینم، هیچ پرنده پرواز می
یک آن فراموش کردم کجا هستم، تا چرخیدم تا بخش دیگری از آسمان را ببینم، پای 
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تا به خود  ه سوی راست کشید؛استوارم شل شد، کمرم خمید و کشش نیرومندی مرا ب
 جنبم واژگون شدم.ب

دم بر شتاب  به ای تند بود که دم رفتیم به اندازه شیب درة کوهی که از آن باال می

خورد پیکرم را از زمین بلند  ام هر بار بر زمین می پشتی شد. کوله غلتیدنم افزوده می

درپی روی یخچالی که هیچ دستاویزی در آن به چشم  های پی کرد. کوبیده شدن می

ها و پاهایم را به  رکرد مغزم را پریشان کرد. به هر جان کندنی بود دستخورد کا نمی

زمانی به سریدن سروته روی  کار گرفتم و توانستم پیکرم را از غلتیدن بازدارم. کوته

یخچال گذشت تا توانستم خودم را بچرخانم. به سختی کلنگ بسته شده به پهلوی 

اش را  خته از ته دستة آن گذراندم، دستهدست راستم را از بند آوی کوله را باز کردم،

تنها یخ  کارا نبودند و 2هایم بر یخچال کوبیدم، زخمه چند بار کلنگ گرفتم و

 ند.گونه را خراشید سنگ

که نگرانی از رسیدن به پرتگاه آرمشم را پریشان  اینسریدم، با با شتاب به پایین می

زنی بیهوده دست کشیدم. دمی ژرف فرو بردم و به تندی بیرونش  کردم از زخمه می

بخش توانستم خودم را آرام کنم. دو دستی دستة کلنگ را  دادم، با چند دم و بازدم آرام

که رویش  ونیگ شیشهتوانستم آن را باال بردم و چشم به یخچال  گرفتم و تا می

سریدم دوختم، تا رنگش سپید شد کلنگ را با همة توان کوبیدم. کلنگ در  می

آورد که از درد هایم فشار  برف فرو رفت، بازایستادن از سریدن آنچنان بر دست یخ

به سختی به کلنگ بانگ برآوردم و اشک از چشمانم روان شد.  ناگهانی پدید آمده

 جنباند، ام را می تپش تندی سینه د و چیزی زیر پایم نبود.رها بودنیم هاپا آویزان ماندم.

هایم نهادم تا کمی درنگ کنم و آرام  دم و بازدمم پریشان شده بود. سر بر دست

  بگیرم.
                                                           

  ـ زخمه: ضربه2
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شنیدم.  هایم پیچیده بود و بجز آن هیچ آوایی نمی خراش در گوش آوای زنگی گوش
سر جنباندم و زیر پایم را نگریستم؛ در لبة  ،ملرزان پس از بازگشت آرامش به پیکر

آمد. نگاهی به  گیر کرده و آویزان مانده بودم که تهش به چشم نمی یپرتگاه
شد. به سر کلنگ نگاه کردم تا  پیرامونم انداختم هیچ دستاویزی پیرامونم دیده نمی

 برف فرو رفته بود. دست چپم را از دستة کلنگ برگرفتم، چند بار دسته در یخ
انگشتانم را باز و بسته کردم، دست به سوی کوله بردم و کاردی را که بر پهلوی آن 

اش را در مچ دستم انداختم. دست باال  بسته شده بود را باز کردم، بند آویخته بر دسته
و آرام  2هم کردمنیرویم را در بازوهایم بربردم و دوباره دستة کلنگ را گرفتم. 

پوالدینِ  آویزة، ام به ته دستة کلنگ رسید امی که سینهو هنگ پیکرم را باال کشیدم
 بندی که سر دیگرش به کمربندم پیوسته بود را در سوراخ ته سر کلنگ انداختم؛ سرِ

و آن را بر  رفتم، با شتاب دستة کارد را گرفتمدوباره دست چپ از دستة کلنگ برگ
ای بر سرم افتاد.  دم سایه برف فرو رفت. همان تا دسته در یخاش  برف کوبیدم، تیغه یخ

سر بلند کردم و آسمان را نگریستم، هیچ چیز باالی سرم نبود. سرم را چرخاندم و 
درخشید و چیزی میان من و او نبود؛ دریافتم آن  پشت سرم را نگاه کردم، خورشید می

ای که بر سرم افتاده چیست. دچار دلهره شدم و باز دم و بازدمم به پریشانی  سایه
ام یخ  درنگ پیشانی برف نهادم، بی هایم به لرزش درآمدند. سر روی یخ و دست گرایید
دم بانگ  هایم خاموش شد و همان آوای زنگ آزاردهندة پیچیده در گوشکرد و 

 خواند. فرانک را شنیدم که مرا به نام فرامی
 با شنیدن آوای فرانک کمی آرام شدم، سر بلند کردم و پاسخ دادم: 

 ام... برایم تناب بیندازید. لبة پرتگاه گیر کردهـ من خوبم... 
  پرسید: دیدند. بانگ دالرام را شنیدم که می گویا دوستانم مرا نمی

                                                           

 متمرکز کردنـ بر هم کردن: 2
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 توانی باال بیایی یا من بیایم پایین؟ ـ اگر تناب بیندازیم می
 ـ اگر نتوانستم باال بیایم آگاهت خواهم کرد.

 ... سرت را بگیر پایین.ـ بسیار خوب
شد. تنابی از باال پایین  تر می دم تیره به روی یخ گذاشتم. سایة افتاده بر سرم دم سرم را

 افتاد و کمی دورتر از من آویزان ماند. سر بلند کردم و رو به باال گفتم:
 ـ بکشش به راست.

به سویم آمد. هنگامی که  اندک اندکتکان خوردن و  تناب آغاز کرد به تکان
، مچ دستم را بند آن دست چپم را از دستة چاقو برگرفتمام رسید،  تناب به نزدیکی
آویزة درنگ آن را از  تناب را گرفت. هویی از بُن جان برآوردم و بی بیرون کشیدم و

 آن را از چند آویزة که از کمربندم آویزان بود چند بار گذراندم و سپس پوالدی
ند بار از واپسین دیگر باز آن را چ ، در سویدیگر گذراندم تا گرد کمرم بچرخد

اش را از بند رها کردم؛  گذرانم. دست دیگرم را از دستة کلنگ بر گرفتم و مچ آویزه
 با زدن چند گره بر تناب آسوده شدم؛ سپس رو به باال فریاد زدم:

 خواهم بیایم باال. ـ می
 ـ شتاب نکن.

 ی که در سوراخ سر کلنگ انداخته بودم را آزاد کردم.ا آویزه هویی کردم و
برف کوبیدم.  برف بیروم کشیدم و آنها را کمی باالتر بر یخ کلنگ و کارد را از یخ

دوستانم کمی تناب را باال کشیدند، زانوی  پیکرم را باالتر کشیدم تا تناب شل شد
بیرون  ام. کلنگ ردراستم را باال کشیدم و بر لبة پرتگاه گذاشتم و خود را باالتر کشی

کمی باالتر کوبیم.؛ پیکرم سپس کارد را هم بیرون آورده و کشیدم و دوباره کوبیدم و 
ای باال کشیدم که پاهایم از لبة پرتگاه باال آمدند. تیغة برآمده از نوک  را به اندازه

برف کوبیدم و پیکرم را بیشتر باال کشیدم. تا کمی باال  نوردی را بر یخ ای ویژة یخ کفش
 ل نماند.کشیدند تا ش رفتم دوستانم تناب را می می
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لرزیدند. چند گام باال رفتم و به  تر شده بود. پاهایم می سایة افتاده بر سرم تیره
رفت نه کارد. کلنگ و  یخچال رسیدم که نه کلنگ در آن فرومی گون شیشهبخش 

ام بستم و دو دستی تناب را گرفتم و با کوبیدن نوک کفش بر  کارد را به پهلوی کوله
یا  سپوخت یا سایة افتاده بر سرم سرما در پیکرم می برف چند گام دیگر باال رفتم. یخ

شد.  دم بیشتر می به ها و پاهایم دم دستزدم. پیکرم سست شده و لرزش  از درون یخ می
دیگر توان دست و پا جنباندن نداشتم. پس از اندکی درنگ بانگ دالرام برخاست که 

 پرسید: می
 ای؟ ـ چرا ایستاده

رفت. دالرام مرا  نای سخن گفتن نداشتم. دهانم خشک شده بود. چشمم سیاهی می
 ماندة نیرویم پاسخ دادم: به نام فراخواند. با ته

 ـ پیکرم سست شده.
هایم  هایم چسبید، آنها هم شل شدند، تناب رها شد و دست سرم شل شد و به دست

توانستم چشمانم را باز نگه دارم. تنابی از باال  پایین افتادند و سرم به یخ خورد. نمی
 گفت: پایین افتاد و بر سرم خورد. آوای دالرام را شنیدم که می

 را پایین نگه دار. آیم پایین... سرت ـ دارم می
برف رها کردم، پیکرم را چرخاندم تا آسمان و  چشمانم را گشودم، پاهایم را از یخ

خورد. نگاهی به زمین و  تکان می کوهستان را ببینم. تنابی که کنارم آویزان بود تکان
آسمان انداختم، آه کشیدم و چشمانم بسته شدند. ناگهان آوایی چون جی  شاهین 

خوردم. سرم  ای آویزان از تناب تاب می نگ چشم باز کردم. چون الشهدر شنیدم، بی
دانستم که نباید بخوابم. توان جنباندن دست و پا  را تکان دادم و کمی هشیار شدم، می

توانستم  به سختی می م.را نداشتم. چند بار فکم را جنباندم و دهانم را باز و بسته کرد
زد و پیکرم را در بر گرفته بود  شت به سیاهی میای که دا سرم را بجنبانم. گویا سایه

 جانم کرده بود. نیرویم را مکیده و بی
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کردم تا دریابم آنچه گرفتارم کرده  ها را پس و پیش می هایم دربارة سایه دانسته
 چیست و چرا بر سرم افتاده است؟ باز نگه داشتن چشمانم بسیار دشوار شده بود. برفِ

کرد. هرچه کوشیدم نتوانستم چشمانم را  هایم سنگینی می نشسته بر مژگانم بر پلک
درنگ چشم  دم که چشمانم بسته شدند آوایی آشنا شنیدم. بی باز نگه دارم. همان

گشودم و جز سیاهی قیرگون هیچ ندیدم. چشم چرخاندم و پیرامون و باال و پایینم را 
را شنیدم. ناگهان نیرویی دوباره آوای آشنا  نگریستم، هیچ ندیدم، انگار کور شده بودم.

برانگیزنده از سرم به درون پیکرم راه یافت و آن را به لرزه درآورد. پیرامونم روشن 
 خوردم. جان و آویخته به تناب تاب می شد و خودم را دیدم که بی

ام. باز آوای آشنا را از پشت سرم  فکنی روانی شده ام یا دچار برون دانستم مرده نمی
چرخیدم و با دیدن پری سپیدگیسویی که پیشتر با او آشنا شده بودم درنگ  شنیدم. بی

هایم به  لبخند بر لبانم شکفت. برایم آغوش گشود، خود را به آغوشش انداختم، دست
ش نهادم. مادرانه ا آغوش خویش فشردم و سر بر شانه گرد پیکرش پیچیدند، او را در

 نوازشم کرد و پرسید:
 ات بیرون بیایی؟ زیر سایه دانی چرا نتوانستی از ـ می

 اش برداشتم و به چشمانش چشم دوختم و پرسیدم: سر از شانه
 ام؟ ـ سایه

 ات تو را تا آستانة مرگ کشانده است. آری. سایه
 ی است؟اَثیرآه، اینجا گیتی  ـ

 ـ نه، پشت مرز تو را از رفتن بازداشتم.
خودم را آویخته از  و ه جهان روشن پیرامونم ناپدید شد، سر چرخاندمبه یکبار
رفت و از  گون پایین می هدیوار شیب تند و خوران دیدم. دالرام داشت از تناب و تاب

 نمود. رو به پری کردم و پرسیدم: هوش من بسیار دور می پیکر بی
 ـ چه بر سرم آمده است؟
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 دستم را گرفت و گفت:
 ـ بیا برویم.

 ـ کجا؟
 ات. ـ به گذشته

 بازگردم؟ام  ـ چرا باید به گذشته
 تواند نابودت بکند. ای نیرومند است که می ات به اندازه چرا هنوز سایهـ تا دریابی 

انداز پیرامونم دگرگون شد و خود را در بیابانی  در یک چشم به هم زدن چشم

دادم. همسرم  خشک یافتم. روی خری سیاه نشسته بودم و به کودکی شیرخوار شیر می
رفت  ای پیش می کشید و پشت سر گله به دنبال خود میافسار خر را گرفته و آن را 

 پیمود. کنان راه می که گرد و خاک

ونش از دور چون های کهنسال پیرام رفتیم که نخل به سوی آبشخوری پیش می

بع گوسفندان و بزها که  ها و بع آوای زنگولهنمودند.  انگیز می وهم هایی لرزان، سایه

داشتم. با  شد را بسیار دوست می همراهی می ها واق پارس کردن سگ گاه با واق

نزدیک شدن به آبشخور بزها و گوسفندان آهنگ راه رفتنشان را تندتر کردند، خر 

لرزاند.  اش را می های بینی پیر و لنگی که سوارش بودم هم بوی آب را شنیده بود و پره

دیگر بزها هم  گله آغاز به دویدن کرد و پیشروز چشم به گله دوخته بودم که دیدم بُ

 به دنبالش دویدن آغاز کردند به همسرم گفتم:
 دوند. ـ بزها دارند به سوی آبشخور می

خر را به تند راه رفتن  ،او ناسزایی گفت و پا تند کرد و تالش کرد با کشیدن افسار

 وادارد. هنگامی که گوسفندها هم آغاز به دویدن کردند فریاد زدم:
 تباهها زیر دست و پا  ها و بزغاله هخور برسد برّدوان به آبش ـ اگر گله دوان

 خواهند شد.
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فسار خر را به دستم داد، دست بر شمشیر آویخته از همسرم به سویم چرخید، ا
را باالی سر گرفت و فریادزنان به دنبال گله دوید.  اش دوشش گذاشت، چوب دستی

 رفت. به دنبال شوهرم کنان آمد پارس سر خر راه می سگ الغری هم که پشتِ
ها چشیدن تلخکامی برآمده از  بهار برایمان به نیکویی آغاز شده بود. پس از سال

م. بیشتر گوسفندها و بزهای گلة کوچکمان هم زائیدند و ه بودپسری زائید ،نازایی
ها  پنداشتم سرانجام خدایان پس از سال ای نمرد یا شکار درندگان نشد. می هیچ بره

هایم، مرا دریافته و با من بر سر مهر آمده بودند. پس از  ن راز و نیاز کردننشنیده گرفت
مرگ مادرم هرگز روی خوشی ندیده بودم، با زاده شدن پسرم بددهنی و تندخویی 

 نمایاند. پنداشتم بخت روی خوش خود را به من می شوهرم فروکش کرده بود و می
ان چشم به چشمانم دوخته بود با چشمانی درخش که شادمان از نگریستن به پسرم

نوزادم  انگیختم. کنان آن را به تندتر راه رفتن برمی نُچ کوفتم و نُچ پا بر شکم خر می
ملوچ آغاز کرد تا نشان دهد هنوز سیر نشده، او را  پستانم را رها کرد و ملچ

هی کردم تا شیر پستان دیگرم را هم بمکد. افسار خر از دستم رها شد. نگا پهلو پهلوبه
ها و شوهرم توانسته بودند گله را از دویدن باز دارند.  به پیش رو انداختم، گویا سگ

دم، باز چشمانش را سرگرم شسرگرم نوازش کردن فرزندم شدم و به سخن گفتن با او 
نگاهش لبریز از مهر بود، از شادی در  به سویم چرخان و نگاهمان به هم گره خورد.

 ام هرگز چنان آرامشی را نیازموده بودم. دگیگنجیدم، در زن پوست خود نمی
ها به  های بیابانگرد بود که زندگی را در بیابان ی«ارمائیل»شوهرم از بازماندگان 

بوده و هنگامی که « بابِل»گفت زاده و بزرگ شدة  گذراندند. مادرم می چوپانی می
ست. او از زندگی شده ااند ربوده  اش به کاروانشان تاختنه پدرم همراه با دار و دسته

نمود و هرگاه به  در بیابان بیزار بود و همواره از دسترسی نداشتن به آب دلخوری می
شست. پدرم همواره مادرم را  زد و سر و تنش را می میرسیدم تن به آب  آبشخوری می

 کهچرا گفت؛ کرد و به او ناسزا می تنی بود سرزنش می که شیفتة آب و آب
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تنش را هرگز سر و  روی او کند؛ بدین را سست میوشو تن  پنداشت شست می
 بود. پراکنگندمردار  مانند شست و همواره نمی

 رو به پری سپیدگیسوی همراهم کردم و گفتم:

خواری  ها بازماندگان مردمانی بودند که از مردم ـ از مادرم شنیده بودم که ارمائیلی

اند، او  خوانده می 2«ئپیرو»نشینان آنان را  اند و آبادی تازیان کهن گریخته بوده

اند و گریختگان از آنان ئپیرو. تو  شده خوار خوانده می دانست چرا تازیان مردم نمی

 دانی؟ می

  پری گفت:
 .1«ااِل اِل»گذار و گسترانندة دینی بودند استوار شده بر پرستش  مردان بنیان دین ـ شاه

کرد کرپانی مردم در پیشگاه او  ااِل را فراهم می نزد آنان برترین آئینی که خشنودی اِل
خوردند تا به نیروها و  ن کرپانی شده را میبود. آن دُژخیمان خون و گوشت مردما

اند.  شده خوار خوانده می رو مردم های جادویی دست پیدا کنند؛ بدان توانمندی
بودند که از  از باورمندان به دین تازی یهای گروه ازماندگانها ب ها و ارمائیلی گرمائیلی

برگزاری آئین کرپانی مردم دست کشیدند و کرپانی گوسفند را جایگزین کشتار 
مردان سر به کوه و بیابان  دین مردمان کردند. آنان برای دور ماندن از تازیانة شاه

خوار زندگی را به  مردم انِهای زیر فرمان آن دُژفرمانروای نهادند تا دور از آبادی

گردِ گریزان از  های بیابان نشین، ارمائیلی گردی بگذرانند. مردمان آبادی چوپانی و بیابان

                                                           

دگرگون شده است؛ امروزه همان واژة کهن به « ابراهیم»های زبانی به واژة  واژه در روند دگرگونی ـ ئپیرو: این کهن2
آورند که به جای کرپانی کردن پسرش،  ها ابراهیم را نیای خود به شمار می رود. عبری به کار می« عبری»گونة 

 گوسفندی را به جای او کرپانی کرد.
اال پاژنام )لقب( ماه بوده است، ماه در نزد تازیان نماد شب، تاریکی و اَنغرَمینو یا اهریمن  اال: در میان تازیان کهن ال لـ ا1

درآمده است؛ در برابر آن نماد، در « اهلل»های زبان به گونة  واژه در روند دگرگونی ها( بود، این کهن )خاستگاه دیوها یا ال
 ها یا اَثوراها(. مینو )خاستگاه پری نتَپَد بود، نمادی از روز، روشنایی و ثرشید ارجمندترین نماپرور خو نزد آزادگان کیش
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پرستانی پرهیزنده از کرپانی انسان و  اِل»که آنان  خواندند میرو ئپیرو  بدانآبادی را 
 .اند بوده« کوچگر

تلخ ان گرفتار در بند و بندگی های دین تازی زندگی را به کام مردم برگزاری آئین
شد بسیار آزاردهنده  ویژه کرپانی کردن مردم که باید روزانه برگزار می کرده بود. به

روی نواندیشانی در میان  بدین بردند؛ فرزندانشان رنج می بود و مردمان از کشته شدن
جایگزین  داران پدیدار شدند و بر آن شدند که در آئین کرپانی روزانه، گوسفند را دین

فرزندانشان کنند. آنان برای گریزاندن فرزندانشان از مرگ و دور ماندن از تازیانة 
ها  داستان ها را پیش گرفتند، در کهن ها و بیابان زندگی کوچگری در کوه ،مردان دین شاه

و « گرمائیل»ها زندگی چوپانی را پیش گرفته بودند  گروهی از آنان که در کوهستان
 اند. هخواند« ارمائیل»کردند را  می چوپانی ها در بیابانگروه دیگر که 

 گویی؟ سخن می ئیل و گرمائیل یاد شده در شاهنامة فردوسیـ آیا داری از ارما
شده در شاهنامة فردوسی برای سخن گفتن دربارة واژة بازگو نـ آری. آن دو که

پیشاضحاکی  های کهنِ پرستی اِلاند که به  دینداران باورمند به دین تازی ساخته شده
 زدند: بازگشته بودند و از کرپانی مردم سر باز می

 دو پــــاکیزه از کشــــور پادشــــا»
 

ــه   ــردِ گرانمایــ ــا دو مــ  ی پارســ
 

ــدین  ــل پاکـ ــامش ارمایـ ــی نـ  یکـ
 

ــیش   ــل پـ ــام گرمایـ ــر نـ ــین دگـ  بـ
 

ــم  ــد روزی به ــد کــه بودن ــان بُ  چن
 

 سخن رفت هرگونه از بـیش و کـم   
 

ــاه و از  ــدادگر شـ ــکرش ز بیـ  لشـ
 

 هــای بــد انــدر خــورش وُزان رســم 
 

 یکــی گفــت مــا را بــه خــوالیگری
 

ــت، آوری     ــاه رفـ ــرِ شـ ــد بـ  ببایـ
 

 یــی ســاختن وُزان پــس یکــی چــاره
 

 ز هـــر گونـــه اندیشـــه انـــداختن 
 

 مگر زین دو تن را که ریزند خـون 
 

ــرون   ــدن بـ ــوان آوریـ ــی را تـ  یکـ
 

ــاختند  ــوالیگری سـ ــد و خـ  برفتنـ
 

 بشـناختند انـدازه   خورش خـود بـی   
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 ی پادشـــاه جهـــان خانـــه خـــورش
 

ــدارِ خــرّم   ــن دو بی ــت ای ــان گرف  نِه
 

 چــو آمــد بنزدیــک خــون ریخــتن 
 

 روان انــــدر آویخــــتن ز شــــیرین 
 

 کشــــان از آن روزبانــــانِ مــــردم
 

ــان    ــوان را کش ــرد ج ــه دو م  گرفت
 

ــد   ــوالیگران تاختن ــیش خ ــان پ  زن
 

ــد    ــدر انداختنـ ــروی انـ ــاال بـ  ز بـ
 

 را جگــرپُــر از درد خــوالیگران  
 

 پُر از خون دو دیده، پُر از کینه سـر  
 

 همی بنگریـد ایـن بـدان، آن بـدین    
 

ــین     ــاهِ زمـ ــداد ِ شـ ــردار بیـ  ز کـ
 

 از آن دو یکـــــی را بپرداختنـــــد
 

ــاره   ــزین چ ــناختند  ج ــز نش ــی نی  ی
 

ــفند    ــر گوس ــزِ س ــرد مغ ــرون ک  ب
 

 بیامیخـــت بـــا مغـــزِ آن ارجمنـــد 
 

 یکــی را بجــان داد زنهــار و گفــت
 

ــا   ــدر نهفــت نگــر ت ــداری ســر ان  ب
 

ــهر     ــاد ش ــه آب ــی ب ــا نباش ــر ت  نگ
 

 سـت بهـر   ترا از جهان کوه و دشت 
 

 بهـــا بجــای ســرش زان ســر بــی    
 

 خـــورش ســـاختند از پـــی اژدهـــا 
 

 ازین گونه هر ماهیـان سـی جـوان   
 

ــی یافتنــــدی روان  ــان همــ  ازیشــ
 

 چو گرد آمدی مرد ازیشان دویست
 

 بران سان که نشناختندی که کیست 
 

 بدیشان بزی چند و میشخورشگر 
 

 2«ســپردی و صــحرا نهــادیش پــیش 
 

کرپانی مردم، گریزنده از آبادی و کوچگر پرهیزنده از های  ها و گرمائیلی ارمائیلی
زیر فرمان هیچ فرمانروایی نبودند، آنان از کشورهای گوناگون زیر فرمان 

روزگار به  ،دسترس روزبانانهای دور از  ها و بیابان مردان گریخته و در کوه دین شاه
های بیابانگرد  های خانوادگی کوچک و بزرگ ارمائیلی گذراندند. دسته چوپانی می

دادند راهزنی و  های خود را از دست می هر گاه در پی خشکسالی یا تازش دیگران گله
ها و شهرها هم  گرفتند و گاه با پیوستن چند دسته به هم به آبادی دزدی پیش می

  د.تاختن می
                                                           

 .40-26، ب 66-65ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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کوچک و  فرمانروایان ،ها، روستاها و شهرها تاخت و تاز ئپیروها به کاروان
ها، روستاها و  بزرگ را واداشت که برای بازداشتن آنان از تازش به کاروان

ها و  گونه پای ئپیروها به آبادی . بدینپیمان شوند هم گردان با بیابان ،شهرهایشان
باز شد. داد و ستد با مردمان  شده با آنان نپیما شهرهای زیر فرمان فرمانروایان هم

که  هم یکجانشین به توانگری برخی ئپیروهای بیابانگرد انجامید. برخی دیگر از آنان
ای شده بودند در سپاه  ها و تاختن به شهرها جنگاوران کارآزموده در پی راهزنی
دست هم در پرداختند. ئپیروهای تنگ پیمان با آنان به مزدوری می فرمانروایان هم

 شدند. گردان به کارهای گوناگون سرگرم می پیمان با بیابان ها و شهرهای هم یآباد
شکوفا شد، « نیل»های  کناره زمانی که فرهنگ و شاروندی مردمان آبادگرِ

ها و شهرهای پُرآوازة  های بزرگی از ئپیروها بدان سرزمین کوچیدند تا در آبادی دسته
پرستی  های ئپیروهای اِل باورها و آئین کم کم آن سرزمین سرگرم کار و زندگی شوند.

به کار و زندگی سرگرم شده « مصر»های «فرعون»های زیر فرمان  که در سرزمین
رو  ها درآمیخت، بدین پرستی مصری«را»پرستی و «ایسیس»های  د با باورها و آئینبودن

ی که آن ئپیروها بر آن شدند که زمانشدند.  ی خوانده می«ئیل را ایس»ئپیروهای مصر 
ها را  های زیر فرمان فرعون گردی نیاکانی خویش بازگردند، سرزمین به زندگی بیابان

 واگذاشته و راهی بیابان شدند.
های خو گرفته  رائیلی بازگشت به زندگی کوچگری و شبانی برای بسیاری از ایس

توانستند دوباره  خواستند یا نمی ها و شهرها دشوار بود. آنان که نمی به زندگی در آبادی
بر بتازند و « کنعان»ها و شهرهای سرزمین  به مصر بازگردند، بر آن شدند که به آبادی

ها و شهرهایی برای زندگی داشته باشند. روی کردن به تاخت  آنها چیره شوند تا آبادی
سو و پدیدار شدن گرایش به جادوی سیاه از سوی  ها و شهرها از یک و تاز به آبادی

خواری کشاند  مردان تازی مردم دین دیگر، ئپیروها را به پیش گرفتن منش و روشِ شاه
 را پیش گرفته بودند.گردی  که نیاکانشان برای گریز از آنان، زندگی بیابان



  251*** * ها انجمن سایه

 

ها و آلوده  رائیلی خوار در میان ایس جا باز کردن منش و روش کهن تازیان مردم
مردانشان به برگزاری آئین کرپانی مردم برای دست یافتن به نیروها و  شدن برخی دین

های جادوی سیاه، به دودستگی میان آنان انجامید. از دوازده خاندان  توانمندی
، «پرستی ایسیس»های  خواستند همچنان به باورها و آئین می خاندانده رائیلی  ایس

های کرپانی مردم و آلودگی  بند بمانند و برگزاری آئین پای« پرستی اِل»»و « راپرستی»
؛ دو خاندان دیگر خواهان بازگشت به منش و روش تابیدند به جادوی سیاه را برنمی

یش دو فرمانروایی انجامید، یکی از سوی نیاکانی بودند. دو دستگی پدید آمده به پیدا
« رائیل ایس»ها. کشمکش میان فرمانروایان «یودایی»ها و دیگری از سوی  ی«ئیل را ایس»

های خونین و ویرانگری دامن زد که فرمانروایان بزرگ آن  به جنگ« یودا»و 
 کرد. روزگار را نگران می

های  بخشی از دانستهسخنان پری هماروانم هیچ برایم تازگی نداشت، چراکه 
پرستان ارمائیلی بود که نیاکانش هرگز  ام در آن روزگار بودند. همسرم از اِل زندگی

افتادند  ها و شهرها نداده بودند، آنان هرگاه به تنگنا می تن به کار و زندگی در آبادی
کردند و پس از رهایی  از ئپیروهای دیگر یا یکجانشینان روی می به راهزنی و دزدی

 گرفتند. دستی، چوپانی از سر می تنگ از
بودم که شوهرم به همراه خویشاوندانش به خانوادة من تاختند،  کودکی هفت ساله

پدر و مادرم را کشتند و مرا به بندگی گرفتند. شوهرم که سرکردة تازندگان بود 
من، دو بز، چهار گوسفند،  م را میان همراهانش بخش کرد. اوا دارایی و گلة خانواده

دیگچة مسی، ساجی آهنی، هایمان، چند  بان خری سیاه، شمشیر پدرم، یکی از سایه کرّه
چند زیرانداز و روانداز، یک مشک آب و چند تکه از پوشاک پدر و مادرم را برای 

جان و خونین پدر و  خود برداشت و پس از رفتن همراهانش، نزدیک پیکرهای بی
  ددمنشانه را بچشم. 2«سپوزیشنِ»بستر کشاند تا تلخکامی برآمده از  مادرم مرا به

                                                           

  ـ سپوزیشن: تجاوز2
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پیش از باردار شدنم  بزن داشت. بود و دستِ 2شوهرم بسیار بددهن و بدخیم
پیمودم. هنگامی که باردار شدم و  نشست و من پیاده راه می همواره خودش بر خر می

شکمم باال آمد رفتارش کمی بهتر شد، من خرسوار شدم و او پیاده. پس از زائیدنم، 
هنگامی که پسرم را دید، برای نخستین بار خندیدنش را دیدم. در سه ماهی که 

گوید، پیش از آن جز ناسزا  نشیند و با من سخن می هرم گاه نزدم میام شو پسردار شده
چیزی از او نشنیده بودم. او بر آن بود که گله را به نزدیکترین شهر ببرد و شماری از 
بزها و گوسفندها را بفروشد تا دو خر جوان، چادری بزرگ و پوشاکی ارزنده برای 

رفته بودیم. آن سال برایم به نیکی و راه شهر را در پیش گروی  پسرمان بخرد، بدین
خوشی آغاز شده بود، زاده شدن پسرم مرا از تنهایی رهاند و شوهرم را بر آن داشت 
که بر آن شود که برایمان آسایشی فراهم کند، شادمان بودم که با رفتن به شهر، پس از 

را توانستم بجز شوهرم کس دیگری  می زارهای سوزان، سرگردانی در شن چند سال
 ببینم.

خورد. فراموش کرده  کنان شیر می بازی چشم به چشم کودکم دوخته بودم که بازی
بسته راه کج کرده و به جای  بودم که افسار خر رها شده و درنیافته بودم که آن زبان

ای افتاد  رفتن به سوی آبشخور به سویی دیگر رفته است. هنگامی که پای خر در چاله
آمدم و پیرامونم را نگریستم. نشانی از گله و آبشخور ندیدم.  و تلوتلو خورد به خودم

آوای زوزة باد هیچ نشنیدم. ها را بشنوم، بجز  هایم را تیز کرد تا شاید آوای سگ گوش
  خم شدم و افسار خر را گرفتم و او را از رفتن باز داشتم.

 از گرد و خاکه گاه وزش باد گربادی کرد بیابان بود ک پیرامونم تا چشم کار می
شناختم چراکه همواره سر به  های بیابان را نمی برد. راه خیزاند و پیش می در آن برمی

خرسوارم راه پیموده بودم، از زمانی هم که خرسوار شدم، به  زیر پشت سر شوهرِ

                                                           

  ـ بدخیم: بداخالق2
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زدم، پس از زاده  آلوده بودم و نشسته بر خر چُرت می هنگام بارداری همواره خواب
 ره چشمم به او بود.شدن پسرم هم هموا

پس از چند بار چرخاند خر به گرد خودش چشمم به جای پای او افتاد. افسارش 
نُچ کردن او را وادار کردم راه بیفتد. چشمم  را کشیدم و با کوبیدن پا بر شکمش و نُچ

رفتیم  راندم. هرچه پیش می به زمین بود و خر را در راهی که آمده بود پیش می

کرد. با  می وزید و خاک بیابان را جابجا شدند، باد پیوسته می ناپیداتر میپاها  جای
ناپدید شدن جای پاهای خر لنگ، ترس از گم شدن در بیابان آرامشم را گریزاند. با 

دیدم.  بار به زمین چشم دوخته بود که در آن هیچ جای پایی نمی چشمانی اشک
نخورد. چند بار فریاد زدم. نوزادم از  هیچ چیز آشنایی به چشمم پیرامونم را نگریستم

ریزان او را نوازش کردم تا آرام  فریادکشی ناگهانیم ترسید و به گریه افتاد. اشک

 گرفت.
رفت.  لنگان پیش می افسار خر از دستم رها شده بود، سر به زیر افکنده و لنگ

و از بود  درخشید و سر و تنم از گرمای آفتابش خیس خوی خورشید باالی سرم می
تشنگی دهان و گلویم خشک شده بودند چراکه تنها مشک آبمان را شوهرم به دوش 

 داشت و آن را با خود برده بود.

رفت و  لنگید، دهانش باز مانده بود و خِرخِرکنان پیش می خر پیر بیش از پیش می
 ایستاد دانستم که بسیار تشنه است و گرمازده شده و اگر می خورد. می گاه تلوتلو می

درپی پا بر شمکش  روی پی واداشتنش به دوباره راه رفتن دشوار خواهد بود، بدین
گرمازده شده بودم، گاهی انگیختم.  رفتن برمیپیش کنان او را به  نُچ کوفتم و نُچ می

و چهارپای  ای افتاد لنگ در چاله رفت. ناگهان پای درازگوشِ چشمم سیاهی می

گریه  از آغوشم پرت شد، به پهلو بر زمین افتادم، کودکم برگشته واژگون شد. بخت
بر زمین نهادم و به سختی توانستم  آرنجم را .و آغاز به دست و پا زدن کرد سر داد
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ای  چهار دست و پا خودم را به پسرم رساندم، او را در پارچه خیز شوم و بنشینم. نیم
 ش کردم.که از آن بیرون افتاده بود پیچیدم و به دشواری آرام

پس از آرام شدن کودک دست بر زمین نهادم و لرزان از زمین بلند شدم و به سوی 
اش دریافتم که آن  با دیدن چشمان بسته، دهان گشوده و زبان بیرون افتادهخر رفتم. 

ایستادم و ریزان کنارش  ام. اشک ام را از دست داده بازمانده از روزگار کودکی همراهِ
پیوست هیچ  دم. بجز بیابان که از هر سوی به آسمان آبی میپیرامونم را نگاه کر

خواهند آمد. باید  جان خر کر بیپی خواران به سوی نستم که به زودی الشهاد ندیدم. می
شدم. به یاد آوردم که هنگام رفتن به سوی آبشخور خورشید پشت  از آن الشه دور می

ته و دیگر باالی سرم نیست. سرمان بود. سر بلند کردم و دیدم خورشید کمی پیش رف
با خود اندیشیدم که اگر در سویی که خورشید جابجا شده پیش بروم به آبشخور 

 راه افتادم. اامیدخواهم رسید. ن
کشیدم. گاهی سرم  ام را روی زمین داغ می داشتم و پاهای برهنه آهسته گام برمی

خوردم. ناگهان پایم به سنگی گرفت، سکندری خوردم و با  رفت و تلوتلو می گیج می
پیکرم را که به درد آمده بود  درنگ بیرو بر زمین خوردم. کودکم زیر پیکرم ماند، 

ا اد. به دشواری از جا برخاستم و گریان او رچرخانم. پسرم جی  کشید و گریه سر د
م را به دهانش گذاشتم، هرچه کوشیدم زیر سینه گرفتم و نوک پستانی تهی از شیر

کردم با او سخن  ایستاد، تالش می گرفت و از گریستن بازنمی پستان به دهان نمی
شمانم را آمد. به سختی چ جنباندم و هیچ آوایی از گلویم برنمی بگویم، بیهوده لب می

ای بر سرم افتاد، سر بلند کردم و دیدم شتری نزدیکم  دم سایه داشتم. همان باز نگه می
وارفتم و روی  ایستاده است، مردی تنومند روی آن نشسته و به من چشم دوخته بود.

 زمین افتادم.
پهلو شدم و  هنگامی که به هوش آمدم درنیافتم کجا هستم. سر بلند کردم و پهلوبه

ام. پسرم هم کنارم آرام  م درون چادری بزرگ، روی بستری نرم خوابیدهدریافت
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اش را نوازش کردم، سر پیش بردم و بوسیدمش. با شنیدن آوای چند  خوابیده بود. گونه
 در برابرمرد سر برگرداندم و بیرون چادر را نگاه کردم. مرد تنومند پشت به چادر 

یکی ا دیدم که سرگرم خوردن بودند. چهار مرد ر د، آن سوی آتش همآتش نشسته بو
چیزی گفت. مرد تنومند  با دهان پُر با دست نشانم داد و از آنها چشمشم به من افتاد،
دانستم  و با تکان دادن دست مرا به سوی خود فراخواند. نمی سر برگرداند، نگاهم کرد

چادر ایستاد  در آستانةآنان کیستند. از جا نجنبیدم. مرد تنومند برخاست، پیش آمد و 
 و با آوایی سرشار از درشتی و تندی فرمان داد:

 ـ برخیز و بیا خوراک بخور تا جان بگیری.
 پرسیدم:

 ـ شما کیستید؟
 ـ بندگان خدا.

هایم زدم، خشک بودند.  و به سوی آتش بازگشت. دست به پستان درو برگردان
و  ماش بوسه زدم. از جا برخاستم و بیرون رفت نگاهی به پسرم انداختم و باز بر گونه

 کنار آتش ایستادم و پرسیدم:
 اید؟ ـ به کودکم چه خورانده

 ـ کمی شیر گوسفند... بنشین و بخور.
زمین به سیاهی آسمان  یها تاریک دستنگاهی به پیرامونمان انداختم در دور

داشتم شترهای خوابانده  کرد. نمایی می پیوست. ماه پُر هم در آسمان رخ پُرستاره می
مرد تنومند دست جنباند و دامن پیراهنم را  شمردم که شده در نزدیکی آتش را می

 ام گرفت و کشید تا مرا بنشاند، پارچة پوسیدة پیراهنم جر خورد و پیکر برهنه
نمایان شد. چهار مرد برانگیخته شدند و خنده سر دادند. مرد غرید و دست بر 

سرشان را پایین انداختند. مرد  درنگ ش فشرد؛ دهان چهار مرد بسته شد، بیشمشیر
 تنومند نگاهی به پیکرم انداخت، سر جنباند و گفت:
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 ـ بنشین.
های پارگی پیراهنم را روی هم کشیدم تا تن و پایم پوشانده  روی زمین نشستم. لبه

ش بود را به انباشته از خوراکی که پیش روی بزرگ و 2«پَتیشخوارِ»شود. مرد بیگانه 
 سویم هل داد و گفت:

 ـ بخور.
 هو آزمندان پاییدند چهار مردی که آن سوی آتش نشسته بودند زیرچشمی مرا می  

ریختند و  شان انباشته شده بود را در دهان میپیش روی «تشتکِ»خوراکی را که در 
ای گوشت بریان برداشتم و در دهان  . دست پیش بردم و تکهبردند شتابان فرومی

ام چند  گذاشتم. تا آن زمان خوراکی بدان خوشمزگی نچشیده بودم. انگار گرسنگی
آمد را در  درپی هرچه به دستم می ستی پیرا پیش کشیدم و دو د پتیشخواربرابر شد؛ 
 بردم. مرد تنومند که کشان آنها را جویده و ناجویده فرومی انباشتم و خرناس دهانم می

ای سفالین را برداشت  کوزهچشم به من دوخته بود دست به سوی خوراک دراز نکرد، 
سرخ از  هایی دیدم که چکه نگریستم و می و سرگرم نوشیدن شد. زیرچشمی او را می

ای خوردم  رود. به اندازه چکد و در انبوه پشم سیاه فرومی کنار لبش روی ریشش می
اش را به سویم  که دلم درد گرفت. دست از خوردن کشیدم و آب خواستم. مرد کوزه

ماندة  گرفت. آن را گرفتم و سر کشیدم. دهنم تلخ شد، آنچه نوشیده بودم روی پس
 خوراک پوف کردم. پرسیدم:

 ندارید؟ ـ آب
 مرد دست پیش آورد و کوزه را گرفت و فرمان داد:

  بدهید.آب ـ به او 
یکی از مردان مشکی را از کنار پایش برداشت و آن را به سویم پرتاب کرد. 
مشک روی پایم افتاد، آن را برداشتم، بندش را کشودم، سرش را در دهان گذاشتم و 
                                                           

  ـ پتیشخوار: بشقاب گرد2



  266*** * ها انجمن سایه

 

شد. چشمان مردها درخشید. یک چشمشان  باال بردمش. پارگی پیراهنم از هم گشوده
 توانستم آب نوشیدم. سنگین شده بودم، به مرد بود و چشم دیگرشان به پیکرم. تا می
شکمم باال آمده و سفت شده بود، پس از  پاهایم را دراز کردم و به آتش چشم دوختم.

وی کمی از باد شکمم خوابید. مردهای نشسته در آن س چند باد گلو در کردمآنکه 
ساالر  ماندة خوراک کاروان آتش که انگار همچنان گرسنه بودند چشم از ته

 داشتند. مرد تنومند پرسید: برنمی
 ـ سیر شدی؟

 تا دهان باز کردم که پاسخ بدهم باد گلویی بدآوا در کردم، سر جنباندم و گفتم:
 ـ آری.

ا برداشت، ر پتیشخوارمرد دست جنباند، یکی از مردها شتابان از جا جست، آمد، 
را بر زمین نهاد هشت دست به سوی خوراک  پتیشخواربه سر جایش بازگشت، تا 

نگریستم که آوای قان و قون کودک را شنیدم، سر چرخانم و دیدم  شتافتند. آنان را می
 به زند. خندان از جا برخاستم، به چادر بازگشتم، کنارش نشستم دارد دست و پا می

 شدم.گرم سرش کردن نوازشناز دادن و 
ورآمدند و پُر از شیر شدند. پسرم را به آغوش کشیدم، زیر آرام  آرامهایم  پستان  

و مکیدن  سینه گرفتم و نوک پستانم را در دهانش گذاشتم. چشم به چشمانم دوخت
 هایم شکوفاند. ش در گوشم پیچید و لبخند بر لبفس آغاز کرد و آوای فس

را  آستانهدادم که مرد تنومند به درون چادر آمد و پردة  داشتم پسرم را شیر می
رد هم آن م انداخت. درون چادر تاریک شد. مرد پشت سرم روی بستر دراز کشید،

 روی رانم شدستبا نهاده شدن  انگیز. بود و نفرت گردان گندپراکن همانند همة بیابان
ش را به سوی زیرشکمم لغزاند. با تندی دستش و دست زمخت را فشرد تنم لرزید، پایم

را گرفتم و پس زدم. کودکم را پهلو به پهلو کردم تا شیر پستان دیگرم را هم بنوشد. 
، دست پیش ر پیش آورد و بناگوشم را بوییدمرد برخاست و پشت سرم نشست، س
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م آورد و پستانم را گرفت و به سختی فشار داد. از درد نالیدم و اشک از چشمان
 فروچکید. رهایم کرد و دراز کشید.

کردم و از ترس آنچه در پیش بود بر خود  ش میزریزان سر فرزندم را نوا اشک
لرزیدم. از بخت بد شیرم ته کشید و کودکم به خواب رفت. مرد از خاموش شدن  می
 فس کودک دریافت که او خوابیده است. دست بر پشتم کشید و گفت: فس

 دریاب. ـ او را رها کن و مرا
 گریان گفتم:

 ـ من شوهر دارم.
 باشی. سپاسگزار از برای زنده ماندتان ـ اکنون خداوند تو من هستم، باید

 دهم... ـ سپاسگزارم ای مرد، تو را به خدایان سوگند می
 خشمگین شد و سخنم را برید و فریاد زد:

بندگانم افکنم و خودت را به  ـ اگر بخواهی نافرمانی کنی پسرت را به آتش می
 سپارم. می

درنگ  خیز شد. بی کنان نیم پوف ام بیشتر شد. کمی نالیدم. مرد غرید و پوف گریه
دست پیش آورد و بر گلویم  ،کودک را در بسترش گذاشتم و به سوی مرد چرخیدم

ام کند. مرا به سوی خود  خواهد خفه چنگ انداخت و آنچنان فشرد که پنداشتم می
انداخت و آغاز به لیسیدن رویم کرد. گلویم را رها کرد و و آب دهان به رویم  کشید

مرا دمر در بستر افکند و به  ام را درید، پیکرم را چرخاند و خورده پیراهن چاک
 خواب زدم. رویم افتاد. چشم بستم و چنگ بر رخت

ساالر نتوانستم بخوابم. تا سر زدن  خویانة کاروان وارونه آن شب از درد سپوزیشنِ
های مرد دیوخو رنج کشیدم. چهار مرد همراه  ریختم و از شنیدن خرناسه سپیده اشک

از ترس آنان یارای  دادند؛ پیرامون شترها نگهبانی میکاروان دو به دو شمشیر به دست 
گریختن نداشتم. با سر زدن سپیده چهار مرد هیاهوکنان به بستن بار بر پشت شترها  
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نان بیدار شد، برخاست و ناسزاگویان از ساالر از هیاهوی آ سرگرم شدند. کاروان
 چادر بیرون رفت.

یکی از همراهانش پردة  ،ز چادرساالر ا زمانی پس از بیرون رفتن کاروان کوتاه
چادر را باال زد و ناسزاگویان فرمان داد که بیرون بروم. کودکم را به آغوش  آستانه

و روسری  ی سپیدپیراهن ساالر به سویم آمد، اراوانکشیدم و برهنه بیرون رفتم. ک
آن پیراهن نو و پسرم را بر زمین نهادم و شتابان به سویم پرتاب کرد و رفت.  سیاهی

خم شدم و فرزندم  روسری بزرگ را هم روی سرم انداختم، ،خوشبو را به تن کردم

سو  سو و آن ساالر فریادزنان و ناسزاگویان به این را برداشتم و به آغوش کشیدم. کاروان
 شتابان همه بارها را روی شترها بستند، بندگان داد. رفت و به بندگانش فرمان می می

ها پس از بستن بارها بر  سرگرم شمردن شترها شدم، بیش از پنجاه شتر آنجا بود. بنده
هرچه روی   شت ده شتری که بزرگتر از دیگر شترها بودند، چادر را برچیدند،پ

ساالر  وانروی یکی از شترها بستند. کار همه را ای پیچیدند و زمین بود را در پارچه

و نگریستن به  یی که بر پشتشان بار بسته شده بودشترها پس از سرک کشیدن به همة
آسوده شد و رفت  چیز را گرد آورده بودند هکه بندگانش هم سو از این و و آنس این

نشست و مرا به سوی خود فراخواند. پیش  روی شتری که بسیار آراسته و بزرگ بود
اش  رفتم و روی شتر پشت او نشستم. هنگامی که شتر را خیزاند از ترس بر جامه

ساالر شترش را راه  کاروانز افتادن بازداشتم. چنگ زدم و به سختی خودم را ا

های آویخته از گردن  آوای زنگوله آزمودن شترسواری برایم خوشایند بود. داخت.ان
 ساالر فریاد زد: کاروان .نوازی داشتند شترها آهنگ گوش

 ـ بخوان.
انگیز را  خواستم آن مرد بیم نمیآواز بخوانم تم که دوست نداش اینباسردرگم شدم. 

یکی از بندگان آواز سر داد.  کردم که آواز بخوانم، تا دهان باز خشمگین کنم،
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روی گوش نهاده و زده سر برگرداندم و او را نگریستم، چشم بسته بود، دست  شگفت
 خواند. آوازی خوش می

خویی مرد تازی درد و رنج  روز راه پیمودیم. دو شب دیگر از وارونه سه شبانه
دیوخو، شهری ساالرِ  آزمودم. در پایان روز سوم گرفتار شدنم در بند بندگی کاروان

اش در آسمانی  بزرگ در دوردست پدیدار شد که خورشید در پس دیوارهای تیره
کرد. هنگامی که به نزدیکی دیوار رسیدیم دروازة شهر بسته شده  سرخ روی پنهان می

بود. بندگان چند کاروان دیگر که پیش از ما رسیده بودند با هیاهو سرگرم خواباندن 
دور از  ساالر . کارواناز کردن بارها از پشت شترها بودندشترها، برافروختن آتش و ب

 به بندگانش فرمان داد که شترها را بخوابانند. های دیگر شترش را ایستاند و کاروان
ساالر را  ها چادر را برپا کردند و در آن بستر نرم کاروان هنگامی که بنده

از خوردن شیر به گستردند به درون آن رفتم تا به کودکم شیر بدهم. پسرم پس 
ساالر مرا برای  کردم که کاروان خواب رفت، کنارش دراز کشیده و نوازشش می

ر فرمانش را نادیده بگیرم باز کتک خواهم دانستم که اگ خوردن شام فراخواند. می
خورد. از جا برخاستم، از چادر بیرون رفتم، روسری از سر کشیدم و کنار آتش روی 

 ستم.زمین پهن کردم و رویش نش
 ای هد و پس از دست کشیدن از خوراک کیسساالر می ننوشی آن شب کاروان
آن را گشود و سرگرم خوردن چیزی شد که  اش بیرون آورد، بند چرمین از زیر جامه

خورد  بود می اییدم، هرچه بیشتر از آنچه در کیسهپ زیرچشمی او را میدر آن بود. 
شد.  کامگی چیره شده بر او آشکارتر و تیزتر می دم ورن به شد و دم تر می برانگیخته

دلشوره بر جانم چنگ انداخته بود، خودم را به خوردن سرگرم کرده بودم و آرام 
 جویدم. گذاشتم را می آنچه در دهان می

خود شد، چون  ود بیاش بود خورد که از خ های از آنچه در کیس تازی به اندازهمرد 
اش روان شده بود.  ب و لوچهکشید و آب دهانش از ل خرناس می خشمگین جانوری
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اش نهاد. ناگهان از جا جست،  و آن را زیر جامه بر سرش پیچاند ه رابند کیس
پیش رویم زد و بر پیکرم  پتیشخوارِخروشید و چون جانوری درنده غرّید، لگد بر 

را از زمین کند، بر دوش انداخت و به سوی چادر چنگ زد و همانند پرِ کاهی م
 رفت.

گنجد. در دام جانوری گرفتار شده بودم  آزمودن بدتر از آن شب در پندارم هم نمی
ای روی بستر  شنید. پیکرم را چون الشه دید، گوش داشت و نمی که چشم داشت و نمی

، زد گاه کتکم می ند،چال پیچاند، می م را در هم میکشاند، پیکر سو می سو و آن به این
های پیکرم  همة ماهیچه .لیسید جای پیکرم را می و گاه جای گرفت می مگاز گاه

ای زیر فشار  به اندازه .هایم و نالیدن را هم نداشتم و توان جنباندن پلک وارفته بودند
به یکباره شکمم شل شد و ریدم.  باال آوردم و بستر را خیس کردم، بودم که چند بار

ش ریخت. کامگی ازی به اَن آب بر آتش ورنانگار آلوده شدن اندامک مردک ت
ناسزاگویان مرا از بستر بلند  جا جست، چنگ بر گیسوانم انداخت، کنان از غرش

 کرد و از چادر به بیرون پرتاب کرد.
ها و پاهایم را  دستدر کمین نشستة او  های . دو تن از بندهمیدن نداشتجنبنای 

گرفتند و من  ام کام می ها از پیکر وارفته بنده خودشان بردند.گرفتند و مرا به چادر 
ها دو به دو  دم بنده ساالر جا مانده بود. تا سپیده نگران پسرم بودم که در چادر کاروان

 هر کار دلشان خواست با پیکرم کردند. سپیده که سر زد مرا از چادر بیرون بردند،
؛ و دهانم را شستند در تشت مسی بزرگی نشاندند، آب بر سرم ریختند و سر و تن

ی خوشبو مالیدند، بر های و تنم روغن مرا روی زیراندازی نشاندند، برگیسوسپس 
پیکرم کوفته و سست بود،  و رویم را آرایش کردند. زدند، آن را بافتند گیسویم شانه
درم کرد آنچه در آن بود را بنوشم. نوشیدنی ها کوزة کوچکی آورد و وا یکی از بنده

 ای گس داشت و بویی تند.  مزه
. نگریستم شد می به آتشی که داشت خاموش می برهنه روی زیرانداز نشسته بودم و

چرخد.  تندبادی آتشین در درون پیکرم می انگاشتم ، میشد تر می دم گرم به پیکرم دم
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. کمر راست کوفتگی و سستی از پیکرم گریختام بازآمد و  نیروی از پیکر گریخته
آوای گریة کودکم در  دم هایم را باال بردم و پیکرم را کش دادم. همان کردم، دست

چادر پردة  ساالر دویدم. نرسیده به در کاروانگوشم پیچید. از جا جستم و به سوی چا
ن نگاهم کرد. شماگیآلوده و خ باال رفت. ایستادم. مرد تازی بیرون آمد. خواب آستانه

سر به زیر افکنده از کنارش گذشتم و به درون چادر رفتم. مرد تازی پا پیش گذاشتم، 
ا بر پشت شترها فرمان داد تا بار و بُنه ر شهای بانگ برآورد و ناسزاگویان به بنده

 .ببندند
دادم که مرد تازی به چادر آمد. زیرچشمی نگاهش  گریان و ناالن به پسرم شیر می

های زیبایی داشتند. یکی از  در دست داشت که رنگ ند پیراهن و چند شالکردم. چ
 رنگ بود را به سویم پرت کرد و فرمان داد: ها را که آبی پیراهن

 ـ برخیز و بپوش.
ان از دهان کودکم بیرون کشیدم و او را بر بسترش نهادم. برخاستم و پیراهن را پست

کرد. انگار خوشش  خریدارانه براندازم میپوشیدم. زیرچشمی مرد را نگاه کردم که 
درنگ پیراهن دگر کردم، از آن هم  نیامد، پیراهن سرخ را به سویم انداخت. بی

هایی که در دست داشت انداخت، یکی را که رنگ  خوشش نیامد. نگاهی به پیراهن
 نارنجی درخشانی داشت به سویم پرتاب کرد. هنگامی که آن را پوشیدم از نرمی و

و گریبانی شگفت داشت، تنها یک  مانند بود زده شدم، دوختش هم بی شگفت شسبکی
ها را روی  . گویا مرد تازی هم از آن خوشش آمده بود. پیراهنآستین کوتاه داشت

ها را یکی پس از دیگری ورانداز کرد. گاه به من و گاه به  دوشش انداخت و شال
ها را روی دوش  دیگر شال نگریست، سرانجام شالی زرد را برگزید، ها می شال

انداخت، پیش آمد، شال را به گرد کمرم پیچاند و گره زد. چند گام پس رفت و مرا 
 .برانداز کرد و فرمان داد بچرخم. چرخیدم. سر جنباند، چرخید و بیرون رفت

یافتم چرا رفتار مرد تازی  سردرگم سرم را خاراندم. مغزم از کار افتاده بود و درنمی
گوهردانی چوبین و انباشته از است. تا خواستم بنشینم بازگشت.  دگرگون شده
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پیش آمد و فرمان داد در دست داشت.  ها و گوهرهای رنگارنگ ها، سیمینه زروینه
آویز زروین را  بنشینم. نشستم، او هم نشست. گوهردان را روی زمین نهاد. چند گردن

دُرو سفته را یک رشته بندی ساخته شده از  ردنگردنم گرفت و سپس گ در برابر
دست باال بردم و  جنباند.ش را به گردنم انداخت و سر یش آورد وپآن را  برداشت،

هم  زروین چند النگوی آویز بیرون کشیدم و پشت سرم افشاندم. گیسوانم را از گردن
ای به انگشتم. برخاست و چند گام پس رفت،  و انگشتری با نگین فیروزه به دستم کرد

 هایش را به هم مالید و گفت: فرمان داد برخیزم و بایستم. برخاستم. دست
 ماند. کاسی هستی؟ ـ چهره و اندامت به زنان کاسی می

 سر جنباندم و گفتم:
 بانگرد شد.دانم، مادرم بابلی بوده، راهزنان او را ربودند و بیا ـ نمی
 توانی به زبان پارسیان سخن بگویی؟ ـ می

 سر جنبانم. پرسید:
 ای؟ ت آموختهرـ از ماد
 ـ آری.

 ای. شنیدی چه گفتم. که در بند من گرفتار شده ای بوده 2«اَنشان»ـ تو همسر پادشاه 
 بانو بنمایاند. فریاد زد: خواست مرا به خریداران شاه اند. می دریافتم چرا مرا آراسته

 ـ شنیدی چه گفتم؟
 کودکم از خواب پرید و گریه سر داد. شتابان گفتم:

  نشان هستم.بانوی پادشاه اَ ـ آری. من شاه
کنان پیش آمد، گوهردان را برداشت و از چادر بیرون رفت. نشستم و پسرم  غرّش

که  آن ای به سویم انداخت و بی مرد تازی بازگشت و پارچه. را به آغوش کشیدم

                                                           

  زمین، فرمانروای آن شهر بود. رسیدن به پادشاهی ایرانپیش از « کورش بزرگ»ـ انشان: شهری در خوزستان باستان که 2
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آن پارچة زربفت بسیار زیبا و نرم بود. با شادی پسرم را در سخنی بگوید بیرون رفت. 
ساالر نگاهی به سر تا پایم  آن پیچیدم، برخاستم و از چادر بیرون رفتم. کاروان

اش افتاد کمی ریشش را خاراند و به سوی  انداخت، گره بر ابروان پُرپشت و پیوسته
ای از درون آن بیرون  شت یکی از شترها رفت، کیسهبسته شده به پ یها یکی از کیسه

کشید، به سویم آمد، پیش پایم زانو بر زمین زد، بند سر کیسه را گشود و کفشی 
 چرمین از آن بیرون آورد و روی زمین گذاشت و گفت:

 ـ بپوش.
پایم را درون کفش نهادم، کوچک بود. کفش دیگری بیرون آورد و روی زمین 

یکی را  گ بود. چند کفش دیگر از کیسه بیرون آورد، یکیگذاشت، آن یکی بزر
 چرمین، زیبا و نرمساالر لنگة دیگر آن پاپوش  آزمودم تا یکی به پایم خورد. کاروان

پایم گذاشت و دیگر  دوخته شده بود را پیدا کرد و پیشکه انگار برای پای من را 
شده روی  یسة بستهست و رفت و کیسه را به ککیسه انداخت. برخا ها را در کفش

و  خوانی رنگین گستردهها  شتر بازگرداند. چرخید و نگاهم کرد و سر جنباند. بنده
ساالر پیش آمد و فرمان داد که بر سر خوان بنشینم و تا  کنارش ایستاده بودند. کاروان

 پذیری نداشتم. جز فرمانای  توانم بخورم و بنوشم. چاره می
برایم روی خوان چیده بودند که بسیاری را تا آن زمان هایی  ها و نوشیدنی خوراکی

ندیده بودم. با کنجکاوی سرگرم خوردن شدم، گویا مرد تازی شتابی برای رفتن به 
آن را هم روی بارهای شتری بستند. و دند ها چادر را برچی شهر نداشتند. بنده

در برابرش کمر  ها را فراخواند و چیزی به او گفت، بنده یکی از بنده ساالر کاروان
خم کرد و رفت روی یکی از شترها که باری بر پشتش نبسته بودند نشست، او را 

 خیزاند و به سوی شهر راند.
های گوارا جانی تازه در کالبدم  های خوشمزه و نوشیدنی پس از خوردن خوراکی

مانند دل بکنم.  توانستم از آن سور بی شدم و نمی دمیده شد. از خوردن سیر نمی
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کردم و  ساالر کنار آتش نشست و چشم به من دوخت. هیچ نگاهش نمی روانکا
خو برایم پیدا شود تا بتوانم  امیدوار بودم به من دل نبندد و در شهر خریداری مردم

 فرزندم را در آسایش بزرگ کنم.
شده به شهر بازگشت  زمانی دراز به خوردن و آشامیدن سرگرم بودم. بندة فرستاده

اش برخاست و فرمان داد  ساالر گزارش داد. او پس از شنیدن سخنان بنده و به کاراوان
. دست از خوردن کشیدم، پسرم را به آغوش کشیدم که برای رفتن به شهر آماده شوند

روی  ساالر کار شدند تا خوان را برچینند. کاروان دست به ها و از جا برخاستم. بنده
 شترش نشست و مرا فراخواند. پیش رفتم و پشت سرش نشستم. پرسید:

 ـ نامت چیست؟
 پاسخ دادم:

 زاد. ـ پری
 ـ کیستی؟

 نشان.بانوی پادشاه اَ ـ شاه
شده از  های برچیده ها و نوشیدنی ها شتابان خوراکی بنده .سر جنباندبا خشنودی 

ساالر که  شده بر پشت شترها جا دادند؛ کاروان های بسته ها و کیسه را در بستهخوان 
پایید تا ناخنک نزنند پس از پایان یافتن کارشان فرمان داد شترها را  آنها را می

دیگر شترها هم خیزانده شدند و  شترش را خیزاند و راه افتاد.درنگ  برخیزانند؛ بی
 پشت سر ما راه افتادند.

