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  بنام مقام متعال

  

  

 ؟ است قوی تخيل یک زائيدهو این داستان  نوشتی چگونه را کتاب این که شود سوال من از اگر

 آیا که شود سوال من از اگر ! خير یا آری بگویم قطع طور به توانم نمی و ندارم گفتن برای جوابی

 پاسخ در بایستی ؟ است من زندگی اتفاقات این و ھستم داستان درون شخصيت انھم من

 ھم حقيقت یا بوده رویایک   آیا حوادث این که ودش سوال من از اگر ! خير ھم و آری ھم بگویم

  .و مرز بين رویا و حقيقت را مشخص کنم بگویم را سوال این پاسخ بدرستی توانم نمی ؟ داشته

 ؟ چيست ھا نوشته این از تو منظور و نوشتی را کتاب این چه برای که شود سوال من از اگر 

 !خير یا دارم ھا نوشته این از منظوری که بگویم قطع طور به توانم نمی من

 که مطالب این بسرعت و دارم می بر قلم اختيار بی ھا شب بعضی که دانم می را این ولی

 مطلبی اندک توانم نمی شبھا وسایر کنم می یادداشت را است من قلبی یا و ذھنی تراوشات

 ! کنم اضافه آن ادامه به

...  

  

 پسرآزاد

  ١٣٨٢ مردادماه

  

  

  

. خود نمی دانستم که به کجا خوانده شدم و در چه طریقی قدم گذاشته امدر آن سالھا ھنوز 

سرآغازی برایم بود تا روح جستجوگری باری دیگر در من زنده شود و تا زمانی که به مقصد نرسم 

  .دست از این جاده نکشم

ش در واقع در ادامه این داستان بود که کودکی بنام پسرآزاد متولد گشت و با اینکه سن و سال

کودکی در ((بيشتر از یک کودک است وليکن در وادی عشق و جستجوگری حقيقت ھمچون 

 .است)) سرزمين وحش

 حتی یا و آن نداشتم انتشار ، چاپ به تصميم وجه بھيچ کتاب این نوشتن زمان در اینکه برخالف 

 اقدام شنرو قلبی با اکنون وليکن ،می دادمن ) خاص دوستان مگر( کسی به را آن خواندن اجازه

 .گردد واقع فایده به  مفيد ای عده برای که باشد . ام نموده حقير اثر این تایپ به
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 ، بودم نگاشته جوانی سالھای آن در که ھمانگونه به را مطالب ام، دفترچه از مطالب تایپ در من

 . مکن حذف بایستی متاسفانه دالیلی به بنا نيز را آن کوتاه قسمت یک و کرد خواھم بمطل نقل

  !بزند را خود دل حرف راحتی به بتواند قلم که روزی آن اميد به

 

 پست آدرس به را خود اتنظر خواھشمندم ، اند کرده مطالعه را کتاب این که عزیزانی از پایان در

  .فرمائيد ارسال زیر الکترونيکی

  

  برکت باشد

 پسرآزاد

  ١٣٨٧ ماه دی

  

pesareazad@gmail.com 

  

 

 . باشد می نویسنده به متعلق اثر نای معنوی حقوق تمامی
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 آميز مخاطره سفر گویی. نبردیم در پيکر کوه امواج و باد، دریا، با ھستی، طوفانی اقيانوس بر((

 .نيست پایانی را ما

 حقيقت نور آنگاه. گيرد می تابيدن روزمرگی زاي طوفان ابرھاي پس از الھی، تابناك نور ناگاه،

 دریاي به عاقبت ما، شکستهٔ  درھم کشتی اینک.است الھی روح ، ھمانا این. رددگ می گسترده

 تعيين جھتی با و ھدف، سوي به تواند می اکنون ما سفر. است یافته ره معنوي، آزادي آرام

 )).یابد ادامه شده

  

 کلمپ ھارولد

  آزادی معنوی چيست: کتاب 
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 اول خشب

... 

 زیر در زندگی زیباست چه . ماست اجداد و نياکان یادگار قشنگترین و ميراث برترین دانش و علم

 ارث به نبرایما ما اندیشمندان و پدران که دانشی از ارزنده تر گوھری چه و علم درخت سایه

 .نھانند آن در که علومی زیباست چه و طبيعت زیباست چه. اند گذاشته

 که محيطی د،نشو می خودمان اطراف و حيطم بيشتر چه ھر شناخت باعث که یمختلف علوم

 تمام و شمسی منظومه ، ما جھان ما، کشور ما، استان ما، شھر ما، محله ما، خانه شامل

 لذت و ما کردن زندگی تر راحت باعث آن ھای پيشرفت و علم این بله . است ھستی و گيتی

 یا طبيعت در خاص روابطی وقتی اینطوریم که من نماد نمی . ودش می آن از بيشتر چه ھر بردن

 الکی دوستان از بعضی قول به و موش می شاد خيلی بينم می آندر سری و سر یا فرمولی

 !ی ھستمفيلم آدم تو و خوشم

 ھم نم دنيای ،ددار دنيائی خودش برای کس ھر ،دنویبگ ذارگب دنویبگ دنھخوا میه چ ھر

   !خدا شکر جز کرد ودش می چه ی استاینطور

 دوستان و خانواده . دارم سالم و شاداب روحی و تنی و سالمم که شکرت ت،شکر خدایا بله

 راحت زندگی عزیزان این بين در اینکه از سرمست ھم من و کردند پر را برم و دور که دارم یخوب

 درس سال عمر حدود دوازده سيزده کی از بعد اینکه از خوشحالم خوشحالم، و دارم خوبی و

 معدن اکتشاف یعنی داشتم دوست که ھم ای رشته و شدم قبول کنکور در یکضرب ندناخو

 .شدم قبول

 دوست خيلی ار نفت اکتشاف بعد و شيمی مھندسی رشته من که کنم نشان خاطر البته

 خودش ھم اینکه از قضا رشته اکتشاف معدن قبول شدم و باالخره ھرچی نباشه  داشتم

 !!!نه؟ مگه اکتشافه نوعی

 . کردم شروع شاد و خوب ھای ھمکالسی ھمراه دانشگاه در را رسد عالقه و عشق با اولش

 خدایا پس کردم عادت جو این به .شد بيشتر و تر پخته رشته این به ھم من عالقه کم کم

 .راحتم که شکرت

 خدا مورد در من نظر . مویبگ نبرایتا خدا یعنی نآ از ھم کمی است خوب خدایا، گفتم راستی

 که نظم یک ماست بر و دور چی ھر داره، ناظمی ، نظمی ھر گه می که است و پاک نظر یک

 علم و . نامم می خدا ، يموئگ می خالق ار نآ که کسی این داره، خالقی پس شاھکاره، یک نه

 .ھنرمنده شخصيت این بيشتر چی ھر شناخت برای مطلوبی و ارزش با بسيار چيز ھم دانش و

 می ولی ! خوبيه خيلی چيز دانش و علم گفتم ماش به کالمم اول در و قبال که نطورھما پس

 نوشتن در سعی که دبستان دوران و کودکی از شما ھمه که ک سوال را مطرح کنمی مھخوا
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 است بھتر علم که بود سوال این باره در ما انشاء اولين موضوع .دارید ادبي کردید آن را می انشاء

 !ثروت؟ یا

 علم که است معلوم خوب نوشتيم می ھم ما يلی،سخ عقلھائی چه پاکی، و ساده دلھای چه

 !کثيفه و پست چيز یه ثروت و ارزشيه با چيز علم اصال ! ثروته از بھتر

 !بود؟ کلمون تو چی بودیم، شوت شوت ، بودیم چی موقع اون واقعا

 از که تمجيدی و تعریف ھمه این عالرغم ،خوبی است چيز خيلی علم که است درست خوب

 ثروت شدن، ثروتمند راه کردیم، آوردن در پول راه را علم بقيه مثل ھم ما که مویگ می کردم، علم

   !است خوبی چيز خيلی

 ھم عشق شد ش خو که دل مياره، خوشبختی پول ! مياره خاطر آرامش پول !مياره آسایش پول

 !!!ميان ھم منطق و خداشناسی مياد، ھمراش

 در نزدیکی ھا ھميندر  و دارند پول خيلی که که ار یآدمھائ ؟ددیدی را پولدار آدمھای اینگاه  دید

 ھمه این بایستی جوری چه که دنناد نمی و دکنن می زندگی ددارن )تھران(انخودم شھر باالی

 باالی در نه البته ھم خودشون ھمسایه دل از و ! سيره سير شکمشون و کنند خرج پولشونو

 لفظ کنند می سعی جمع در ؟ ددیدی را ناشزدن حرف .ندارند خبرھم   شھر پائين در بلکه شھر

 در مالیم خيلی و بنشينند یکجا چوب مثل خشک خشک و نکنند شوخی کنند، صحبت قلم

 نطقم با و کنند صحبت پائين صدائی با و آروم و بزنند لبخند دنيا جک دارترین خنده مقابل

 ھای بحث ھم اب روزمره ساده مسئله ھر و کوچک چيز ھر سر و دنھبد نانش ار ناخودش

 و کالمی با البته ، کنند می تصدیق ار ھمدیگر که حالی در و بکنند فلسفی کمی و منطقی

 و صحيح عينا شما فرمایشات است، متين بسيار شما ھای صحبت البته(( : مثل گفتاری

 زدن حرف قلم لفظ این از دیگر خيلی یا و ))اشم فرمایشات تکميل در ، ... ولی است حقيقت

 و بھتره ترک صورت به قھوه کردن آماده اینکه انندم کوچک خيلی مسائل سر افیاض ھای

 چه در شام از بعد دسر و عصرونه صرف اینکه یا کمتره؟ یا بيشتر فرانسوی قھوه به مزیتش

 گوارش سيستم به نياوردن فشار و عصبی دستگاه کردن آرام بيشتر برای تونه می ساعتھائی

  !!!!باشه مفيد

 توی تریبون پشت نشينند می . شود می فرھنگيشان کار ادعای که نادیگرش عده کی یا

 ار خودت شکم نداری پول که ساده کارگر توی بابا که کنند می اعالم روزنامه طریق از یا تلویزیون

 و بفرستی مدرسه به ار ات بچه نداری پول کنی، سير ار معصومت ھای بچه و زن شکم نه که

 تصویر بفرمائيد تلویزیون بيگانه و مھجور کلمه گفتن جای به بعد به این از دیگه ... تا نداری پول

 ونیتلویز کی حاال تا کارگر بچه این اصال که کنند نمی فکر و قبيل این از ھائی پرت و چرت یا و نما
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 ته و صاف و خوب کيفيتی با اقال را شبکه چند این پربار ھای برنامه این که دیده عمرش تو خوب

 !!!!!!!!!!نه یا کنه دریافت رنگی

 که پوله این که دیدید پس !آنھا دید از فرھنگی البته قبيل، این از فرھنگی کارھای از خيلی یا و

 پول و شه می ئی اینچنينھا وراجی گنده این باعث خودش ھمراه خاطر آسایش و آرامش با

 !!!!!آره می ایمون و دین حتی

...............................................................................................................................

............................................................................................................... 

!!!!!!! .................................................  

 

 به ھم پول اساسی عيب تا چند ھام نوشته بين باال در البته کنه می چه پول این که دیدید پس

 !!ھيچه تقریبا نداشتنش اساسی بسيار ھای عيب برابر در البته که خوره می چشم

 آزادی از تر وشيرین تر باارزش زنده موجود یک زندگی در چيزی چه مياره، آزادی پول کل در

 ... و تفریح ، ،علم خداشناسی ، سياست،دین ، اجتماع در کردار ، رفتار فتار،گ آزادی پول ؟است

 .آورد می

  

 مربوط ما دوستی که بگم بایستی البته (عزیزم، دوست از آميز طنز شعری قطعه دارم دوست

  : کنم نقل براتون شاھانی خسرو آقای جناب )عزیز، نویسنده این کتاب خواندن به شه می

 

 پول ای برھانی ھر ز تر قاطع تو((

 پول ای فرمانی ھر ز محکمتر تو

 چاقو و تيغ از تر برنده توئی

 پول ای ميدانی ھر گرد گوی تو

 تو ای بسته ھای باب کليد

 پول ای شيطانی ھر ز تر شيطان تو

 نباشد بسته دری تو روی به

 پول ای مھرویانی قلب کليد

 عزیزی بس ، نازنينی خوبی، تو

 پول ای رندانی، محفل شمع تو

 فيلسوفی طبيبی، جراحی، تو

 پول ای درمانی مرض و درد ھر به
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 نباشد غم باشی که آنجائی ھر

 پول ای جانی ھم و دل آرام تو

 فراوان تعظيم به الیق توئی

 پول ای عنوانی و قدرت صاحب که

 تو کف اندر عدل ميزان بود

 پول ای دانی قانون قاضی از به

 لوث کنی می گناھان بی خون تو

 پول ای دزدانی و قاتل یار تو

 پيش رود کارت چنان استادی به

 پول ای استادانی پير گوئی که

 را اولم حرف تکرار کنم

 ))پول ای برھانی ھر ز تر قاطع تو

  

 شاھانی خسرو

١٣٣۵/٧/٢٣ 

  خراسان روزنامه – مشھد

  

 

 .ندکرد بيان را پول شمار کم معایب و شمار پر مزایای واضح کامال اشعار کنم فکر

 

 در که بنویس کسی برای معلم، برای خود انشای در بنویس رفته دبستان به تازه کودک ای پس

 ،کالس سر در ھم شاید یا و نگذاشته بيرون کالس از پا و کند می علم از صحبت کالس سر

 واقعا که بنویس باشد، می شمارش بی مشکالت کردن حل برای بيشتر پول آوردن در به فکرش

 .است بھتر علم از ثروت

 به دارم دوست  خيلی را موسيقی من راستی .نوشتم نبرایتا خدا و دین و ثروت و علم از

 با که گرفتم یاد و خریدم گيتاری کهدو سه سالی ھست  ھم خودم و غربی موسيقی خصوص

 عزیز دوستای از یکی نآ !! خودمه از تعریف که البته .نوازم می خوب ھم تقریبا بنوازم چطور نآ

 پيوند من جان به و دارم دوست ) داشتم بچه اگه البته(خودم بچه مثل ار گيتارم من و منه

 .خورده

  :کالم چند در .بنویسم نبرایتا خودم دانشجوئیاجازه بدھيد از این دو سه سال زندگی 
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 و سخت درسھای دانشجوئی، خوابگاه در زندگی مشکالت و سروصدا ، ھا شيطنت((

 و عشق پائين، معدل بسياری و باال معدل گاھی افتاده، حدھایوا ، وحشتناک امتحانھای

 دوستان و ھمکالسھا بين سن این مقتضی گانه بچه و ساده ھای داشتن دوست و ھا عاشقی

 ھا، افسردگی و ھا شادی ، ھا نااميدی و اميدھا ، درسی مطالعات علمی، تحقيقھای !

 زندگی از تصویری آینده، برای مدت نیطوال ھای ریزی برنامه ھا، بودن شاد و بودن سرخورده

 ھمش و سردرگم و ھدف بی ھم گاھی ، پيشرفت به عشق کار، به عشق آینده، زناشوئی

  )).. زندگی ناھموار ھای نشيب و فراز در کردن زندگی

 

...  

 

 کردم نگاه برم و دور به کمی و ھستم افکار این در غرق خيلی که دیدم و مدمآ خودم به یکدفعه

 مغزم از امواج سریع پالسھای مثل ، نوشتم نیتابرا که ار حرفھا این که ساعتھاست که دیدم و

 .گردند می بر و کنند می عبور

 . نکنم متمرکز مسائل گونه این روی دیگر را ذھنم کردم سعی و کردم جور و جمع ار خودم کمی

 . موبش کار این به موفق نستماتو دقيقه چند از بعد

 رفتم می داشتم که راھی از دیدمبخودم آمدم و   که بود اینجا تازه ردمک راحتی احساس کمی

 در و ام، شده منحرف بودم شده فارغ دانشگاه از اندکی مدت برای و نمابرس نهاخ به ار خودم تا

 .داشتم می بر گام بودی اول راه تراز متفاوت بسيار که راھی یک

... 

 .بود عجيبی جاده اما . کنم می طریق طی دارم درست و نشدم منحرف که مدآ نظرم به

 به ای درجه چند حدودا مسير . ناھموار نسبتا و بود خاکی نداشت، عرض متری دو یکی از بيش

 داشت را کوھستانی ای منطقه به رسيدن قصد کيلومترھا از بعد که انگار ، داشت شيب باال

 نزدیک یا دور مناطق در ولی . نکردم مشاھده کوھی ھا دوردست در کردم تالش چی ھر ولی

 که متری پنجاه – چھل حدود ارتفاع با ھائی تپه سمتم دو در پراکنده طور به و جاده اطراف

 با . دارند وجود داشت، ناحيه این زیاد فرسایش از نشان که داشتند شده گرد سری ھمگی

 ثلم ، گرفتم یاد مسائل جور این به نسبت شناسی زمين درسھای در که دقتی به توجه

 .کردم ارزیابی به شروع اطرافم محيط به ھلمز شرلوک

 برخورد آنھا با راه سر در یا و شوند مشاھده ھا تپه در که بود سنگی گونه ھر از عاری محيط

 .کنم
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 ریشه خاک در محکم و قرص و داشتند سوزنی نسبتا و باریک برگھائی که کوتاه ھائی بوته

 آنھا روی کم چندان نه که غباری به توجه با و داشت طقهمن این آبی کم از نشان بودند، دوانيده

 ھستند وزیدن حال در سال طول در زیادی بادھای منطقه این در که فھميد توان می بود نشسته

 .باشد می بادی نوع از بلکه باران آب نوع از نه ھم ھا تپه این فرسایش پس .

 و کند می عبور آنجا از کسی سال صد چند ھر یا سال چند ھر که نمود می ریطو که ھم جاده

 .نبود خبری ... و ماشين عبور و شدگی سفت حالتھای

 . جانوران و گياھان فرسوده بقایای و آلودگی گونه ھر از عاری و تمييز و صاف داشت خاکی

 آن ھای دانه در شد می را تمييزی و سکوت نوعی و رس خاک از تر اندک رنگی سرخ با خاکی

 .کرد احساس

... 

