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 !اينچنين واپس مي دارد را  وياست كه  دميآانسان زاده ي ترس است يا ترس آفريده ي 
 اما ترس آدمي از چيست؟ از كيست؟

 .را با حماقت همذات نباشد شجاعت. شهامت شايسته ي آدمي ست
هر كس مشعل دانش و آگاهي و بيداري . دنياي آدميزاد سراسر ظلمات وهم و جهل استدنيا و چه چه 

 .  دارد تنبرافروزد تا پيش پاي خويش بيند تا مرادب و جاده را بازشناسد، زيرا هر كس راهي براي خويش
. ان داده اند و ابلهان چنين پنداشتندسرزمين آوارگاني ست كه نويدش را دنيا خوار! دوزخ ! قيامت! برزخ

 . . .قيامت وعده گاه ديدار انسان ها با خداي براي تسويه حساب اعمال آنها و 
 ! چه بي شمار است افسانه ي خودساخته ي آدمي

 !و چقدر ترسيده ايم از توهمات ذهن هاي بيمار و نه هوشيار. . . 
و سنگيني اين ميراث را  دمي به فرزندان خود بوده استعمري ست ترس را آزموده ايم و ترس تنها ميراث آ

 تا كي بر دوش خواهيم كشيد؟
 براي آدمي چه اندازه ضرورت باشد شجاعتنيم تي را تجربه كنيم و بدازيس شهامت! هان 

عالي ترين شهامت و عصيان و تجربه كنيم تا پي به حقارت ترس ببريم و بدانيم   شهامت زيستي را بياموزيم
 .شايسته ي آدمي ست و رفتار
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 اگر مي خواهي بت پرست نباشي 

 ت پرستي را ترك گفته باشيبايد خوي ب
 )نيچه(                                           

 
 به زانو نيفتدهيچ آموختم زانوانم را بياموزم  ،و اينك

ي و رفتار به زانو خو .نماندخفت  بر زمينِهرگز و 
 ، هان. آزاد استوي در انسان بميرد ،  آنسانافتادگي 

         اسد و ظلم هرگز تسليم نمي شن، انسانِ آزاد 
بداند كه بيداري در دانستن  هر آنكس بايد. نمي داند
 .خواهد شد وينيكوترين رفتار آنگاه عصيان  است و
         بردگي . اسارتش را نيز نمي داند .، آزادي اش را هيچ نمي شناسد امروز انسانِ ، و اما

نگاه انسان در كمي. انسان هيچ نمي داند انسان است. خفت گونه اش در تصورش نمي آيد
 اين قرن  انسان ِ. خدايان و نشيمنگاه مبلغان خدايان سخت گرفتار پست ترين رفتارهاست

 ،ي شرمانه به زانوي عجز و خفت مي ميرد و نامش را احمقانهب ،بردگي در غل و زنجير ،ديوانه 
و آرامش زهري  باشدن در نيستي نيز .آرامش در ذات هيچ چيزي نيست .  نهاده اند آرامش

  .در خويش پهنان داردتلخكام 
، ، به فرمان اربابشان خداي ست كه چاكران خدايان معابد و نشيمنگاه خدايان، سالخ خانه اي

 .مي كشند و اينك رهائي انسان از اسارت بردگي خدايان، همانا نبرد با خدايان باشد خون سر
اين است رسالت ان و نابودي مبلغان خدايو  مبلغان خدايان ونشيمنگاه خدايان و واژگوني 

 .رن تا انسان بودن خويش را بشناسد و خوش را بازپس گيردانسان اين ق
كوه ! آه كه انسان چه زود فريب مي خورد؟ عظمت انسان چگونه با كمك خويش فرو مي پاشد؟

     در دلخويش ، خاكي بي خاصيت مي شود كه هيچ بذري را  غرور انسان بدستان ناسپاسِ
 .انسان كويري بي فايده خواهد شد واپس زده از زندگي  .نمي پروراند
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 چگونه انسان. آسان نمي شكند انسان،
اين ويرانه  بي انسان مي ماند و اينك ،