پس از گذشتن از دروازة شهر زد مردمان آن شهر سرشناس بود، مرد نگویا آن 
 مردمان شهر از دیدن من گفت. و خوشامد میکرد  دید دست بلند می کس او را میهر

رفتند و چشم از  . چند کودک پا به پای شتر راه میندایستاد زده به نگرش می شگفت
زار بود و نزدیکش پرستشگاهی به میدانی رسیدیم که پیرامونش با داشتند. من برنمی

ساالر شتر را ایستاند، آن را نشاند، پیاده شد و فرمان  خورد. کاروان بزرگ به چشم می
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م. دستم را گرفت، مرا به سوی دم و پایین پریدپایم را چرخانیک داد پیاده شوم. 
 هایش باال بروم و رویش بایستم. سکویی که در میانة میدان بود برد، خواست از پله

ا شترها را پیرامون سکو ه ه کنجکاو پیرامون میدان گرد آمدند. بند مردمانِ 
های سکو باال آمد و با بانگی بلند از گردآمدگان  نشاندند. کاروان ساالر از پله

تر آمدن فراخواند و سپس چرخی پیرامونم زد و همه را به پیشخواست پیشتر بیایند. 
به نیمروز و بازگشتن از آنجا دیده، شنیده و از سخن گفتن آغازید و از آنچه در رفتن 

ساالر با دست مرا نشان  پراکنی، کاروان ها گفت. در پایان سخن سر گذرانده بود سخن
 داد و گفت:

چه  گرفتار شدن در بند من همسر پادشاه اَنشان بود.از ـ این زیباروی بلندباال پیش 
 چراغ شبستانش باشد؟ خواهد او گوهر شب کسی می

 مان برپا شد. مرد فریاد زد:هیاهویی در میان مرد
اید؟  پستانی دیده اندام است! تاکنون زنی به این بِه ـ نگاهش کنید چه نازک

 گیسوانش را بنگرید، کمند است! ابروانش را ببینید، کمان است! چشمان...
تراوید.  کامگی می . دلم لرزید، از چشمانش ورنچرخید و چشم به چشمانم دوخت

 اهم را دزدیم و سر به زیر انداختم. مرد فریاد زد:نگ
 است؟ 2بینید چه آزرمگین ـ می

اش پیدا بود از توانگران شهر است پا پیش گذاشت، چند  مردی سالمند که از جامه
 نگریست و گفت: یم را خریدارانسر تا پا آمد، چشمانش را تنگ کرد، پیش گام

پارسی باشد باید بتواند به زبان راستی  ماند... اگر به ها می اش به کاسی ـ چهره
 پارسی سخن بگوید.

 ساالر گفت: کاروان
ای چرا از  ای و زبان آنان را فراگرفته زندگی کرده ها ها در میان پارسی ـ تو که سال

 پرسی کیست؟ خودش نمی
                                                           

 خجالتیباحیا، ـ آزرمگین: 2
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 رسی پرسید:اپیرمرد سر جنباند و به زبان پ
 گوید درست است؟ ات می ـ آنچه درباره

دانستم که اگر بر درستی سخنان آن مرد گواهی ندهم تاوان سنگینی پرداخت  می
 خواهم کرد. پاسخ دادم:
 بانوی اَنشان بودم. زاد است و پیش از ربوده شدن شاه ـ آری. نام من پری

 ـ نام پادشاه اَنشان چیست؟
 من ایستاد و آهسته پرسید: تازی نگریستم، او پیش آمد و در برابر به مرد

 چه پرسید؟ـ 
 پاسخ دادم:

 نشان چیست؟پرسد نام پادشاه اَ ـ می
خشمگین به سوی آن مرد سالمند چرخید و شمشیر از  مرد غرید و ناسزا گفت،

ساالر  نیام بیرون کشید. رنگ از رخسار پیرمرد پرید و گامی پس گذاشت. کاروان
 ید:از سکو پایین پرید و بانگش در میدان پیچ کنان شمشیر به دست و غرش

 پنداری من دروغگو هستم؟ ـ می
 سر جنباند و گام دیگری پس رفت. تا کاروان ساالر پا پیش گذاشت آوای دپیرمر

 داد: مردی در میدان پیچید که فرمان می
 خون بریزد.« المقدس بیت»تواند در  کس نمی ـ غالفش کن برادر. هیچ

 پیشاپیشای آراسته به زر و سیم  سر چرخاندم و دیدم پیرمردی لوچ با جامه
کنان  ساالر نگریستم. غرش آید. به کاروان جنگاورانی شمشیر به دست پیش می

شمشیرش را غالف کرد و از خشم دندان به هم سایید. به سوی آن مرد چرخید و در 
ساالر آغوش گشود و  ارواند و برای کبرابرش کمر خم کرد. پیرمرد لوچ نزدیک ش

 گفت:
 ـ میکائیل.
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گامی پیش گذاشت، یکدیگر را در آغوش کشیدند و چیزهایی  ساالر خندان کاروان
گریخت و میان  درنگ رو برگراند، پریده بی د رنگدر گوش یکدیگر گفتند. پیرمر
نگاهی خریدارانه به  میکائیلچ پس از خوش و بش با مردمان ناپدید شد. پیرمرد لو

ن انداخت و با تکان دادن دستش به مردان همراهش فرمانی داد. یکی از آنان پیش م
 شدم. وم. از سکو پایین رفتم و راهی پرستشگاهبر همراهشخواست  آمد و

پوش را دیدم که در برابر  تا از دروازة پرستشگاه گذشتم گروهی از مردان سیاه
دادند و زیرلبی ورد  تکان می تکاندیواری سنگی ایستاده بودند، آنان پیکرشان را 

ساختمان باشکوهی که تا آن  سر مرد شمشیر به دست تا آستانة خواندند. پشتِ می
که روسری و روبنده زنی سیاهپوش  را ندیده بودم پیش رفتم. او در برابر زمان مانندش

به او داشت ایستاد، چند گام دورتر از آنان ایستادم. مرد مرا به زن نشان داد و چیزی 
تا پا پیش  گفت؛ زن سر تکان داد و با جنباندن دست مرا به سوی خویش فراخواند.

گذاشتم مرد شمشیردار هم به سوی دروازه راهی شد، زن هم چرخید و به درون 
ای تاریک برد، در را به رویم بست و  ساختمان رفت؛ به دنبالش رفتم، مرا به سراچه

 رفت.
جای  نگاهی به جایتا چشمم به تاریکی خو بگیرد.  زمانی کوتاه در سراچه ایستادم

ای سنگی در دیوار  آن چهاردیواری سنگی انداختم هیچ چیز در آن نبود بجز تاقچه
روی  پیش رفتم، رویم و زیراندازی که زیر تاقچه روی زمین انداخته بودند. روبه

در چوبی های نازک  به شکاف ، دست بر آن کشیدم، نمدی زبر بود.نشستم زیرانداز
هایم را از پا  کفش تابید. سراچه چشم دوختم که از آنها پرتوهای روشنایی به درون می

پسرم را روی پاهایم گذاشتم، پشت و سر به دیوار نهادم،  کندم و کنار دیوار گذاشتم.
 چشم بستم، آه کشیدم و آرام به خواب رفتم.

وز روی تاقچه س پیه، چراغی زمانی که از خواب بیدار شدم، سراچه روشن بود
نان روی ک لرزید. پسرم بیدار بود و قان و قون ش روی دیوارها میسوخت و روشنایی می
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تند شاش در سراچه  پارچة زربفت و پیراهنم خیس بودند. بویزد.  پایم دست و پا می
ن آوردم، وداشتم، پستان چپم را از زیر پیراهن بیریچیده بود. جنبیدم و کودکم را برپ

درنگ پستان به دهان گرفت و مکیدن آغازید. به آسمانة  زیرش گرفتم، بیبچه را 
دانستم چه سرنوشتی پیش رویمان  م، نمیکوتاه، سنگی و دودآلود سراچه چشم دوخت

تا آن زمان  سیاه آسمانه جنبشی دلربا داشتند کهاست. پرتوهای سرخ آتش بر بستر 
 همانندش را ندیده بودم.

اندیشیدم که  و به آنچه از سر گذرانده بودم می و رفتهزمانی کوتاه در خود فر 
سویة  پسرم آغاز به دست و پا زدن کرد؛ او را چرخاندم، انگشت زیر گریبان یک

ام به سوی بازویم سراندم، دیگر پستانم را هم از  پیراهن فرو بردم و آن را از سرشانه
دم. همان دم تق و توقی از زیر پارچة نرم بیرون آورده و نوکش را در دهان فرزندم نها

پشت در شنیدم، در جیرجیرکنان باز شد، زن سیاهپوش به درون آمد، گامی پیش 
اش را باال زد، پوستی  من روی زمین نهاد. روبنده را در برابر 2«تَپَنَگی»نهاد، نشست و 

دست پیش آورد و سر پسرم را نوازش کرد. به چشمانم  سبزه و چروکیده داشت،
 چشم دوخت و پرسید:

 ی هستی؟ـ کاس
 پاسخ دادم:

 ام دزدیده بود. دانم، مادرم بابلی بوده است که او را پدر ارمائیلی ـ نمی
 برو در هم کشید و گفت:ازن 

 ـ پس میکائیل باز دروغ گفته و یاوه بافته است.
 و گفت:لب به دندان گزیدم. خندید 
دهند. کجا به دام او  شناسند و بهایی به سخنانش نمی ـ نگران نباش، همه او را می

 افتادی؟
                                                           

 ـ تپنگ: عبق چوبی.2
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اشک از چشمانم باریدن گرفت. گریان آنچه پیش آمده بود را به او گفتم. سر 

 جنباند و گفت:

گری کرد،  تر از دیگر مردان است، از هنگامی که آغاز به آشوب ـ میکائیل دیوانه

همه امیدوار  سرزمین نیمروز بود؛ راهی کرد که کوچک ارمیا او را ساالر کاروانی

بودیم که برود و برنگردد؛ از بخت بد پس از چند سال او با کاروانی بزرگ و چندین 

 گردد، شتابان بنده بازگشت. از آن پس هیچ دوست ندارد در شهر بماند، هرگاه بازمی

از ارمیا شنیدم که  شود. زند و راهی می ش را بار میفروشد، شترهای آورده میرا آنچه 

هایش به سختی جنگیده و  اند؛ او و بنده چند روز پیش راهزنان به کاروانش تاخته

هایش از آن جنگ جان  اند؛ از بخت بد میکائیل و چهار تن از بنده راهزنان را کشته

 اند. به در برده

 ـ اینجا کجاست؟

 .خوانیم می« اورشلیم»گویند، خودمان شهرمان را  یم« یودا»ـ دیگران به اینجا 
اش را پایین انداخت، از جا برخاست، بیرون رفت، در را پشت سرش  زن روبنده 

بست، از پشت در تق و توقی شنیده شد. نگاهی به آنچه برایم آورده بود انداختم. نانی 
گ نهاده بودند. دست پیش بردم و نَپَای کوچک در تَ ای ماست و کوزه گرد، کاسه
را روی نان گذاشتم، گرم بود. انگشت در ماست زدم و آن را در دهان  سرانگشتانم

. گ را کنار کشیدم و پاهایم را دراز کردمنَپَفروبردم، ترش بود. هیچ گرسنه نبودم. تَ
از دهانش بیرون آوردم و او را روی پایم  م راپسرم به خواب رفته بود. پستان

هایم را زیرش پنهان کردم.  ام کشیدم و پستان خواباندم. گریبان پیراهن را به سرشانه
دست روی پارچة نرم کشیدم، لبخند بر لبانم شکفت. دست جنباندم، از شنیدن 

م ای در دلم جوشید، اشک از چشمان جرینگ النگوهایم شادی کودکانه جرینگ
 ة زندان کوچکم چشم دوختم.ریزان به آسمان سر بر دیوار نهادم و اشک کید،فروچ

چندین النگوی زیبا داشت و نوید شد، او  هرگز یادش فراموشم نمی بودم، دلتنگ مادرم
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 2«درنجیدنِ»آغاز به  داده بود که هرگاه بزرگ شدم نیمی از آنها را به من خواهد داد.
ای دربارة دشتی با رودهای  خته بودم. چکامهکه از مادرم آمو کردم 1ای«چکامه»

آواز و سُوارانی پهلوان.  خروشان، کشتزارهایی پُربار، شهرهایی آباد، مردمانی چرب
ام را بر هم نهادم، خواب  شده های سنگین آلود شدند، پلک بارم خواب چشمان اشک

 مرا به آغوش کشید.
ای جیرجیر در مرا از پس از زمانی دراز آرمیدن در آغوش خوابی شیرین، آو

پوش را دیدم که به درون سراچه آمد، خم شد  خواب پرانید. چشم گشودم و زن سیاه
 گ را برداشت و پرسید:نَپَو تَ

 ای؟ ـ چرا چیزی نخورده
 ـ گرسنه نیستم.

 ـ کودک را زمین بگذار و با من بیا.
 در ایستاد، سر برگرداند و گفت: کنار آستانةچرخید و راه افتاد، 

ارمیا هم چون برادرش دیوانه است، اگر او را چشم به راه بگذاری روزگارت را ـ 
  سیاه خواهد کرد.

پسرم را روی نمد گذاشتم، برخاستم و راه افتادم. از راهرویی تنگ گذشتیم و به 
پوش ایستاد و  ای بلند داشت رسیدیم. زن سیاه بزرگ و روشن که آسمانهسرایی 

ای خم و راست  فرسوده« تابوتِ» وردخوانان در برابر هخواست نزد مردی بروم ک
شد. آن زن سفارش کرد آن پیرمرد را خشمگین نکنم وگرنه تازیانه خواهم خورد،  می

ام بازگردم، دل دیگرم  گفت نزد بچه چرخید و رفت. دودل بودم، یک دلم می سپس
چرخاندم و به سر  ام خشمگین خواهد شد. بیمناک بود که اگر بازگردم خدواند تازه

ختم. آه کشیدم. بانگ پیرمرد لوچ در سرای راهروی تاریک پشت سرم چشم دو
سر برگرداندم و راه افتادم. خواند.  پیچید و پژواک یافت که مرا به نزد خود فرامی

                                                           

 ـ درنجیدن: زمزمه کردن2
 ـ چکامه: شعر1
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پایید. چند گام مانده به او ایستادم. دست  پیرمرد چشم تنگ کرده بود و مرا می
 جنباند و گفت:
 .ـ نزدیکتر بیا

شد. گامی پیش  نزدیکتر رفتم. خندید. تنها دو دندان سیاه در دهانش دیده می
 آور چندش پیری هام زد. گند و بوسه بر گونه ام گذاشت گذاشت، دست بر شانة برهنه

خراش فریاد  سرم را پس کشیدم. ابرو در هم کشید و با آوایی گوش د، ناخودآگاهبو
 زد:

 و کبودت خواهم کرد. ـ اگر سرکشی کنی با تازیانه سیاه
سر به زیر افکندم. دستم را گرفت و مرا به جایی برد که پیشتر در آنجا نیایش 

کرد. فرمان داد روی زانوانم بنشینم. آغاز به وردخوانی کرد، جامی زرین برداشت  می
خم و خواند و پیکرش را  بسته ورد می و کمی آب بر سرم ریخت. زمانی دراز چشم

 نجام خاموش شد، چشم باز کرد و گفت:کرد. سرا راست می
زنان پاکدامن است. باید همانند « باتشبا»ـ از این پس تو همسر من هستی و نامت 

 با روسری و روبنده بپوشانی. اسیاه بپوشی، و سر و رویت ر
هایم را  هایش را پیش آورد، سرم را گرفت و پیش کشید و لب هیچ نگفتم. دست

ادرش بود. تنم لرزید. پیکرم را در آغوش کشید و نوازشم انگیزتر از بر بوسید. نفرت
کرد. کوتاه زمانی از دستمالی شدن رنج بردم، دستم را گرفت و مرا به سوی دری برد، 

ای  مرا در میانة چهاردیواری رها کرد و به سوی تاقچه آن را گشود و به درون رفتیم.
روزن  بی آن سراچة رفت. های کوچک و بزرگ ها و کیسه ها، کوزه انباشته از تنگ

 ،اش گسترده بودند هایی رنگارنگ بر زمینه بافته بود. دست 2«کاچال»انباشته از 
  دیدم که چیستی بسیاری از آنها به برایم ناشناخته بود. چیزهایی می

خورد. دریافتم که دارد خودش را  کنان چیزی می ملوچ پیرمرد لوچ رو به تاقچه ملچ
آنجا بود  که و روی بستری آراستهکند. رفتم  برای کام گرفتن از پیکرم آماده می

                                                           

  ـ کاچال: لوازم خانگی2
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نشستم. بسیار نرم بود. به انگشتری که در انگشتم بود چشم دوختم. ارمیا پس از 
ه کرده بود نزدم آمد، چشمانش دریده بودند، خوردن چیزی که او را بسیار برانگیخت

بند و بندگی شده کشید. گرفتار  ای هار خرناس می آب دهانش روان بود و چون درنده
 جز بردباری نداشتم.ای  بودم و چاره

کامگی ارمیا، هنگامی که به خواب رفت، برخاستم،  پس از فروخوابیدن آتش ورن
ای بازگردم که فرزندم در آنجا بود. نرسیده به سراچه  پیراهنم را پوشیدم تا به سراچه
دوان خودم را به سراچه رساندم، تا در را باز کردم  با شنیدن آوای گریة پسرم دوان

زد. پیش  کودکم در بسترش دست و پا میاست.  کارخرابی کرده دریافتم که پسرم
شد با دستمال پاکش  اش روی تنش خشک شده بود و نمی ریده و او را برداشتم. مرفت

کرد. برخاستم و از سراچه بیرون رفتم و خودم را به بیرون ساختمان رساندم. زنی با 
 به سویش رفتم و گفتم: هن سپید و سر و رویی گشاده دیدم،پیرا

 توانم تن فرزندم را بشویم. یـ کجا م
 پیف کرد و گفت: او پیف

 برگرد  سر و رویت را با روسری و روبنده بپوشان. ای؟ ـ چرا این گونه بیرون آمده
 بشویم. ـ گفتم باید پسرم را
 ببیند تازیانه خواهی خورد.گونه  اینـ اگر شوهرت تو را 

 فریاد زدم:
 ـ باید پسرم را بشویم.
 ونش انداخت، ترسان گفت:زن نگاهی به پیرام

 ـ دنبالم بیا، شتاب کن.
راه افتاد، شتابان به دنبالش رفتم، مرا نزدیک دیواری برد که جویباری از کنارش 

درنگ پارچه را از پیکر پسرم باز کردم و روی زمین انداختم، کنار  گذشت. بی می
کونش  و با دست دیگر مشتی آب رویجوی نشستم، کودکم را روی دستم خوابانم 
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اش بلندتر شد و دست و پا زدن آغازید. چند مشت آب دیگر روی  ریختم، بانگ گریه
ای که مرا بدانجا  تنش ریختم و سرگرم مالیدن اَن خشکیده بر تنش شدم. زن بنده

ای که در آن نزدیکی بود رفت و  راهنمایی کرده بود به چهاردیواری خشتی فرسوده
سری سیاه بزرگی بر سرم انداخت و ناگهان جی  روزمانی نگذشته باز آمد و  کوتاه

 کشید. سر برگردانم و پرسیدم:
 ـ چه شد؟

با انگشت خال سرخی که روی کمر پسرم بود را نشان داد. نگاهی به آن خال 
 انداختم و گفتم:

 ـ زخم نیست، خالی مادرزاد است.
 لب به دندان گزید و هیچ نگفت، پرسیدم:

 ای؟ چرا بنده شدهئیلی هستی  را ـ تو که ایس
ام  ام و خانواده به شهرمان به بندگی گرفته شدهها  های یودایی ـ در یکی از تازش

گوید  که میکائیل می آیا به راستی آن گونهام را ندارند...  توانایی پرداختن تاوان آزادی
 ای؟ نشان بودهبانوی اَ شاه

 سر جنباندم و گفتم:
رفتیم که در بیابان گم شدم و او مرا پیدا  میـ با شوهرم که ارمائیلی بود به شهر 

 کرد.
 ماند. ها می ات به کاسی ـ چهره

 های بابل بوده که پدرم او را ربوده و به بیابان کشانده بود. ـ مادرم از کاسی
پس از شستن تن پسرم او را در پارچة سپیدی که آن زن برایم آورده بود پیچیدم و 

 گرفتم و گفتم: او را به سویش
 داری؟ پسرم را نگه میـ 

 سر جنباند و گامی پس رفت. گفتم:
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 اش را بشویم. گفت: ـ باید پارچه
 شویم. اش را من می ـ پسرت را خودت نگه دار، پارچه

م، برخاستم و گامی از جوی دور شدم، روسری از سر کشیدم، آن را بر دسر جنبان
رسان کنار  یاری دم. زنِزمین انداختم و رویش نشستم و سرگرم شیر دادن به فرزندم ش

 کنان سرگرم شستن پارچة آلوده شد و پرسیدم: پیف جوی نشست و پیف
 ـ نامت چیست؟

 «.آسِنات»ـ 
 رو به من کرد و با نگرانی گفت:

 ـ خال روی کمر فرزندت را پنهان نگه دار، هرگز نگذار کسی آن را ببیند.
 ـ چرا؟

 پندارند. می« ابلیس»هایی را نشانة  ها چنین خال وداییـ ی
 شانه باال انداختم و هیچ نگفتم. پرسید:

 ـ نام تو چیست؟
 زاد. ـ پری

 ـ این دیگر چگونه نامی است؟!
خواند؛ پدرم هرگز نام من و مادرم را به  زاد می ـ نام مادرم پری بود و مرا پری

 خواند. می« بُزمَجه»آورد، شوهرم هم مرا  زبان نمی
 ند و چند بار تکاند و زیر لب گفت:نات پارچه را شست، آن را چالآسِ

 ـ زربافت است.
 به سویم چرخید و پرسید:

 ـ این چیزها را میکائیل به تو داده؟
 پندارم مرا آراسته بود تا گران بفروشد. ـ آری. می

 شد. گمان کامیاب می بست بی ـ اگر ارمیا دل به تو نمی
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 سر جنباندم. آسِنات گفت:
 زند. ات می ای تازیانه اش بیرون آمده پروانه ریابد که بیـ باید بازگردی، ارمیا اگر د

م داد، روسری را از زمین برداشت، تکاند، از جا برخاستم. آسِنات پارچه را به دست 
ام پوشانده  کرد تا هم شانه و بازوی برهنه شپس و پیش روی سرم انداخت و آن را

شتم. تازه رسیده بودم که شود و هم رویم. از او سپاسگزاری کردم و به سراچه بازگ
 پیرزن سیاهپوش از راه رسید و پرسید:

 ات بیرون رفتی؟ پروانه از خانه ـ چرا بی
 شستم. ـ باید فرزندم را می

 از ساختمان بیرون نرو وگرنه تازیانه خواهی خورد. هپروان ـ هرگز بی
گویا دیگر نیازی  سر جنباندم. بیرون رفت و در را بست. آوای تق و توقی نشنیدم.

ای آب برایم  نبود در را به رویم ببندند. چندان نگذشت که آن زن بازگشت و کوزه
 آورد. پرسیدم:

 ـ تو کیستی؟ نامت چیست؟
 کنارم نشست و گفت:

 ـ من هم همسر ارمیا هستم. نامم راحیل است.
 هیچ نگفتم. افزود:

 ام دیوار به دیوار سراچة توست. ـ سراچه
 را نشان داد، سپس سوی راست را نشان داد و گفت: با دست سوی چپ

 کنند. های این سو زندگی می ـ دیگر زنانش در سراچه
 پرسیدم:

 ـ چند زن دارد؟
 بدبخت درگذشت، اینجا سراچة او بود، چند ماه پیشـ چهار تا بودیم، دینه 

 جوانمرگ شد.
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 ـ چرا؟
بود. رازش آشکار شد، ای مصری دل بسته  ـ جوان بود، زیباروی و سرکش، به بنده

 که جان سپرد. اش زد ای تازیانه ارمیا به اندازه
 ـ چه بر سر آن بنده آمد؟

 و در میدان او را به دار زد. زنده پوستش را کند ـ ارمیا زنده
 سرجنبان برخاست و بیرون رفت.

زندگی در چهاردیواری تاریک و تنگ، آمد و  گذشتند. ها شتابان می زها و شبرو
کردند و نشست و  شد در شهری که در آن بیش از هرچیز دیوارهای بلند خودنمایی می

پنداشتند  بین که خود را برگزیدة خداوند جهان می دمانی خودبزرگبرخاست با مر
ود که ناپذیر ارمیا ب کامگی سیری آور بود. از همه بدتر تاب آوردن ورن بسیار رنج

 کرد و روانم را افسرده. پیکرم را فرسوده می
کرد، او نوید  سخنی با راحیل که رفتاری مادرانه داشت به آینده امیدوارم می هم

ها به  ییبندی یودا داد که به زودی ارمیا خواهد مرد و پس از مرگش ازبرای پای می
پس از مرگ او ما  ها، به همسری برگزیدن همسران نبی اَپرماندِ ناروا شمرده شدنِ

خواهیم توانست روزگار را به آسودگی و خوشی بگذرانیم. گاهی هم به دیدن آسِنات 
 نشستیم. گو می ویرانش به گفت رفتم و در خانة نیمه می

روزی که پسرم دو ماهه شد در بیابان گم شدم و چهار روز پس از آن رویداد سر 
ارمیای نبی برای پسرم آسایشی پدید از اورشلیم درآوردم. برگزیده شدن به همسری 

داری هم  ای در دسترسم بود که پُربخورم. بجز بچه آورد. همیشه خوراک به اندازه
 شدم. تر از روز پیش می روی هر روز چاق کاری نداشتم، بدین

شستم، پسرم که تازه یاد  روزی که کنار جوی نزدیک خانة آسِنات رخت می
ای  به اندازه. کرد سو برود کنارم بازی می سو و آن نچهار دست و پا به ای گرفته بود

برایش نامی برنگزیده بود  نات شدم که درنیافتم پسرم که ارمیاوگو با آسِ سرگرم گفت
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پرستشگاه رفته است. هنگامی که هیاهویی از پشت سرم شنیدم سر  2به سرسرای
 اند. پرسیدم: سرسرا گرد آمده در برابربرگردانم و دیدم گروهی 

 شده؟ چی ـ
 آسِنات دست بر سرش کوفت و گفت:

 ـ بدبخت شدیم.
 ـ چرا؟

 ـ پسرت نیست.
نگاهی به پیرامونم انداختم و ناگهان از جا جهید و به سوی سرسرا دویدم. 

ها پیراهن فرزندم را باال زده و خال  گردآمدگان را کنار زدن و دیدم یکی از خاخام
بان خود را به او رساندم، پسرم را برداشتم دهد. شتا روی کمرش را به دیگران نشان می

 پریده کنار جوی ایستاده بود. پرسید: و به سوی خانة آسِنات بازگشتم. او رنگ
 ـ چه پیش آمده بود؟

 داد. کمرش را به دیگران نشان می ها خال روی ـ یکی از خاخام
پوستش خراشیده شد و خون  اش چنان چنگ کشید، رفت، بر گونهلب به دندان گ

 روان شد. دچار دلهره شدم و پرسیدم:
 کنی؟ ـ چرا چنین می

اش دوید. سردرگم شدم. به  اشک از چشمانش باریدن گرفت. گریان به سوی خانه
ام بازگشتم. روی نمدم نشستم و سرگرم بازی با پسرم شدم که در باز شد و  سراچه

شاخه در  چراغی هفت ام آمده بود، ارمیا به درون آمد. نخستین بار بود که به خانه
ها بیرون سراچه ایستاده و چشم به من دوخته  دست داشت. پشت سر شوهرم خاخام

بودند. ارمیا پیش آمد و فرمان داد خال روی کمر پسرم را نشانش بدهم. پیراهن او را 
زمانی بدون جنبیدن و  پیش آورد و کوتاهباال زدم، شوهرم پیش آمد، خم شد، چراغ را 

                                                           

  ـ سرسرا: بخش سرپوشیدة آستانه ساختمان2
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ال سرخ نگریست؛ سپس کمر راست کرد. با خشم به چشمانم چشم پلک زدن به خ
ان دهان دوخت. چون چارپایی نشخوارکننده فک پایینش را به جنبش درآورد. ناگه

 . چرخید و ناسزاگویان از سراچه بیرون رفت.باز کرد و به رویم تف انداخت
آوای تق و توق انداخته شدن کلون آن سوی در را شنیدم. از به یاد  بستند ودر را 

از جا جستم و به سوی در  ترس سراپایم را فراگرفت. آسِناتآوردن هشدارهای 
دانستم آن کار برایمان سودمند خواهد بود یا  دویدم و کلون پشت آن را انداختم، نمی

پی میخ بر در خ بر در را شنیدم. پیه شدن مینه. بازگشتم و روی نمد نشستم. آوای کوبید
 کنند. دانستم چکار می در کوفتند. نمی
ای که در خانه  آب کوزهدانم چند روز گذشت.  ام زندانی شده بودم. نمی در سراچه

. از گرسنگی و تشنگی خاموش شد هم سوز چراغ پیه داشتم ته کشید و پس از چندی
رم از گرسنگی گریه سر داد. تاب شده بودم. هنگامی که شیرم خشکید و پس بی

هرگز در را به رویمان نخواهند گشود. خودم را به در پنداشتم که  پریشان شدم و
رساندم و کلونش را کشیدم و آن را هل دادم هیچ از جا نجنبید. مشت کوفتن بر آن را 

کشیدن  آغازیدم و با ته ماندة توانم به فریاد کشیدن پرداختم. پس از چند بار فریاد
ن و فریاد زدن کشیدم، گامی پس رفتم و با لگد بر ایم گرفت. دست از مشت کوفتآو

 در کوفتم.
دم که از پا درآمدم، پشت در افتادم، گریه سر دادم و زبان ای لگد بر در ز ازهدبه ان

پستانم نوک  ام گذاشت. ناامید به نفرین گشودم. پسرم نزدم آمد و گریان سر بر سینه
بیهوده باز  زمانی مکیدنِ آغاز به مکیدن کرد و پس از کوتاه در دهانش گذاشتم،را 

به نوازش سرش سرگرم شدم. ریزان  اشک گریه سر داد. او را در آغوشم فشرم و 
آوایی از پشت در شنیدم. سر بلند کردم، نشستم و فرزندم را به  گریستیم که می داشتیم

ی که بر در میخ کرده بودند را های آغوش کشیدم. تق و توق آغاز شد. گویا داشتند تخته
 کندند. می
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 در باز شد و مردی شمشیر به دست پیش آمد و فرمان داد:
 ـ برخیز و بیرون بیا.

با تکان دادن دست فرمان داد  برخاستم و بیرون رفتم. مرد به سوی سرسرا رفت و
ای  که پیش بیفتم. پیش رفتم، از دروازه گذشتم، سرسرا را پیمودم و دیدم گاری ویژه

پرستشگاه است.  در آستانةبردند  های پرستشگاه را به بیرون شهر می که با آن آشغال
و رفتم. ن دست مرا به سوی خود فراخواند. نزد ادپوست با تکان دا ای سیاه بنده

 نمود. پرسیدم: بسیار آلوده می خواست سوار گاری شوم.
 بری؟ ـ مرا کجا می

 ببرم.« جهنّم»فرزندت را به ـ ارمیای نبی فرمان داده که تو 
 ـ جهنّم کجاست؟
 ـ بیرون شهر است.

 مرد شمشیردار پیش آمد و فریاد زد:
 ـ سوار شو.

کنان دست و پا  چی سوار شدم و نشستم. پسرم همچنان گریه به یاری بندة گاری
کس نبود. خاموشی  گاری راه افتاد. از پرستشگاه بیرون رفتیم. انگار در شهر هیچ زد. می

چی افسار خر بسته شده به آن را گرفته بود  کرد. بندة گاری بر همه جا فرمانروایی می
ر و رفت. از شهر بیرون رفتیم و پس از گذشتن از راهی ناهموا و آهسته پیش می
مردمان شهر در  کشید؛ رگ زبانه میآتشی بز جاآندر  ای رسیدیم. سراشیب به ته دره

 خواندند. ش گرد آمده بودند و همه با هم ورد میآت سوی راست
چی پیاده شدم و پاکشان، سردرگم و  گاری نزدیک مردم ایستاد. به یاری بندة گاری

چی که بازویم را گرفته بود پیش رفتم. زنان و مردان  تلوتلو خوران به یاری بندة گاری
دخوانی رها کردند و زبان به ناسزاگویی گشودند. هنگام گذشتن از برابرشان به ور

تر از بر آتش ایستاده بودند و ارمیا پیشها در برا رویم خاخام کردند. روبه سویم تف می
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چی مرا از رفتن باز داشت. نای  شد. یک گام مانده به ارمیا بندة گاری آنان دیده می
کرد و  م پاهایم شل شد، نشستم، پسرم به سختی گریه میایستادن نداشتم، تا ایستاد
زد. ارمیا پیش آمد، پسرم را از آغوشم بیرون کشید، به سوی  دست و پا زنان فریاد می

 نزدیکها بازگشت، آنان دو دسته شدند و به چپ و راست رفتند، ارمیا تا  خاخام
 یی گفت.خراش چیزها آتش پیش رفت، کودکم را باال برد و با بانگی گوش

نگریستم که ناگهان ارمیا  ناتوان و درمانده نشسته بودم و به آن نمایش ناآشنا می
پسرم را به درون آتش پرتاب کرد. ناگهان به خود آمدم و با همة توانی که در پیکرم 
مانده بود فریادکشان از جا جستم و به سوی آتش دویدم. ارمیا راه بر من بست، دستم 

ن مرا از آتش دور کرد. هرچه فریاد زدم و نفرین کردم گوشش کشا را گرفت و کشان
کشید و از آتشی که هنوز آوای فرزندم  ای روی زمین می بدهکار نبود. مرا چون الشه

 هوش شدم. کرد. تاب از کف دادم و بی شنیدم دور می هایش می را از میان زبانه
ریختند. تا چشم  یبه هوش که آمدم راحیل و آسِنات باالی سرم بودند و اشک م

زمانی دراز به سوگواری، گریه، باز کردم زاریدن آغازیدم و اشکم باریدن گرفت. 
کرد آب بنوشم. آسِنات آنچنان  زاری، ناله و نفرین گذراندیم. راحیل به زور وادارم می

آنان شب را زد انگار فرزند خودش را سوزانده بودند.  کرد و خودش را می زاری می
های دراز زندگی  انگیزی که در سال گذراندند. راحیل از رویدادهای بیمدر سراچة من 

هایی  داد. بسیاری از داستان گفت و مرا دلداری می ها می خود به چشم دیده بود داستان
 مردان چنان دُژخیمانِ گنجید که دین شنیدم باورناپذیر بودند و در باورم نمی که می
 دلی باشند. سنگ

دیدم و  زنان در میان آتش جهنّم میوپا را فریادزنان و دست یدم پسرمخواب تا می
پریدم. پس از چند بار پریدن از خواب، راحیل مشتی گیاه  فریادزنان از خواب می

شده زبان و دهانم  های خشکیده و مچاله خشک را به خوردم داد، با خوردن آن برگ
م را فراگرفت، از جا سراپای ییخ زد. چندان نگذشت که مغزم از کار افتاد، سرخوش
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چرخیدم که  آنچنان می افشانی به چرخش درآمدم. و پس از پایکوبی و دست برخاستم
 گیسوان و دامنم به پرواز درآمده بودند.

کرد. آسِنات هم هرگاه کاری نداشت نزدمان  روز از من پرستاری می راحیل شبانه
سخنی با راحیل  شتم. همنشین و همدمی ندا آمد. پس از کشته شدن مادرم هرگز هم می

داشت.  ها برای گفتن داشتند مرا از پرداختن به سوگواری بازمی که داستانو آسِنات 
اهان خشکی به خوردم شدم راحیل گی کرد و گریان می هرگاه درد دلم سر باز می

کردند؛ هر یک از آن گیاهان خشک پیامدی  کارکرد مغزم را دگرگون می داد که می
شدم و گاه  گرفتم، زمانی سرخوش می ر میگُ زد، گاه تنم یخ می ویژه داشت. گاهی

 اندخت. تشنگی یا گرسنگی بر جانم چنگ می
یافتم. بیست  شد و سرزندگی بازمی اندوه از دست دادن پسرم شتابان پراکنده می

روز پس از درانداختن فرزندم در جهنّم با سر و رویی باز از پرستشگاه بیرون رفتم و 
اش  مرا به خانه تبه گردش در بازار سپری کردم. هنگام بازگشت آسِنا زمانی دراز

اند و به دیدار ارمیا  ها از گردشم در بازار آگاه شده برد و گفت شنیده که خاخام
 اند. خندیدم و گفتم: شتافته

 ترسم؟ پنداری از تازیانه خوردن می ـ می
 سر جنباند و گفت:

 ترسم تازیانه خوردنت خشنودشان نکند. میها بسیار خشمگین بودند،  ـ خاخام
 خواهم بگریزم. ـ من از زندگی در بند بیزارم. می

 ـ به کجا؟
 ـ بیابان.

 ـ تنها در بیابان زنده نخواهی ماند.
کردیم  گفتم آسِنات برایش پاسخی در آستین داشت. داشتیم بگومگو می هرچه می

 لرزید. با نگرانی پرسیدم: می هایش که راحیل از راه رسید. رنگش پریده بود و دست
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 شده؟ ـ چی
 ـ بدبخت شدیم.

 ـ چرا؟
ساالر کاروانی که امروز به شهر رسیده ارمیا را از  راحیل نشست و گفت کاروان

 در راه بودن سپاه بزرگ بابل آگاه کرده است. آسِنات گفت:
 کشند؟ ـ آیا لشکر به سوی اورشلیم می 

 راحیل سر جنباند و گفت:
مردمانش را از دم تی  رسم این بار بر آن باشند که شهر را ویران کنند و ت میآری. ـ 

 بگذرانند.
 پنداری؟ ـ چرا چنین می

هرگاه خوابی را چند بار ببینم  بینم. درپی می ـ چند شب است که خوابی را پی
 بینم. گذرد که آن رویداد را در بیداری هم می چندی نمی

 فشردم و پرسیدم: رادست راحیل را گرفتم، آن 
 ای؟ هایت چه دیده ـ در خواب

که کینة ژرفی از مردان یودایی به دل گرفته بودم هیچ دوست نداشتم شهر  اینبا
کردیم که  وگو می ویران شود و زنان و کودکان به بندگی گرفته شوند. داشتیم گفت

تشگاه گرد هیاهویی برپا شد. برخاستیم و بیرون رفتیم. گروهی در برابر سرسرای پرس
آمده بودند. نزدیک رفتیم. ارمیا از پرستشگاه بیرون آمد و گردآمدگان را به خاموشی 

ها سخن گفت و نوید داد که باز  های پیشین با بابلی . او آرام بود. از جنگفراخواند
گردآمدگان پس پیروز خواهند شد چراکه خداوند پشتیبان آن شهر و مردمانش است. 

ن من گره بر ابروان انداخت دها پراکنده شدند. ارمیا با دی اخاماز کمی بگومگو با خ
ت راحیل را به سوی خود فراخواند. راحیل راه افتاد. آسِنات دستم را و با جنباندن دس

 اش بازگرداند. گرفت و مرا همراه خود به خانه
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آن شب را هرگز تنها جنگی که دیده بودم، جنگیدن مادرم و پدرم با راهزنان بود. 
 پدرممادرم و  های گله بیدار شدم. کنم. خواب بودم که از هیاهوی سگ فراموش نمی

ت. مادرم برخاسنان راهزبه جنگ با شمشیر کشید و  هم از خواب پریده بودند، پدرم
آن شب ماهِ پُر در  از من خواست پشت پاالن خرمان پنهان شوم. و هم چماقی برداشت

 له را یکی پس از دیگری کشتند. مادرمهای گ درخشید. راهزنان سگ آسمان می
 دستش را به دندان گرفته بود هتنها سگ زنده ماندفریادزنان به یکی از آنان که 

 را برداشت درنگ شمشیرش او را از پا درآورد و بی شت و با کوبش چماق بر سرتاخ
فریادزنان به راهزنانی که از هر  سپس. و آن را بر پشت مرد سرنگون شده فرو برد

 کنان به دنبالش رفت. خت و سگ هم پارسزدند تا سوی بر پدرم زخم می
سه تن جنگ با پدرم را رها  درنگ سگ را کشتند. بی راهزنان دو گروه شدند،

شد و از  جا بند نمی یک و نمود زنی چابک میشمشیر به مادرم تاختند، اوکردند و 
کرد که  ومی نبرد میجهید. دو راهزن را زخمی کرد، با س سویی به سوی دیگر می

های کوچک و  باران او کردند. کوفته شدن سنگ راهزنان زخمی آغاز به سنگ
درپی شمشیر او را از پا انداخت. هنگامی که  های پی بزرگ بر سر و تن مادرم و زخم

نوک شمشیرش را بر زمین نهاد و بر یک زانویش نشست تازی شمشیر به دست به 
ش را باال برد، ناگهان مادرم دست جنباند و شمشیرش سویش دوید و فریادزنان شمشیر

بارن او افزودند و پس از افتادنش بر  را در شکم او فرو برد. دو تازی دیگر بر سنگ
جانش تاختند و سر از تنش جدا  زمین شمشیرهایشان را برداشتند و به پیکر نیمه

 کردند. پایداری پدرم هم چندان نپایید و او را هم کشتند.
کردیم که راحیل نزدمان بازگشت، با دیدن روسری  وگو می خانة آسِنات گفتدر 

 ام در دست او پرسیدم: و روبنده
 گفت؟ ـ چه می

 خواهد نزدش بروی. ـ می



  103*** * ها انجمن سایه

 

 تف کردم و نفرینش کردم. راحیل نشست و گفت:
 دل است، او را خشمگین نکن. ـ ارمیا بسیار سنگ

 ـ هرگز نزدش نخواهم رفت.
را به سویم دراز کرد. با خشم آنها را گرفتم و در آتش آتشگاه روسری و روبنده 

 خانة آسِنات انداختم و گفتم:
 ـ هرگز سر و رویم را نخواهم پوشاند، هرچه بادا باد.

 راحیل سر جنباند. اندوهگین برخاست و رفت. آسِنات گفت:
و  گمان بزرگان شهر را به همراه زنان ها بر شهر چیره شوند، بی ـ اگر بابلی

 فرزندانشان به بندگی خواهند گرفت.
 با خشم گفتم:

 چنین شود. مـ امیدوار
 ـ گفتی مادرت بابلی بوده.

 ـ آری.
 ات بازگردی. ـ باید به خانه

 ـ چرا؟
 ها بر شهر چیره شدند تو را هم همراه ارمیا و زنانش به بابل ببرند. ـ تا اگر بابلی

 دست باال بردم و پس سرم را خاراندم و گفتم:
 خواهم به بابل بروم. ـ من نمی

و زنده بمانم به شهرمان بازخواهم گشت تا به  ها بر شهر چیره شوند ر بابلیـ اگ
 خانواده و خویشانم بپیوندم. تو هم باید به بابل بازگردی.

 کسی را ندارم. ـ من که در بابل 
 گفت؟ ـ آیا مادرت هرگز از خویشانش چیزی نمی

 :شانه باال انداختم و گفتم
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 ام. ـ اگر هم گفته باشد فراموششان کرده
آن شب نزد آسِنات ماندم. روز که بیدار شدم دست و رو نشسته به بازار رفتم. 

و جا سخن از نزدیک شدن سپاه بابل بود. سربازان  نمودند. هم مردمان شهر پریشان می
کوچک های  گاریکردند.  در تکاپو بودند و خود را برای جنگ آماد می جوان مردان

آوردند. زمانی  درپی بار از بیرون به درون شهر می و بزرگی در رفت و آمد بودند و پی
دراز گردش کردم و سپس به خانة آسِنات بازگشتم. او خانه نبود، سرگرم پختن نان 

 شدم.
گرم شده بود. چند روز گذشت و با نمایان شدن گرد و خاک برپا بسیار سر ارمیا 

فرمان داده شد که چند سوار در بیرون شهر جار بزنند و  ،بابلشده از پیش آمدن سپاه 
از همة کسانی که از شهر بیرون رفته بودند بخواهند که زوتر به شهر بازگردند. 

گشتند به پرسش  به شهر بازمیکه سربازان در دو سوی دروازه همة کسانی را 
امی که هیاهوی سپاهیان ای به شهر بیاید. نزدیک بیگاه هنگ گرفتند تا مبادا بیگانه می

را بستند و سربازان بر باالی زودتر از همیشه دروازة شهر  ،شد بابل در شهر شنیده می
 .دیوار شهر به نگرش ایستادند

ست شهر چند ماه به درازا کشید. روَپَ گرفت. 2«پَروَست»سپاه بابل شهر را در 
چون مور و ملخ به درون ها  پایداری پاسداران شهر در هم شکست و بابلیسرانجام 

اند، جامة نارنجی، شال زرد،  ها به شهر راه یافته روز تا شنیدم بابلی شهر ریختند. همان
ای کوچک  هایم را در پارچه آویز، انگشتر و کفش پارچة زربفت، النگوها، گردن

ها بر شهر چیره خواهند  گمان بود که بابلی بی اورم. ببه خانة آسِنات پناه ب بستم تا
اش بکند.  روی از من خواست که به او یاری برسانم تا چاهی در خانه شد، بدین

شود تا به هنگام  ای ساخته می ها سراچه گفت در شهرشان در چاه آب بیشتر خانه می
  چیرگی دشمن بر شهر، زنان و کودکان بتوانند درون آن پنهان شوند.

                                                           

 ـ پروست: محاصره2
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ن درون تنور خانة چند ماهی که شهر در پروست بود ما دور از چشم دیگرا
ایستادیم تنها سر و گردنمان از  آسِنات چاهی کوتاه کندیم، هنگامی که درون چاه می

ای کوچک درست کردیم و از آن به سوراخ  زد، ته آن چاه سراچه تنور بیرون می
از پایین ای کنده بود که بتوانیم پس  تنور راهی باز کردیم. آسِنات ته تنور را به گونه

 ته تنور بگذاریم. آهنی را در ن، ساجیرفت
شهر را فراگرفته بود. دروازة  گاه بیرون رفتم هیاهوهنگامی که از پرستش

شدند. به سوی  پرستشگاه بسته بود و سربازان برای پاسداری از پرستشگاه آماده می

بخشی که خانة بندگان در آنجا بود دویدم و خودم را به خانة آسِنات رساندم و 
 گفتم:او پزد. به  دارد نان می زده دیدم شگفت

 اند. ها به شهر راه یافته ـ بابلی

 دانم. ـ می
 ـ آتش را خاموش کن، باید به درون چاه برویم.

ای پیچید. دو تکه پارچه برداشت و به درون تنور  چند نان تازه را درون پارچه
گذاشت و گفت خم شد و ساج انباشته از ذغال برافروخته را بیرون آورد و کنار تنور 

ه بود. داش چسبی به درون تنور نگاه کردم، دو نان بر دیواره بیا برو پایین. پیش رفتم،

لبخند زدم و بر آسِنات آفرین خواندم، او را بوسیدم و به درون چاه رفتم، نشستم و به 
آسِنات  زمانی پس از رفتنم به چاه، کوتاه سوخت. سوزی می سراچه خزیدم. آنجا پیه

به پایین آمد، نشست و آنچه با خود آورده بود را به من داد، سپس روی پنجة  هم
های  پاهایش ایستاد و خود را باال کشید، ساج آهنی انباشته از خاکستر و ذغال

از زیر کشیده بود را هایی که با آن ساج را  برافروخته را به درون تنور کشاند. پارچه

به سراچه خزید. نزدیک سوراخی که به کناری انداخت، نشست و  کنان اوه اوه
 سوراخ تنور راه داشت نشستیم و به هیاهویی که در شهر پیچیده بود گوش سپردیم.
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اند. هیچ  ها به پرستشگاه راه یافته شد، آشکار بود که بابلی هیاهو دم به دم بیشتر می
 جنبیدیم. بانگ کسانی را شنیدیم که گویشی دگرگون از گویش مردمان شهر نمی

شنیدیم.  داشتند. چند تن به درون کلبة آسِنات آمده بودند. بوی نان سوخته را می
نات کنار تنور ای که آسِ های تازه ز خوشمزگی نانسربازان چند کوزه را شکستند و ا

های به بند کشیده شده در  جا گذاشته بود سخن گفتند و سپس بیرون رفتند. آهسته دم
 در جا جنبیدیم و پاهیمان را دراز کردیم. آهسته پرسیدم:هایمان را بیرون دادیم،  سینه

 ـ تا کی باید پنهان بمانیم.
 ـ تا زمانی که هیاهوی جنگ فروکش کند و آوای زنان به گوش برسد.

دو روز پنهان ماندیم و از خوراک و آبی که آسِنات در سراچة ته چاه انبار کرده 
گوشمان رسید که گویا آنان را از بود خوردیم. روز سوم آوای زنان و کودکان به 

کردند. آسِنات از چاه بیرون رفت تا سرک بکشد، بسیار زود  پرستشگاه بیرون می
 بازگشت و خواست بیرون بروم. بیرون رفتم. گفت:

ها  ند. به خاخاما ههای شهر را چپاول کرد پرستشگاه و بسیاری از خانهها  ـ بابلی
هایشان  دارند گرد بیاورند و همراه زنان و بچهند که هرچه بدان نیاز ا هفرمان داد

ای از  آلود و پاره باید به آنان بپیوندی. پیراهن سیاه، خاکآمادة رفتن به بابل شوند. 
آلودی را بر سرم  روی پیراهنی که به تن داشتم به تنم پوشاند و روسری سیاه و خاک

کرد و روبنده انداخت.  انداخت و رویم را با روبنده پوشاند. خود نیز روسری به سر
هایمان را  بازگشت. کیسه سپس و سرک کشید، ، آهسته آن را گشوددر رفتبه سوی 

آلود بودند  به دوش کشیدیم و از خانه بیرون رفتیم و به زنانی که همه مانند ما خاک
 نات پرسیدم:دوش کشیده بودند پیوستیم. از آسِ هایی به و کیسه

 ـ راحیل را دیدی؟
 ـ آری.

 او هم تو را دید؟ـ 
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 ـ آری.
 ـ با او سخن گفتی؟

 لنگان راه برو. ـ آری. خاموش باش و لنگ
لنگان راه بروم، به جایش کمی پای چپم را روی زمین  برایم دشوار بود که لنگ

بسیاری خورد.  رفت و گاه تلوتلو می کشیدم. آسِنات هم خمیده چون پیرزنان راه می می
کردند، زنان زخمی از تی  سربازان یا  د گریه میاز کودکانی که همراهمان بودن

ز برابر سربازانی اسپردند.  کنان راه می نالیدند و نفرین دردمند از سپوزیشن هم می
تازیانه به دست مردان شهر را به ویران کردن پرستشگاه گماشته بودند.  گذشتیم که

واری که مردان شهر چند سرباز ما را تا بیرون شهر همراهی کردند. کمی دورتر از دی
نشستند.  یکی می زنان یکی به ویران کردنش گماشته شده بودند فرمان دادند بنشینیم.

 نگریست، آهسته پرسیدم: سو می سو و آن آسِنات به این
 گردی؟ ـ دنبال راحیل می

 ـ آری.
آوای راحیل در گوشم پیچید که سه بار بانگ زد که تشنه است. آسِنات مشکی 

را باال برد، با آوایی لرزان و گرفته او را فراخواند. راحیل را دیدم  که همراه داشت
او نیز همانند  که به سویمان چرخید و نزدمان آمد. آسِنات گفت بنشینم. نشستم. خود

هایی کوتاه از میان زنان و کودکان گذشت و  ن نشست. راحیل با گامکنا پیرزنی نااله
و کمی  اش را باال زد مشک را گرفت، روبندهخود را به ما رساند و کنارمان نشست، 

 دیدم بسیار شادمان بودم، آهسته پرسیدم: که او را دوباره می آب نوشید. از این
 ـ ارمیا زنده است؟
 ـ آری. هیچ مگو.

ها و ما را  آسِنات بر آن بود که بگریزد و به شهر خودش بازگردد. سربازان خاخام
های  زدند. کمی دورتر از ما دسته پاییدند و تازیانه به دست پیرامونمان گشت می می
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. زمانی شدند و برای بازگشت به بابل آماده می در تکاپو بودند ان بابلیسربازان و سوار
های  که فرمان داده شد برخیزیم و به دنبال واپسین دسته ا ایندراز زیر آفتاب نشستیم ت

های کوچک و بزرگ  گاری شترهای باربر و پیاده راه بیفتیم. به دنبال ما هم سربازانِ
 به راه افتادند.

ها. هر روز و  پیمود و هم شب چندین روز در راه بودیم. سپاه بابل هم روزها راه می
ها چند گاری ویژة گردآوری  خاخام ،ازانهر شب پس از خوراک خوردن سرب

انداختند و پس از زمانی دراز گردش در میان سربازان بابلی،  ها را به راه می مانده پس
آوردند. روزهای نخست  ها را گرد آورده و برای دربندشدگان می ماندة خوراکی پس

نیابند جوان گفتیم تا سربازان در رفتیم و آهسته سخن می من و آسِنات خمیده راه می
ها از سویی و گرسنگی از سوی دیگر شتابان ما را به ناتوانی  پیمایی هستیم، دشواری راه

پیمودیم و آوایمان  کشاند و دیگر نیازی نبود وانمود به پیری کنیم. به سختی راه می می
 گرفته بود.

ه گذاشتند کسی ب ها نمی در راه بسیاری از کودکان، زنان و مردان مردند. بابلی
شد تا پیکرش خوراک  مرد در بیابان جا گذاشته می خاک سپرده شود، هرکس می

شبی که راحیل درگذشت تا برآمدن خورشید برایش سوگواری  خواران شود. الشه
 ریزان راه افتادیم. کردیم، روز که شد، پیکرش را جا گذاشتیم و اشک

نداشتم بسیار بزرگ و پ سرانجام به بابل رسیدیم. هنگامی که اورشلیم را دیدم، می
های کوچک را دیده بودم. با دیدن بابل  با شکوه است چراکه تا آن زمان تنها آبادی

آسِنات هم که چند شهر را  زده شدم، که شهری بسیار بزرگ و باشکوه بود، شگفت
زده بود. به دنبال سپاهیان از دروازة  دیده بود از دیدن آن شهر پُرآوازه شگفت

م و به درون شهر رفتیم. مردمان شهر در دو سوی خیابانی بزرگ به گذشتی ینواز چشم
که از کنار کردند. سربازان ما را به سوی خیابانی  پیشواز ایستاده بودند و شادی می

آنجا سردستة سربازان  پیش رفتیم. یمیدان خاکی بزرگراندند. تا  گذشت دیوار شهر می
 فرمان داد بنشینیم. همه نشستیم.
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انداز دیدمان  در چشم که هایی ها و باغ آنجا نشسته بودیم و به خانه زمانی دراز
نگریستیم. سرانجام سواری از راه رسید و در برابرمان ایستاد. پوستی که در  بودند می

دست داشت را گشود و آغاز به خواندن فرمان فرمانروای بابل کرد. در آن فرمان 
س از خوانده شدن فرمان سوار رفت چگونگی زندگی دربند شدگان روشن شده بود. پ

و سردستة سربازان هم آنان را گرد آورد و راهی شدند. پس از رفتن سربازان، ارمیا از 
جا برخاست و برای دربندشدگان سخنرانی کرد و همه را سرزنش کرد و آن 

ها شناساند و نوید داد  های یودای کاری ها و گناه روزگاری را برآمده از نافرمانی سیاه
برآورده و  بخشی سر که به زودی خشم خداوند فروکش خواهد کرد و رهایی

د که زنان هر ها را به اورشلیم بازخواهد گرداند. او پس از سخنرانی فرمان دا یودای
هایی در  با فروش آنها خانه ها بدهند تا با خود دارند به خاخام زر و سیم و گوهری

 آنجا ساخته شود.
خاخام به سوی خیابانی که در  رمیا به همراه دوا ،و سیمزر  پس از گردآوری شدن

 آن نزدیکی بود راه افتادند. من و آسِنات هم برخاستیم و در سویی دیگر راهی شدیم.
های دیگر سرگرم یافتن کسان خود در میان زنان جان به در برده بودند. به  خاخام

خوان از  یباری نغمهباغی رفتیم و پشت سرمان را هم نگاه نکردیم. جو سوی کوچه
توانستیم آب  گذشت. کنار جویبار نشستیم، دست و رو شستیم و تا می باغ می کوچه

 نوشیدیم.
ای یافتیم. هر دو برهنه شدیم و تن به  گشتیم که برکه کنان در باغ  می وگو گفت

، به جای ای خشک کردم آب زدیم و سر و تن شستیم. هنگامی که تنم را با پارچه
پیراهن نارنجی را پوشیدم و شال زرد را به گرد کمرم بستم.  ،سیاه اهنپیر پوشیدن
وها را به دست کردم و انگشتر به انگشت. نگویز را به گردنم انداختم و الآ گردن
ش پیچیده و کنار برکه نشسته رای به پیک هایم را هم پوشیدم. آسِنات که پارچه کفش

 زدم که گفت: میداشت. گیسویم را شانه  بود چشم از من برنمی
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 بانوی اَنشان. ـ باز شدی شاه
 خندیدم. نگاهی به النگوهایم انداختم و گفتم:

 . ای بخریم توانیم با فروختن اینها خانه گمانم که می ـ بی
بسیار بزرگ  ای گرسنه بودیم. راه افتادیم تا سرچشمة جویبار را پیدا کنیم. به خانه

آن سرگرم آویزان کردن رخت روی تناب بود.  زنی بلندباال نزدیک یم کهدرسیو زیبا 
کنان به سویمان آمد و راه را بر ما بست. تا زن به سویمان چرخید  سگ خانه پارس
زده شده بود. انگار  زده دهانم گشوده ماند. او هم از دیدن من شگفت از دیدنش شگفت

 گفت:دیدم که سالمند شده بود. سگ را فراخواند. آسِنات آهسته  مادرم را می
 ماند، انگار مادر و دختر هستید. اش به تو می چهرهـ 

راه افتادیم و پیش رفتیم. یک گام مانده به زن بابلی ایستادیم. سرتاپایم را برانداز 
اش زد، چشمانش را چند بار بست و  کرد. سرش را تکان داد و چند بار سیلی بر گونه

 کشید و پرسید: گشود. گامی پیش گذاشت، دست پیش آورد و بر بازویم
 ـ تو کیستی؟
 زاد است. ـ نام من پری

 آهسته زیر لب گفت:
 زاد. ـ پری

 باز سرتاپایم را نگریست و پرسید:
 ای؟ ـ از کجا آمده

 اند. ـ سپاهیان ما را از یودا به اینجا آورده
 ـ یودا؟

 ها مرا به بندگی گرفته بودند. ـ یودایی
 سرش را خاراند و گفت:

 ، بفرمایید.بیایید به خانه برویم نت را بشنوم،ارم داستاددوست ـ 
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اش رفتیم. کاخی آراسته، زیبا و روشن بود. به ما خوشامد گفت و  همراه او به خانه
خواهش کرد بنشینیم. برایمان نوشیدنی و میوه آورد. نامش را پرسیدم. نامش پروانه 

یکدیگر را در آغوش ام است.  وگو نشستیم و آشکار شد که پروانه خاله بود. به گفت
باکی،  کشیدم، اشک ریختیم و یکدیگر را نوازش کردیم. پروانه از مادرم، بی

ها گفت. او سه دختر، چهار پسر، سی و سه نوه و  شمشیرزنی و سوارکاری او داستان
 کرد. دبیری می وانه نتیجه داشت، شوهرش هم زنده بود و در درگاه فرمانر

نوشت مرا نزد خویشاوندان مادرم بازگردانده گنجید که دست سر در باورم نمی
بود. پس از زمانی دراز که به خوشی گذراندیم پروانه ما را تنها گذاشت و رفت تا 

 گرمابه را برایمان آماده کند. پس از رفتن او آسِنات گفت:
که کارهای خانه را به  دای ندار بندهات با این توانگری  ـ در شگفتم که چرا خاله

 .او بسپارد
 اند. هایش برای دیدن سپاهیان بازگشته به شهر بیرون رفته ـ شاید بنده

ای در  وگو بودیم که پروانه بازگشت. از او پرسیدم که چرا هیچ بنده سرگرم گفت
 اش نیست؟ خندید و گفت: خانه

 دانیم. ـ ما مزدیسنایی هستیم و به بندگی گرفتن دیگران را ناپسند می
 دو شانه باال انداختیم. پرسیدم:به آسِنات نگریستم. هر 

 ـ مزدیسنایی دیگر چیست؟
گند پیکرتان  اید هنوز تنی کرده بااینکه آبـ برخیزید و به گرمابه بروید، 

 د.پراکن می
 شرمگین شدم و لب به دندان گزیدم. پروانه افزود:

 ام. زدا گذاشته شوی و گل پشم ها گل سرشوی، گل تن زن ـ برایتان کنار آب
 زدگی ما سردرگم شد، سرش را خاراند و پرسید: شگفت از دیدن

 های شوینده را چگونه به کار ببرید؟ دانید گل ـ می
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 سر جنباندیم. گفت:
 ـ برخیزید و همراهم بیایید تا به شما یاد بدهم.