 !ددار فرق من اوليه جاده با مطمئنا جاده این که براستی نه ، فھميدم تازه که بود ینجاا

... 

 دست از منطقه این که است چگونه و شده باز جا این به پایم چگونه که بودم تعجب در من و

 ! گرفته قرار اصلی جاده کنار در که حال این با ماندهباقی  نخورده دست و پاک آدمھا ھای درازی

 چند بود ممکن بازگشتنم با و بودم شده دور خيلی جاده از ردیگ که اکنون گرفتم تصميم ولی

 در گرفتم تصميم نکنم، پيدا ماشينی جاده در من و ودبش تاریک ھم ھوا و دبکش طول ساعتی

 از زودتر که پيدا بشود ميانبری شاید یا و برسم جائیک ی به شاید تا کنم حرکت مرموز جاده این

 جا، این در بيشتر حرکت به رام دلم ته حسی کی ، چيزی کی تازه و برسم نهاخ به آن قطری

  .دادم ادامه حرکتم به و کردم توکل خدا بر و ندماخو ار انزلناه انا سوره یکبار پس .کرد می دعوت

  

 

...  
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 ھنوز اھو بود ماه فروردین اواخر اینکه با و بود ظھر از بعد شش نزدیک که حال این با ساعت

 تا ه بودمشد خارج دانشگاه از که صبح از من چون ولی کنه اذیت که آنقدر نه ولی بود گرم کمی

 ھم زیادی بار تازه .بودم خسته کمیو بھمين دليل  بودم رفته ور نآ و ور این زیاد ومبر نهاخ به

 گيتارم تازه و دانشگاه ھای کتاب و ھا لباس و پرت و خرت و وسایل از پر ساک تا دو بود؛ مھمراھ

  ! بود ھمراه و روی کولم آویزان زندگيم تمام خالصه و بدوش ھم

 فاصله اینکه با ترم پایان در و ببرم خوابگاه به و بردارم خودم با وسيله زیاد که بود عادتم (

 باھم ار ھمه دفعه یک که داشتم ار وضعيت این بيشتر نبود عتیاس پنج -نه چھاراخ تا دانشگاه

   ) ٨٧ ن – ببرم

 لی شلوار یک ھای نامناسبی که به تن داشتم و شامل لباس و پاگير و دست وسایل این با

 این . تنم توی ترک لی کلفت پيراھن یک با تازه و پوشيدنم لباس ھميشگی عادت طبق بر تنگ

 سختا نيز ر تحملش و کرد می تداعی زیاد برام ار ھوا اندک گرمای بيشتر کمی که بود عوامل

 !تر

  

...  

  

فراموش  .کرد می خنک ار صورتم گرفت وزیدن جنوب به شمال سمت از که نسيمی کم کم 

 .بودم حرکت در آفتاب غروب لحظه به پشت من و بود تقریبی شرقی غربی جاده که مویبگ کردم

 جاده به بحال تا چرا که بود داشته برم ھول کمی ھم من و رفت می تاریکی به رو ھوا بزودی

  .نکردم پيدا ھم نمابم ا آنجار شب که دھی یا روستا یک حتی یا و نرسيدم اصلی

  

...  

  

 خبری ھا دوردست در کوه از ولی  کرده پيدا باال به تری تند شيب ھم جاده . نبود خبری ھيچ 

 .نبود

 به مدمآ ار مسير اشتباھی شدم متوجه که موقع ھمون چرا که گفتم می خودم به بودم خسته

  باشم گرفته که تصميمی و گذشته به زیاد که ھستم آدمی چون ولی .نگشتم باز اصلی راه

 .برداشتم خودم کردن سرزنش از دست ؛ بھمين دليلکنم نمی فکر ،نادرست یا درستچه 

 من داشتن خبر که نهاخ در االن که بود این فکر کرد می ناراحت چيز ھمه از بيشتر منو که چيزی

 شور  نادلش  و  ناراحتن خيلی  خيلی بابت نـای از کردم،از دانشگاه بر می گردم و دیر  امروز

 .ندز می
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 کردم سعی. دیدم نمی ھم ار میاھکفش نوک زحمت به من و بود شده تاریک کامال ھوا حاال

 که بار ھمه نآ با تعادلم و خورد می بر جاده ناھمواریھای به پایم ،نشد ، مھبد ادامه بيشتر

 مسئله اینو  نبود آسمان در ھم ماه . خورد می بھم ودمب کرده خودم بار االغ مثل ببخشيد

 نمی دیده سرزمين این در ھم ای ستاره ھيچ اینکه جالب و کرد می چندان دو را محل تاریکی

 !شد

 و رموبيا در خستگی و دیبيا شیسرجا اعصابم کمی تا بنشينم ای گوشه یک که گرفتم تصميم

  .که چه باید بکنم بگيرم درست تصميم

  

...  

 

 سو ھر به و نشستم ی زیادتقال و تالش با باالخره و گذاشتم زمين روی یکی یکی را وسایلم

 .... .مدندی چيزی ،تھی سياھی ، کالغ پر برنگ سياھی جز کردم نگاه

 ... وحشتناکی سکوت چه

 زیاد عالقه با عمرم مدت تمام در که دراکوالئی و آشامھا خون ترسناک فيلمھای بياد که بود اینجا

 که آنھا ترسناک ھای قيافه یاد . افتادم بود اینجا مثل تاریک محلھائی نھاآ اماکن و بودم دیده

 منو کنند، حمله من به ترسناک و ناگھانی صدائی با یکدفعه وحشتناک سکوت آن در بود ممکن

 .داد می آزار

 از و اگھانین که افتادم Freddiفردی   وحشت خانه و کابوس فيلمھای معروف ھنرپيشهبه یاد  

 قربانی به داشت ناخن جای به چاقوئی شنانگشتا از ماکد ھر سر که دستھائی با سر پشت

 این با بھتره گفتم که بود اینجا . زد می تند تند قلبم ترس از و افتادم کرد، می حمله خود ھای

 .موش ماآر و بشه خالی ذھنم تا نمابخو نماز و کنم تيمم خاک

 میبرا را  ناھم ھست من قسمت هچ ھر تا خواستم خدا از نماز پایان رد و کردم ار اینکار پس

  .درودربيا نگرانی از ھم ار برادرم و پدر و دباش راھنمایم و دنگذار تنھا رام و کند جاری

... 

 .ندمداني ذھنم تو ترسناک ایھچيز آن دیگه و بود شده ماآر خيلی دلم

... 

 که بيسکویت بسته یک .کردم زیادی گرسنگی و تشنگی احساس کمی ، خستگیرفع   از بعد

 که ھم نوشيدنی یا و آب . بود بھتر ھيچی از ولی! نرسيد جائيم به ، خوردم را داشتم ھمراه

 چه که ببينم و ودبش روشن ھوا تا بخوابم بگيرم ای گوشه یک که گرفتم تصميم . بخورم نداشتم

 .بکنم باید
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 سرم زیر کمی تا گذاشتم سرم زیر و کردم گوله و آوردم در یم راھا لباس از تا چند ساکم داخل از

 خواب آماده .کردم راحتی احساس کمی گذاشتم نھاآ روی ار سرم وقتی کار این با . ودبش نرم

 دیگه و ندماخو ای فاتحه،  خوابم از قبل ھميشگی عادت طبق مادرم روح شادی برای و شدم

 از یکی که نگين یاد به و گذاشتم ھم یرو چشمھایم را و نمک دعا نداشتم بيشتر حوصله

 تصميم و شدیم آشنا ھم با دانشگاه به ورود اول روزھای ناھم از و است کالسيم ھم دخترھای

 دستم در او نهانش به که ار ای حلقه و بخوابم کردم سعی کنيم، ازدواج ھم با آینده در که داریم

 به کوتاه لحظه چند در و نکشيد این از بيش به کار دیگه بودم خسته خيلی چون و بوسيدم بود

  .فرورفتم سنگين خوابی

  

 

...  
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 در و بود گشوده دھان غارھای ھای حنجره فریاد مثل که چيز بی بيابان این سنگين سکوت در

 که بودم روفته فر کوه یک سنگينی به سنگين خوابی در من ،کویری خنک و نم نم بادی وزش

 لبخند آرزویش که طفلی معصومی به ،دکن جابجا را کوه این نستاتو نمی ھم کن کوه فرھاد

 این ، نامعصوم طفل این آرزوی ؛ خورد می شير او سينه از که حالی در اوست به مادرش

 خواب در و شد برآورده ھم خلف نا کردار زشت اوالد ، پروا بی ھوس در غرقه این ، ناپاک گناھکار

 .دیدم مده،اني خوابم به و گذره می دنيا این از کردنش سفر از که مدتھا از بعد ار ممادر

... 

و من ھم سر به دامن او دراز کشيده ام و او خيلی مالیم در حال  نشسته که دیدم در رویا

 .نوازش کردن موھایم بود

 .ریزه می اشک ببينم من مبادا اینکه از پنھان و کنه می نگاه من به دلنگران و غمناک گاھی

 و خنده می که بينمش می گاھی . ھستم شیيکارھا مراقب کامال چشمی زیر ھم نم ولی

 دور من از و ره می داره که دیدم گاھی .دیده مدتھا از بعد رام اینکه خاطر به خوشحاله خيلی

 .شه می پيدا گاھی ، شه می گم گاھی ، شه می

 . زنند می لبخند من به که بينم می ار برادرم و پدر ھم ای گوشه یه

 و آشوب را نخونه ما گاھی و شوند یــم مشغول ناش رهــروزم کارھای به من خيال بی گاھی

 .بينم می شلوغ

 . نشستيم پارک تو ھم با و آورده گل برام که بينم می ار نگين گاھی

 .کنه می گریه داره ميبينم گاھی

 . دادن ردی نمره ار من درسھای از خيلی و کردن نامردی که بينم می ار دانشگاه استادھای

 !داده ھشت نمره بھم ، گذارم می احترام او به و دارم دوسش اینقدر من که قدیمی دکتر حتی

 باز . بگيرمش نماتو نمی دوم می بدنبالش ھرچی من و دزدیده یکی ار گيتارم که بينم می

 بودی، خوابم در تو ھميشه کاش ای که درما ای هآ زنه، می لبخند بھم که بينم می ار مادرم

 .گریه زیر زنه می و داره نگه صورتش تو دلنگرانيشو و اضطراب تونه نمی دیگه گاھی

 خيلی برام پسره اون . خندند می دارن ھم با ره، می داره دیگه پسر کی با که دیدم ار نگين

 در یمبود رقيب ھم با که منه ھمکالسی ھومن اون ! نابکارشه خود خودشه، اون آره ،آشناست

 یک از او منتھا بکنی فکرشو که چيزی ھر خالصه و زدن تيپ در ، زدن گيتار در نگين، ،ھا درس

 و کرد جلب خودش به ار نگين نظر و برد اون ھم رقابت این در خالصه و پولداره خيلی خانواده

 زدن فریاد به کردم شروع کنم تحمل نستمانتو دیگه . دگيرن می قلوه و ھندد می دل باھم ددارن

 یک توی منم و شد تاریک تاریک جا ھمه دیدم لحظه یه که ،ھومن و نگين سر کردن بيداد و داد و

  !تنھام تنھای بيابون
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 .بود کابوس ھمش اینھا ، دیدم می خواب در ار اینھا ھمه داشتم من شکرت خدایا آره

 یادم تنھام، ھایتن نابياب یک توی که دیدم و مدمآ خودم به که بود اینجا تازه و کردم تازه نفسی

  .افتاده بودم گير اینجا و بودم کرده گم را راھم که بود امروز که افتاد

 می نمک نم که کویری باد و بود خيس خيس گردنم سرو تمام بودم کرده عرق خواب در بس از 

 کم . داد می بھم فرحبخشی حس و شد می من خنکی باعث خورد می صورتم و سر به و وزید

 نمی . برگشت حواسم و ھوش کامال و رفت بين از سنگين خواب این زا حاصل مستی کم

 .کردم ساعتم به نگاھی ؛خوابيدم که ساعته چند نستماد

 تا دوازده بين که زدم حدس بسختی و نيست معلوم چيزی اصال که تاریکه ھواراینقد لعنتی اه

 .ام خوابيده من که نبوده تربيش ساعتی چھار سه پس بود شب یک

 از بلق تشریفاتی مراسم باز . بخوابم که کشيدم دراز دوباره کردم می خستگی احساس مھباز

 با که پراميد روزی اميد به و بگذارم ھم روی ار میچشمھا که خواستم و دادم انجام ار خوابيدنم

 فيلمی تو آدم اینکه به نظر با و رسيد خواھم خونه به من و شد خواھد آغاز صادق صبح دميدن

 الالئی زمزمه کویری بادھای ای ، بگير آغوش در رام تنھائی کویر ای گفتم و فتم گر حس ھستم

 زیبای توصيفات و کویر مورد در شریعتی دکتر ھای نوشته یاد به . نيدابخو من خوابيدن برای

 نآ در ناایش کلمات مرور با و افتادم سبزوار به نزدیک کویرھای خصوص به ،کویر مورد در ناایش

 ! قشنگه بابا نه ھم من کویر که کردم حس کم کم ذھنم در ھا نوشته

 . ھست که کویر باشه چی ھر باالخره و نداره کم دست کویر نآ از چيزی

 اینجا وصف مورد در ائیھچيز کی بشينم ھم من مدآ در خستگيم و نهاخ رفتم که فردا باشه یادم

 این از و خوابيدم ندر آ دیدم کویر منم بابا بگم شدم دکتر یا مھندس دیگه سال چند که بنویسم

 !کنم مقایسه شریعتی دکتر با رو خودم گانه بچه قياس این با و حرفھا

... 

 پھلوی به . کرد راحتتر میبرا خيلی ار مدهآ پيش شرایط و وضعيت تحمل ذھنم به افکار این خطور

 حس لحظه یک نناگھا بود افکار و حرفھا این درگير ذھنم ھنوز که حالی در و چرخيدم راست

 .چشمھامه خستگی خاطر به کردم فکر .شود می دیده مقابل از سوئی کم نور یک که کردم

 سياھی شیچشمھا خستگی و ضعف خاطر به آدم عقل کل، که رسيد فکرم به یکدفعه ولی

 .کردم نگاه تر دقيق و شدم خيز نيم که بود این !!!!! روشنی نه زنه می

 نور باشه؟ تونه می چی نور ولی .پيداست شب تاریکی دل در سوئی کم نور یه من خدای آره

 بشه منعکس و بخوره جسمی به نورش که نداره وجود مھتابی چون باشه تونه نمی که انعکاس

 ! شه می نور پر ھم گاھی و نور کم گاھی ستاره مثل و نداره ھم یکنواخت حالت تازه و
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 می تحليل و تجزیه ذھنم در داشتم تمام ولع و صحر با و بودم ایستاده کامالر در این ھنگام  دیگ

 شب در اش نهاخ نور مثال که اینجاست کسی یا د باشدنھاتو می ه چيزیچ نور این که کردم

 گرفتم تصميم خالصه ! نبود ای نهاخ دوروبرھا این دآی می یادم که نجاآ تا ولی ! ؟ودش می دیده

 طرفش به شده که ھم خودم نجات برای التربا ھمه از و کنجکاوی و فضولی حس به توجه با که

  .کنم حرکت

  

...  

 

 مثل و کردم جور و جمع زود ا خيلیر وسایلم . يدرس نمی نظر به دورتر کيلومتری دو یکی حدود

 فھميدم . داشتم نمی بر ازش چشم ھم لحظه یه . افتادم راهبو کردم خودم بار مالنصرالدین خر

 با ھمراه میپاھا جلوی خاشاک و خار و بود شده ناھموارتر خيلی راه چون شدم دور جاده از که

 در حرکت شبيه من برای را حرکت سنگين وحشتناک بار اون با و مسير ھای رفتگی پائين و باال

 !بود کرده باتالق

 می راه به تعجيل با دوباره و شدم می بلند زحمت ھزار کی با و افتادم می زمين به گاھی

  .افتادم

 

...  

  

  

  . است گرفته شعله بيشتر من در نجات شوق و در حال رفتنم که ساعته یک از تربيش

 . مدآ دردم خيلی که خوردم زمين به تلپی و رد خو پيچ کمی میپا ناگھان

 که داشتم ار دادن ادامه قصد و گرفتم بدوش را بارم و شدم بلند و کردم جور و جمع ار خودم

 !شده محو نور دیدم یکدفعه

 بر چشم ازش ای لحظه که نوری ،مبھوت و مات . ندیدم چيزی کردم نگاه برم و ورد به چی ھر

 مقابل از ناگھان کرد، می دعوت خودش ضيافت به را من یکساعت از بيش و داشتم نمی

 .بود شده محو دیدگانم

 ....کرد می درد بشدت سرم بودم، گيج گيج ؟شد اینجوری چرا ، کنم چيکار من خدای وای

  ....به دقت نگریستم به اطرافم 

بود  کرده فرق قبليش جای با و شده عوض شیجا که مطمئنم ولی شد آشکار سو کم نور دوباره

 .افتادم اشتباه به چرخيدم خودم بر و دور زیاد حتما گفتم ، ندادم اھميتی ولی
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 مبادا که بيشتر باسرعتی ایندفعه کردم طرفش به حرکت به شروع قبلی اوصاف ھمون با دوباره

 .شد می من خوردن زمين بيشتر باعث ھم من رفتن تندتر این . بشه محو ناکرده خدای ایندفعه

 بردی می ک کمی از آنھا رای قبلی دفعه ار وسيله ھمه این بابا که فرستادم می لعنت خودم به

 .رفتم می تعجيل به خالصه . ندنباش زیاد قدر این دفعه این تا نهاخ

...  

 

 از را نورلحظاتی نگدشت که  . فرورفتم سنگين بھتی و اندوه در من و شد حوم نور دوباره ناگھان

 . کردم مشاھده ، بود متفاوت قبليش جای با کامال که دیگر سوئی

 به شروع بيشتر نسبت به سرعتی با .است کرده تغيير مسيرش که بودم مطمئن ردیگ اینبار

  .کند خالص وضع این از مرا که خواستم خدا از و کردم دویدن

... 