وا داشته  انسان را به زانوي عجز، قرن 
 !در لجن خرافات غلتانده است !است

ي  پيكرهخفت و خواري چون چركي بر 
پاكي  زندگي چسبانيده و جسوري بايد تا

 .  و راستي به ارمغان آرد
. ن استخدايا ينشير خون انسان خوراك

به ستوه مي آيند  آنان،   در مزرعه خدايان فرو افتد خواهي و انسان گيآه اگر بذر انديشه و آزاد
 .بذر خودآئي و آزادگي و اين بذر چون آفتي به جانشان مي افتد. از حجم وسيع دانائي

 .آناني خدايان و نه برده ي  انسان فرزند خويش است ، نه بنده
 . انسان، انسان است

مي دهد و انسان شمشير چاكران خدايان، بوي خون انسان 
آفريند به مي  تخيل اشاز شيره ي بسادگي از ترسي مبهم 

انسان ي آفريده اما تكيه گاهي مهربان باشد و تا خيال اين 
 . او مي انديشدحكومت  بي رحم تر بر سخت ومكارانه 
 . انسان است با انسان نيست و بر خداي

 ! انسان چگونه آفريده اش را به زانو مي افتد 
و اين است آغاز بردگي و اسارت تلخ و دردناك و . . . 

 .خفت بار انساني
آرامش از خدايان نيست و خيالِ آرامش ، ميرندگي در پي 

رامش آ. انسان، هيچ خوش نيست دارد كه بر مزاج انسانيِِ
 .دامي كه نادان ترينها را فرو مي بلعد است و فريب خدايان
پرستش ي احمقانه و كوركورانه ي له نا  صداي عجز و

و اين ناخردانه  استي  آزارندهكه  باشد ويانسان در قتلگاه خويش ، زشت ترين رفتار و كردار 
  .مي سپاردش     يادگار به نسل بعدبه ميراثي است كه  ترين
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 ردبدر نهنوز .  خدايان به گوش مي آيدجنگ 
ايان صداي نبرد خونين و خفت بار خد. خونين اند

 !  براي قدرت خويش، چه دهشتناك است
مبلغان و چاكران خداي چون . انسان گرفتار است

تا  سازنداذهان را مسموم مامورند بر زمين ويروسي 
زمين انسان به اسارت در  .حقيقت را در نيابند 

و خويش نيز آسوده  گيرند براي بقاي خدايان
 .حكمراني كنند

، آزاد بماند  آنگاه انسان بداند انسان است و مي بايد
 .هراس خدايان است يآن روز لحظه 

ستون  را بداند و به طغيان در آيد ،انسان بردگي اش 
مي لرزد و با نعره تر كاخ درندشت خدايان سخت 

آزادي خواهان انسان فروپاشيده و بر خدايان آوار مي 
ترس خدايان همين است كه انسان بفهمد و . شود

  !به جان حاكمين و خدايان افتد؟ چه رازي ست در فهميدن كه هراس
براي رهائي اسارت و بردگي ننگ وار  انديشه اي    .يروئي بر كالبد تنمن. مرا جاني تازه است
            گردن انسانبردگي در دستانشان زنگ زده ي و چاكران خداي كه زنجير انسان از خدايان 

 .شكندمي 
 .د كفايت كنظلمات و سياهي با ذره اي نور براي نبرد تنها 
  !ظلمات هستياين چرا انساني چراغي براي خويش نمي افرزود در   !هان

گيرند و پرستش به  تاز عبادت انسان قو. ندا انسان مشغولي و اينك خدايان به شكنجه 
 .خدايان استي تمام تغذيه ، انسان  زانوافتادگي

 !؟ چيست راز اين همه معابد و مساجد و كليسا
خداي مي دانند و ساده انديشان چه آسان تن به پنداري  اينان كه اند كه خويش را نمايندگان

  آلوده و بيمار مي دهند؟
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كشتار انسان خود مبلغان و چاكران خدايان در زمين آتش نبرد انسان بر انسان بر افروختند و 
از خنده مرده اند و تعفن جنازه اشان معابد را مسموم و ه تماشا نشستبي رحمانه تر به را به 
 .استكرده 

 . آزادي را نيز سپاس و پاسداري و انسان را آزادي بايد
 . خويش استي انسان بنده 

 خدايان بي انسان چه خواهند كرد؟
 . قانون شد مضحكانه ِ انسان آمد و آورد و آفريدگي! انساني نمي بود بر كه حكومت مي كردند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هشت و جهنمممسافري از ب  و. . . 
 

