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  ...يکی بود و يکی نبود 
  

 و و در مملکتی دور آنطرف ھزارھا کوه سياه.  زير اين گنبد کبود، غير از خدا ھيچ کسی نبود. يکی بود و يکی نبود

ھمه، دراز و کوتاه، چاق و قاق، سياه و سپيد، . سپيد مردمانی بودند بسيار نادار و فقير، ولی بسيار شريف و مھربان

پير و جوان، زن و مرد، دارا و نادار و باھوش و بيھوش، باھم زندگی بی غل و غشی را می گذراندند و از ديو و دد 

 ديار اگرچه برابر مردم امروز دارای ذھن روشن نبودند، اما ھر مردم آن.   در آن کشور خبری نبودیبه ھيچ شکل

پشت اين حرف و منطق نمی گشتند که حرف يا کالم و . حرفی را که برای منفعت آن ھا گفته می شد می فھميدند

واژه از دھن کی بيرون می شود، بلکه حرف و سخن را می ديدند که چه چيزی را بيان می کند و به چه چيزی 

مردمان آن ملک که در منتھای سادگی زندگی می نمودند تنھا يک خدا داشتند و يک راھنما و چون يک .  دارداشاره

  .خدا داشتند و يک راھنما، جنگ و جدالی ھم ميان آن ھا وجود نداشت

ا نيت ھ. بزرگ ترين نعمتی که خدا به مردم آن سرزمين به خاطر پاکی قلب ھای شان عنايت کرده بود، قناعت بود

اگر از کسی حرفی می شنيدند، ولو حرف بدی، به پيروی از پيغمبر شان ھفتاد و سه . پاک و ضميرھا روشن بود

کالم کوتاه که مردمان آن خطه در خوشی و آرامی . دنبار می کوشيدند که آن حرف را توجيه درست و نيک کن

آن ھا را، باوجود که غريب و نادار و خيلی از مردمان ديگر حسرت زندگی . حسادت برانگيزی به سر می بردند

مستمند بودند، می خوردند تا روزی که دو تا ديوی که از آسمان اين ملک پر زنان عبور می کردند، مردم نادار ولی 

يکی از اين . خوشبخت آن مملکت را ديدند که با چه صميميت و يک رنگی و يک دلی در کنارھم زندگی می کنند

 ديدن اين ھمه انسان با اين ھمه يک رنگی و يک زبانی در کنار ھم به تمام بدنم آتش می : "ديوھا به ديگری گفت

بعضی اوقات، باور کن، از بی مسؤوليتی ھا و غفلت . من می خواھم اين ھا را از ھم دور و با ھم دشمن بسازم. زند

 نه خصومت و دشمنی و کشتن و چرا تا حال اينجا نه نفاقی است و. ھا و تنبلی ھای خود، از خود خجالت می کشم

  " ؟ ...ی و ئبستن و من و تو

رفت و با يک ) یاشيرچه (ی اشيرجه  رفيقش شود،  ِبا ختم اين جمله، بدون اين که منتظر حرف و نظر و ھان و نه

. بت ھای با نفس و بی نفس. چشم به ھم زدن خود را در چند گوشۀ آن ملک رساند و به ساختن چند بتی پرداخت
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يکی سخن ... با عمامه و ريش و ديگری بدون عمامه و بدون ريش، يکی با شکم بزرگ و ديگری با سر کل و يکی 

و ھر حرفش چونان با آھنگ و " کلمه بود و غير از کلمه ھيچ چيز ديگری نبود " ی تنھا ئ گودان و سخن سنج تو

نام . خود و زبانش نموده می نمودموسيقيی سحرآميزی از حلقومش خارج می شد که ھمه را مسحور و مجذوب 

آنطرفترک، کمی دورتر از اين بت، ولی نه چندان دور، بتی ساخت ". زبان"مبارک يا نامبارک اين بت را گذاشت  

ناميد و ديگری "  قوم"يکی را  :  ی دادئديگران را نيز نام ھا". طال"را گذاشت و نام آن. با جيب ھای پر از زر ناب

و تا توانست آتش عشق اين بت ھا را در دل  ... و" اجداد" و "آبا"و " ديار"و " شھر"و " ھبمذ "و"  قبيله" را 

مردمان بيچاره و خوشباور آن کشور برافروخت؛ چنان که چيزی کم ھمۀ مردمان آن ملک پشت به خدای پدران 

د که دل ھای شان از آن  ديو، با چنان عشق و عالقه پرداختنۀخويش کردند و به پرستش صنم ھا و شمن ھای آفريد

ھمه مھر و محبتی که سال ھا نسبت به ھم داشتند و سال ھا مانند زنجير آن ھا را به ھم بسته بود، به يک بارگی 

  . خالی شد

ديو کارش را کرد و با رفيقش رفت؛ ولی با آفريدن چند بت، ديوھای خورد و بزرگ، چاق و الغر و زيبا و نازيبای 

ی که ھر چه قربانی می گرفتند و قربانی می ئديو ھا. مت و دشمنی و نفرت و جنگای خصوديو ھ. بيشماری آفريد

خون ِکردند از قربانی کردن و قربانی دادن سير نمی شدند؛ مانند خدايان گلی شان که از خوردن گوشت و نوشيدن 

  .ی نداشتندئسيرا

ھمه . بر آن ھا نفرين و قھر خدا نازل شده باشدی ئخوار و ذليل و بيچاره شدند که گومردم آن مملکت چنان بدبخت و 

نام زبان ه نام مذھب و ديگری ھم با چماقی به  به اینام دين و ديگری با قمه  به ایيکی با سيالو. به جان ھم افتادند

  ... و منطقه و 

  . چنان به پھلو و به فرق يک ديگر می زدند که زدن و کشتن کربال پيشش رنگ می باخت

 تنھا چشم ھای شان را کور کرده بود و گوش ھای شان را کر، که قلب ھای شانرا ھم سرد تر از يخ عشق بتان نه

نه مھری ديگر در دل ھای شان نسبت به يکديگر يافت می شد و نه عالقه و احساسی . ھای قطب جنوب ساخته بود

و در اين ميان . ه خون پسر تشنهبرادر دشمن برادر شده بود و پدر ب.  نسبت به ديگران در وجود شان وجود داشت

 پر مھلکه ۀديوان پيرو آن ھمه بتان با زبان و قلم شروع نمودند به روغن بر آتش اين معرک* لشکری از جوجه

  . ريختن

اين شيوه زندگی مردمان آن ملک، باوجود نصايح چھار تا انسان بااحساس، ساليان درازی ادامه داشت تا اين که يک 

آن ديو بازھم گذرش به آن ملک افتاد و ديد که نفاق و خصومت آن مردم را به حدی رسانيده روزی روح سرگردان 

است که ھم ديگر را با بی رحمی و قساوت بی مانندی تکه و پاره می کنند و چيزی به نابودی کامل شان باقی نمانده 

  . است

به آسمان ھا نموده و با غرور ناشی از با ديدن اين وضعيت و حالت، در حالی که فريادی از خوشی می کشيد، رو 

  " کی پيروز شد؟ من يا تو؟ ! ببين که با بندگانت چه کار کردم! ببين: " پيروزی گفت

  

  .معنا می دھد" حقير" اجوجه در اين ج* 

   

  