 دفعه ھر را من و شد می محو و پيدا گاھی نور این !!!! گذشت منوال ھمين به ساعت چندین

  .شدم بيھوش و افتادم زمين به خستگی فرط از ناگھان که کشاند می سو یک به

 

 . شد هچ نماد نمی دیگه

... 

 و کرد می نگاه من به بيشتر نگرانی با ،کوتاه خيلی مد،آ خوابم به درمما باز گاھی چند از ھر

  .دیدم می تر شلوغ ھم را نخونه ما . رفت سریع خيلی

 

...  
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 من بدن و اومده باال کامال خورشيد که دیدم و مدیپر خواب از شده؛ داغ خيلی بدنم کردم حس

 حدود . انداختم ساعتم به نگاھی کی .کردم جور و جمع ار خودم کم کم . شده گرم گرم ھم

 دنيا کی با اما . شدم بلند ازجایم . کرد می درد بشدت و بود داغ داغ سرم ھنوز.بود ٩ ساعت

 زمين به و شد سست بدنم  کهپيش بگذارم  قدمی خواستم. گرفتم بدوش ار وسایلم زحمت

   .رفتم ھوش از و خوردم

 

...  

 

 بود شده برطرف سردردم و خستگی حالتھای دیگر کردم، باز چشمھامو کم کم ، بود ظھر حدود

 .شدم تر تمييز و تر کمی و دادم تکان را وبرم دور خل و خاک تکانی با .

 ... کردم نگاه دقت به اطرافم به

 جائی با جزئی موارد ای پاره در جز شباھتی نگرم می کجا ھر به کجاست؛ اینجا من خدای وای

 و کردم گشاد و تنگ را میھا چشم ... دست کف مثل صاف صاف بينم، نمی بودم نآ در دیروز که

 تپه حتی نه ، شه نمی دیده ھيچی نيست، ھيچی ، خدایا نه ھيچی، ... آوردم، فشار نھاآ به

 ! مانند اینھا ندیده بودم ای منظره ھيچ عمرم تو عجيبه ! ای جاده نه دیروز، ھای

 بی و دسر خاکی .بودم دیده دیروز که چيزی نآ از تر متفاوت خاکی با جائی وسط تک نفر یک

 !روح

 رنگ را منظره این افسرده کامال یا دیوانه نقاش کی انگار که دنيا رنگھای بدترین از ای مجموعه

 ... موش می دیوانه دارم آه ... کمرنگ ای قھوه ... خاکستری ... بدرنگ زرد .است کرده آميزی

 بدون ،دنوش مین دیده ھم خاردار کویری کوتاه ھای بوته نآ البته نه که ھا درختچه نآ حتی

 ! صاف صاف ! دباش داشته فرقی مجاورش قسمت با که ای ناحيه وجبی بدون سنگ،

 می گير ھا ناھمواری با بار صد از بيش میپا دیشب من ، اردند ناھمواری ذره یک حتی خدا وای

  ! جاده نآ و تپه تا چند نآ !!!! ھا؟؟؟ ناھمواری آن ندکجای پس ، خوردم می زمين به و کرد

... 

 زمين تر طرف نآ کيلومتر چند تا کردم نگاه که طرف ھر در ... کردم نگاه ھا دوردست به

 این که غروری با بود گرفته سخره به منو که ای طئنه با ،دنيشخن با آھسته آھسته ،موصوفی

 ! من نااميد و زده بھت چشمان به اميد با ھمراه نگاھی با کوبيد می سرم توی بنفسشو اعتماد

 با خواست می بر زمين سطح از که حرارتی ھمرفتی جریان با تا شد می دور پایم پيش از

 و نيست چيزی حرارت جز سمت ھر در ھا دوردست در هک بود این مثل و خورد می پيوند آسمون

 !!!شود می وصل آسمون به زمين نقطه اون در که اینه مانند
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... 

 یک آخه . می آیم دری  پا از دارم تشنگی و گرسنگی فرط از ، ظھره نزدیک ! کنم؟ چکار حال

 مدخور ھم زیاد خيلی و موقع سر آنھم  تازه ، خوابيدم و خوردم راحت خيلی که ی می شودعمر

 اینھا از ! دشواره خيلی برام وضعيت این تحمل حاال و ھستم، ئی شکمو خيلی آدم چون ،

  م؟وبر باید طرف ماکد از ؟ کنم چکار باید حاال !کجاست؟ ردیگ اینجا کنار به گذشته

 

...  

 

  . نخورد تکان پایم داشتم که را طرف ھر به حرکت قصد

 

...  

 

 ... کردم می نگاه ھمينطور ساعتی

 به وقتی و موبر و بگذارم ھمانجا ار بارم از کمی گرفتم تصميم ... کردم می کاری بایستی  آخر

 .شدم منصرف اینکار از بزودی ولی .نابيارمش و برگردم رسيدم پناھی ، کمکی به جائی

 به ... مشرق سمت به ... آفتاب سمت به ... کردم حرکت به شروع و کردم جزم را عزمم

  . بود ناھم امتداد در ھم دیروزی جاده امتداد که سمتی

 

...  

 

 .کنم سازی سبک کمی باید کرد، حرکت شه نمی بارھا این با بابا نه ،دیدم رفتم متری چند

 را چيزی چه ببينم تا کردم خالیداخلش  از زود خيلی ار وسایل . کردم ازب را میھا ساک از یکی

 .بگذارمجای  است  کمتر الزامش که

... 

 میھا لباس آوردم، می نهاخ به دانشگاه از که بود تابه ماھی و چنگال و قاشق و بشقاب تا چند

 آورده دانشگاه فاطرا معادن از خونم تو سنگھای کلکسيون برای که سنگ نمونه تعدادی و بود

 بود ھا چيز جور این از و کننده بو خوش اسپری تا چند کاست، نوار تائی دوازده ده حدود .بودم

  .خورد می چشم به داشتم شتدوس خيلی من و داده بھم نگين که ار عطری نھاآ بين که
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 کتاب از ودب پر عمدتا که ار ساکمیکی   نآ و بگذارم ا بطور کامل جای ر ساکم این گرفتم تصميم

 نوارھای و عطر این و برداشتم بود ساک یکی این از تر سنگين ھم خيلی و دانشگاھی جزوات و

  .دادم جایا داخلش ر کاست

... 

 برای که ار وحشتناک تنگ ھای لباس این و آوردم در ساک توی از شرت تی و راحتی شلوار یک

 ... کردم تن به نبجایشا را نھاآ و آوردم در تنم از نبود مناسب وجه ھيچ به راھپيمائی

 خاطر به دليل بھمين و میھا جزوه و دانشگاھی ھای کتاب از بود پر که ار سنگينه ساک آن

 بدست ار گيتارم و ھا کاست نوار و عطر با موبر و بگذارم نجاآ ار اھنآ نستماتو نمی نااھميتش

 ... کردم حرکت به شروع و گرفتم

 می نگاه ساکم به و ندماگرد می بر عقب به ار سرم گاھی رفتم می که ی متر چند ھر ولی

  ... دادم می ادامه حرکتم به و نيست ای چاره دیگه که دادم می دلداری ار خودم و کردم

 

...  

 

 از فراتر و بود شده حسابی و درست کویر یک حاال که کویر این توی ھم من تشنمه، چقدر آخ

 یک و پيوست می آسمون به حرارت با بدترکيب تزش خاک نآ که کویری ، شریعتی دکتر کویر

 .کردم می طریق طی خورد، می چشم به آن در پيوندگاه این در افسرده خورشيد

... 

 ھوای رسانيدن و زدن باد جای به ھوا دادن حرکت با که کسی مثل خودش پرتو ھر با آفتاب

 قيافه با کوفت، می رمس فرق بر داغ خنجرھای مثل ! کوبيد می صورتم به را گرم ھوای خنک،

که در حال تلف شدن  نبود مھم شیبرا ھيچ . پائيد می مرا حرکات چشمی زیر تفاوت بی ای

 بده نجاتم ، برم می پناه بتو من خدای آه .نبود خبری که ھم دیروز جزئی ھای نسيم از ! بودم

... 

... 

 صفحه روی که رانگا و کنم می حرکت ثابت و آھسته دارم ھمينطور که شه می ساعتی دو

 یکجای در باز کنی می حرکت چی ھر و رود می کار به ورزشی ھای باشگاه در که ای نقاله

 ورزشی وسيله این اسم که دونستم نمی ھنوز من موقع نآ ( . حرکتم حال در ، ایستادی ثابت

 ھم من حرکت ) ٨٧ ن – دارد وجود منازل در بعضا و ورزشی ھای باشگاه در و استتردميل 

 ھيچ که انگاری ! تغييری ھيچگونه بدون آری تغييری، ھيچ بدون ھمينطور آره بود، ينطورھم

  !بود ظھر از بعد ٣ ساعت حدود و بود رفته سرم پشت به آفتاب فقط و بودم نکرده حرکتی

www.ParsBook.org

www.takbook.com



23 
 

است ولی در واقع مثل ھوای تيرماه  ماھ فروردین اواخر ھوای انگار نه انگار که ھم گرم ھوای این

 !!!می ماند

 ... حلقم به زبونم تشنگی از و بود چسبيده ام روده به ام معده گرسنگی از

 .بده نجاتم کردم،خدایا دیر اینقدر من که دکنن می چکار برادرم وپدر  االن من خدای وای

 ... ببرم پناه او آغوش به و کنم فرار آور ترس تنھائی این از تا بود اینجا ھم نگين الاقل کاش

 .دبکش زجر و اندبم تشنه کویر این توی مھخوا نمی ،دارم دوست خيلی را او نم ... نه ولی

... 

 ھای شراره ای؟ گداخته گرمی؟ اینقدر چرا زدند گره ھم به جھنم با ار تو ناف بند مگر آفتاب ای

 رھمدیگ غير تا دو ما مگه . شو تر مھربان کمی کنم می خواھش . ریزی می سرم بر آتش

 ؟ داریم نبابيا این در ار کسی

 داری؟ ھم دوستی من از غير مگر

 او ھای ایستادگی و معشوقم این به یاد با و افتادم حسين امام یاد به زیاد ھای تشنگی از

 نجاھما ھم را دوم ساکیکی  نآ ،مردن از جلوگيری برای گرفتم تصميم .شد بيشتر کمی طاقتم

 .بگذارم

 جوئی پی اصول حفاری، روشھای ... بود جزوه و کتاب شه اھم ... کردم باز را ساکم و ایستادم

 مجله تا چند ،٢ معارف فارسی، ادبيات ، مصالح مقاومت ، ژئوفيزیک روشھای ، فلزی معادن

 .ککوچ قرآن جلد یک و بيشمار جزوات و معدنی

 ، داشتم دوست جانم مثل که را ھائی کتاب این اینکه از سنگين غمی با اندوھگين قلبی با

 باید بود جانم بر علمی ھر ھای شيره و ھا چکيده مثل که ھائی جزوه بگذارم، ایدب را ،علمم

 می در روحم خستگی شیشعرھا خواندن با که فارسی ادبيات کتاب بدتر ھمه ازو  بگذارم جای

 .باشد می ام دانشگاھی پيش دوران ستود ، رضا دوستم یادگار که عزیزم قرآن ھمچنين و آمد

 ... نيست ای چاره دیگر

 شدم، تر سبک خيلی ، افتادم راه سریع و دادم جای گيتار هجعب ا داخلر نگين عطر نیک طوری آ

 .بود گير پا و دست که حال این با نبود سنگين زیاد ھم گيتارم بال، سبک ، آزاد آزاد

 .بياورد درنگرانی  از ار برادرم و پدر که خواستم اون از و افتادم راه به خدا به توکل با

 نگاھی ، داشتم ندوستشا جانم مثل که ھائی کتاب این به تا برنگشتم ھم بار یک حتی

 .بياندازم

 آفرین خودم روحيه به و گرفت ام خنده جمله این از ! بود سنگين علم بار واقعا ، شدم راحت

 !شه نمی دور لبم از لبخند ھم شرایط این در که گفتم

 . افتادم براه رت راحت خيالی با قبل از سبکبالتر و تر آزاد
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... 

 و سبزه کوچکترین حتی بدون یزرع لم کویر این شرایط در تغييری ھيچ بدون روم می ھمچنان

 دیگه خدایا آه ...۶ ساعت ...۵ ساعت ... ۴ ساعت حرکت، در زمان و بود متوقف مکان . علفی

 روی و لسر،باب توی بودم شمال توی االن کاش ای . شدم ضعيف چقدر . ميميرم تشنگی از دارم

 ... شيرینی آرزوی چه که وای ... نشستم می دریا مقابل اسکله

 فقط و تغيير بدون مکان و گذشت می آن ... شدم خسته کردم نگاه ساعتم به که بس از دیگه

 ... تر نزدیک غروبش به و شد می تر نزدیک زمين و آسمون پيوند و افق خط به که بود خورشيد

 ... شدم خسته دیگه اه

 التماس از دیگه ... شدم راحت تازه آخی ... کردم پرتابش دوری به و کردم باز مچم از ار عتمسا

 بودم شده خسته بگه بھم تغيير بدون کویر این در ار لعنتی زمان اینکه برای ھاش عقربه به کردن

... 

 ای یهزاو در و ھم به نسبت ساعت ھای عقربه وقت ھر که انگار ! وقت تنظيم با زندگی عمر یک

 ھای عقربه فریاد شده من اراده تمام ! زنند می فریاد ار کاری انجام زمان گيرند می قرار خاص

 طور ھر که انگار . بود گرفته من از ار آزادیم بله ، ار آزادیم ! بود کرده زندان میبرا ار دنيا !ساعت

 پيشرفت ، سردرد ، نظمی بی دچار اینصورت غير در کردم می عمل بایستی گوید می نآ که

 !!!شدم می ردیگ کوچک و بزرگ چيزھای از خيلی و نکردن

... 

 به رو و کنه می عوض رنگ داره کم کم ھوا فقط !!! شده متوقف انگاری ھم زمان بعده ب اینجا از

 .گراید می تاریکی

... 

 بھم تعادلم گاھی .بودم زدن قدم مشغول پرتگاھی لبه در گرسنگی، نآ از بعد و تشنگی از واقعا

 یک ار خودم زحمت ھزار با باز ولی کنم سقوط شد می ناميده مرگ که ای دره به تا خورد می

من  انتظار چشم کسانی ھنوز که چرا در آنجا سقوط کنم دنکن که کردم جور و جمع وریط

 لحاظ از حدودی تا مادرم مرگ از بعد که عزیزم نگين مھمتر ھمه از و برادرم و پدرم ،ھستند

 از ار خودم که کند می تشویق رام بخشش اميد حرفھای با و کرده پر برایم را او جای عاطفی

  !!!کنم مراقبت بيشتر دره این تو افتادن

 

...  
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 که جائی در ھمچنان من و زد می بوسه غروب سرخی به آفتاب .بود شده تر خنک کمی ھوا

 .بودم حرکت در تغييری ھيچگونه بدون بود متوقف مکان و زمان

 به سپس و داشت امتداد کرد می کار چشم که آنجا تا تغييری گونه ھيچ بدون مسطح زمينی

 ...خورد می گره آسمان

 آن درخشش از که روزی ميليارد ميلياردھا برای وب غر ھنگام در آفتاب اکنون که رنگھائی فقط

 !کرد تغيير به مجبور را شگرف مکان این فضای ؛در حال تجربه کردن بود گذشت، می

 می دیگر روزھای از تر افسرده خيلی آن نارنجی به مایل روح بی و سرد زرد رنگ من نظر در

 و زردی و ردــــک می الیــخ زندگی سبزی از ار البدمـک . ابانيدــت می مــدل بر را نااميدی .نمود

 .فشاند می جانم به را حالی بی

 رنگی به دادند، رخیس به را خودشان جای شيطانی افسرده رنگھای این که بودم افکار این در

 .مدبر می لذت دیدنش از عمرم تمام که

 دوست برای قلب طپش . دش می بيشتر قلب طپش باعث که رنگی غریب، حس با رنگی

 عشق، سرخی ، قشنگی کلمه چه ، عشق رنگ بله ، عشق برای ، اميد برای ، داشتن

 .کنم می تجربه آنرا نگين با آشنائی با بار اولين که عشق عشق، گداختگی

 فنا ، شدن محو !چه یعنی ردیگ کسی برای شدن فدا چه، یعنی داشتن دوست فھميدم تازه

 نفر یک صورت رنگ غربت، ھای حکایت گفتن رنگ. چه یعنی )!ای شاعرانه کلمه چه ( شدن

 زندگی خود نه حيات، رنگ زندگی، رنگ ، خون رنگ کنه، می حمله صورتش به احساسات وقتی

 !بھتر فردائی و دیگر طلوعی به اميد ، اميد آره .ودش می زندگی باعث که عشقی رنگ ، حيات و

 افتادن جدا بوی ، دل فراق بوی جدائی، آتش شعله رنگ فراق، خاموش فریاد ، دلگير کمی ولی

 !!!معشوق از

 .پيغام و پيمان ھمه این با رنگی ، فریاد ھمه این با رنگی . شده تنگ برات دلم چقدر نگين آه

 .معشوقان و عاشقان بين پيمان

... 

  

 رنگ به ار خودش جای شتدا رنگ این چرا که کم کم! این آتشفشان احساسات دیری نپائيد

 نيستی ھيچ، رنگ ، وحشت و ترس شب، سکوت رنگ نفاق، رنگ! ادد می شيطانی سياه

 عشق ویب از فضا و بشه ناپدید خورشيد گونی سرخ باید چرا . آزرد می را قلبم رنگ این پوزخند!