ناديده جهاني كه به چشم هيچ انساني نيامده كه ! ديار و دياري در عدم. اين ناكجا آباد! بهشت
سرزميني كه خون بهشت تنها وعده گاه . تنها وعده اش به كام ذهن خام آدمي شيرين مي آيد

. ه شده اندخدايان نيز فربشكم چاكران خدايان باد كرده است و . انسان برايش فواره مي زند
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از كه ! بازار خريد و فروش بهشت و جهنم ، اينك چه داغ است
 !مي فروشند؟   خرند كه اينگونه گران مي 

 ! بهشت و جهنم ميهن كيست؟ 
و دست انسان را با  چاكران خدايان،  براي اين سرزمين سر

 !! چه آشفته بازار شلوغي! بهشت و جهنم. حيله مي شكنند
فته ي دروغ ترين وعده هاي تهوع آور آه انسان چه ساده فري

مي برد؟   مي فروشد و از ياد  مي شود؟ چه زود خويش را
آسان خويش را در اختيار مي گذارد تا هر گونه بر  انسان چه

د؟ انسان را با حقيقت تلخ سازگاري نيست آنان حكومت كن
اين ناكجا  چاكران و دالالنِ. كه حقيقت راه رستگاري باشد

كه از خون و  حرامم باد اين بهشتي! ؟ آباد چه سخت مشغولند
من از بهشت . نمي خواهم من بهشت .استخوان انسان است

من بهشت را نمي خرم كه با هزاران دوز و كلك .  گريزانم
در . من خون انسان حراج  نمي كنم. انسان نيستم كه خريدار انسانمي من فرشنده . بفروشم

انسان حراج نمي براي بردگي انسان ، . شلوغ خدايان براي معامله قدم نمي زنمسياه و بازار 
جهان بي انسان جهان نيست ويرانه اي . انسان زينت جهان است .انسان تمام هستي است. كنم

 من هواي ديگري. من عصيان كرده ام. از جهنم نيز. از بهشت گريخته ام .است براي وحوش
من مسافر گريخته از . مي خواهم زندگيِ ديگر بي خدايان ترسناك ،من . مي خواهم غير از اين

خداي . اگر انسان خداي را عبادت نكند، خداي در دم مي ميرد  !براستي. بهشت و جهنم هستم
خداي به عبادت . جان مي گيردسخت با عبادت و پرستش و نازش انسان زندگي مي كند و 

در كام و . انديشه اشان بوي كپك مي دهد  .آيندمي  امروز همه برايم كهنه. انسان عادت دارد
ترسندگان همه جاي . رمق در كس نمي بينم و شهامتي كه بستايمش. كالمشان جاني نيست

تماشا به سرزميني جنگ خونين و خوف انگيز خدايان را در من مسافرم كه . زندگي پراكنده اند
براي تصاحب انسان  دم خداياندي! نشستم و خنديدم بر حماقت آدمي كه دل به كه داده است

در برهوتي از عدم كه نعره اشان هنوز بلند  مي نمودند و چه ترسناك به جدال پرداخته بودند
 !است
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. انسان كه انسان را استثمار كرده اندي آفريده ، خدايان 
پرستندگان . مي دانمخوب نابودي انسان را ي من ريشه 

) خداي( شانخداي را ديده ام كه براي قتل ارباب خود
ديده ام خداي  صف كشيده و شادي مي كردند و

! هان .بدستان چاكرانش چگونه مي ميرد و زنده مي شود
بر انسان رحم  ، و بي رحم خداي اين قاتلين حيله گر