زن و چندین  ، بسیار بزرگ بود، ده آببرخاستیم و همراهش به گرمابه رفتیم
باال  2«آبخره»ها آتش روشن بود و از دهانة آنها  ، زیر دیگدیگ مسی در آنجا بود

های ویژه و بهره بردن از  رفت. پروانه برایمان از چگونگی به کار بردن گل می
پیراهنم  کههنگامی ها گفت. از آموختن چیزهای تازه شادمان بودیم.  سخن ها زن آب

 پرسیدم:ام اشکش سرازیر شد.  را از تنم کندم پروانه با دیدن خالکوبی روی شانه
 کنی؟ ـ چرا گریه می

 ش را نشانم داد و گفت:اش را برهنه کرد و خالکوبی شانه
 کنند. خالکوبی می ة دخترانشانـ همة زنان کاسی این نشان را روی شان

 ـ نشانة چیست؟
 ییم.گو ـ بدان چرخة خورشید می

 ـ چرخة خورشید!
 هایش را پاک کرد و گفت: اشک

روم خوراکی برای ناهار درست کنم. با  ـ سر و تن بشویید، شتاب نکنید، من می
 ای را نشانم داد و گفت: دست چهارپایه

 ام تا تنتان را خشک کنید. ـ برایتان هوله گذاشته
 ای دیگر را نشان داد و گفت: چهارپایه

 بپوشید.ها را  ـ این پیراهن
 دو آبگینة کوچک را هم نشان داد و گفت:

 ـ آنها هم مشک و عنبر هستند.
  هایش را به هم مالید و افزود: دست

                                                           

 ـ آبخره: بخار2
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پزخانه آوایتان را بشنوم، پشت همین دیوار است، چیزی خواستید آش توانم از ـ می
 بگویید برایتان بیاورم.

 گفتم:. ه یکدیگر انداختیمبسپاسگزاری کردیم. رفت. نگاهی 
گفت، از کودکی آرزو  زن سخن می ـ مادرم همیشه با افسوس از گرمابه و آب

 ببینم.را زن  داشتم روزی گرمابه و آب
 بینم. ـ نامشان هم به گوشم نخورده بود، انگار دارم خواب می

های انباشته در درازای سالیان بر پیکرمان را بزداییم  دست به کار شدیم تا آلودگی
زنی  زدایی و شستن سر و تن درون آب پس از پشم ای آماده شویم. تازهو برای زندگی 

که آبی خنک داشت دراز کشیدم و آسوده چشم به آسمانة آراسته و زیبای گرمابه 
از شستشو، پیراهن به تن آسِنات پس های رنگارنگ بود دوختم.  که پوشیده از نگاره
آلوده شده بودم، چشم  خواببکنم.  توانستم از آب دل ام رفت. نمی کرد و به یاری خاله

 .بستم و به خواب رفتم
زن خوابیده  نگریستم که درون آب کنار پری سپیدگیسو ایستاده بودم و خودم را می

بردم، انگار خفقان گرفته بودم یا بختکی رویم افتاده  سو می سو و آن بودم و سر به این
 دیدم. پری پرسید: بود یا خفتک می

 سایه ریشه در چه نفرتی دارد؟ـ دریافتی که آن 
سر جنباندم. یادم آمد در کودکی هنگامی که آگاه شدم خانوادة یکی از 

که  اینباهایم یودایی است نفرتی از او در دلم یافتم که برایم ناشناخته بود،  بازی هم
یافتم  داشتم از او بیزار شدم. هرگز درنمی را بیش از دیگران دوست میپیش از آن او 

جوشد و خشم بر روانم چیره  شنوم نفرت در دلم می رگاه واژة یودایی را میچرا ه
خورد چشم دوخته بودم که ناگهان  زن پیچ و تاب می شود. به پیکرم که درون آب می

 تنم لرزید و چشم گشودم. دالرام را دیدم، با آوایی سرشار از نگرانی پرسید:
 بی؟ـ خو
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 ـ خوابم برده بود.
 ای. تم مردهـ خواب؟!... پنداش

 ـ هان؟!
ام  و سرِ تنابی که به همراه آورده بود را به کولههیچ نگفت، مرا آرام چرخاند 

 بست، بندهای آن را گشود و مرا از کوله جدا کرد و فریاد زد:
 ـ کوله را بکشید باال.
 ام زد و گفت: دست بر کاله ویژه

 ـ همة ما را ترساندی، چرا بازی درآوردی؟
 ـ بازی؟
زدم.  هایم پوشیده از برف بود و به سختی پلک می ام کشید. مژه روی گونهدست 

 پرسید:
 ـ چه شد که پرت شدی؟

خواستم آن را ببینم که پایم  ای در آسمان است، می ای دیدم و پنداشتم پرنده ـ سایه
 لغزید.

 ای در آسمان نبود. ـ پرنده
 دانم. سایة خودم بود. ـ می

 ـ سایة خودت؟
هوشی آزموده بودم برایش بگویم. هنگامی  تا از آنچه به هنگام بیسخن آغازیدم 

افتادند بر  های کوچک و بزرگ یخ که پایین می گفتم گاه برخی از تکه که سخن می
ماندم. دالرام مرا به سخن گفتن  درپی از سخن گفتن بازمی خوردند و پی هایمان می کاله
بانگ فرانک در کوهستان پیچید،  گرفتم. هنگامی که و سخن از سر می انگیخت برمی

 درنگ چرخید و گفت: دالرام بی
 ـ بیا روی کولم.
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 توانم باال بیایم. ـ می
ـ زود باش، اگر باد تند شود باال رفتن دشوار خواهد شد. خواستم سوار کولش شوم 

ام به درد آمد، نالیدم. دالرام دست به کار شد، پیکرم را  نتوانستم، سرتاسر پیکر کوفته
هایم را گرد گردنش انداخت، چرخید رو به یخچال شد،  پیکرش چسباند، دستبه 

هایم گذراند و از  را زیر کونم گذاشت و مرا به باال راند، بندی از زیر ران شهای دست
دو سو به کمربندش بست. با چند بند دیگر پیکرم را به پیکر خودش بست و سپس 

 رو به باال فریاد زد:

 .آییم باال ـ داریم می
پا کرد و توانست پیکرش را از یخچال جدا کند، باال رفتن آغازید و  کمی پابه

 پرسید:

 ـ چرا خاموشی؟
 ـ چه بگویم؟

 ـ هنگامی که خر لنگ مرد چکار کردی؟
رفت و دوستانمان از باال  دالرام آهسته و پیوسته باال میسخن گفتن از سر گرفتم. 

هنوز داستانم به پایان نرسیده بود  ل نشوند.کشیدند تا شُ های پشتیبان را باال می تناب

ها بر رویم  که به باالی تیغه رسیدیم. دوستانم شادمانه مرا در آغوش کشیدند و بوسه
زده  یافتم از چه چیز شگفت دیدم و درنمی زدگی می زدند. در نگاه همة آنان شگفت

یفتیم. ناتوانتر از آن اند. پس از درنگی کوتاه به فرمان فرانک بر آن شدیم که راه ب شده
 تم پاهایم به لرزه درآمدند. فرانک گفتبودم که بتوانم روی پاهایم بایستم. تا برخاس

توانیم در  پناهی هست که می تر از ما بود جانرای که چند گام دو که آن سوی گردنه

آنجا بیاساییم تا من نیرویم را بازیابم. مهین پیش آمد و مرا به کول کشید، دالرام 
 پیکرم را با چند بند به پیکر مهین بست.
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های من و مهین را در آغوش گرفته  فرانک پیش افتاد، فرناز و پریسا که کوله
بودند به دنبالش رفتند، مهین هم راه افتاد، بهناز و دالرام پس از مهین راه افتادند تا 

 پشتیبان او باشند.
کوتاهی تا پای چکاد دماوند گذشتیم، سراشیبی گردنه  شد. از باد داشت تندتر می

ای زمین خشک  پیوست تکه رفت. جایی که سراشیبی به دامنة چکاد می پیش می
 خواست. گفتم: از پایینش آبخره برمی که دیدم می

 ـ انگار آنجا یک چشمة آب گرم هست.
 مهین سرش را باال آورد و پرسید:

 ـ کجا؟
 بینی؟ ـ آن سیاهی را می

 ـ آری.
 بینم. یـ در آنجا آبخره م

های به هم پیوسته آرمیده بود  در میان یخچال 2به آن خشکی که چون آبخوستی
ست و رو شستیم. در جایی بودیم که آب چشمة جوشان از زمین گرم بود. درسیدیم. 

کرد. روی زمین گرم  ای یخی راه آن را کج می باد بدان راه نداشت چراکه دیواره
ا کندم، پا در برکة آب گرم نهادم و آخیشی هایم را از پ ها و جوراب نشستم، کفش

، بهناز هم خوراک دالرام و فرانک سرگرم برافروختن آتش بودند دار گفتم. کش
. مهین هم پا لخت کرد و کنارم نشست و کرد ای را برای گرم کردن آماده می پخته

 دادم. نگاه غُل آب کف پاهایم را غلغلک می پاهایش را درون آب چشمه گذاشت. غُل
 رویم نشسته بود آگنده از شگفتی بود. پرسیدم: مهین که روبه
 کنی؟ گونه نگاهم می ـ چرا این

                                                           

  ـ آبخوست: جزیره2
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دم ام باز کر با انگشت سرم را نشان داد. دست باال بردم، بند کالهم را از زیر چانه 
هیچ از رف فرو بردم و آن را با هویی بیرون دادم. و آن را از سرم برداشتم. دمی ژ

 در چشمان مهین کاسته نشد. پرسیدم:شگفتی پیدا 
 ـ چیزی شده؟

 ـ موهایت را ببین.
کشاندم و با دیدنشان چشمانم گرد  دست بردم و موهایم را از پس سر به پیش

ای از جیبش درآورد و  شدند. هیچ نشانی از سیاهی در آن خرمن گیسو نبود. مهین آینه
م را نگاه کردم، یک تار موی جای سر دست به سویم دراز کرد. آینه را گرفتم و جای

 سیاه هم در سرم ندیدم. آه کشیدم و پرسیدم:
 ـ چرا موهایم سپید شده؟

 شود. آزمایند به یکباره موهایشان سپید می ـ گاهی کسانی که ترسی ژرف را می
ای برای آبریزگاه  تا چاله کوفت پناهِ گرم کلنگ بر یخ می نفرناز کمی دورتر از جا

ریخت.  های کنده شده را از چاله بیرون می هم بیلچه در دست یخدرست کنند. پریسا 
پیچید. فرانک، دالرام و بهناز به ما پیوستند و  شان در کوهپایه می گاه آوای خنده

 پاهایشان را درون آب گذاشتند. فرانک گفت:
 ای بانوی سپیدگیسو. ـ بسیار دلربا شده
 لبخند زدم و گفتم:

ـ نخستین بار که پری را دیدم آرزو کردم روزی گیسوانم به سپیدی گیسوی او 
 م.برسبه آرزویم  یزودپنداشتم به این  هرگز نمیشود، 

کنده بودند برپا کردند و پس از  که ای فرناز و پریسا چادر ویژه را بر فراز چاله
بود.  هایش بر یخچال نزدمان آمدند. رویشان از سرما سرخ شده کوبیدن میخ

هایشان را کندند، پاهایشان را لخت کردند و پا به درون آب گذاشتند. فرناز  کش دست
 گفت:
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 جان. ای شهین ـ بسیار زیبا شده
داستانی که به او گفته بودم را برای  ؛پریسا سر جنباند. دالرام آغاز به سخن کرد

داد. آنچه پس دیگران بازگو کرد. و خواست بگویم پس از رسیدنمان به بابل چه روی 
 پریسا پرسید:با آنان در میان گذاشتم. ها پیش آمده بود را  از جدا شدنمان از یودایی

 ؟ات با ارمیا چه کردی پس از یافتن خالهـ 
 است. ام از خواب پریدنم آورده دانم. واپسین چیزی که به یاد ـ نمی

 رو به فرانک پرسید:
 ش را به یاد بیاورد؟آن زندگیهای دیگر  نی که یادمانتوانی کاری بک ـ می

به یاد آوردن  یش سودمند بوده به یاد آورده؛به یاد آوردنش برا را ـ آنچه
های پیشین تنها زمانی سودمند است که آن یادآوری بتواند چیستی  های زندگی یادمان

 هایمان و چرایی پدیدار شدنشان را آشکار کند. برخی ویژگی
 فرناز رو به فرانک پرسید:

ها هنوز همانند نیاکانشان آلوده به جادوی سیاه هستند، آئین  ام که یودایی شنیدهـ 
کوشند، آیا چنین  مردی می دین کنند و برای برپایی شاه کرپانی مردم را برگزار می

 سخنانی درست است؟
هایی، باید از باورهای بنیادین  ـ برای دریافتن چرایی پدید آمدن چنین دیدگاه

دانی که پس از به بند  سپری شده آگاه شویم. می های گذشت آنان هزارهها و سر دایییو
و چیرگی « یکورش پارث»ها، با سر برآوردن  بلیکشیده شدن بزرگان یودا از سوی با

وی بر بابل، بازماندگان یودایی پروانه پیدا کردند که به شهر خویش بازگردند و 
  پرستشگاه خود را نوسازی کنند.

ها  رائیلی ها و به بندگی برده شدن بزرگانشان، ایس ها از بابلی یودایی پس از شکست
های بسیاری کشته  ها و باغ خانه 2«خدایانِ»، چراکه هم بدان شهر رهاشده کوچیدند
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یا به بندگی کشانده شده بودند. هنگامی که بزرگان یودایی به اورشلیم بازگشتند، 
ها پدیدار شد که تا زمان فرمانروایی  رائیلی ایسها و  ییای میان یودا کشمکش تازه

در پی « عبرانی»کشمکش دیرینة دو گروه  ها بر اورشلیم به درازا کشیده شد. رُمی
برآوردن نبی  افزایش چشمگیری پیدا کرد. آن رویداد سر در میان یوداییان رویدادی

جادویی شگرفی دارد.  های گفتند توانایی پیروانش میبود که  ها ای در میان یودایی تازه
ها بسیار  رائیلی ایس هنگامی که او زنی از دیگر خاندان یودایی به همسری برگزید،

از نزدیک بودن آغاز فرمانروایی نوید داده شده از سوی  ها یودایی نگران شدند، چراکه
 د.گفتن خداوندشان سخن می

زارش دادند که در میان فرمانروا بر اورشلیم گ ها به سردار رُمیِ رائیلی بزرگان ایس
برآورده و بر آن است که شورش برپا دارد و فرمانروای شهر شود.  ها مردی سر یودایی

ها  وجوها، بازرسی ها، پرس جویید را دستگیر کنند. در بازسردار رُمی فرمان داد آن مر
رائیلی گواهی بدهد،  ها چیزی یافت نشد که بر درستی گزارش بزرگان ایس و بررسی

ای به  رائیلی کوتاه نیامدند و به اندازه شده آزاد شد. بزرگان ایس روی مرد زندانی بدین
نمایی دربارة  ها گزارش دادند و به بزرگ سردار رُمی دربارة باورها و پیشینة یودایی

ها پرداختند که سردار رُمی  ها و درگیری آنان با یودایی رائیلی نگرانی از شورش ایس
  بکشند. 2و به چلیپا کنند آن هشدارها فرمان داد آن مرد را دستگیربرای پایان دادن به 

ها فروکش  ها کشمکش میان عبرانی برآورده از میان یودایی سر با کشته شدن نبیِ
، دو و پیروانش شده و خویشاوندان به چلیپاکشیده مردِ دیننکرد. نگرانی بازماندگان 

 های کوچک و بزرگ از اورشلیم دستهخاندان یودایی را واداشت که پنهانی در 
ها  ئیلی را هی نابخشودنی بود. ایسبز بدون پروانه بگریزند. بر پایة دادهای رُمی کوچِ

سربازان رُمی برای دادند و  میها را به فرمانروای رُمی شهر گزارش  گریختن یودایی
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ا پروانه ه ها هم از رُمی رائیلی شدند. برخی ایس یافتن گریختگان دست به کار می
 وجوی گریزندگان بروند. گرفتند تا به جست می

ها چندان بر  گریختند که رُمی می ییها سرزمین های گریزان از اورشلیم به یودای
ترس سربازان بردند که دور از دس های خشکی پناه می بیابانبه  آنها چیرگی نداشتند یا

و از پادشاهان ایران برای  ها هم به ایران گریختند هایی از یودایی رُمی بود. گروه
« تَرسا»ها را ایرانیان  زندگی در سرزمین آزادگان پروانه گرفتند. آن یودایی

ها آنان  رائیلی بردند و نگران بودند ایس خواندند، چراکه همواره در ترس به سر می می
 ند.را پیدا کنند و دور از چشم کارگزاران پادشاهی ایران بر آنان بتازند و نابودشان کن

شده و نزدیکانش هم در  به چلیپاکشیده ها که همسر باردار نبیِ گروهی از یودایی
 برخی از سوی« دین مسیحی»میان آنان بودند به اروپا گریختند. با بنیان گذاشته شدن 

های گریخته از اورشلیم  وجوی یودای جا در جست که همه توز های کینه رائیلی ایس
دشمنان ها  های گریزان از رُمی دوش به آن خانهبرای  و گسترش آن در اروپا، بودند
کاری دربارة پیشینه، خاستگاه و  روی بیش از پیش به پنهان ای پدیدار شد، بدان تازه

باورهای خود روی کردند. آنان برای پشتیبانی از یکدیگر و ناآگاه نماندن از یکدیگر 
ای پدید آوردند که از دل آنها  پیونددهندههای  پیوندهای خویشاوندی، پیمان فراتر از
های اروپایی دامن  هایی پنهان در سرزمین هایی پدیدار شد که چون سایه انجمن

 گستردند. می
های  ند تا بتوانند در سرزمینرا رها نکرددوشی  به زندگی خانه ها گروهی از یودایی

کننده پول دربیاورند و  گوناگون رفت و آمد کنند و با پرداختن به کارهای سرگرم
پرداختن به کارهای با  گونه آنان شده باشند. بدین شینهای یکجان میانجی میان یودایی

بینی،  الگویی، ف افسانهافشانی،  پایکوبی، دستنوازندگی، آوازخوانی،  کننده مانندِ سرگرم
آوردند، هم از  پول درمیهم  فروشی تن فروشی و می درمانگری، جادوگری، پیشگویی،

ها را میان  ها و پیغام شدند و هم پیام گذشت آگاه می آنچه در شهرها و روستاها می
 .کردند رسانی می گوناگون همهای  سرزمینهای  یودایی
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هایشان را برای  آوردند، پول یهایی که از راه سرگرم کردن دیگران پول درم یودایی
ساز گرایش آنان به  فرستادند. انباشته شدن پول نزد بزرگان یودایی زمینه بزرگانشان می

 گذاری شد.  بانکداری و سرمایه
داشتند و با ساخت و ساز  گروهی دیگر از گریختگان از اورشلیم که دستی در

نشین  های ژرمن به سرزمین خانه، دیوار، پل، دژ و کاخ آشنا بودندرازهای ساختن 
گاه فرمانروایان کوچک آن  ها و نبردهای گاه و بی رفتند تا با بهره گرفتن از دشمنی می

ایی فرمانروایان ژرمن را به ساختن دژ و دیواره ،ها های دور از چیرگی رُمی سرزمین
ی ها در هر سرزمین که در آن زمان در میان ژرمنپیرامون شهرها برانگیزند. ازآنجا

هایی که در کار  آمدند، یودایی زیر فرمان فرمانروایان بندة آنان به شمار می مردمانِ
 نامیده شدند. 2«فراماسون»ساخت و ساز بودند 
های  بر سرزمین« مردان دین مسیحی دین»ها هم پس از چیرگی  برخی از یودایی

به  1ها پشتن اروپایی، برای برخوردار شدن از آموزش و دسترسی پیدا کردن به گنج
پیوستند تا از پرتوهای روشنایی برآمده از دانش برخوردار شوند. از این دسته « کلیسا»

 شود. سخن گفته می« ایلومیناتی»امروزه با نام 
بودند به  شده بازماندگان خانوادة نبی کشته ها که همواره همراه دیگر شاخة یودایی
دهندة کیستی واپسین نبی  های بازتاب های دینی و نگارش داستان نهادینه کردن آموزش

های گریخته از  پرور عبرانی، چرایی و چگونگی کشته شدنش و سرگذشت یودایی دین
های یودایی است با نام  اورشلیم سرگرم شدند. آن انجمن که باالدست دیگر انجمن

  شود. شناسانده می« دیر صهیون»
بیم و آسوده زندگی  ند بیتوانست جا نمی روی بود که هیچ ها بدان کاری یودایی پنهان
ها  کاری در میان یودایی جز یکدیگر دوست و پشتیبانی نداشتند. آن پنهانکنند و 
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ها را  مردمانی که یودایی روی بند هستند. ازاین پای اَپرماندی شده که هنوز بدان
کاری  ، دربارة پنهانماند پاسخ می ها بی هایشان از سوی یودایی شناسند و پرسش نمی

 ند.باف گون می های افسانهپندار ایشان
 ها یوداییبزرگانی نامدار از میان های گوناگون،  در زمینه در پی تالش چندین سده

های  اند که در زمینة پروردن فرهنگ و افزایش توانمندی سازندگی سر برآورده
اندرکار  ورزان، نوآوران و کارآفرینان دست همراه با دیگر دانش شاروندی همگام و

آوران و کارآفرینان ورزان، نو شدن یودایی بودن برخی از دانش آشکار اند. بوده
هایی  کمبود یا نبود شناخت، آگاهی و دادهاز سوی دیگر سو و سرشناس از یک 

همچنین پراکنده  کنند، آنان و آرمانی که دنبال می ها، پیشینة درخور دربارة یودایی
پیدا و پنهانی های  ها و دشمنی ورزی ها، کینه ، بدبینیهای بسیار دربارة آنان فسانهشدن ا

های  بسیاری باور دارند که سایة انجمن ها، داوری را برانگیخته است. بر پایة همان پیش
وار یودایی چون  های سایه ا انجمنکند ی یودایی بر سر جهان و جهانیان سنگینی می

 اند. بختک بر روی جهان و جهانیان افتاده
 پریسا پس از درنگ فرانک گفت:

ام و هستم،  صهیون بسیار کنجکاو بوده ارة فراماسونری، ایلومیناتی و دیرـ من درب
ام از چیستی، پیشینه، کارکرد و  ام، هرگز نتوانسته های بسیاری خوانده نوشته که بااین

 ها برداشت روشنی به دست بیاورم. آرمان این انجمن
تند، های نیاکانی خود هس داستان باورها و کهن بند به کهن ها بسیار پای ـ یودایی

پراکنده شدن جهان، هیچ دوست و  جا که پس از گریختن از اورشلیم گریخته و ازآن
ها،  ستگاه، باورها، آئیناند، نیاز به پنهان کردن پیشینه، خا جز یکدیگر نداشتهپشتیبانی 

هایشان  ساختن سازهها و  ها آنان را واداشته که نگارش نوشته پیوندها و آرمان
 هایشان برای بیگانگان آشکار نشود؛را به کار ببرند تا رازنمادهای کهن و نو 

هایشان نیازمند آگاهی از زیر  روی برای شناخت چیستی، کارکرد و آرمان انجمن بدین
 مادشناسی هستیم.و بم دانش ن



  113*** * ها انجمن سایه

 

کردیم که ناگهان به یاد سگ چهارچشم  وگو می ها گفت داشتیم دربارة یودایی
 و پرسیدم: افتادم

 گوش کجاست؟ ـ زروین
 دالرام پاسخ داد:

 ـ هنگامی که از تیغه پرت شدی از یخچال پایین رفت.
 ـ نکند پرت شده باشد.

 کرد. میدرپی پارس  ـ تا هنگامی که به تو نرسیده بودم پی
 ـ پس از آن آوایش را نشنیدی؟

گوش در این کوهستان بزرگ شده و چگونه پاییدن  گمان زروین ـ نگران نباش، بی
 خود را آموخته است.

وگو از سر  گفت بهناز پا از چشمه بیرون کشید، برخاست و به سوی آتش رفت.
 گرفتیم. بهناز گفت:

 ـ خوراک آمادة خوردن است. برخیزید و بیایید.
کس دوست نداشت از چشمه دور شود. دالرام از جا برخاست و به یاری بهناز  هیچ

دوان و  گوش را شنیدم. سر برگرداندم و دیدم دوان ینواق زرو دم بانگ واق رفت. همان
آید. شادمانه جی  کشیدم، پا از برکه بیرون کشیدم،  کنان از سراشیبی پایین می پارس

جنبان و  دم. شتابان خودش را به من رساند و دُمروی زانوهایم نشستم و آغوش گشو
 ریزان او را به بر گرفتم و نوازشش کردم. کنان به آغوشم پرید. اشک موس موس

گوش سرگرم شدیم. سپس گرد آتش نشستیم تا  زمانی به بازی با زروین کوتاه
 شت.گوش گذا زروین در برابرپُر کرد و  ای را با گوشت  دالرام کاسهخوراک بخوریم. 

سایید. آه کشیدم. فرانک  نگاهی به چکاد بلند دماوند انداختم که سر به ابرها می
 دست روی دستم گذاشت، آن را فشرد و پرسید:

 ـ خوبی؟
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 سر جنباندم و پاسخ دادم:
ها زندگی کردن زیر سایة نفرت از  پندارم سده میـ از هنگامی که به هوش آمدم 

ترسم  جان، می کامم تلخ است فرانک واداشته است؟ها مرا به چه کارهایی  یودایی
 توزی دیرینه بیرون بیایم. نتوانم از زیر سایة این نفرت و کین

 ـ نگران نباش. زمانة ما روزگاری دگرگونه است.
 ای به دستم داد و گفت: کاسه

 نوردی دشواری خواهیم داشت. ـ بخور جان بگیری، فردا کوه

خوراکمان را در سر جنباندم. دالرم بفرمایید گفت و آغاز به خوردن کردیم. 
پوشیده از یخ و  پای چکاد دماوندِ شبِ چلهانگار در  مانند خوردیم، انگارنه آرامشی بی

برف نشسته بودیم. پیرامونمان را گرمایی دلپذیر فراگرفته بود که برایمان آسودگی و 

 کرد. آسایش فراهم می
ها را از سر گرفتیم. پریسا که  وگو دربارة یودایی ردن خوراک، گفتپس از خو

 ها دربارة دانست پس از بازگو کردن برخی دیدگاه های یودایی بسیار می دربارة انجمن
 ، گفت:های یودایی انجمن پیدا و پنهانِ های کنش

فرمانروایان اندرکاری آنان در برکشیدن یا فروکشیدن  ها از دست ـ دشمنان یودایی

گویند، برخی بر این باور هستند که پس از  کشورهای گوناگون بسیار سخن می
ها تالشی جهانی  فروکشیده شدن پادشاه فرانسه و کشته شدن او و همسرش، یودایی

ا را نابود کنند و در همة کشوره 2«خودسر»های  د تا پادشاهیان آغاز کرده
ه یاری آنان بر جهان چیره شوند و زمینه را ب نشانده را برکشند، فرمانروایانی دست

آماده کنند. آیا چنین سخنانی پایه  نشانبرای برپایی فرمانروایی نوید داده شده به نیاکا

 و مایه دارد؟

                                                           

  ـ خودسر: مستقل2
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های  ها و واکنش هایی را پیامد کنش توان پیدایش چنین باورها و دیدگاه ـ می
های  ها به شمار آورد. یودایی ا یوداییها ب ها و اروپایی ها در برخورد با اروپایی یودایی

های زیر فرمان  پراکنده در اروپا برای به دست آوردن کار و زندگی در سرزمین
های بسیاری رویارو  ها یا دیگر فرمانروایان کوچک و بزرگ اروپایی با دشواری رُمی

ی ها و مسیح های زیر فرمان رُمی بودند. آنان پس از گسترش دین مسیحی در سرزمین
کردند  ها وانمود می شدن فرمانروایان رُمی، به ناچار برای زندگی در آن سرزمین

ها هم چون بندة هیچ  های بیرون از چیرگی رُمی مسیحی هستند. در سرزمین
 2کاری های ویژه شدند که فرمانروایان بنده می ایی نبودند، به کارهایی سرگرمفرمانرو

ها با به کار گرفتن  روی یودایی بدین بربیایند، نداشتند؛دادن آن کارها که از پس انجام 
کردند فرمانروایان و مردمان را به پذیرش  ها و سرمایة خود تالش می کاری ویژه

 هایشان وادار کنند. خواسته
گیری از  باج رسازی از راه وام دادن به دیگران؛های بدهکا به کار گرفته شدن روش

ی افزارها ها و جنگ دژها، دیوارها، کاخ ای ازهس راه دسترسی داشتن به رازهای
شدند؛ گستراندن  ساخته می کاران یودایی فرمانروایان اروپایی که به دست ویژه

ها از راه فراهم کردن  بنیاد در میان اروپایی بندوباری و باورهای بی هرزگی، بی
ا و ه ناشناختگی آئین ،های گوناگون از سویی و رازآمیز بودن زندگی سرگرمی

بدبینی، نفرت  بینی و پندارِ برگزیدة خداوند بودنشان ها به خودبزرگ گرفتاری یودایی
  .انگیخت و کینه برمی

ها در میان  فرمانروایان اروپایی از پیدایش بدبینی، نفرت و کینه از یودایی
خواهی  ها، گریختن از باج ها بهره بردند و برای رهایی از بدهکاری به یودایی اروپایی

های چشمگیر انباشته در نزد بزرگان یودایی، دست به  آنان و چنگ انداختن بر دارایی
                                                           

 کار: متخصص ـ ویژه2
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جویی واداشت و  ها را به چاره روایان اروپایی یوداییهای فرمان گیری کار شدند. سخت
هایشان فرمانروایی بر  آنان را بر آن داشت که برای پاسداری از خود و دارایی

جا سرزمینی دور از دسترس فرمانروایان اروپایی را به دست بیاورند. در اروپا بهترین 
 ور نبود.برای ساختن پایگاه، آبخوستی بزرگ بود که چندان از اروپا د

را فروکشیدند و به « انگلیس»های بایسته، پادشاه  سازی ها پس از زمینه یودایی
 .2و پادشاه را گردن زدند ای برپا کردند فرمانروایی دگرگونه« کرامول»سرکردگی 

به دگرگون کردن  آنانچندان نپایید، چراکه ها در انگلیس  فرمانروایی یودایی
پس از مرگ  ور زیر فرمانشان دست نگشودند.ساختارهای فرهنگی و شاروندی کش

شده به  شناخته های ، یودایی1ها پادشاهی از سوی انگلیسیسامانة بازسازی  کرامول و
آمریکا مهاجرت کردند؛ دیگران برای باز کردن جای پایی درخور در انگلیس، 

شهر  تا با یک تیر دو نشان را بزنند. از سویی با سوختن 3را به آتش کشیدند پایتخت
شدند  ها و از سر گرفتن کار نیازمند وام می خانمان شده برای بازسازی خانه مردمان بی

ها  های یودایی کاری گذاری و ویژه و از سوی دیگر نیاز به برخورداری از سرمایه
 داشت. های آنان وامی یرش درخواستپادشاه را به پذ

های آمریکایی  ها بر آن شدند که بر سرزمین یودایی ،در انگلیس تالش ناکام پس از
، 4ای در آمریکا انگلیس چیره شوند. کامیابی ایشان برای برپایی فرمانروایی نوآورانه

  آنان را بر آن داشت که در اروپا هم جای پایی درخور به دست بیاورند.
ها  گیری بر سخت ها، جویی یودایی ها و جاه از برنامه فرمانروایان اروپایی نگران

کار  بی هم های یودایی پدید آوردند. انجمن و تنگناهای بیشتری برای آنانافزودند 
ها  های گوناگون، از ناخشنودی فرانسوی پس از بسترسازی گسترده در زمینه ننشستند و

                                                           

 میالدی 2541ـ 2
 میالدی 2568ـ 1
 میالدی 2555ـ 3
 میالدی 2665ـ 4

 



  116*** * ها انجمن سایه

 

شدن  که به کشته دنه و خاندانش، شورشی برپا کرداز منش و روش پادشاه فرانس
هایی برای دگرگون کردن  ها برنامه . یودایی2بانوی فرانسه انجامید پادشاه و شاه

ساختارهای فرهنگی و شاروندی فرانسه داشتند که به دست شورشگرانی ناآگاه و 
روی برای پیش بردن  انگیخت؛ بدین های تندی برمی شد و واکنش نادان پیاده می

انه به راه افتاد. آتشی که در فرانسه برافروختند به دامان ها کشتاری ددمنش برنامه
و از میان خاکستر به جای مانده از  دیگر کشورهای اروپایی هم درآویخت

های فرانسه با دیگر کشورهای اروپایی، ساختار فرهنگی و شاروندی  جنگ
 سودمند بود. بیش از دیگرانها  یوداییبرای که  ای سر برآورد دگرگونه

ساز  زمینه ها ها از یودایی ویژه ژرمن ها، به ناخرسندی، ناخشنودی و نفرت اروپایی
مانند مردمان بسیاری در سراسر جهان  برپایی دو جنگ بزرگ شد که به کشتار بی

های  های آنان در دو جنگ بزرگ، انجمن پیمان ها و هم انجامید. پس از شکست ژرمن
های  ای خود از سویی و پذیراندن خواست های رسانه یودایی با به کار انداختن توانمندی

گذاری و چیرگیشان بر  خود به فرمانروایان کشورهای گوناگون با دستاویز سرمایه
های گوناگون آمریکایی از سوی دیگر، توانستند جای پایی درخور  ها و کارخانه بانک

 در کشورهای گوناگون اروپایی پیدا کنند.
جهانی دوم بیش از هر زمان دیگری به خودنمایی  جنگ ها در جهان پس از یودایی

های زیر  کشند. رسانه هایشان را به رخ می هایشان آشکارا توانمندی پردازند و انجمن می
های گوناگون  شان بر بخشتوانند دربارة توانمندی و چیرگی فرمان آنان هم تا می

 کنند. رگنمایی میاندرکاریشان در رویدادهای جهان بز فرهنگی، شاروندی و دست
های یودایی برای برپا کردن جنگی جهانی که آن را  ـ آنچه دربارة تالش انجمن

 شود به چه اندازه درست است؟ خوانند گفته می می« جنگ آرماگدون»
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هایی هستند که آنان را از «اَپرماند»داران گرفتارِ  مانند همة دین ها هم ـ یودایی
کند. همة  گذرد ناتوان می ی در جهان هست و میدیدن و دریافت آنچه به راست

آنان بهترین دین است و روزی  پندارند که دین هایی رنگارنگ می داران به گونه دین
اندیشند که از دل  شان فراگیری جهانی پیدا خواهد کرد و هرگز به این نکته نمیدین

پیروان آن هایی پدیدار شده که دشمنی  ها چندی پس از پیدایش شاخه همة دین
ها هم  ها است. فرقه ها با یکدیگر بیش از دشمنی آنان با پیروان دیگر دین«فرقه»

شود، دشمنی  های بیشتری از یک دین پدیدار می شوند و هرچه شاخه شاخه می شاخه
 شود. تر می های گوناگونش پُررنگ در میان پیروان شاخه

داران هست چراکه از دیرباز  باور به برپایی جنگ پایانی هم در باورهای همة دین
گستری و  دین برای دینداران  بوده است  در دست کارآمدترین روشافروزی  جنگ
پندارند آرزوی جهانی شدن  آنان می روی بدین مردان؛ دین فرمانروایی شاهدُژبرپایی 

خواهد شد. جنگ بهترین بهانه برای  دینشان تنها از راه برپایی جنگی جهانی برآورده
 ه کردن خواست اهریمن برای تهی کردن جهان از مردم است.برآورد

اند زمین را از مردم تهی سازند،  ها نتوانسته ـ از روزگاران باستان تاکنون جنگ
دین را بسیار  ، دانش و سازندگی همشمار مردمان نیز افزایشی روزافزون داشته است

 اند، آیا اینها نشانة شکست خوردن اهریمن نیست؟ پس رانده
، دانش و یش یافتهکه شمار مردمان افزا گرشی بدبینانه هم داشت. بااینتوان ن ـ می

نباید فراموش کرد که بیشتر مردمان  اند، بسیار پیشرفت و گسترش داشته سازندگی هم
های گوناگون یا خدایگان رنگارنگ هستند و از آزادی و  جهان، کمابیش در بند دین

فرمانروا بر کشورهای گوناگون  خدایگانِ ،کنونی اند. در جهان آزادگی بویی نبرده
افزارهای بسیار  بینی هستند که به جنگ خودکامه و کوتاه« های مغزفندقیِ کوتوله»

به هر بهانه و دستاویزی انگیز دسترسی دارند و اگر  های بیم پیشرفته با ویرانگری
اند زمین و تو افزارهایی می جنگی جهانی دربگیرد، به کار برده شدن چنان جنگ
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ای که نه از تاک نشانی بماند و نه از  زمینیان را به سوی نابودی بکشاند، به گونه
توان گفت که  می، وان گفت که اهریمن شکست خوردهت نمیتنها  نهنشان. پس  تاک

 اهریمن در آستانة پیروزی است.
 گذرد نگاه نکرده بودم. وای. از این دیدگاه به آنچه در جهان می ـ ای

ای که درست کرده بود پُر کرد و آن را به سویم دراز  دالرام جامی را با جوشانده
زده  اش را چشیدم و شگفت کنان مزه به کرد. بسیار خوشبو بود، آن را بوییدم و به

 گفتم:
مانند دارد، آن را با چه گیاهی درست  ای بی جان این جوشانده بو و مزه ـ دالرام

 ای؟ کرده
 ت چشم نازک کرد و گفت:دالرام خندید، پش

 ها نشست و برخاست داری؟ پنداری تنها خودت با پری ـ می
 پریسا پرسید:

 آموزی؟ ها می ها را از پری ـ درست کردن جوشانده
 پخت خودم است. ـ برخی از آنها دست

روز کوتاه زمستانی شتابان به  ها درگرفت. خوشایند دربارة جوشانده وگویی گفت
 ها در آسمان پدیدار شدند. سر رسید و با فرارسیدن شب، ستاره
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 جنبشِ دادخواهی
 
 
 

شمار بر فراز سرمان چشمک  دامن گسترده بود. ستارگان بیشب بر کوهستان 
ای  جوشید به اندازه ای که از زمین می گرمای چشمه ربود. زدند و سوسویشان دل می می

  هایی سبک پیرامونمان را گرم کرده بود که نیازی به پوشاک ویژه نداشتیم. با پیراهن
 وگو نشسته بودیم. رو به فرانک گفتم: گرد آتش به گفت

داران دربارة برپایی جنگی جهانی برای چیرگی دینشان  ـ هنگامی که از باور دین
. آیا آن بخش افتادم گفتی به یاد باور بهدینان دربارة سه رهایی ن سخن میبر جها

 بافیِ برآمده از آرزوهای دینداران بوده است؟ باور هم یاوه کهن
ورزانِ  داستان ساخته شده بر پایة آن را دستاورد دانش باور و کهن توان آن کهن ـ می

آن  اند. درآمیختهرا به آنها ود باورهای دینی خ سنایی به شمار آورد که بهدینانمزدی
توانست آن را دریابد؛  داستان راز بزرگی دارد که پیش از روزگار ما کسی نمی کهن

ای است که ما امروز با آن دست به  های پدیده چراکه بخش سوم آن بازگویندة ویژگی
 گریبان هستیم.

ها  ورزانة مزیسنایی بینی دانش باوری که از آن سخن گفتی بازگویی نمادینِ پیش کهن
شده  هایی نهادینه در پی پژوهشپژوهان  بوده که از دانش و شناختی برآمده که دین

 کاوس آغاز شده بود. ای که از روزگار کی های نهادینه پدید آورده بودند. پژوهش
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آن شد که بر مازندران چیره شود؛ پس از  کاوس در آغاز پادشاهی خود بر کی
پراکنده در توران، چین و مکران  چیرگی وی بر مازندران و واداشته شدن دیوپرستانِ

  تازیانِ کوچیده به مصر و شام درفش شورش برافراشتند:به پرداخت باژ و ساو؛ 
ــار » ــی روزگـ ــد بسـ ــرین برنیامـ  بـ

 

 ی گلستان رُسـت خـار   که بر گوشه 
 

ــور از  ــواز خـ ــد جـ ــایش نیابـ  آزمـ
 

 نِشیب آیـدش چـون شـود بـر فـراز      
 

ــدان راســتی  ــی ب  چــو شــد کــار گیت
 

ــتی    ــان کاسـ ــد از تازیـ ــد آمـ  پدیـ
 

ــام   ــنج و ن ــا گ ــرد ب ــاگهر م ــی ب  یک
 

 درفشــی برافراخــت از مصــر و شــام 
 

 ز کــــاوس کــــی روی برگاشــــتند
 

ــتند   ــوار بگذاشــ ــری خــ  درِ کهتــ
 

ــی    ــان آگه ــاه جه ــه ش ــد ب ــو آم  چ
 

ــه   ــاز دارد بـ ــه انبـ ــهی کـ  شاهنشـ
 

ــروز   ــت از نیم ــوس و برداش ــزد ک  ب
 

 فــروز ســپه، شــادمان شــاه گیتــی    
 

ــام   ــتند نـ ــپرها نبشـ ــر سـ ــه بـ  همـ
 

ــام    ــیرها در نیــ ــید شمشــ  بجوشــ
 

ــید  ــا کش ــه دری ــامون ب ــپه را ز ه  س
 

ــد    بــدان ســو کجــا دشــمن آمــد پدی
 

ــدو در بســاخت بــی ــدازه کشــتی ب  ان
 

 برآشفت و چون باد لشـکر بتاخـت   
 

ــودی  ــنگ ب ــه فرس ــا ک ــزار همان  ه
 

 اگــر پـــای بــا راه کـــردی شـــمار   
 

ــان ســه شــهر  ــا در می ــد ت  همــی ران
 

ــر    ــد به ــه جوین ــرین گون ــی ب  ز گیت
 

 به دست چپش مصر و بربر به راست
 

 زره در میانه بران سو کـه خواسـت   
 

ــاوران  ــهر هام ــدرون ش ــیش ان ــه پ  ب
 

 2«یی بـر سـپاهی گـران    به هر گوشه 
 

دگرسانی شگفتی با تازیان  بربر و هاماورانبرآورده از شام، مصر،  تازیان سر
پرور پیشین داشتند. تازیان پیشین با پذیرش بندگی دیوها یا اهریمن و فرمانبرداری  دین
کردند؛ تازیان  جادویی دست پیدا می های چون و چرا از آنان به نیروها و توانمندی بی

ودند که به یاری آنها هایی یافته ب کاوس به جای پذیرش بندگی دیوها راه روزگار کی
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ای  روی شاخه کردند. بدین کشیدند و بندة خود می دیوها را از جهان تاریکی بیرون می
 به پایة بودن دیو ان از پایة بندةاز جادوی سیاه پدید آمده بود که به یاری آن جادوگر

 ند.رسیده بود شدن ای دیوخد
پیدایش جادوگرانی کاوسی پس از آگاه شدن از  شهریاران روزگاران کی کی

های شام، مصر، بربرستان و هاماوران، بر آن  دگرسان میان تازیان پراکنده در سرزمین
کاوس لشکرکشی  روی کی بدین د و چون آن جادوی نوین آگاه شوند؛شدند که از چن

ای برای دین و دینداری  آغاز کرد تا آن دانش نوین را به دست بیاورد که کارکرد تازه
 بود.پدید آورده 

ی که جادوگران برخوردار از توانایی به بندگی های با آغاز پژوهش در سرزمین
برآورده بودند، آشکار شد که آن جادوی نوین در میان هاماوران  سر گرفتن دیوها

 شد. نامیده می 2«سوداوه»پدید آمده و خاستگاهش سرزمینی بود که 
آنان خواست سرزمین  از فرمانروای ،کاوس پس از چیره شدن بر هاماوران کی

شهریاری آزادگان واگذار کند. هاماورانی که بدان  خاستگاه جادوی نوین را به کی
شهریاران خواستند که در میان هاماوران مهمان باشند و  اند از کی سرزمین دلبسته بوده

شده  گی واگذاری سرزمین سوداوه خواندهپژوهش خود را پیش ببرند تا دربارة چگون
شهریاران با پذیرش پیشنهاد هاماوران در  ی بایسته و شایسته انجام شود. کیزن نیز رای

ند، چراکه از چیستی و چگونگی کارکرد ادافتانه و ناشناخته به دام آن سرزمین بیگ
  آوردند. جادوی خداوندان دیوها، سر درنمی

دامان شهریاران در میان هاماوران آنان را وادشت تا باز دست به  گرفتاری کی
داشتند. رستم « سیمرغ»فرهیختگان و فرزانگان نیمروز شوند که پیوندی دیرینه با 

د که ای فراهم ش کاوس را از بند رها کرد، زمینه تنها کی هد و نوران شراهی هاما
                                                           

توان  هایی که در داستان داده شده، می سوداوه خوانده شده را با توجه به نشانیهای ایرانی  داستان ـ سرزمینی که در کهن2
 امروزی دانست.« سودان»
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تا بدان جادوی نوین د خویش ببر« شبستان»سوداوه را به  آزادگان سرزمین شهریار کی
 ند.چیرگی پیدا ک
شهریاران کاوسی به شاخة نوینی از جادوی سیاه که نام سرزمین  کی دست یافتن

شناسی و جادوپروری  های دین خاستگاهش را گرفته بود، آنان را واداشت که پژوهش
ای  ساختند تا در آنجا به گونه« البرزکوه»روی پژوهشگاهی در  بدین را نهادینه کنند؛

بکشند. با آغاز پژوهش نهادینه برای شده دیوها را از زیر زمین بیرون  ریزی برنامه
شهریاران  آمدند، چراکه کی« ستوه»بیرون کشیدن دیوها از جهان تاریکی آنها به 

بدون برخورداری از ورزیدگی بایسته برای پاسداری از دیوها در جهانی که برایشان 
 کشیدند: نابودگر بود، دیوها را از جهان تاریکی بیرون می

 البرزکـوه یکی جای کرد اندر »
 

 2«ها شد ستوه که دیو اندر آن رنج 
 

ای آنان را از آموزش فرهنگ و  شهریاران کاوسی به جادوی سوداوه سرگرمی کی
بر آن شد که گروهی از  رستم روی بدین داشت؛ های سازندگی بازمی توانمندی پرورش

از بپروراند که منش و روشی دگرسان و  بدهد آموزشای  به گونه را مهرپرستان
کاوس را شایستة نشستن بر تخت  چراکه رستم کی ،شهریاران کاوسی پیش بگیرند کی

 دانست: پادشاهی نمی
ــا شــهریار»  تهمــتن برآشــفت ب

 

 که چندین مدار آتش اندر کنار 
 

 همه کارت از یکدگر بتّرسـت 
 

 1«ترا شهریاری نه اندرخورست 
 

کاوس خواست که آموزش و  از کی رستم «سیاوش»روی، پس از زاده شدن  بدین
  د:وسپرده ش پرورش او به وی

ــاه  » ــا شـ ــد بـ ــی  بگفتنـ ــاوسِ کـ  کـ
 

 پـی  که بـر خـوردی از مـاهِ فرخنـده     
 

 یکـــی کـــودکی فـــرّخ آمـــد پدیـــد
 

ــید    ــد کش ــر بای ــر اب ــون تخــت ب  کن
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 جدا گشـت ازو کـودکی چـون پـری    
 

 بــــه چهــــره بســــان بــــت آزری 
 

 وگوی جهان گشت از آن خُرد پُرگفت
 

 کز آن گونه نشنید کس روی و موی 
 

 جهانـــدار نـــامش ســـیاوَخش کـــرد
 

 بــرو چــرخ گردنــده را بخــش کــرد 
 

 از آن کــــو شــــمار ســــپهر بلنــــد
 

 بدانست و نیک و بد و چون و چنـد  
 

ــد   ــفته دی ــودک آش ــر آن ک ــتاره ب  س
 

 غمی گشت چون بخت او خفته دیـد  
 

ــک آزار اوی  ــد و نیــ ــد از بــ  بدیــ
 

ــار    ــد در کـ ــزدان پناهیـ ــه یـ  اویبـ
 

 چُنــین تــا برآمــد بــرین روزگــار    
 

ــهریار    ــرِ شــ ــد بــ ــتن بیامــ  تهمــ
 

ــیرفش   ــودک ش ــین ک ــت ک ــدو گف  ب
 

ــش   ــه کَـ ــد بـ ــد بایـ ــرا پرورانیـ  مـ
 

ــو دارنــدگانِ   تــرا مایــه نیســت   چ
 

 مرو را به گیتی چو من دایـه نیسـت   
 

ــدر آن   ــرد ان ــه ک ــر اندیش ــی مهت  بس
 

ــران     ــر گ ــش ب ــر دل ــی ب ــد هم  نیام
 

 رابـــه رســـتم ســـپردش دل و دیـــده 
 

ــندیده را   ــردِ پســ ــانجوی گُــ  جهــ
 

 تهمــــتن ببــــردش بــــه زاولســــتان
 

ــتن  ــتان  نشس ــاخت در گلس ــش س  گه
 

ــد   ســـواری و تیـــر و کمـــان و کمنـ
 

 عنان و رکیب و چه و چون و چنـد  
 

ــتن ــار  نشسـ ــس و میگسـ ــه مجلـ  گـ
 

ــوز شــکار   ــاز و شــاهین و ی  همــان ب
 

ــاله  ــت و کـ ــداد و تخـ  ز داد و ز بیـ
 

ــدن    ــتن و رزم و ران ــخن گف ــپاهس  س
 

ــر  ــاموختش سربســـ ــا بیـــ  هنرهـــ
 

ــر    بســی رنــج برداشــت و آمــد بــه ب
 

ــدرجهان  ــه ان ــد ک ــان ش ــیاوش چُن  س
 

ــان    ــود از جه ــس نب ــد او ک  2«همانن
 

برای سخن گفتن از پیدایش نواندیشانی در میان  سیاوش نامی نمادین است
و که میان سیاوش ای ناسازگار بودند. کشمکشی  مهرپرستان که با جادوی سوداوه
شهریاری کاوسی تا چه اندازه به بدکارگی و پلشتی  سوداوه پدید آمد، نشان داد که کی

زمین، افراسیاب را برانگیخت تا از آب  پدیدآمده در ایران آلوده شده است. تنشِ
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زمین تاختند. نواندیشان برای دور  روی تورانیان به ایران بدین آلود ماهی بگیرد؛ گل
کاوس جایگاهی  ای که در درگاه کی زایی جادوگران سوداوه تنشو توزی  شدن از کینه

ای میان مهرپرستی  برتر پیدا کرده بودند، راهی جنگ با تورانیان شدند تا در نبرد تازه
، هم منش و روش هایشان را بیازمایند دانش و توانمندی هم ،تورانی و مهرپرستی ایرانی

 .انندنوین خود را به ایرانیان و تورانیان بنمای
، تورانیان دریافتند که در جنگ با سپاهی که «بلخ» در نبردِسیاوش پس از پیروزی 

روی  کشی مانند رستم دارد، امیدی به پیروزی نیست؛ بدین سپهبدی چون سیاوش و سپه
که  اندیشی با رستم از افراسیاب خواست مسیاوش پس از ه خواهی پیش گرفتند. آشتی

نزد او بفرستد، همة « گروگان»د تن از خویشانش را به اگر خواهان آشتی است باید س
زمین  زمین که به دست تورانیان افتاده را بازپس بدهد و به توران شهرهای ایران

 بازگردد.
های سیاوش از سوی افراسیاب، ایرانیان و تورانیان پیمان بستند و  با پذیرش خواسته
کاوس برد.  ة جنگ را برای کینامة سیاوش دربار رستم گزارش جنگ به پایان رسید.

د ده با تورانیان رستم را سرزنش کرد و بر آن شاو پس از آگاه شدن از پیمان بسته ش
رد. رستم در پاسخ ها را بکشد و جنگ با تورانیان را از سر بگی که گروگان

 شکنی بازدارد: د او را از پیمانتالش کر« آزادگی»ه از منش و روش شدشهریارِ دور کی
ــتن» ــهریار   تهم ــای ش ــت ک ــدو گف  ب

 

ــدین کــا  ــت را ب ــدار ردل  غمگــین م
 

 سَخُن بشنو از من تـو ای شـه نخسـت   
 

 از آن پس جهان زیـر فرمـان تُسـت    
 

 تو گفتـی کـه بـر جنـگ افراسـیاب     
 

ــدان ســوی آب   ــز لشــکر ب  مــران تی
 

 بمانیـــد تـــا او بیایـــد بـــه جنـــگ 
 

 درنـگ  که او خود شـتاب آورد بـی   
 

ــت   ــد درس ــگ جوی ــا جن ــودیم ت  بب
 

 درِ آشـــتی او گشـــاد از نخســـت    
 

 کســی کاشــتی جویــد و ســور و بــزم
 

 نــه نیکــو بــود پــیش رفــتن بــه رزم 
 

ــان وُ ــه پیم ــر ک ــگاه  دیگ ــکن پیش  ش
 

ــندیده  ــد پسـ ــک نباشـ ــواه ی نیـ  خـ
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 سیاوُش چو پیـروز بـودی بـه جنـگ    
 

ــگ   ــان دالورپلنـــ ــی بســـ  برفتـــ
 

 چه جستی جز از تاج و تخت و نگین
 

 زمـــین آســـانی و گـــنج ایـــران تـــن 
 

ــوی   ــره مج ــگ خی ــافتی جن ــه ی  هم
 

 دل روشـــنت بـــربِ تیـــره مشـــوی 
 

 هـا کـه گفـت    که افراسیاب این سَخُن
 

 بــه پیمــان شکســتن بخواهــد نهفــت 
 

 هــم از جنــگ جُســتن نگشــتیم ســیر
 

 به جایست شمشـیر و چنگـال شـیر    
 

 ز فرزنـــد پیمـــان شکســـتن مخـــواه
 

ــاله   ــا ک ــچ کــی درخــورد ب  دروغ ای
 

ــانی چـــرا گفـــت بایـــد سَـــخُن   نهـ
 

 ســـیاوُش ز پیمـــان نگـــردد ز بُـــن 
 

 سـت شـاه   وُزین کار کاندیشـه کـرده  
 

 2«برآشــــوبد ایــــن نامورپیشــــگاه 
 

روی سپاهی به سپهبدی عوس روانه کرد تا  بدین ا داشت؛کاوس یک پ مرغ کی
ای هم برای سیاوش فرستاد و از او خواست  جنگ با تورانیان را از سر بگیرند؛ نامه

ها را به پایتخت بفرستد و پس از رسیدن عوس به او یا جنگ را از سر  که گروگان
آگاه شدن از سیاوش پس از بگیرد یا سپاه را به عوس بسپارد و به پایتخت بازگردد. 

  کاوس پُراندیشه شد: های کی خواسته
 ز کار پـدر دل پُراندیشـه کـرد   »

 

 ز ترکــان و از روزگـــار نبـــرد  
 

 همی گفت: صد مرد گرد و سُوار
 

 ز خویشان شـاهی چُنـین نامـدار    
 

 گنـاه  خواه و همـه بـی   همه نیک
 

 اگرشــان فرســتم بنزدیــک شــاه  
 

 نه پرسد نـه اندیشـد از کارشـان   
 

 کنـد زنـده بـر دارشـان    همرنگه  
 

 بنزدیک یزدان چه پـوزش کـنم  
 

 بــد آمــد ز کــار جهــان بــر تــنم 
 

 گناه وَر ایدونک جنگ آورم بی
 

ــا شــاه تــوران   ســپاه ابــر خیــره ب
 

 جهاندار نپسـندد ایـن بـد ز مـن    
 

ــن   ــان انجم ــن زب ــر م ــایند ب  گش
 

 وُگــر بــازگردم بــه درگــاه شــاه
 

ــه عــوس ســپهبد ســپارم ســپاه    ب
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 هــم بــر تــنم بــد رســدازو نیــز 
 

 چپ و راست بد بینم و پیش بـد  
 

 نیایم ز سـوداوه خـود جـز بـدی    
 

 2«ندانم چه خواهد رسید ایـزدی  
 

از خواسته و فرمان  را خواند تا آنان زنی فرامی او سرداران سپاهش را برای رای
 پادشاه آگاه بکند:

 به خیره همـی جنـگ فرمایـدم   »
 

 بترســـم کـــه ســـوگند بگزایـــدم 
 

 ز یــزدان نبایــد کشــید همــی ســر
 

 فـــراوان نکـــوهش نبایـــد شـــنید 
 

 دوگیتی همی بـرد خواهـد ز مـن   
 

ــرمن    ــه دل اهـ ــه کامـ ــد بـ  بمانـ
 

... 
 