 خفاش و کالغھا جغدھا، یعنی جانوران منفورترین برای مکانی به ار خودش جای و ماندب خالی

 !؟دبدھ ھا

... 
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 خوشی به آفتاب سرخ رنگ با را لحظاتی واقعا که من و بود شده آغشته رنگ این بوی از فضا

 ...نداشتم را یاس و نااميدی ھمه این تحمل ، بودم گذرانده

 ھم تشنگی از و شد بلند ناسمآُ  به ام ناله و آه ، بدنم و کمر ، پا درد از و منشست ای گوشه در

 .بود افتاده بيرون به زبانم

 کمی بدنم .کشيدم داشت،دراز تن به خورشيد تابش لحظات از گرمی کمی ھنوز که خاک روی

 .شد آسوده

 رسيد جانم به ربيشت نآ نجوای و یافت جریان کم کم روحبخش نوازشی دلنشين، پيام سمتی از

 صورتم و موھا نوازش و برخورد با و شد بلند ازسوئی است کویر خاص که خنک بس نسيمی ،

 جانم از بيشتر ار خستگی داد التيام را جگرم به تشنگی خنجر رفتن ازفرو ناشی درد از کمی

 .کرد خارج

 گوش روحبخش نسيم این جریان به سکوت این در کامال ای لحظه چند ... دادم می گوش دقيق

 م م ھوم و ھو ھو (( صدای به شبيه که .دکن می حمل را نجوائی خود ھمراه کردم حس . دادم

 این کم کم . بود داده دلنشين ھوائی و حال فضا و ھوا به و بود کلمات اینو ))  ھوه ھوه م

 .کرد دعوت شدن بسته و تنگ به را چشمانم خشآرامشب نھایت در و موسيقی بزرگ سنفونی

 ... رفتم فرو عميق و شيرین خوابی به نسيم خوش آواز با

... 

 چمن سبزی از بود پوشيده ولی بود من کویر ھمواری به که دشتی در سرسبز درختی کنار در

 از پس کوتاه چند لحظاتی لطافت به بھار اوایل لطافت به لطيف بسيار ھوای در ھموار و مالیم

 و پاکی به باران، ، ابر گریه یعنی زمين داردوست فرشتگان اشک قطرات توسط فضا نوازش

 فضا در زیبا رقصی با آن درون از خورشيد پرتوھای که ابری تقریبا ھوائی در ، زدنی مثال لطافتی

 ایستاده من که درختی تک نزدیکی در ای برکه با برخورد از بعد و بودند مشغول نمائی ھنر به

 می سرک کنار و گوشه به وار موسيقی تیحرک با که مالیم بسيار ھای موج برروی بودم

 زرد و دلنشين نھایت بی سبز رنگھای به را برکه رنگ آبی رنگ و شدند می ھمراه کشيدند

 رنگھای به رز و الله از زیبای گلھای جمعی دسته ھای بوته . کردند می تبدیل کمرنگ طالئی

 گاھی گه که کوچک و بزرگ جاتی دسته به و نزدیک و دور نقاط اقصی در گلگون و سفيد و سرخ

 نقاشی تابلوی یک مانند را منظره که شدند می متصل ھم به گل یا سبزه کمی تعداد رویش با

  .ندکرد می جلوه ای حرفه العاده فوق و ھنرمند نقاش یک دست زیبای بسيار

 از بیترکي خالصه و ای قھوه و آبی خالھای با سفيد زیبای رنگھای به و متعدد ھای پروانه پرواز

کودکانه بدنبال   رفتاریبا  و کردند می برخاست و نشست گلھا روی بر که دنيا، رنگھای تمام

 .یکدیگر می نمودند
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 سو آن و سو این به باد نوازشگر دست با که بود روئيده بلند نسبتا ھائی نی برکه این اطراف در

 .گفتند می پاسخ باد ندای به و بودند حرکت در کنان رقص

 بودند مشغول بازی عشق به و پيچيده ھم در را سفيدشان و زیبا ھای گردن که یباز ویق دو

 مشغول شانبدنبال ھم دوست داشتنی آنھا و زیبا ھای جوجه و دنخور می چشم به برکه درون

 .شنا در برکه بودند

 سببی ار موھایم حرکت و کرد می نوازش ار بدنم و بود روحبخش و خنک چقدر ، نسيمی چه

 .شد می دلنشين

 افتاد می بدنم به اندکی لرز احساس گاھی که داشت خاصی خنکی و سردی بلکه گرم نه ھوا

 .بود خنک العاده فوق نسيم این خاطر به بيشتر این و

 حرکت در دیگری سمت به خورشيد سوی از که زیبا پرستوی ای دسته کردم نگاه که آسمان به

 شرشر صدای با ھمراه را فضا سکوت آنھا صدای و سر دارند، خوشی آواز چه . دیدم را بودند

 .شکست می شد، می منتھی برکه به تا بود حرکت در پایم جلوی در که کوچکی نھر از که آبی

 دریا کی اندازهبه  نستماتو تا و انداختم نھر درون به ار خودم ، ام تشنه چقدر که افتاد یادم تازه

 بوی . بازگشت بدنم به جانم بدنم، به حيات ارهدوب شارش گرفت، درد دلم اینکه تا خوردم آب

 آب ای بر بيشتر سعی در را خودم دوباره حيات برینی بھشت چنين در رسيد مشامم به زندگی

 .گرفتم می جشن خوردن

 بر روحم شد، می دوانيده برق چشمانم به زندگی شوق اميد، شوق ،آب خنکی در که ساعتی

 زبر نقاش یک که یئرنگھا نآ وبا زیبا ابرھای ازی دیگر بار زد چرخی دلنشين منظره این فراز

 رقص بادیدن ، پائين در برکه نآ دیدن و داراست جا یک در را آنھا کردن جمع توانائی ماھر و دست

 در عاشق پرستوھای پرواز و گلھا جات دسته دیدن و کوچک موجھای روی نور رنگ زرد پرتوھای

 برکه کنار در که مردی یک به چشمم ناگھان زیبا، و بيشمار ھای پروانه زدن موج و کنارم

 با پائين به سری با برف سپيدی به سپيد جامگانی با بود داده تکيه یدرخت تک به و بود نشسته

 .خورد چشمم به گون نقره سفيد موھائی و ریش

 رخیچ با گذشتم پرستوھا کنار از ؛ابرھا فراسوی از مدنآ پائين به کردم شروع ، شدم تر دقيق

 دوباره زندگی آب این نوشيدن با اکنون که جانم بی جسم به ھا پروانه و گلھا کنار در سریع

 .شدم بلند جا از و برگشتم بود گرفته جانی

 و درخت تک به جز که من گان دیده و ھا چمن روی به لباسھام و رویم و سر از آب قطرات ریزش

 .نگریست نمی دیگری چيز به بود دیده هدریاچ فراز از روحم که پوش سپيد مرد آن جستجوی

 .کردم حرکت به شروع
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 و ریش با برف سپيدی به سپيد گانی جامه با بود مردی ... شدم تر نزدیک برکه و درخت به

 و زیر به سر و بود کرده نزدیک سرش به را دیگری و بود کرده دراز را خود پای یک که سپيد موئی

 . داشت پایش به نزدیک

 .بود نوشتن مشغول ساکت و آرام رفتم، جلوتر

 .سالم : گفتم لرزید می ھمنوع یک دیدن شوق از که صدائی با رسيدم، سرش باالی به

 ... گرداند سویم به تمامتر چه ھر آرامی به را سرش

 ، جادوئی و نافذ چشمانی ، روحانی سفيد، صورتی شيرینی، لبخند چه مھربانی، صورت چه

 و آرامش نھایت با سرخگون و برجسته ھائی باگونه کوتاه گانی مژه با پھن نه و باریک نه ابروانی

 .زد می لبخند من به ھمچنان و داد تکان من سالم جواب عالمت به را سرش احترام

  ھستيد؟ کی شما پرسيدم

  .کرد نثارم دیگر لبخندی جواب در  -

  ؟ کجاست اینجا پرسيدم

  .دیگر لبخندی باز -

  کنی؟ می چکار اینجا بگو و بزن حرفی بخدا ار تو آخر گفتم

بود  نوشتن مشغول من رسيدن از قبل و بود کنارش در که ای دفترچه سمت به را صورتش 

 و خوش خطی با آن روی بر ، داشت نورانی و طالئی جلدی بست را دفترچه .برگرداند

 . ))... ناتمام حرفھای (( : بود شده نوشته زیبا نستعليقی

 در فریاد چقدر عجيب، سکوتی با . بود شده دوخته ھا دست دور به نگاھش . نفھميدم چيزی

 غمی با و دارد زیبائی و گون درویش چھره چه . است نھفته سکوتش این و چشمان این ورای

 .کند می نگاه ھا دوردست به ھمچنان ودش می دیده اش چھره در که سنگين

... 

 بفھمم کنم می تالش چی ھر من و کند می زمزمه لب زیر که چيزھائی با ھمراه بعد لحظاتی

 یتلخ به سنگين و تلخ لبخندی و کرد من به رو بشنوم خوب را صدایش حتی و ویدگ می هچ

 گرداندن به حرکتش این با مرا و گرداند گرید سوئی به را رویش و زد من به دنيا غمھای تمام

 . کرد دعوت کرد می نگاه او که سوئی به سرم

... 

 و دیدم بود نشسته که گلھا کنار در ای گوشه در ار مادرم ناگھان ... سو آن به مبرگرداند را سرم

 و سد و زدم می فریاد ھمينطور ... درما ... درما ... زدم فریاد ، دویدم سویش به اختيار بی

 نزدیکتر او به و زدم می کنار را جلویم خنک نسيم با ھمراه گلھا عطر و خوش بوھای که موانعی

 ...شدم می
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 کردم نگاه دیگر سوئی به ... شد ناپدید و داد تکان دستی و انداخت محبت روی از نگاھی بھم

 سوئی در . شدند ناپدید و دادند ناتک دست من به لبخندی با ھم نھاآ که دیدم ار برادرم و پدر ...

 به ... بردم یورش او سمت به و نداد اجازه غيرتم باز ... دیدم ھومن پسره نآ با را نگين دیگر

 ولی کردم، حمله بود کرده درازی دست گاھم تکيه و ستون ، زندگيم خوشگل بره که گرگی

 .شدند ناپدید و نکردند نگاھم

 کاری چنين من با چرا ؟ چرا ، من زندگی نگين چرا ، نگين چرا آخ ، کرد می درد بشدت قلبم

 ؟ کردی

 آنجا در پوش سپيد مرد آن از اثری ولی برگشتم درخت تک سمت به مجروح و خسته روحی با

 .نيافتم

 کمی که حال این با شرایط این از . افتادم براه برکه امتداد در . آمد نمی بر دستم از کاری دیگه

 لطافت قدری به اطراف طبيعت و فضا و ھوا چونکه آمد نمی ھم بدم ولی بودم مبھوت و گيج

 از بيشتر پس آمدن قياس نخواھد کاغذ بر قلم خشونت توسط لطافت این گونه ھيچ که داشت

 عذاب خود گوئی کم با که بگوید کلماتی تا آورم نمی فشار قلم ذھن بر کردم توصيف قبال که این

 !گردد نصيبش وجدان

... 

 فراموش ھما ر ام گرسنگی دیگر که ام خورده آب بقدری ... حرکتم حال در برین بھشتی در

 این شھد مزه و گوارائی از باز که خنک و شيرین ایھ شربت گوارائی به نه که آب البته کردم،

  !بھتر است نکنم صحبت ھا شربت

 

...  

 

 به کنم، انتخاب اه رار ماکد که مردد من و شد می طرفه دو جاده رفتم که متری صد چند حدود

 بوی و نداشت برتری دیگری آن به نسبت کدام ھيچ زیبائی از که انصافا ... نگریستم دو ھر

  . رسيد می مشام به دو ھر از اميد شيرین رایحه زندگی بوی عنبر، و عطر خوش

  : گفتماینجا بود که 

   یک از بھتر زین کدام ھر 

 ! یک کویری از باشد بھتر مرا که

 ...دادم ادامه و شدم وارد راستی سمت جاده در و نکردم معطل پس
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 نور تاللو ...رسيدم زیبا يلیخ ساحلی به کم کم فراخ، و زیبا دلربا ... شيرین ... ای جاده چه

 برای را ساحلی ھای سنگ این درخشندگی خورد می بر ساحلی ھای شن به که خورشيد

 .کرد می تداعی ساحل در جواھرات سایر و طال ھمچونو مذھن

 ... شدم تر نزدیک کردم، مشاھده را درختی چند دیگر طرف در که بودم حرکت در ساحل کنار از

 گياه مثل پھنی برگھای ... بودم ندیده درختی چنين بحال تا ، ھستند تیدرخ نوع چه نماد نمی

 نگين لبھای بسان سرخی به که تمشک شکل به ھای ميوه ولی داشتند فندق یا دانه شاه

 ھای بوسه به عشق ، آنھا از یکی خوردن با . کردند می دعوت آنھا به بوسه به مرا و بودند دلربا

 و کرد می درد بشدت دلم دیگر ... شدم مشغول خوردن به عتیسا . گرفت شکل من در بيشتر

 خوش ھای ميو این بيشتر خوردن به مرا خوردن به عالقه ھم باز ولی پيچيدم می بخودم درد از

 .کرد می دعوت مزه و رنگ

 به ولی ... بخورم ھا ميوه این از عمر آخر تا ھمينجا و نروم کجا ھيچ به دیگر خواست می دلم

دیگر  که برگردم نهاخ به شاید مھبد ادامه حرکتم به که کردم راضی ار خودم اربسي زحمتی

 به اال رفته راه ھزار به دلشان من آمدن دیر از بستگان و فاميل ھمه وحتی برادرم و پدر اکنون

 !!! داره وجود نآ در من سالمتی که راھی

 که متری چند راه تمام در .. ادمافت نگين یاد به. بودند دلفریب چقدر مناظر. کردم حرکت به شرع

 و ببينمت دھخوا می دلم چقدر بوسيدم، می او جای به را دستم ی تو حلقه ھمش رفتم می

 ناھم .. بودیم ھمدیگر کنار در دیدنی جای این در دست تو دست تا بودی اینجا کاش ای

 عالرغم االن من و ریموبيا بدست ار اینجا تا يمھبد انجام خوب کار عمر کی مجبوریم که بھشتی

 ار موعود بھشت این ! باشم داده انجام که رمونميا بياد زندگيم در ھم خوبی کار چندان اینکه

 ھای ميوه این از و کردیم می عشق و کيف خندیدیم، می و گفتيم می بودیم، ھم با دارم،

 غم ھيچ .. یمنوشيد می گوارا ھای شربت کنم عرض چه که آبھا این از و خوردیم می مزه خوش

 عاشقانه و شدیم می پير بعدش .. شدیم می دار بچه شدیم، می بزرگتر .. نداشتيم ای غصه و

 !!!مردیم می بھشت این در

 ولی ! کرد؟ زندگی ودش می ھم دیگر آدمھای بدون مگر ! نهوادی پسره ای ؟ چی که آخرش ولی

 ! مندار کس ھيچ به احتياج و دارم غم چه .. دارم ار نگين من بيخيال

 نمی ھم بھشت این توی تنھا عمر آخر تا ؟؟؟؟؟ کنم چکار مرد من از زودتر خيلی او اگه ولی

  .باشم داشته خوبی زندگی نماتو

... 

 نآ تفکرات این با دیگر مدم،آ بيرون فکرھا این از ... ریخت بھم اعصابم ذھنی مجادله این از کمی

 .ندداد دست از که داشتند دلربائی تمام با ار شان اوليه بوی و رنگ و ندشد تکراری میبرا مناظر
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 است درست . بود شده متشنج ھم اعصابم و رفت می سر ام حوصله داشت سرگردانی این از

 .است کننده خسته اینجا نيز ھمانند قبل  ولی بھتر است خيلی خيلی دیروزی کویر از که

 در بود کرده پيشرفت خيلی دریا چون و شد می ماتم داشت ھم ساحلی جاده اندک اندک

 باریک کم کم ھم اون ا ام گشتم باز خودم جاده به من و شد می ناپدید ھم ساحلی جاده جلوتر

 !شد می تبدیل باریکه یک به اینجا در پایان بی دایره این مساحت که انگاری و شد می

 بيشتر که بود ميوه و گل و سبزه و درخت ھمينطور و شه می باریکتر جاده روم می که جلوتر به

 می دوربرخ بودن کنارم در که درختان به گاھی و موبر راه نستماتو نمی راحتی به . شد می

 می را آنھا تمام ميل با منم که افتاد می ھا آن از ای مزه خوش خيلی خيلی ھای ميوه و کردم

 مراھ سر در که زیبائی رز گلھای ! شدم می تر نزدیک شکمم انفجار به لحظه لحظه و خوردم

 نمی و گرفتند می ار میپا جلوی که بودند شده بقدری حاال بردم می لذت نشان دید از و بودند

 بودند، آورده درد بشدت را سرم که بود زیاد آنقدر آنھا خوش بوی. کنم حرکت که گذاشتند

 کوچکتر موجود یک عبور برای حتی منفذی ھيچ که بودند شده پيوسته بھم بقدری درختھا

 خيس ھم میپاھا. بود آمده پيش دریا ھم دیگر طرف از ... نداشت وجود ھم دست ازانگشت

 می عقب که جائی در ... بود کشيده عقب ای تکه در و بود آمده جلوتر دریا گاھی ... ندبود شده

 از و نیشابرگھا و شاخ با که زیبا بسيار بسيار گلھای جات دسته از شد می پر شیجا به کشيد

 حرکت از مانع و دادند می آزارم بود دردناک آلود زھر نيشتر مثل که آنھا یخارھا با مھمتر ھمه

 .شدند می من

 بودم داخلش میپا ساق تا من و بود شده مرداب به تبدیل زیاد خيسی از میپا پيش زمين کم کم

 مثل عجيب ھای فرم با شکلھائی به ... بودند یافته تغيير دیگری ھای شکل به ھم درختان .

 با را آدم که اخمو و مغرور ، اند ایستاده ستبر ھائی سينه با و خط یک در که سپاھی جلوداران

 تعجب بسيار میبرا ... شد می تر عميق مرداب ... کردند می دعوت جنگ به تمام رحمی بی

 به چسبيده که اینجا ولی در آنجا راکد م یماند و می گندد آب که است جائی مرداب که بود انگيز

 ... !؟ است ممکن چيزی ھمچين طورچ است دریا

 خاکش چسبيد، یم بيشتر مرداب کف به ھم میپا بود، شده لجنی و سبز خيلی ھم دریا رنگ

 .بود مدهآ باال زانوھام زیر تا ھم آب شد، می تر چسبناک

 سرانجام آلود، مه ھم و بود تاریک ھم ببينم، نستماتو نمی متری دو یک نھایتا فاصله تا ار جلوتر

 ...رسيدم باتالق کی به

در  باز موبر ھم دریا به اگر و موش می غرق باتالق در که مآنجا برو به راگ خدایا؟ کنم کار چه وای

  . اند کرده تنگ من به ار عرصه که ھم درختان این و موش می غرق ھم اآنج

  ...بزنم فریاد خواست می دلم بود، گرفته دلم
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 آخرش خوشی ھمه این باید چرا ،دباش جائی چنين وصف بدون بھشت نآ پایان باید چرا خدایا

 ؟؟؟؟دباش زشتی و تلخ اینقدر

... 