. ي ديگري بنيان نهم بايد انديشه خواهند داشت؟
 .اي كه انسان آزاد باشد و بي ترس بزيدنديشه ا

تبر و . من با انسانم. فروشنده ي انسان نيستممن ! هان 
من مسافرم كه . نفرين خدايان مرا سرنگون نمي سازد

 . براي سرنگوني آمده ام نه براي ويران شدن
معبدي ديگر نمي سازم تا بتي ديگر ساخته و پرداخته 

 آن از همه ي بودها بيزارم و نبودي را مي جويم كه در .شود و پرستشي از نو بنياد گردد
 .باشد نسانتمام زندگي ا آرامش و دوستي 

 . من انسان را به انسان باز مي گردانم 
 .من هديه اي شريف تر از بت دارم

 .من انسان را از خدايان پس مي گيرم و به انسان پس مي دهم 
 .انسان را به خودش ارزاني مي دارم تا بداند انسان بي انسان هيچ است

وا  همه را گذاشته و گذشته ام كه براي گذشتن بايد. وممسافرم كه به نبرد خدايان مي ر
 .گذاشت

 .من چشم هايم را به انسان مي بخشم تا ببيند  تمام حقارت آنچه كه خود ديده ام
تا از وعده هاي يخ كرده ي  يخ بسته اش كالبدقلبم را به انسان مي دهم تا مشعلي باشد براي 

 .مبلغان خداي رهايي يابند
خوراك خدايان و چاكران و نمايندگان پوشالي . تاس لذيذ بي پايان خداي انسان خوراك

مي روم به نبرد خدايان كه پاها . انسان است شكم خدايان چاق از گوشت و خونِ. خدايان
 . اتاق نمي افتددر اتفاق در بردگي و اسارت و . هميشه اتفاق مي آفرينند
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         . مي روم براي رهائي انسان از اسارت و استثمار خدايان
انسان را  ياد . سان آسان زندگي اي نو بسازممي روم تا با ان

انسان به زانو . هزاران بار برتر و شريف تر از خدايان يافته ام
 ! نمي افتد و خوي زانوافتادگي چه چندش زاست؟

با كه مي تواند آزاد مي داند تنها انسان ِ. انسان را آزادي بايد
نه ، انسان براي خويش است . بسازد خويش آزادي سرنوشت

انسان را انسانيت و آدم را  .ديگر انسان ينيشِ زننده اي برا
 .ز است تا آرامش پديد آيد آدميت نيا

چاكران خدايان نيز ، انسان بميرند  آنسان كه خدايان از دانشِ
ويران و آواره خواهند شد و زمين گوئي كودكي ست كه متولد 

ستثمار زنجير بردگي و ا. هر پرستشي اسارتي ست. شده باشد
              خدايان خفت بارترين و ننگ ترين رفتارهاست كه انسان

كدام  !مي آورد؟ كدام انسان از خويش و غرور خويش برده اي احمق و مطيع بار. مي پذيرد
غرور آدمي   !مي اندازد؟ يشخو استوار ستخوان گنديده ، بر دهان و حلقوم غروراانساني مانده 

شيران دله گي نمي دانند و خفت . يري در بيابانو ش كوهي ست استوار و يا هيبت ببربسان 
ببر هرگز لقمه ديگر موذيان بر دهان نمي گذارد و انسان چه آسوده پيش پاي هر . نمي نشاسند

انسان با خويش بايد بيامزيد تا تنها خويش را  ناني له له مي زند؟
 .آبستن شود و بيافريند

 .انسان از براي  بردگي نيست
 .چ زنجيري نيستانسان اجير هي

. انسان در نشمينگاه خدايان و چاكرانش به خاك ذلت نمي افتد
 .انسان استبا غرورش انسان . نمي كند انسان آرامش را گدائي

 .انسان حمال خويش است، نه حمال خدايان
چاكران خداي،  اينك در زمين خود خدائي ديگر شده اند كه انسان 

ند و بوسه ننگ وار بر دست چاكران مي افت پيش پايشان به زانو
 ؟!خدايان مي زنند و اين چه خفتي باشد كه انسان به آن تن مي دهد