  
 

 ام برین گونه پیمان که مـن کـرده  
 

 ام بــه یــزدان و ســوگندها خــورده 
 

 اگـــر ســـر بگـــردانم از راســـتی
 

ــتی    ــوی کاس ــر سُ ــد از ه ــراز آی  ف
 

 پراکنده شد در جهـان ایـن سَـخُن   
 

ــن   ــدیم بُ ــا شــاه تــوران فکن  کــه ب
 

 زبان برگشایند هـر کـس بـه بـد    
 

 به هر جای بر من چُنان چون سَزد 
 

 به کـین بازگشـتن بریـدن ز دیـن    
 

ــین   ــمان وُ زم ــر از آس ــیدن س  کش
 

 چنین کی پسـندد ز مـن کردگـار   
 

 1«کجا بـر دهـد گـردش روزگـار     
 

 ورزی شهریاری کاوسی اندیشه کیدریافته بودند که شده  سیاوش خوانده نواندیشانِ
ای پادشاهی  شهریاران کاوسی به جادوی سوداوه . آلودگی کیتابد را برنمی نوآورانه
 که به باور سیاوشازآنجا روی بدین ن را به سوی خودکامگی کشانده بود؛آزادگا
د که از فرمان بر آن ش بود، اوکیشی نو  بارور برای افشاندن تخمنازمین بستری  ایران

  وجو آغاز کند: جست ،ی تازه«کشور»برای یافتن  بپیچد و وس سرکا یک
 شوم کشوری جویم اندر جهان»

 

 که نامم ز کاوس گـردد نهـان   
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 رَوِشنِ زمانـه بـر آن سـان بـود    
 

 2«که فرمـان دادار گیهـان بـود    
 

ها را نزد افراسیاب فرستاد و او را از آنچه پیش آمده بود آگاه  سیاوش گروگان
جوی و زمین بگذرد و به جست تورانیان راهی باز کنند تا او از تورانکرد و خواست 

د که سرزمینی از بر آن شویسه  زنی با پیران کشوری تازه برود. افراسیاب در پی رای
 ریزی بکند. تا در آنجا کشوری نو پیزمین را به سیاوش بسپارد  توران

شهریاران کاوسی در سرزمینی تورانی که  مهرپرستان نواندیشِ گریزان از کی
تخم کیشی نو را افشاندند و کشوری بنیان گذاشتند، هرچند  ،نامیده شده« فریگیس»

آگاه بودند که همراهی و پشتیبانی گروهی از مهرپرستان تورانی که منش و روشی 
بندی به  را به پای جو رپرستان ایرانی داشتند، نخواهد توانست تورانیان ستیزههمسان مه

بینی درستی که  کردند، پیش بینی می روی آنچه در پیش بود را پیش بدین پیمان وادارد؛
  ویسه بازگو شده است: در پاسخ سیاوش به پیران

ــد  » ــرخ بلن ــه چ ــخ ک ــین داد پاس  چُن
 

ــد     ــانم نژن ــردرد و ج ــرد پُ ــم ک  دل
 

ــه هر ــته  ک ــرد آورم خواس ــد گ  چن
 

ــته     ــاخ آراس ــم ک ــنج و ه ــان گ  هم
 

 بــه فرجــام یکســر بــه دشــمن رســد
 

 بــدی بــد بــود مــرگ بــر تــن رســد 
 

 دز در جهان جای نیست که چون کنگ
 

 کنون شارستان زان نشان جای نیست 
 

 دهــش یــار بــود   مــرا فــرّ نیکــی  
 

 خردمنـــدی و بخـــت بیـــدار بـــود 
 

 بدانســان یکـــی شارســـتان ســـاختم 
 

 ســـرش را بـــه پـــروین برافـــراختم 
 

ــار آورم  ــم بکـ ــدرین هـ ــون انـ  کنـ
 

 بروبـــــر فـــــراوان نگـــــار آورم 
 

 چـــو خـــرم شـــود جـــای آراســـته
 

ــته     ــوی خواس ــر سُ ــد ز ه ــد آی  پدی
 

ــی    ــودن بسـ ــاد بـ ــرا شـ ــد مـ  نبایـ
 

ــر آن   ــیند ب ــی  نش ــر کس ــای دیگ  ج
 

ــن    ــد م ــه فرزن ــانم ن ــن شــاد م ــه م  ن
 

ــن     ــد م ــردی ز پیون ــه گُ ــه پُرمای  ن
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ــد  ــدگانی درازنباشـــ ــرا زنـــ  مـــ
 

ــی     ــوم ب ــوان ش ــاخ و ز ای ــاز ز ک  نی
 

ــود تخــت مــن گــاه افراســیاب      ش
 

 گنـه مـرگ بـر مـن شـتاب      کند بـی  
 

 ســــت رای ســــپهر بلنــــد چُنــــین
 

 گهـــی شـــاد دارد، گهـــی مســـتمند 
 

... 
 

  
 

 مــن آگــاهی از فــرّ یــزدان دهــم    
 

ــم    ــد آگهـ ــرخ بلنـ ــم از راز چـ  هـ
 

ــرا بـــودنی ــا درســـت بگـــویم تـ  هـ
 

ــوان و   ــت از ای ــدرآیم نخس ــاخ ان  ک
 

ــان   ــی جه ــا نگــویی چــو بین ــدان ت  ب
 

 که این بـر سـیاوش چـرا شـد نهـان      
 

ــیارهوش  ــرانِ بسـ ــرد پیـ ــو ای گُـ  تـ
 

 هـا پهـن بگشـای گـوش     بدین گفتـه  
 

ــار  ــذرد روزگـ ــدین نگـ ــراوان بـ  فـ
 

 کـــامِ بیـــداردل شـــهریار کـــه بـــی 
 

ــی  ــر بـ ــته اَبَـ ــوم زار کشـ ــاه شـ  گنـ
 

 2«کسی دیگر آراید ایـن تـاج و گـاه    
 

سیاوش کشته شد و  ه به تورانیان درست از آب درآمد.بینی نواندیشان پناهند پیش
افراسیاب فرمان داد فریگیس را آنچنان بزنند که بار گرفته از سیاوش را بیفکند. با 

  ویسه فریگیس باردار به او سپرده شد. میانجیگری پیران
زمین  آلود در ایران خشمشدن ایرانیان از کشته شدن سیاوش، جوش و خروشی آگاه 
 برپا کرد:
 شـاه  چو آگاهی آمد بـه کـاوس  »

 

 که شـد روزگـار سـیاوش سـیاه     
 

... 
 

  
 

 شـاه  چو این گفتـه بشـنید کـاوس   
 

 سرِ نامـداران نگـون شـد ز گـاه     
 

... 
 

  
 

 همه دیده پُرخون و رخساره زرد
 

 زبــان از ســیاوش پُــر از یــادکرد 
 

... 
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 نیمـروز پس آگـاهی آمـد سُـوی    
 

ــی    ــک ســاالر گیت  فــروز بنزدی
 

 که از شهر ایران برآمـد خـروش  
 

 همی خاکِ تیره برآمد به جوش 
 

... 
 

  
 

 تهمتن چو بشنید ازو رفت هـوش 
 

 2«ز زاول برآمد به زاری خروش 
 

سوگ سیاوش خشمی پنهان را آشکار کرد، خشمی برآمده از روش کشورداری 
ای. نیمروزیان در پی آگاهی از آنچه در  سوداوهکاوس و آلودگیش به جادوی  کی
شهریار شدند تا  روی داده بود، سپاه گرد آورده و راهی درگاه کی« گرد سیاوخش»

  ای پاک کنند: زمین را از پلشتی سوداوه ایران
ــتن »  ســپه ســر بــه ســر بــر در پیل

 

ــن   ــدند انجم ــاول ش ــمیر و ک  ز کش
 

 بــه درگــاه کــاوس بنهــاد روی   
 

 جوی از خون و دل کینهدو دیده پُر  
 

... 
 

  
 

 چــو آمــد بــرِ تخــتِ کــاوس کــی
 

 سرش بود پُرخاک و پُرخـاک پـی   
 

 بدو گفـت: خـوی بـد ای شـهریار    
 

ــار   ــه ب  پراگنــدی و تخمــت آمــد ب
 

 تـــرا مهـــر ســـوداوه و بـــدخوی
 

ــروی    ــر خس ــت افس ــر برگرف  ز س
 

... 
 

  
 

 نگــه کــرد کــاوس در چهــر اوی 
 

 چُنان اشک خونین و آن مهـر اوی  
 

ــچ پاســخ مــرو را ز شــرم  ــداد ای  ن
 

 فروریخــت از دیــده خونــاب گــرم 
 

ــت اوی  ــر تخ ــت از ب ــتن برف  تهم
 

ــاد روی     ــوداوه بنه ــان س ــوی خ  سُ
 

 ز پرده به گیسـوش بیـرون کشـید   
 

 ز تخت بـزرگیش در خـون کشـید    
 

 به خنجر به دو نیمه کردش به راه
 

ــاوس    ــت ک ــر تخ ــد ب ــاه نجنبی  1«ش
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 درنگ کرد، مهین پرسید: تا فرانک
پرداز برای سخن  ای نمادین بوده است که فرهیختگان داستان واژه ـ اگر سوداوه نام

اند، چرا از زبان رستم در  گفتن از جادویی پدیدارشده در میان هاماوران آن را ساخته
 2اند؟ پیشگاه کاوس دربارة زن سخنان نادرخور و ناشایستی گفته

ما با خوانشِ گیرای سرودة فردوسی  تنها نه رازآشنا بود کهشناسی  فرانک شاهنامه
برانگیز  کرد که کنجکاوی ای رازگشایی می ها به گونه کرد، از داستان را برانگیخته می

باشد تا سخنانش را به پرسش بگیریم. او سخنانی که از زبان رستم در سرودة فردوسی 
 بازگو شده را یادآوری کرد و گفت:

ها، رازها و  نخورده و سرشار از ناشناخته وسی چون جنگلی دستشاهنامة فردـ 
رمزها چشم به راه پژوهشگرانی رازآشناست تا رازهایش را بگشایند و رمزهایش را 

  های باستانی آشنا شوند. به گفتة خود فردوسی: دریابند تا با ناشناخته
 تو این را دروغ و فسانه مدان»

 

 به یکسان رَوِشن زمانـه مـدان   
 

 ازو هرچه اندر خورد با خرد
 

 1«دگر بر ره رمـز معنـی بـرد    
 

توان  میهای کهن گردآوری شده که در آنها  بسیاری از داستان در شاهنامة فردوسی
های فراگیتایی، گیتایی و فروگیتایی، همچنین  پدیده هایی دربارة آفرینش گزارش

                                                           

 گوید: ـ رستم در پیشگاه کاوس هنگام سخن گفتن دربارة پیامدهای روش کشورداری او چنین می2
 کسی کو بود مهتر انجمن»

 

 کفن بهتر او را ز فرمانِ زن 
 

 سیاوش ز گفتار زن شد به باد
 

 «زنی کو ز مادر نزادخجسته  
 

 (48-46، ب 381)شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 
 شده از زبان اسفندیار همسانی دارد: این سخن بسیار با سخن گفته

 چُنین گفت با مادر اسفندیار»
 

 که نیکو زد این داستان شهریار 
 

 که پیش زنان راز هرگز مگوی
 

 چو گویی سَخُن بازیابی به کوی 
 

 نیز فرمان زن به کاری مکن
 

 «زن که هرگز نبینی زنی رای 
 

 (40-38، ب 116-114)شاهنامة فردوسی، دفتر پنجم، ص 
 .224-223، ب 21ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
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هایی که بخشی از دانش،  داستان کهنهای جهان مردمی یافت.  ها و نوآوری آفرینش
بینش، باورها، منش و روش مردمان کهن و چگونگی واالیش فرهنگ و دگرگونش 

پذیرندة هوش و رای و » دهند که واالیش مردمِ کنند و نشان می شاروندی را بازگو می
گستر، چه فراز و  گذار پادشاهی جهان از جانورسانی غارنشین تا خردستایی بنیان« خرد

 رودهایی داشته است.ف
 فرناز گفت:

نویسان است؛ اگر  ها زاییدة پنداربافی داستان دانیم که داستان ـ همة ما به خوبی می
توان  هایی برگرفته از دانش و بینش آراسته باشد، نمی ای داستانش را با داده هم نویسنده

توانیم  داستانی را که نوشته بازگوکنندة دانش و بینش به شمار آورد، چگونه می
که باید پشتوانة گفتار و کردارمان باشد، بر بنیاد شماری  اندیشه و شناخت خود را

 ریزی کنیم؟ فردوسی پی شده از سوی سرودهداستان 
 فرانک سر جنباند و سخن از سر گرفت و گفت:

های  داستان بازگویی کهن که هرآنچه فردوسی سروده، ـ هرگز نباید فراموش کنیم
  بوده است:« خداینامه»شده در  گردآوری

 مه بود از گه باستانیکی نا»
 

 2«فراوان بدو اندرون داستان 
 

شد با چیستی و  نامیده می« داستان»چیستی و کارکرد آنچه در روزگاران باستان 
های فارسی  در نوشتهرا این واژه  نامیم یکسان نیست. کارکرد آنچه امروز داستان می

داد، داوری، دادستان، دادگری »برای سخن گفتن از  1«دادیستان»میانة زرتشتی به گونة 
به  3«داتَ»بخش نخست این واژه در اوستا به گونة  .اند به کار برده« نامه و سرگذشت

رفته است.  به کار می« آفریدن، ساختن و بخشش»یادگار مانده که برای سخن گفتن از 
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3. dāta 
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ام ساخته شده که هر کد« دهشن»و « داتار»، «دام»هایی چون  از این ریشة کهن، واژه
چه پیوندی « داوری»با « آفرینش»باید پرسید ای با آفرینش در پیوند هستند.  به گونه

رفته، در فارسی  واژة اوستایی که برای سخن گفتن از آفرینش به کار می دارد که کهن
 میانه برای سخن گفتن از داوری به کار رفته است؟

نی و داوری پدید هرگاه رویدادی رخ بدهد که که نیاز به دادخواهی، دادستا

تواند دربارة آن رویداد  بیاورد، داوری که باید به دادخواهی رسیدگی کند، هنگامی می

های روشنگری برخوردار شود که  ها و داده داوری درستی داشته باشد که از گزارش

روی داور  بدین پدیداری آن رویداد را آشکار کنند؛اندرکاران پیدا و پنهانِ  دست

خواست تا  اند می با رویداد در پیوند بودهداوری، از همة کسانی که  دادگاه پیش از

بندی و ارزیابی  آزمایی، دسته داستان آنچه روی داده را به او بگویند. داور پس از راستی

رویداد را دیده  گوناگون یاه هاز دیدگا کهگرانی  گزارشگزارشِ  گردآمده از های داده

چیستی، چگونگی و چرایی رخ دادن رویداد  توانست میداشتند،  یند یا از آن آگاهبود

 را دریابد و بر پایة آن دریافت به درستی داوری کند.
برای دریافت چیستی و کارکرد دانش، بینش و باورهای مردمان کهن دربارة 

هایی هستیم  های جهان مردمی نیز نیازمند داده های جهان هستی و پدیده آفرینش پدیده
ة آنها دربارة روند واالیش و دگرگونش فرهنگ و شاروندی آزادگان که بتوان بر پای

ها را در  به درستی داوری کرد. فرهیختگان و فرزانگان روزگاران باستان، آن داده
اند.  هایی سرشار از راز و رمز گرد آورده و برای ما به یادگار گذاشته داستان
هستند  روشنگر هایی یستند، گزارشپردازان ن های کهن زائیدة پنداربافی داستان داستان

و فرهیختگان پروری هزاران سالة  ورزی و بینش برآمده از دانشاز دستاوردهای 
مند  های روش دست یازیدن به پژوهش در چهارچوب با توان که می  فرزانگانِ آزاده

 شناسی، شناسی، روان های مردم دانش یاری گرفتن از دستاوردهای نوینِ ی،دانشگاه
شناسی و  شناسی، کیهان شناسی، زمین شناسی، زیست شناسی، نشانه باستان اسی،جادوشن
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ها، رازهایشان را گشود و رمزهایشان را دریافت تا چیستی و کارکرد  دیگر دانش
 آغازینشان آشکار شود.

برای شناخت آنچه امروز هستیم، به شناخت گذشته نیازمندیم تا دریابیم که چرا 
شناسیم گرفتار بازآزمایی ایم. اگر گذشته را به درستی ن هو چگونه به اکنون رسید

ورزی و  ورزی، دانش هایی که اندیشه مایه خواهیم شد. بُن کاری و ندانم کژروی
خردورزی بر آنها استوارند بخشی از دادهای فرمانروا بر گیتی هستند که دُچار 

را  ایم دهکرها، آنچه فراموش  داستان توان با بازشناسی کهن شوند، پس می دگرگونش نمی
 .به یاد آوریم و به راه پیشرفت بازگردیم

 و گفت: باندفرناز سر جن
ای که در شاهنامة فردوسی  ت. داشتی از سخنان ناشایستهـ سپاس از روشنگری

 ت پریدم.گفتی، ببخشید که در سخن آمده میدربارة زن 
 هایش نشاند، سخن پیشین خود را از سر گرفت و گفت: فرانک لبخندی بر لب

همانند آنچه  ن،از سرآغاز تا پایا ،های بازگوشده در شاهنامة فردوسی در داستانـ 
 ختنآمی تالش بهدینان برای از را هایی توان نشانه میآمده، های پهلوی  در اوستا و نوشته

پرور، دانشنامة  پردازان کیش یافت. داستان بنیان با باورهای بهدینی ی کیشها آموزه
یا « یزدان»، «پروردگار»، «آفریدگار»اند، نه به نام  آغاز کرده« مردم»خود را به نام 

  چیزهایی همسان با آنها:
 به نام خداوند جان و خرد»

 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد 
 

 خداوند نام و خداوند جای
 

 ...                               »2 
 

دارندگی، »برای سخن گفتن از « خداوند»یا « خدا»های ایرانی باستان، واژة  در زبان
« آفریدگاری و پروردگاری»رفته که هیچ پیوندی با  به کار می« چیرگی و فرمانروایی

                                                           

 .1-2، ب 3ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 ،«خداوند جان و خرد»هستند؛ پس، های گیتایی در پیوند  ندارد و همة آنها با پدیده
، نه آفریننده یا پروردگارِ ای گیتایی مردم است: آفریده« خداوند جای»و « خداوند نام»

ای گیتایی و پیونددهندة پیکر و کالبد جانداران به شمار  پدیده« جان»چراکه،  جهان؛
جان شده، شتابان دچار گندیدگی و  رود و با گسیختن آن، پیکر جاندار مُرداری بی می

 .شود فروپاشی می
ای گیتایی و ابزاری ویژة مردم است تا به یاری آن  جهان  نیز پدیده« خرد»

های فراگیتایی که دیوها بدان راه ندارند،  هایش را بشناسد. در پایه فروگیتایی و پدیده
 ای ناکارآمد خواهد بود. یا پدیدهخرد ابزار 

های گیتایی، پس دارندة نام  پدیدهای است برای شناسایی  هم ابزار گفتاری ویژه« نام»
ای  ای پدیدهه رود؛ به سخن دیگر، هنگامی که ویژگی ای گیتایی به شمار می هم پدیده

 د که نمایانگرساختن میای  ها واژه د، بر پایة آن ویژگیش گیتایی شناسایی می
تایی های فراگیتایی و فروگی برای سخن گفتن از پدیدهشده بودن آن پدیده باشد.  شناخته

ساختی دگرسان به کار  هایی با ساختار واژه دیدند، واژه که برخی مردمان آنها را می
ناختی دربارة آنها که ش بدون این ،های نمایان آنها سخن گفته شود رفت تا از ویژگی می

بردند؛  ها بهره می گونه واژه های پنداری نیز از همان رة پدیدهدربا در دسترس باشد؛
رفت که از دیدگاه  از آفریدگار جهان به کار میکه برای سخن « امزداثوراَ»مانند واژة 

شده  ای شناخته رفت، چراکه آن آفریدگار فرضی پدیده به شمار نمی« نام»شناختی  واژه
پرور بر آن بودند که اگر  ورز و اندیشه دانش نبود؛ به سخن دیگر، فرهیختگانِ

باید آفریدگاری داشته باشد، آن  بپنداریم که جهان هستی آفریدگاری داشته یا
که باید  آفریدگار باید از سه ویژگی بایسته و شایسته برخوردار باشد: نخست این

های جهان روشنایی است  اند که آفرینندگی از ویژگی باشد، چراکه باور داشته« اَثورا»
باشد.  «برترین روشنایی»و تاریکی توانایی آفرینش ندارد، پس آفریدگار جهان باید 

تواند دست به  می« دانایی برتر»باشد زیرا تنها پدیدة برخوردار از « مَز»که  دیگر آن
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بخشی  روی واژة سه ازاین. 2باشد« آفریننده و زاینده»یا « دا»که  آفرینش بزند. سوم این
ای بود برای سخن گفتن از سه ویژگی بایسته  آفریدگار جهان نبود، واژه« نام»اَثورامزدا 

 ای پنداری. ستة آفرینندهو شای
تواند آفریدگاری  هم نمی« خداوند جای»ای گیتایی است؛ پس  هم پدیده« جای»

 فراگیتایی باشد.
که با ورزیدنش « مردم»ابزاری است ویژة « اندیشه»که  نکتة فرجامین هم این

 روی برترین کارایایی آن بدین دادهای فرمانروا بر آن را بشناسد؛تواند گیتی و  می
است و « خداوند جان، خرد، نام و جای»یا « مردم»ناخت برترین پدیدة گیتایی یا ش

 «.برنگذرد»فراتر از آن 
دهندة باورهای بهدینی دربارة آفریدگار  پس از این سخن مزدیسنایی، سخنی بازتاب

 اند: جهان بدان افزوده
...« 

 

 ده و رهنمـای  خداوند روزی 
 

 سپهر خداوند کیوان و گردان
 

 1«فروزندة ماه و ناهید و مهر 
 

دهندة باورهای بهدینی، بازگویی سخن مزدیسنایی پی  به دنبال این افزودة بازتاب
سخن  پنداری جهان شایستة آفریدگار های بایسته و شود که در آن از ویژگی گرفته می

  اند: گفته
 ز نام و نشان و گمان برترست»

 

 شـــده گوهرســـتنگارنـــدة بر 
 

ــدگان   ــه بیننـ ــده رابـ  آفریننـ
 

ــان دو بیننــده را    ــی، مرنج  نبین
 

 نــه اندیشــه یابــد بــدو نیــز راه
 

 3«که او برتر از نام و از جایگاه 
 

                                                           

رود:  های ایرانی امروزی هم با همان ریخت و واگویة باستانی به کار می معنی آفریننده یا زاینده در زبانـ واژة دا به 2
 در زبان فارسی.« جایگزین مادر»به معنی « دایه»در زبان کُردی و « مادر»به معنی « دا»
 .3-1، ب 3ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 1
 .5-4، ب 3ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 3
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جهان آفریدگاری بپنداریم که های مزدیسنایی، اگر  آشکار است که بر پایة آموزه
و برتر از نادیدنی باید فراگیتایی و به ناگزیر  آن آفریدگار باشد، یا باید داشته داشته

و مردم برای شناختنش به ابزاری  که اندیشه بدان راه ندارد نام و نشان و گُمان باشد
 نیازمند است. دگرگونه

بنیادِ بهدینی  های مزدیسنایی با باورهای بی های آمیختگی آموزه یکی دیگر از نمونه
مزدیسنایی  های دید. در سروده« زن»توان در نگرش پیروان دو دیدگاه به جایگاه  را می

توان سخنی یافت که در آن زن خوار شمرده شده باشد.  نمی «اوستا»به یادگار مانده در 
واژة زن را  پروران به این پدیده است. کهن واژة زن نیز نمایانگر نگرش کیش خود کهن

واژة کهن واژهای  که از آن بُن 2دانست« دارندة نیروی دانایی»توان  به زبان امروزی می
رونده به سوی  پیش»یا به زبان امروزی « فرزانه»و « دانا»یا به زبان امروزی « زانا»

. در برابر این دیدگاه مزدیسنایی، باورمندان به بهدینی دیدگاه اند ساخته شده« دانایی
 بازتاب یافته است:« بُندَهِش»های  اند که در نوشته دگرسانی به زن داشته

که ترا نیز آفریدم، که تو را سردة پتیاره هرمزد هنگامی که زن را آفرید، گفت »
گیری تو را چنان پسند افتد  از جهی است. تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که جفت

. از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده ها ترین خورش که به دهان مزة شیرین
از او کنم،  یافتم که مرد را شود. مرا نیز که هرمزدم بیازاری. اگر مخلوقکی را می

آفریدم، که تو را آن سردة پتیاره از جهی است. در آب و زمین  آنگاه هرگز تو را نمی
ها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی  و گیاه و گوسفند، بر بلندی کوه

 1.«که مرد پرهیزگار از او باشد، جز زن، از جهی پتیاره
ای از باورهای  نمونه زبان رستم دربارة زن گفته شده، از در شاهنامة فردوسی آنچه

  های مزدیسنایی است. داستان بهدینی آمیخته شده به کهن
                                                           

هم دانست که چندان درخور جایگاه زن نیست و نمایانگر برتری او به « دارندة نیروی زایندگی»توان  ـ واژة زن را می2
 ویژة زن است.« دانایی»رود، چراکه همة جانوران ماده توانایی زائیدن دارند اما برخورداری از  شمار نمی

 .84-83ـ بندهش، ترجمة مهرداد بهار، ص 1
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 تا فرانک خاموش شد رو به بهناز گفتم:
 دان را روی آتش بگذار. ـ بهنازجان آب

 دالرام رو به فرانک گفت:
سه پسرش سخن  پیشتر که دربارة داستان بخش کردن جهان از سوی فریدون میانـ 
گفتی، قفقاز را سرزمین توران شناساندی، اگر سیاوش به توران پناه برد و توران  می

و کیش مزدیسنا در توران پدید آمده، پس باید زبان به کار رفته در سرایش قفقاز بوده 
های قفقازی باستان داشته باشد که ندارد و به  هایی از زبان سرودهای مزدیسنایی نشانه

 ها خاستگاه زبان اوستایی خراسان کهن بوده است. شناس انباور زب
 اش را مالید و گفت: فرانک چانه

چندی پس از کشته  زمین. ایران 2«خاور»زمینِ کهن قفقاز بوده است، در  تورانـ 
. زمین تاخت و تور را کشت کشی به توران شدن ایرج به دست تور، منوچهر برای کین

از قفقاز به چین گریختند. از  بود، آنان 1ها«کتور» دهندة پیونددر پی نابودی تور که 
در های قفقاز چیره شده بودند، تورانیان پراکنده  آن پس چون ایرانیان بر گذرگاه

زمین  ن به ایراناز سوی خراسا ، پس از مرگ منوچهر،«آمودریا»های فرای  دشت
 :3تاختند

                                                           

رفته است. ثعالبی  است که برای سخن گفتن از سوی غرب به کار می« خوروران»شدة واژة  این واژه دگرگونـ خاور: 2
دست شدن سلم و تور برای کشتن ایرج، محل  در کتاب غُرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم )تاریخ ثعالبی( در روایت هم

معرفی کرده است. )غرر اخبار ملوک « آذربایجان»مالقات آنان، محل دیدار ایرج با آنان و محل کشته شدن ایرج را 
 (63، 46، 44الفرس و سیرهم، ص 

هایی کوچک و خودسر بودند که  معنی که مهرپرستان تورانی گروه این ـ تورک: واژة تورک یعنی تورانی کوچک، به1
تور به دست منوچهر،  های چین به دامداری کوچگرانه سرگرم بودند. پس از کشته شدن های قفقاز و دشت در کوهستان

های پراکنده یا  اند. پس از مرگ منوچهر، از تورانی پردازان کهن تا زمان مرگ منوچهر سخنی از تورانیان نگفته داستان
 اند. خوانده« پشنگ»یاد شده و ساالرشان را « تورکان»
بوده است. پس از پراکنده « ارس»ود زمین ر زمین و ایران شد، مرز میان توران زمین خوانده می ـ زمانی که قفقاز توران3

   های کهن این دو رود شد؛ نام زمین خوانده می زمین و ایران شدن تورانیان در فرای آمودریا نیز آن رود مرز میان توران
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 چو دشت از گیا گشت چون پرنیان»
 

 گـــردانِ ترکـــان میـــانببســـتند  
 

ــد ز ترکــان و چــین  ــپاهی بیام  س
 

 رزداران خـــاورزمینهـــم از گُـــ 
 

 ســـپه را میـــان و کرانـــه نبـــود
 

 همــان بخــت نــوذر جوانــه نبــود 
 

 چو لشکر به نزدیک جیحون رسـید 
 

 2«خبر نـزد پـور فریـدون رسـید     
 

 نوذر زمین که به کشته شدن پادشاه ایران، در داستان لشکرکشی افراسیاب به ایران
کجاییِ انجامید، در سخنان بازگویندة  زمین و پادشاهی زودگذر افراسیاب در ایران

های  آشفتگی پدید آمده است: در برخی داده ایران و توران مرز میانزمین و  توران
 زمین را قفقاز  و مرز میان دو کشور را رود ارس هایی هست که توران تر نشانه کهن
اند که بر پایة آنها  دیگری هم به دست داده های نشانه از سوی دیگر ،نمایانند می

 شده است. زمین فرای آمودریا بوده و آن رود مرز میان دو کشور شناخته می توران
 تا فرانک سخن به پایان رسانید، بهناز گفت:

 جان آب جوش آمده. ـ شهین
هان خشک ام رفتم و با چند کیسه پُر از گیا پشتی از جا برخاستم و به سوی کوله

 بازگشتم. دالرام پرسید:
 ای درست کنی؟ خواهی چه جوشانده ـ می

 ای. ای که تاکنون مانندش را نخورده ـ جوشانده
 پشت چشم نازک کرد و گفت:

 ـ چه خوب.

                                                                                                                              
های همسانی که  رفته یا نام توان حدس زد که یا نام یکسانی برای نامیدن دو رود به کار می فراموش شده، اما می  

اند؛ به خاعر همین یکسانی یا همسانی نام دو رود  هندة مرز بودن آن رودها میان دو سرزمین توران و ایران بودهد نشان
ای سخن گفته که  به گونه« کورش بزرگ»دربارة محل کشته شدن  باستان، هرودوت هم در کتاب خود در روزگاران

اند: یکی کهن و  چراکه هر دو مرز توران و ایران بودهشوند،  های فرای ارس و فرای آمودریا یکی پنداشته می سرزمین
 دیگری نو.
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دان را با انبر برداشتم و روی زمین گذاشتم، بهناز دست پیش  کنار آتش نشستم، آب
ها را  آورد و در آن را برداشت. درنگ کردم تا آب از جوشیدن بازایستاد. بند کیسه

دان ریختم. پس از خیس خوردن  باز کردم و از گیاهان درون هر کدام کمی در آب
و بو کشیدم، از برخی گیاهان باز در ین بردم دان، سر پای گیاهان ریخته شده در آب

گیری کردم تا  ای پی دان ریختم. بوییدن و افزودن گیاهان به جوشانده را به اندازه آب
دهندة آمیختگی درست گیاهان بود. دالرام که کنجکاوتر از  را بشنوم که نشان یبوی

ها را گرفت و گیاهان درون  پایید، پس از پایان یافتن کارم کیسه دیگران مرا می
 تکشان را بررسی کرد و پرسید: تک

 ـ اینها چه گیاهانی هستند؟
ت پاسخ رسشبه پ ـ نخست جوشانده را بخور، اگر آن را دوست داشتی و پسندیدی

 خواهم داد.
 کننده است. ـ هنوز دم نکشیده بویش سرمست

 ها را به من بازپس داد و رو به فرانک پرسید: سر جنباندم. کیسه
ـ دگرگونی بزرگی که کیش مزدیسنا در فرهنگ و شاروندی آزادگان پدید آورد 

 چه بود؟
روش کشورداری ستوار بود، ا« خردستایی»ای نو به ایران که بر  راه یافتن اندیشه باـ 
شهریاری کاوسی به چالش کشیده شد و در پی کشمکشی که میان نوگرایان و  کی

بر پایة « گزینشی شهریاری یک»پدید آمد، « شهریاری خودکامه کی»پیروان اَپَرماندِ 
 ساالری پدیدار شد: شایسته

 آمــد بــرِ شــهریار خســرو کــیچــو »
 

 جهان گشت پُر بوی و رنگ و نگـار  
 

 بـــه آیـــین جهـــانی شـــد آراســـته 
 

ــته   ــوار پُرخواســ ــام و دیــ  در و بــ
 

... 
 

  
 

 چو کـاوسِ کـی روی خسـرو بدیـد    
 

 سرشکش ز مژگـان بـه رخ برچکیـد    
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 فرود آمد از تخت و شـد پـیش اوی  
 

ــم و روی    ــم او چش ــر چش ــد ب  بمالی
 

... 
 

  
 

ــطخر  ــد در س ــاخ کشــواد بُ  یکــی ک
 

 کــه آزادگــان را بــرو بــود فخــر     
 

ــت   ــو از تخ ــتند چ ــاوس برخاس  ک
 

ــتند     ــتن آراسـ ــو رفـ ــوان نـ ــه ایـ  بـ
 

ــهریار    ــا ش ــودرز ب ــت گ ــی رف  هم
 

 چــو آمــد بــدان گلشــن زرنگــار     
 

ــاندند  ــنش بنشـ  بـــر اورنـــگ زریـ
 

 بــه شــاهی بــرو آفــرین خواندنــد     
 

 ببســــتند گــــردان ایــــران کمــــر
 

 یـد سـر  جز از عـوسِ نـوذر کـه پیچ    
 

 کفـش  که او بود بـا کـوس و زروینـه   
 

ــدی   ــانی درفـــشهـــم او را بُـ  کاویـ
 

 از آن کــار گــودرز شــد تیزمغــز   
 

ــرِ  ــز   بــ ــتاد نغــ ــامی فرســ  او پیــ
 

... 
 

  
 

 بشد عـوس و گـودرز نزدیـک شـاه    
 

 زبــــان برگشــــادند بــــا پیشــــگاه 
 

 چُنین گفـت عـوسِ سـپهبد بـه شـاه     
 

 که گر شاه سـیر آمـد از تـاج و گـاه     
 

ــان   ــد جه ــه مان ــد ک ــد بای ــه فرزن  ب
 

 بزرگـــی و دیهـــیم و تخـــتِ مهـــان 
 

ــان  ــر کیـ ــرّ و چهـ ــا فـ ــرز بـ  فریبـ
 

ــان     ــیر ژی ــو ش ــته دارد چ ــان بس  می
 

 چــو فرزنــد باشــد، نبیــره کــاله    
 

 چـــرا برنهـــد، برنشـــیند بـــه گـــاه  
 

 خــرد بـدو گفــت گــودرز کـای کــم  
 

ــمرد    ــان نشـ ــرد از مردمـ ــرا بخـ  تـ
 

 به گیتی کسـی چـون سـیاوش نبـود    
 

ــود    ــامش نبـ ــو راد و آزاد و خـ  چنـ
 

 کنون این جهـانجوی فرزنـد اوسـت   
 

 فرّ و به پای و به چهر و به پوست به 
 

ــژاد  ــادر نـ ــور دارد ز مـ ــر از تـ  گـ
 

 هـــم از تخـــم شـــاهی نپیچـــد ز داد 
 

 به توران و ایران چُنـو نیـز کیسـت   
 

 چُنین خام گفتـارت از بهـر چیسـت    
 

 دو چشــمت نبینــد همــی چهــر اوی
 

ــر اوی   ــاال و آن مهــ ــان بُرزبــ  چُنــ
 

 ستز جیحون گذر کرد و کشتی نجُ
 

 کیـــانی و رای درســـت بـــه فـــرّ   
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ــدرود   چــو شــاه آفریــدون کــز ارون
 

ــرود    ــد ف ــتی نیام ــه کش ــت و ب  گذش
 

ــزدی  ــرّه ایـــ ــردی و از فـــ  ز مـــ
 

ــدی    ــم ب ــت و چش ــد دس  ازو دور ش
 

... 
 

  
 

ــاه  ــت: ای جهاندارش ــاوس گف ــه ک  ب
 

ــین و راه   ــردان ز آیـ ــو دل را مگـ  تـ
 

ــوان   ــیش خ ــه را پ ــد پُرمای  دو فرزن
 

ــ  ــاهسَ ــوان   زاوار گ ــر دو ج ــد و ه  ان
 

ــبــب  زاوار کیســتین تــا ز هــر دو سَ
 

ــت     ــرّه ایزدیس ــا ف ــرز و ب ــا بُ ــه ب  ک
 

ــاد دار  ــپار و دل شـ  بـــدو تـــاج بسـ
 

 کــه فرزنـــد بینــی همـــی شـــهریار   
 

 بدو گفت کـاوس کـین رای نیسـت   
 

 که فرزند هر دو بـه دل بـر یکیسـت    
 

 یکی را چو مـن کـرده باشـم گـزین    
 

ــین    ــر ز ک ــود پُ ــن ش ــر از م  دل دیگ
 

 کـه هـر دو ز مـن   کنون چاره سازم 
 

 نگیرنـــد کـــین انـــدرین انجمـــن    
 

 دو فرزنـد مــا را کنـون بــا دو خیــل  
 

ــل    ــا در اردبیــ ــدن تــ ــد شــ  ببایــ
 

 سـت  به مـرزی کـه آنجـا دز بهمـن    
 

ــرمن    ــاش اه ــاله پَرخ ــه س ــت هم  س
 

 پرسـت  به رنجست از اهـرمن آتـش  
 

 نیــارد بــدان مــرز موبــد نشســت     
 

 ازیشــان یکــی کــان بگیــرد بــه تیــ 
 

ــت    ــدارم ازو تخـ ــ  نـ ــاهی دریـ  شـ
 

 چو بشنید گودرز و عوس این سـخن 
 

ــد    ــاالرِ بیـ ــد سـ ــه افکنـ ــن ارکـ  بُـ
 

 بــدین هــر دو گشــتند همداســتان   
 

ــتان   ــه کســی داس ــن بِ  2«ندانســت ازی
 

پدیدار شدن سامانة پادشاهی گزینشی بر پایة آزمودن برای آشکار شدن شایستگی، 
شهریاری بود. آن دگرگونی  دگرگونی بزرگی در روش کشورداریِ روزگاران کی

ها دربارة چیستی و  آمد که مزدیسنایی بزرگ پیامدِ ناگزیر دیدگاهی نو به شمار می
توانست از پایة  که بر پایة آن مردم می پرورده بودند؛ دیدگاهی« مردم»های  توانمندی

                                                           

 .686-461، ب 451-463ـ شاهنامة فردوسی، دفتر دوم، ص 2
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به  آفریننده واالیش یابد؛ اَثورایی پایة اَمشاسپندی فرابرود و به ای دربند گیتی به آفریده
های درست، شایستگی به دست  خود از راه گزینش فرَوَهرسخن دیگر، با واالیش 

  آوردن فرّه آفرینندگی را به دست بیاورد.
 رازی را برایم آشکار کرد، گفتم:انگار سخنان فرانک 

بُنی کیش مهر به  توان افزودن بُنی تازه بر سه ها را می ـ این دستاورد مزدیسنایی
نتامینو و مردمان گرفتار در فراتر از اَنغرَمینو، ثپَ شده،اَثورا و گفت مردمانِ شمار آورد

 د.رکار هستناند رجام رویدادهای گیتی دستچرخة زندگی گیتایی در آغاز، روند و ف
 گویی، کیش مزدیسنا بر چهاربُنی استوار شده بود. ـ درست می
 فرناز پرسید:

های پادشاهی  ایم و شایستگی گزینه ـ به راستی روزگاری پادشاهی گزینشی داشته
 اند؟ گرفته شد؟ چه آزمونی برای شناسایی گزینة شایسته به کار می زموده میآ

ام که بر پایة  های درخوری دست نیافته و نشانهها  هایم به داده ـ هنوز در بررسی
ها بر  گمان مزدیسنایی ای برپا شده بود؛ بی گمانی بگویم چنان سامانه آنها بتوانم با بی

ای  اند، نمونه هایی برای برگزیدن پادشاه شایسته داشته پایة چنان اندیشة واالیی آزمایش
پس از کشته شدن « سپانداریوش ویشتا»توان در چگونگی گزینش  از آن را می

 های آن پادشاه هخامنشی نگاشته شده است. نوشته دید که در سنگ« بردیای دروغین»
بر پایة آنچه در شاهنامة فردوسی بازگو شده، آزمونی که برای شناسایی گزینة 

شد، توانایی در زمینة چیره شدن بر  شایستة نشستن بر تخت پادشاهی به کار برده می
از « دژ بهمن»یا پرورانندگان آن بوده است. آزمونی که با نماد « کننده اندیشة گمراه»

 اند. آن سخن گفته
 فرناز پرسید:

مگر بهمن یکی از اَمشاسپندان نیست؟ چرا دژی را که جایگاه اهریمن خوانده ـ 
 اند؟ شده دژ بهمن نامیده
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واژة  ی کهناند: یک های زبانی یکسان پنداشته شده ـ دو واژة کهن در روند دگرگونی
« اندیشة نیک»که نام یکی از اَمشاسپندان است و آن را برای سخن گفتن از « وُهومَنَ»

اندیشة »که آن را برای سخن گفتن دربارة « وَهمَنَ»واژة  اند؛ دیگری کهن ساخته
اندیشة رسانندگی  آسیباند.  برده به کار می« کننده اندیشة گمراه»یا « انگیز وَهم
د، چراکه مردمان با برخورداری از آی از اندیشة بد به شمار می ر بیشترانگیز بسیا وَهم

رسانی اندیشة بد  ند از نادرستی و آسیبتوان خرد می سرودخرد و آشنایی با آثن گوشان
انگیز به  رسانی اندیشة وَهم آگاه شوند و از آن بپرهیزند؛ شناختن نادرستی و آسیب

ای  اندیشه« بَهمَن»خرد نیازمند است، زیرا  سرودخرد و آثن خردی واالتر از گوشان
ی در نمایاند: گرگی در پوستین میش، دین است که خود را نیک و سودرساننده می

 پوشش کیش.
برانگیز هم  گویی پرسش که سخنانت روشنگر است، هرچه می جان، با این ـ فرانک

سرودخرد و  دانم در فرهنگ ایران باستان تنها از گوشان هست، تا جایی که می
واالتر از این دو که برای شناختن بهمن بدان  خرد سخن به میان آمده، خردِ آثن

 نیازمندیم چه خردی است؟
 اندکی درنگ کن، گلویم خشکیده.ـ 

 درنگ رو به من پرسید: دالرام با شنیدن سخن فرانک بی
 ـ جوشانده دم نکشیده؟

دان را برداشتم، بوی خوش جوشانده پراکنده شد  ها را کنار آتش چیدم، در آب جام
ها را برداشتم، بندش را باز  و دوستانم را بیش از پیش برانگیخته کرد. یکی از کیسه

و آنچه درونش بود را کف دستم ریختم، زیرچشمی دوستانم را نگاه کردم، همه  کردم
به هفت گلولة نارنجی به من چشم دوخته بودند و نگاهشان سرشار از کنجکاوی بود. 

هایم را به  ها انداختم. دست تم و هرکدام را درون یکی از جامنگریسکه در دستم بود 
 هم مالیدم و گفتم:
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پرد... شاید دیگر کسی نتواند شما  بنوشید خواب از سرتان می که ـ این جوشانده را
 را بخواباند.

 فرناز و پریسا به هم نگاه کردند. پریسا پرسید:
 ای؟ دهـ آیا پیشتر خودت از آن نوشی

 به فرانک نگاه کردم، سر جنباند. در پاسخ پرسش پریسا گفتم:
آزماییم  افتد و آنچه در خواب می میخوابیم خودآگاهمان از کار  ـ ما زمانی که می

کنیم. به خوابیدن برای آسایش تن و به در کردن ماندگی آن نیازمندیم  را فراموش می
تا باز با روان هماهنگ شود، اگر بتوانیم به هنگام خواب خودآگاهمان را هشیار 

 زی باشیم.ور ورزی و اندیشه توانیم در زمان خوابیدن تن نیز پیگیر دانش می ،نگاه داریم
 ای است از دور شدنمان از ناهشیاری؟ ـ پس پریدن خواب از سرمان رمزینه

 هایمان را پنبه کند. تهتواند همة رش دم ناهشیاری هم می از این پس یکـ 
 فرانک گفت:

در پیوند « بو بردن»کند که با  ـ این جوشانده پویاییِ بخشی از مغز را همیشگی می
خوابی پدید  شود؛ چند روزی هم بی گاه پویا می به است و در زندگی روزمره گاه

 آورد. به هر دو نیاز دارید. می
 پریسا و فرناز باز به یکدیگر نگاه کردند:

 فرناز پرسید:
 کنید؟ ـ من و پریسا را برای چه کاری آماده می

 .خویشکاریتان چیستیابید  ـ شتاب نکن، هنگامی که به فراز چکاد برسیم درمی
جوشانده را  دان را برداشتم، به هم نگاه کردند و شانه باال انداختند. آبدخترها باز 

آنکه سخنی بگوییم نوشیدنی گرم،  بی ها ریختم و آنها را به دوستانم دادم. درون جام
زمین  یام را رو تهی شده خوشبو و خوشمزه را نوشیدیم. هنگامی که جام رویینِ

بود سر بلند کرد و گوش جنبانید، پنداشتم  گوش که کنار پایم خوابیده ینگذاشتم، زرو
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خیز شد و به تاریکی چیره بر کوهستان  از آوای خوردن جام بر زمین بیدار شده، نیم
شنیدیم. دست بر سرش  شنید که ما نمی چشم دوخت و غرید. گویا چیزهایی می

 کشیدم. دوباره دراز کشید و خوابید. فرانک رو به فرناز گفت:
 االیی پرسیدی که برای شناختن بَهمن بدان نیازمندیم.ـ از چیستی خرد و

 فرناز سر جنباند. فرانک گفت:
های  ها و گرایش دانی که با پویا شدن چاکرای چهارم مردمان کنجکاوی میـ 

پندارند  افتند می کنند، برخی که به دام دیوهای سپید زنده یا مرده می فرازیستی پیدا می
های خودآزارِ سوفیانه  ن روشراهی جز به کار بست هایشان برای یافتن پاسخ پرسش

ها برای مردم ناشدنی است و  انگارند که دست یافتن به برخی دانش چراکه می نیست؛
از « سوف»روی برای دست یافتن به  بدین ها آگاه هستند؛ خدایان از آن دانشتنها 

ی خود را از پرهیزند و در فرجام کار آزادی و آزادگ وگو می دانش، پژوهش و گفت
شوند که جز  گستر و دیوگون دگرگون می پرور، دین دست داده و به بندگانی دین

پردازند. مردمانی  افروزی به کاری نمی تراشی و جنگ جویی، دشمن آزاری، ستیزه مردم
، «مرز پرسشگری بی»های سوفیانه بگریزند، با روی آوردن به  که بتوانند از دام گرایش

پرورانند که  خردی می هایشان هتها و دریاف ی دربارة باورها، دانستهزن رایپرداختن به 
های گذشتة خودشان  ها و آزموده واالتر از دو خردی است که یکی برآمده از آموخته

ها یا پندارهای دیگران؛ که هر دو ریشه در گذشته  است و دیگری برآمده از دانسته
ی که اکنون با آنها دست به گریبان هستیم های توان به یاری آنها ناشناخته دارند و نمی
 را شناخت.

 ـ آیا این خرد واال نامی ندارد؟
 را خودپرورخرد بنامیم.توانیم آن  ـ می

هرچند آزادگان درآمیخته با گفتی،  خسرو کیـ بر پایة آنچه دربارة سیاوش و 
افراسیابی نابود شدند، با پشتیبانی  شکنی تورانیانِ تورانی در پی پیمان پیرانِ خردمندِ
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 گونه بدین پیرانِ تورانی تخمی که افشانده بودند جوانه زد، بالید، به بار نشست و
سومین کیش ایرانی در سرزمینی تورانی پدیدار شد. کیشی پیشرو که با آمدنش به 
ایران دگرگونی چشمگیری در فرهنگ، شاروندی و سامانة کشورداری آزادگان پدید 

گمان فرهیختگان و  بی اندازی زمینی پدید بیاید. مشاسپندی چشمورد تا از سپهر اَآ
اند  فرزانگان پیش از پیدایش کیش مزدیسنا هم از خودپرورخرد برخوردار بوده

پس کیش مزدیسنا چه ویژگی داشت که آن را در  کرد، وگرنه کیش پیشرفت نمی
 نشاند؟ جایگاهی واالتر از کیش مهر می

خرد  توانستند از آثن پرور نمی گویی، اگر فرهیختگان و فرزانگان کیش میدرست ـ 
سرودخرد فراتر بروند و به خودپرورخرد دست پیدا کنند، کیش پیشرفت  و گوشان

کیش مزدیسنا برتری داده، نهادینه کردن رویکردهای آموزشی،  به کرد. آنچه نمی
جویان به  آموزان و دانش دانشپرورشی و پژوهشی نوینی بوده است که بر پایة آنها 

وار بازگو کردنشان،  های پیشینیان در مغز خود و عوعی جای انبار کردن دانسته
ها و  اندیشی برای ارزیابی دانسته چگونگی پژوهیدن برای یافتن دانش، اندیشیدن و هم

دست پیدا کنند که  تریواال آموختند تا به خردِ های گوناگون را می نوآوری در زمینه
توانستند به یاری آن گامی فراتر از  آورد و می ها را پدید می توانایی شناسایی ناشناخته

 پیشینیان بردارند و دانشی تازه پدید بیاورند.
نمادی بوده است برای سخن گفتن  خسرو کیگشوده شدن دژ بهمن به دست  آیاـ  

 ها به خودپرورخرد؟ از دست یافتن مزدیسنایی
دست یافتن به خودپرورخرد بازگو شده که به یاری آن راز ـ در آن داستان روش 

 شود. انگیز آشکار می چیستی اندیشة وَهم
 توان گفت که برترین دستاورد کیش مزدیسنا همین بوده است. ـ پس می

از فرهنگ آزادگان بود که با گشودن « دیوزدایی»ـ برترین دستاورد کیش مزدیسنا 
شهریاری استوار بر کیش مهر برای گشودن  تالش کیدروازة بهمن آغاز شد که  دژِ بی

 آن به کامیابی نینجامده بود:
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 بشد عوس با لشکری جنگجوی»
 

 به تنـدی سـوی دز نهادنـد روی    
 

 سپه چون به نزدیکـی دز رسـید  
 

 زمین همچو آتش همـی بردمیـد   
 

 ها ز گرمی همی برفروخت سنان
 

 میانِ زره مرد جنگـی بسـوخت   
 

 سـت  از آتشزمین سربسر گفتی 
 

ــرمنِ ســرکش   ــوا دام اه  ســت ه
 

ــاره ــر ب ــوا  س ــدر ه ــد ان  ی دز بُ
 

ــوا را روا   ــگ هـ ــد جنـ  ندیدنـ
 

 ســپهبد فریبــرز را گفــت: مــرد
 

 هِزبری چو آمد به دشـت نبـرد   
 

 رز و کمان و تیـ  و کمنـد  به گُ
 

 بکوشد که آرد به چیزی به بند 
 

 بـه پیــرامن دز یکـی راه نیســت  
 

 نیسـت از آتش کسی با دل شـاه   
 

 میان زیر جوشـن بسـوزد همـی   
 

 تـــن بـــارگی برفـــروزد همـــی 
 

 بگشتند یک هفته گرد انـدرش 
 

 2«بـه دیــده ندیدنــد جــای درش  
 

ای که  کننده ای است برای سخن گفتن از اندیشة گمراه واژه گفتم که بَهمن کهن
ای به  اندیشه، درستی یا نادرستی هر شود. برای دریافتن چیستی اندیشة نیک نمایانده می

ورزی مغز است و ابزار  اندیشی نیازمندیم، ابزار اندیشه ویژه هم ورزی، به اندیشه
دروازة بَهمن باید از تیزمغزی و تیززبانی  برای راه یافتن به دژ بی شی زبان، پساندی هم

  برخوردار باشیم.
بخشی از مغز که در کاسة سر جای دارد و برای  گونه که بهناز گفت، همان
 افتد؛ م شدن سست شده یا از کار میکه با گر ، بافتی داردورزی دگرگونش یافته اندیشه
کردند راهی به  روی پاسداران دز بَهمن برای ناکام کردن کسانی که تالش می بدین

پژوهندگان آن  «گرم شدن سرِ»اند تا با  درون آن پیدا کنند، از گرما بهره برده
شوند بدون اینکه بتوانند دری پیدا بیهوده در گردیدن پیرامون دژ  کوشش« سرگرمِ»

ناپذیر دربارة گذشته،  انگیز پژوهندگان را به بگومگویی پایان کنند. اندیشة وَهم
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ای از درونشان بیرون  کند که هیچ سخن تازه درگذشتگان و اَپَرماندها سرگرم می
 آید. نمی

ورزیِ  دانش ،انگیز کنندة چیستی اندیشة وَهم در هم شکستن دیوار پنهانتنها راه 
اندیشی و پرورش خودپرورخردِ رهانندة اندیشه از گذشته است که با  استوار بر هم

ها پاسخ پنداری  شود، در گام دوم با پندارپرویِ روشمند به پرسش پرسشگری آغاز می
هم شود برای پژوهش و گردآوری شود تا بستر، چهارچوب و روندی فرا داده می

ها، در گام پنجم هم با آشکار کردن پیوند میان  های روشنگر، سپس ارزیابی داده داده
ورزی  دستاورد اندیشه ید؛ در فرجام کار همآ ای پدید می شناخت و دانش تازه ،ها داده

 خسرو کیشود تا از دستبرد روزگار به دور بماند.  ای نوشته می در نامه پژوهشگرانه
 دارد: هم برای گشودن راهی به درون دژ بَهمن همین شش گام را برمی

 نبیسنده را خواست بر پشـت زیـن  »
 

 یکــی نامــه بــر روی قرعــاس چــین  
 

 ز عنبــــر نبشــــتند بــــر پهلــــوی
 

 ی خســروی چنــان چــون بــود نامــه 
 

ــده  ــه از بن ــن نام ــار کــه ای  ی کردگ
 

ــانجوی   ــیجهـ ــرو کـ ــدار خسـ  نامـ
 

ــد   ــرمنِ ب ــدِ آه ــه از بن ــت ک  بجس
 

 ست او به هر کار دست به یزدان زده 
 

ــد برتر   ــت جاوی ــه اویس ــدایک  خ
 

ــدار و روزی  ــای جهانــ  ده و رهنمــ
 

ــور   ــرام و ه ــوان و به ــد کی  خداون
 

ــد زور   ــرّ و خداونــ ــد فــ  خداونــ
 

ــان   ــرّ کیـ ــگ و فـ ــرا داد اورنـ  مـ
 

 تـــن پیـــل و چنگـــال شـــیر ژیـــان 
 

 جهـانی سراســر بــه شــاهی مراســت 
 

ــاهی     ــرج م ــا ب ــاو ت ــتدر گ  مراس
 

ــرمن  ــوم اه ــر و ب ــرین دز ب ــت گ  س
 

 سـت  آفرین را بـه جـان دشـمن    جهان 
 

ــه فرمــان یــزدان پــاک  ــرّ و ب  بــه ف
 

 رز اندر آرم به خـاک سرش را به گُ 
 

 وُگـر جــادوان راسـت ایــن دســتگاه  
 

ــپاه    ــد س ــادو نبای ــه ج ــود ب ــرا خ  م
 

ــد آورم   ــم دوالِ کمنــ ــو خــ  چــ
 

ــد آورم    ــه بنـ ــادوان را بـ ــر جـ  سـ
 

 سروش ایدرسـت وُگر خود خجسته 
 

 بــه فرمــان یــزدان یکــی لشکرســت 
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ــرمنم   ــت آه ــه از دس ــن ن ــان م  هم
 

ــنم   ــرّ و بُرزســت جــان و ت  کــه از ف
 

ــن تهــی  ــزدان کنیــد ای ــه فرمــان ی  ب
 

ــه اینســت فرمــان شاهنشــهی      2«ک
 

آور، آنچه درونش  کنندة چیستی درون دژ اندیشة وَهم با شکافته شدن دیوار پنهان
 پژوهندگان فراهم شده بود آشکار شد:برای فریفتن و سرگرم کردن 

 به دز در شد آن شـاهِ آزادگـان  »
 

ــوادگان    ــودرز کشـ ــا پیرگـ  ابـ
 

 یکی شهر دید انـدر آن دز فـراخ  
 

 1«پُر از باغ و ایوان و میدان و کاخ 
 

هایی دربارة چیستی و کارکرد  برانگیز، پرسش زده از آن رازگشایی پرسش شگفت
 خسرو کیداستان گشوده شدن دژ بَهمن به دست نمادهای به کار رفته در پردازش 

دانم داد  هایی پرسیدند. فرانک به برخی از آنها پاسخ نمی پرسیدم، دوستانم هم پرسش
ای پدید  های تازه هایی روشنگر بر زبان راند که پرسش و دربارة برخی دیگر پاسخ

وگو را به چیستی و چگونگی دیوزدایی از فرهنگ آزادگان  آوردند. فرناز گفت
 پرسید:بازگرداند و 

چیستی و کارکرد  توانایی روشمندِ  گشودن رازِها به  مزدیسنایی ـ آیا دست یافتن
 به دیوزدایی از فرهنگ ایرانی انجامید؟ انگیز اندیشة وَهم

دیو از سوی  اَکوانِفرانک در پاسخ به او از داستان فرستاده شدن رستم به نبرد با 
پردازان رازآشنا در پس رمزهای  سخن به میان آورد تا دریابیم که داستان خسرو کی

انگیز در سرگردان کردن پژوهشگران  این داستان از چگونگی کارکرد اندیشة وَهم
  اند. سخن گفته

رمزی بوده است برای سخن « اسب» ،های کهن در داستانفرانک یادآوری کرد که 
و راه یافتن به گیتی دیگر، جهان دیوها « جهان زندگان»گفتن از توانایی فراتر رفتن از 

ترین جانور به اسب است و کسانی که اسب را به  همسان« گور»ها.  یا جهان پری
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ی روی گور برا بدین اند؛ ب دیدهبسا با دیدن گور بپندارند اس شناسند چه درستی نمی
ها  پدیده همان نشان دادن فریبکارانة نة اینانگیز در زمی وَهم نشان دادن کارکرد اندیشة
تنها جویندگان  نهدریده تا  ها را می رود؛ گوری که اسب بهترین رمز به شمار می

با  اشند،ته بها نداش رازهای فراگیتایی و فروگیتایی ابزاری برای راه یافتن بدان جهان
 به تالشی بیهوده سرگرم شوند.اسب پنداشتن گور 

ها سرگرم بود نمادی بوده برای سخن  اسبدیو که در پوشش گور به دریدن  اَکوانِ
انگیز به گستراندن دین برخاسته  گفتن از دیوهای سپید که با پراکندن اندیشة وَهم

هایی روشنگر مردمان را به  ها بر آن بودند که با پردازش داستان بودند و مزدیسنایی
روی در آغاز داستان نبرد رستم با  بدین نند و از گرویدن به دین بازدارند؛انش بگرواد

 اند: دیو، آشکارا دربارة آرمان خود از پردازش این داستان سخن گفته اَکوانِ
 خردمند کین داسـتان بشـنود  »

 

 به دانش گرایـد بـدین نگـرود    
 

 و لیکن چو معنیش یـاد آوری 
 

 2«داوریشوی رام و کوته شود  
 

توانند به  ها دریافته بودند که دیوهای اَنغرَمینویی بدون میانجی نمی مزدیسنایی
رسانی آنها هم  آسیب گزینند آسیب برسانند. میانجیِ مردمانی که از آنان دوری می

 گستری سرگرم بودند؛ پروریی و دین جادوگران یا دیوهای سپیدی بودند که به دین
ریزی کردند تا مردمان دریابند  ی نویی در زمینة دیوشناسی پیها روی آنان آموزه بدین
انگیز  ترینِ دیوها، دیوهای سپید هستند که دین را در پوشش اندیشةوَهم رسان آسیبکه 

  دهند: مانِ جویندة اندیشة نیک مینما به خورد مرد یا گورِ اسب
 تــو مــر دیــو را مــردم بــد شــناس»

 

 کسی کـو نـدارد ز یـزدان سـپاس     
 

 آن کـو گذشـت از ره مردمـی   هر 
 

 ز دیـوان شــمر، مشـمرش ز آدمــی   
 

 هـا نگـرود   خرد گـر بـدین گفـت   
 

ــی   ــیش م ــک معن ــنود مگــر نی  نش
 

 گَـــو آن پهلـــوانی بـــود زورمنـــد
 

ــد    ــاال بلن ــه ب ــتبر و ب ــازو س ــه ب  ب
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 دیوش مخوان اَکوانِگوان خوان تو 
 

ــان    ــردد زب ــوانی بگ ــر پهل ــه ب  2«ن
 

نبرد برای  را بیژن خسرو کی بیژن و منیژه که داستانفرانک یادآوری کرد که در 
در  ،در پی بداندیشی گرگین او فرستد، می «اِرمان»به سرزمین  با گرازهای ویرانگر

برای  پس از بازگش به ایران، گرگین شود. به بند کشیده می در چاهی زمین توران
کند به دروغ گوری را کشندة بیژن نشان بدهد  پنهان کردن بدکارگی خود، تالش می

 شناساند: و آن گور را آشکارا دیو سپید می
 برآمد یکی گور از آن مرغـزار »

 

 تر کس نبیند نگـار  کزان خوب 
 

... 
 