 این از حتما دباش هچ ھر . موبر ریدیگ راه از و برگردم گرفتم تصميم و شدم منصرف فکرھا این از

   !است بھتر راه یکی

 شدن خالص و مامت تعجيل با و رسيدم راھی دو سر به و دویدم چطور ار راه این تمام نماد نمی

 ھيچ کمال و جمال وصف از که انداختم ردیگ بھشتی به ار خودم رنگ و آب خوش جھنم نآ از

 !بارید می بيشتر ھنر تا صد انگشتش ھر از بلکه نداشت کم که نه قبلی بھشت از خصلتی

 که ھم نجاآ گلھای خوش عطر بود، بسته نقش ذھنم در خدا موصوفی بھشت از قشنگتر حتی

 !!!نداشت کاشان قمصر گالب و پاریس عطرھای به نسبت کاست و مک ھيچی

 و جوی رنگارنگ، زیبای ھای پرنده شيرین، و ترش و خوشمزه ھای ميوه ، زیبا و شاداب درختان

 .ھمچون بھترین شربت ھا بود آنجا آب گوارایی واقعا که باریکی نھرھای

 .بردم می را  استفاده کمال نعمات این ھمه از ھم من و 

 چشمه یک به تبدیل خودم که حدی به ھا آشاميدنی از و خوردم می مرگ حد به ھا خوردنی از

 قاطی یکدیگر با ار زیبا رنگھای و ودبر سياھی چشمم که بقدری ھا دیدنی از و شدم دایمی

 !!! مبگير کوررنگی و مکن

... 

 ... دمکر پيدا نجات نمھج نآ از که شکرت خدا ای ،آخ بردم می لذت و رفتم می

... 

 و صاف آسمانی به ار خودش جای کم کم ابری آسمان نيافت؛ چندان دوامی ھم دعاھا این ولی

 کم کم ھم جاری نھرھای و گياه و گل و سبزه و اندرخت و جنگلھا .داد سوزان آفتابی ... آفتابی

 می تھران سمت به آمل سمت از چی ھر که بود ھراز جاده گياھی پوشش مثل و شدند کمتر

 ! دش می تبدیل خار و بوته ھم بعد و درخت تک به جنگل از و ودش می تر کم و تر تنک ییآ

 دشت یک ھم بعد و ساده باغ یک شبيه ھم بعد و وصف قابل بھشتی به کم کم ھم من بھشت

 !شد تبدیل علف و آب بی و خشک کویر یک ھم نآ از بعد و بيابان سپس و

... 

 بھشت چرا نم؟؟؟؟ابم تو بھشت در نباید که شدم تکبمر گناھی چه من رمگ من خدای وای

 ودش می کور فورا کنم می بينا چشم به نگاه که دارد حکمتی چه این است؟؟؟؟ حرام من برای

 دھم می سر شادی فریاد اميدی ھر به ! دگير می ار جایش زشتی کنم می قشنگی به نگاه !
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 بدبختی و سردرگمی این از . شدم خسته دیگر . شنوم نمی نااميدی جز انعکاسی و جوابی

 .شدم خسته

 طاقت دیگه ... بده نجاتم یا بکش منو یا ... کن خالصم بده، نجات منو قسم پاکت روح به ار تو

 ... ندارم

...  

  

  

  

 

 خودم بر و دور به ... شدم بلند ... مجروح .. روحی خسته و .. عرقم خيس .. گرمه خيلی خيلی

 به و بود افتاده بيرون به نمازب که ھم تشنگی از ... علف و بآ بی و خشک کویری ... کردم نگاه

 برداشتم ار گيتارم ، بخورم آب و برگردم عقب به کمی که کردم فکر شيدم،ک می نفس سختی

  .افتادم راه به و

 !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ شد پيداش کجا از دیگه این ... نبود ھمراھم گيتار که من پسر .. کن صبر ولی

 رویای چه دیدم،می  خواب در را چيزھا این ھمه من ، وااسفا ،و فھميدم که مدمآ دمخو به تازه

 بود بد پایانش که حال این با ... زاللی آبھای چه ، زندگی شوق، چقدر سبزی، چقدر شيرینی،

 !!!!!! بود خوب که اولش ولی

... 

 بھشتی بهاست؟  رفته مدست از که رویائی به .... کنم شکر ه چيزیچ به ... مویبگ چه خدایا ای

 حتی که ضعيفم حال این به .... انداختی؟ علف و آب بی جھنمی کویر این به نآ داخل از رام که

 ؟است ارزشمند مرواریدی دانه اندازه به من برای آبی قطره

 .... اینکه خاطر به شکرت ھم باز ! کنم شکرت باید ندارم ای چاره خدایا لعنت ناشيط بر ولی

 کن بس دیگه گفت دلم و نداد قد جائی به عقلم بگذارم ھا چين نقطه این جای چی ات کردم فکر

 ! بده ادامه راحت به و

... 

 این چيه؟ سردرگمی و دری به در ھمه این علت و مياد سرم داره بالئی چه که مبھوت و گيج

 ... اشهب خورده رقم اینجا در ھم من عمر پایان که انگار ؟ شده پيداش کجا از لعنتی کویر

 بی اوج در کویر این خشم و سکوت در رحم، بی بيابان این قدرت از ناشی کویر فضای غرور در

 چه سوی به ... دانم نمی کجا به ...حرکتم در ناالن و خسته اطرافم، ذره ذره اخم و تفاوتی

 ... ھيچ دیگر و نيست اميدی ولی نجات برای که البته ... دانم نمی ... ھدفی
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 که اینجاست ... روم ومی کشم می زمين رابه پاھایم دیگر ... گذشت منوال ھمين به ساعتی

 ار کار این پسر تو نه !... گيرد می خود دست در مرا مغز فرمان نبض دارد کم ،کم نباید که افکاری

 ... بودم گرفته سردرد افکار این از ... نشستم زمين بر ...نيست ای چاره انگار ولی ! کنی نمی

 ... بگيرم را ترسيدم می خيلی گرفتنش از قبل از که را تصميمی باید یگهد

 ھم با که است سالی چند که !!! مھمدم و دوست !!! است روحم شدن جدا وقت اکنون آری

 و نویسيم می خاطره ، کنيم می گریه خندیم، می زنيم، می حرف ھم با کنيم، می خلوت

  ... چيز ھمه خالصه و فراموشی و شتندا دوست و یموش می جدا و یموش می عاشق

 ادامه راھم به راحتتر کمی تا ... بگذارم جای اینجا باید ار گيارم ... روحم نه ... دوستم این آره

 می رمگ رآخ ولی ! ھدبد ادامه که ندارم روحی ردیگ من چون دبدھ ادامه جسمم البته . مھبد

 رحيم تو مگر ظلم؟ چقدر ؟ یه ازد رقم من برای که است سرنوشتی چه این من خدای ؟ودش

 ! نيستی؟

 توی ... ترسم نمی آميز کفر حرفھای این از ھيچ  ! دیگه؟ عدليه چه این ! ؟ نيستی عادل مگر

 طبقه ھمون اینجا ... کن نگاه من به آره ... داره وجود تو جھنم از تر ترسناک ایھچيز جھنم این

   ! جھنمه ھفتم

 می عذاب ددار ھم یدیگر کس که ودبش خوش دلم که نمبي نمی ار ردیگ جھنمی یک حتی

 جھنم به رو یکی من فقط و دیدم می ار خوابش دیشب من که بھشتی رفتند ھمه انگار و دکش

 که ار قشنگ خيلی لقب و اسم ھمه این و بدی نشون خودی که وقتشه حاال !!!!! فرستادی؟

 رخمه ب ار )) قھار جبار،(( مثل تو از اسمھایی البته .... بکشی رخم به را کشی می یدک به

 ... بده نشون من به ار رحيميت و رحمانيت خدا به ار تو ... نکش

... 

 و تک جھنم این در را دارم تو با که ھا دلبستگی و خاطره ھمه این شه می مگه ، عزیزم گيتار

 دو ھر و کشم می دراز کنارت در ... نيستم راه نيمه رفيق من نه !!!! م؟؟وبر و بگذارم جای تنھا

 . رویم می مرگ استقبال به ھم با

... 
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 جونی دیگه دادم، انجام زحمت با خيلی ھم را کار این و گرفتمش دست در و درآوردمش جعبه از

 بلند غمگين ولی دلنشين فریادی با صدائی... کشيدم رویش به دستی زحمت به ... نداشتم

 می گریه کویر این قھر به ، گریستيم ھم با ود ھر و پيچيد ھم در صدایش با دلم بغض ... شد

 .کردیم

 دیگر نظری کرد احساس آن در شد می را جگرم سوختگی که نگاھی با ،گرفت آرام کمی دلم

 به رو خاصی بنفس اعتماد با دادم، شقرار جھنمی آسمان به رو جعبه روی در و انداختم او به

 ... بودی عميق فرو رفته سکوت در و کرده آسمان

 پيش سال چند افتادم،ی م او با ھایم خاطره یاد به شدم، خيره آن به و گرفتم بغل در را انویمز

 باالخص و سال چند این در او صحبتی ھم و دوستی از ھم من و بود کرده آشنا او با مرا مادرم

 ... بودم کرده استفاده مادرم مرگ فراق در

 و شد می دیده چشمانش از که شوقی با ھم او و زدم می گيتار نگين برای که دقایقی یاد به

 بختی نگون تا کجائی عزیزم نگين آه .افتادم کرد می دعوت نواختن بيشتر چه ھر برای مرا

 ... ببينی را یارت و دوست

 شدید الغری و ضعف علت به ،بودم کرده بدستم شنشان به که را ای حلقه که شدم متوجه تازه

 از کمی نآ روی به کشيدن دست با که نيست ردیگ و شده گم و مدهآ در دستم از روز چند این

  ! کنم دلخوش ، اميدوارانه فردائی به ار خودم و مھبد التيام را دلم درد

 و بفرستی ار عزرائيل که رسيده نآ موقع االن خدایا .. کس بی و تنھا تنھای ! کنم چکار دیگر

 ... هاون قعمو االن درست آره ...بگيره ھم با ار گيتارم و من جون

...  
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 عزرائيل از ھم خبری و کنم می نگاه اونو دارم خيره خيره که شه می ساعتی یک کنم فکر

 کنی؟ می کارچ داری من با خدا وای ... نيست

 باشم ندهانخو موقع به را نمازم که بوده وقتی مگه روز چند این از غير کردم گناھی چه من مگه

 !؟ باشم کرده ناشایست کارھای یا

  کنی؟ می اینچنين من با چرا پس آوردم، جای به ار تو شکر شرایطی ھر و جا ھر در

 در و نابياب این در ار نماج که گذارم نمی و !!! کنم می مبارزه قھرت با است اینطور که حال اصال 

 !!رقم بزنی من برای افتخار بدون مرگی و بگيری تنھائی

 بيندازم،آره زحمت به نماج نجات برای است ممکن که یآنجائ تا را خودم که کنم می سعی

 کهاین سرنوشت شومی  تسليم راحتی این به ددھ نمی اجازه دادی بھم خودت که غروری

 برای و خودت برای تنھا کویر این در که است این تو ھدف پسر آره . موبش زدی رقم من برای

 من از نيز او که خواندم نگاھش در ... کردم نگاه دوستم به ... کنی تالش خودت ندنام زنده

 اینجا تنھا اورا و باشم نارفيق یدوست و شوم بلند جایم از که گوید می و دھخوا میرا  ھمين

  ... بگذارم جای

... 

 مغرورانه دو ھر .انداختم ه اوب نگاھی بار آخرین برای شدم، بلند جایم از ... کردم گوش را شحرف

 ... شتيمدا سرنوشت با مبارزه در سعی

... 

 از که اشکی با که دیدم ار دوستم و برگشتم یکبار فقط ، آفتاب به رو کردم، حرکت به شروع

  .کرد می دعا من موفقيت برای ریخت می چشمانش

 دادن دست از برای چيزی ردیگ کس، ھيچ بی چيز، ھيچ بی بودم، شده دیگر انسانی به تبدیل 

 نمی مرا انتظار جایگاھی ھيچ و کسھيچ ردیگ اینکه عالرغم زیاد، بسيار غروری با نداشتم،

 بيابان این در من برای که داشتم ار خداوند سرنوشت با مبارزه و لجبازی در سعی ولی کشيد

  .بود زده رقم تنھا

 ... 

 ... بھتر خيلی شد، قبل از بھتر کمی ھم من جسمی شرایط نو دید این با

 بيابان در که بودم شده تبدیل سربازی به گرم، خيلی ھوای و شدید گرسنگی و تشنگی عالرغم

 باالتر مقامات از اینکه تا گذرد می ھم جانش از خود، ماموریت رسانيدن انجام به برای بال

 اتمام به برای ... بودم ھمچنين ھم من برساند، اثبات به را خود درجه ترفيع شایستگی

  !!!!!بود  خدا تقدیر و مرگ ربراب در براحتی نشدن تسليم که مھمی ماموریت رسانيدن
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 پایان به خاطر به مرا درجه ترفيع تا میندار خدا از تر ارشد مقامی کنم می فکر چی ھر ولی

 !!!!!!!!!بدھد من به مھم ماموریت این رسانيدن

 در بسيار بالھای دره در آینده افتخارات و بزرگ و کوچک آرزوھای از پر سری با سرباز این خالصه

 ... است حرکت

... 

 و خاک و شده، ظھر نزدیکی ... حرکتم در مکان در اختالفی کوچکترین حتی بدون ، تغيير بدون

 برای دیگر شاید یا دھند، نمی قرار تمسخر مورد مرا قبلی شکل به دیگر سرزمين این داغ ھوای

 ..کنند می تداعی اینطور من

 کامل برای را تالششان تمام آفتاب و ھوا ، خاک برم و دور چيزھای ھمهپرواضح مشخص است 

 .دھند می انجام دارند من ماموریت نرسانيدن پایان به و نکردن

 و حال این با سختی به البته خود سينه کردن ستبر با تا کردم سعی ھم من نيست مھم ولی

   ..دھم نشان نتيجه بی را آنھا ھای تالش تمام روزم،

  

...  
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 و فقط ، کنم نمی را کس ھيچ و چيز ھيچ دیگرفکر چيزی، برای عشق بی عشق، بی روم می

 باید و ام گرفته تصميمی چنين که منم این مھمم، که منم این اکنون ، خودم جان و خودم فقط

 !!!ردیگ کس ھيچ نه و مادرم نه نگين نه است مھم گيتارم نه دیگر . بدھم انجام را آن خودم

 خطرناکی و مھم ماموریت کنند، یاری مھم ماموریت نای انجام در مرا توانند نمی یک ھيچ چون

 بدنمان تمام بر ترس او قدرت و قھر شنيدن از عمر یک که خداوندی طلبيدن مبارزه به است،

  ... شد می چيره

 دندانه ب تا حریفی کرد، را تصورش ودبش حتی که چيزی از تر قدرتمند بسيار حریفی با رویاروئی

 قدرتمند، محافظ سپرھای سرشار، ھوشی رو، تيز ھای مرکب و ھا توانائی انواع از مسلح

 حریفی خالصه و عظمت و شکوه کوه یک اندازه به زدنی، مثال نفسی به اعتماد ورزیده، اندامی

 ، خصوصيت یک در اال نيستم، بيش یه اپش او مقابل در من و است سرتر من از لحاظ ھر از که

 به خودم حد از بيش حریمی به گذاشتن پا به مرا که ریغرو غرورم، در ، تمایز وجه یک در اال

 .کند می دعوت برابر نا مبارزه و نادانی این به من، سرنوشت از بيشتر چيزی

 که سپری بدون .. کمان و تير بدون .. بمرک و سالح بدون خالی دست ھستم سربازی بله

 چيز از من شکست جز که اسقي این ولی . کند حفظ او آلود زھر تيرھای مقابل در را ام سينه

 .نروم قدرتمند بس حریف این رویاروئی به که دارد نمی وا مرا دھد نمی خبر دیگری

 نمی غالب او بر که است درست جنگم، می او با ، شوم نمی استثمارش و استعمار تسليم

 يزانگ غرور و مفتخرانه مرگی با و غلطم می خود خون در شجاع انسان و مرد یک مثل ولی شوم

 خواھد دلنشين من برای چقدر مورد این و کشم می رخش به را شجاعتم کار این با و ميرم می

 .بود

... 

