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   امريکا- انجينر محمدھاشم  رائق

  ٢٠١٢ اگست ١٣

  

  آشتی صلح و
      

ج و پنچه  آورده اند که در آن دوردستھا ، آنطرف اوقيانوس ھا ، جنگل بزرگ و بی سروپا مملو از درختان انبوه کا

 اين بيشه يگ گله از ۀ در گوشاتفاقاً . که در آن انواع حيوانات وحشی زندگی می کنند  قرار داردرچنار و سفيد دا

گويند شغالن دون ھمت روزی اندکی دورتر از جايگاه شان . متگاه شيران زندگی می کنند قاشغاالن در مجاورت ا

چه گر. گرديدندشيران ازاين پيش آمد سخت مشوش و عصبانی . دنوزاد را به قسم شکار ربودن) چوچه شير( ۀشيربچ

شير يکی از قويترين حيوانات جنگل است می توانيم بگويم که از با حوصله ترين حيوانات وحشی ھم  است و دارای 

  .باشند صفات خيلی عالی و ارزنده می

رين اين شير بچه لذت ياز گوشت شآن  با يک گله گی ساده به پاس ھمسايه داری گذشت کردند، اما شغاالن خالف 

شغاالن به  . صفتانه برای شيران درد سر ايجاد می می کردندهرسيد روبا وقت که دست شان می وقت و نا بردند و

 صفتان جنگل و حتی ه بازی به دنب شيررا دوام دادند و يک تعداد حيوانات مختلف روبا،استفاده از مراعات شيران

لنفس را در دام مکرو حيله خود در آورده باعث ايجاد مشکالت وحتی اعمال خطرناک يک تعداد شيران ضعيف ا

  .برای تمام حيوانات گوشه ھای مختلف جنگل شدند

الن به شورو شر افتاده وھمه دست کمک به جمعيت شيران ا شغۀانحبوذين اعمال وحشيانه وما جھان حيوانات از

ودی گرديد   جنگل برای شيران سرازير شد و باعث يک اندازه گدیھاکمک ھا و پشتبانی از تمام گوشه  .درازکردند

ين گيرو دار يک دسته از شيران گربه صفت در جمعيت شيران روی کار آمد که در طول تاريخ پر افتخار ادر

 شغاالن خويش را ضعيف وناتوان ۀروز جمعيت شيران درمقابل مکروحيله روز ب. ياد ندارده شيران اين حالت را ب

ين در خواست مغرورانه به خود اشغاالن از.  ودندتی را نمشو آکه از شغاالن درخواست صلح   می کردند تا اينحس

ديگر پرداختند و   با گردن ھای افراشته و دنب ھای قرقره در خواست شيران را رد کردند و به حيله ومکرهباليد

ستند به درخواست و آشتی دوام دادند در ييله نگروپ شيران که اھل نيرنگ و ح. سياست دو رويه را پيش گرفتند

 در بين جمعيت شان پراگندگی ھای تباه کن روی آورد، يکی .مسير اين مدت تلفات و تاوان ھای زياد را متقبل شدند

به جان ديگر افتادند اگر شکاری به يکی دستگيری می کرد ھمه بر آن حمله می کردند ، تفاوتھا بين شان روز 
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 هيد ، تعدادی از زياد خوری مبتال به امراض گوناگون شدند و تعدادی از گرسنگی و فقر به ستوافزون می گرد

ی از شيران وعالقه  مندان جمع شدند و از بعضی ھگرو  صلح  وۀپروس منظوره خره مجلسی بباال. ندرسيد

زرگ ين مجلسی بادر. دنب دار و دنب بريده ھا از کوشه ھای مختلف جنگل دعوت شدندو بی شاخ  حيوانات شاخدار

ودند و به شکدھن بمنظور خود نمائی و تملق ه معيت شيران قرار دارند فقط بجشيران که در مقامات بلند در 

  .ئيد کردندأو پيشبرد اين پروسه را ت توصيف وخوبی صلح چيزی گفتند

صلح با کی و با چی ؟ { : د نگفتسصدمه ای برمبدا که به مقام و منصبش  خاطر اينه بت نکرد و يا أاما يکی جر

االن وحشيانه به حريم اقامتگاه ما جمله و تجاوز می کنند و چوچه ھا و غشما مدت ھاست صلح می خواھيم و

ه ش صدم اغيرت شيریين اثنا شير سالخورده و کھنه کار که ھنوز به ھمت و ادر}   .سالمندان ما را شکار می کنند

ش را از  الدش از کبر سن رنگ زردیج، پوست ش به رگھايش جريان داشت ارسيده بود وخون  غرور فطرین ای

 یاز جا.  نمودمیش افتاده بود ودھنش مانند غار گرگ  ادست داده و مايل به سفيدی شده  بود و اشک ھای شکاری

 درخت توت در عقبش کشال بود و به زحمت حرکت می کرد  شکسته ۀ مانند شاخ،دنب بزرگدر حالی که بلندشد 

. شوم نم مسرور میکراز نظر ابهاگر اجازه بدھيد تا اين کمينه ھم دراين مجلسی با شکو: به آواز بلند اما لرزان گفت

تا :  قبلی می خواھد صحبت کندۀ ديگری می ديديد که شخصی خارج از حلقه بدون اجازهموش ماندند ويکی بھمه خا

  :شير سالخورده گفت. که يکی از بزرگان کله جنباند و امر داد تا به او اجاره صحبت بدھند نآ

ه  تجربه خود می خواھم خاطر نشان کنم صلح چيست؟ آشتی چيست؟ تا باشد که اگر بۀبه استفاده از اندوخت! دوستان 

  . درد تان بخورد 

ه باشد بدين معنی ک مات مترادف میيرند به قسم کلگ  ھرگاه پھلوی ھم ديگر قرارمه است که دو کلصلح و آشتی 

صورت جداگانه استعمال شود تفسير و معنی ھرکدام اندکی فرق می ه ين مفھوم را افاده می دارد و ھرگاه بعھردو 

که خواسته می شود که در جريان و اثنای جنگ وزد و  کند که بدين صورت که صلح بين گروپ  و يا اشخاصی

ه ب.  خصومت و آزردگی بين شان باشدۀی بين گروپ و اشخاصی صورت می گيرد که سابقخورد اند و آشت

 طرفين صورت ۀباشد و ھيچ کدام بدون موافق ين صورت پذير میفورت ھردو به در خواست و تمايل طرھرص

 عملی ندارد تقاضا و درخواست صلح و آشتی معموال ازطرف جناح ضعيف و کمزور ۀتواند و جنب گرفته نمی

تقاضا ی جانب جانب  قدرتمند و قوی ھيچ وقت صلح و آشتی  را نمی خواھند بلکه به جواب  .صورت می گيرد

 و دھندشخند زنان جواب تمسخرآميز می يضای شان ر و دندان شکن می دھد و يا به تقاخواست کننده يا جواب رددر

 ۀباھت به عشق يکطرفه دارد که عاشق در شعلتمايل و تقاضای يکطرفه ش.  مو شانه الجواب می گذراندکه خا يا اين

 عاميانه از يک دست ھيچ وقت صد ۀفتگقرار  باشد و يا ءسوزان عشق می سوزد و معشوق بی عالقه و بی اعتنا

  .نمی آيد

. پير شير را از مجلس خارج کردند پا شدند وه ھمه ب. از اين گفتار ھله ھله و سر و صدا از ھرطرف بلند شد 
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