  
 

ــد  ــل بلن ــرِ بیــژن آمــد چــو پی  ب
 

 به سرش اندر افگند بیژن کمند 
 

 بود و بردن همـان فگندن همان 
 

 دوان گور و بیژن پس اندر دمان 
 

ــوار  ــرد س ــور و گ ــدنِ گ  ز تازی
 

 برآمد یکـی دود از آن مرغـزار   
 

ــد    ــین بردمی ــا زم ــردار دری  بک
 

 کمندافکن و گـور شـد ناپدیـد    
 

... 
 

  
 

ــد   ــین ناامی ــتم چُن  از آن بازگش
 

 1«سـپید  که گور ژیان بـود دیـوِ   
 

 دیو گفت: اَکوانِ دربارةفرناز پس از شنیدن سخنان فرانک 
آورد  های نوینی پدید می های شاهنامة فردوسی دریافت ـ چنین نگرشی به داستان

که شناخت ما از چگونگی و روندِ واالیش و دگرگونش فرهنگ و شاروندی در 
 روزگاران باستان را دگرگون خواهد کرد.

  فرانک سر جنباند. فرناز سخنش را پی گرفت و گفت:
ها،  ها، چیزها، رنگ ها باید همة واژه داستان ر گفتی که در بررسی کهنـ پیشت

شدنشان در ساختار داستان و هر نکتة دیگری را سان، رویدادها، پسی و پیشی بازگوک
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از را نمادی  های پهلوانی به گونة رمزی رازآمیز بنگریم و بررسی کنیم. اگر جنگ
افزارهای به کار رفته در  بیاوریم، جنگها به شمار  های فرهنگی و نبرد اندیشه جنگ
توان  چگونه می ها هم بازگویندة ابزارهای فرهنگی در آن نبردها خواهند بود. جنگ

افزارهای کشنده را ابزارهایی  رز، تی ، شمشیر، خنجر، نیزه، تیروکمان و دیگر جنگگُ
 فرهنگی به شمار آورد؟

 پاسخ پرسش فرناز گفت:ش را مالید و پس از درنگی دراز در فرانک پیشانی
ها ننگریسته بودم. تا  تاکنون از این دیدگاه به ابزارهای جنگی یادشده در داستانـ 

پروران در روزگار پیدایش و گسترش  ام برترین ابزار فرهنگی کیش جایی که دریافته
و در روزگار کیش « خردورزی»، در روزگار کیش مهر «خردگرایی»کیش نخستین 

افزارهای  پردازان کهن از جنگ بوده است؛ اگر هم داستان« خردستایی»مزدیسنا 
 پهلوانی برای سخن گفتن رمزگونه از هر کدام بهره برده باشند من از آن آگاه نیستم.

پندارم چیستی و کارکرد خردگرایی و خردورزی آشکار است و آنها  ـ می
انگارم و  ردی نمیهستند، خردستایی را رویکردی کارب« کاربردی»رویکردهایی 

 دانی؟ باشد، آیا پندارهایم را درست می« راهبردی»پندارم رویکردی  می
 گفت: شاز درنگی دراز و مالیدن پیشانی فرانک باز دست به پیشانی شد و پس

اند، چراکه  رای هستم، خردگرایی و خردورزی ابزارهایی کاربردی بوده با تو همـ  
شناسی  های گوناگون به گسترش دانش گیتی ایشپروران با یاری گرفتن از آزم کیش
های گیتایی  پدیده پرداختند تا با آشکار شدن راز چرایی و چگونگی پدیدار شدنِ می

گستران آشکار شود. خردستایی ابزاری دگرگونه است که  پروران و دین های دین دروغ
« آواز»انگیز سر و کار دارد که تنها راه آشکار کردن نادرستی آنها  های وَهم با اندیشه

 است.
 زدگی پرسید: فرناز با گویشی سرشار از شگفت

 ـ آواز؟
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 به هم مالید و گفت: هایش را فرانک لبخندزنان دست
نوید  او به بیند که ویسه در خواب سیاوش را می ، پیرانخسرو کیزایش  ـ شبِ
همسرش، گلشهر، را نزد  پرد و دهد، پیران از خواب می را می خسرو کیجشن 

 :تا ببیند چه پیش آمده است فرستد فریگیس می
 همی رفت گلشهر تا پـیشِ مـاه  »

 

 جدا گشته بود از بـر مـاه شـاه    
 

 بدید و به شادی سبک بازگشت
 

 2«همانگاه گیتی پُرآواز گشـت  
 

ادی بوده برای سخن گفتن از نمخسرو  گشتن گیتی پس از زاده شدن کی« زاپُرآو»
ورزی و  نمایانندة رسیدن اندیشه« آواز»ستیزی.  پروران در میدان دین تازة کیش رویکردِ

گنجد. زبانِ گفتاری یا نوشتاری  میای است که در پندار  ن پایهتریخردپروری به واالِ
 با دست یافتنِ .پرورده شده در مغز ابزاری است برای بیرونی کردن اندیشه و خردِ

 ،گستران پروران و دین و رویکردهای دین دانگ از دیوها ی شششناختستیزان به  دین
 فریبی واالیش یافت که بتواند کارآمدترین ابزار مردمای  به اندازهاندیشة نیک 

 مردان را ناکار کند. دین
گذاران کیش مزدیسنا که زیر تی  تورانیان افراسیابی بودند، دور از آبادی در  بنیان

داشتند و هیچ  باالنیدند، اندیشة خود را پنهان نگاه می میان کوچگران اندیشة نو را می
  شان گشوده نشود:«چهر»رسید تا رازِ  آوازی از آنان به گوش نمی

 ذاشت چنـدی سـپهر  برین نیز بگ»
 

 به آواز ازین هـیچ نگشـاد چهـر    
 

 چو شد هفـت سـاله گَـوِ سـرفراز    
 

 هنر بـا نـژادش همـی گفـت راز     
 

 ز چوبی کمـان کـرد و از روده زه  
 

ــره   ــد زه را گ ــو برافگن ــر س  ز ه
 

 ابی پـرّ و پیکـان یکـی تیـر کـرد     
 

 به دشت اندر آهنگ نخچیر کرد 
 

 چو ده ساله شد گشت گُردی سُتُرگ
 

 به خرس و گراز آمد و زخم گرگ 
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 جایگه شد به شـیر و پلنـگ   وُزان
 

 2«همان چوبِ خمیده بُد ساز جنگ 
 

گمان شوند که  پاییدند تا بی تورانیانِ نگران از بالیدن بازماندگان سیاوش آنان را می
ویسه  خسرو نیز با راهنمایی پیران پردازند. کی جز به چوپانی و شکار به کاری نمی

 نمایاند تا از آسیب افراسیاب دور بماند: را دیوانه میخود 
 بنزدیک کیخسرو آمـد دمـان  »

 

 به رخ ارغوان و به دل شـادمان  
 

 بدو گفت کز دل خرد دور کـن 
 

 چو رزم آورد پاسخش سور کن 
 

 مرو پیش او جـز بـه بیگـانگی   
 

 مگردان زبان جز بـه دیـوانگی   
 

 گونـه بـه گِـرد خـرد     مگرد ایچ
 

 1«تو مگر بگذرد یک امروز بر 
 

کارآمد،  اندیشیِ نمایی کیخسرو او را از گزند افراسیاب دور کرد. با آن چاره دیوانه
« گرد سیاوخش»شدة  بازماندگان سیاوش پروانه پیدا کردند که به شهرِ خارستان

به بازگردند و آن ویرانة بازمانده از روزگار سیاوش را بازسازی کنند تا در آسودگی 
 ند.بپردازپروری  ورزی و کیش اندیشه

 پریسا پرسید:
ها بوده است، آیا  های پهلوانی نمادی از نبرد اندیشه ـ اگر بپذیریم که جنگ

خسرو تالشی بوده برای پایان دادن به دوگانگی کیش مهر و  کی« جنگِ بزرگِ»
 جایگزین کردن کیش مزدیسنا به جای آنها؟

تنها پایانی بود برای شاخة تورانی  نه بزرگخسرو در جنگ  ـ آری. پیروزی کی
گونه دیوپرستی از  کیشِ مهر، روزگارِ مهرپرستی کاوسی را هم به سر رساند؛ بدین

  شد.« نهادزدایی»فرهنگ آزادگان زدوده شد و در میان دینداران از آن 
های دارای تاج و گاه،  اندیشة مزدیسنایی بر همة اندیشه گسترِ پیروزی جهان

جویی و  بیم از ستیزه بیمی و آشتی فراگیری پدید آورد. در آن روزگار بی آسودگی، بی
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پرور با این پندار که دیگر کاری در گیتی ندارند، بر آن  جنگ، فرهیختگان کیش
ا کنند تا مبادا مانندِ شدند که راهی برای بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی پید

 :و فرّه از آنان نیز بگریزد شوند دچار بدکارگی پیشینیان
 گونه تا سالیان گشـت شسـت   بدین»

 

 جهان شد همه شـاه را زیـر دسـت    
 

 ور جــانِ شــاه پُراندیشــه شــد مایــه
 

 از آن رفـــتنِ کـــار و آن دســـتگاه 
 

 همــی گفــت: هرجــا از آبــادبوم   
 

 ز هند و ز چین اندرون تا بـه روم  
 

ــ  ــا درِ بـ ــاوران تـ ــم از خـ  اَخترهـ
 

 ز کوه و بیابان و از خشـک و تـر   
 

 سراســـر ز بـــدخواه کـــردم تهـــی
 

ــی    ــاهِ مِه ــان و گ ــرا گشــت فرم  م
 

 بــیم گشــت جهــان از بدانــدیش بــی
 

 فراوان مـرا روز بـر سـر گذشـت     
 

 ز یــــزدان همــــه آرزو یــــافتم  
 

ــافتم    وُگــر دل همــی ســوی کــین ت
 

 روانــــم نبایــــد کــــه آرد منــــی
 

ــیشِ آهرمنــــی   بدانــــدیش و کــ
 

 شوم بدکُنش همچو ضحاک و جـم 
 

 که با تور و سلم اندر آمـد بـه زَم   
 

 به یـک سـو چـو کـاوس دارم نیـا     
 

 دگر سو چو تور، آن پُـر از کیمیـا   
 

 چو کاوس و چـون جادوافراسـیاب  
 

 که جز روی کژّی نبیند به خـواب  
 

 به یزدان شوم یـک زمـان ناسـپاس   
 

ــه روشــن  ــدر  ب  آرم هــراسروان ان
 

 ز مــــن بگســــلد فــــرّه ایــــزدی
 

ــدی   ــژّی و راه بـ ــه کـ ــرایم بـ  گـ
 

ــر آن تیرگــی بگــذرم  ــس ب  از آن پ
 

 به خاک انـدر آیـد سـر و افسـرم     
 

ــد     ــام ب ــن ن ــد ز م ــی بمان ــه گیت  ب
 

ــد   ــیشِ یــزدان ســرانجامِ ب  همــان پ
 

 تبه گردد این گوشت و رنگ رخان
 

 بریزد به خاک انـدرون اسـتخوان   
 

 ناسپاسـی بـه جـای   هنر کـم شـود،   
 

 روان تیـره مانــد بـه دیگــر ســرای   
 

ــرا   ــتِ م ــاج و تخ ــی ت ــه کس  گرفت
 

ــرا   ــدر آورده بخــت م ــای ان ــه پ  ب
 

 ز مــن مانــده نــام بــدی یادگــار    
 

 هــای کهــن گشــته خــار گُــلِ رنــج 
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 من اکنون چـو کـینِ پـدر خواسـتم    
 

ــتم    ــوبی بیاراسـ ــه خـ ــانی بـ  جهـ
 

 بکُشتم کسی را کـه بایسـت کُشـت   
 

 بـا راه یـزدان درشـت   که بُد کژّ و  
 

ــد   ــی نمان ــران درخت ــاد و وی ــه آب  ب
 

 کـه منشـورِ بخـتِ مـرا برنخوانــد     
 

ــد    ــرا کهترنـ ــی مـ ــان گیتـ  بزرگـ
 

 وُگــر چنــد بــا گــنج و بــا افســرند 
 

 ســپاهم ز یـــزدان کـــه او داد فـــر 
 

 و پــای و پــر اَختــربــدین گــردشِ  
 

 جـوی  کنون آن بِه آیـد کـه مـن راه   
 

ــر از آب   روی شــوم پــیشِ یــزدان پُ
 

 مگر هـم بـدین خـوبی انـدر نهـان     
 

ــتنده  ــان پرســ ــارِ جهــ  ی کردگــ
 

ــای نیکــان بــرد     ــم بــدان ج  روان
 

 که این تاج و تخـت مِهـی بگـذرد    
 

 نیابد کسـی زیـن فـزون نـام و کـام     
 

ــام    ــوبیو و آرام و ج ــی و خ  بزرگ
 

 رســــیدیم و دیــــدیم راز جهــــان
 

 بــد و نیــک، هــم آشــکار و نهــان 
 

ــاجور  ــر تـ ــدیم اگـ ــاورز دیـ  کشـ
 

ــد گــذر     ــرگ باش ــرانجام م  2«س
 

و پرداختن به  پروردنِ فرهنگ، آنان را از پرور شهریارانِ کیش گریز شدنِ کی گیتی
خسرو از پروردن فرهنگ و پرداختن به  داشت. دور شدن کی سازندگی بازمی

شهریاران  او بودند که دریابند کیککرد. ایرانیان کنج سازندگی، آزادگان را نگران می
  اند: گریز شده گیتیچرا 
 برفتنــد بــا دســت کــرده بــه کَــش»

 

 افکـــنِ شـــیرفَش  بزرگـــانِ پیـــل  
 

 چو عوس و چو گودرز و گیو دلیـر 
 

 چو گرگین و بیژن، چو رُهوـامِ شـیر   
 

ــاز   ــش نم ــد پیش ــد بردن ــو دیدن  چ
 

ــادند راز   ــه برگشـ ــس همـ  از آن پـ
 

 کـــه شـــاها دلیـــرا ســـرا داورا   
 

ــرا   ــران مهتـ ــر مهتـ ــدار و بـ  جهانـ
 

 شاه ننشست بـر تخـت عـاج   چو تو 
 

 فروغ از تو گیرد همـی مهـر و تـاج    
 

ــپ   ــن و اس ــن و زی ــدة جوش  فروزن
 

ــده  ــپ فرازنــ ــرّخ آذرگُشســ  ی فــ
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ــنج   ــه گ ــازی ب ــج و نن ــی ز رن  نترس
 

 سـت رنـج   به گیتی ز گنجـت فـزون   
 

ــده  ــرا بنـ ــان تـ ــه پهلوانـ ــیم همـ  یـ
 

ــده    ــو زن ــدار ت ــه دی ــر ب ــیم سراس  ی
 

 همه دشمنان را سـپردی بـه خـاک   
 

 نماندت به گیتی ز کس ترس و باک 
 

 به هر کشوری لشکر و گنج تُسـت 
 

 به جایی که پی بر نهـی رنـج تُسـت    
 

ــهریار ــة شـــ ــدانیم کاندیشـــ  نـــ
 

 چرا تیـره گشـت انـدرین روزگـار     
 

 سـت  ترا زین جهان روزِ بَر خـوردن 
 

ــه هنگــام تیمــار و پژمــردن    ســت ن
 

 گــر از مــا بــه چیــزی بیــازرد شــاه
 

ــت   ــاه وَر آزار او نیسـ ــا را گنـ  مـ
 

 بگوید به ما تـا دلـش خـوش کنـیم    
 

 پُر از خون دل و رخ پُر آتـش کنـیم   
 

ــان  ــمنی دارد انـــدر نهـ  وُگـــر دشـ
 

 بگویـــد بـــه مـــا شـــهریارِ جهـــان 
 

ــاه   ــد ش ــه بودن ــداران ک ــه تاج  هم
 

ــپاه   ــج و سـ ــتند ارجِ گـ ــدین داشـ  بـ
 

 که گر سر ستانند وُگـر سـر دهنـد   
 

 چـو تَـرگِ دلیـران بـه سـر برنهنــد      
 

ــانی ــد بــه مــا    نه  کــه دارد بگوی
 

ــاره   ــان چ ــا  هم ــد ز م  2«ی آن بجوی
 

 دند برای دیگران دریافتنی نبود؛های فرهیخته به دنبالش بو آنچه مزیسنایی 
خسرو دریافت نکرده بودند دست به  روی ایرانیانی که پاسخ درخوری از کی بدین

د. آم زمین خردمندترین پهلوان به شمار می دامان زال شدند که در میان بزرگان ایران
پس گودرز گیو را راهی سیستان کرد تا زال را از نگرانی آزادگان آگاه کند. زالِ زر 

خسرو پیش گرفته بود، به رستم فرمان داد که  کی از آگاه شدن از منش و روشی که
شناسان و موبدان را از زاول و کاول فرابخواند تا راهی پایتخت  همة بخردان، ستاره

شوند و پژوهش آغاز کنند و دریابند که آن منش و روش برآمده از گرفتاری 
  خسرو در دام دیو است یا نه: کی

ــدان ســتاره  به رستم چنین گفت کز بخردان»  شناســان و هــم موب
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 ز زاول بخوان و ز کـاول بخـواه  
 

 بــدان تــا بیاینــد بــا مــا بــه راه 
 

 شــدند انجمــن موبــدان و ردان  
 

 یـی دانشـی موبـدان    ز هر گونه 
 

 همــه ســوی دســتان نهادنــد روی
 

 2«ز زاول به ایران نهادنـد روی  
 

دریابند که چرا  ند تافترسروی را به پرسش گشهریاران خ پژوهشگران سیستانی کی
 دهد: خسرو در پاسخ به زال پاسخی بر پایة دانش می اند. کی از کشورداری کناره گرفته

 چو بشنید خسرو ز دستان سخن»
 

ــن    ــد بُ ــخ افگن ــی پاس  یکــی دانش
 

 مغـز  بدو گفت کای پیـرِ پـاکیزه  
 

 همــه رای و گفتارهــای تــو نغــز 
 

ــان   ــن زم ــا ای ــوچهر ت ــاه من  ز گ
 

 نیکـی گمـان  آزار و  یی جز بی نه 
 

ــتن   ــتمِ پیلـ ــامور رسـ ــان نـ  همـ
 

 ســـتونِ کیـــان، نـــازشِ انجمـــن 
 

ــده اوســت   ســیاوخش را پرورانی
 

 هـا رسـانیده اوسـت    بدو نیکـوی  
 

ــال او    ــد گوپ ــه دیدن ــپاهی ک  س
 

 فــش یــال او ســر و مِغفــر و پیــل 
 

 بســی چنــگ نــاکرده بگریختنــد
 

 همه دشت تیر و کمـان ریختنـد   
 

 خـواه  به پیشِ نیاگـانِ مـن کینـه   
 

ــده راه    ــرّخ نماین ــتورِ ف ــو دس  چ
 

 اگر نـامِ رنـج تـو گیـرم بـه یـاد      
 

 بمانــد سَــخُن تــازه تــا صــد نــژاد 
 

 ز گفتارِ چـرب ار پـژوهش بـود   
 

ــود   ــن ســتایش نکــوهش ب ــرا ای  ت
 

 دگر هرچه پرسیدی از کـارِ مـن  
 

ــن   ــار و آزارِ مــ ــادادنِ بــ  ز نــ
 

 بــه یــزدان یکــی آرزو داشــتم   
 

 جهــان را همــه خــوار بگذاشــتم 
 

 کنون پنج هفتـه تـا مـن بـه پـای      
 

ــای   ــواهم از داورِ رهنم ــی خ  هم
 

ــرا   ــاه م ــته گن ــد گذش ــه بخش  ک
 

ــرا    ــاه م ــره م ــد تی ــان کن  درخش
 

 بــرد مــر مــرا زیــن ســرای ســپنج
 

 نماند ز من در جهان درد و رنـج  
 

 نمانــد کــزین راســتی بگــذرم    
 

 چو شـاهان پیشـین بپیچـد سـرم     
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 کنون یافتم هـرچ جسـتم ز کـام   
 

 بســـیچید کامـــد خـــرام ببایـــد 
 

 سحرگه مـرا چشـم بغنـود دوش   
 

 ز یزدان بیامـد خجسـته سـروش    
 

ــت  ــه رفتن ــد گ ــاز کام ــه برس  ک
 

ــت   ــدی و ناخفتنـ ــرآمد نژنـ  سـ
 

 کنـون بارگــاه مــن آمــد بــه ســر 
 

 2«غمِ لشکر و تاج و تخت و کمر 
 

، گذشته از یادآوری جایگاه واالی زال و های زال شسخسرو به پر در پاسخ کی
شهریاری، از آرمانی سخن رانده شده که فرهیختگان  رستم در پیدایش و گسترش کی

در پی بخشوده شدن  بدان دست یافته بودند: آنانکیش مزدیسنا به دنبالش بوده و 
که بر درخشش کالبد  های برآمده از آنها اند تا تیرگی گناهان گذشتة خویش بوده

گونه که به هنگام رفتن از سرای سپنج  آنان سایه انداخته بوده زدوده شود، بدان یاَثیر
زمانی را در  ،رای پاالیشدرد و رنجی از آنان در گیتی به جا نماند و نیازی نباشد که ب

 ذرانند.بگ پایه ماه
گفت که برای فرهیختگانی چون  خسرو از دانش و توانمندی نوینی سخن می کی

شهریاران به دام دیو  آورد که کی ریافتنی نبود و این پندار را برایشان پدید میزال هم د
خسرو و  وار زال دربارة نیاکان کی خسرو در پاسخ به سخنان سرزنش اند. کی افتاده

نمانده است،  یگوید که در گیتی برایش کار هشدارش دربارة پیامدهای رویکردش، می
 یا ناشناخته ای پیشرفت کرده بودند که در گیتی هشهریاران به انداز به سخن دیگر کی

  شناسایی کردنش تالش کنند:برای  نمانده بود که
 ایشان شـنید  چو کیخسرو آن گفتِ»

 

ــمید    ــدر شـ ــود و انـ ــانی بیاسـ  زمـ
 

ــده زال  پُراندیشــه گفــت: ای جهاندی
 

ــه مــردی بــی  ــدازه پیمــوده ســال ب  ان
 

 اگــر ســرد گویمــت بــر انجمـــن    
 

ــندد    ــدار نپس ــن  جهان ــد ز م ــن ب  ای
 

ــد   ــود دردمن ــتم ش ــک رس ــر آن  دگ
 

 ز درد وی آیـــد بـــه ایـــران گزنـــد 
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... 
 

  
 

 همــان پاســخت را بــه خــوبی کنــیم
 

 دلــت را بــه گفتــارِ نــو نشــکنیم     
 

 چُنین گفت از آن پس به آوازِ سخت
 

ــرفرازانِ پیروزبخـــت    ــه ای سـ  کـ
 

ــخُن ــه    سَ ــنیدم هم ــتان ش ــای دس  ه
 

 کـــه بیـــدار بگشـــاد پـــیشِ رمـــه 
 

 خــدیو یــزدانِ گیهــان  بــه دارنــده 
 

ــو   ــانِ دی  کــه مــن دورم از راه و فرم
 

ــد همــی جــانِ مــن  ــزدان گرای ــه ی  ب
 

ــن    ــانِ م ــج درم ــدم از رن ــه آن دی  ک
 

 بدیـــد ایـــن جهـــان را دلِ روشـــنم
 

ــدی   هــای او جوشــنم خــرد شــد ز ب
 

 بــه زال آنگهــی گفــت: تنــدی مکــن
 

ــخُن     ــی سَ ــه ران ــد ک ــدازه بای ــر ان  ب
 

 تـوران نـژاد  نخست آنـک گفتـی: ز   
 

ــزاد   ــز نـ ــدار هرگـ ــد و بیـ  خردمنـ
 

 جهانــــدار پــــورِ ســــیاوش مــــنم
 

 تـــنم ز تخـــم کیـــان شـــاهِ رویـــین 
 

 نبیـــره جهانــــدار کـــاوسِ کــــی  
 

 پــی افــروز بــا دانــش و نیــک    دل 
 

ــیاب    ــم افراس ــم از تخ ــادر ه ــه م  ب
 

 که با خشم او گم شدی خورد و خواب 
 

ــره  ــنگ نبیـ ــورِ پشـ ــدون و پـ  فریـ
 

 نیسـت ننـگ   ازین گوهر از بُن مـرا  
 

ــای آب   ــه دری ــران ب ــیرانِ ای ــه ش  ک
 

ــیاب    ــیم افراسـ ــن از بـ ــتی تـ  نشسـ
 

 دگر آنک کـاوس صـندوق سـاخت   
 

ــت    ــی برفراخ ــاهی هم ــر از پادش  س
 

ــی  ــدر فزون ــه ان ــان دان ک ــنش چُن  م
 

 نســــازند بــــر پادشــــا ســــرزنش 
 

 کنــون مــن چــو کــینِ پــدر خواســتم
 

ــتم   ــروزی آراسـ ــه پیـ ــان را بـ  جهـ
 

ــود    ــزو ب ــی را ک ــتم کس ــینبکُش  ک
 

ــین    ــر زم ــد ب ــداد بُ ــور و بی  وُزو ج
 

ــد    ــاری نمان ــز ک ــرا نی ــی م ــه گیت  ب
 

 ز بــــدگوهران یادگــــاری نمانــــد 
 

 هــر آنگــه کــه اندیشــه گــردد دراز
 

ــاز   ــت دیریــ ــادی و از دولــ  ز شــ
 

 چو کـاوس و جمشـید باشـم بـه راه    
 

 چـو ایشـان ز مـن گـم شـود پایگــاه      
 

ــر چــو ضــحاکِ ــور دلی ــاک و ت  ناپ
 

 جهان گشت سـیر که از جور ایشان  
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 بترسم کـه چـون روز بـر نـخ کشـد     
 

 چــو ایشــان مــرا ســوی دوزخ کشــد 
 

... 
 

  
 

 بدین پنج هفته کـه مـن روز و شـب   
 

 همـــی بـــرفرین برگشـــادم دو لـــب 
 

ــاک     ــزدانِ پ ــدار ی ــا جهان ــدان ت  ب
 

ــره   ــم تی ــن غ ــرا زی ــد م  خــاک رهان
 

 شدم سیر ازین لشکر و تاج و تخـت 
 

 بــار گشــتیم و بســتیم رخــت ســبک 
 

 تـــو ای پیـــرِ بیـــدار دســـتانِ ســـام
 

 مـــرا دیـــو گـــویی کـــه بنهـــاد دام 
 

 بـــه تـــاری و کـــژّی بگشـــتم ز راه
 

ــی   ــت ب ــیاه  روان گش ــه و دل س  مای
 

ــزدی   ــادافرهِ ایــ ــه بــ ــدانم کــ  نــ
 

ــدی    ــارِ بـ ــابی و روزگـ ــا یـ  2«کجـ
 

زدگی آشکار  خسرو زال از دانش و آرمانی نو آگاه شد و شگفت با روشنگری کی
 کرد:
 شنید این سَخُن خیره گشتچو دستان »

 

 همه چشمش از روی او تیره گشت 
 

 خروشان شد از شاه و برپای جسـت 
 

 پرسـت  چُنین گفت کای شاهِ یـزدان  
 

ــابخردی   ــزی و نـ ــود تیـ ــن بـ  ز مـ
 

 تـــوی پـــاک و فرزانـــه و ایـــزدی 
 

ــرا  ــاه مـ ــی گنـ ــر ببخشـ ــزد گـ  سـ
 

ــرا   ــرد راهِ مـ ــم کـ ــو گـ ــر دیـ  اگـ
 

ــمار   ــزون از ش ــد ف ــالیان ش ــرا س  م
 

ــر   ــتهکم ــهریار  بس ــر ش ــیشِ ه  ام پ
 

 ز شاهی ندیـدم کـه زیـن گونـه راه    
 

ــاه   ــید و م ــه دادارِ خورش ــتی ب  بجُس
 

 کنــون گشــت کیخســرو آموزگــار 
 

ــار     ــدِ روزگ ــادا ب ــه زو دور ب  1«ک
 

از  رفتنفرهیختگان مزدیسنایی پس از آشکار کردن دست یافتن به توانایی بیرون  
یادآوری کردند که همة آنان در فرجام کارشان در ، به آزادگان چرخة زندگی گیتایی

  باید آن راه را برگزینند و بدان آرمان دست پیدا کنند: ،گیتی
                                                           

 .1661-1612، ب 346-344ـ شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 2
 .1655-1650، ب 346ـ شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 1
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 شــاه بــه ایرانیــان گفــت فرخنــده»
 

 سـت راه  که فـردا شـما را همـین    
 

 چو من بگذرم زین فرومایه خاک
 

 شــما را بخــواهم ز یــزدانِ پــاک 
 

... 
 

  
 

 شـاه به ایرانیـان آن زمـان گفـت    
 

 سـت راه  که فـردا شـما را همـین    
 

 هر آنکس کـه داریـد نـام و نـژاد    
 

 بـــه دادِ خداونـــد باشـــید شـــاد 
 

 مــن اکنــون روان را همــی پــرورم
 

 نـامی همـی بگـذرم    که بر نیـک  
 

 ســرای نبســتم دل انــدر ســپنجی  
 

 2«بدان تا سروش آمـدم رهنمـای   
 

بیرون رفتن بزرگان گریزی فرهیختگان کیش مزدیسنا، رها شدن کشورداری،  گیتی
گریزی،  زانگان مزدیسنایی به گیتیپرور از چرخة زندگی گیتایی، گرایش فر کیش

گسترِ  شهریاری جهان یکپارچگی پادشاهی ایران را دچار فروپاشی کرد و از دل کی
خسرو از آن فروپاشی  هایی خودسر پدیدار شدند؛ در داستان کی خسروی پادشاهی

سرزمین آزادگان یاد  خسرو به پهلوانان بزرگِ کی« دادنمنشور »گداز با نماد  جان
ساز سر برآوردن  شد که زمینه« لهراسپی»گرایی  زمین هم گرفتار واپس شده است. ایران

 بودند.« بهدینی»پروراننده و گسترانندة « گشتاسپیِ»جویان  جاه
ا خاموشی سنگینی فرمانروا شد و به درازفرانک آه کشید و خاموشی پیش گرفت. 

کشید. دشوار بود بپذیرم که فرهیختگان و فرزانگان کیش مزدیسنا با پیش گرفتن 
گرایی  ساز فروغلتیدنِ سرزمین آزادگان به واپس ای زمینه چنان رویکرد نابخردانه

پرسیدم که آیا تالش آنان برای بیرون رفتن از چرخة  بهدینی شده باشند. از خود می
شان در سپهر اَمشاسپندی خودخواهانه فرَوَهریش زندگی گیتایی و پیگیری روند واال

 نبوده است؟
زمین را به  که او پادشاهی ایران خسرو به یاد آوردم که در بخشی از داستان کی

  دهند: ی نشان میواکنش تند و تیزایرانیان  ،دسپار می لهراسپ

                                                           

 .1160-1161، ب 351-352ـ شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 2
 



  166**** * جنبش دادخواهی

 

ــده ایرانیــان» ــدرو مان  شــگفت ان
 

 برآشفت هر یک چو شـیرِ ژیـان   
 

 کسی در شـگفتی بمانـد  همی هر 
 

 که لهراسپ را شاه بایست خوانـد  
 

 ز پیش یالن زال بر پـای خاسـت  
 

 بگفت آنچ بودش به دل راهِ راست 
 

 چُنین گفـت کـای شـهریار بلنـد    
 

 سَزد گر کنـی خـاک را ارجمنـد    
 

 سرِ بختِ آنکس پُر از خاک بـاد 
 

ــاد   روان وُرا خـــاک تریـــاک بـ
 

 که لهراسپ را شاه خواند بـه داد 
 

 ز بیــداد هــرکس نگیــریم یــاد    
 

 به ایران چـو آمـد بنـزدِ زرسـپ    
 

 یی دیدمش با یـک اسـپ   فرومایه 
 

... 
 

  
 

ــر  ــدم گهـ ــنم، ندیـ ــژادش نبیـ  نـ
 

 بــرین گونــه نشــنید کــس تــاجور 
 

 ها بگفت چو دستانِ سام این سَخُن
 

 گـوی جفـت   شدند انجمن با سَخُن 
 

ــان  ــد از ایرانیـ ــی برآمـ  خروشـ
 

 شـاها میـان  که زین پـس نبنـدیم    
 

 نجوییم کـس بـزم و نـه کـارزار    
 

 2«چو لهراسپ را برکشد روزگار 
 

 شناساند: خسرو در پاسخ به واکنش تند ایرانیان لهراسپ را نبیرة هوشنگ می کی
 نبیره جهاندار هوشنگ هست»

 

 ...                                 »1 
 

شده بر  گرایی چیره چیستی واپس پردازان کهن دربارة به گمانم ارزیابی داستان
گریزی بزرگان کیش مزدیسنا و رها شدن کشورداری، درست  زمین در پی گیتی ایران

بوده است. روزگار لهراسپی فرهنگ ایرانی را تا روزگارِ هوشنگی واپس برد و به 
 ن بهدینی و به کار انداختن شمشیرِجویان گشتاسپی میدان داد تا با نهادینه کرد جاه

افروزی پیش بگیرند و زمینه را برای پیدایش  گستری جنگ اسفندیاری برای دین
  آماده کنند.« بَهمن»گون  دُژپادشاهی ضحاک

                                                           

 .1140-1118، ب 361ـ شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 2
 .1146، ب 350ـ شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 1
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یبان برآوردم و رو به فرانک به او یادآوری کردم پس از درنگی دراز سر از گر
 بخشی که سه بار گریختن ضحاک از بند و سه رهایی باورِ به پرسشم دربارة کهنکه 

 برافراشت، کمر راست کرد، آه کشید و گفت: کنند پاسخ نداده است. سر می نابودش
 کردم. چینی می جان، داشتم برای پاسخ دادن بدان پرسش زمینه ـ شهین

 هایم شکفت، سر جنباندم و گفتم: لبخند بر لب
 ای بماند برای زمانی دیگر. ـ اگر مانده شده
پاسخ  های بی اندیشم پرسش خسرو می تان کیهربار به فرجام داس ـ مانده نیستم...

 کنند. مغزم را درگیر خود میفراوانی 
ها با ایرانیان چنان رفتار کردند. خواهش  یابم چرا مزدیسنایی ـ من نیز درنمی

  بخش سخن بگو تا از این تلخکامی رها شویم. داستانِ سه رهایی کنم دربارة کهن می
با ساخته شدن پژوهشگاهی در البرزکوه،  ،شهریاری کاوسی ـ از روزگار کی

های  شناسی نهادیه شده بود و آزادگان دین و دینداری را از دیدگاه های دین پژوهش
ای  شهریاری خسروی به اندازه شناسی در روزگار کی کردند. دین گوناگون بررسی می

مردان،  نجویی دی ها بر پایة شناختی که از دین، جاه پیشرفت کرده بود که مزدیسنایی
گستری و همچنین فراز و فرودها در روند واالیش  پروری و دین فرایندهای دین

ای در زمینة  بینی دانشمندانه فرهنگ و دگرگونش شاروندی پیدا کرده بودند، پیش
مردان را بر  شود که دین ای نیرومند می اند که دین تازی به اندازه کرده 2هایی«هزاره»

با افتادن  های خردمند دریافته بودند که بین . آن پیشندنشا مردی می دین تخت شاه
ورزی،  فرهنگ و شاروندی در سراشیبِ اَپرماندهای بازدارندة پژوهشگری و دانش

بر پایة آن بپردازند؛ مغزشویانه  گستریِ دین کنند تا به دستی گشاده پیدا می مردان دین

                                                           

ـ هزاره: چیستی و کارکرد مفهوم هزاره در روزگاران باستان به درستی روشن نیست؛ با توجه به کاربرد واژة هزار در 2
مورد انتظار یا معمول توان گفت که هزار و هزاره به معنی زمانی بیش از اندازة  واژهایی مانند: هزارپا یا هزاردستان، می

 .، نه به معنی هزار سالبوده است
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ای  دن نیرومندی دین به اندازهبرای رسان دیوپرست جویان جاه، ورزانه دانش بینیِ پیش
ای خواهند  مند زمانی هزارهنیازمردی برپا کنند،  دین د با بسیج دینداران شاهنکه بتوان

 بود.
پایانِ گریزد، نخست در  ضحاک یا دین تازی سه بار از بند می ،بینی بر پایة این پیش

به گونة  ، کهشود هزارة یکم از سه هزارسالة چهارم که با پیدایش بهدینی آغاز می
ها به  ییضحاک را مزدیسنا« بودگی گرگ»شود.  گرگی درنده بر جهان چیره می

 سالة چهارم،وم از سه هزارهزارة د پایانِ کنند. بار دوم در ینابود م« هوشیدر»سپهبدی 
دست ضحاک هم به « ماربودگی»شود.  به گونة ماری گزنده بر جهان چیره می که

پایانِ هزارة سوم از سه شود. در  نابود می« هوشیدرماه» داری ها به درفش مزدیسنایی
کند  سر بلند می« شموغدیو اَ»یا  2«شموغمرد اَ»سالة چهارم هم ضحاک به گونة هزار

پیروان مزدیسنا با همراهی سوشیانس ضحاک  مردی بر جهان چیره شود. دین شاه باز تا
  کنند که دیگر سر برنیاورد. ای نابود می را به گونه

از سه  نزمی ساز رخ داده در ایران سرنوشتهای استانی با برخی رویدادببینی  ن پیشآ
بر پایة  رد.ی داپوشان و هم یخوانهمای  تا اندازه پانصد سال پیش تاکنون و هزار

های  ترین سروده شناسان بر این باور هستند که کهن شناختی، زبان های زبان پژوهش
. اگر این آوازها را سرودة 1اند کم سه هزار و پانصد سال پیش سروده شده اوستا دست

شهریارانی به شمار آوریم که به توانایی بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی دست  کی
گرایی لهراسپی که به  ان زمان سروده شدن آنها را با پیدایش واپستو یافته بودند، می

افروزانة اسفندیاری هم  گستری جنگ پیدایش بهدینی انجامید همزمان دانست؛ دین
. دو سر ضحاک هم از آشور و مردی بَهمنی آماده کرد دین زمینه را برای برپایی شاه

                                                           

 گذار مردِ دروغگو، فریبکار، بدعت ـ اشموغ: دین2
دانند، بر پایة برخی  سال پیش می 3600تا  3600ها را میان  شناسان قدمت زبان به کار رفته در سرودن گاث ـ زبان1

 وده است.سال پیش ب 3100ها حدود  های نوتر زمان سرایش گاث دیدگاه
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ستیز و ویرانگرِ کشورها  انِ زندگیگستر بابل سر برآوردند تا جهان با تاخت و تاز دین
 به آشوب کشانده شود.

های  ای پس از پیدایش بهدینی، زمانی که جهان گرفتار جنگ هزارهدر پایانِ 

از تبار  نیمروزیانِ پیرو مزدیسنا سر برآورد و با پیش  «یپارث کورشِ»ویرانگر بود، 

 یها به جنگ از منش و روش فرمانروایانِ آن روزگار، گرفتن منش و روشی دگرسان

گستری را بنیان گذاشت تا بستری  پایان داد و پادشاهی جهان «خوی گرگ»گسترانِ  دین

 .2بارور را برای شکوفایی فرهنگ و شاروندی آزادگان فراهم کند

گذاری پادشاهی هخامنشی به دست کورش بزرگ، آن پادشاهی  پس از بنیان

بزرگ استوار شد. « داریوشِ»هایی روزگاران باستان، با تالش  فرمانروایی دگرسان از

غان برای چیره شدن بر پادشاهی هخامنشی را ناکام کرد و با به راه داریوش تالش مُ

. های مزدیسنایی را استوار کرد های پادشاهی استوار بر آموزه پایه« کشان  مُ»انداختن 

های دیوپرستان تالش کرد  کردن پرستشگاه هم با ویران« خشیارشا» او، پس از

کامیاب نشد و با کشته شدنش  گستری را در هم بشکند که دین پروری و نهادینگی دین

جان به در برده از  گونه مغانِ مادیِ روش کشورداری هخامنشیان دگرگون شد؛ بدین

را برای گستری زمینه  پروری و دین کشانِ داریوشی دست به کار شدند تا با دین  مُ

 .آماده کنند مردی دیگری دین برپایی شاه

افروزی  ای از جنگ هزاره جهان پس از بنیان گذاشته شدن پادشاهی هخامنشی،

های پیش از سر  هایی مانند گزارش نمونه ،ها گستران دور بود و در گزارش جنگ دین

ر افروزان به کشتا هایی هم که جنگ برآوردن کورش کمیاب هستند، در جنگ

اند، گزارشگران کار آنان را نکوهش  همگانی و ویران کردن شهرها دست گشوده

  شود. گسترانه دیده نمی های دین ای از انگیزه اند و در هیچ کدام نشانه کرده
                                                           

 بنیان گذاشت.سال پیش  1652پ.م بابل را شکست داد و پادشاهی هخامنشی را  631ـ کورش بزرگ در سال 2
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خوانده شده به « مزدک»های  ی، مزدیسناییای پس از جهانداری کورشِ پارث هزاره
تا  2مردان زنده به گور شدند شده با دین جویی همدست مانند، به دست جاه بیای  گونه

 یبهدین مردانِ پس از چیرگی دین ایرانیان دریابند که باز ضحاک از بند گریخته است.
ای پیش رفت که  گستری آنان به اندازه ، دین1خواندند روانش می ی که اَنوشهبر پادشاه

چندی پس از کشتار  را یکسان نمایاندند. از سوی دیگر،« بهدین بودن»و « ایرانی بودن»
دوم ضحاک  ای پدیدار شد تا سرِ در میان تازیان دین تازه زمین، ها در ایران مزدیسنایی

هنگامی سه سر و سه پوزه هم از بیزانس سر برآورد؛  . سر سوم ضحاک3ِنمایان گردد
مردان بیزانسی دست  که فرمانروای بیزانس در آستانة شکست از پادشاه ایران بود، دین

خود، فرمانروای ناامید را به جنگ های انباشتة  ر شدند و با به کار انداختن گنجبه کا
بیش از پیش بر فرمانروایی  ،های چشمگیر برانگیختند و با دست یافتن او به پیروزی

 .4چیره شدندبیزانس 
با زبان شمشیر  باستانی کِاده دیژاَهمانند سر برآورده از میان تازیان  دین تازیِ

برد. فرهنگ و  کارش را پیش می« کشتن و غارت و سوختن»و با گفت  سخن می
ای  شاروندی آزادگان در هزارة پس از بنیان گذاشته شدن پادشاهی هخامنشی به اندازه

                                                           

میالدی در تیسفون به فرمان خسروقبادان زنده به گور شدند. فردوسی آن رویداد  611یا  618ـ مزدکیان در سال 2
 مانند را چنین گزارش کرده است: بی

 باغ بودبه درگاه کسری یکی »
 

 که دیوار او برتر از راغ بود 
 

 همه گرد بر گردِ او کنده کرد
 

 مرین مردمان را پراگنده کرد 
 

 بکِشتندشان هم بسانِ درخت
 

 «زبر پای و زیرش سر آگنده سخت 
 

 (344-341، ب 80-61)شاهنامة فردوسی، دفتر هفتم، ص 
 نشست.میالدی بر تخت پادشاهی  632ـ خسرو انوشیروان در سال 1
 میالدی سخن گفتن دربارة پیدایش دین تازه را آغاز کرد. 501ـ محمد، پیغامبر اسالم در سال 3
درپی ناامید شده و به فکر گریختن به کارتاژ بود، در پی به  های پی ـ هراکلیوس، امپراتور بیزانس که پس از شکست4

های بزرگی به دست بیاورد  ان به ایران بتازد و پیروزیهای کلیسای بیزانس توانست از راه ارمنست کار انداخته شدن گنج
 میالدی(. 516تا  513)

 



180   پادشاهی شهین

کرد و تندخویی هر تازی پابرهنة  پیشرفت کرده بود که هر تی  برّانی را کند می
خویی  مردان تازی گرگ روی دین بدین اندخت؛ ستیزی را از جوشش می فرهنگ

فرهنگ، منش  ،پیش گرفتند تا با ریختن زهر در کام ایرانیان« مارگونگی»وانهادند و 
به سوی مرگ در خاموشی خویانة آنان را دچار سستی و نازایی بکنند و  و روش آزاده

 د.ننبکشا
نابودی کشانده شده بود، هنگامی که فرهنگ و آزادگی ایرانیان به آستانة مرگ و 

فرهیختگانی آزاده سر برآوردند تا نیشِ دین تازی را بکشند تا پهلون کهنسال آزادگی 
نمیرد و زمانی پیدا کند برای رهیدن از سستی و ناتوانی برآمده از زهری که در کامش 

های آزادگان برای دور کردن مرگ و نابودی از فرهنگ ایرانی  ریخته شده بود. تالش
سرایش شاهنامه از سوی فردوسی به بار نشست و با برافراشته شدن درفش کاویان  با

 .2ماربودگی ضحاک از پای درآمد ،به دست آزادمرد خراسانی
و بازسازی آرام فرهنگ و شاروندی  ای پس از سرایش شاهنامة فردوسی هزاره

خود را از  بر آن شدند تابه سرداری پادشاهان پهلوی ایرانی، هنگامی که آزادگان 
ر برآورد و با انداختن س« اَشموغ مرد»تازی رها کنند، ضحاک به گونة  بندهای دینِ

دُژفرمانروایی زمین چیره شد و بر تخت  شور خردستیزی در سر دینداران، بر ایران
دیگر شیفتگان دین  ،زمین در ایران« یتمردی والی دین شاه»پس از سر برآوردن  .1نشست

را برپا « مردی امارتی دین شاه»و « مردی خالفتی دین شاه»تازی هم به تکاپو درآمدند تا 
گونه ضحاک سه سر و سه پوزة سر برآورده به گونة مرد اَشموغ نمایان  دارند. بدین

  دهد. شده و برای نابود کردن فرهنگ و شاروندی چنگ و دندان نشان می
فرمانروایی دُژآغاز  زمین از همان روزهای نخستِ شده بر ایران چیره مردانِ دین شاه

خویش دست به کشتار گشودند و با کشتن سپهبدان ارتش ایران چیستی خود را به رخ 

                                                           

 میالدی به پایان رساند. 2020ـ فردوسی سرایش شاهنامه را در سال 2
مردیِ جمهوری اسالمی جای  دین پس از بازگشت خمینی به ایران، پادشاهی پهلوی سرنگون شد و شاه 2161ـ در سال 1

 آن را گرفت.
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انداخته بر سر  سایه مردیِ دین گونی شاه دیگران کشیدند. نخستین کسانی که به ضحاک
 یروز جهان»درنگ در  زمین بودند که بی انایر« زنان آزاد و آزادة»آزادگان پی بردند، 

 بلند کردند.« دادخواهی» فریادِ« زن
زمین، رویکرد  چنگ انداخته بر فرهنگ و شاروندی ایران« مردی والییِ دین شاه»

گونة این دُژفرمانروایی اهریمنی  سایة بختک انگیزی دارد. زیرِ گرایانة شگفت واپس

های  اند، آئین های نابخردانة دیرین نوسازی شده تنها برگزاری بسیاری از آئین نه

اند تا زمان، توان و دارایی ایرانیان به جای  ای هم پی افکنده شده نوآورانة خردستیزانه

 شود. پروری و سازندگی در راه انجام کارهایی بیهوده هزینه فرهنگ

« عبل توخالی»فرمانروا شده بر سرزمین آزادگان هرگز از کوبیدن بر  مردیِ دین شاه

ها در  ترین گرایش با برانگیخته شدن پلیدترین و پلشتتراشی بازنایستاده است.  دشمن

ایرانیان بیش از همیشه گستران،  پروران و دین دل و مغزِ مردمانِ فروافتاده در دام دین

تا با هم  اند شده« خشم»و « کین»، «رشک»، «آز»، «نیاز»ستیزِ  زندگی پنج دیوگرفتار 

پراکنی  افروزی، دروغ کشی، جنگ کامگی، مردم و بر تبهکاری، ورن درگیر ستیز شوند

 .چشم ببندند« ستیز ایران»و « پرست تازی»پردة فرمانروایان  آشکار و بی ینمای و وارونه

ترین  گرایانه نیز ایرانیان را به واپسنداری انگیز خودبرترپ پراکندن اندیشة وَهم

های  ها گرفتار کرده است تا زمان، توان و دارایی بسیاری را در راه برگزاری آئین آئین

هایی  هزینه کنند. گرفتاری در بند آئین «پرستی نیاکان»مانده از روزگاران  جای به کهنِ

های  سازی، یادبودگیری سپاری، سوگواری، آرامگاه کشی، خاک شویی، مرده مانندِ مرده

 خودنمایانه و خودبرترنمایی. چشمی وهم اند برای چشم ابزارهایی شده ،درپی پی
راندن و خو« دانش»ان از مردان برای دور کردن ایرانی دین از سوی دیگر، تالش شاه

های  ان را به برگزاری دانسته یا نادانستة آئینبسیاری از ایشبه آنان، « سوف»
های  روی بزرگنمایی دربارة ویژگی فروکشانده؛ ازاین «پرستی فتیش»و  «پرستی آن»
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گونه  پیش گرفتن رفتارهای پرستشدر پی آن و  های پُرآوازه ها و سازه کسان، سرزمین
 .ی ایرانیان سایه انداخته استبر زندگ ،در برخورد با آنها

 دیوخوی، مردانِ دین شده از سوی شاه گونِ دیندارانِ برانگیخته آزاری تازیانه مردم
های نوین «پرستی توتم» را به سوی یی ایرانیانگرا و آشتی خواهی ، آرامشجویی آسایش

تگاه هایی که زیس هایشان را زیستگاه جانوران و گیاهان کنند، خانه کشانده تا خانه
 ای برای این جانداران نیستند. شایسته و بایسته

های  زمین بستری بارور فراهم کرده تا سوفیگری مردی چیره بر ایران دین شاه
داده رد ایرانیان های فریبنده به خو با پوشش های گوناگون«پرستی اِل»یا  رنگارنگ
 ورزی دانششده از پرسشگری، پژوهندگی و آزادگان دور گونه بسیاری از شوند؛ بدین
 بسا شوند؛ چه می 2شده های بزک«پرستی اِل»شیفتة به سادگی  یهای جادوی با نمایش

و  خردباختههای گوناگون که  کارانِ برتر در رشته آموختگان دانشگاه و ویژه دانش
سوفیان  کنند باورهای دینی یا سخنان و تالش می ندا فراگیری جادوی سیاه شده شیفتة

 .همان نشان بدهند های نوین این را با دانش
بالد و شاخسار  می «خون»بارِ دین تنها با  دانند که دارِ بی مردان به خوبی می دین شاه

کشی  فرمانروایی خود مردمدُژآغاز  ای نخستِروی از همان روزه بدین گستراند؛ می
، این دارِ به کشتار آزادگان گشودن دست های گوناگون با پیش گرفتند تا به بهانه

. کشتاری که بر بام النة مارپروری رو به خشکیدن را آبیاری کنند کهنسالِ
شد. در پی آن کشتارهای  ها فراگیر ها و خیابان گستران آغاز کردند، در زندان دین

د و برخی از آنان به دادخواهی نشدسوگوار  های بسیاری خانواده مانند، ددمنشانة بی
خروشی که بانگش در هیاهوی سرمستانة  . دادخواهی دردمندانه و بیدبرخاستن

دیندارانِ خودپیروزانگار گم شد و پس از فروخوابیدن آن هیاهوی پوچ پژواک یافت 
  .و جنبشی خروشان پدید آورد

                                                           

 های گوناگون های کهن و نو با خاستگاه ها و سوفیگری شده: عرفان های بزک پرستی الـ 2
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نِ ددمنشی که بیدادگری دمرا دین های پراکندة بازماندگان کشتارهای شاه دادخواهی
دگرگون شده است،  «جنبش دادخواهی»به  ، امروزشناسد مرزی نمی کشی آنان و مردم

ای مانند  های زنان و مردانِ آزاده ها و کوشش پیامد پیگیری گشایی که دگرگونی راه
به دور از که  رود به شمار می و... «مهدی اصالنی»، «ایرج مصداقی»، «رویا برومند»

کشتارها، از « داستان»گردآوری ، با و هوچیگری های نمایشی خودنمایی جویی، جاه
ها امروز دستاویزی باشند برای به  فراموش شدن آنها پیشگیری کردند تا همان داستان

 .2زمین کشان فرمانروا بر ایران دادگاه کشاندن مردم

                                                           

وانمود آن تواند به نشنیدن  ای بلند و رسا است که دیگر کسی نمی ایرانیان به اندازه« جنبش دادخواهی»بانگ ـ امروز 2
( در سوئد دستگیر شد، 56کشتار تابستان اندکاران  ، حمید نوری )یکی از دست«ایرج مصداقی»بکند. هنگامی که با تالش 

جنبش دادخواهی تربیونی جهانی به دست آورد تا بانگ دادخواهی و فریادِ آزادگان را به گوش جهانیان برساند. با ترور 
چراکه دیگر  ،های جمهوری اسالمی گشودند های دینی جنایت هم جهانیان به ناچار چشم به بنیان« سلمان رشدی»ناکام 
گوش بر بانگ دادخواهی ایرانیان و چشم بر به سادگی نند برای به دست آوردن منافع اقتصادی و سیاسی، توا نمی

 18، آبان 15، جنبش سبز، دی 66کشتارهای جمهوری اسالمی ببندند. با پیوستن دادخواهان کشتارهای دهة هفتاد، پاییز 
مردان را وادار بکند که از کشتار  دین تواند شاه میبه جنبش دادخواهی، این جنبش « زن، زندگی، آزادی»و خیزش ملی 
گمان، پایان دادن به کشتار ایرانیان آغازی خواهد بود برای خشکاندن  د. بینهای گوناگون دست بردار ایرانیان به بهانه

 مرز. مردی برآمده از آن و دست یافتن ایرانیان به آزادی و آزادگیِ بی دین بارِ دین، فروپاشاندن شاه دارِ بی
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کوچک و بزرگ زیبایی  2های شخانه پرتوافشان بود. بارشِ های از ستاره رآسمان پُ
شکافت و  ای بلند سینة تیرگی را می گاه شخانهکرد.  آسمان شب را دوچندان می
های  خوانی زدگی و آفرین کشاند. آواهای سرشار از شگفت نگاهم را به دنبال خود می

 ،شکست. روی زمین من و دوستانم خاموشی چیره بر کوهستان را در هم میدرپی  پی
راهش بارانی دوخته بودیم که چشم به  زیر آسمان دراز کشیده و چشم به شخانه

 نبودیم و آغازی شورانگیز داشت.
 مردانِ دین گوی درازدامنی که دربارة کشتارهای ددمنشانة شاهو پس از گفت

آلودی شدیم که همة ما را به  فرمانروا بر سرزمینمان داشتیم، گرفتار دلگیری خشم
روی زمین دراز کشیدیم و چشم به یکی پس از دیگری خاموشی و درنگیدن کشاند. 

آسمان به  کافتن سینةششخانة بزرگی نمایان شد و پس از . ناگهان دوختیم ها ستاره
ها شخانة رنگارنگ پدید آورد که شتابان خاموشی گرفتند و به  یکباره ترکید و ده

  ها آغاز شد. دنبال خاموشی آنها بارش شخانه
ها  ترکیدند و با ترکیدنشان ده برخی از آنها می گرفت. ها گاه تندی می بارش شخانه

نمود.  ناپذیر می بازی پندارپرور پایان شد. انگار جشنی برپا بود و آتش شخانه پدیدار می
                                                           

 سنگ ـ شخانه: شهاب2
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یده بودم. شدند که مانندشان را در خواب هم ند های گذرایی پدیدار می گاه رنگ
مانروا بر کوهستان بازی در خاموشی فر آن آتش چندان دراز به نگریستن زمانی نه

. فرانک هم و نشستم باران از جا برخاستم گذراندیم. با پایان یافتن ناگهانی شخانه
 نگاهی به پیرامونمان انداختم و پرسیدم:برخاست و نشست. 

 گوش کجاست؟ ینـ زرو
 دالرام و مهین هم برخاستند. بهناز گفت:

 ـ به سوی چادر رفت.
 گفتم:جز تاریکی قیرگون هیچ ندیدم. م. درنگ سر به سوی چادر چرخاند بی

 .بینم مینـ چیزی 
 دالرام گفت:

 ـ انگار سیاهی ما را در بر گرفته است.
فرناز و پریسا از جا جستند. بهناز هم برخاست. به پیرامونمان نگاه کردیم. هیچ 

 شد. پریسا پرسید: چیز دیده نمی
 ای؟ ای برایمان فراهم کرده جان آزمون تازه ـ فرانک

به دنبالش رفتم.  و برخاستمسوی چشمه رفت. به و  ، برخاستفرانک سر جنباند
به دنبالمان آمدند. فرانک کنار چشمه نشست، دست در آن  برخاستند و دیگران هم

 فرو برد و گفت:
 ـ سرد شده.

 چرخید و گفت: ناگهان از جا جست،
 ـ آتش.

 به سوی جایی که آتش برافروخته بودیم دوید و فریاد زد:
 ـ هیزم بیاورید.

به  م آتش خاموش شده است. مهینای گرم بود که درنیافته بودی پناه به اندازه جان
 ش دوید. خودم را به فرانک رساندم و پرسیدم:پشتی سوی کوله
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 ـ چه پیش آمده؟
 او که دست بر روی خاکستر گذاشته بود پاسخ داد:

 برایم پوشال بیاور.ـ نگران نباش. هنوز آتش زیر خاکستر زنده است. کمی 
پُر از هیزم از راه رسید و کنار خاکستر بر جای مانده از آتش  مهین با آغوشِ

دوستانم همه گرد  ام رفتم و با مشتی پوشال بازگشتم. پشتی به سوی کولهنشست. 
شد.  پناه داشت سرد می د. جانچی میرویش هیزم فرانک خاکستری نشسته بودند که 

ها چپاند و با انگشت  رانک دادم. او آرام آنها را زیر هیزمنشستم و پوشال را به ف
هایمان نشست. چشم به  کمی از خاکستر را کنار زد. با دیدن سرخی آتش لبخند بر لب

و  برای برافروخته شدنرویش دوخته بودیم و  و پوشالِ نمایان در زیر خاکستر آتش
هنگامی که آتش زبانه کشید و بر دامن پوشال  .کردیم شماری می دمآتش  زبانه کشیدن
آتش نگاه به بلندی گرفتن زبانة  م.نه جی  کشیدم و دست بر هم کوفتآویخت شادما

ام گذاشت، رو به او کردم، چشمانش گرد شده  کردم که پریسا دست روی شانه می
 بودند، پرسیدم:
 ـ چی شده؟

 آهسته گفت:
 گوش را ببین. ینـ زرو

گوش را دیدم که انگار سرش را از سوراخی بیرون آورده بود  زرین سر برگردانم و
نگریست. از جا برخاستم و به سوی او رفتم. جز سر شناور در میان سیاهی  و ما را می

آرام پیش آمد  جنبید، شد. دوستانم هم به دنبالم آمدند. سگ چهارچشم هیچ دیده نمی
جنبان دستم را بویید و لیسید.  دم ،دمدست پیش بر پیکر ناپیدایش پدیدار شد. نشستم،و 

. فرانک پیش رفت و دست در سیاهی نددست بر سر و پیکرش کشیدم، بسیار سرد بود
 درنگ دست پس کشید. پرسیدم: برد و بی فرو

 ـ چی شد؟
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 بیا خودت آزمایشش کن.ـ 
نشسته بر کوهستان را آزمایش کنم. تا دست در آن دود  برخاستم و پیش رفتم تا مه

سرمایی گزنده داشت. دست پس کشیدم. دوستانم سیاهی ناپدید شد،  ، دستمبردمفرو 
سوی  پناه را در بر گرفته بود بیازمایند. فرناز به که جان را هم پیش آمدند تا آنچه

دود  رد و به سوی مهشکن بازگشت، آن را روشن ک ش رفت و با چراغ مهپشتی کوله
. شد و گویا به یکباره نابود می رفت تر نمیروشنایی از دیوارة سیاه فرا گرفت. پرتو

در سیاهی فرو برد و  هیزمی برافروخته بازگشت، آن رام به سوی آتش رفت و با ادالر
یخ زده بود، دود هم از  در چشم بر هم زدنیدرنگ پس کشید. انگار هیزم فروزان  بی

 خاست. دالرام پرسید: آن برنمی
 ؟دیگر چیستـ این 

 پریسا گفت:
 گوش زمانی دراز درون این سیاهی بود. ینـ زرو

هایش  گوش کنار آتش دراز کشیده، سر روی دست ینهمه با هم چرخیدیم. زرو
 گذاشته و به آتش چشم دوخته بود. از فرانک پرسیدم:

 ـ این سیاهی چیره شده بر زمین چیست؟
ناخودآگاه سر چرخاندم و با دیدن آسمان لرزه . بلند کرد و به آسمان نگریستسر 

انگار  آسمان را آن گونه ندیده بودم.بر تنم افتاد و دهانم از شگفتی گشوده شد. هرگز 
های  ها و پدیده کهکشان توانستم چشمانم هزاران برابر بیشتر شده بود و می دوربینیِ

 را ببینم. ناباور پرسیدم: گوناگون کیهانی
 بینی؟ م تو هم میبین ـ آنچه من می

 ـ هرگز کیهان را چنین ندیده بودم.
 دالرام پرسید:

 بینید؟ ـ چه می
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 پاسخ دادم:
 ـ ژرفای کیهان را.