 بر سوار ای قله بر ذھنم در را او و حرکتم در خونين ای مبارزه در و شجاعانه غروری از سرمست

 حيوان رافسا سختی به که آلود زھر تيرھای و ھا سالح انواع به مجھز و خشمگين بسيار اسبی

  . بينم می کند، می سمھایش با را زمين خشمگين اسب و کند می کنترل را

 به گران گرز ای ضربه با مرا که غرق در افکارش است کشد می مرا انتظار لحظه ھر که بينم می

 حفاظ بی قلب و سينه آلود زھر تيری با یا کند تقسيم شقه دو به شمشير با یا کند واصل درک

 چقدر بمالد خاک به خونين مرا صورت و کند نابود را مغرور ولی ضعيف من اینکه زا و بشکافد مرا

 .بالد می خودش به

 و کرد خواھم تو دادن شکست رابرای تالشم تمام که دید خواھی روزی بکش، مرا انتظار((

 )).داد نخواھم راه بخودم ترس تو شوکت از ای لحظه

www.ParsBook.org

www.takbook.com



39 
 

 غرورم ، زدنی مثال جاللی و شکوه عظمت، و ارافتخ با مرگی ، معلوم ھدفی سوی به روم می

 ..است شده من ھستی و وجود تمام و روحم ، عشقم مرکبم، سپرم، غرورم است، سالحم

 ھدفی به رسيدن برای کشيدن زجر است، بخش لذت من برای گرما و گرسنگی و تشنگی حاال

 و بار نکبت ضعیو در من برای خدا که مرگی با متفاوت بسيار ، مفتخرانه مرگ به مقدس

  .بود زده رقم بيچارگی حال در و ملتمسانه

  

 

 اول بخش پایان

 ٨٢ شھریورماه یکم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.ParsBook.org

www.takbook.com



40 
 

  دوم بخش

 

 ماجراجوئی این پی در ھم من و است، کرده جایگزین گونی سرخ با را خود زردی آفتاب کم کم

 شوق این ولی است دهکر سخت را روزم و حال شدید ضعف و تشنگی واقعا .حرکتم در خطرناک

 زھر خارھای این تحمل به مرا است کرده رخنه کالبدم در شجاعانه ھدفی از ناشی که عجيب

 .کند می دعوت بيابان آلود

 که ھمچنان اطرافم محيط و کنم می مشاھده اطرافم در تغييراتی که آید می نظرم به رفته رفته

 اندکی بلندی و پستی و کلوخی و سنگ بعضا و آن رنگ و خاک نوع و نيست بود، مشروح قبال

 از کوچک بوته چند که بودم تغييرات این برشمردن و ذکر و مقایسه در و شود می مشاھده

 .کردم مشاھدها ر بيابانی گياھان

 از را آنھا از یکی ھایم کفش کمک به و زحمت با ، دارند ریزی خارھای شدم، نزدیک آنھا به

 اصلی ساقه شدم، ریزش خيلی برگھای و ساقه بررسی لمشغو و کندم آن محکم بسيار ریشه

 فریادی با ام گوارشی اعضای بود، رنگ شيری ای شيره با و رنگ سفيد حالت درونش آن

 پاسخ ميل کمال با آنھا خواھش این به ھم من و بودند شده گياه آن بلعيدن خواستار ملتمسانه

 !!!چشيدم را آنھا مزه زبانم با و دادم

 و شدم پشيمان خودم کرده از ولی . کردم پرتاب ای گوشه به را آن و است مزه ختل چقدر وای

 ازھر تلخ شيره و ساقه خوردن به شروع سرعت با آن تلخ مزه عالرغم و برداشتم را آن دوباره

 .نمودم آن نيگ

 گياه این تلخ مزه کم کم و گرفت شکل من درون عجيبی حس کم کم کار این از شدن فارغ از بعد

 کردن فروکش باعث که شد تبدیل کنندگی خنک کمی و گی مزه بی به دھانم در يونیاف

 با ھم من و کرد می دعوت گياه این از بيشتر چه ھر خوردن به مرا و بود شده من تشنگی

 آنھا خوردن با و شدم مشغول ھا بوته این از تای دیگر چند کندن به قبل از بيشتر چه ھر تالشی

 .شد طرف بر ام گرسنگی دودیح تا ھم و تشنگی ھم

 شکر را خودم دشمن این ھرگز که گفتم و گرفتم پس ار حرفم زود خيلی ولی کردم شکر ار خدا

 و ضعف از من تا دارد نگه زنده جنگ روز و روزموعود تا ا مر که خواسته کارش این با کرد، نخواھم

 و ميکائيل از رنگارنگش فرشتگان حضور در مخون ریختن و من کشتن با و نشوم ھالک تشنگی

 اوامر که مانند می ھائی رباط و بردگان به که ھمه و ھمه و اسرافيل و جبرئيل تا گرفته عزرائيل

 .بکشد آنھا رخ به را خود آقائی و سروری دھند، می انجام تفکر و تاملی ھيچ بدون را او

 شجاعانه مرگی و رومغرو دادم نشان با کار، این با تا دارم ھدفی ھم من نيست مھم ھيچ ولی

 !!!.بردارند دست استعمار برابر در شدن تسليم از تا وادارم فکرت به ار ناظرین ،
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 زنده موعود روز تا مرا توانا ای منازع بال قدرت ای ، برتری لحاظ ھر از که رقيبی ای بخش نيرویم((

  !))برسيم  مان خواسته به دو ھر که باشد دار، نگه قوی و

... 

 سنگی تخته به شدن نزدیک با بودم گرفته تازه جانی واقعا که من و شد می ریکتا داشت ھوا

  !،گرفتم معين فردائی برای بيشتر شوقی و اميد با کنارش در شب گذراندن به تصميم صاف

... 

 این در من مرکب تنھا که شدم یمھاپا عضالت دادن ماساژ مشغول و نشستم آسوده خيلی

 به آسوده و راحت کنم، فکر موجود شرایط از غير چيزی به دیگر ینکها بدون .شدم ھستند، بيابان

 و عطش زیادی حدود ات و بود خنک ھم ھوا دادم، تکيه بود بزرگ ھم نسبتا که سنگی تخته

  .کرد می تکميل مرا فقيرانه ضيافت ھم ھوا این و بود شده برطرف ھم من ضعف

 یک با و گذاشتم سرم زیر به را دستم و کشيدم دراز .کم کم چشمانم التماس خوابيدن داشتند

   ...رفتم فرو بخواب زدن بھم چشم

  

...  

 

 فقط کرد، می کار چشم که طرف ھر از .یکدست و کوتاه چمنی با بود ھموار و صاف دشتی

 می نظاره را آنھا دور از من و بودند ایستاده سينه بر دست که بودند پوشی سفيد زنان و مردان

 اندامی با داشتند سفيد و زیبا تبينھای یئاسبھا یک ھر که سوار اسب چھار ناگھان .مکرد

 می عقب جماعت شدند، مشاھده کثير خيل این ميان از فاخر و سپيد گانیه جام و ورزیده

 .یافتند می حرکت برای بيشتری راه آنھا و رفتند

 سفيدی و زیبا بسيار صورتھای آمدند، می جلوتر ببينم توانستم نمی بخوبی را صورتشان ھنوز

 با آمدند جلوتر ... داشت مشکی کامال موھائی آنھا از یکی که گندمگون موھای . داشتند

 و عجيب ھائی عکس آنھا از کدام ھر روی بر که زیبا و محکم بسيار ھای زره با بيشتر سرعتی

 که ترسناک عکسی دیگری و بود عجيب بی آفتا آنھا از یکی نقش . بود گردیده حک غریب

 من سمت به ناگھان که بودم ھا نقش آن تماشای در محو .. است چيزی چه واقعا ميدمنفھ

 خود کاله ھمراھشان است یادم که جائی تا !!! ... سرشان بر خودھائی کاله با و تاختند

 با و داشتند دست در که گران گرزھائی با بودند، آورده یورش من سمت به ! نداشتند

 .اسبھایشان زین و مرکب از آویزان مانک و تير و آبدیده شمشيرھای

 یک در عقب از دیگر تای سه و داشت پوش سپيد ظاھری و تاخت می بسرعت جلوتر از یکی

 زیادتری نسبتا ای فاصله پوش سياه ھيبتی با انگيز، خوف بسيار ھيبتی با سالحھائی با ردیف
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 سالحی و بود جلوتر آنھا از ھم خيلی و داشت تراشيده و ورزیده اندامی که جلوتری داشتند،

 را زیبایش اسب که حالی در و زد چرخی دورم بود، زده خشکم وحشت از رسيد، من به نداشت

 ...کنم چه که مبھوت و گيج من و کرد می نگاه خود کاله پشت از من به کرد می مھار

 یھائ اسب با سياه و ترسناک بس ھيبتی دیگر حاال و بودند رسيدن شرف در ردیگ سوار سه

 بود، برده باال را گرزش یکی . بودند شده نزدیک مانند، می خشمناک اژدھائی به که رنگ سياه

 . داد می جای کمانش چله در تيری ھم یکی آن و داد می تاب ھوا در را شمشيرش دیگری

... 

 و خوردم می زمين به گاھی زیاد، بسيار سرعتی با کردم دویدن به شروع سوئی به سراسيمه

 چند چنگال در که خرگوشی مانند کردم می نگاه را سرم پشت که حالی در و شدم می بلند

 چپ به مداوما ھم من باشد، راست و چپ سمت به فرار حال در  دگير افتاده باش گرسنه گرگ

 خرگوش این شکار از و بود شده بلند جماعت از عجيبی شوق و شور و کردم می فرار راست و

 .بودند شادمان قوی و ھرما شکارچيان این توسط ضعيف

... 

 داشت ترسناک نقشی با سپری آنکه . بود کرده پر گریز و تعقيباین  از حاصل خاک و گرد را ھوا

 زمين به گرزش دادم، خالی جا کرد، روانه من سر طرف به و برد باال را گرزش و رسيد من به

 بسيار ... شد خارج جایش به زمين از آتش ھای شعله و شکافت را زمين دم در ... خورد

 خالی جا ھم من و بود ساخته خود طعمه ھدف مرا گرزش ممتد ضربات با و بود شده خشمگين

 آتشفشانی ھمچون خاکستر و آتش از ای تنوره ، زمين به گرزش دفعه ھر برخورد با و دادم می

 .شد می بلند ھوا به

 . گریختم کردم مشاھده ای گوشه در که بزرگ سنگی تخته سمت به

 گرداند می ھوا در را شمشير . رسيد سنگ تخته کنار به و آمد سمتم به بدست شمشير سوار

 باز ، راندش من سمت به و چرخاند و چرخاند !گذراندم می نظر از را آن تيزی و برق ھم من و

 گرفته باال بسيار جماعت شعف و شور . دزدیدم را سرم و دادم جاخالی خاصی چاالکی با ھم

 پارچه مثل و برخورد آمد می کوھی بزرگی به نظرم به حاال که سنگی تخته به شمشيرش بود،

 من و کردند حمله من سمت به خروشان و سھمناک امواجی آن شکاف درون از و شکافت را آن

 را تيری حال ھمين در . آوردند می یورش من به ستبر ھای سينه با امواج و کردم می فرار ھم

 و کرده، آغاز تاختن من سمت به پا تيز غزال یک سرعت با و شده شليک من سمت به که دیدم

 خراشی تنھا من سریع حرکت ھمراه به البته و خورد ام شانه به بکشم کنار را خودم خواستم تا

 به تبدیل دم در و کرد برخورد زمين به و کند مرا شانه گوشت از ای تکه و آورد وارد من به سخت
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 ميامد من سمت به کشان تنوره که حالی در و گردید تبدیل اکترسن و بزرگ بسيار اژدھائی

 .کردند می ھمراھی را او سرش پشت ھم امواج

 به را خودم زمين روی بودم گذاشته زخمم روی به را دستم و بودم افتاده زمين روی به ھم من

 .کشيدم می عقب

... 

 من بلعيدن جز ھدفی که داد نشان سرخش چشمان با و کرد باز را دھانش خشمگين اژدھای

 در را ھایش دندان زیر شدن تکه تکه لحظه ھر و بستم تسليم عالمت به را چشمانم .ندارد

 اسب پشت به و گرفت پشت از مرا نيرومند دستی حال ھمين در که کردم می حس وجودم

 . بود رسيده من به که بود پوش سپيد کار سوار ھمان آری ...کرد سوار خود

... 

 و بود شده ساکت ھم اژدھا . گرفت فرا عجيب سکوتی را جا ھمه و شد بلند جماعت از آه

 گرفتند قرار یکدیگر کنار در پوش سياه سواران .بودند شده تبدیل بزرگ نسبتا رودی به ھم امواج

 طوری به شد شدید ای لرزه زمين باعث که کوفتند زمين به را خود ھای سالح خشم سر از و

 .گذاشتند فرار به پا ترس از جماعت که

 از و بودم کرده اختيار سکوت ،در حال افتادن است اتفاقی چه که مبھوت و گيج ھمچنان ھم من

 خوشحال ام نشده پاره پاره گوشتی به تبدیل اژدھا ھای دندان زیر در و بودم زنده ھنوز اینکه

 .بودم

... 

 من و کرد حرکت به ارواد را خود اسب ، من نجات فرشته است بگویم بھتر یا پوش سپيد سوار

 .بودم چسبيده را امنيت و آسایش مرکب محکم خيلی ھم

 .شد نمی دیده دیگری چيز کوچک نقاطی جز پوش سياه سواران و جماعت از که نکشيد طولی

... 

 اینجور سوار حاال تا که من و راند می جلو به زیاد سرعت با را اسب او و ایم کرده سکوت دو ھر

 .نخورم زمين به که کردم می شتال بودم نشده چيزا

 مجلل بسيار قصری با زیبا شھری دور از کم کم ! خالی ميدان و بود ما تاختن عرصه ساعتی نيم

 .شد مشاھده

 و کشيدم باالتر را خودم ، دید را چيزی شد می زحمت به ھيکل بزرگ و تنومند کار سوار پشت از

 به شدت به و خوردم سر یکدفعه که ببينم واضحتر را شھر او شانه و سر بين فضای از خواستم

  .خوردم زمين

....  
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 . برخواستم خواب از وحشتزده حالتی با و عرق خيس که بود حال این در

 می غریب و عجيب خوابھای ھمش افتادم بيابان این به که وقتی از ؟ شود می چه مرا وای

 .شده اند افسانهم ھمچون یک رویاھایتمام  و نيست خبری دیجيتالی متمدن دنيای از ردیگ بينم،

 می ھمراھی کرد می خنک را صورتم که باد وزش با و دادم تکيه سنگ تخته به و شدم بلند

  .کردم

 شنوم می درست آره وای .بود کرده فعاليت به شروع شنوائيم حس تازه که بود ھنگام این در

در این  . بخش روح ھای دیملو و موسيقی صدای ،زندگی است،صدای آب شر شر صدای

 .افتادم براه صدا طرف به و کشيدم نابجا تعاریف و کلمات این گفتن از دستھنگام  

... 

 روان سمت آن به دوان دوان و خيزان خيزان . رسيد می گوش به سنگ تخته پشت از تقریبا

 !شدم

... 

 بيابان این در ھدایت چراغ این از خبری ھيچ قبل شب چند این تا که مھتاب بيش و کم در نور

 به سری یک امشب و شده من حال شامل لطفش حاال بودم، تنھا جھنم ظلمت در من و نبود

 به زمين سنگ تخته پشت متری چند فاصلهاست، یک چشمه کوچک می بينم که در  زده من

 ممکن شکل زیباترین به کوچک خيلی جوشان چشمه یک توسط مربع متر یک از کمتر مساحتی

 چه . شد می منتھی سنگ تخته زیر به باریک خيلی نھری توسط ھم آنجا از و . بود هشد مزین

 تاخير به ساعتی چند من ضيافت و ندیدم رسيدم اینجا که غروب دم را این من که بوده طور

 !!!!افتاده؟؟؟؟

 که ببرم حمله دنيا محفل زیباترین این به که خواستم و برداشم زیادی حرفھای این از دست

 خنک آب زیاد ھای جرعه نوشيدن ولی بينم می خواب باز حتما که گفتم و آمدم خودم به ھانناگ

 خبری رویا دیگر از که فھميدم صورتم به مروارید ھای دانه آن از مشت چند پاشيدن و گوارا و

 !!!بيدارم من ، من خدای وای ، بيدارم من و نيست

... 

 نوشيدم، می .بودم خودم از پذیرائی لمشغو ھمچنان ھم من و گذشت می ھمچنان دقایق

 !کردم می شکر ار خدا و گرفتم می جان

 حاال ھم من کردم، می شکر ار خدا فقط چيزی ھر با که ما قبلی عادت طبق گفتم، درست آری

  .بودم برده یاد از را خود دشمن این و کردم می را اینکار
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 گياھان در ابتدا آن و آوردم شانسی وشخ گرفتم، مھم کار این به تصميم وقتی از گفتم خودم با

 روز آن باشد کن تر نياز بی مرا و بينداز تعویق به را ما موعود روز خدایا پس آب، ای چشمه حاال و

 !برسيم آرزویمان به دو ھر

 خواھی می و مراداری ھوای که ھمينقدر بازھم ولی باشی من دشمن که چقدر ھر بازھم ولی

 باشی مغرور کهھم  چقدر ھر پسر خودمونيما ولی ممنونم تو از گیبجن من با و ببينی مرا که

 حقير و ارزش بی با آن مقام واالئی که دارد، من خدا که مکن اعتراف و کنی افتخار خودت به باید

 متشکر باید بھمين دليل و کرده قلمداد خود حریف و نشمرده کوچک مرا و کرده دعوت به را

 .گذراندم می رقيب لطف این به افاعتر به را دقایق این . مباش

 را رویائی محفل این که نخوابم ای لحظه و بپردازم داری زنده شب به صبح تا که گرفتم تصميم

 .کنم ک تر مبادا ای لحظه

 .کردم آب درون و آوردم در ھایم کفش از را پایم

 خود به زندگی رنگ سر فرق تا پا انگشتان نوک از روحم ...زندگی .. . لطيفه چقدر .. خنکه چقدر

 .سبز سبز رنگ دید، می

 آب مرگ حد در آن از بيشتر حتی و درد دل حد به ناپذیر سيری من و گذشت می ھا ساعت

 .بودم خورده

 دانه دلنشين صدای با که نپائيد دیری و کشيدم دراز ، مھبد مهادا نستمانتو بيش از این دیگر

 . رفتم خواب به خوردند می بھم که مرواریدی ھای

 !رویائی خوابی دیدن دوباره نو از روزی و ھمانا خوابيدن دوباره است درست

... 

 سبزه جا ھمه بود، روشن کامال ھوا برخاستم، خواب از که بودم خوابيده خود چشمه پای باراین

 می بر و نشستند می زمين به آسمان از دسته دسته پرندگان شد، می دیده زیبا درختان و زار

 کردند، می نوازش را بویائيم حس آنھا دلنشين رایحه که زیبا گلھای و خنک بس ھوا خواستند،

 .کرد می دلنشين سفری از حکایت چيز ھمه .افتادم راه به

... 