 .خداي در زهدان انسان سخت بر حكومت انسان مي انديشد 
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مقبره هاي اين خدايان زميني و مبلغان خداي نيز 
 . خود معبدي ديگر شده است

چه بازي اي ست كه خدا مدعي حكومت بر جهان 
  ت و نمايندگانش مدعي حكومت بر ديگراس
سود  بهسان ها؟ اين چه معامله ي ست كه ان

نمايندگان خود  باشد و به زيان بشر؟ نخودشا
خدايي ديگر شده اند در كالبد كوچك آدمي و 

هر . خدايان چنين است كه خود را مي زايند
 .نماينده اي خدايي را آبستن مي شود
سعت است؟ خيال كال آدمي را چه اندازه و

 خرافات تا كجاي ذهن آشفته ريشه دوانده است؟
هر آنچه خواهد . ان نيستاست و فراتر از خيال واقعيتي پنهانسان بايد بداند فراتر از زمين هيچ 

 .باشد گرفتار توهمآدمي ست كه  و بيند در زمين است  و بيش از آن خيال خام
 . آموزش دهند چنين مسلكي را خدايان انسان خويش مي فريبد و نيشي بر ديگري زند كه

 ،بي اخالق نجهنم را نه در آسمان و خيال آدمي ، بلكه در اخالق يافته ام كه انسا بهشت و
اينك  خداي اخالقي كه مبلغان. .خواهد ش كه خون انسان سر كشدرساز ناشده اي خط مهار
اخالق را بر دين . سرقت كرده و بنام خويش خوانده انداز خردمندان  و عاقلين مي زنند را  جار

            اخالق در خرد . ماليم پديد آورد كه انساني شريف تر سازد اخالق ، جهاني. برتري باشد
 .آدمي ست و چنين است كه خردمندان نيكوترين انسان هايند

ديگر انسان ها را نيز بايد . انسان شريف است كه براي شرافت اش نعره مي كشد و مي جنگد
 .پاسدار و نگهبان بود

           خدايان ناپاك ترين آدم هايند كه دروغ  مبلغان .انسان ، انسان است و هر انساني آزاد است
 .مي نوشند

 .انسان را آزادي بايد و آزادي را پاسداري
 .نمي فروشد و شرافت و اصالت خويش بر خدايان هيچ انساني غرور 

 .انسان انسانيت خويش را حراج نمي كند
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چاكران خدايان فريبكاراني ماهرند و مكر آنها حماقت 
 .ا را زرنگ  مي سازدجهالت آدميان آنه. آنهاست

چگونه بهشت و جهنم حراج كرده اند كه ابله ترين 
دكان پر چه ! ان ها مشتري اين دكان پوسيده اندانس

 آدمي را پاياني هست؟حماقت ! زرق و برق و شلوغي
در زمين حماقت آدمي . افسوس كه خدايان و نوكرانشان

       را مي خندند و آدميان حماقت خويش را ستايش
 .مي كنند

تمام آوازها و . من سرريز كرده ام. من طغيان كرده ام
از . بوي كپك آزارم مي دهد. رايم كهنه مي آيدصداها ب

نبرد خدايان گذشته ام و هياهوي آنها را چه دهشتناك 
 بود؟
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 !و خويش را برده ي خدايان ساخت؟ براستي انسان چندين ميليون خداي در زمين آفريد
 . من انسان را به انسان باز مي گردانم
 .من هديه اي شريف تر از بت دارم

 .من انسان را از خدايان پس مي گيرم و به انسان پس مي دهم
 .انسان را به خودش ارزاني مي دارم تا بداند انسان بي انسان هيچ است

همراه شد با مشعل دانش و آگاهي و بايد  .و براي آزادي قدمي بايد برداشت انسان را آزادي بايد
 . . .  !هان .هم و خرافات باشدوخرد كه همانا پايان دهنده ي تمام ترس  و ت

 و اينك به نبرد خدايان بايد رفت. . .  


