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  شير ساختگی

  نزـــــــــــط

به دوش داشت، را نفقهً فاميل بزرگی  يتو لداری سخت در رنج و عذاب بود و مسؤمردی از غربت و ناگويند 
ی می دويد شام ھا و دفتر به شام به ھر در روزھا تا. و موفق نمی شد ھر طرف عقب دريافت کار سرگران بود

گريه از اطفال گرسنه  ھا ناله وزاران کتره و کنايه از خانم و صدھ و دست خالی به خانه نزد فاميل بر می گشت
زندگی در نظرش تنگ شده بود نه کسی داشت که به او کمک کند و کسی که اورا به يافتن کار واسطه . ميشنيد

کسی زياده برايش قرض ھم نمی  يا حزب و جريان سياسی منسوب بود و شود و نه به دسته و گروپ و قومی و
و بخت  ھای تيره چشمک زدزير ابر بختش از وز از روزھا ستارۀر باMخره يک. وچهداد حتی دکاندار دم ک

تمام خود را به  مرد به عجلۀ. کاری پيداستخوابيده اش بيدار شد و کسی برايش احوال داد که در ف�نه جای 
  .خوش وقت شد، ديد که خ�ف جاھای ديگر حرفش شنيده می شود. آدرس موعد رساند و تقاضای کارکرد

و  به سر. خوب بسيار: گفت  مرد. بلی منم ھستيد؟  شما عقب کار: ن متبسم و پيشانی باز وگفت مردی آمد با لبا
ری است و ما برادر اينجا کمپنی فلم پ: ه کرد و اضاف. نظر انداخت و گفت شما به اين کار مناسب ھستيدپايم 

اول دنيا را از آن  چندين فلم ما جائزۀل تا حا وتمام دنيا بيننده داريم  خيلی فلم ھای مشھور را تھيه ميداريم که در
را روی دست داريم که بچه و دختر آن از ستاره ھای " تارزن" داستان يک فلم  خ�صه فع�ً  .خود ساخته است

اشتراک کرده اند و اکثر کارکنان آن خارجی ھا ھستند و تقربياَ از سی و چند مملکت اشتراک  مشھور ھاليود
چنگل را تمثيل می دارد يک تعداد زياد حيوانات ھم  ن فلم تارزن است و اص�َ قصۀد چوناگفته نمان. اند هورزيد

راستی فراموشم شد بايد در اول می . درين رول دارند که تمام حيوانات انتخاب شده اند و در حال تمرين ھستند
خالی " ميمون"ول شادی ک رقسميکه پيشتر گفتم تمام حيوانات انتخاب شده ي. فتم که من کارگردان اين فلم ھستمگ

من شادی : مرد گفت صاحب. می بينم برای خودت اين رول بسيار موافق است که چھره و اندام خودت من. است
تشويش نکن ھمه چيز تھيه : ؟ کارگردان گفت لم کار نکرديم نشود که من نتوانمبازی ياد ندارم و ھيچ وقت در ف

و باMيت تمرين می  رولت برايت درس داده ميشود حرکات شادی و شده جلد و نقاب شادی از خارج آورده شده و
مرد قبول نموده اظھار . و معاش مناسب ھم برايت داده می شودکه گذاره ات شود. که خوب ياد بگيری کنيم تا

  .کندآمادگی مي

نفر خارجی شروع به  ا به تن ميکند و نقاب شادی را به رخ می کشد و زير نظر يکفردای آن روز جلد شادی ر
خود را نمی داند اما به اشاره از شاخ درخت به شاخ ديگر خيز می زند و روز  یگرچه زبان مرب. تمرين می کند

ی از شاخی به روز بعد اندک اندک شادی بازی را بلد می شود و به آسان چند .ھا را در بين جنگل می گذراند
ھا در اثنای تمرين شاخه ای از زير پايش می شکند و سخت به زمين خورده روز يکی از تا در.   شاخی می پرد

آن نزديکی ھا  شديدی در کمر خود حس می کند و در ند شود دردکوشش می کند از جا بل. نقش زمين می گردد و
درين اثنا شيری . کس نمی شنود ،کمک صدا می کند –کسی نيست تا به کمکش برسد به آوار بلند چند بار کمک 

می گويد به لحاظ  يغ می زند ومرد بيچاره چ. دود و می خواھد باMيش حمله کند زده بطرفش می ل  غرقوی ھيک
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يستم من آدم که من شادی ن می گويد ميکند و ھستم نقاب از روی دور خدا شير جان مرا نکشی من چوچه دار
او  خند می گويدنيز نقاب از رخ برداشته با لب ر باMی سر او رسيده می باشد و در حاليکه اودرين اثنا شي. ھستم

فکر نکنی اين ھمه حيوانات  . ھستم من ھم مانند خودت آدم ھستم ستم شير ساختگیيده من ھم شير نبيچاره و سا
ول انسان را د حيواناتی که رو ھستن. براستی حيوان ھستند بلکه از روی مجبوريت رول حيوان را بازی ميکنند

اولش خودم .   يکی روی ضرورت خود رولی را اکت می کند ھر امروز ھمه دنيا اکتور ھستند و. دنکنبازی مي
م ورنه در نقش يک حيوان ه اھستيم اما روی مجبوريت اين وظيفه را قبول کرد یاز خاندان سر شناس و محترم

انسان را به مقام اشرف مخلوقات انتخاب و ) ج(خداوند . انسانيت توھين است به مقام وحشی و درنده در آمدن
يا يک انسان ديگر را بنام حيوان درنده  ديده پنداشته خود وشرم است که انسان اين مقام را ناافتخار بخشيده 

بچه ام ھيج "خود را ضمن نصيحت بگويد  می شود پدری پسر جای شک نيست که بعضاَ . جنگلی مسما بکند
 شير واری دMور"  صفت شخصی می گفتند فاميلی در و يا در مجلس خصوصی و" ير واری باشنترس ش

  ...در مجالش عمومی و رسمیمطبوعاتی خواھد بود گر  از فرھنگ ژورنالستی و فکر ميشود دور" ھست

    

  ن نگفته باشدــتا مرد سخ

  عيب و ھنرش نھفته باشد
 