 که کشيدم سرکی .داشت زینتی کامال دری و کوتاه دیواری .رسيدم زیبا بسيار بسيار باغی به

 زدم صدا ، رنگی و آب خوش و قرمز ھای سيب چه ... دلنشينی باغ چه . ببينم را کسی شاید

 ھست؟ اینجا کسی

 به کردم سالم آمد، می جلو به که دیدم را سالخورده پيرمردی دور از اینکه تا زدم صدا بار چند

  .کرد دعوت باغ داخل به مرا و داد را پاسخم گرمی
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 از پوشيده بلکه نبود خاک از پوشيده باغ زمين ... برین بھشت انھم کنم عرض چه که باغ البته

 ھای سيب از پرا و داشتند قرار یکدیگر به نسبت مناسب ای فاصله با درختان . بود زیبا چمنی

 منظره و بودند کرده النه رنگارنگ پرندگان انواع  درختان از کدام ھر روی . بودند درشت و قرمز

  .گر می نمودند جلوه زیبا یبس را آنجا

 راه ھنگام را خود تعادل سختی به که پيرداشت اندامی و متوسط قدی رفت، می جلوتر پيرمرد 

 .بود سرزنده بسيار ولی کرد می حفظ رفتن

 کردم تعریف برایش را داستانم ، نداشتم گفتن برای جوابی کنم، می چکار اینجا که پرسيد من از

 شما يشپ اینجا حاال و افتادم کویری به و شدم گم و داشتم را ام خانه به رفتن قصد چگونه که

 خانه به و گذشتيم می زیبا نماھای آب و باغ ميان از که بودم سرگذشتم تعریف حال در . ھستم

 دیده زیبا سنگھای و طالجات و نقره انواع به مزین و زیبا بسيار تختی . رسيدیم مجلل و بزرگ ای

 .شد می

 اما تر ساده ختیت روی به مقابلم در ھم او نشستم وقتی کرد، آن روی بر نشستن به دعوت مرا

 .نشست زیبا

... 

 توسط من ذھن احتمالی سوال جواب فورا . بود ما به شدن نزدیک حال در آھستگی به پيرزنی

 می زندگی باغ این در ھم با که سالھاست و اوست ھمسر نآن ز گفت و شد داده پاسخ پيرمرد

 روزی چند و آید می باغ این به نفری یک یکبار سالی چند از ھر و ... اوالد بی ، تنھا تنھای . کنند

 .باغی پربار نصيبمان می شود ، انميھمان این برکت از ھم ما و رود می و شود می مھمان را

 آمده اینجا پيرمردی پيش روز چند اینکه تا آمد نمی اینجا به مسافری ردیگ که بود سالھا که گفت

 .شتدا سپيدی و بلند موھای و ریشھا و گون درویش ظاھری که بود

 آدمی که گفت می که حالی در و رفت و بست سفر بار اینکه تا و بود ما مھمان را شبی دو

 به چونکه بروم باید من ولی بماند خرم و زیبا باغ این در ھمينجا را عمر آخر تا خواھد می دلش

 !نيست جایز درنگ که ام شده خوانده صفاتر با باغی

 کتابی نوشتن مشغول روز چند این در و بود شستهن تخت ھمين روی بر من جای دقيقا که گفت

 شب چند من که بوده پيرمردی ھمان این که کردم شک گرفتم او از که ھائی نشانی با . بوده

   ...دیدم می را خوابش پيش

 .بود ))ناتمام حرفھای(( کتابش اسم که گفت پيرمرد آن که شد بدلم یقين به ھنگامی من شک

 !است؟ حکایتی چه دیگر این من خدای وای

 چرا و ندارند اوالدی چرا و کنند می زندگی تنھا و تک اینجا چطور که کردم سوال باغبان از

 باشند؟ باغ این رھگذر یکبار سال چند از ھر مھمانانی پذیرای که بایستی
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 که خواست و .دارد ای وظيفه بزرگ دنيای این در کس ھر : گفت و داد جمله یک با را جوابم

 .نکنم سوال نای از بيش

... 

 نفر دو این کجا از دانم نمی . بود شده ناھار قتو . گذراندم باغ مناظر تماشای به را ساعتی

 از نشان آنھا بوی و عطر که خوشمزه و رنگارنگ غذاھای ھمه این و قدر این سال کھن انسان

 کرده تھيه ، باشد خورده من چشم به که امکاناتی ھيچ بدون تازه و داشت جادویشان و سحر

 .بودند

 خوردن به ميلم باز خوردم می غذاھا از که چقدر ھر شد می باعث که بوده کار در جادوئی واقعا

 وقت حاال برھوت، کویر این در تشنگی و گرسنگی ھمه این از بعد ! شود جلب غذا دیگری نوع

 !است جبران

... 

 گفتم پيرمرد به .بود رفتن وقت یگرد ... بودم آنجا مھربان ميزبانان و باغ آن ميھمان شب دو من

 پر و تلخ لبخندی من حرفھای این از .ھستند من منتظر ھا خيلی که بازگردم ام خانه به باید که

 .بست نقش لبانش بر معنی

 ھمسرش از و کردم تشکر روزشان دو این دریغ بی زحمات از . کنند دعا برایم که خواستم آنھا از

 به حتما که گفت و داد من به و کرد سيب از پر دستمالی افظیخداح ھنگام و کردم خداحافظی

 .کرد خواھم پيدا احتياج آنھا

 سالھا این رسم : گفت برسم؟ مقصدم به ش نظر به تا بروم بایستی سو کدامين از پرسيدم

 نمی خروج برای بيشتر راه یک بوده مھمان روزی چند و شده وارد باغ در از که ھر که بوده اینطور

 . رسد نمی من ذھن به آن از غير راھی برگردی ات خانه به اھی خو می اگر نيز تو و ندداشت

 می ھمان باشد، قسمت چی ھر بگویم، چه که دانم نمی اما . برسی دلت مراد به اميدوارم

 .پناھت و پشت ،خدا عزیز برو .شود

... 

 . افتادم براه خالصه

... 

 ھم من ، بود رفته آنجا از پيش روز چند ھم مرموز ردپيرم آن و اند رفته ھمه که راھی ھمان از

 .. روم می

 ! نيست راه نيمه که رفيقی بدبختانه و بد رفيق ناباب رفيق بدکار، دوست دوباره رفتن، و رفتن

 و خشک کویری دوباره دلنشين، مناظر و ھوا و آب این از بعد . شد پيدا اش کله و سر دوباره

 .رسيد راه از سوزان
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 .شدم بيدار خواب از کوچکم چشمه کنار که بود کویر سوزان آفتاب ھای اشعه تابش ھیھمرا با

 می خواب در را روزه دو خوب مانی مھ این پس !!! دیگر یعجيب خواب ھم باز من خدای

 خواب در ھم را آن نيست،آیا ھم کوچک چشمه از ھم خبری که شدم متوجه تازه !!!!! دیدم؟؟؟؟

 یعنی داشت، جود آنجا در چشمه شکل به ای منطقه و مرطوب زمين رآثا نه ولی ! دیدم؟ می

 !!!!!شده؟ خشک چشمه این شبه یک

 . کند می درد ودلم سنگينم ھم شکمم پری از تازه ، آوردم در عزا از دلی دیشب که شد خوب

 همعد درون االن بلعيدم، می خواب در پيش لحظاتی که را رنگين غذاھای آن تمام واقعا که انگار

 پيش ... نيستم خواب من وای ... زد خشکم ناگھان که بودم غرق حرفھا این در ! ھستند من

 .است باغبان ھای سيب ھمان این من خدای . دیدم سرخ ھای سيب از پر دستمالی پایم

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بيدار یا ھستم خواب من باالخره

 ينب مبھوت و گيج !است کم مھباز بگذارم سوالم جلوی که تعجب ھای متعال این از تا چند ھر

 و گيج ، ندانستن و دانستن بين مبھوت و گيج حقيقت، و رویا بين مبھوت و گيج ، بيداری و خواب

 سواالت ھجوم کردن جور و جمع و مبارزه مشغول آمده بند زبانی با ، نبودن و بودن بين مبھوت

 سالی چند که ای جاده از شدن گم از بعد . ندارمی نظر ھيچ دیگر واقعا . بودم مغزم به زیاد

 نآ و لعنتی کویر نآ بعد و روشن روز در پيمودم، می آن طریق از را خانه و دانشگاه از که است

 !!!!بيداری و خواب بين دائمی و واقعی تالطمی ھم حاال و اوصافش

 ، باھوش پسر معلومه خوب ! ستا عادی رغي جای یک اینجا که این است معلوم که چيزی ولی

 غير که فھميدی تازه چطور !است حقيقت ھمان خوابت ھم بعدش و بينی می خواب وقتی

 ؟!است عادی

... 

 رویای این و بودم دیده مدت این در که ھائی خواب به ھمينطور راه در کردم، حرکت به شروع

 مسافر به ... حرفھایش و باغبان پيرمرد آن به ... بود مدهآ سرم بر که بالھائی به آخر، حقيقی

 ...بودمش دیده رویا در ھم قبال من که ناھم .. باغ به من ورود از قبل گون درویش

... 

 را راھکاری و جواب من سواالت این برای و بودند نشسته ميز یک پشت من حواس ھمه و مغزم

 چند ھر منطقی رابطه کردن پيدا و یکدیگر به جریانات دادن ربط پی در و بودند جستجو حال در

 نتيجه و جواب منتظر پریشان ، بسته درھای پشت در ھم من و بودند موارد آن بين کوچکی

 !بودم نشسته بغل در زانوانی با وجودم مملکت سران نشست

... 
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 پر سکوتی اکثرا .شدند خارج یکی یکی سران و شدند باز درھا و رسيد پایان به نشست باالخره

 با پيشانی روی ھای خط و لب کردن جور و جمع و انداختن باال شانه با ھا بعضی شتند،دا معنا

 حسابی ار پاکی آب و ... کردند می اعالم من به ار نشست این گی نتيجه بی مبھوت، حالتی

 ...ریختند من دست روی

 می ات کله اون تو چی ببينم بگو من حریف ای ! کنم؟ چکار شه، می چی حاال من خدایای وای

 .مداني او با بيشترم بحث و جر حوصله ردیگ ولی ! ؟ دیدی من برای خوابی چه گذره؟

 سرنوشت در راحتی به ندادن در تن برای و وحشتناک کویر در آن افتخار بیمرگی  برای من

 کرده، مھيا من حيات برای را چيز ھمه حاال و کنم مبارزه او با که گرفتم را تصميم این او مقدر

 !است انگيزی شگفت و عجيب بسيار دوستی

... 

 را غرورم کمی خالی و خشک تشکر با و کردم نشينی عقب ھدفم از کمی موارد این به توجه با

 ھمه این گذاشتن سر پشت از بعد : که بود این آن و گرفتم جدید تصميم و کردم تبدیل خضوع به

 نویسنده تسليم نشده، نيدهش و دیده جائی در ھا کتاب و ھا فيلم در جز که عجيب وقایع

 فيلم این کارگردان تسليم ھمچنين و است زده رقم من برای را سرنوشتی چه که شدم داستان

 ھنر ھم من و زده رقم من برای را حوادثی چه فيلم ادامه برای ببينم که شوم انگيز ھيجان

 با آن از ناشی دزیا غروری با و بودنم ای حرفه به توجه با که ای حرفه تمام بشوم ای پيشه

 ولی کنم بازی را شده بينی پيش و واگذاری نقش افتخار با کارگردان حرفھای به دادن گوش

 ... نگرفته نظر در ، من برای بينی پيش قابل پایانی زبده کارگردان این که گاریان

 رد روم می ... غرقم افکارم این در که ھاست ساعت ... ھستم حرفھایم این به حيران و مشغول

 دریا و است بيابان شامل زمين درصد صد ھمه که انگار .. تر متفاوت بيابانی در تر متفاوت جائی

 می که ھائی خواب مشابه ھائی خواب در فقط که است زمين برای رویائی سبزی و جنگل و

 !.کند می پيدا مصداق بينم

 آفتاب شدت از که وتهب چند گاھی چند از ھر .بلند و کوتاه نسبتا ھائی تپه با است بيابانی

 این روی بر خاموش و مرگوار تابش ، استوار و قدم بت ثا آفتاب ، کنم می مشاھده اند، سوخته

 .داشت بيابان

 باالی به وقتی .شود می دیده بلندی پستی و تپه فقط کنه می کار چشم که ھا دوردست تا

 ای خانه و ی شھر اگر حتما آن پشت در که اميد این به و رسم می بسيار زحمتی با بلندی تپه

 !!!!ھست که ی تغيير و آبادانی و آبی حداقل نيست

 ھنر من که آمد می یادم به شد، نمی تبدیل درستی به کدام ھيچ حرفھا این از که بار ھر ولی

 . کنم می بازی پایان بی بيابان فيلم در که ھستم ای پيشه
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 شکل من در نامه فيلم این در تغيير به اميد رهدوبا رسيدم می ای تپه باالی به باز که بار ھر ولی

 گرما، کویر، خشکی،(( : نيست بيشتر خط چند نامه فيلم بود، مشخص نتيجه ولی .گرفت می

 ))... پایان بی نيستی، مرگ،

 باغبان که بھشتی سيبی دانه خوردن با و آورم می در خستگی لحظاتی و نشينم می گاھی

 ... تکرار و تکرار دوباره و دارم می وا حرکت به کالبدم رد ار زندگی جریان بود داده بھم

 رفته رفته ھا تپه کاسته، خورشيد ھای اشعه بار مرگ ھجوم از و گرویده غروب خنکی به رو ھوا

 ھا تپه از تا کشيد می طول ساعتی یک تا نيم قبال اگر .کمتر ھم دید و شوند می بزرگتر و بزرگتر

 بلند بسيار تپه یک از که ساعتھاست باالخره . انجامد می بطول ساعتی چند کی حاال بروم باال

 دیده عنوان ھيچ به پشتش و پوشانيده کامال را برابرم که است بزرگ قدریب  روم می باال به

 قله این فتح تا ولی گيرد می شکل من در بيشتر شکلی به دوباره اميد و شوق . شود نمی

د،چند ساعتی باش داشته قرار شھری،آبادانی نآ از دبع و باشه خوشبختی قله شاید که عظيم

 .زمان نياز است

 مناسبی جای باید پس .بنده می نقش زشتگون آرایش رخش بر مشکی مداد با ھم کم کم ھوا

 چاره ساری نگون یا خوشبختی نامعلوم قله این فتح با فردا شاید کنم، پيدا شب گذراندن برای

 .بکنم دیگر ای

.... 

 بھشتی یاد به دیگر سيبی خوردن با و نشستم ، داشت که کمتری شيب با بمناس جائی در

 تبدیل سوزان و خشک جھنمی به ھم بعدش و گزینم می اقامت آن در است شب چند من که

 !!!!بيداری ھم بعدش شودو می

 مدهآ سرم به که چيزھائی به . کنم می فکر فردا بازی به نقشم ایفای به و کشم می دراز

 این باب در که ندارد جوابی ھيچ که عقلم لیيسخ به پرمعنی، و شيرین ھائی ابخو به است

 .کند ارائه اتفاقات

 کنم می خوابيدن بر سعی دوباره بھشت به بازگشت اميد به و گذارم می ھم روی را چشمانم

 دیدن به موفق دیر خيلی عضالتم کوفتگی و خستگی به توجه با من تالش عالرغم بار این ولی

  . شدم خودم یار و حبوبم رخ

  

 

...  
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 خوبرویان از جمعی پيشاپيش ، فاخر و سفيد لباسھائی با و بودم نشسته زیبا و سفيد اسبی بر

 مرد آنھا از تا چند . حرکتند در وصفند بی و دنمان بی زیبائی در که زیبا فرشته چندین .. حرکتم در

 .حرکتم در آنھا پيشاپيش حاکمی مانند ھم من و زیبایند غایت بی زنانی بقيه و

 ھای چمن برروی و زمين به آنھا بين از خورشيد پرتو که ھم از جدا و زیبا بسيار درختان بين در

 و بود پر یاس زیبای عطر از جا ھمه .کرد می زیبا بسيار بسيار را منظره و خورد می آنجا زیبای

 با استقبالی ما از درختان روی در آواز خوش پرندگانی و زدند می موج ھوا در زیبا ھای پروانه

 .آوردند می عمل به شکوه

 برای کس ھمه و چيز ھمه گوئی که کرد می وانمود ای گونه به محيط شکوه و استقبال

 زیبا زیبای ، کران بی ، آبی دریای و زیبا ساحل یک مقابلمان در کم کم . اند آمده من از استقبال

 و بود چسبيده دریا به افق پایان در که خورشيدی یزیبا پرتوھای و ھا اشعه ھا، موج حرکت ،

 می رخ کرده، پھن خود دور به را خود رنگ طالئی دامن و نشسته زمين روی بر که زیبا زنی مانند

 .نمود

 دیگر و کردند توقف ، کردند می ھمراھی مرا که فرشتگانی و خوبرویان ساحل، به رسيدن از قبل

 .کردند وداع من با شمانشانچ با و ندادند ادامه خود حرکت به

...  

 بی آفتابی سلطه تحت که کران بی دریای به .. ایستادم راندم، جلوتر به را اسبم قدم چندین

 ذره من و خواند می بخود مرا بيکرانش آبی و آید می پيش دریا کردم حس شدم، خيره بود مانند

 .کنند می غرق خود در را وجودم بيشتر آن پرتوھای و شوم می تر نزدیک آفتاب به ذره

... 

 

 یکدیگر کنار در ردیفی طوالنی صف یک در کثيری خيل ،برگرداندم عقب به را سرم ای لحظه

 .داشتند متمایز ای جلوه و شکوه آنھا از جلوتر فرشتگان آن که بودند ایستاده

 می که آشنا و دوست چه ھر ! بينم نمی را ای غریبه دیدم کردم، دقت کثير خيل آن بين در

 و پدر مادرم، ، آشنا و فاميل ، دانشگاھيم دوستان ھمه شوند، می یدهد آنھا بين در شناسم

 شایدم یا و بودم کرده عادت ھم با دو این دیدن به دیگه که ھم من و !ھومن و نگين ، برادرم

 .بود آنھا بين باغبان پيرزن و پيرمرد آن دیدن جالب چيز ، نداشت اھميتی برام دیگه

... 