مرا به پرسش گرفتند تا دریابند چه  بهناز و مهین هم با دالرام همراه شدند و
سخن  دیدم ای که می ناشناخته های دانستم چگونه دربارة پدیده م. نمیبین چیزهایی می

هایی  به یاری واژهدیدم  های گوناگونی که می بگویم. تنها توانستم از ساختارها و رنگ
 سخن بگویم.نما  همسان

 دست به های گردنم درد گرفتن ماهیچه خشک کرد، با را گردنمنگرش به آسمان 
سرم گیج رفت و تلوتلو خوردم.  م. آرام سر جنباندم. نگاه از آسمان برگرفتم.شد گردن
 مرا پیش بردند و کنار آتش نشاندند. بازوهایم را گرفتند، درنگ بی و بهنازدالرام 

و  ای پُر از خشکبار بازگشت. مهین ها رفت و با کیسه پشتی دالرام به سوی کوله
ین کاسة چوبین و کاردی بزرگ که چند ها رفتند، مهین با به سوی کوله هم بهناز

تَپَنَگی چوبی نهاده بود بازگشت، بهناز هم هندوانه و انارها را آورد. زمان آن درون 
یکی  را یکی ی چوبیها . دالرام کاسهچرة شبِ چله را بیاغازیم فرارسیده بود که شب
م دست به سوی کسی دراز ابرد و پس از بیرون آوردن هر کد درون کیسه فرو می

ای به سویم دراز کرد، آن را گرفتم و  کاسهمالیدم که  کرد. داشتم گردنم را می می
ناز برگة هلوی بزرگی را از کاسة من برداشت، آن را به دندان فرسپاسگزاری کردم. 

 گرفت، نیمی از آن را کند و رو به فرانک گفت:
گذرد ارزش آن را ندارد که زمان و توانی برای  ها می به پندار من آنچه در آسمانـ 

ها بپردازیم، زمانی که آنچه  کار بیندازیم، چرا باید به آسمان سر درآوردن از آنها به
خواهم بدانم این سیاهی  یابیم. من می بینیم و درنمی گذرد را به درستی نمی در زمین می

 چیره شده بر زمین چرا و چگونه پدیدار شده و راه بیرون رفتن از آن چیست؟
 پریسا سر جنباند و گفت:

 هستم. رای ـ من هم با فرناز هم
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 فرناز افزود:

ی برایم مردی گفت دین ـ آنچه دربارة سه بار گریختن ضحاک از بند و برپایی شاه

پندارند پادشاهی هخامنشی همان  برخی پژوهشگران می، برانگیز بود بسیار اندیشه

. 2نمایانند خسرو می شهریاری کیانیان است، کورش بزرگ را هم کی پادشاهی کی

گویی سازگار نیست  ها می داستان با آنچه دربارة کهن چنین پندارهاییهرچند 

 .خواندی گسترانة بَهمَن دین های های جان به در برده از تازش یسناییدهخامنشیان را مز

 های پردازان کهن در داستان پرسشی که برایم پیش آمده این است که چرا داستان

 ؟اند یاد نکرده اهان مادی و هخامنشیبازگوشده در شاهنامة فردوسی از پادش

گذاری پادشاهی هخامنشی، پادشاهی فراگیری که همة  ـ به باور من پیش از بنیان

آزادگان و پیونددهندة  گرد بیاورد پدید نیامده بوده آزادگان را زیر فرمان یک پادشاه

ها بازگوکنندة روند واالیش  داستان روی کهن بدین بوده است؛« کیش»پیروی از 

های آنان.  اند نه رویدادنگاری پادشاهی فرهنگ و دگرگونش شاروندی آزادگان بوده

های بازگوکنندة رویدادهای  داستان ،های پهلوانی پردازی گمان در داستان هرچند بی

ها،  پادشاهی نروزگارا هایی برگرفته از رویدادهای فرهنگی و شاروندی با آرایه

  اند. سرزمین آزادگان آراسته شده پادشاهان و پهلوانانِ
پیدایش  پیامدهای پیدایش و گسترش بهدینی، با ها پس از بازگویی داستان کهن

پروران از آغاز  رسد که کیش به فرجام نیکی می ی پارثیها پادشاهی فراگیر مزدیسنایی
اند:  پنداشته آرمان بزرگِ گیتایی می ،یپروردن فرهنگ و ساختن شاروندفرایندهای 

جهان در پی آبادی  نهادگرا ای به گونه جویی که منشانه و آشتی ساختنِ پادشاهی نیک
روی  بدین ن را به سوی آزادگی راهنمایی کند؛باشد و با پاسداری از آزادی مردمان، آنا

همة آوازها، ها  گذاشته شدن پادشاهی هخامنشی، مزدیسنایی به باور من با بنیان

                                                           

  اند. ـ ابوریحان بیرونی از پژوهشگران قدیم و حسن پیرنیا از پژوهشگران جدید از این فرضیه سخن گفته2
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فراهم  2ای پرور خود را گرد آورده و دانشنامه پیشینیان کیش یها ها و نوشته سروده
 آن پادشاهی نوبنیاد را بشناسانند.اند تا پیشینة فرهنگی و شاروندی  کرده

شده در شاهنامة های بازگو داستان بخش پایانی کهناگر از چنین دیدگاهی به 
ها هم پیرو همان  از پادشاهی مادها و پادشاهی پارسیابم که  فردوسی بنگریم، درمی

از پادشاهی مادها با  پردازی رازمند و رمزنگارانه یاد شده است. الگوی داستان
به دست ها  پادشاهی پارث بنیان گذاشته شدن از اند. سخن گفته «همای»واژة  کهن

ای روم یا ه سرزمین که با چیرگی وی بریاد شده « داراب»واژة  با کهنهم کورش 
 .1رسد به پایان می« لیدیه»پیروزی کورش بزرگ بر فرمانروای 

 همان کورش بزرگ است؟ خواهی بگویی داراب شاهنامة فردوسی ـ می
 ـ آری.

  ـ پس دارا هم باید جانشین او باشد.
روش ی روم و مصر، آنان با اه ـ به گمان من پس از چیرگی ایرانیان بر سرزمین

رومیان و مصریان آشنا شدند و رویدادنگاری پادشاهی هخامنشی را با  رویدادنگاری
هایی که چون  ها آغاز کردند. رویدادنامه داستان نگارش کهناَپَرماندِ روشی دگرسان از 

اند در گذر روزگار و فراز و فرودهای پیش  برای همة ایرانیان ارزش فراگیر نداشته
های  نوشته و داستان شته، فلزنوشته، سفالنو اند و جز شماری سنگ آمده نابود شده
هنگامی که در بخشی  ها به جای نمانده است.جای کشور چیزی از آن پراکنده در جای

پروری را از  ها بر آن شده بودند که کیش از روزگار پادشاهی ساسانیان که مزدیسنایی
ای کیش ه سر بگیرند، برای بازسازی روند رویدادهایی که ایرانیان را از آموزه

روی آنچه  بدین شدند؛ های درخور رویاروی مزدیسنا دور کردند با کمبود یا نبود داده

                                                           

اند که در پی تازش اسکندر  ـ گفته شده که آن دانشنامه را بر روی دوازده هزار پوست گاو با خن زروین نوشته بوده2
 مقدونی به ایران نابود شد.

 پایتخت لیدیه را تصرف کرد.« سارد»پ.م  645کورش بزرگ در سال ـ 1
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از رویدادهای پادشاهی هخامنشی از زمان پادشاهی فرزند کورش تا تازش مقدونیان 
و سپس به نگارش رویدادهای  دارا بازگو کردندکوتاه دانستند را در داستان  می

 گرم شدند.روزگار پادشاهی ساسانیان سر
ها  های پادشاهی هخامنشی در پی تازش مقدونی توان پنداشت که رویدادنامه ـ می
روی در خداینامه از آن روزگاران یادی نشده است،  بدین اند، زمین نابود شده به ایران

خداینامه،  ها در کهن توان پرسید این است که چرا نگارندگان داستان پرسشی که می
 اند؟ ی پادشاهی اشکانی بازگو نکردهداستانی از رویدادها

ها بود  کانیان دگرسان از هخامنشیرو که منش و روش کشورداری اش ـ شاید بدان
 اند. نوشته نمی و آنان رویدادنامه

 ای نپرداخته باشند؟ چنان پادشاهی باشکوهی به چنین کار بایستهدر شود  ـ مگر می
اند و در زمانة پادشاهی آنان، پیرو  پادشاهان هخامنشی مزدیسنایی بوده گمان ـ بی
ورزان، پژوهشگران و  خردستا نگارش دستاوردهای اندیشه های آن کیشِ آموزه
آمده  فرهنگی و شاروندی کاری بایسته به شمار می های گوناگونِ ورزان در زمینه دانش

در « هپارث»ی خود به اَپَرماندِ ساختن نکیا نشان نیز همانند نیاکانِاست، چراکه هخام
و  2ها نامه ورزی، نگارشِ ورزی، دانش اندیشه جانزدیکی پایتخت پایبند بودند تا در آن

 سازی به گونة نهادینه پیگیری شود. نپشت گنج
 فرناز پرسید: های بسیار پدید آورد. و پرسش باز سخنان فرانک چالش برانگیخت

 دیگر چیست؟سازی  هپارث ـ اَپَرماندِ
ورزی،  دانشورزی،  پرسشگری، پژوهشگری، اندیشهای برآمده از  کیش فراوردهـ 
اندیشة نیک، گفتار نیک  ر شدن ازادم با برخوردپروری و سازندگی است تا مر بینش

خود را واالیش بدهند و جهان را به سوی آبادی روزافزون  فرَوَهرو کردار نیک، 
مردان  مردیِ دین دین پیش ببرند. پس از پیدایش کیش مهر و در هم شکسته شدن شاه

                                                           

  ـ نامه: کتاب2
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های روزگاران پیشدادی بنیان  گسترانندة دینِ تازی، کشورداری نوینی بر پایة آزموده
 گذاشته شد.

از پویایی چاکرای چهارم در پیوند پروران  پیدایش کیش مهر با فراتر رفتن کیش
از بند  گردآمده در انجمنِ برمایه شناسان بود، چراکه با رها شدن موبدان و ستاره

 پیشاضحاکی آنان منش و روشِهای سوفیانة پرورانندة دیوپرستی،  ها و آئین گرایش
پروری و سازندگی  ورزی، بینش دانش ورزی، اندیشه استوار بر پرسشگری، پژوهندگی،

ریزی  های کیش نخستین بودند نوسازی کردند تا بتوانند دانش و بینشی پی را که بنیان
ای که  کنند که از سویی شایستگی پرورش فرزندان آزادگان را داشته باشد، به گونه
خواهانی توانایی بنیان گذاشتن کیشی نو را به دست بیاورند؛ از سوی دیگر بتواند داد

آزمایی کیش نو آماده  خرد بپروراند که زمینه را برای خیزش و جنگ آشنا با آثن
 کنند.

را  ای روندی هفت پایه مهرپرستانآموزش و پرورش  گذاران کیش مهر برای بنیان
برسانند. « پیری» به پایة« کالغی»ریزی کردند تا به یاری آن آزادگان را از پایة  پی

های  شد که در آن مهرپرستان رهاشده از گرایش امیده مین« یپارث»پایة پنجم 
ورزی  دانش ورزی، اندیشه سوفیگرانه، با پرداختن نهادینه به پرسشگری، پژوهشگری،

ها  پروراندند و دستاوردهای خود را در نامه پروری، اندیشه، دانش و خرد می و بینش
 .دبستن های گوناگون به کار می سازهنوشتند یا در ساختن  می

مگی و به خودکاجانشین او، نوذر، پس از به سر آمدن زمانة پادشاهی منوچهر، 
 بیدادگری گرایید. فراموش شدن منش و روش منوچهری در روزگار فرمانروایی نوذر

 زمین برپا کرد: جوش و خروش در ایران
 چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت»

 

 ز کیــوان کــاله کیــی برفراشــت 
 

 داد بــه تخــت منــوچهر بــر بــار
 

ــار داد   ــن را و دین ــد انجم  بخوان
 

ــار    ــی روزگ ــد بس ــرین برنیام  کــه بیــدادگر شــد ســر شــهریار  ب
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 ز گیتی برآمـد ز هـر جـای عَـو    
 

 جهان را کَهُن شد سر از شـاه نـو   
 

 هـای پـدر درنوشـت    چُن او رسم
 

 ابا موبـدان و ردان شـد درشـت    
 

 همه مردمی نزد او خوار گشـت 
 

 گشـت دلش بر ره گنج و دینـار   
 

 یکایـک سـپاهی شـدند    2کدیور
 

ــدند    ــاهی ش ــزاوار ش ــران سَ  دلی
 

 چُن از روی گیتی برآمد خـروش 
 

 1«جهانی سراسر برآمد به جوش 
 

زمین  تا برای خواباندن آشوب برپا شده در ایراننوذر از زال یاری خواست 
درخواست اندیشی کند، هنگامی که زال راهی ایران شد، ایرانیان نزد او رفتند و  چاره

کردند بر تخت پادشاهی آزادگان بنشیند، زال درخواست ایرانیان را نپذیرفت و میان 
  آنان و نوذر آشتی پدید آورد.

زمین بر آن شدند که آموزش  توان گفت که پس از آن رویدادها، بزرگان ایران می
بر  ای نشستنای بر های کیش مهر را نهادینه سازند تا پادشاهان شایسته و پرورش آموزه

« ری»روزگارِ نوذری که شهر  روی در پایتختِ بدین تخت پادشاهی پرورش پیدا کنند؛
نامیدند تا در آنجا مهرپرستان به  3«هپارث»وهشگاهی ساخته شد که آن را پژ بود

                                                           

 ـ کدیور: کشاورز2
 .8-2، ب 186یکم، ص ـ شاهنامة فردوسی، دفتر 1
« پارس»اند که در زبان فارسی دری به گونة  خوانده می شد پارث ساخته می« پارثه»ـ پارث: سرزمینی را که در آن 3

قباد  پایتخت نوذر بوده است. سپس کی« ری»درآمده است. نخستین سرزمینی که در شاهنامة فردوسی پارس خوانده شده 
ده ها پارس خوان داستان روی دومین سرزمینی که در کهن به پایتختی برگزید؛ بدین« ری»را به جای شهر « اصطخر»شهر 
 بوده است:« اصطخر»شده 

 وُزانجا سُوی پارس اندرکشید»
 

 ها را کلید که در پارس بُد گنج 
 

 گاه آنگاه اصطخر بود نشستن
 

 «جایگه فخر بود کیان را بران 
 

 (261-268، ب 365)شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 
در آن داستان دربارة کجا بودن پایتخت نیست، اما ای  یاد شده، نشانه« پارس»که چند بار از  کاوس هم بااین در داستان کی

کاوس سخن  گاه کی عنوان نشستن به« آذرگشسپ»در نزدیکی آتشکدة « بغداد»در داستان جنگ بزرگ کیخسرو از شهر 
شده است؛ چراکه  کاوسی آذربایجان پارس خوانده می توان گفت که در روزگار کی اند؛ بر پایة همین نشانه می گفته

   شود که برای دیدن نیای خود از شهر ری به بغداد برود: گردد، بر آن می خسرو از ترکستان بازمی ه کیهنگامی ک
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ای آموزش یابند و پرورده شوند که پس از چیرگی یافتن بر پنج دیوِ نیاز، آز،  گونه
                                                                                                                              

  
 دو هفته به ری نیز بخشید مرد»

 

 سیم هفته آهنگِ بغداد کرد 
 

 هیونان فرستاد چندی ز ری
 

 سُوی پارس نزدیک کاوسِ کی 
 

... 
 

  
 

 شاه چُنین گفت خسرو به کاوس
 

 کردگار از که جوییم راهجز از  
 

 بیابان و یک ساله دریا و کوه
 

 برفتیم با داغ دل یک گروه 
 

 به هامون و کوه و به دریای آب
 

 نشانی ندیدیم از افراسیاب 
 

... 
 

  
 

 نیا چون شنید از نبیره سَخُن
 

 یکی پندِ پیرانه افگند بُن 
 

 بدو گفت: ما همچُنین بر دو اسپ
 

 آذرگشسپبتازیم تا خانِ  
 

 سر و تن بشوییم و بَرَسم به دست
 

 پرست چُنان چون بود مرد یزدان 
 

 ابا باژ با کردگار جهان
 

 به زمزم کنیم آفرین مِهان 
 

 بباشیم بر پیش آتش به پای
 

 یزدان بود رهنمای مگر پاک 
 

 به جایی که او دارد آرامگاه
 

 «ی داد راه نماید نماینده 
 

 (1108-1250، ب 322-308دفتر چهارم، ص )شاهنامة فردوسی، 
خسرو بدون همراه سوار بر اسب  کاوس و کی ای نزدیک بوده که کی که بغداد به آذرگشسپ به اندازه با توجه به این

 اند. در آذربایجان بوده« هپارث»توان گفت که بغداد و  ند، میرو بدانجا می
 آذربایجان بوده است: توان گفت که در روزگار او پارث آن می ه بر پایةخسرو نشانة دیگری هم هست ک در داستان کی

 که بر کشور پارس بودند شاه»
 

 «کاله مَنوشان و خوزانِ زروین 
 

 (214، ب 268)شاهنامة فردوسی، دفتر چهارم، ص 
سرزمینی بوده که از خسرو  ه در روزگار کیشمار آوریم، بر پایة این بیت پارثبه « مانایی»اگر منوشان را برابر با تمدن 

« پارسواش»و « پارسوا»های آشوری دربارة  گرفته است. این گمان را آنچه در گزارش آذربایجان تا خوزستان را در بر می
؛ اند دهیاد کر« پارسوا»و که در آن از پ.م( بر اورارت 835-844سوم )« شالماناسار» . کتیبة پیروزی2کند:  آمده تایید می

پ.م که  512ای از سال  به. کتی3؛ آمده «پارسوا»پ.م( بر ماد که در آن نام  681-820« )اداد نیراری». کتیبة پیروزی 1
 اند. دهرا آور« پارسواش»در آن نام 

اند. در بخشی از داستان دارا که بازگویی داستان  سخن نگفته خسروی تا داستان دارا از پارث کی از سرآمدن روزگار
 اند: های زیر فرمان پادشاهی هخامنشی است، از پارس و اسطخر یاد کرده ها به سرزمین تازش مقدونی

 چو بشنید دارا که لشکر ز روم»
 

 بجنبید و آمد بدین مرز و بوم 
 

 برفتند از اسطخر چندان سپاه
 

 که از نیزه بر باد بربست راه 
 

 همی داشت از پارس آهنگ روم
 

 «کز ایران گذارد به آبادبوم 
 

 (55-54، ب 634فردوسی، دفتر پنجم، ص )شاهنامة 
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های سوفیانه  سه پایة زیستی، در پایة چهارم رهایی از گرایشرشک، کین و خشم در 
پروری و  ورزی، بینش برسند و با پرداختن به دانش« یپارث»ه پایة را بیاموزند و ب

به « کی»هایی شایسته شوند که از میانشان برترین «کی»آموختن زیر و بم سازندگی، 
بازگو شده در شاهنامة فردوسی، های  داستان در کهنروی  بدین پادشاهی برگزیده شود؛

 .اند سخن گفته «پارس»از « نوذر»برای نخستین بار در داستان 
که توان ایستادگی یابد  هنگامی که نوذر درمیزمین،  پس از تازش تورانیان به ایران

بروند و شبستان او  د که به پارثبه عوس و گستهم فرمان دان را ندارد، در برابر دشم
 :ببرند تا به دست تورانیان نیفتدرا به البرزکوه 

 شما را سُوی پـارس بایـد شـدن   »
 

 شبســـتان بیـــاوردن و آمــــدن   
 

 کـوه  وُزآنجا کشیدن سُـوی رابـه  
 

ــروه   ــردن گ ــرز ب ــوه الب ــدان ک  ب
 

ــد  ــپاهان روی ــه راه س ــدر ب  از ای
 

 2«وُزین لشکر خویش پنهان روید 
 

در ، زال که پادشاهی نوذرن در روزگار های ایرانیان از تورانیا تشکس در پی
پادشاهی نیمروز یا ایالم،  ی بوده است برای سخن گفتن ازنمادهای ایرانی  داستان کهن

 ،شود که برای رهاندن آزادگان از چند دستگی پدید آمده در روزگار نوذری بر آن می
اسپ را بر تخت را دگرگون کند. او نخست زَو پسر عهم آزادگان روش کشورداری

زال پس  روی نشاند که در بازگرداندن باروری به کیش مهر ناکام ماند، بدینپادشاهی 
ستم پروانه بدهد تا برای پس راندن تورانیان از سویی به ر از مرگ او بر آن شد که

 را بر تخت پادشاهی« کی»برترین  شایسته و بایسته برگزیند؛ از سوی دیگر« اسپی»
بنیان خود را بازیابد؛  یوستگی کیشنشاند تا کشور یکپارچکی و پ می آزادگان

یافته در  های پرورش میان اسپاز « رخش»را پس از برگزیده شدن  روی رستم بدین
 را برای نشستن بر تخت پادشاهی 1«کواتان کوی»فرستد تا  به البرزکوه می های زال، گله

  رد.بب «ری»به  سرزمین آزادگان

                                                           

 .148-145، ب 302ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
 دقبا واژة کی کواتان: ریخت اوستایی نام ـ کوی1
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 پریسا پرسید:
 ؟اند خوانده یپارثاند  روی که مزدیسنایی بوده بدان را ها ی هخامنشیگوی ـ می

 ـ آری.
نشانة دو گونه « میترَ»و « میثرَ«های  در واژه« ت» و« ث» هایواژ پیشتر گفتی کهـ 

اند، یکی  اند که مهرپرستان پیش از پیدایش کیش مزدیسنا به آنها پایبند بوده پیمان بوده
 «پارتی»آیا اشکانیان که  دیوها؛ بر پایة آن دانش،پیمان با اَثوراها و دیگری پیمان با 

 اند؟ اند دیوپرست بوده شده خوانده می
پیدایش  پس ازاند.  بوده« میترپرست»ـ آری. اشکانیان مانند دیگر ایرانیانِ پارتی 

شهرنشین شتابان از میترپرستی بازمانده از روزگار چیرگی  ایرانیانِ که بااین کیش مهر،
اندازه که توانستند کیش مزدیسنا را بنیان  ، بدانندزمین دور شد راندین تازی بر ای

بگذارند، ایرانیان کوچگر که دسترسی چندانی به دستاوردهای شهرنشینان در 
 های دانش، بینش و سازندگی نداشتند، همچنان به دیوپرستی پایبند مانده بودند. زمینه

پادشاهان هخامنشی،  اریپس از کشته شدن خشیارشا و دگرگونی روش کشورد
گستری بپردازند و تا جایی نیرومند  پروری و دین توانستند با دستی گشوده به دین مادها

 های دیوپرستانه آلوده کنند؛ آئین شوند که پادشاهان هخامنشی را نیز به باورها و
در کنار نام « میترَ»و « اَناهیتا»نام  «دوم اردشیر»روی در زمان پادشاهی  بدین

 .2دها نگاشته ش نوشته در سنگ« مزدااَثورا»
های تاخته به  در نبرد با مقدونی یهخامنش پادشاهواپسین های  در پی شکست

ها، پس از کشته شدن داریوش سوم به دست  پارث های زیر فرمان پادشاهی سرزمین
ام ها را به دست گرفتند و سرانج ها فرماندهی جنگ با مقدونی ی، پارترثبزرگان پا

                                                           

اند:  یاد شده، در همدان و شوش پیدا شده« میترَ»هایی از اردشیر دوم که در آنها از  نوشته هایی از چنین سنگ ـ نمونه2
A

1
Ha  وA

1
Hb  وA

1
Sd  اما در کتیبةA

1
Sa  اند. نوشته« میثرَ« »میترَ»به جای 
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های پارتی دست باال پیدا کرد و پس از به دست آوردن  خاندانی از میان خاندان
های چشمگیر توانست تاج و تخت پادشاهی سرزمین آزادگان را به دست  پیروزی
 .اند ؛ خاندانی که اشکانیان خوانده شدهبیاورد

ها و  ها، رومی هلنیبهدینان،  های ها با باورها و آئین پارت های باورها و آئین
پس از آشنایی با  روی پادشاهان اشکانی بدین های بسیار داشته است؛ همسانیها  مقدونی

های از دست رفته و  برای بازگرداندن سرزمیندند که بر آن ش زمین، تازندگان به ایران
بر « آپولون»ود را جانشین خبرانگیختن مردمان روم به همراهی با پادشاهی اشکانی، 

پادشاه اشکانی را به جای  خود نگارة 2«پول»روی روی در  انند، بدینماینن بزمی
 هایی که به رومیان یا در نامه دادندنشان  1«سنگ اومفالوس»آپولون، نشسته بر 
و به  3ی را بازپس بدهندهای هخامنش سرزمین که خواستندنوشتند، از آنان 

 های خود بازگردند. سرزمین
تواند گواهی بر درستی گمانِ نپرداختن اشکانیان به  سخنان نمیـ هیچ کدام از این 

 رویدادنگاری باشد.
دانیم چرا در خداینامه داستانی از روزگار  گویی. ما به درستی نمی ـ درست می

  پادشاهی اشکانیان نبوده است.
کردیم تا درازترین شب سال را به سر کنیم و با سر  گو میو خوران گفت چره شب
های پایانی را برداریم.  زمین گام سپیده برای رسیدن به فرازِ بلندترین چکاد ایرانزدن 

های فرهنگی و شاروندی از آغاز فرمانروایی  دربارة دگرگونی اندیشی هم پس از
« یکمِ یزدگرد»های مزدیسنایی در زمان پادشاهی  اشکانیان تا پدیدار شدن گرایش

                                                           

 ـ پول: سکه2
ـ اومفالوس: بر پایة فرهنگ هلنی سنگ اومفالوس نماد تخت فرمانروایی بر گیتی بوده است که آپولون که خداوند 1

 نشسته است. شد، بر آن می فرمانروا بر گیتی پنداشته می
 که اردوان دوم به امپراتور روم فرستاده بود و تاسیتوس از آن یاد کرده است.ای است  هایی، نامه ـ نمونة چنین نامه3
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باز از زمین به ، 3خواندند می 1«دَفر»و  2«بزهگر»مردان بهدین او را  ساسانی که دین
را دربارة چیستی سپهرِ اَمشاسپندی به پرسش  فرانک ها روی کردم و سوی آسمان

 گرفتم و پرسیدم:
هایی  چگونه جهانی است؟ چه ویژگیخورشیدپایه سپهر اَمشاسپندیِ فراتر از ـ 
مردمانی که از چرخة  کنند؟ آیا همة ها در آنجا چگونه زندگی میفرَوَهردارد؟ 

 کنند؟ اند در آن سپهر توانایی آفرینشگریِ کرانمند پیدا می زندگی گیتایی بیرون رفته
گوش  اش برداشت، نگاهی به آن و نگاهی به زروین فرانک برگة زردآلویی از کاسه

 انداخت و رو به دالرام پرسید:
 چره ندادی؟ گوش شب جان، چرا به زروین ـ دالرام

 ..به سرم. ـ اِوا خاک
 دالرام از جا برخاست و گفت:
 ـ کمی درنگ کن تا بازگردم.

زمانی بازگشت و کاسة رویینی را که  ها رفت، پس از کوتاه به سوی کولهشتابان 
وید آن را فرو ج فرانک که برگة نهاده در دهانش را می آورده بود کنار آتش نهاد.

  در پاسخ به پرسشم گفت:اش دراز کرد و  برد، دوبار دست به سوی کاسه
                                                           

 ـ بزهگر: گناهکار2
 ـ دفر: فریبکار1
مردان و بزرگان  های دین ـ  پس از کشته شدن مرموز یزدگرد )کشته شدن در اثر لگد اسبی وحشی(، با وجود کارشکنی3

خواندند، تاج و تخت پادشاهی را به دست  می« گور»مردان او را  که دین« بهرام پنجم»شده با آنان،  جوی همدست جاه
ای بارور برای نوسازی منش و روش مزدیسنایی فراهم کند. او هم فرجامی همسان  زمینه« شادزیوی»آورد تا با رواج دادن 

های  وزهای مرموز درگذشت )ناپدید شدن به هنگام تالش برای شکار گور(. گرایش به آم پدرش داشت و به گونه
های پیروز یکم از هپتالیان بیشتر شد و در زمان پادشاهی قباد یکم به جنبشی فراگیر تبدیل شد  مزدیسنایی در پی شکست

جوی قباد سرکوب  مردان با فرزند جاه شناسیم، جنبشی که در پی همدست شدن دین که آن را به نام جنبش مزدکیان می
ها، پیوند ایرانیان با ساسانیان به سستی  مزدیسنایی یی و کشتار ددمنشانةگرا ه از واپسشد. در پی آن سرکوب برآمد

 زمین آماده کرد. گرایید و زمینه را برای چیرگی تازیان بر ایران
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ها فرَوَهرو چگونگی زندگی  خورشیدپایهـ دربارة چیستی جهان مینوی فراتر از 
 دانم. هیچ نمی در آنجا

ها  ها برای بازگشت به زندگی گیتایی برایمان سخنفرَوَهرـ پیشتر از آماده شدن 
گزینند یا  برمیهای زندگی پیش رویشان را یا خودشان  که ویژگی ای؛ از این گفته

گزینند. آیا اَثوراها همان مردمان بیرون رفته از  اَثوراهای هماروانشان آنها را برمی
 چرخة گیتایی هستند؟

تر از  نتایی به جهان تاریکی است، در گیتی روشنترین الیة جهان ثپَ ـ گیتی نزدیک
ترین  روغف کمدر برابر  یی مانند خورشیدها ها چیزی نیست، روشنایی ستاره ستاره

. در جهان ی مانند روشنایی همین آتش در برابر خورشید استاَثیرروشنایی گیتی 
ی هستند، درخشش اَثیرهای  ترین پدیده ی جانداران پرتوافکناَثیری هم کالبد اَثیر

کالبد مردمان نیز بر درخشندگی دیگر جانداران گیتایی برتری دارد. هنگامی که 
او به  فرَوَهرِیافتنی در گیتی برسد، وخشیشن  دست شِن پایة واالیتریمردم به باال

ی اَثورا یا برترین روشنایی به چشم اَثیرکند که در جهان  ای افزایش پیدا می اندازه
از  یا خورشیدپایه نتایی یا جهان فراگیتاییآید. روشنایی در الیة دوم جهان ثپَ می

دانیم و بینندگان آن جهان از  ای دیگر است که ما دربارة چیستی آن هیچ نمی گونه
ای  ها در چرخهفرَوَهرهایش هم ناتوان هستند. در آن جهان نیز  بازگو کردن ویژگی

در  فرَوَهرپندارم واالیش  کنند. می پیگیری می را میان الیة دوم و سوم روند واالیش
هایی که در الیة فرَوَهرار و روندی همسان داشته باشد، پس های واالتر هم ساخت الیه

یابند از  ای که واالیش می چرخه در بسا خود ، چهبینیم دوم آنان را اَثورا می
 ها باشند.فرَوَهرترین  فروغ کم

 پریسا سر جنباند و پرسید:
ای اَثوراهایی هستند که توانایی آفرینشگری کرانمند دارند و  ـ پس در هر الیه

های مینوی واالیش بیشتری پیدا کنند بر توان آفرینشگری  هرچه اَثوراها در الیه
 شود. کرانمند آنان افزوده می
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آنها  ،دهبندی کر فرهیختگان کهن، آفرینش کرانمند را در شش شاخه دسته ـ آری.
 یافتنی هستند. دست اند که در زندگی گیتایی مشاسپند نامیدهرا شش اَ
توانیم به توانایی آفرینشگری در هر  ا در زندگی گیتایی هم میخواهی بگویی م ـ می

 شش شاخة اَمشاسپندی دست پیدا کنیم؟
 ـ آری.

واژه  نَ است یا به زبان امروزی اندیشة نیک، آیا این کهنـ نخستین اَمشاسپند وُهومَ
 گوید؟ آفرینی سخن می از توانایی مردم برای اندیشه
های آفرینش ما در  هستند برای سخن گفتن از توانمندیهایی  ـ آری. اَمشاسپندان نام

های  شود تا به یاری اندیشه پروری آغاز می ورزی یا اندیشه که با اندیشه شش شاخه
پدید بیاوریم که در جامة بهترین را شده بهترین پادشاهی یا اَشاوهیشتَ  پرورده نیکِ

سازِ  تواند زمینه کشورداری میشود؛ بهترین  گونة کشورداری یا خشَثرَوَئیری نمایان می
تر شدن سپندارمذ زمین شود که پیامدش، جهش در دگرگونش و واالیش  درخشان
ساز بیرون رفتن سپندارمذ از  تواند زمینه خواهد بود؛ جهشی که می های زمینیفرَوَهر

 چرخة زندگی گیتایی شود.
 گویی؟ ـ چه می

، زمین نیز نابود ن ستارهمرگ ای ـ روزی خورشید ما خاموش خواهد شد، پس از
ای از واالیش  د. پیش از فرارسیدن آن رویداد ناگزیر، باید سپندارمذ به پایهوش می

 رسیده باشد که بتواند بدون نیاز به پیکر گیتایی زندگی کند.
  گویی. یابم چه می ـ درنمی

 های شایسته و بایسته برای که ویژگی مانند زمین 2«انیاَختراَپ»ـ در زندگی 
رسد که همه یا بیشتر  اند، زمانی فرامی پروردگارِ زندگی گیتایی شدن را داشته

                                                           

 : سیارهاَخترـ اپ2
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رسند که برای  ای از پیشرفتگی و واالیش می های گردآمده در آنها به پایهفرَوَهر
. در آن کرانه، نیازمند زندگی و ابزارهای گیتایی نخواهند بود بی پیگیری روند واالیشِ

ی شناور اَثیری خود از کالبد گیتایی خویش، در گیتی اَثیرزمان با جدا کردن کالبد 
 شوند. می

 گویی. ـ باز درنیافتم چه می
روشنگری کند، هرچه بیشتر فرانک پس از کمی درنگ تالش آغاز کرد تا 

از آمد.  های بیشتری برایمان پدید می شدیم و پرسش تر می کوشید همة ما سردرگم می
توانست   دریافت چیستی و چگونگی زندگی فراگیتایی ناتوان بودیم؛ فرانک هم نمی

برایمان دریافتنی شوند. پس  که ای در سخنانش بگنجاند آنچه در مغزش بود را به گونه
از گذشتن زمانی دراز به بگومگو، سخن گفتن دربارة چیستی و چگونگی زندگی 

کردیم و پرسشگری دربارة رسیدن مردم به پایة فراگیتایی را به زمانی دیگر واگذار 
 آفرینشگری گیتایی را از سر گرفتیم.

هایی که  هایمان گفت که پس از پیدایش زمین با ویژگی فرانک در پاسخ به پرسش
نتاییِ های ثپَفرَوَهرداد، گروهی از  بدان شایستگی پروردگارِ زندگی گیتایی شدن را می

 آغازیانیِ زندگیاند تا در آن  های آفریننده بدان پیوسته ریخام با راهنمایی و پشتیبانی پ
ایش زندگی آمیزشی آماده ة ساختار گیتایی پدید بیاید و زمینه برای پیدکنند دگرگون

ران آمیزنده نیز بستری بارور برای آغاز روند دگرگونش فراهم ساختند تا شود؛ جاندا
نار دگرگونش، روند واالیش نیز پذیرندة هوش و رای و خرد پدید آید و در ک مردمِ

ای از دانش، بینش و  چندی پس از آغاز واالیش مردمان، گروهی به پایه .پدیدار شود
توانمندی دست یافتند که توانستند به شایستگی بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی 

 اَثوراهای فرازمینی بهگونه اَثوراهایی زمینی پدید آمدند و  دست پیدا کنند؛ بدین
 پیوستند تا آفرینشگری گیتایی در زمین را بیازمایند.

 فرناز پرسید:
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های  آفریده شناسیم، می روی زمین ی که امروزهای خواهی بگویی برخی پدیده ـ می
 اند؟ هگیتایی داشت زندگی خسروی مانند ما از روزگار کی مردمانی هستند که پیش

 ـ آری.
 هایش گرفت و گفت: فرناز سرش را میان دست

 ـ واااای.
 پریسا گفت:

از دست دادن زمان و توان و پندارم سخن گفتن دربارة این چیزها بیهوده  ـ من می
کنیم مانند گرد  یا پندارپروری ها سخن بگوییم و پنداربافی است، هرچه در این زمینه

 یابیم اهد گرداند و هرگز درنمیما را به جایی که هستیم بازخو ،خود چرخیدن
 .هایی واالیش پیدا کند تواند به چنان پایه که میچیست  فرَوَهر

 شانه باال انداخت و افزود:
ی را نداریم، توانایی اَثیرتنها هنوز توانایی دریافت و اندریافت چیستی گیتی  ـ نه

 ایم و بینشمان ژرفایی ندارد. دیدن آن روی گیتی را هم به درستی پرورش نداده
 رو به پریسا گفتم:

های  ـ پریساجان، سخن گفتن دربارة این چیزها بیهوده نیست، ما باید همة کُنج
ها  چه دانیم، خودمان را بشناسیم و دریابیم چه میگذشته و اکنون تاریک و ناشناختة 

دانیم. فراموش نکن که توانایی ما وابسته به اندازة دانایی ماست، پس برای شناختن  نمی
ازة برخورداریمان از آگاهی و دانایی روشن شود. تنها با دست اند ، بایدهایمان توانمندی

آرمان برگزیدة زندگیمان را  توانیم استوار بر آن می یافتن به خودشناسی و خودباوریِ
خود را انجام دهیم  های بایسته و شایسته خویشکاری بشناسیم و برای دست یافتن بدان،

تر و فراتر  و جهان را گامی پیشوگرنه نخواهیم توانست خودمان، دیگران، زمین 
 ببریم.

به  یمان چیست.خویشکاردانیم  میایم و  پندارم آرمان زندگیمان را دریافته ـ من می
ای که دربارة چیستی و کجایی آنها هیچ  کرانه های بی جای سرگردانی در آسمان
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ود و باید جای پای خود در زمین را سفت کنیم تا بتوانیم برای رهایی خ دانیم، نمی
بندهای کهن و نویی را بگسالنیم که همة زمینیان را از پیشرفت، دگرگونش  ،دیگران

 دارند. و واالیش بازمی
ـ تنها راه سفت کردن جای پایمان در زمین و گسالندن بندهایی که از آنها سخن 

چند و چون، چرایی و چگونگی رویدادهایی است گویی، فراگیر کردنِ آگاهی از  می
دهند و روی خواهند داد. تا زمانی که آگاهی از  اند، روی می روی داده که در زمین

چیستی و کارکرد دین و کیش فراگیر نشود، هرچه بسازیم ناپایدار خواهد بود. 
مانند به پادشاهان  ای هشداردهنده است، بنیان آن پادشاهی بی پادشاهی هخامنشی نمونه

مردان و  روزگار پادشاهان بزرگ، دین روی با سر آمدن مزدیسنایی وابسته بود؛ بدین
 ه کردند و آنچه آنان ساخته بودندهای آن بزرگان را پنب دینداران بسیاری از رشته
ها  گستران، چراکه اندیشه و روش کشورداری مزدیسنایی ابزاری شد در دست دین

 گونه که بایسته و شایسته بود میان مردمان کوچه و بازار گسترش نیافته بود. آن
های  همگانی نشود و مردم کوچه و بازار با روش مروز هم اگر اندیشة مزدیسناییا

مردان  زندگی و سامانة کشورداری برآمده از آن آشنا نشوند، هرچه را که بسازیم، دین
 وار آنان، نابود خواهند کرد. دیر یا زود با برانگیختن نادانی دینداران و بسیج گله

ویژه ساختن ابزارهای پیونددهندة  سازندگی، به امروز دانش و توانمندی ما در
توانیم به یاری آنها آگاهی و  ای پیشرفت کرده که می پراکن به اندازه مردمان و سخن

؛ آموزش و پرورشی همگانی برای گسترش دهیم انایی را به سادگی در میان مردماند
ورزی در  دانش ورزی و های پرسشگری، پژوهندگی، اندیشه افزایشِ توانایی در زمینه

توانیم آگاهی، دانایی و توانایی مردمان را  میان مردمان کوچه و بازار. با این کار می
 .بسته شود« مردی دین شاه» بازگشتِ که برای همیشه راهِ بدان اندازه باال ببریم

پرور و  دین مردانِ دین شاه در چنگو نهادهای آموزشی ها  ـ تا زمانی که رسانه
یم آموزش و پرورشی فراگیر برای همگانی کردن توان نمی گستر باشد دین دیندارانِ
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پس  های برآمده از آن سازماندهی کنیم. اندیشة مزدیسنایی و آشنا کردن مردم با روش
 مردی فرمانروا بر کشورمان است. دین نیازِ رسیدن به چنان آرمانی برانداختن شاه پیش
برآمده از آن را همگانی  های اگر نتوانیم آشنایی با اندیشة مزدیسنایی و روش ـ

 بار دین نخواهد انجامید. مردی به خشک شدن دار بی دین کنیم، برانداختن شاه
 مردی برپا باشد خشکاندن این دار شدنی نیست. دین ـ تا زمانی هم که شاه

 فرانک گفت:
مردمان با  هرگاه اند؛ بارها آن را خشکاندهها  ـ شدنی است پریساجان؛ مزدیسنایی

گرایش پیدا دوستی به  جویی دور شده و ستیزه وند، ازارزش آزادی و آزادگی آشنا ش
ز ریشه بکنیم این بار باید آن را ا ردگی و خشکی خواهد شد.کنند باز دین دچار پژم
 هایمان است. خویشکاری مردی تنها یکی از دین برانداختن شاه تا دوباره جوانه نزند؛

 زمانی درنگ سر بلند کرد و پرسید: پریسا چشم به آتش دوخت و پس از کوتاه
ای گسترش دهیم که بتواند  پنداری بتوانیم انجمن دوستی آزادگان را به اندازه ـ می

 ؟مردی پیشگیری کند دین شاه از بازسازیبرای همیشه 
ترانیم و توانمند سازیم که بتواند ای بگس ـ در گام نخست باید آن را به اندازه

ای فراهم خواهیم کرد  زمین را براندازد؛ سپس زمینه شده بر ایران مردی چیره دین هشا
پروری و  مردپروری، چرخة دین مرد بشکند؛ با شکستن دین که چرخة پدید آمدن دین

 گستری هم شکسته خواهد شد. دین
 گفت: جنباند وهایی خندان سر  و لبچشمانی درخشان  فرناز با

جان. اگر هم بتوانیم انجمن دوستی آزادگان را به  بین هستی فرانک بسیار خوشـ 
مردان، همة  دین مزدور شاه پرستانِ ای گسترش بدهیم که جز روزبانان و شب اندازه

مردان را از  دین توانیم شاه ایرانیان با چیستی و کارکرد دین و کیش آشنا شوند، باز نمی
فرمانروایی پایین بکشیم. ما با کسانی رویارو هستیم که در باورشان زندگی دُژتخت 

است؛ بهشتی که در « بهشت»هیچ ارزشی ندارد و برترین آرمان زندگیشان راه یافتن به 
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مردان فرمانروا بر کشور  دین پایان هیچ نیست. شاه بی« هرزگیِ»و « خوری مفت»آن جز 
کشی  که در مردم هستند« سیاهی پاسدارانِسپاه »مانند ضحاکِ باستانی دارای 

توانند با به کار انداختن  می ستیزانِ تشنه به خون کارآزموده هستند؛ همچنین این ایران
برای سرکوب ما بسیج از دیگر کشورها  کش را های کشور، مزدوران مردم سرمایه

رسیدن به کنند. این دیوانگان شیفتة راه یافتن به بهشت آنچنانی هستند و در راه 
 آرزوهای پلیدشان به هر گونه ددمنشی دست خواهند گشود.

ترین دستاوردهای  گویی. ما با ضحاکی رویارو هستیم که به پیشرفته ـ درست می
های گوناگون  در زمینهورزان دسترسی دارند. ما نیز باید مانند نیاکانمان  دانش

 های بایسته و شایسته را به دست بیاوریم. آمادگی
 سر جنباند و گفت: فرناز

به  ای، داستان ضحاک بسیار سخن گفته ویژه کهن ها، به داستان ـ تاکنون دربارة کهن
روی بود که  باور من اگر مهرپرستان توانستند به چیرگی ضحاک پایان بدهند، بدان

توانستند نیروهایشان را در سه بخش سازماندهی کنند و هماهنگ با هم کار را پیش 
ی که خویشکاری نمادی بوده برای سخن گفتن از سازمان «فرانک»ار من، ببرند: به پند

های ویژه و  گی، شناسایی کودکان و نوجوانان دارای تواناییکنند هماهنگ ،ریزی برنامه
سازمان دیگری « کاوه»داد.  انجام می را فراهم کردن زمینة آموزش و پرورش آنان

که سرانجام جنبشی شد و « دادخواهی» شدگان به بوده برای کشاندن بازماندگان کشته
سخن گفتن از  هم نمادی بوده برای« فریدون»مردمان را به خیزشی همگانی کشاند. 

 پرورد تا نیروی سرکوبگر ضحاک را در هم بشکنند. را می انرزدارگُ سازمانی که
 فرانک لبخندزنان سر جنباند و گفت:

 گویی. میگمان چنین بوده که  رای هستم. بی ـ با تو هم
ـ پس در کنار گسترش انجمن دوستی آزادگان برای همگانی کردن دانشِ شناسانندة 
چیستی و کارکرد دین و کیش، نیازمند بنیان گذاشتن سازمانی هستیم که بتواند 

 رزدارانی توانمند پرورش بدهد.گُ
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 گویی. ـ درست می
ای در کالبدشان  تازهفرناز و پریسا از پاسخ فرانک برانگیخته شدند. انگار جان 

های نوجوانان  ها و توانمندی گرایشدربارة  کرد و فرناز آغاز به سخن گفتند. دمیده ش
های گوناگون رزم و رزمندگی سخنانی گفت که برایم  ویژه دخترها در زمینه به

گوش  موس زروین کردم که آوای موس تازگی داشت. داشتم سخنان او را گوش می
 کشاند.نگاهم را به سوی او 

و خواب از سر  ههای بریان بوی خوشی از کاسة رویین برخاست با گرم شدن گوشت

شده  نهاده جنبان به کاسة رویینِ ه و دُم، نشستهاز جا برخاست ه بود؛گوش پراند زروین
ای برداشت،  ها، تکه ت. دالرام پس از سنجیدن گرمی گوشتنگریس کنار آتش می

گوشت را  و نزد او رفت سگ چهارچشم برخاست،گوش را نزد خود فراخواند.  زرین

گوش گذاشت و  زروین ور کرد، در برابراز دستش گرفت. دالرام کاسه را از آتش د
 سرش را نوازش کرد.

های  تا دربارة گرایش را به پرسش گرفت ، اوفرناز پس از شنیدن سخنان فرانک
و دربارة نیاز به سازمان داد که ا تر شود. سخنان فرناز نشان می دخترهای نوجوان آگاه

خوران به سخنان دانشجوی بلندپروازی گوش  چره شب .است رزداران بسیار اندیشیدهگُ

بسیار  ستیزانِ چیره بر دانشگاه شده از سوی دانش از چارچوب ساخته دادیم که می
 کار شدن نبود. رفته بود و تنها در پی ویژه فراتر

جویانة  های رزم ، گرایششهری و برون شهری درونهای  سخنان فرناز دربارة رزم
شب از نیمه گذشته بود و  به درازا کشید. های دوستانة نوجوانان گروه دخترها و

نمایاند. مهین هم با نهادن  کرد، سرما خودی می فروکش می کشی آتش هرگاه زبانه

 افزود تا سرما را بتاراند. بهناز کارد به دست شد و هیزم بر آتش بر فروزش آن می
وگوی فرانک و فرناز  های هندوانه گفت قاچ ید. با دست به دست شدنربهندوانه را 
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ای از  رزداران فروکش کرد. فرناز با دندان تکهدربارة چگونگی سازماندهی سازمان گُ
گوش را فراخواند و دستش را پیش  ای که در دست داشت کند و زروین قاچ هندوانه

 برد. رو به او پرسیدم:

 خورد؟ کنی دختر؟ مگر سگ هندوانه می میـ چکار 

 خورد! ـ وا! چرا نمی

آغاز به گوش برخاست و به سوی فرناز رفت، هندوانه را از دست او گرفت،  ینزرو

ولوچة  راه انداخت. به خنده افتادم، آب هندوانه از لب شوروپ جویدن کرد و شاراپ

به لیسیدن جویده بود گوش سرازیر بود؛ سگ چهارچشم پس از فروبردن آنچه  ینزرو

 اش پرداخت. دالرام گفت: ولوچه لب

 ـ انگار هندوانه دوست دارد.

گوش دراز کرد. سگ زیبا آن را  اش کند و دست به سوی زروین ای از هندوانه تکه

گرفت، با جنبیدن فکش باز چکیدن آب هندوانه از دهانش آغاز شد. سر جنباندم و 

 گفتم:

 خورد. میدانستم سگ هندوانه هم  ـ نمی

 فرناز پرسید:

 ای؟ ـ تاکنون سگ نداشته

 ها نیست. ـ نه... شهر جای خوبی برای سگ

 گویی. ـ راست می

پس از خوردن هندوانه، بر آن شدم که انارها را هم بخوریم. از بهناز خواستم 

اناری به من بدهد، اناری از کنار پایش برداشت و به سویم پرتاب کرد. مهین هم کارد 

کارد را  تم داد. سر و ته انارم را بریدم و از دو سو بر پیکرش کارد کشیدم.را به دس

به فرانک دادم و به آرامی انارم را شکافتم و مانند همیشه از دیدن سرخی و زیبایی 
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انارم را کنار پایم روی زمین گذاشتم،  هایم شگفت. نیمة ها لبخند بر لب هچیدمان دان

 را در دهان گذاشتم و گفتم: ای از نیمة دیگر کندم، آن دانه
 انگیز است. های انار بسیار شگفت ـ چیدمان دانه
 فرناز گفت:

 رز است.ـ الگوی بسیار خوبی برای سازماندهی سازمان گُ
 رز؟ـ سازمان گُ

 زیرکانه خندید و گفت:
 مردان چه نامی بهتر از گُرز؟ دین ندة دستگاه سرکوبگر شاهکارکنـ برای سازمان نا

 کنم که به جنگ و جنگاوری بیندیشی. مهربان و آرام هستی، باور نمی ـ تو بسیار
 بهناز گفت:

. درونی انباشته ناپذیر است بینی پیش خاموش فریبنده و ـ فرناز مانند کوه آتشفشانی
 از خشم دارد.

 ـ چرا؟
خواست. فرناز  بهناز به خواهرش چشم دوخت، انگار برای سخن گفتن پروانه می

 گفت:
پسندیدم، پسرها هم  های دخترانه را نمی بازی ،بودم بسیار بازیگوش ـ در کودکی
انداختم و  کاری راه می کتک ،زدم بازیشان را به هم می من هم گرفتند، مرا به بازی نمی

بهانه  م و بهناز هر کس پیرامونم بود بابهانه و بیجز مادر .زدم می شانپروا کتک بی
در دلم  آزارها آنکه خشمی  .زد زبان میو زخم  گفت ، ناسزا میکرد سرزنشم می

 .شد شدم بیشتر می چه بزرگتر میهر انگیخت برمی
شکند،  گیرد، گاه سر می شود تا چیزی نشکند آرام نمی هنگامی که خشمگین میـ 

 گاه دست و پا.
 پریسا خندید و گفت:
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پنداشتم از آرزوهایش  گفت می هایش سخن می کاری گاه در خوابگاه از کتکهرـ 
گشتیم، سر کوچة خوابگاهمان پنج مرد  یک روز که از دانشگاه بازمی گوید. سخن می

. هایمان را خواستند و کیف ه و چاقو داشتند راهمان را بستندکلفت که غدار گردن
که  آن کیفم را به آنان بدهم که فرناز مرا پس کشید و بیخواستم  می بودم،ترسیده 

ام را دربیاورم و روشن کنم، زورگیرها  تا گوشی سخنی بگوید با آن مردها درگیر شد.
 دند.کر ه بودند و ناله میبا سر و رویی خونین روی زمین افتاد

 ـ پنج مرد؟
 ـ بسیار ورزیده و چابک است.

 فرناز خندان سر جنباند. بهناز گفت:
ای  ـ روستایمان دبیرستان نداشت، هنگامی که در دانشگاه تبریز دانشجو بودم هفته

آغاز کرد، آمد تا به باشگاه رزمی برود، از زمانی که دبیرستان را  دو روز به شهر می
 پرداخت. اکنون در سه رشته پایة استادی دارد. آموزی به ورزش می بیش از دانش

 ـ آفرین بر تو.
 بهناز افزود:

 نویسی کرده است. باشگاه تیراندازی نام چند ماه پیش همـ 
 ـ تیراندازی با کمان؟

 ـ هم کمان، هم تنفگ.
 رو به فرناز پرسیدم:

 دهی؟ ـ آموزش هم می
 سر جنباند. پریسا گفت:

 شود. دل و ترسناک می گیر، سنگ ـ هنگام آموزش دادن بسیار سخت
باال بروی، اکنون پای دماوند  توانستی گیر نبودم از یک تپه هم نمی ـ اگر سخت

 هستی و فردا بر فرازش خواهی ایستاد.
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رویش  ها را پیش هایش را به هم چسباند، دست پریسا سر جنباند، کف دست
. فرناز هم همان کار را کرد و برای پریسا سر فرود آورد. گرفت و سر فرود آورد

 ن کرد و گفت:دوستی و پیوند آنان رنگ و بویی دیگر داشت. پریسا رو به م
جز پرداختن نارنجی و زودرنج بودم.  پیش از آشنایی با فرناز بسیار ترسو، نازکـ 

که مانند فرناز از کسانی  به ساز زدن و آواز خواندن سرگرمی دیگری نداشتم و
بسیار دوستش  ترسیدم می که از فرناز این گریختم، با داشتند می جوش پُرجنب رفتاری
 .داشتم

 سر جنباند و گفت:فرناز خندان 
 ـ بسیار تُپل بود.

 هایش را از هم باز کرد تا اندازة چاقی پریسا را نشان بدهد، سپس افزود: دست
 ـ مادرش او را درست نپرورده بود، من درستش کردم.

 پریسا خندید و گفت:
ـ روزی که فرناز با آن مردها درگیر شد و ناکارشان کرد، خواهش کردم به من 

 دانشگاه روی روبه های خیابانی فردایش مرا به میانة درگیریموزاند. هم رزمیدن بیا
نتوانستم هنگامی که سواران سیاهپوش تازش آغاز کردند برد، رهایم کرد و رفت. 

دستگیر شدم. در  به خوابگاه نبگریزم، از سرکوبگران کتک خوردم و هنگام بازگشت
 هرگز مانندشان را نشنیده بودم؛ه هایی شنیدم ک ، دشنامام کردند شکنجه بازداشتگاه

 آمد. سپوزیشن خواب به چشمم نمی چند روز از ترسِ
 رو به فرناز پرسیدم:

 ـ چرا چنان کاری کردی؟
توان در یاد گرفتن هنرهای رزمی پیشرفت کرد.  ای نیرومند نمی ـ بدون انگیزه

هنگامی که پس از چند  شد. پریسا با خشم و نفرت بیگانه بود، باید با آنها آشنا می
هفته به خوابگاه بازگشت انباشته از خشم و نفرت بود. تا از راه رسید فریادزنان و 

 زنان موهایم را کشید. توانست جی  ناسزاگویان مرا زیر مشت و لگد گرفت و تا می
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 پریسا خندید، سر جنباند و گفت:
ار مو هم از سرش نتوانستم یک ت ش نباشد،تن خواست سر به دلم می که بااینـ 
 بکنم.

 افزود: وآه کشید 
بازجوهایم را  مهای خُفتکدر  ، هنوزاز آن آزمونِ تلخ گذشته سیزده سالکه  بااینـ 
 .پرم درند، ترسان از خواب می م را می، هر بار تا پیراهنکنند ام می شکنجه که بینم می

 تلخکامش کرده بودندهایی که  ن و سرشار از اندوه از شکنجهپریسا با آوایی لرزا
 شیفتگی بهتخم  مادرشکه  دل را اندوهگین کرد. دختری ساده ها گفت و همة ما سخن

با  ،ساز و آواز را رها کرده ،اشته بود، پس از آن آزمونِ تلخدر دلش ک را ساز و آواز
پس از پایان سخنان پریسا،  اندیشد. کشی می دلی سرشار از خشم و نفرت تنها به کین

 بهناز گفت:
سوزد، اگر دریابند به زودی با چه کسانی رویارو  می مردان دین ـ گاهی دلم برای شاه

 گمان بسترشان را خیس خواهند کرد. خواهند شد، بی
 فرناز گفت:

کشنده است، یکی از آنان هم جان به در زا و  بیماری« ویروس»مانند « مرد دین»ـ 
خواهیم به آزادی  اگر می»ستیزی و کشتار بازخواهد گشت.  ببرد، دیر یا زود فرهنگ

 «.را نابود کنیم مردان همة دینو آزادگی پایدار دست پیدا کنیم، باید 
 گفتم:

شوند از  مردان هم اگر با چیستی و کارکرد دین آشنا ودگر نیستیم، دینـ ما ناب
 گستری دست برخواهند داشت. ی و دینپرور دین

 ای؟ مردان سر و کار داشته تاکنون با دینـ 
 ـ نه.

