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 داستان هبوط مثل

ها، عدالتيها و بيكشيها، حقها، تحقير شدگيها، نا اميديي اين نابسامانيانگار گناه همه

هم گويم: حكايت ما ي. مگونه بشودخواستيم اينگردن نسلي كه ما باشيم است. انگار ما ميبه

 بود. هبوط آدم آفرينش و ی اسطورهشاید مثل 

در آن ابتدا هم، خدا هرچيز را كه آفريده بود زيبا و دلپذير يافته بود. آدم ابوالبشر هم كه تازه از 

كرد در بهشت خدا به آزادي ظلمت خاك رها شده بود و خود را به بهشت خدا رسانده بود، گمان مي

ي ديگري شده بود. گونهو رفاه و استقالل رسيده است. اما هنوز زماني برنيامده بود كه همه چيز به

خداوند هم از آنچه آفريده بود روي برتافته بود، روي خود را از آدم پنهان كرده بود. بعد هم آدم هبوط 

جاي بهشت، خود را در خارستاني پر گزند و تاريك يافته بود. داستان هابيل و قابل را هم كرده بود. به

 حتما يادت هست. 

نگار با همين حديث همخواني داشته باشد. ماهم به انقالب ما هم آدم هستيم، داستان ما هم ا

هاي بلند پيروزي يافته بوديم. ايم. خود را بر قلهكه رسيده بوديم چنان بود كه به بهشت خدا رسيده

 هاي انقالب دويده بوديم،بوديم، دست افشانده بوديم، در خياباندست هم را گرفته بوديم، پاي كوبيده

 ها كرده بوديم، غزل خوانده بوديم و ترانه سروده بوديم كه:به شادماني هروله

 دربهار آزادي جاي شهدا خالي.

هاي بلند پيروزي، از بهشت آنكه حواسمان باشد از قلهبعد درست مثل داستان آفرينش، بي

ه ب بوديم. هبوط كرديم به شوالي شب. هاي هول، به واقعيت تلخ و پر گزند پرتاب شدهآرماني، به دره

 كنند. هاي ناگشوده و پنهان سر باز ميجا كه عقدههمان

هاي ديني هم از گونه نبوده است؟ در قصههاي ديگر دنيا كما بيش همينمگر داستان انقالب

 ي فرعون، و پساسرائيل كه بعد از رهايي از سلطهگونه وقايع بسيار آمده است. مثل داستان بنياين

ن هم افتادند. نهضت بكش بكش، هركسي خويشاوند نزديك خود را از دم جااز رسيدن به آزادي، به

 تيغ بگذراند:

هركس شمشير خود را بردارد، از دروازه تا دروازه آمد و رفت كند، هركس برادر خود، دوست »

 1«ي خود را بكشدخويش، وهمسايه
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 جنگ با كشور همسايهوقايع،  ،اندازه با هم شبيه هستند. غير از اينها چهبيني كه داستانمي

ي ديگري بود. هرچه بود دانم همسايه از ما ترسيده بود يا طمع كرده بود يا توطئههم پيش آمد. نمي

بازهم با انبوه شهيدان كه در جنگ داشتيم، از پنجه كشيدن به چشمان هم، از متهم كردن و كشتار 

 شمرديم. ا را هم بايد هزار هزار ميهي كشتههم دست برنداشتيم. يا بگو، دست بر نداشتند. جنازه

دنيا هم نيامده هاي هراس انگيز چيزي به خاطر نداشته باشي. شايد هنوز بهشايد تو از اين كابوس

بودي. وقتي پدر و مادرت در آغوش هم خزيدند، آواي مدام مرگ در گوششان طنين انداز بود. از هويزه 

هاي هاي جنگ تا ضجههاي ميداناشتند. غرش توپخانهي لعنت آباد را هم حتما به خاطر دتا سينه

ي همين ات در ميانهشد. نطفهي خواب و خيالشان تكرار ميلحظهزنان و مردان عزادار هم در لحظه

 هاي آشكار و پنهان.ي همين خصومتها بسته شد. در همين شوالي شب. در ميانهكابوس

ها را بر گورها يافتي. با ها ديدي. گلان را بر تابوتجهان ما گشودي، پرچم ايربعد هم كه چشم به

ياد آوري. شايد گونه بهخواستي كه پرچم ميهنت را ايناين همه، مرگ را دوست نداشتي. شايد نمي

 المپيكمسابقات ات، پرچم سرزمين زادگاهت، در ي مليت ايرانيگاه نشانهبراي همين است كه اگر گه