 .افکندم نظر دریا سوی به باز و گذراندم نظر از سریع دید با را ھمگی سریع نظری با

... 

www.ParsBook.org

www.takbook.com



53 
 

 نآ از .. کرد می قراری بی بابت این از ھم اسب و بود رسيده زیبایم اسب ھای سم باالی تا آب

   .پيوست کثير خيل جمع به تا گریخت سریع حرکتی با ھم اسب و شدم پياده

 نزدیک افق سطح به دیدگانم آمد می تر باال آب چه ھر .... کمرم تا .. آمد می باال آب رفته رفته

 .تابيد می سرم بر پرتوھایش و شد می دیده آفتاب فقط دیدگانم درمقابل و شد می تر

... 

 نشدن غرق برای تالشی گونه ھيچ من ولی بود رسيده ھم ھایم شانه باالی تا آب بود عجيب

 و گرفت می فرا نيز مرا دھان و بينی کم کم آب .بينم نمی ار دیگر چيزی آفتاب جز . کردم نمی

 .. کجایم که بودم فھميده تازه من

 آب زیر به و گرفتم می نفس و آمدم می آب باالی به زیاد تالشی با و رفتم می آب زیر به گاھی

  . زدم می پا و دست و کردم می تالش و رفتم می

 . کردم می شنا سریع خيلی . کردم سو آن به کردن شنا در سعی و بودم دور خيلی ساحل از

گاھی که سرم را باال می آورم و نگاھی به  !بودم گرفته یاد تھران خوب استخرھای در را کار این

 .کنم می پيدا نجات دارم که بودند خوشحال آنھا از خيلی ، جمعيت می اندازم

 دگر . تپيد می بشدت نھيجا از قلبم . گرفت شکل من در حيات شوق ، دوباره زندگی شوق

 از خالصی و زندگی برای خودم تالش جز ھدفی و است نمانده باقی ساحل به متری ده چند

 .ندارم دریا این

... 

 ساحل روی که ، سالخورده پير یک جان بی جسم ... افتاد ساحل دیگر گوشه به چشمم ناگھان

 ھمان او .. شناسم می را او بله ... کردم دقت ... کرد جلب بخودش را من نظر بود افتاده

 و داشته من مثل سرنوشتی که یانگار و بينم می را خوابش روزه چند این که است پيرمردی

 شن روی بر جان بی دارند، دریا اج امو با مبارزه از نشان که پاره و خيس لباسھای با ھم حاال

 .است افتاده ساحل ھای

... 

 به کوتاهد نگاھی ... نکردم کردن شنا و نجات رایب تالشی دیگر و شدم متوقف ... لرزید دلم

 و شور با و افتاده اتفاقی من برای کردند فکر و خوردند یکه من ناگھانی توقف از انداختم، جماعت

 .بودند من دوباره تالش خواستار عجيب حالی

 که چيزی .... آن پرتوھای گون طالئی زردی سوی به ، آفتاب سوی به برگرداندم را چشمانم

 ... سرم نوک تا بينيم باالی از بآ و امواج آمدن باال ردمک یم حس

 و بود شده پر آب سرم و بينی در بودند، پرشده آب از ھایم ریه دیدم، را خورشيد بار آخرین برای

 حس را باال به تا انگشتانم نوک از را موجودی حرکت آلود درد حسی با و شدید ھای سرفه با
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 سرم از دادم ح شر که را موجودی کم کم شد، ی م تر جان بی من بدن و آمد باال ... ميکردم

 سوی به را سفيد پرنده این پرواز که رفتم می فرو آّب زیر به داشتم دیگر و شد خارج ھم

 ...آب اعماق تاریکی و گی تيره ھم بعدش و دیدم می آفتاب پرتوھای

...  
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 من که بود خوابی چه این خداوندا .بود آب خيس خيس بدنم تمام ، خيس خيس ، پریدم خواب از

 ؟ کشيد پر خورشيد کدامين سوی به کرد؟ پرواز نور کدامين سوی به من روح . دیدم

... 

 ھمه اینھا نيست، خواب ھيچکدامشان که اینھا ! فھمم؟ دیر اینقدر من چرا ، من خدای ای آری

 به ھم مرا جسم پای کم کم و بوده حاضر ھا مکان این در ھمواره من روح و است واقعيت شان

  ...است آورده ميان

 خواسته تو خداوندا کرده، ختم خودش به مرا ، فيلم پایان کارگردان ! فھمم دیر اینقدر من چرا بله

 !!!!کند پرواز تو سوی به من روح که ای خواسته بيایم، تو پيش به من که ای

 ندیدم گناه جز چيزی زندگی در ... کارم گناه خيلی من ... اپاکمن خيلی من ... شود می مگر آخه

 .. ام خوانده نمازی تو برای بزحمت تکليف رفع برای ... ادم ند انجام و

 ...شود نمی دعوتی چنين سبب ھم این ولی بودم بيادت جاھا اکثر

  

 خواندی دوستم ، خواندم دشمن را تو

 افتیشت استقبالم بر گل با ، شتافتم جنگت به

 آمدی پاک لبخندی با گماشتم، ھمت تو غير بر

  آمدی زیاد بخششی با افتاد، برسرم کفر قصد

 آمدم تو خيال به آبدیده شمشيری با

 آمدی توامان لبخندی و گلی دسته با

 آمدی دوستی قصد به .... آمدم ھالکت قصد به

 کردی یادم تو ........... کردم تو غير یاد

 کردی یادم نيکی به .......... کردم زشتی به فراموشت

 بخشيدی پخته تو و کردم خامی ....... نرفتی و رفتم ، نيامدم و آمدی

... 

 پاک قلبی با یاب در ناپاک ........ پاک یکتا ای مرا اکنون پس

 سان بدین نرسان موعودم روز ...... موعود روز به کردی ام شرمنده

 ناپاک حيوانی جز، قبیل ............... ننھند من بر سان این که

... 

 باال کم کم داشت حاال که خورشيد به و کردم بغل را زانوھایم زد، می خسته و آرام خيلی قلبم

 شدم متوجه که بود اینجا تازه . بود خيس خيلی لباسھایم چون بود سردم . شدم خيره آمد می

 را فاخری لباسھای نآ و نيست خبری بودم کرده بتن که گرمکنی شلوار و شرت تی اون از که
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 و بود خيس که داشتم ؛بتن بودم اسب بر سوار که پيش لحظاتی حقيقت در و رویا آخرین در که

 .بود شده پاره پاره ھم کمی

  . ام شده دیگر انسانی و شده دميده من بدن در دیگر روحی کردم حس که بود اینجا در

 

...  

 

 دوم بخش پایان

 ٨٢ شھریورماه ١٢
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  سوم بخش

 

 کوشش و ذھنم قدرت با و ام نشسته کوھی فراز در تازه، روحی با و مالل و خسته تنی با

 بتوانم نآ افشانی رون با و برآمدنش با شاید که آفتابم سریعتر طلوعانيدن در سعی چشمانم

 حاال که جائی سوی به بتوانم تا گردد برایم راھی ھدایت و کنم نظاره بيشتر را خودم جلوه

   .بپویم ره ، شدم خوانده و است توصيف قابل غير و پرشکوه بسيار

 مثل و شوم می تر مغرور من و گذرد می ... کند می رشد بيشتر غرورم من و گذرد می دقایق

 نيست، ریشه بی غرور این ایندفعه خواند، می خدا با جنگ به مرا غرور ھمان که پيش روز چند

 غرور این و خوانده خود پيش به مرا خداوند . است من تنسدان الیق ھمه این از ناشی بلکه

 .است بشر خود برای بشریت تاریخ لحظه ترین انگيز

... 

 یادمه که جائی تا ولی! دیدم می کوه قله باالی را خودم ایندفعه من و شد روشن ھوا کم کم

 و بودم کرده موکول مروزا به را آن فتح و بودم نشده اینکار انجام به موفق من غروب ھنگام دیروز

 این از زیادتر ولی !ه بودمنکرد را کار این بيداری یا خواب در منگاشبھ آید می یادم باز که جائی تا

 عادی جای یه که اینجا تازه و نيفتاده مھمی این به اتفاقی اوال چونکه نکردم مشغول را ذھنم

 . کرد حالجی منطق و عقل با بشود را چيزش ھمه که نيست

 مھم خداوند جز کس ھيچ و چيز ھيچ دیگر من برای ، بيفتد بگذار افتاد اتفاق چه ھر ببعد این از

 .نيست

 دیگه چيزھای دیگر .بروم شدم دعوت که مھمانی به و کنم تالش نماتو می که جائی تا باید حاال

  .کنند نمی تفاوتی ھيچ

 با قله روی بر یعنی داشتم ارقر که مکانی از و گذاشتم بکناری را درونی جدلھای و بحث این

 .کوه پائين ای کوھپایه منطقه زدن دید به کردم شروع چشمانم

... 

 برج با قدیمی رویائی شھرھای ظاھر با . است نمایان شھری دور از بله .. بينم می درست آری

  .بلند بسيار باروھائی و

... 

 ھر راحتی به که نپائيد ساعتی . افتادم براه شھر سمت به زیاد سرعت با و شدم سرازیر کوه از

 در شدم تر نزدیک . بودند گرفته باروھائی و دیوار آنرا جلوی که دیدم می را شھر تر تمام چه

 .نداشت وجود نگھبانی و دربانی ولی شدم وارد براحتی من و بود باز شھر بزرگ
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 درختانی با نمود می جنگلی به شبيه فقط ، دیدم می که چيزی تنھا مقابلم در شدم، داخل

 به کم بسيار و سختی به خورشيد نور که داشتند تراکم طوری که چسبيده بھم و سرکشيده

 مناطق بعضی در کمتر که شکل یک بعضا درختان این جز چيز ھيچ . تابيد می جنگل این زمين

 .شوند نمی دیده کردند، می اندک تغييری

...  

 

 شانه پشت به را کسی دست ناگھان هک بودم مشغول تاریک جنگل این تماشای به ھمچنان

 ...کردم احساس ھایم

 کامال ابروئی و چشم مو و باریش و باال و قد خوش جوان مرد یک ، چرخاندم را سرم تعجيل با

 .بود ایستاده سرم پشت در درخشيد، می خاص شوقی و برق با که چشمانی با و مشکی

 . بودم تماشایش محو مبھوت و مات نانھمچ من ....کرد سالم . داشت بلند و سپيد گانی جامه

 لحنی و آھنگ با باری چند و سالم ، سالم : گفتم و آمدم بخودم من که بود کرده سالمی دوباره

 واقعی انسانی باالخره مدت چند این از بعد . بودم شده زده ھيجان بشدت .کردم سالم متفاوت

 !خواب در نه و بيداری در !دیدم می را

 با پس کشيد آغوشم در . سپرم دستش به را دستم فراوان اشتياقی با پس گرفت را دستم

 . گشود خنده به را دھانم و آمد وجد به جانم ، زد لبخندی . سپردم آغوشش به دل ، دل فراغت

 .کردم مھمانش دوباره لبخندی با و نگنجيد لفظ در عشقم و کرد مھربانی

 چيست؟ تو اسم پرسيد -

 بگویم که نداد اجازه گفتم را پدرم نام و فاميل و اسم که ھمين و مکرد معرفی را خودم ھم من

 !!!ھستم ای رشته چه دانشجوی و سالمه چند

 تو اصال و دانی می ام نگفته ھنوز من که را چيزی تو چطور پرسيدم من و داند می که گفت -

 کجاست؟ اینجا و ھستی کی

 ای؟ شده خوانده کجا به دانی نمی :داد جواب -

 کجا؟ به گفت - ، دانم می چرا گفتنم

... 

 به تا اول از را داستانم خواستم و بگم طور چه دانم نمی راستش گفتم و کردم سکوت ای لحظه

 و کرد قطع را حرفم که روم، می کجا به دارم که نمابفھم بھش وریط یک و بگویم برایش آخر

 :گفت

 چی ھر و کردی که چی ھر و رسم و اسم و زندگيت داستان کردم، سوال تو از دیگری چيز من -

 روی؟ می کجا به حاال که پرسم ،می پرسم نمی را ندادی و دادی انجام که

www.ParsBook.org

www.takbook.com



59 
 

 پيش به دارم که مویبگ نستماتو نمی آخر شد، سرخ صورتمم خجالت از و ندادم جواب ھيچ باز

 رد بيشتری اطالعات ھيچ ھنوز چون و کرد می محاصره سواالتش با رام اونوقت رم، می خدا

 سکوت ھمچنان پس . مھبد گونه پاسخچ را سواالتش جواب باید نستماد نمی نداشتم اختيار

 چيزھای من از و بياد کوتاه و بشود خيال بی رنگ و آب خوش جوان این که شاید کردم اختيار

 : گفت که کند سوال را دیگری

 خداوند پيشگاه به دارید که يدوئبگ خواھيد نمی چرا تودار، و مغرور ھستيد، ھم مثل تان ھمه - 

 می کی به .... مطلعم شما ماجراھای پياز تا سير از من ... نماد نمی من که نگارا .دروی می

  !ھان؟ ... بزنيد کلک خواھيد

...  

 

 به آگاه اینقدر کجا از جوان این که متعجبم باز ولی شده، رو دستم و پسه ھوا که فھميدم تازه

 !!!است بوده من گذشته احوال این

 داری دیگری کسان چه از و آمدی؟ کجا از و ؟ ھستی کی و ؟ نیاد می کجا از تو پرسيدم

 کنی؟ می صحبت

 : گفت و خندید بلندی نسبتا صدای با

 من پرسيدی می ھم ار سوالھا این از یکی اگر کردی فکر ، پرسی می ھم با ار سوال اینھمه -

 مثل !!!! ھم سر پشت کردی ردیف جا یک که سوال ھمه این به برسه چه !دادم می جواب

 .کنم می سکوت سواالتت مقابل در و کنم می رفتار خودت

... 

 :گفت شوخی به است؟ خبر چه که فھمم نمی و متحيرم من آخر گفتم

 .فھمی می شدی که بزرگتر -

 : گفت بکشم، بيرون زبانش زیر از چيزی تا کردم اصرار خيلی

 زده نفھمی حال این به را خودت یا رسی، می نظر به رخنگت کمی قبلی مسافران به نسبت تو -

 !!!!!!!ای؟؟؟؟

 می قبول تشان دعو که خاصان جز که روی می جائی به و خدائی خانه مسافر تو آره که گفت -

 ھر جای و است عاجز ادراکش از آدمی عقل که روی می جائی به و ندارند رفتن اجازه شود

 که وقتی تا و کنيم پذیرائی شما از اینجا در را روزی چند که ماموریم ھم ما و نيست کسی

 .دھيد ادامه سفرتان به کردید پيدا ار آمادگيش

 باھوشی و فھميده خيلی آدمھای آنھا ! داری فرق خيلی قبلی آدمھای با تو که تعجبم در ولی

 خدا واال نماد نمی تو مورد در ولی ناخودش احوال به بودند آگاه بسيار و رسيدند می نظر به

www.ParsBook.org

www.takbook.com



60 
 

 در کارھایت از خداوندا ! است کرده دعوت خودش سوی به ار تو چرا که دونه می بھتر خودش

 .گویم می فراوان سپاس را حکمتت و تعجبم

... 

 می بودم مغرور ھم خيلی چون و بود شده خورد اعصابم بشدت آميز توھين حرفھای این از

 ھمه با شما : گفتم و کردم کنترل را خودم ولی بجوم ار اش خرخره و کنم حمله او به خواستم

 !کردید من از شکوھی با استقبال چه و کنيد می برخورد اینطوری

 کاره چه و ام یک من که نيست مربوط او به و کنه عمل مسوليتش به باید و بسه دیگه که گفت

  . شده دیر که بيا من بدنبال که گفت و ام

... 

 براه بدنبالش متعجب و ندادم ادامه را جواب و والس این از بيش و گرفتم طرق در دم ھم من

 .افتادم

... 

 آنجا تيره سبز فضای و درختان به مبھوت و گيج ھم من و رفتيم می ھمچنان و جنگل دل به زدیم

 .بودم شده خيره ، شه می ایجاد کافی نور نبودن بدليل که خاصی گی تيره با

... 

 کم کم اینکه تا زدم، می حرفی من نه و کرد می سوالی او نه رفتيم، می که بود چند دقایقی

 ما به خود بين را ھموار و بزرگ نسبتا منطقه یک ایجاد و شدن باز اجازه و آمدند کوتاه درختان

 منطقه با مجلل و بزرگ خانه یک گردآمده بھم و تنومند درختان مستحکم حلقه ميان در و دادند

 می چشم به چند آبنمائی و کوچک حوضی با منزل حياط عنوان به مقابلش کوچکی و ھموار

 .......خورد

  

  

 ٨٢ ماه مھر
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  آخر سخن

 

 یارای دگر من قلم یا و است ناتمام داستان که دانم نمی . رسد می پایان به من مطالب اینجا در

 اقيانوس سوی به خود خيال قوه با را راه ادامه خواننده بایستی شایدم یا و ! ندارد نوشتن

 ...بپيماید عشق جاده طریق از رحمت و عشق

 حال در بزرگی استاد کنار در مجلل و کوچک کلبه آن در که است این دانم می که را چيزی اکنون

 .محتاجم سخت ھا بدان راه ادامه برای که تجاربی و استاد . ام تجربه کسب و آموختن

  

ی شب ھا می خوابم رویا زندگی رویائی بيش نيست و مطمئن نيستم وقت: ((فھميده ام که 

  !))می بينم و یا زمانی که صبح ھا بيدار می شوم وارد رویا می شوم

  

  

  باشد برکت

 پسرآزاد

 ٨٧ ماه دی
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 ما آميز مخاطره سفر گویی. نبردیم در پيکر کوه امواج و باد، دریا، با ھستی، طوفانی اقيانوس بر

 .نيست پایانی را

 حقيقت نور آنگاه. گيرد می تابيدن روزمرگی زاي طوفان ابرھاي پس از الھی، تابناك نور ناگاه،

 .است الھی روح ھمانا این. گردد می گسترده

 ما سفر.است یافته ره معنوي، آزادي آرام دریاي به عاقبت ما، شکستهٔ  درھم کشتی اینک

 .یابد ادامه شده تعيين جھتی با و ھدف، سوي به تواند می اکنون

  

  لمپک ھارولد

 آزادی معنوی چيست: کتاب 
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