مردان جانورانی ددمنش  ـ پس سخنانت از سر ناآگاهی و نداشتن شناخت است. دین
ستیزی،  ستیزی، زن زندگیوارشان با  زیست انگل پنداری کسانی که . میو دیوخو هستند
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نمایی،  وارونهپراکنی،  دروغ افروزی، جنگ تراشی، ، دشمنپنداریرترخودب هرزگی،
اگر چنین خوری درآمیخته ناآگاه از چیستی و کارکرد دین هستند؟  گویی و مفت یاوه
 پنداری شایسته نشستن بر تخت پادشاهی نیستی. می

 فرانک گفت:
پیوستن به مردان آگاهانه و با شناخت  دینجان هرگز فراموش نکن که  ـ شهین

 ند.شاب بخشی از سیاهی تا اند سیاهی را برگزیده
 ای آب به آسیاب اهریمن ریختن است. ـ کشتن مردم به هر بهانه

 پریسا پرسید:
های  ها را بکشیم؟ آیا نباید پشه نباید ویروس مشوی ـ آیا هنگامی که بیمار می

 خونخوار را بکشیم؟
 !ویروس و پشه گوییم نه ـ ما از مردم سخن می

 تر است. از ویروس و پشه هم پست «آخوند»ـ 
توانید چیزی  هایی نمی مایه ـ انباشته از کینه، نفرت و خشم هستید؛ با چنین دست

  .اند بسازید مردان ساخته بهتر از آنچه دین
نخست باید اند،  اش برای خود کاخ ساخته اند و بر ویرانه ویران کرده خانة ما راـ 
مردان شدنی نیست.  ؛ این کار هم بدون نابودی دینبیدادگری را ویران کنیم کاخ این

 توان شکست: را نمی« علسم»روزگار فریدونی روزگار گرزداران است، بدون گرز این 
 علسمی که ضحاک سازیده بـود »

 

ــود   ــده ب ــمان برفرازی  ســرش برس
 

 فریــدون ز بــاال فــرود آوریــد   
 

 که آن جز به نـام جهانـدار دیـد    
 

 وُزان جادوان کانـدر ایـوان بُدنـد   
 

ــد    ــوان بُدن ــرّه دی ــامور ن ــه ن  هم
 

 سرانشان به گرز گران کرد پست
 

 جادوپرسـت  نشست از بـرِ گـاهِ   
 

 نهــاد از بــرِ تخــتِ ضــحاک پــای
 

 2«به پیروزی و رای بگرفت جای 
 

                                                           

 .316-313، ب 66ـ شاهنامة فردوسی، دفتر یکم، ص 2
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 م:پرسیدسر جنباندم، آه کشیدم و 
 ؟ان دور کنیمدار داشتن به دیندسترسی ـ بهتر نیست به جای کشتن، آنان را از 

 ـ چگونه؟
 توانیم همه را زندانی کنیم. ـ می

 اند؟ خوری کرده ـ تاکنون کم مفت
 فرانک گفت:

مردان وابسته به گزینش  ـ بگومگو نکنید دوستان، چگونگی برخورد با دین
مردی در آیندة کشورمان هیچ جایی نخواهند داشت، بسته  خودشان است. دین و دین

پرهیز انجام  ها یا در روندی آرام و خشونت مردان، زدودن این آلودگی گزینش دینبه 
خواهد یافت یا همانند درمان به روش کاردپزشکی خونین و دردناک خواهد بود. 

 ناگزیر باید نابودشان کنیم. مردان جنگ با آزادگان را برگزینند، به اگر دین
گنجید که چنان زن  نمی مرچشم دوخته بودم؛ در باوزده به فرانک  شگفت
 مهین گفت:ای هم از کشتن و ویران کردن سخن بگوید.  فرهیخته

هایی برآمده از مردساالری هستند، ما نیازمندِ  ـ پستی، بدکارگی و ددمنشی ویژگی
شناسم که روی دست  پایان دادن به مردساالری هستیم؛ مردان تبهکاری را می

 باید کرد؟ اند؛ با آنان چه مردان برخاسته دین
 فرناز گفت:

را به  مردان پدیدآورده و دینداران زاری هستند که دین ـ آنان برآمده از لجن
زار، چنان مردانی  مردان و خشکاندن لجن اند. پس از نابودی دین پاسداری از آن واداشته
 هم پدید نخواهند آمد.

 گفتم:
جویی،  ری، ستیزهـ منش و روش مردساالرانه جهان را گرفتار تبهکاری، نابراب

توانیم و  افروزی کرده است، ما که منشی دگرگونه داریم نمی تراشی و جنگ دشمن
 های مردساالرانه را برای رسیدن به آرمانمان به کار ببریم. نباید روش
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 فرناز گفت:
 شود. جان، مردها تنها زبان زور سرشان می ـ شهین

بند زنجیرهایی هستند که  گویی نیست، مردها هم در شوری که میاین ـ آش به 
 مردساالری پدید آورده؛ آنان نیز زندگی خوب و خوشی ندارند.

ای دیگر  کند، آنان زندگی و جهان را به گونه مغز مردها مانند مغز ما کار نمیـ 
گرا هستند، هرگاه به چیزی بند کنند، برای بهترین و برترین  سویه یابند. یک درمی

گذارند؛ با دست یافتن به جاه و خواسته هم  زیر پا میچیز را  هشدن در آن کار هم
های گوناگون دیگران را به  پندارند و به روش خود را خدایگانی شایستة پرستش می

دارند؛ یکی همسر و فرزندانش را، دیگری کارمندان و کارگرانش  پرستش خود وامی
ة مردمان را، سومی مردمان یک کشور را؛ برخی هم در پی به بندگی کشاندن هم

 زمین هستند.
 ش و پرورش نادرست است.زگرایی مردان برآمده از آمو سویه ـ یک

 فرانک گفت:
ها مردمانی همسان هستند نه یکسان. همة  جان. مردها و زن گونه نیست شهین ـ این

همة ما هم دارای دو سو  خردِ ی داریم که زنانگی یا مردانگی ندارد، آثنفرَوَهرما 
خرد را به  مانند کنیم و آثن «افزار سخت»است. اگر پیکر ـ کالبد زنانه و مردانه را به 

 یشخببه کار گرفتن  بازیابی و برای توان گفت که پیکر ـ کالبد مردانه ، می«افزار نرم»
 .نیست کارآمد افزار نرماین  از

 ت.توان گف ـ همین سخن را دربارة زنان نیز می
پیکر ـ کالبد  دانی که میکارکردِ پیکر ـ کالبدهای مردانه و زنانه یکسان نیست. ـ 

زنان نیز دارند، فراتر از این  های مردانه را زنانه چندکاره است. همة توانایی
هایی دارند که برخی دور از دسترس  ها و توانایی گی، زنان ویژهای همسان ویژگی

سرودخرد درست و پیوسته در آنان پدید  تنها با گوشان هم مردان هستند، برخی دیگر
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خرد  پیکر ـ کالبد زنانه برای برانگیختن سوی چپ آثن د.نمان د و پایدار مینآی می
روی زنان بیش از مردان به نیکوکاری،  کارآمدتر از پیکر ـ کالبد مردانه است؛ بدین

همکاری، سازندگی و اندیشی،  داری، ازخودگذشتگی، همدلی، هم مهرورزی، خویشتن
 آبادگری گرایش دارند.

پروری و سازندگی خویشکاری زنان بوده  دانم که در روزگاران کهن فرهنگ ـ می
گمانم که مردان در روزگار مادرساالری جز بارور کردن زنان، پاسداری از  است. بی

وزه ایم؛ امر اند. از آن روزگاران بسیار دور شده روستاها و شکار کارکردی نداشته
خوانی در مردها هم  های زنانه می مردان و زنان بسیار همسان هستند، آنچه ویژگی
 هست و در برخی مردها بیش از زنان نمایان است.

سرودخرد  اند که از گوشان گویی، از دیرباز تاکنون همواره مردانی بوده ـ درست می
رآمده از سوی راست های مردانة ب اند بر گرایش بنیان برخوردار شده و توانسته کیش
ورزی و  ورزی، پژوهندگی، دانش که پرداختن به اندیشه بااین خردشان چیره شوند. آثن

کند،  سازندگی، خوی شکارگری و جنگاوری را در چنین مردانی سست و ناتوان می
ماند و هرگاه  جا می به آن خوی مردانه همواره همانند آتش زیر خاکستر در درونشان

روی تا زمانی که در بر پاشنة مردساالری  زبانه خواهد کشید. بدین بر آن دمیده شود
ور، دانشمند و سازنده بیش از دیگر مردان ترسید،  سخن چرخد، باید از مردانِ می

جو شوند، توانایی  های دینی بچرخند و جاه چراکه اگر چنین مردانی به سوی بنیان
 وری و دانش، از آنان ویرانگرانی افسارگسیخته خواهد ساخت. برآمده از سخن
است، نه  نهمنش و روش مردساالراآنچه باید نابودش کنیم رای هستم،  ـ با تو هم

 اند. مردانی که خوی مردمی را گم کرده
 توان خوی درندگی را از گرگ گرفت. ـ هرگز نمی

 ـ مردان گرگ نیستند فرنازجان.
تر هستند. اگر دوست نداری  ـ آخوندها و پاسدارانشان از هر گرگی درنده

 هایشان را بکشیم. نابودشان کنیم باید راهی پیدا کنی که دندان



  326***** * انجمن دوستی آزادگان

 

 پریسا گفت:
 بند درست کنیم تا نتوانند پاچه بگیرند. توانیم برایشان پوزه می ـ

 سر جنباندم و گفتم:
اگر زمینة  ـ درست نیست دربارة مردمان ناآگاه و نادان چنین سخن بگویید.

 خو نخواهد شد. آموزش و پرورش درست برای همگان فراهم باشد، هیچ کس گرگ
یوخویان بیش از همیشه سرگرم مردان است. این د ـ اکنون کشور در چنگ دین

خویی در مردان هستند. بسیاری از چنین  ستیزی و گرگ ستیزی، زن برانگیختن فرهنگ
ها و  هستند که به تباهیجو  جاه و کارهایی کوتوله، مغزفندقی، سرسپرده مردانی ویژه

جان  شود. شهین اند و جز زبان زور زبانی سرشان نمی های گوناگون آلوده شده هرزگی
فرمانروایی پایین کشید. ما آنان را دُژمردان را از تخت  دین توان شاه ا زبان خوش نمیب

ای دگرگون کن  نشانیم، زمینه را به گونه کشیم و تو را بر تخت پادشاهی می پایین می
 خو نشود. که هیچ مردی گرگ

گفتم  باز بگومگو درگرفت، مرغ فرناز یک پا بیشتر نداشت، برای هرچه می
در آستین داشت. زمانی دراز بگومگو کردیم، فرانک دوباره پادرمیانی کرد تا پاسخی 

 اندوهگین از سخنان فرناز گفتم: به بگومگو پایان بدهیم.
ای به مردان، برای گسترش انجمن دوستی آزادگان  ـ با داشتن چنین نگرش بدبینانه

 های بغرنجی رویارو خواهیم بود. با دشواری
 پریسا پرسید:

 یابم که گسترش انجمن با مردان چه پیوندی دارد؟ یـ درنم
توانیم  نمی روی برای دست یافتن به آرمانمان به یاری مردان نیازمندیم، بدینـ 

 انجمن را زنانه نگه داریم.
اگر هم به  دهند؟ ری خود راه میادهای بر ـ چراکه نه؟ مگر مردان ما را به انجمن

هایمان به کار بگماریم. به  آنان را بر پایة برنامهتوانیم  یاری مردان نیازمند شدیم می
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پروری  گمان من راه دادن مردان در انجمنی که برای در هم شکستن مردساالری اندیشه
 کند، مار در آستین پروردن خواهد بود. ریزی می و برنامه

ـ این کار افتادن از آن سوی بام است. ما در پی ساختن چیزی هستیم که مرزهای 
 که بر واگرایی دامن بزنیم. این رندة واگرایی از میان برداشته شوند، نهآوپدید

 فرانک گفت:
 ـ به گمان من هم باید انجمن را زنانه نگه داریم.

 با ناباوری به فرانک چشم دوختم و پرسیدم:
 ـ چرا؟

 انارت را بخور.ـ 
 نگاهی به نیمة انار که در دستم بود انداختم و پرسیدم:

 پاسخ پرسشم را بدهی؟خواهی  ـ نمی
 ـ کمی درنگ کن تا هیاهوی برپا شده در مغزت فروبخوابد.

کردند، دست باال بردم و سرگرم برچیدن  تن در مغزم با هم بگومگو می چندانگار 
دور پنداشتم  که ته دلم دوست داشتم انجمن زنانه بماند، می های انار شدم. بااین دانه

استوار بر آزادگی تیر به پای خود زدن است. با  نگه داشتن مردها از آزمودن دوستی
 اه آهنگ انار خوردنم تند شد. نیمةشده بر مغزم ناخودآگ افزایش بگومگوی چیره

دیگر انار را هم شتابان خوردم. پشت دست بر دهانم کشیدم، سر بلند کردم تا از بهناز 
 ند. پرسیدم:ا زده به من چشم دوخته انار دیگری بخواهم که دیدم دوستانم شگفت

 ـ چی شده؟
 ـ دالرام پرسید:

 ـ انار دوست داری؟
 درنگ دم فروبرده را با بازدمی تند بیرون دادم و گفتم: بیو  ژرف فرو بردمدمی 

 ـ آری.
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دالرام لبخند زد، اناری که در دست داشت شکافت و نیمی از آن را به سویم دراز 
 و آن را گرفتم. پرسید: بردمپیش  را کرد. دست چپم

 ـ خوبی؟
کردم آهنگ خوردنم را  سو تالش می از یکسر جنباندم و سرگرم خوردن شدم. 

بر آن بودم که یک دانه انار را هم از دست ندهم. سرم  کند نگه دارم و از سوی دیگر
ها را چندتا  دهانم گرفته بودم و دانه نزدیکرا پایین انداخته، دو دستی نیمة انار را 

لغزاندم. تا پوستة تهی از  هایم می کردم و آنها را به زیر دندان هایم جدا می چندتا با لب
 به دستم داد.دیگر اناری  ه را به زمین انداختم، مهین نیمهدان

 آرام هیاهوی برپا شده در مغزم ای سرم را گرم کرد که آرام خوردن انار به اندازه
اناری که فرناز به من داده  خوردن واپسین نیمه از پس فروکش کرد و خاموش شد.

شت خواست باز انار بخورم. با پ لم میکردند، د هایم گزگز می انکه دند بود، بااین
دست دهانم را پاک کردم و از بهناز خواهش کردم اناری به من بدهد. او با جنباندن 

ای از پوست  گرم. سر پایین بردم و با دیدن پشتهچشم و ابرو خواست زیر پایم را بن
 انار که پیش پایم انباشته شده بود، با گویشی سرشار از ناباوری پرسیدم:

 ام؟ ـ همة اینها را من خورده
 سر جنباند. گفتم:

 گذاری؟ ـ داری سر به سرم می
شد.  به زیر پای دیگران نگاه کردم؛ پیش پای هریک چند پوست انار دیده می

 گفتم:
 اید؟ پوست انارهایتان را زیر پای من انداخته

 دالرام گفت:
 ـ وا!

 مهین گفت:



310   پادشاهی شهین

 ـ از شکمت بپرس.
 به شکمم نگاه کردم و گفتم:

 ـ وای!
م زنان باردار باال آمده دیگر بر شکمم نهادم که مانند شک دستی بر دهان و دست

 بود. فرانک خندید و گفت:
 جان. شهینای  ـ خودت را باردار کرده

گوش  ناگهان بانگ خندة دوستانم خاموشی فرمانروا بر کوهستان را شکست. زروین
موس کرد، خمیازه کشید  ز خواب پرید، سر بلند کرد و پیرامونش را نگریست، موسا

 بهناز پرسید: و دوباره سر بر زمین نهاد و چشم بست.
 ـ امیدارم روزی چندقلو بزایی.

 آه کشیدم و گفتم:
 زا هستم.ـ من نا

 گویی؟ ـ چه می
 شانه باال انداختم. مهین پرسید:

کسی به این جهان نابهنجار باشی خواهی میانجی آمدن  گفتی نمی که می ـ پس این
 دروغ بود؟

 دالرام گفت:
 ـ همسرش نابارور است.

 ـ چی؟
توانایی باروری خود « اوریون»ـ خسرو در نوجوانی پس از دچار شدن به بیماری 

 داده است.را از دست 
اش  گشت اشارهابرو در هم کشیدم و نگاهی سرشار از گالیه به دالرام انداختم. ان

 را تکان داد و گفت:
 ایم که هرگز به یکدیگر دروغ نگوییم. ای پیمان بسته ـ انگار فراموش کرده
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 سر جنباندم. بهناز پرسید:
 دانستی او نابارور است؟ ـ پیش از برگزیدن خسرو به همسری می

 آری.ـ 
 رو به مهین کردم و گفتم:

ای  بدانم چرا، بر آن بودم که هرگز نباید میانجی آمدن بچهکه  آن ـ از نوجوانی بی
بیا  ام کوتاه به این جهان نابهنجار باشم. چند خواستگار هنگامی که دریافتند از خواسته

به راه ها بیهوده تالش کرد به پندار خود مرا  نیستم پا پس کشیدند، یکی هم سال
راست بازگرداند. برخورد خسرو دگرگونه بود، پس از شنیدن سخنانم، زمانی دراز در 

 خود فرورفت و سپس مرا از نابارور بودنش آگاه کرد.
 ام کشیدم و خندان پرسیدم: دست روی شکم برآمده

 زایم یا درخت انار؟ پندارید انار می ـ می
گوش دوباره از خواب پرید و با  ینباز بانگ خندة دوستانم در کوهستان پیچید. زرو

، کمی دم جنباند و باز سر بر زمین نهاد و خوابید. آلود نگاهمان کرد چشمانی خواب
زمانی به خنده گذراندیم. خنده جانی تازه  خندیدم. کوتاه همراه با دوستانم شادمانه می

آن مانندش را  ای سرتاپایم را فراگرفته بود که پیش از در کالبدم دمید. سبکی شادمانه
سپیدم فرو بردم، همزمان  یدر گیسو لیسیدم، سپس آنها را نیازموده بودم. انگشتانم را

 سرم را تکان دادم و موهایم را پریشان کردم. رو به فرانک کردم و پرسیدم:
 پنداری باید انجمن دوستی آزادگان زنانه بماند؟ جان چرا می فرانکـ 

 :گفت سپسپیکرش را کش داد،  هایش دستپس از باال بردن فرانک 
در ایرانیان به خردستایی  بازگرداندنها برای  دانی که واپسین تالش مزدیسنایی میـ 

بهدین در  مردانِ دین بهدین به شکست انجامید. مردانِ پی همدستی خسرو قبادان با دین
دانه گرفتار های نابخر شده از خردستایان آنچنان ایرانیان را به باورها و آئین میدان تهی

شکست  بخش، ند که بر پایة پیشگویی سه رهاییبه این باور رسید ایرانیان که کردند
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بنیاد  زمین سرنوشتی ناگزیر است. باوری بی ایرانیان از تازیان و چیرگی آنان بر ایران
اند، سپهبدی که پیش از  بازگو کرده «رستم فرخزاد»از زبان  پردازان آن را داستانکه 

 :باور داشت شکست خواهد خورد ،آغاز جنگ با تازیان
 یکی نامـه سـوی بـرادر بـه درد    »

 

 ها همـه یـاد کـرد    نبشت و سخن 
 

 نخست آفـرین کـرد بـر کردگـار    
 

 کــزو دیــد نیــک و بــد روزگــار 
 

 دگــر گفــت کــز گــردش آســمان
 

ــده  ــدگمان   پژوهن ــود ب ــردم ش  م
 

ــارتر در  ــنمگنهکــ ــه مــ  زمانــ
 

ــار آهـــــرمنم   ازیـــــرا گرفتـــ
 

 سـت  که این خانه از پادشاهی تهی
 

 سـت  نه هنگام پیـروزی و فرّهـی   
 

 ز چــارم همــی بنگــرد آفتــاب   
 

 کزین جنگ ما را بد آیـد شـتاب   
 

 ست مـا را گزنـد   ز بهرام و زهره
 

 نشــاید گذشــتن ز چــرخ بلنــد    
 

 سـت  همان تیر و کیوان برابر شده
 

 سـت  شـده  عطارد به برج دوپیکر 
 

 هـــا ببیـــنم همـــی همـــه بـــودنی
 

ــزینم همـــی   وُزو خامشـــی برگـ
 

ــدم  ــان ش ــان زار و گری ــه ایرانی  ب
 

 ز ساســانیان نیــز بریــان شــدم    
 

 دری  این سر و تاج و این داد و تخت
 

 دری  این بزرگی و این فرّ و بخـت  
 

 پس شکست آیـد از تازیـان   کزین
 

 2«ســتاره نگــردد مگــر بــر زیــان 
 

بینی  باور به ناگزیری شکست از تازیان، فرهیختگانی بودند که پیشدر کنار این 
بینی را به  پردازان، آن پیش کردند آن شکست چه پیامدهایی خواهد داشت، داستان می

  اند: سخنان رستم فرخزاد پیوند زده
ــذرد   » ــد بگ ــالیان چهارص ــرین س  ب

 

 کــزین تخمــه گیتــی کســی نســپَرَد  
 

... 
 

  
 

ــر   ــت منب ــا تخ ــو ب ــدچ ــر کنن  براب
 

ــد     ــر کنن ــوبکر و عمو ــام ب ــه ن  هم
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 هــای دراز تبــه گــردد ایــن رنــج   
 

ــراز    ــیشِ فـ ــت پـ ــیبی درازسـ  نشـ
 

 نه تخت و نه دیهیم بینـی، نـه شـهر   
 

 همـه تازیـان راسـت بهـر     اَختـر از  
 

 چـــو روز اندرآیـــد، بـــه روز دراز
 

 نیــاز شودشــان ســر از خواســته بــی 
 

ــیاه  بپوشـــند ازیشـــان گروهـــی سـ
 

 نهنــد از بــر ســر کــاله   ز دیبــا  
 

 کفـش  نه تخت و نـه تـاج و نـه زروینـه    
 

 نه گوهر، نه افسر، نه بـر سـر درفـش    
 

ــورد   ــر خ ــری ب ــی، دیگ ــد یک  برنج
 

 به داد و بـه بخشـش کسـی ننگـرد     
 

 شب آید، یکی چشـم رخشـان کنـد   
 

 نهفتــه کســی را خروشــان کنــد    
 

ــتاینده  ی روزشـــان دیگرســـت  سـ
 

 کمر بـر میـان و کلـه بـر سرسـت      
 

 پیمــــان بگردنــــد و از راســــتیز 
 

ــتی   ــژّی و کاسـ ــود کـ  گرامـــی شـ
 

ــوی   ــردم جنگجـ ــود مـ ــاده شـ  پیـ
 

 وگـوی  سوار آنک الف آرد و گفت 
 

 هنــر کشــاورز جنگــی شــود بــی   
 

ــر     ــه ب ــد ب ــر آی ــر کمت ــژاد و هن  ن
 

ــن    ــن از آن، آن ازی ــی ای ــد هم  ربای
 

ــرین     ــاز آفـ ــد بـ ــرین نداننـ  ز نفـ
 

 نهــــان بتّــــر از آشــــکارا شــــود
 

ــنگ    ــان س ــود دل شاهش ــارا ش  خ
 

 بدانــدیش گــردد پــدر بــر پســر    
 

 گــر پســر بــر پــدر همچنــین چــاره 
 

 هنـــر شـــهریار ی بـــی شـــود بنـــده
 

ــار      ــه ک ــد ب ــی نیای ــژاد و بزرگ  ن
 

 بـــه گیتـــی کســـی را نمانـــد وفـــا
 

ــا روان و زبـــان  ــا شـــود پُرجفـ  هـ
 

 از ایــران و از تــرک و از تازیــان  
 

 نــژادی پدیـــد آیــد انـــدر میـــان   
 

 تـازی بـود  نه دهقان، نه ترک و نه 
 

 هـــا بکـــردار بـــازی بـــود سَـــخُن 
 

ــنج  ــه گ ــد   هم ــن نهن ــر دام ــا زی  ه
 

 بمیرند و کوشش بـه دشـمن دهنـد    
 

 بـــود زاهـــد و دانشـــومند نــــام   
 

 بکوشند ازیـن تـا کـه آیـد بـه دام      
 

 چُنان فاش گردد غـم و رنـج و شـور   
 

 که رامش بـه هنگـام بهـرام گـور     
 

 نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام
 

 ی ورزش و ســازِ دام چــارههمــه  
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 پـــدر بـــا پســـر کـــینِ ســـیم آورد
 

 خورش کشک و پوشش گلیم آورد 
 

ــویش   ــود خ ــی س ــان از پ ــان کس  زی
 

 بجوینــد و دیــن اندرآرنــد پــیش    
 

ــد   ــتان پدیـ ــار از زمسـ ــد بهـ  نباشـ
 

ــد     ــش نبیـ ــام رامـ ــد هنگـ  نیارنـ
 

 چــو بســیار از ایــن داســتان بگــذرد 
 

ــرد    ــی ننگـ ــوی آزادگـ ــی سـ  کسـ
 

ــون از  ــد خـ ــتهبریزنـ ــی خواسـ  پـ
 

ــته    ــد آراسـ ــارِ بـ ــود روزگـ  2«شـ
 

شده در شاهنامة فردوسی، آه کشید و پس از فرانک پس از یادآوری سخنان بازگو
 درنگی کوتاه گفت:

مردانِ  دین سرسپرده به شاه ای است که مردانِ ـ امروز همان روزگارِ بد و آراسته
های کشور، ددمنشانه خون  ور شدن از چپاول دارایی فرمانروا بر کشورمان برای بهره

 ورزند. ریزند و با آزادی و آزادگی دشمنی می می
روزگار بدی برآمده از هزار و چهارصد سال دست و پا زدن مردان چنین 

بستری  تازیای است که دین تازی پدید آورده. دین  زار مردساالرانه سرزمینمان در لجن
پس از سرازیر شدن  ،کرد خو می فراهم کرد که آنان را تازی مردان هرزگیبرای 

های بیشتری آلوده  بدکارگی ترکان به ایران و تازش مغوالن هم مردان کشورمان به
فرمانروایی رسیدن دُژزمین و به  شدند، از سوی دیگر گسترش سوفیگری در ایران

خواهی و آزادگی را در  ماندة آزادی از سوی آنان ته «گری شیعه» سوفیان و گستراندن
  مردان این سرزمین نابود کرد.

کارگزاران کشور برای درپی از روسیة تزاری و درماندگی  های پی شکستپس از 
های گوناگون کشوری و لشکری، برخی مردان به خود آمدند.  سامان دادن به نابسامانی

اندیشیدن به چرایی و چگونگی رسیدن بدان فرومایگی و سخن گفتن دربارة بایستگی 
های زندگی و کشورداری سرانجام به برپایی جنبشی  دگرگونی در منش و روش
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ساز دگرگونی بزرگی در  در کالبد افسردة ایرانیان دمید و زمینهانجامید که جانی تازه 
پدید آورد؛ ساختاری که بستری فراهم کرد برای بر تخت کشورداری  ساختار

مردی که توانست در زمانی کوتاه کشور را از پریشانی و  پادشاهی نشانده شدن بزرگ
 .2درهبری کن ماندگی به سوی آرامش و پیشرفت واپس

پس از سپری شدن روزگار پادشاهان پهلوی و دانی که  بهتر از من می جان، شهین
بیش از هر زمان دیگر مردساالری  آنان گرا بر کشورمان، واپس مردانِ چیره شدن دین

نگه  داری فرزندآوری و خانهاند تا زنان را در چهارچوب شوهرداری،  را باد کرده
زاری انباشته از  سرزمین ما در لجن مردان، پسران . از آغاز دُژفرمانروایی دیندارند
از همان  نابالند و بسیاری از آن های مردانه می خویی ها و وارونه ها، بدکارگی تباهی

جویی، دروغگویی،  ستیزهزورگویی، ، پرخاشگری، های گوناگون هرزگی کودکی به
 .شوند جویی آلوده می فریبکاری، سرسپردگی، آزمندی و جاه

ونی کالبد روانی را سازمان نیروی در هرزگیی برآمده از ها دانی که آلودگی می
د و بازگردان ساختار روانی چنین مردانی به آراستگی پیشین ناشدنی یا کن دگرگون می

 گرایشی نیرومندهم  ییها دانیم که چنین آلودگی کاری بسیار بغرنج است. همة ما می
ترساند، چراکه  االری میمردسان را از فروپاشی مرد هم آورد، پدید میبه بدکارگی 

دانند اگر زنان خود را در جایگاهی برابر با مردان ببینند، به آسانی تن به کارهایی  می
 د داد که برایشان ناخوشایند و آزاردهنده است.ننخواه

 سر جنباندم و گفتم:
  اند. آنان نیز به اندازة مردان آلوده دیگر هرزگی هستند، زنان سویـ 

تنها توانایی  دانی که نه گیری، می ی زنانه را نادیده میاَثیرهای کالبد  ـ ویژگی
توانند  ی مردانه است، زنان میاَثیرپاالیشی کالبد روانی زنانه بسیار نیرومندتر از کالبد 
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از آمیزش با کالبد روانی خود را  ،ها مهری ندارند آغوشی با مردانی که بدان در هم
 .دور نگه دارند کالبد روانی آنان

 مهین گفت:

های  دانید که زمانی دراز به هرزگی همة شما از پیشینة من آگاه هستید و میـ 

گزیدم که همسان پدرم دارای  آغوشی برمی ام. مردانی را برای هم گوناگون آلوده بوده

آغوشی با چنان مردانی برایم  که هم جو و خودبرتربین بودند، بااین هایی چیرگی ویژگی

گرفتم که آنان را به بیشترین  پیش میآور بود، رفتار و گفتاری  خوشایند و رنجنا

کردم هرچه در توان دارند به کار بگیرند. هنگامی  برانگیختگی برسانم. وادارشان می

خشمگین  گشودم تا گویی می رفتند زبان به دشنام کشید و وامی که نیرویشان ته می

از هیچ چیز به اندازة دیدن  .از دست بدهند هم روی مردانه راماندة نی ته شوند و

کوفت  داد یا سر به دیوار می افتاد یا به خود دشنام می درماندگی مردی که به گریه می

 شدم. سرخوش نمی

بیرون فروش و هرزة بسیاری آشنا بودم، هریک روشی برای  آن روزها با زنان تن

گرفت. هرگز در میانشان کسی را ندیدم که از  به کار می کشیدن نیروی مردان

آغوشی  آغوشی با مردان هرزه خشنود باشد، یا نیاز به پول آنان را به تن دادن به هم هم

 آزارهای مردان.های روانی برآمده از  داشت یا نیاز به آرام کردن تنش وامی

 فرانک گفت:

رآمده از مردساالری مانند دانه های ب تالش برای رها کردن مردان از آلودگیـ 

دهندة  زار بیهوده است، هرگاه خودشان کرداری پیش گرفتند که نشان پاشیدن در شوره

 توان یاریشان کرد. سرخوردگی از مردساالری باشد می

گذاری کنیم و آنان را از آلوده شدن به  باید روی پسرهای نوجوان سرمایه پسـ 

 شکند. رنه این چرخه نمیهای مردانه بازداریم وگ بدکارگی
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تنها تن به  نههای مزدیسنایی بپرورانیم،  ـ اگر بتوانیم دخترانمان را با آموزه
در آینده مادرانی خواهیم داشت هنجار مردان و پسران نخواهند داد،  های نابه خواسته

 پرورش خواهند داد. هنجار و به که فرزندانی خردستا
توانیم به  ـ اکنون باید چه بکنیم؟ بدون همراهی مردان و پسران چگونه می

 مردان پایان بدهیم؟ دین گونِ شاه فرمانروایی ضحاکدُژ
 فرناز پرسید:

مردان پیروز  دین توانیم بر شاه پنداری بدون همراهی مردان و پسران نمی چرا میـ 
 شویم؟

پندارند چه بکشند و چه  ه میک آزموده و ددمنش دارند جنگ ییانـ آنان سپاه
کشته شوند به بهشت خواهند. آنان برای راه یافتن به بهشت از دست آلودن به هیچ 

 کنند.  کاری پرهیز نمی
 ـ همین؟

 با مشتی دیوانه رویارو هستیم. ـ
روی است که نیازمند سازمان گُرز هستیم تا سرشان را  گویی، بدین ـ درست می

 بکوبیم.
 گفتم:سر جنباندم و 

 ـ ما که جنگاور نیستیم.
 پرسیدم: از خندة آنان دلخور شدم وفرناز و پریسا خندیدند. 

 خندید؟ ـ به چه می
 فرناز گفت:

 جان. نمایانی شهین ـ ناتوانی خود را همگانی می
 شمارند. ـ دخترانی مانند شما انگشت

 سر جنباند و گفت: پریسا
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 دانی. ـ تو دربارة دختران امروزی هیچ نمی
پشتم لرزید، سخن پریسا درست بود. از او خواهش کردم مرا از آنچه در دل و مغز 

« آوازی چرب»گذرد آگاه کند. پریسا سخن گفتن آغازید و مرا از  دختران امروزی می
نمایاندند که برایم ناشناخته بود،  ای از خود می زده کرد. او و فرناز چهره خود شگفت
که در  گرا ورزیده، سرشار از امید، خودباور و آرمانآموخته، دانشجو،  دختران دانش

 هایشان، آگاهی، دانایی و آرمانگرایی ژرفی نهفته است. ها و سرخوشی بازیگوشی پسِ
پا به میدان  «سرزمین آزادگان»باکِ  بی دخترانِاز سخنان پریسا و فرناز دریافتم که 

 بارِ و تا دار بی اند هگرفت را« یدگی و آزادزن، زن»های دشمنِ  ریشه ند، ریشِ بیا گذاشته
 کن نکنند کوتاه نخواهند آمد. گرایی را ریشه واپس

که پیروزی بر  گمانی شدم بی دوستان جوانم، پس از شنیدن سخنان امیدبخش
 .نزدیک است« مرد اَشموغ»ضحاک بازگشته به گونة 
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 نوسازی پادشاهی
 
 
 

دم  به گسترد. دم سپیده سر زده بود. روشنایی آهسته و پیوسته در آسمان دامن می
شد. کنار هم، دست در دست ایستاده و به  روشنایی پدیدار در آسمان بیشتر و بیشتر می

روشنایی افزاینده چشم دوخته بودیم. آن دم که خورشید رخ نمایاند، انگار جانی تازه 
های فرناز و فرانک را فشردم، بر تندی تپش دلم افزوده  در کالبدم دمیده شد. دست

بخش آسمانِ زمین زبان باز  شد. با چشمانی لبریز از اشک، به ستایش بانوی زندگی
 کردم و گفتم:

 باشکوهی.ـ چه زیبایی 
سخنی بر زبان راندند. پس از برآمدن هر یک از دوستانم هم در ستایش خورشید 

پیکر درخشان خورشید، گرد هم آمدیم و دست روی دست فرانک نهادیم و بار دیگر 
. سپس یکدیگر را در پیمان بستیم که تا رسیدن به آرمان بزرگمان پشتیبان هم باشیم

 آغوش کشیدیم.
به فرمان فرانک پیش افتادم و از  ماده شده را به دوش کشیدیم.پیش آهای از  کوله

پشت سر بانگ او را شنیدم که به فرناز و سپس پریسا فرمان داد که راه بیفتند و یک 
گوش  ینرون نرفته بودم که زروپناه بی هنوز از جاندم از پاییدن من چشم برندارند. 

 پناه بیرون رفت. کنان پیش دوید و از جان پارس
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یخچال سر از خاک برآورده بود پناه و  جان مرزِبا دیدن جوانة سبزی که نزدیک 
 ایستادم. فرناز که پشت سرم بود پرسید:

 ـ چرا ایستادی؟
نشستم، دستکش دست راستم را درآوردم، دست پیش بردم و با نوک انگشت سبزة 

ایستاده بودند کوچک را نوازش کردم. خندان سر بلند کردم و به دوستانم که گردم 
هایشان برانگیزنده بود. برخاستم دستکشم را پوشیدم.  نگریستم. لبخند شکفته بر لب

نگاهی به راه پیش رویمان انداختم که شیبی تند داشت. دمی ژرف فرو بردم و با هویی 
تا پا بر ه افتادم. فرناز و پریسا هم پشت سرم راه افتادند. تند آن را بیرون دادم و را

 دفرانک را شنیدم که به دالرام فرمان دا پناه گذاشتم، آوای بیرون جان تبرِیخچال س
 ن خواست به دنبال او راه بیفتند.پیش بیفتد، سپس از بهناز و مهی

. اش بازماندة کدام زمان است داند نخستین الیه یخچالی زیر پایم بود که کسی نمی
. با بلندای دماوند خواهیم رسید گمان بودم که به نیرومندتر و امیدوارتر از همیشه بی

هایم یخ  های پوالدین زیر کفش کوفتم و تیغه هایی کوتاه و استوار پا بر یخچال می گام
از راه ناپیدایی که  رفتم و پیش می 2«اَخترپاَ»رو به  خراشیدند. با آهنگی آهسته را می
 .داشتم نوردیدم چشم برنمی درمی
روی یخچال گوش  زروین از گذر که ای نشانه پیمودن راهی شیبدار با دیدنپس از  
آمده از شاشِ سگ هایم نشست. از کنار چالة پدید لبجا مانده بود لبخند بر  بر

چهارچشم گذشتم، سر بلند کردم و راه پیش رو را نگریستم، نشانی از سگ ندیدم؛ 
بازمانده وگوی درونی  باز چشم به راه دوختم. سرشار از آرامش بودم، مغزم از گفت

  ام. گمان بودم که از بند گذشته رها گشته بود و بی
زنی با  ورزی، پژوهشگری و رای ، دانشورزی ها تالش در راه اندیشه پس از سال

ام؟ باز به  کیستم؟ که را خویشم؟ از کجا آمده»های  پرسش پاسخ کهندوستانم، اکنون 

                                                           

 : شمالاَخترـ اَپ2
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اری گیتی و چه مزد مینو است؟... ام؟ مرا چه خویشک کجا شوم؟ از کدام پیوند و تخمه
مرا چه سود؟ مرا چه زیان؟ مرا که دوست؟ مرا که دشمن؟... از که نیکی؟ از که بدی؟ 

پیشینة فرهنگ دانم.  را می 2«از که روشنی؟ از که تاریکی؟... از که داد؟ از که بیداد؟
د را چگونه و بر م که نیاکانمان این کاخ بلنا ام و دریافته را شناختهو شاروندی ایرانی 

 اند. ریزی کرده هایی پی مایه بستر چه بُن
م که دو ا ه، دریافتفرهنگ و شاروندی ایرانی های کهن مایه بُن س از واکاویپ
که ی ایرانیان خوی پسندی و آزاده ه در ژرفای آزادیواندد ریشه هستند هایی مایه پایه بُن

 : یکینمایند ناپذیر می و جدایی اند شدهریزی  فرهنگ و شاروندی ایرانی بر روی آنها پی
؛ دیگری هم خواند «ورزی دانش»یا  «ستیزی دین»توان آن را  که می «پروری کیش»
رفتن در راه ها برای پیش  ها و دور راندن بدی یا سامانة گزینش خوبی« جویی پادشاهی»

 خودشناسی و آبادگری روزافزون.
شده، مردمی جانورسان  نخستین کسی که پادشاه خوانده ،های ایرانی داستان در کهن

ورزی آغاز کرد و  دانش« هوش»زیست و برای دور کردن  بوده که برهنه در غارها می
مند، با  دست یافتن به نخستین دانش، پادشاهی را بنیان نهاد تا در روندی سامانبا 

 گونه بدین ر براند؛دوش را دهنده به زندگی های پایان ، بدیگزینش رویکردهای خوب
 برکشیدن کاخ بلند فرهنگِخشت نخستین  ،ورزی با بنیان گذاشتن دانش «یومرتگ»

های خوب، سامانة پادشاهی را  گزینش و بر بستر را بر زمین نهاد بنیانِ ایرانی کیش
  ریزی کرد. پی

دهنده به  پایان های گیتاییِ شناسی، پدیده نخستین پادشاهان به یاری دانشِ گیتی
از « پذیرندة هوش و رای و خرد»راندند، با فراتر رفتن دانش مردمان  زندگی را دور می

دیدند،  واب میآن را تنها در خ های پدیده گیتی و آشنایی ایشان با گیتی دیگر که

                                                           

 .85ـ متون پهلوی، ترجمة سعید عریان، ص 2
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ورزی افزوده شد. بینشی که به آشنایی مردمان با دیوها انجامید و  پروری بر دانش بینش
ستیزی بر  دین آورد، رویکردِ را پدید آورد. با پیدایش دین که دیوانگی در پی می« دین»

؛ اندیشی شود های نادیدنی هم چاره ورزی افزوده شد تا برای دور راندن بدی روش دانش
 «خردگرا»، پرور ورز و بینش انِ دانشکیش نخستین هم پدیدار شد تا مردم گونه بدین

 .اندیشی کنند و پرهیز از دیندار شدن چاره شوند و برای دور راندن دیوها
ورزی، پژوهشگری و دست زدن به  پرسشگری، پندارپروری، اندیشهکنجکاوی، 

افزود، به بینش آنان  ای روزافزون بر دانش مردمان می های گوناگون به گونه آزمایش
پروری و  همزمان با فرهنگ کرد. داد و خردشان را کارآمدتر می ژرفای بیشتری می
پروری  مردانِ گریزان از دانش و خرد به دین ورزانِ خردگرا، دین سازندگی دانش

دیوانگی خویش  ستیز و ویرانگر کشورها های زندگی سرگرم بودند و با برگزاری آئین
نیرومندتر  زمینه برای کردند. با گرایش موبدشهریاران به خودکامگی را نمایان می

 فرمانروایی،دُژبر تخت  تازی انِمرد دین با نشستن آماده گردید. مردان دینشدن 
د رشته بودند پنبه گردی آنچه پادشاهان شد و« کشورداری»جایگزین « ورزی سیاست»

، از خردگرایی فراتر تا آزادگان پس از آزمودن روزگاری سرشار از تباهی و سیاهی
ری آن به راه رند و به یا، کیشی نو بنیان بگذا«خردورزی»بروند و با پیش گرفتن 

 بازگردند. و شادزیوی آبادگری پیشرفت،
هایی که خردورزی برای آزادگان پدید آورد، آنان را به سوی  فراز و نشیب

راهنمایی کرد. با بنیان گذاشته شدن کیشی استوار بر خردستایی، زمینه « خردستایی»
تخت پادشاهی  ترین کسان بر آماده گردید تا شایسته« پادشاهی گزینشی»ریزی  برای پی

 .نشانده شوند
های کیش با باورهای  آمیختگی آموزهپس از به سر آمدن روزگار خردستایی، 

ها و به بند کشیده شدن زنان در چهاردیواری  های دینی به جشن دینی، راه یافتن آئین
مردان با برانگیختن ناآگاهی و نادانی  گاه دین ای فراهم کرد تا گاه و بی ها زمینه خانه
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 کشتار و ویرانگری بگشایند، دست به فرمانروایی بنشینند،دُژتخت  رنداران بدی
، «نیاز»مردمان را آنچنان به پنج دیو درونی  و د بدهنددستاوردهای پادشاهان را به با

دستاوردهای گرفتار بکنند که نادانسته و ناخواسته « خشم»و « کین»، «رشک»، «آز»
 ریشة خود بزنند.فرهنگ را نابود سازند و تیشه به 

چیز  ام و هیچ از بند پنج دیو درونی رها شده ها تالش، پس از سال گمان بودم که بی
نوردیدم تند و  ام بازدارد. شیب راهی که درمی اند مرا از رسیدن به آرمان زندگیتو نمی

شد. در دستی کلنگ و در دست دیگر چوبدستی ویژه داشتم و به یاری آنها  تندتر می
گوش سر بلند کردم و دیدم  رفتم. با شنیدن بانگ پارس کردن زروین ش میخمیده پی

چندگام پیشتر دیوارة یخی بلندی راه را بریده است. ایستادم و به سگ چهارچشم که 
 کرد چشم دوختم و زیر لب از خودم پرسیدم: در باالی دیواره ایستاده بود و پارس می

 ـ چگونه به آن باال رسیده؟
 سید و پرسید:فرناز به من ر
 ـ چرا ایستادی؟

 نگاهی به آن انداخت و گفت:دادم. با دست دیواره را نشانش 
 چه دیوارة بلندی!ـ 

 پریسا به ما رسید و پرسید:
 گوش از چه راهی رفته آن باال؟ ـ زروین
 رسیدیم. کردم به این دیواره نمی پیمود گم نمی دانم. اگر راهی که می ـ نمی

 ـ کدام راه؟
 پرسید:فرناز 
 گذاشت را ندیدی؟ جا میهایی که با شاشیدن بر  راه نشانه ـ در
 ـ نه.

 پریسا هویی کرد و پرسید:
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 گردیم تا راه را پیدا کنیم؟ کنیم یا بازمی نوردی می دیوارهـ 
 اگر بازگردیم زمان را از دست خواهیم داد.ایم،  از واپسین نشانه بسیار دور شدهـ 

 فرناز گفت:
 بدون تناب شدنی نیست. ر تند است، بازگشتـ شیب راه بسیا
دالرام و  و به راهی که پیموده بودیم نگریستم و سر جنباندم. آهسته چرخیدم

دمی ژرف فرو بردم و با هویی . آمدند و آهسته باال می دیگران چندان نزدیک نبودند
 دم و گفتم:فرو برده را بیرون راندمِ تند 

 ـ باید سکویی بسازیم.
 پرسید:فرناز 

 دیگران دست به کار شویم؟ـ بهتر نیست پس از رسیدن 
های بزرگ از  تکهای کلنگ خواهیم زد که  به گونهزمانی برای درنگ نداریم، ـ 

 یخچال جدا نشود.
دست به کار شدم تا با خراشیدن پیکر یخچال ام آویختم،  دستی را کنار کوله چوب

و  دستة کلنگ را دودستی گرفتهنوردی.  سکویی بسازیم، پایگاهی برای آغاز دیواره
کوبی بر پیکر یخچال را آغاز کردم. پریسا و فرناز هم به من پیوستند. با  کلنگ
ار کلنگ بر یخچال، الیة سخت بیرونی خُرد شد و با پدید وارِ های دارکوب کوبش

 ای نرمتر، پیشرفت کارمان شتاب گرفت. شدن الیه
هایم را  داشتم دستکشهایمان را پایین گذاشتیم.  دن سکو، کولهپس از آماده کر

ش را به دستی درنگ کلنگ و چوب رسید؛ بی آوردم که دالرام به سکو درمی
را  فرناز به یاری او شتافت و کولهاش را باز کرد.  کمربندش آویخت و بندهای کوله

گرفت و کنار کولة خود گذاشت. بهناز هم از راه رسید، پریسا به پیشواز او  از پشتش
رفت. پیش رفتم و دست به سوی مهین دراز کردم؛ دستم را گرفت و پا به سکو نهاد و 

ش را گرفتم؛ دستی کلنگ و چوب ، دست بر پشتش زدم و سپسمرا در آغوش کشید
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دستی مهین  اش را باز کرد. کلنگ و چوب کوله زنان بندهای دم گامی پیش گذاشت؛ دم
 اش را زمین بگذارد. ها گذاشتم و کمک کردم که کوله را کنار کوله
خرامان از راه رسید، تا پا بر سکو گذشت سرش را باال برد و به دیواره هم فرانک 

 نگریست و گفت:
 ایستگاهی بسازیم. پندارم باید باالی آن برآمدگی ـ می

بود، با شنیدن سخنان  اش از کوله های رویین م بیرون آوردن جامبهناز که سرگر
 فرانک دودل شد، سر باال آورد و رو به او پرسید:

 ـ نوشیدنی نخوریم؟
 ـ چراکه نه!

گامی پیش رفت، کلنگ و اش را باز کرد. پریسا  خندان پیش آمد و بندهای کوله
. به سویش پایین آورد از دوششفرناز هم کولة او را  ،را گرفت دستی فرانک چوب

های نیرومندش او را به بر گرفتم. بوسه بر  رفتم، برایم آغوش گشود. در میان دست
 ش نهادم و گفتم:یکدیگر زدیم. پیشانی بر پیشانی های گونه

 ـ دلم برایت تنگ شده بود.
 نوازشم کرد و گفت:

نخواهی پنداشتم تا رسیدن به بلندای چکاد  ـ آنچنان شتاب گرفته بودی که می
 ایستاد.

 هایم را شل کردم، از هم جدا شدیم، گفتم: دست
 ایستادم. کمی کارمان دشوار شد. کردم نمی ـ اگر راه را گم نمی

 نگاهی به دیواره انداخت و گفت:
پیمایی نداشته، باید هر دم آمادة  روی که پیشتر راه پیش می یهنگامی که در راهـ 
 بازدارنده باشی.رو شدن با دیواره یا پرتگاهی  روبه

 سر جنباندم و گفتم:
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 تواند ما را از پیشرفت بازدارد. ـ هیچ دیواره و پرتگاهی نمی
دستکشش را از دست بیرون کشید و خندان دست به سویم دراز کرد؛ دستش را 

ها نشسته  سپس دست در دست هم به سوی دوستانمان که کنار کوله فشردم؛گرفتم و 
بوی خوش  ریخت. ها نوشیدنی می ویژه در دست در جامبودند رفتیم. بهناز آبدان 

 رو به فرانک نشستیم. دالرام نوشیدنی در پایگاهمان پیچیده بود. کنار دوستانمان
 پرسید:
 باشند؟ رسیدن به باالی آن برآمدگی بسندهتا  انهایم پنداری تناب ـ می

توانیم تا باالی  می ـ هنگامی که دیواره را دیدم، ایستادم و بلندیش را اندازه گرفتم.
، پس از فرورفتگی کوچکی دیوارة کوتاهی دیدم برویم، از آنجا تا فرورفتگی برآمدگی

 شود. می اندک کم هست که شیبش اندک دار شیب راهیهم 
 برآمدگی است.باالی ـ پس دشواری کار رسیدن به 

 ـ آری.
 بچرخیم بهتر باشد. پندارم اگر از سوی راست برآمدگی ـ می

 ـ چرا؟
 پندارم یخ رویش کمی نرم شده باشد. ـ این سویش آفتاب خورده و می
یکی به دستمان  های لبریز از نوشیدنی گرم را یکی فرانک سر جنباند. بهناز جام

را آهسته بلند کردم و نگرن از  درنگ آن ، سپاس گفتم و بیجامپس از گرفتن داد. 
نوشیدم.  را و کمی از نوشیدنی ش نهادما هسرریز شدنش سر به سویش بردم و لب بر لب

 بسیار خوشمزه بود. رو به بهناز گفتم:
 .رود دستت به کم نمیکه ـ خوبه 

 خندید و گفت:
 ی است برای سنجیدن لرزش دست.خوب ـ آزمون

 به پریسا نگاه کردم. دودستی جام را گرفته، به آن چشم دوخته، نگران و آرام آن
نگریست تا ببیند خواهد توانست بدون ریختن  برد. فرناز لبخندزنان به او می را باال می
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نوشیدنی جام را به دهانش برساند یا نه. پریسا درنگ کرد و لب به دندان گرفت. 
چشمانش گرد شده بودند. پس از درنگی کوتاه باز دستش به جنبش درآمد و همزمان 

وخته بودیم. آرام لب بر لبة جام نهاد و کمی از سرش پایین آمد. همه به او چشم د
نوشیدنی را خورد. فرناز جی  کشید و برایش دست زد. ما هم برایش دست زدیم. 

 پریسا شادمان و خندان گفت:
 لرزد. دیگر دستم نمیکنم که  باور نمیـ 
 بر او آفرین خواندم و گفتم: 

 ـ گفته بودم که نگرانش نباش.
پس از آزمودن شکنجه به دست  ن سر جنباند. او کهبا چشمانی درخشاپریسا 
های  که نتواند در بزنگاه از اینضحاک دچار لرزش دست شده بود، همواره  روزبانانِ

 .نمود نگران می هایش را به درستی انجام دهد پیش رو خویشکاری
پس از نوشیدن نوشیدنی، فرانک و دالرام برخاستند، چشم به دیواره دوختند و 

اندیشی  کشی برگزینند. پس از هم آغاز کردند تا بهترین راه را برای تناب زنی رای
بسیاری از  دارِ های ویژة گیره ای که پیچ های ویژه کوتاهی نزدمان آمدند، دالرام کوله
اش  ها را از کوله اش بیرون آورد. فرانک هم تناب بندهایشان آویزان بود را از کوله

 چید. کشید و روی هم می بیرون می
 که پریسا پرسید:کردم  نوردی را نگاه می داشتم آماده شدن آنان برای آغاز دیواره

اندیشم.  میمن به چگونگی گسترش انجمن دوستی آزادگان بسیار جان،  ـ شهین
خواهیم  اندازی از آنچه می پندارم برای همراه کردن زنان بیشتری با خود باید چشم می

 ای؟ بسازیم به آنان بنمایانیم. آیا در این باره اندیشیده
 آه کشیدم و گفتم:

 کنم. زنی می اندازی رای ـ چند سال است که با فرانک دربارة چنین چشم
 زد و گفت:پریسا با آرنج به پهلوی فرناز 
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 ـ دیدی گفتم برنامه دارند.
 گفتم:

ـ هرگز نباید فراموش کنیم که اگر بهترین برنامه را هم برای آینده داشته باشیم، تا 
ها هیچ  شوند، آن برنامهنکشیده دان از تخت دُژفرمانروایی پایین مر زمانی که دین
 ارزشی ندارند.

 گفت:پریسا سر جنباند. فرناز 
ر ارزش نیست. اگ خواهیم بسازیم بی اندازی از آنچه می نمایاندن چشمـ به باور من 

ویژه زنان  شده با خواسته، آرزو و آرمان مردمان، به ای که برای آینده ریخته برنامه
مردان برایشان پیروزی گذرایی  دین همسو و هماهنگ باشد، ناکامی ما در نبرد با شاه

روز کرده و کارزار را از سر  ن ما را بهخواهد بود، چراکه دیگران برنامه و آرما
 خواهند گرفت.

 سر جنباندم و گفتم:
 گویی. ـ درست می

 ـ کی برنامة خود را با ما در میان خواهید گذاشت؟
 است.« چهارچوب نوسازی فرهنگ و شاروندی ایرانی»ـ فرانک سرگرم نوشتن 

 زنی خواهیم کرد. اش رای هرگاه آماده شد درباره
راه بمانیم تا نگارش فرانک به  به چشم ی آگاه شدن از برنامه بایدگویی برا ـ می

 پایان برسد؟
 توانید؟ ـ می
 آوا گفتند: هم

 ـ نه.
برخاستم تا نزد نوردی آماده شده بودند.  دالرام و فرانک برای آغاز دیوارهخندیدم. 

آنان بروم. از پریسا و فرناز خواستم کمی درنگ کنند؛ آنان هم برخاستند؛ با هم به 
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برنامة خود را با بهناز و  ،پیش از آغاز کار دالرام و فرانک .سوی دوستانمان رفتیم
گمان شوند چیزی جا  شان را بازبینی کردند تا بیمهین در میان گذاشتند؛ سپس ابزارهای

تک ما دست دادند؛ برایشان آرزوی کامیابی  با تک است. پیش از راه افتادننمانده 
تا پای دیواره کار پشتیبانی را  پشت سرشان رفتند هم بهناز و مهین افتادند،کردیم. راه 
 انجام بدهند.

ام را  ها نشستیم. دست باال بردم و با سرانگشتانم پیشانی بازگشتیم و کنار کوله
 گی کوتاه گفتم:مالیدم و پس از درن

 .2«زن، زندگی، آزادی»ـ 
 زده پرسید: فرناز شگفت

 ـ چی؟
دشمنی دیرینة  اند. ورزیده مردان با زن، زندگی و آزادی دشمنی می از دیرباز، دینـ 
 روی هرزمان، هرجا و به هرگونه بدین است؛« دین»ادین های بنی برآمده از ویژگی آنان

ند، دینداران را به آور می را به چنگ فرمانرواییدُژتخت  گستر که بنیادگرایانِ دین
کشتار  ای بهانه هربه ند تا بتوانند نمایان میارزش  گی را بیدند، زنانانگیز ستیزی برمی زن

 را پایمالآزادی  پروایی بی یش بادُژفرمانروایی خو برای پایدار کردن یندازند وراه ب
 .کنند می

 پریسا گفت:
دانند،  ی نمیآغوش د و هیچ چیز را خوشایندتر از همهستن مردان شیفتة زن ـ دین

ی با زنان آنچنانی بهشتی است؛ مرانبزرگترین آرزویشان هم راه یافتن به بهشت و کا
  یابم دشمنی آنان با زن از چه روی است. درنمی

                                                           

که از به خاک سپرده شدن شبانة « سقز»مردم  های ضحاک، به دست روزبان« مهسا )ژینا( امینی»ـ پس از کشته شدن 2
را « زن، زندگی، آزادی»های ضحاک جلوگیری کرده بودند، پس از پایان آئین خاکسپاری شعار  پیکرش از سوی روزبان

فریاد زده شد، فریاد « زمین اشغالگر ایران»مردانِ  فریاد زدند؛ شعاری که در خیزش پُرخروش ایرانیان در برابر دین
 ودی که پژواکش در جهان پیچید.آل خشم
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 فرناز گفت:
هرگاه و  به پندارشان نیستند، آنان شیفتة هرزگی هستند.مردان شیفتة زن  دینـ 

درنگ نیاز او را برآورده کند. به برآورده شدن  هرجا مرد برانگیخته شد باید زن بی
که اگر به  شده که مردان پروانه دارند ای بها داده نیاز مرد در باورهای دینی به اندازه

 یکدیگر کام بگیرند. رسی نداشتند از کودکان، جانوران یازن دست
کنجکاو، پرسشگر و  سرشتِناخرسندی آنان از از  مردان با زن برآمده دشمنی دین

پروا باورها و سخنان  اش سرکوب نشده باشد بی«زنانگی»ور زن است که اگر  سخن
با  ،خورد هایشان را نمی پردازی تنها فریب دروغ گیرد و نه مردان را به پرسش می دین

 پردازد. آوازی به روشنگری می چرب
 سر جنباندم و گفتم:

درازی آنان  زباناند،  مردان زبانی دراز داشته زنان در برابر دیندر روزگاران کهن، ـ 
داشتن  های گوناگون و دیشان در زمینة پیشهیشان از دانش، توانمنبرآمده از برخوردار

مردان پس از باوراندن  روی در گذر روزگاران، دین بدین ت؛درآمد و دارایی بوده اس
ه خواندنادیدنی  خدایان و خواست ان، بر پایة آنچه فرماندین به مردم باورهای بُن
اندوزی،  ورزی، دانش و ابزارهای گوناگون زنان را از اندیشه ها ، روشها بهانه ، بادش می

دور شدن زنان گونه از سویی  بدیناند؛  داشته میوری و داشتن درآمد و دارایی باز سخن
ردیواری خانه و سرگرم کردنشان به ااندوزی، به بند کشیده شدنشان در چه از دانش

 ؛دانردور  ورزی اندیشه پندارپروری وآنان را از  ،داری، شوهرداری و فرزندآوری خانه
از سوی دیگر، بازداشته شدن از پرداختن به کار و پیشة درآمدزا آنان را به 

 کرد. شوهرانشان وابسته
آنان را هم به پرسش بگیرند و با کوتاه شدن زبان زنان، مردان توانستند مردم بودن 

گونه  بدین شدند پایین بیاورند؛ ید و فروش میان را به اندازة کاالهایی که خرشارزش
هم از آن شوهر به شمار آمدند  اننمایانده شدند و فرزندانشزنان بخشی از دارایی مرد 
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تا زن جز پیکرش چیزی نداشته باشد؛ پیکری که ابزاری برای فروخواباندن آتش 
 شد. کامگی مرد و فرزندآوری نمایانده می رنو

 :پریسا گفت
 .ان بسیار روشنگر بود؛ سپاس از تومردان با زن دربارة چرایی دشمنی دین ـ سخنانت

 فرناز گفت:
های  مردان با زندگی از روزگاران کهن تاکنون آنچنان با پوشش ـ دشمنی دین

امروزی  مردان دینتوانند باور کنند که  خوردگان نمی فریبنده آراسته شده که فریب
 خو هستند.  هم به اندازة نیاکانشان درنده

 :سر جنباند و افزودپریسا 
آخوندهای امروزی اند،  نشده باورهای دینی هرگز در گذر روزگاران دگرگون نـ بُ

شرم، هرزه،  نادان، بی سال پیش همسانند، به همان اندازهبا آخوندهای ده هزار 
خواران دراززی هستند  ههمانند الش نما، شاید هم بیشتر. خور، دروغگو و وارونه مفت

هایی  ته برای خود بهشتخردباخ وارشان، دور از چشم دیندارانِ انگل زیستِ و برای
خوری و  برای مفت و وری و هرزگی باشندخ ند تا سرگرم مفتساز می کوچک

که همواره خود را از درگیری و جنگ  . بااینجهانی آماده و ورزیده شوند هرزگی آن
دیگر  تا به جان آزادگان یا بندگانِ 2آغاالنند دارند، بندگانشان را برمی دور نگه می

 د و خون بریزند.نمردان بیفت دین
  پریسا به سخنش پایان داد گفتم:که  پس از این

در بهشت و زندگی راستین را  نندخوا ارزش می را بیمردان زندگی گیتایی  ـ دین
راهبردی در هزاران سال گذشته برای برانگیختن  ند؛ این رویکردِنمایان می آنچنانی

. امروزه کارایی بسیار داشته است افروزی جویی و جنگ به ستیزه دارانِ خردباخته دین

                                                           

 ـ آغالیدن: برانگیختن، به جنگ و ستیز وادار کردن2
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وچرا گوش  چون بی ،دینداران برای دست یافتن به زندگی راستین در بهشت آنچنانی هم
پروا دست  شتابند و بی های جنگ می خو به میدان مردان هستند و گرگ به فرمان دین
ر هم گشایند تا راه بهشت را برای خود هموار کنند، با این پندار که اگ به کشتار می

 کشته شوند راهی بهشت خواهند شد.
نخستین ابزاری است که  ، کشتارشوند مردان بر کشوری فرمانروا می هرگاه دین
تا پیش از فروکش کردن  گیرند فرمانروایی خود به کار میدُژنگه داشتن برای پایدار 

پایان یافتن پریشانی و بیرون رفتن کشور از مغز و سنگدل،  ی دینداران بیگبرانگیخت
گرایی،  در برابر خودکامگی، واپسپندارند  را که می انیکس، همة سردرگمی آزادگان
ردی کارک. چنین رویکردی نابود کنند ،دد ایستاخواهن افروزی آنان ویرانگری و جنگ
انایی رهبری آزادگان در برخورداران از تو مردان با کشتارِ سو دین دوگانه دارد، از یک

ددمنشی  ننشان داداز سوی دیگر، با  کنند؛ ها را نابود می و جنبش ها خیزش ها، شورش
 .2پراکنند خود و پیروانشان ترس را در میان مردمان می

 فرناز گفت: 
کنند و مردمان را به توانند آزادی را لگدکوب  می پراکنی زیر سایة همین ترسـ 
  کشند.بندگی ب بند و

بر پایة  باورهای دینی کهن ریشه دارد. هم در بُنبا آزادی مردان  دیندشمنی ـ آری. 
برخوردار از توانایی  چیزدانی ای دارد، همه ان آفرینندهترین باور دینی، جه بنیادی

 چنین آفرینش جهانیاز  آنکه ، بینیازی دست به آفرینش زده که بدون هیچمرز  بی
و  هایی پست یی با ویژگیناپیدایی آرمانی روشن داشته باشد. خدا پیچیده و کران

آنان را از خشم خود و  ،که برای واداشتن مردمان به فرمانبرداریبیمارگون 
دهد که اگر فرمانبردار باشند، به  ترساند یا نوید می دوزخی که ساخته می 1های پادافره

                                                           

و تنها سه روز پس از پیروزی انقالب بالفاصله پس از دست یافتن به قدرت سیاسی فرمان به کشتار داد « خمینی»ـ 2
 اسالمی کشتار آزادگان با قتل سرداران ارتش ایران آغاز شد.