ها هجوم دهي. با همساالنت به خيابانشوي. فرياد شادماني سر ميمي اهتزاز درآيد، ذوق زدهبه

ي ما نيستي. معيارهاي ما را كني. اما ديگر به فكر بهشت گمشدهمي شادماني هرولهآوري، بهمي

جايي رسيد. شايد هم حق با تو باشد. اجداد توان بهكني با آن معيارها نميهم قبول نداري. فكر مي

 اينجا رسيديم. گونه از راه آزمون و خطا آمدند تا بهندر نسل همينما هم نسل ا

سبب دشمني و خصومتي نسلي هم كه ما باشيم هنوز نياموخته است كه هبوط از بهشت به

ي دشمن شادي كرده بوديم، بر جنازهما بر شكست خوردگان خنديده 3بود كه مردمان با هم داشتند.

توان سوگوار بود. توان گريست، ميسوگ دشمِن به خاك افتاده هم ميبوديم. نياموخته بوديم كه در 

داشتن را توانستيم دوستبوديم. پس كجا ميهاي ديگري هم در قلب خويش پنهان كردهما خصومت

 يادت دهيم؟. 

دانيم. شايد براي همين است كه هنوز هم نسبت به خود كور هستيم، هنوز هم انگار اين را نمي

 «ملك اليبلي»ي ي كساني كه وسوسهبينيم. بگذريم از مضحكهرا در اين هبوط نميعرياني خود 
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 اند.اند و هبوط را به انكار نشستهرا هنوز از سر بيرون نكردهآزمون فرمانروایی بیو 

حاال تو در جستجوي نجات هستي، مثل همان وقتي كه آدم هبوط كرده بود و تازه فهميده بود كه 

عدالت  2.دانستها را از ياد برده. شايد هم از همان اول نميها را گم كرده، معناي كلمهواژهمعناي 

درستي كرده اما انگار معناي اين الفاظ را هنوز بهمي را، عشق را مدام مثل ما واگويهرا، آزادي را، عزت

 ها پوچ و تهي شده بودند. ي اين نامدانست اين بود كه همهنمي

خواهي خودت زندگي را معنا كني. اي. ميحاال از اين همه الفاظ تهي مايوس شدهتو هم 

خواهي ساماني تازه براي زندگي ي ما را هم براي زندگي قبول نداري. ميمعيارهاي شكست خورده

داشتن را هم اي، اما دوستپيدا كني. اما انگار بلد نيستي. با آنكه از جنگ و دشمني نفرت پيدا كرده

ات هم نبود و هاي مدرسههاي ما و باورهاي ما هم نبود. جزو درساي. اين چيزها جزو آموزهموختهنيا

 نيست.

ي هبوط. ميان نسلي كه ما باشيم و نسلي كه شما انگيزتر از واقعهچيز ديگري هم هست، غم

با كوله باري هاي گشوده و ناگشوده، هاي كهنه، عقدهباشيد، گسست بدي اتفاق افتاده. ما با خاطره

هاي زمان، آيد، در آن دوردستسنگين از باورهاي سنگ شده كه شايد به هيچ كار اين زمانه نمي

 ايم. نسلي كه ما باشيم جرات نگاه كردن به اكنون را ندارد. گير شدهزمين

پوشانيم. از ناچاري، خود را در سرودهاي هايي هذياني ميما عريانيِ امروز خويش را با خاطره

ايم. براي همين است كه كنيم. ما گرفتار عذاب روزهاي بي امروز شدهكهنه و از مد افتاده گم مي

 هاي تازه را نمي بينيم.شناسيم، زخمهامان را نميشناسيم، بچهامروز را نمي

هاي اند، فرصتاند. آروزهاي زيادي بر باد رفتههاي زيادي به خاك افتادهميان ما و شما كشته

ها جرمي؟ عبور از ميان اين همه به خاك افتادهدانيم به چهاند، هنوز هم انگار نميسوخته بسياري

هايمان را نشانت دهد. ذهن ما انباشته براي ما آسان نيست. ترازويي هم در ميانه نيست تا وزن رنج

ي ما اي كهنههي شما با خاطرهايم كه زخم هاي تازههاي تلخ است. اما اين را هم آموختهاز خاطره

 شود. درمان نمي

تواند باشد. ي پيوند ديگري ميان ما و شما باقي مانده باشد، يا ميهمه، گمانم هنوز رشتهبا اين

هاي خالي، ما دوستتان داريم. اين كم چيزي نيست. همينكه در اين خارستاِن پر گزند، با همين دست

 م.ايداشن را آنگونه كه بايد نياموختهاگرچه دوست
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