 ـ پادافره: مجازات1
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آید فراخوانده شدن  باور برمی نداده خواهند شد. آنچه از این بُراه بهشتی آنچنانی 
بندگی پذیرش که در  دنیبندگی خدای نادی ؛است« بندگی»مردمان به پذیرش 
« آزادی»از  مردمان راتا  اند گستری گماشته شده شود که به دین خدایگانی نمایان می

 .بترسانند
شده از بندهای پیدا و آزاد انمردم تابند چراکه را برنمی مردمان مردان آزادی دین

د، از آزمودن برای یادگرفتن نترس نمی پرسشاز پرسیدن  ند،شو پنهان پرسشگر می
اندیشه، دانش و  اند و برای برآورده کردن نیازها و رسیدن به آرزوهایشنپرهیز نمی

زمینة باروری است برای جوانه زدن، بالیدن و « آزادی»روی  ند؛ بدیننورزا میرا خرد 
 «.پادشاهی»و « آزادگی»به بار نشستن 
 فرناز گفت:

ساز آزادی زنان از  پندار من پادشاهی نوین ایران باید بیش از هر چیز زمینهـ به 
 بندهای پیدا و پنهان مردساالری باشد.

خشکد  گری می مردان، دیر یا زود لجنزار شیعه فرمانروایی دیندُژـ با برچیده شدن 
آنان دهد. مردها دشمن ما نیستند،  می« ساالری مردم»و مردساالری هم جای خود را به 

ی زندانی گماشته بان اند که ناخواسته به زندان ههم مردمانی به بند و بندگی کشانده شد
 اند که خود نیز در آن گرفتار هستند. شده

 م؟یپنداری ما با مردان دشمنی دار ـ می
 د.انپرور ـ نفرت دشمنی می

چشم به هم  گرد شد، سر به سوی یکدیگر چرخاندند وچشمان فرناز و پریسا 
خندیدند و  آنچنان از ته دل میتند؛ ناگهان بانگ خندة آنان در گوشم پیچید. دوخ

آورتر از سخنی که گفته بودم نشنیده  رفتند که انگار تا آن زمان سخنی خنده ریسه می
 نگریستم که بهناز نزدمان آمد و پرسید: بودند. سردرگم به آنان می

 ـ چی شده؟
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خندند. خندید و  گفتیم و دخترها چرا می به او گفتم که دربارة چه چیز سخن می
 گفت:
دوستانه دارند.  یتنها نفرتی از مردان در دلشان نیست، با پسرها و مردها پیوند نهـ 

به آنان بسپارم و برای راه انداختنش آشنایی نداشته باشند. آنچه کاری نیست که 
 گویند برآمده از شناخت است نه نفرت. دربارة مردان می

انداختم. سر جنباند و به سوی کولة دالرام رفت و دو کیسه را از درونش شانه باال 
بیرون کشید و به سوی مهین بازگشت. فرناز و پریسا زمانی دراز شادمانه خندیدند. 

اندیشیدم با شناخت اندکی که از دختران  لبخندزنان به آنان چشم دوخته بودم و می
 هبری کنم.امروزی دارم چگونه خواهم توانست آنان را ر

توانستند به ریشم خندیدند، آرام گرفتند. زمانی به  که فرناز و پریسا تا می پس ازاین
خاموشی و نگریستن به هم گذراندیم؛ سپس از آنان خواستم دربارة نگرششان به 

کاوانه زدند که برایم  مردان سخن بگویند. سخنانی پخته و برآمده از شناختی ژرف
 شنیدن سخنانشان بر آنان آفرین خواندم. فرناز گفت:انگیز بود. پس از  شگفت

هزاران ساله چه  پیدا و پنهانِ ـ اکنون بگو برای آزاد کردن زنان از بندهای
 ای داری؟ برنامه

نیاز  های گوناگون پیش پایان دادن به نابرابری میان زن و مرد در زمینه ـ به باور من
ریزی دادهایی  به پی وچرا چون برابری بی. برای پدید آوردن هر گونه دگرگونی است
 روشن و پایدار نیازمندیم.

ریزی بهترین  با پی ،ـ تا زمانی که نگرش مردساالرانة کاالپنداری زنان پابرجا باشد
 دگرگونی بنیادینی رخ نخواهد داد.دادها هم 

یی نیازمند کارها ،را آلوده کرده مانکه مرد نابخردانه یان دادن به این نگرشِـ پا
اگر چهارچوب روشنی نداشته باشند به  بر هستند و زمان بنیادین و فراگیر است که

ناشایست،  کاری باید شایست از آغاز هرفرجام نیکی نخواهند رسید. پیش 
سویة  همه بینی پیشبایستگی  بندی آن روشن شود؛ زمان چهارچوب، چگونگی انجام و
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؛ کم گرفت را نیز نباید دست بودهایی که پیش رو خواهد  دشواری ها و کارشکنی
 د.داده شو هر کاری کارگزارانی شایسته پرورش انجام همچنین باید برای
 پریسا گفت:

 ـ به باور من باید سرپرستی خانواده و فرزندان به زنان بازگردانده شود.
 فرناز گفت:

دارایی  هرچه دارند بندند، باید هرگاه زن و مردی پیمان همسری می پندارم ـ من می
 خانواده به شمار آید؛ مادر هم سرپرست دارایی فرزند یا فرزندان خانواده باشد.

 در پاسخ به سخنان آنان گفتم:
مردان از تخت  هایی هستند که پس از پایین کشیدن دین ـ این چیزها زیرشاخه

در  اندیشی دربارة آنها دادگذاری کنند. توانند با هم دُژفرمانروایی، کارشناسان می
دهیم تنها باید بر پایان دادن به نابرابری میان زن و  به دیگران نشان می اندازی که چشم

پای  مرد پافشاری کنیم تا زنان بتوانند در راه دست یافتن به دانش، درآمد و دارایی پابه
 مردان تالش و تکاپو کنند.

 فرناز سر جنباند و پرسید:
 ای؟ اندیشی کرده مده از باورهای دینی چارهستیزی برآ برای پایان دادن به زندگی ـ

 آه کشیدم و گفتم:
 پایان بدهد. 2«ارزانی مرگ»ـ پادشاهی نوین آزادگان باید به بیداد دیرینة پادافره 

دهند یا از بیدادهای  به شمار آوردن کسانی که به بندگی تن نمی 1«ارزان مرگ»ـ 
 گستران نیست. دینستیزی  روش زندگیکنند تنها  مردان سرپیچی می دین

ترین ابزار کشتار است که دُژفرمانروایان  دستی گویی. این روش دم ـ آری، درست می
  برند. آن را برای فرمانبردار و خاموش نگه داشتن دیگران به کار می

                                                           

 ارزانی: اعدام ـ مرگ2
 ارزان: شایستة مرگ ـ مرگ1
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 پریسا گفت:
ارزان به شمار آوردن دیگران از دست  ـ به باور من بیرون آوردن دستاویز مرگ

 ساز گسترش آزادی فراگیر خواهد بود. جویان و بنیادگرایان، زمینه هجاخودکامگان، 
 فرناز گفت:

 پندارم که باید تنها مرز آزادی هرکس آزادی دیگری یا دیگران باشد. ـ من می
جان را هم در بر بگیرد، با تو  ـ اگر دیگری یا دیگران جانوران، گیاهان و گیتی بی

 رای هستم. هم
 دست زد و گفت:فرناز شادمانه برایم 

 ـ درود بر تو، به راستی که شایستة نشستن بر تخت پادشاهی هستی.
مهین  ی در کوهستان پیچید. سر چرخاندم و به باالی دیواره نگریستم.آوای سوت
 گفت: . تا رسیدنزدمان آمد

 ها را بفرستیم باال. ـ باید کوله
های باالبرنده را  رهغرغ ند وبود اره ایستادهنک و دالرام بر باالی برآمدگی دیوفرا

ها را آماده کردیم  . کوله، فرناز و پریسا هم برخاستندند. از جا برخاستمکرد آماده می
بست و  یم. بهناز آنها را یکی پس از دیگری به تناب میبرسانیکی به پای دیواره  یکی تا

فرناز  ،ها لهپس از باال فرستاده شدن همة کوفرستاد.  با کشیدن تنابی دیگر آرام باال می
 پرسید: نوردی آغاز کردند. مهین ا دیوارهو پریس
 گفتی؟ با دخترها دربارة چه سخن میـ 

 خواهیم بسازیم. اندازی از آنچه می ـ دربارة چشم
 گفتید؟ آزادگان سخن میـ دربارة ساختار پادشاهی نوین 

روی آنها بسازیم گفتیم که باید پادشاهی نوین را بر  هایی سخن می ـ نه. دربارة بنیان
 و استوار کنیم.
 هایی؟ ـ چه بنیان
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گانة  گویی که با فرناز و پریسا داشتم بازگو کردم. مهین از سهو ای از گفت چکیده
 خوشش آمد و گفت:« زن، زندگی، آزادی»

ام، به پندارم استواری و پایداری  گانه دلبستگی داشته ـ از کودکی به الگوهای سه
ای سر برآورده از ژرفای فرهنگ  گانه انگار سه« زندگی، آزادی زن،»مانندی دارند.  بی

خواهیم بسازیم را به  هایمان را در بر دارد و آنچه می آزادگان است. همة آرمان
 کند. درستی نمایان می
 بهناز گفت:
« خوییِ مردم»خودبرترپندار را به « مردِ»تواند  می آزادی زنرای هستم،  ـ با تو هم

ستیزی برآمده از باورهای دینی و رهایی  بازگرداند؛ با پایان دادن به زندگیفروتنانه 
جایگاهی شایسته برای شکوفایی « میهن»جهانی،  آن مردمان از وَهمِ زندگی راستینِ

های گوناگون خواهد شد؛ با فراگیر شدن آزادی هم کشور به  ها و نوآوری توانمندی
 ن خواهد رفت.پیشرفت روزافزو و پایدار« آبادیِ»سوی 

 نشان دادم و گفتم: را رایی خودم با جنباندن سرم هم
ها وابسته به این است که بتوانیم ساختار کارآمدی برای  ـ همة این دگرگونی
 ریزی کنیم. پادشاهی نوین آزادگان پی

گرایش ـ من از آینده نگرانم. اگر نتوانیم کار را به خوبی پیش ببریم زمینه برای 
ترسم ما هم به  . میخودکامگی آماده خواهد شد ری و لشکری بهکارگزاران کشو

 ابرو چشم دربیاوریم.جای آراستن 
 مهین پرسید:
 ریزی ساختار پادشاهی نوین ایران داری؟ ای برای پی ـ چه برنامه
که برای دور راندن  ای کهن و نو همة کشورها راه همة آزموده بایدـ به باورم 

کاسه کنیم، وگرنه نخواهیم  اند یک اند و نیکی به بار آورده بدی کارآمدی داشته
 ای شایسته پدید بیاوریم. توانست سامانه
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 مهین گفت:
ریزی سامانة پادشاهی نوین الگوی نهادهای  ـ به پندار من، بهترین الگو برای پی

به راستی بر پایة  که شده و کشورهاییگانه است که کارآمدی آن آزموده  خودسر سه
 اند. های گوناگون دست یافته اند به پیشرفت چشمگیری در زمینه آن سازماندهی شده

 گفتم:
ـ من و فرانک هم پس از بررسی الگوهای گوناگون، همین پندار را پیدا کردیم و 

موده شده کارآمدتر از دیگر الگوهای آز« گانة خودسر نهادهای سه»پنداریم الگوی  می
پنداریم که باید زیرساختار پادشاهی نوین آزادگان را بر پایة سه  روی می است؛ بدین

، «انجمن دادگستری»، دیگری «مِهستانانجمن »ریزی کرد: یکی  انجمن خودسر پی
 «.انجمن پادشاهی»سومی 

 گفت:بهناز 
و  اند هه شدهای گوناگون ساخت با نام همین نهادهابیشتر کشورها در ـ امروزه 

های روزگاران پیشین را  هایی که روی خودکامگی خودکامگی پوششی هستند برای
اند. زیرساخت همین دُژفرمانراویی چیره بر کشورمان هم سه نهاد خودسر  سفید کرده
« کوتولة مغزفندقیِ»هایی هستند در دست  دانیم که هر سه بازیچه شود؛ می نمایانده می

 آنچه باید روشن شود چگونگی .ری و کوری زده استخود را به ک که پریشی روان
 این نهادها و همچنین چگونگی برگزیده شدن کارگزاران هر کدام است. زماندهیسا

نباید با نام و نما خود و دیگران را فریب بدهیم. نکتة درخوری  ،گویی ـ درست می
یم تا پیاده شدنش آغاز نشود، بریزای که  که هر برنامه که هرگز نباید فراموش کرد این

روی باید همواره آمادگی  هایش آشکار نخواهد شد؛ بدین هنجاری ها و نابه نارسایی
های مردمان  ها و گرایش درپی خود را با خواسته پیرا داشته باشیم و  ها برنامهبازبینی 

مان خواهیم مرد کشور هماهنگ و همسو نگه داریم، وگرنه ما هم با این پندار که می
 را به بهشتی ناکجاآبادگونه ببریم، به تالشی بیهوده گرفتار خواهیم شد.
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شود که بر پایة آن  می آغاز بلندپروازانه ـ هر کار بزرگی نخست با پنداری
ورزی و آزمایشگری پخته گردد. از برنامة  شود تا با اندیشه ای خام ریخته می برنامه

 خود بگو.
شانة هم  به ش شانهآرام پریسا باه انداختم، فرناز و سر بلند کردم و نگاهی به دیوار

را  ژرف فرو بردم و پس از درنگی کوتاه، دم فروبردهنوردیدند. دمی  آن را درمی
 کردم و گفتم:دادم. رو به سوی دوستانم آهسته بیرون 

ام، با فرانک هم  دو انجمن دیگر اندیشیدهبیش از  مِهستاندربارة ساختار انجمن ـ 
چراکه باور دارم که اگر کشوری دادگذارانی ام،  کرده زنی رایبسیار در این زمینه 

گرایی و کژروی نخواهد  واپسهرگز دچار  ،دانشمند و بازرسانی هشیار داشته باشد
د: یکی دارای چهار انجمن خودسر باش مِهستانانجمن  پندارم باید روی می بدین شد؛
انجمن برگزیدگان »، سومی «انجمن نهادهای مردمی»، دیگری «انجمن دانشمندان»

 «.انجمن ارتشیان»و چهارمی « ها استان
آیند که از  هم مید یا بازنشسته گر کاراهای برگزیدة استاد ،در انجمن دانشمندان

استادهای این . خواهند شدها برگزیده  یا بازنشستة دانشگاه کاراسوی استادهای 
انجمن  ، درپرسی مردمان کشور در همه پس از دریافت پذیرش از سوی برگزیده

های آموزش و  دادهای پیشین در زمینه سازی خویشکاری دادگذاری یا بهینه دانشمندان
 .پژوهش را به دوش خواهند گرفت

های  کار در زمینه در انجمن نهادهای مردمی، برگزیدگان نهادهای مردمی ویژه
پس از دریافت پذیرش از  نهادهای مردمید. برگزیدگان ی گرد هم خواهند آمکشور
خویشکاری دادگذاری یا  پرسی، در انجمن نهادهای مردمی مردمان کشور در همه سوی
 .ی را به دوش خواهند گرفتکشورهای  دادهای پیشین در زمینه سازی بهینه

د. گرد هم خواهند آم ستانیهای ا برگزیدگان انجمن ها، در انجمن برگزیدگان استان
مردمان کشور در از سوی پذیرش دریافت پس از  های استانی انجمنبرگزیدگان 
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دادهای  سازی خویشکاری دادگذاری یا بهینه ها برگزیدگان استانپرسی، در انجمن  همه
 .را به دوش خواهند گرفت استانی در زمینة پیوندهای میان پیشین

یا  کاراشده از سوی سرداران  رگزیدة ارتش، برگزیدهسرداران ب در انجمن ارتشیان،
پس از دریافت پذیرش از  ارتشد. برگزیدگان گرد هم خواهند آم بازنشستة ارتش

 ارتشیان، در انجمن ها های دانشمندان، نهادهای مردمی و برگزیدگان استان سوی انجمن
را به دوش  کریلش های دادهای پیشین در زمینه سازی خویشکاری دادگذاری یا بهینه

 .خواهند گرفت
 تا درنگ کردم، مهین پرسید:

 به شمار خواهد آمد؟« نهاد مردمی»ـ چگونه سازمانی 
درست  نهاد مردم های کشوری سازمانی در همة زمینهتوانند  مردمان میـ به پندارم 

ند. کشاورزان، دامداران، به کنشگری بپردازکنند و به گونة سازماندهی شده 
ورزشکاران،  پزشکان، پرستاران، آموزگاران، کارگران، کارمندان،وران،  پیشه

 رگدیگری اهمگنِ و هر گروه آموزان  بازنشستگان، دانشجویان، دانش هنرمندان،
توانند نهادی مردمی  می ،داشته باشند یافته ای کنشگری سازمان بخواهند در زمینة ویژه

از روستاها و شهرها آغاز کنند.  پدید بیاورند. نهادهای مردمی باید کنشگری خود را
 دتوان ای بزرگ شد که از کنشگری استانی فراتر رفت، می هرگاه نهادی مدنی به اندازه

 ای به انجمن نهادهای مردمی بفرستد. نماینده
 بهناز گفت:

باید نهادهای مردمی از هرگونه وابستگی به نهادهای پادشاهی و  ،ـ به پندار من
 نشان پرداخت کنند.هایشان را هموندا باشند و هزینه نهادهای فراکشوری به دور

ادهای فراکشوری گویی، وابستگی نهاد مردمی به نهادهای پادشاهی یا نه ـ درست می
 د. د کررو دگرگون خواه ای دنباله دیر یا زود آن را به بازیچه

 پرسید: مهین
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 کنی؟ های استانی روشنگری می چیستی انجمن ـ دربارة
داری ساختاری همسان با ساختار کشورداری  سامانة استانباید  ،ـ به پندار من

در هر روستا  در هر استان، روستاها و شهرها خودگردان باشند.پادشاهی داشته باشد. 
و « دهیار»ا و شهر پدید آید تا انجمنی از برگزیدگان مردمان آن روست و شهر

را برگزینند. هر استان هم انجمنی از برگزیدگان مردمان استان خواهد « شهریار»
 داشت که استاندار را برخواهد گزید.

 ناز پرسید:به
های روستایی، شهری و استانی هم دادگذاری و بازرسی خواهد  ـ خویشکاری انجمن

 بود؟
های دیگر دارد و گاه نیازمند  هایی دگرسان با استان ویژگیـ به پندارم هر استانی 

. خودگردانی استانی نیازمند دادگذاری و بازرسی خودسر خواهد بود دادهایی ویژه
 های ویژه خواهد بود. استانی در بخش

 مِهستانهای ویژة استانی را باید انجمن  ـ به پندار من دادگذاری و بازرسی بخش
 بندی کند. چهارچوب

روشن کردن ها  های انجمن برگزیدگان استان به پندارم باید یکی از خویشکاریـ 
 باشد. های ویژه بخش همین

 مهین گفت:
گویی هر روستایی انجمنی خواهد داشت که دهیاری برخواهد گزید تا  ـ می

داری کند، هر شهر هم انجمنی خواهد داشت که شهریاری برخواهد گزید تا  ده
ان هم انجمنی خواهد داشت تا استانداری برگزیند. چه کسانی شهرداری کند، هر است

اری و استانداری شایسته های دهیاری، شهرد یده شدن به نمایندگی در انجمنبرای برگز
 دانسته خواهند شد؟

های خود کسانی را  همشهری ها و روستایی شهری از میان هم ـ مردمان هر روستا و
که شایسته به شمار آورند به نمایندگی انجمن روستایی یا شهری برخواهند گزید. 



361   پادشاهی شهین

ها هم هر شهروند ایرانی را شایسته دهیاری و شهریاری به شمار آورند به  انجمن
 دهیاری یا شهریاری برخواهند گزید. برای برگزیده شدن به نمایندگی انجمن استانی

کم یک بار در انجمنی روستایی و  شایسته شناخته خواهند شد که دست تنها کسانی
کم  شهری آزموده شده باشند. استاندار هم باید از میان کسانی برگزیده شود که دست

 یک بار در جایگاه دهیاری و شهریاری آزموده شده باشد.
های پادشاهی خواهد بود،  های استانی همسان زیرساخت ـ گفتی که زیرساخت

 های استانی هم همانند انجمن مِهستان دارای چهار انجمن خواهند بود؟ انجمن
ها نیازی به  روی استان بدین دشاهی یکپارچه و کشوری خواهد بود؛ـ ارتش پا

ها هم انجمن  انجمن ارتشیان نخواهند داشت، به جای انجمن برگزیدگان استان
 برگزیدگان روستاها و شهرهای استان را خواهند داشت.

 های پادشاهی باشد؟ ها باید همانند زیرساخت پنداری زیرساخت استان ـ چرا می
که شایستگی کارگزاران کشوری برای برگزیده شدن به کارگزاری در  ـ برای این

 آزموده شود. ها و استان ها، شهرهاسه نهاد بنیادین پادشاهی در روستا
ة پادشاهی راه پیدا کنند که گان های سه ـ پس تنها کسانی خواهند توانست به انجمن

 ها در کارگزاری همسانی آزموده شده باشند. کم یک بار در استان دست
 ـ آری.

 مهین پرسید:
دو خویشکاری خواهد داشت:  مِهستانـ اگر درست دریافته باشم، گفتی انجمن 

 دادگذاری سخن گفتی، سازوکار سازوکارِدربارة یکی دادگذاری، دیگری بازرسی. 
 چگونه خواهد بود؟ مِهستاننجمن بازرسی ا
چشم و  های گوناگون پندارم که باید سازمانی بنیان گذاشته شود که در زمینه ـ می

نة به گو کار داشته باشد که ویژه هایی زیرشاخه گوش انجمن مِهستان باشد. باید
مندی همة نهادهای لشکری و  چگونگی کارکرد و سامان گسست، یافته و بی سازمان
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کارگزاران پادشاهی، همچنین نهادهای مردمی را بپاید و بازرسی کند تا  کشوری و
 هایی روشنگر به انجمن مِهسان بدهد. بتواند گزارش
 :دمهین پرسی

 این نهاد را خواهد پایید؟ خود مندی ـ چه نهادی کارکرد و سامان
ا های چهارگانة انجمن مِهستان ی توان سازوکاری درست کرد که هرگاه انجمن ـ می
های دادگستری و پادشاهی بایسته بدانند، کارگروهی ویژه پدید آید تا کارکرد  انجمن

 مندی نهاد و کارگزاران سازمان بازرسی را بررسی کند. و سامان
 بهناز پرسید:

که هر کدام در زمینة  اشتدخواهد چهار انجمن خودسر  مِهستانانجمن  ـ گفتی
گذارده شده در هر انجمن نیازمند پذیرش از د کرد، دادهای ای دادگذاری خواه ویژه

 ها خواهد بود؟ سوی دیگر انجمن
گذارد اگر از سوی دو انجمن دیگر پذیرفته شود،  ـ دادهایی که هر انجمن می

 انجمن چهارم نیز باید آنها را بپذیرد. 
 مهین پرسید:

ن را دادی بگذارد که انجمن دادگستری یا انجمن پادشاهی آ مِهستانـ اگر انجمن 
 ناکارآمد یا ناروا به شمار آورند چگونه با هم کنار خواهند آمد؟

دادهایی به کار بستن توانند  های دادگستری و پادشاهی می ـ اگر چنین شود، انجمن
زمانی نپذیرند تا کارآمدی آنها بیشتر سنجیده شود یا  کوتاه شمارند را که ناپذیرفتنی می

ی به کار ببندند تا کارآمدی یا ناکارآمدی آنها به گونة آزمایشی در شهری یا استان
 آشکار گردد.

 چه؟ دگونه نتوانند با هم کنار بیاین ـ اگر به هیچ
 پرسی گذاشته شوند.  ـ آنگاه باید آن دادها به همه

 بهناز پرسید:
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 خواهد داشت؟ـ انجمن دادگستری چگونه ساختار و سازمانی 
دادگستری پادشاهی نوین ایران ساختاری  به پندارم بهترین الگو برای سازماندهیـ 
توان دادگستری را بر پایة سه انجمن خودسر نوسازی کرد: یکی  گانه است. می سه
 «.1انجمن دادیارها»و سومی « ها انجمن دادستان»، دیگری «2انجمن داورها»

آیند که از سوی  یا بازنشسته گرد هم می کارادر انجمن داورها، داورهای برگزیدة 
. این داورهای برگزیده پس خواهند شدیا بازنشستة دادگستری برگزیده  کاراهای داور

پرسی، در انجمن داورها خویشکاری  از دریافت پذیرش از سوی مردمان کشور در همه
 د داد.نرا انجام خواه داوری های پیوسته بادهی به کار سامان
د که از هم خواهند آمکارا یا بازنشسته گرد های  ها، دادستان انجمن دادستاندر 

ها پس از  . این دادستانشدد نیا بازنشسته برگزیده خواه کاراهای  سوی دادستان
ها  پرسی، در انجمن دادستان دریافت پذیرش از سوی مردمان کشور در همه

کارانة  ویژههای  دادستانی در زمینه کارهای پیوسته با به خویشکاری ساماندهی
 .درا انجام خواهند دا گوناگون

بازوهای این  4«دادپزشکی» هایش، همچنین و زیرشاخه 3«شهربانی»به پندارم باید 
 انجمن باشند.

آیند که از سوی  یا بازنشسته گرد هم می کارادر انجمن دادیارها، دادیارهای 
ها پس از دریافت پذیرش ین دادیاریا بازنشسته برگزیده خواهند شد. ا کارادادیارهای 

ها خویشکاری ساماندهی به پرسی، در انجمن دادیار در همه از سوی مردمان کشور
 را انجام خواهند داد. ادیاریکارهای پیوسته با د

  مهین پرسید:
                                                           

 ـ داور: قاضی2
 ـ دادیار: وکیل مدافع1
 ـ شهربانی: پلیس3
 ـ دادپزشکی: پزشکی قانونی4
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 کنی؟ ـ دربارة چگونگی ساختار انجمن پادشاهی هم روشنگری می
ـ به پندارم باید پادشاه از میان استاندارانی برگزیده شود که شایستگی خود را در 

زن خواهند بود که  اند. انجمن پادشاهی هم گروهی وزیر و رای استانداری نشان داده
 .تا به یاری آنان کشورداری کند پادشاه برخواهد گزید

 بهناز گفت:
کسانی که خواهان دست یافتن به جایگاه پادشاهی هستند، باید  به پندار من ـ

برنامه و کارگزاران برگزیدة خود را به انجمن مِهستان بشناسانند. انجمن مِهستان نیز 
 های استانی واگذارد تا بررسی برنامه و شایستگی کارگزاران برگزیده را به انجمن

رنامه و شایستگی خود را به ورند بند انجمن پادشاهی را پدید بیاهخوا کسانی که می
پذیرفته  های استانی بیشتر وه که در انجمنها بشناسانند. دو گر گان همة استانبرگزید

یکی از آنها در  مردمان کشور شناسانده شوند تا شوند، از سوی انجمن مِهستان به
 گزینش همگانی به پادشاهی برگزیده شود.

زمان خواهند  ها گان مردمان استانسازوکار برگزیدرای هستم. با این  ـ با تو هم
خواهان راه یافتن به انجمن  کارآمدی برنامه و شایستگی کارگزارانِ داشت که

 .های گوناگون بررسی کنند و بشناسند پادشاهی را از سویه
 مهین پرسید:

 ، شهری و روستاییاستانی زمان کارگزاری برگزیدگان برای نهادهای پادشاهی،ـ 
 ه خواهد بود؟چگون

مردان، انجمنی که  گون دین ـ این چیزها را پس از سرنگونی دُژفرمانروایی ضحاک
؛ و دادهای برآمده از آن را خواهد نگاشت روشن خواهد کرد« بُنداد پادشاهی ایران»

ریزی شود که شایستگان تا زمانی که مردمان آنان را  به پندارم باید سازوکاری پی
 .بتوانند بدون گسست به کارگزاری برگزیده شوند ،شمارند شایسته و کارآمد می

 بهناز گفت:
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نمایی و  ـ باید پادشاهی سازوکاری هم داشته باشد که هرگاه کارگزاری گندم
 ندگانش بتوانند به سادگی او را برکنار کنند.جوفروشی پیش گرفت، برگزین

 سر جنباندم و گفتم:
منی که بُنداد پادشاهی و دادهای برآمده توان در انج ـ برای چنین سازوکارهایی می

 اندیشی کرد. از آن را خواهد نگاشت چاره
به باالی  را دیدم که فرانک سر بلند کردم. فرناز و پریسا شنیدن آوای سوتِبا 

 رو به دوستانم کردم و گفتم:برآمدگی دیواره رسیده بودند. 
 ـ باید بروم.

یم. با های هم زد گرفتیم و بوسه بر گونهبهناز برایم آغوش گشود. یکدیگر را به بر 
های پشتیبان  یکی از تناب به یاری بهناز و مهین سپس مهین هم بدروی همسان کردم؛

 م.نوردی را آغاز کن را گرفتم تا دیواره تنابی دیگر کمربندم بستم ورا به 
 مهین گفت:

 ین؟فرستی پای جان رسیدی باالی برآمدگی کمی نوشیدنی برایمان می شهینـ 
 خواهی؟ چشم... خوراکی هم می ـ به
 ـ نه.

را نوردی  پا پیش گذاشتم و پس از برداشتن چند گام به پای دیواره رسیدم و دیواره
دربارة سخنان فرناز، پریسا و فرانک نوردی را آغاز کردم،  تا دیواره آغاز کردم.

 آزادی به ایران ون برای بازگرداندن به کارگیری گرز گرا مردان و ناگزیر بودنِ دین
آورد. شنیدن آوایشان خونم را به جوش و  در مغزم پژواک یافت به ایرانیان آزادگی

هایم از سخنان  کردم با افزودن بر شتاب گام م؛ انگار تالش میهایم افزود ر شتاب گامب
کاهد و  انگاشتم نیرویی بازدارنده از نیرویم می رفتم می آنان بگریزم. هرچه باالتر می

 ناچار ایستادم. ای دشوار شد که به باال رفتن به اندازهکم  کمکند.  هایم را سنگین می گام
درنگ سه بار  درپی سوت فرانک سه بار در کوهستان پیچید؛ بی تا ایستادم آوای پی

د، به دشواری دم دنبونگار کوهی بر دوشم نهاده سوت زدم تا آسوده شود. ادرپی  پی
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مردان  دینبرخورد  منش و روشِکه آنچه دوستانم دربارة گمان بودم  آوردم. بی برمی
از « سرزمین سوخته»جا گذاشتن  مردان تنها با بر گفتند درست است و دین می

 زمین به خواستة آزادگان تن خواهند داد. ایران
ای  اندیشیدم. انگار چاره زنان سر بر دیواره نهاده بودم و به سخنان دوستانم می دم دم

گریختم. من نیز  اره از پذیرش آن میدانستم و همو رفتن آنچه همیشه میپذینداشتم جز 
پرهیز از تخت  های خشونت ان را با روشمرد دینتوان  نمی هرگز باور داشتم که

 دُژفرمانروایی پایین کشید.
پندارند؛  دیگران را بادمجان می جاندوست هستند،  مردان بسیار جان که دین بااین

تا با افزودن بر  کردخواهند درگیر نبردهایی خونین  کشور راپروا  روی آنان بی بدین
 «شده داده مغزی وشوی های شست بسیجی» و «نِ مغزخرخوردهپاسدارا»دست  ،کشی مردم

بازگشت بکشانند  را بیش از پیش به خون آزادگان آلوده کنند و آنان را به راهی بی
اند و  ی که برای خود ساختهبهشت« مزدوران بیگانه» همچنین و تا با به کشتن دادن آنان

خوری و هرزگی هستند را از دست ندهند و راه بهشت آنچانی  در آن سرگرم مُفت
روی تا زمانی که جان  بدین برای خود هموار کنند؛ را« اهلل»نوید داده شده از سوی 

 ، هرگز کوتاه نخواهند آمد.خود را دور از گزند بپندارند
هایم  لبخندی بر لب .واره برداشتم و آن را به سوی خورشید تابان چرخاندمسر از دی

ای  پنداشتم چاره درنگ سوت زدم. می شکفت. آوای سوت فرانک در گوشم پیچید. بی
ام. به ناگهان خود را سبکبار یافتم.  افروزی آخوندها یافته برای پیشگیری از جنگ

ون دادم. دست و پا جنباندم و دمی ژرف فرو بردم و آن را با هویی تند بیر
 نوردی از سر گرفتم. دیواره

رفتم که  ای شتابان باال می انگار نیرویی ناشناخته در پیکرم دمیده شده بود؛ به اندازه
شد و آنان ناچار  کشیدند شل می گاه تناب پشتیبانی که دوستانم آن را آرام باال می

 شدند بر تندی کشیدن تناب بیفزایند. می
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خودم را به باالی برآمدگی رساندم. فرانک با چشمانی خته و خندان برانگی
درخشان دست به سویم دراز کرد. دستش را گرفتم و بر سکویی که باالی برآمدگی 

هایم را باال بردم و  کردند. دست زده نگاهم می ساخته بودند جهیدم. دوستانم شگفت
ر آغوش کشیدم و بوسه بر تکشان را د شادمانه جی  کشیدم. برایم دست زدند. تک

 هایشان زدم. دالرام پرسید: گونه
 پشتی را واگذاشتی و چون یوز تیزتک شدی؟ ـ چه پیش آمد که پیشروی الک

 خندیدم و گفتم:
 ام. ای اندیشیده ـ برای مهین و بهناز نوشیدنی پایین بفرست تا به تو بگویم چه چاره

 ـ چاره برای چه؟
 از تخت دُژفرمانروایی.ـ برای پایین کشیدن آخوندها 

را از کمربندم گشودم. دالرام بازگشت، ها رفت. تناب  سر جنباند و به سوی کوله
دان دیگر را درون  که در دست داشت را به فرناز داد، آب یهای دان یکی از آب

نوردی به  های دیواره های ویژة پیچ ها و کیسه ای نهاد، آن کیسه را به همراه کوله کیسه
ها سوت  پشتیبان بست و نزد فرانک رفت. فرانک پس از آماده کردن غرغرهسر تناب 

ها را به تناب باالبر  ها و کیسه زد و پس از دریافت پاسخی همسان از پایین، کوله
 بست تا به یاری دالرام آنها را پایین بفرستد.

 :دنی گرم به سویم دراز کرد و گفتفرناز جامی لبریز از نوشی
 بسیار نگران شدیم. نوردی ایستادی میانة دیوارهدر  ـ هنگامی که

 جام را گرفتم و سپاس گفتم. پریسا پرسید:
 ـ چه شد که به یکباره تیزتک شدی؟

 هایم را لیسیدم و پاسخ دادم: جام را باال بردم و کمی از جوشاندة گورا نوشیدم. لب
 راهی هست.پندارم برای بازداشتن آخوندها از برپا کردن کشتاری بزرگ  ـ می

 ـ چه راهی؟
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 ـ آخوندکُشی.

 ـ چی؟

 مردان را از برپا کردن توانست دین« کُشان مُ »ـ داریوش بزرگ با به راه انداختن 

با  ای هجویانه بازدارد. در پی آن آخوندکُشی، آزادگان هزار های جاهدوبارة نبرد

آخوندها بسیار دانند که  . همه میپروری و سازندگی بودند آسودگی سرگرم فرهنگ

جو هستند. اگر بتوانیم آخوندکشی راه بیندازیم، آنان نخواهند  دوست و آسایش جان

 نبرد با مزدورانشان بکنند. توانست ما را درگیرِ

 آفرین بر تو.ـ 

 ؟آخوندکشی را از کی و چگونه آغاز خواهیم کردـ 

هم که برایش هیچ آمادگی نداشتم. هرگز در پندارم وگویی درگرفت  گفت

گمان شده  بی زنی بپردازم. گنجید که روزی دربارة چنان چیزی با دوستانم به رای نمی

تر،  تر، هرزه تر، پلیدتر، پلشت مادر روزگاران هرگز جانوری پستبودم که 

ستیزتر از  و ایران ستیزتر ستیزتر، آزادی ستیزتر، زندگی ، زندروغگوتر، فریبکارتر

ها مردم  م که اگر این انگلبود رها از خود پرسیدهبادر گذشته آخوند نزائیده است. 

آیم این زالوخویان چه هستند؟  هستند پس من چه هستم؟ و اگر من مردم به شمار می

باالی  پس از رسیدن بهها پاسخی درخور پیدا کنم.  هرگز نتوانسته بودم به این پرسش

هایی  ده در پیکرکش ام که آخوند دیوی پنهان گمان شده پنداشتم بی آن برآمدگی می

برای گریختن از جهان مردگان اشتم شاید دیوهای سپید راهی انگ . مینما است مردم

اند تا  پوشیده اند؛ دیوهایی که رخت آخوندی پیدا کرده و به زندگی گیتایی بازگشته

سازِ برپایی جنگی  ینهزم و کنندنهادینه را  ستیزی و آزادی ستیزی زندگیستیزی،  زن

بینجامد و  دن کشورهاجهان از مردم و ویران ش تهی شدن جنگی که به جهانی شوند؛

 آرزوی دیرینة اهریمن را برآورده سازد.
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وگو با فرناز و پریسا بودم که بهناز و مهین هم خود را به باالی  سرگرم گفت
درنگ  فرانک بی زنی پایان دادیم و به پیشواز آنان شتافتیم. برآمدگی رساندند. به رای

سپس به یاری  به فرناز و پریسا فرمان داد که برای درنوردین دیوارة کوتاه آماده شوند؛
های ویژه را آماده کند. بهناز و مهین روی سکو نشستند؛  ها و کوله دالرام رفت تا تناب

 برایشان نوشیدنی ریختم و پرسیدم:
 ها دشوار بود؟ ـ باز کردن پیچ

 گفت:بهناز سر جنباند و 
 کرد. ند میـ وزش باد کار را کُ

  راند. باد ابرهایی تیره را از خوروران به سوی ما می نگاهی به آسمان انداختم. گویا
هایی ویژه بودند. رو به  فرناز و پریسا سرگرم انجام دادن نرمشکنار بهناز نشستم. 

 مهین گفتم:
شوم  شتر با آنان آشنا میـ این دخترها بسیار نیرومند و بلندپرواز هستند، هرچه بی

 شود. ام افزوده می بر نگرانی
 ـ نگران چه هستی؟

 ترسم دچار تندروی شویم. ـ می
 :بهناز گفت

 را به شادابی اکنون ندیده بودم. ـ هرگز فرناز
نگریست. پس از درنگی کوتاه رو به من کرد و  لبخندزنان مادرانه به خواهرش می

 پرسید: 
 کردید؟ وگو می دربارة چه گفتپیش از باال آمدن ما ـ 

پاسخ پرسش او را دادم. از دگرگونی دیدگاهم دربارة چگونگی برخورد با 
 زده شد و پرسید: مردان شگفت دین

 ند؟ا هـ دخترها دیدگاهت را دگرگون کرد
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اش بگیرم یا از آن بگریزم  کردم نادیده از آنچه همواره در درونم بود و تالش می
 سخن گفتم. بهناز گفت:

آید از  ام، تا یادم می که هرگز با هیچ آخوندی سروکار نداشته ـ من هم بااین
 ام. ام و نفرت داشته ترسیده آخوندها می

 رو به مهین پرسیدم:
 ـ تو چی؟

 شانه باال انداخت و گفت:
با آخوندهای بسیاری سروکار  مدز ر روزگاری که در هرزگی دست و پا میـ د
 داشتم.

 و افزود:آه کشید، سر جنباند 
 انگیزتر از آخوند پیدا کرد. نفرتای  پدیدهتوان در گیتی  نمیپندارم  ـ می
. دخترها یکدیگر را در آغوش گرفتند و را فراخواند فرناز و پریسا دم فرانک همان

وگو با بهناز و مهین را از سر  پس از بدرود گفتن به ما به سوی دیواره رفتند. گفت
کردیم که  اندیشی می چگونگی به راه انداختن آخوندکشی همگرفتم. داشتیم دربارة 

نوردی آماده کنند. هر سه  و فرمان داد خود را برای دیواره فرانک آنان را فراخواند
 دادند. زیر لب گفتم: دیواره نگریستیم. دخترها برایمان دست تکان میبه باالی 

 ز کوهی هستند.ـ انگار بُ
دالرام و به سوی سرگرم انجام دادن نرمش شدند.  مهین بهناز واز جا برخاستیم. 

سرتاپایم  . دالرامکردند ها را برای باال فرستادن آماده می که داشتند کوله رفتمفرانک 
 گفت: را برانداز کرد و

 خواند. ـ انگار کبکت خروس می
 خندان شانه باال انداختم و گفتم:

 از نیرومندی دخترها در شگفتم.ـ 
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 فرانک گفت:
 اند. بُزی خود را بیدار کرده آنان هم چون تو خویِـ 

 بُزی؟ ـ خویِ
گذرترین  تواند از سخت بُز جانوری است بسیار هشیار و چابک که میـ 

انگیزی دارد  های شگفت ها با آرامش بگذرد. ازآنجاکه بُز ویژگی و پرتگاهها  گذرگاه
نگارة بُز نمادی بوده  ،یهای مادران هستند، در روزگاران مادرساالر که همسان ویژگی
های  . در نگارهرسیده است ها به آنان می ان نامداری که تبار خاندانبرای نشان دادن زن

اند که بزرگی  های گوناگون نمایش داده شده زمین بُزهای فراوانی در سازه باستانی ایران
شاروندی  ها داستان فرهنگ و هایی بوده که نگاره دهندة بزرگی خاندان شاخ آنها نشان

 اند. کرده آنان را بازگو می
 های باستانی بازمانده از روزگاران مادرساالری بُز خواهی بگویی در نگاره ـ می

 پادشاهانِ کهن؟ نمادی بوده برای سخن گفتن از زن
و سازنده  پرور که فرهنگ آفرین ستا و شادی پادشاهانی بارور، زندگی ـ آری. زن

در راهِ خردگرایی رهبری  که مردمان را جو آشتی و رهبرانی نیکوکار ؛ندا هدبو
ناپذیر در راه  گسست و خستگی بی گری، ورزی و آزمایش ند تا با دانشا هکرد می

 ند.سازندگی و آبادگری بکوش
 آه کشیدم و پرسیدم:

 ام؟ پنداری برای به دوش گرفتن رهبری آماده ـ می
 سر جنباند و گفت:

 کار نخواهد شد که آماده هستی یا نه.ـ تا پا به میدان نگذاری هرگز آش
 سر جنباندم و گفتم:

 خواهم پا به میدان بگذارم، هرچه بادا باد. ام؛ می پندارم آماده ـ می
 فرانک و دالرام برایم دست زدند. دالرام پرسید:

 نوردی چه پیش آمد که یکباره تیزتک شدی؟ ـ هنگام دیواره 
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ها را به تناب آویزان از  یکی از کوله، دالرام فرناز با شنیده شدن آوای سوتِ
با کشیدن تنابی که در دست داشت باال فرستادن هم بست. فرانک  ی باالبرها غرغره

 دالرام پرسید:آن را آغاز کرد. 
 خواهی به پرسشم پاسخ بدهی؟ ـ نمی

گمان  ام که بی پنداشته ام و می مردان نفرت داشته به یاد آوردم که همیشه از دینـ 
بُر برای ناکار کردن  پندارم راهی میان مرد جهان بهتری است. می دون دینجهان ب

 ام. مردان پیدا کرده دین دستگاه سرکوب شاه
 ابروهایش را باال کشید. فرانک گفت:

 جان بکش بیاید پایین. ـ دالرام
ها را گرفت و سرگرم پایین  دالرام نگاهی به باال انداخت، سپس یکی از تناب

 :گفت انککشیدنش شد. فر
 ای. پنداشتم از نفرت پالوده شده میـ 

 ـ اکنون نفرتی از آنان در دلم نیست.
 ای. ای اندیشیده ـ بگو برای پایین کشیدن آخوندها از تخت دُژفرمانروایی چه چاره

آغاز کردم. دالرام و فرانک  را دربارة آنچه در پندارم بافته بودمسخن گفتن 
فرستادند.  ها را یکی پس از دیگری باال می دادند و کوله خاموش به سخنانم گوش می

تا کفگیر سخنگویی من هم به ته دیگ خورد.  ،ها که باال فرستاده شدند همة کوله
. دالرام و پیش آمدنددرنگ  بهناز و مهین را فراخواند؛ بیفرانک خاموش شدم، 

ن را برای درنوردیدن دیواره آماده کردند. گامی پس رفتم تا دوستانم با ک آنافران
آسودگی کار پشتیبانی را انجام دهند. بهناز و مهین به سادگی و شتابان دیوارة کوتاه را 

هایم را بر هم  آماده شوم. دست درنوردیدند و به باالی آن رسیدند. فرانک فرمان داد
 کوفتم و گفتم:

 ام. ـ آماده
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و رو به فرانک  اب پشتیبان را به کمربندم بستمی پیش رفتم. به یاری دالرام تنگام
 گفتم:

هایم را بیازمایم و ببینم بدون یاری گرفتن از پاهایم  خواهم توانمندی دست ـ می
 توانم باال بروم یا نه. می

 ـ آزمایش کن.
ای را نشان داد،  کرد با انگشتانش نشانه بلند کرد و به فرناز که پایین را نگاه می سر

ای را  و با دستش نشانهنمایان شد  دوبارهزمانی نگذشته  او خودش را پس کشید و کوتاه
های باالبر آویزان بود و کمی دورتر از  ها را که از غرغره نشان داد. یکی از تناب

 آوای سوت فرناز شنیده شد. فرانک گفت: گرفتم.خورد را  دیواره تاب می
 ـ شتاب نکن.

 کدام راهکارم را نپسندیدید. .. انگار هیچچشم. ـ به
 وگو خواهیم کرد. اش گفت ـ درباره

دست جنباندم و  به تناب آویزان شدم و پس از چند دم و بازدم ویژهسر جنباندم. 
کردم و باال  دست به دست میآهسته و پیوسته تناب را را آغاز کردم.  باال رفتن

داشتم؛  نگریست برنمی رفتم. چشم از چشمان درخشان فرناز که خم شده و مرا می می
هیچ درنگی تا پایان دیواره پیکرم را باال  شدم. بی دم به چهرة زیبایش نزدیکتر می به دم

دیواره ، پا بر لبة دراز شدة فرناز را گرفتم دستِ ها رسیدم. به پایة غرغره کشیدم و
 به او رسیدم در آغوشش جای گرفتم؛ تا فرناز آرام مرا به سوی خود کشید؛ نهادم.

 چرخید و مرا گامی دورتر از لبة پرتگاه بر زمین نهاد. رویش را بوسیدم. گفت:
 هایی چنین نیرومند داری. دانستم دست ـ نمی

پس از بررسی  خندیدم و به یاری او تناب پشتیبان را از کمربندم باز کردم. فرناز
ها را پایین فرستاد، سپس بر لبة  های ویژة پیچ کوله ،دیواره های آویخته از جای تناب

 شد، سوت زد و چشم به پایین دوخت.ایستاد، کمی خم  پرتگاه
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گوش را  نگاهی به چکاد انداختم، چندان دور نبود. بانگ پارس زروینچرخیدم و 
بهناز  کرد. وجویش می دوید و جست سو می سو و آن این از دوردست شنیدم. نگاهم به
 گرفت و گفت: نزدم آمد، دست به سوی چکاد

 ـ آنجاست.
 ـ کجا؟

 بینی؟ ـ آن سیاهی را می
 ـ آری.

 ـ کمی باالتر از آن، سوی چپ.
 پرسیدم:از بهناز با دیدن سگ چهارچشم خندان برایش دست تکان دادم. 

 رسیم؟ پنداری تا نیمروز به چکاد می ـ می
 داد: پاسخ

 پندارم زودتر برسیم. ، میـ چندان راهی نمانده
چرخیدم و دست باالی چشمانم گرفتم. نگاهم در کوهستان و دشت چرخی زد. 

گرفت و بر  تندی می وزش بادزد.  ای ندیدم. در آسمان هم پرنده پر نمی هیچ جنبنده
 افزود. مهین و پریسا سرگرم درست کردن سکویی کوچک بودند. سوز سرما می

 نزدشان رفتم و پرسیدم:
 کنید؟ ـ چکار می
 مهین پرسید:

 ای؟ ـ گرسنه نشده
ام  ماالن به سوی کوله شکمبر از شکمم برآمد. پریسا خندید. دستدم آوایی  همان

 م نزد فرناز رفت تا او را بپاید.رفتم و کلنگ به دست بازگشتم. بهناز ه
های ناشتایی را از  خوراکی کوچک، دست به کار شدیم تا یسکویپس از ساختن 

فرانک و دالرام  چیدیم که روی سکو می اها ر ها بیرون بیاوریم. داشتیم خوراکی کوله
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پیش رفتم تا به دوستانم یاری برسانم، مهین و پریسا هم به هم به باالی دیواره رسیدند. 
و  باز کردندهای باالبر را از یخچال  پایة غرغرههای  پیچبهناز و فرناز دنبالم آمدند. 

ها را  . فرانک و دالرام هم تنابهای پایه سرگرم شدند سپس به از هم گشودن تکه
 ها جا دادیم. گرد آوردند. شتابان همة ابزارها را گرد آوردیم و در کوله

گرد هم نشستیم تا  کرد. اخمی در چهرة فرانک و دالرام نمایان بود که نگرانم می
گوش هم به ما پیوست.  هنوز دست به خوراک نشده بودیم که زروین ؛ناشتایی بخوریم

 مهین رو به دالرام پرسید: نوازشش شدم.آن دوست پشمالو را به بر گرفتم و سرگرم 
 ـ خوبی؟

 ـ خوبم، تو خوبی؟
 ت و گفت:باال انداخمهین شانه 

 گوید. ـ گرهِ افتاده بر ابروانت چیز دیگری می
 م:کرد. گفتدالرام خندید و نگاهم 

 ـ سراپا گوشم تا دیدگاهتان را بشنوم.
 سر چرخاند و به فرانک نگریست. فرانک گفت:

ای تی  دولبه  ای که برای بازداشتن آخوندها از برافروختن جنگ اندیشیده ـ چاره
اند دست به کشتار  فرمانروا شدهدُژاست. آخوندها از روزی که بر کشورمان 

بسا  وار بر کشتار خواهند افزود. چه آخوندکشی دیوانهگمان با آغاز  اند، بی گشوده
 .چرخة کشتاری راه بیفتد که ما را به ناکجاآباد بکشاند
توان از برافروخته شدن جنگ  ـ اگر آخوندکشی چارة کار نیست، چگونه می

 پیشگیری کرد؟
 دانم. ـ نمی

 فرناز گفت:
آنان هم  که یدهدهیم، زمان آن رس ـ جنگ آغاز شده، هر روز داریم کشته می

 کشته بدهند.
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 دالرام گفت:
است که روان مردم را به  گیتایی ترین کنشِ ـ کشتن دیگری، هرکه باشد، اهریمنی

ای نیک  پرور و سازندة سازه تواند فرهنگ کند که دیگر نمی ای دگرگون می گونه
 باشد.

باید چه ن ما به میدان آمده دست برای کشت به پنداری با زنگی مستی که تی  ـ می
 کنیم؟

 گمان نخست باید تی  از دست او بگیریم. ـ بی
 ـ با چنگ و دندانش چه خواهی کرد؟

 .توانیم او را به بند بکشیم تا نتواند به کسی آسیب برساند ـ می
اید، ضحاک در واپسین گریختنش از بند باید  ـ بر پایة آنچه تاکنون به ما یاد داده

 ه بند بکشی؟خواهی آن را ب کشته شود، باز می
دانی که ضحاک نمادی بوده است برای سخن گفتن از دین تازی، دین را نابود  ـ می

 خواهیم کرد نه دینداران را.
 ـ دینداران تا بتوانند کشتار خواهند کرد تا دینشان نابود نشود.

آزاری برانگیزد آنان کاری  ـ اگر آخوندی نباشد که دینداران را به کشتار و مردم
اند و بسیاری  ایم که دیندار بوده کسانی بزرگ شده بابا کسی نخواهند داشت؛ همة ما 

شناسی  هستند؛ چند تن از خویشاوندان، دوستان و آشنایانِ دیندارت را میدیندار هنوز 
 اه باشند.که با آخوندها همدل و همر

گویی اگر آخوند نباشد جنگی درنخواهد گرفت، پس  فرین بر تو. خودت میـ آ
 پنداری؟ چرا آخوندکشی را چارة کار نمی

 دسترسی نداشته باشند. آخوندها به دینداران کاری کرد که توان ـ به گمانم می
ـ در جهان امروزی چنین کاری ناشدنی است. آخوندها هر جای گیتی هم به بند 

شده را بر  داده مغزی وشوی شست کشیده شوند راهی پیدا خواهند کرد تا دیندارانِ
 آزادگان بشورانند.
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 فرانک گفت:
. اگر هم برای پایین کشیدن آخوندها از ـ نباید دست زنان به کشتن آلوده شود

 تخت دُژفرمانروایی نیاز به کشتار باشد، باید مردان این کار را انجام بدهند.
لبخندی نمایانندة امید درخشید و  ریسا به هم نگاه کردند. چشمانشان میفرناز و پ

ها پیش با شاهین همدم هستند و  دانستم که آنان از سال شد. می میدیده هایشان  لببر 
 سخنی دارند. آه کشیدم، سپس بلند و کشدار گفتم: نشینی و هم بیش از ما با او هم

 ـ وای دلم.
 دالرام با نگرانی پرسید:

 چه شد؟ ـ
 خندان گفتم:

 خورد. ـ رودة کوچکم دارد رودة بزرگم را می
 ـ وا!

برایم انگشت اشاره  ، دالرام سرجنبان بفرماییدی کشدار گفت وهمه خندیدیم
 ها دست به خوراک شدیم تا با خوردن ناشتایی برای برداشتن واپسین گام جنباند.

 آماده شویم.
راه افتادیم. وزش باد تندی گرفته بود.  پس از خوردن ناشتایی از جا برخاستیم و

گوش  ینشد. زرو اندک از شیب راه کم می رفتیم و اندک آهسته و پیوسته پیش می
گام مانده به بلندای چکاد، از  چندینتا بهترین راه را نشانم بدهد.  کرد جلوداری می

رون دادم. گذرگاه وزش باد بیرون رفتم. دمی ژرف فرو بردم و آن را با بازدمی تند بی
هایم افزوده شد. نرسیده به بلندای چکاد ایستادم تا دوستانم به من برسند  بر شتاب گام

ها را برداریم.  و با هم دوش به دوش یکدیگر و دست در دست هم واپسین گام
گرفتیم. پریسا را و در چپ و راستم ایستادند. دست یکدیگر  ددوستانم از راه رسیدن

 کرد:آغاز به شمارش وارونه 
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 ـ هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک.
درنگ  بی خود را به بلندای دماوند رساندیم وجی  زنان آغاز به دویدن کردیم و 

 افشانی و پایکوبی شدیم. کردیم و شادمانه سرگرم دستجشن آغاز 
پیرامونم را  بلندای دماوند زمانی که به جشن و شادی گذراندیم. از پس از کوتاه

که بر کوهستان،  شد دیده می ای کرد سپیدی فریبنده نگاه کردم. تا چشم کار می
 دامن گسترده بود. ها و جنگل دشت

سوی راستم و فرانک سوی چپم  مهین هم ایستادیم؛ کنارسرشار از شادی و امید 
در میانة ، رو به خورشید که کوبان پایهای یکدیگر را گرفتیم و  ایستاده بودند. دست

 سرود همبستگی خواندیم. درخشید آسمان می
 گفت: فرانک، «ای ایران»همخوانی سرود  پس از

 آرمان خود نرسیم از پا ننشینیم. بندیم که تا به ـ بار دیگر با هم پیمان می
 یم. دالرام گفت:ک گفته بود را بازگفتآوا آنچه فران پا بر زمین کوفتیم و هم

 .2«رقصیدنبرای توی کوچه »ـ 
 فرناز که کنار او ایستاده بود فریاد زد:

 «.ن برای تغییر مغزها که پوسیده»ـ 
 پریسا گفت:

 «.های زندانی برای نخبه»ـ 
 بهناز گفت:

 «.آموزا برای دانش»ـ 
  مهین گفت:

                                                           

شرکت « برای»هر کدام از کاربران توییتر دلیلی « زن، زندگی، آزادی»و آغاز جنبش « مهسا امینی»ـ پس از کشته شدن 2
را ساخت و به « برای...»ها با متن آنها ترانة  با برگزیدن شماری از توییت« پور شروین حاجی»کرد؛  در جنبش عنوان می

 زیبایی اجرا کرد که بازتابی ملی و جهانی یافت.
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 «.برای آینده»ـ 
 گفتم:

 «.برای زن، زندگی، آزادی»ـ 
 فرانک گفت:

 «.برای آزادی»ـ 
 برآوردیم:آوا فریاد  هم
 «.برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی»ـ 

 شاهین پارسی                                                                                   
 1/8/1652کرج ـ                                                                 
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