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جا كجاست؟ اين«پرسيد: از خود ميجاست. مدام دانست چرا اينحسن حيران و سرگردان به اطراف خود نگاه كرد. نمي

  »جا اومدم؟جوري به اينمن چه
؟ اين چه جائيه«با خود زمزمه كرد:  گير بود.براي حسن هم دل .گرد و غبار در هوا پراكنده بود. دل آسمان گرفته بود

  »آخر دنياست؟
پرسنگ و از اين راه  را ديد كه كسيگير و غمگين، هيچ چيز آشنا نبود. در اين فضاي دلبه اطراف خود نگاه كرد. 

  »آقا، آقا،...«و صدا زد: كرد. به سوي او دويد سخت عبور مي
اش شكفت و با تبسم گفت: ي گل در يك صبح بهار، چهرهآن مرد ايستاد و به عقب نگاه كرد. حسن را ديد. مانند غنچه

  »بله!«
  »سالم آقا.« -
  »سالم پسرم.« -
جا جوري به ايندونم چهنمي دونم اين جا كجاست.شناسم. نميرو نميجا آقا ببخشيد مزاحم شما شدم. من اين« -
  »اومدم.
  »گم شدي؟« -
دونم جوري اومدم. اما اصالً نميي اومدم و چهدونستم كه كِمي حداقل نه! گم نشدم كه پيدا بشم. اگه گم شده بودم« -
  »جا اومدم.جوري به اينچه

  »اومدي.گم  جابه اين ها! پس گم نشدي، بلكه« -
زده يهو ديدم توي اين فضاي ماتم طجا اومدم. فقمون به اينجوري از خونهي يا چهدونم كِآره آره. گم اومدم. نمي« -

  »گم اومدم.
تونم به گم نري، مي جاكه از اينگم اومدي، اما براي اين«حسن زد و گفت:  دستي به شانه ،ان با لبخندي آراممرد مهرب

  »كجاست.تو بگم كه اين جا 
  »ست؟جا كجاست؟ چرا مشوش و آشفتهخيلي خوبه آقا ... خيلي خوبه! اين« -

زد. سر چرخاند و به راه خود ادامه داد و ي خود را درهم كشيد و جدي شد. اندوه در نگاه او موج ميمرد مهربان چهره
  »جا رو برات تبيين كنم.بيا. بيا تا وارد شهر بشيم، اين«گفت: 
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شهر؟ اين چه شهريه؟ توي غبار چيزي پيدا «تند برداشت و در كنار مرد راهنما به سوي شهر روانه شد: حسن چند قدم 
  »نيست. اسمش چيه؟

  »هاست. در واقع آغل حيواناته.جا شهر خوكاين« رفت، پاسخ داد: زد و مصمم و استوار جلو ميمرد راهنما كه عصا مي
  »دارن؟ شهر ها هم براي خودشونها؟ مگه خوكشهر خوك«حسن با تعجب پرسيد: 

شن هاشون ميشن گراز توي جنگل و صحرا، و اهليآغل كه دارند. اينا وحشياشون مي«مرد راهنما با كنايه پاسخ داد: 
 »ها.گذارن شهر. شهر خوكخوك توي آغل. اسم آغلشون رو مي

هايش ي سنگالخي را از زير كفشادهور شد. سرش پايين بود و عبور جحسن ساكت شد. در درياي افكار خود غوطه
  !»گم اومدمها شهر خوك بهچي شد كه من «انديشيد: ديد. با خود ميمي

*****  
ها با خوك گرد و غبار ديد را كم كرده بود. ها شدند.از ميان گرد و غبار ساكن در هوا عبور كردند و وارد شهر خوك

روح و هاي بيرفتند و فعال بودند. چهرهفربه، از اين سو به آن سو مي هايي شاد و ابله همه جا بودند. همه چاق وقيافه
بچه . هستند ي خودبينندهروح در حال تمسخر خندان بي هايرخها لج حسن را درآورد؛ انگار با اين آن لبخند ابلهانه

ها هاي نر پشت دخل مغازهخوك. هستندديدن كاالها  در حالها پشت شيشه مغازه همراه مادران خود با هيجان ازها خوك
  فروشند.اند و همه چيز را مينشسته

   »ها همه چيز كاالست، حتي محبت و غيرت و عزت.در شهر خوك«مرد راهنما گفت: 
  »همه چيز؟ حتي محبت و عزت؟« حسن با تعجب پرسيد: 
يز و چون همه چ«داد:  او كمي سكوت كرد و سپس ادامه» همه چيز. حتي محبت و شرف.«مرد راهنما پاسخ داد: 

  .»هشبن اوو مالك  هبخر ون راو هنتومي ،هپول هر چيزي را بپرداز هنبتو . هركسهكاالست، پس هر چيزي قيمتي دار
چيز همه ،هابراي خوك«نگريست، با لحني متأسف گفت: ها را ميمرد راهنما در حالي كه آمد و رفت خوك

  »ست.فروختني
  »شناسن؟ي اينا خوب و بد رو نمييعن«حسن شگفت زده پرسيد: 

و خوب و بد، يا حق و باطل، يا خير و شر، يا زشت و زيبا، براي اينا  ها خنثي هستناين«أسف پاسخ داد: راهنما با ت
  »تونن خوب و بد رو تشخيص بدن.نداره. اينا نمي معنا

  »كه خيلي بده.اين« -
كه پذيرند. االن همه دعوت شدن مل بد يا زشتي كه دعوت بشن، فوراً ميعبله. خيلي بده. اصالً زشته. اما اينا به هر « -
  »عمل زشتي رو ببينن و لذت ببرن. يهها تا مركز شهر خوك برن به
  »االن؟« -
  »ريم اونجا.ما هم مياالن آره. « -

  »هاست.روباه اين محله«پ را نشان داد و گفت: به چهارراه رسيدند. مرد راهنما ايستاد و سمت چ
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  »ها كه همه خوكند!روباه؟ اما اين« -
  .»هاي اين شهر هستنمعلم اخالق خوككه  كننمحله تعدادي روباه زندگي مي اند. اما در اينبله اينا خوك« -
كسي كه خوب و بد و زشت و زيبا رو  دن.ها كه خوب و بد رو تشخيص نميروباه؟! معلم اخالق؟! اما خوك« -

  »خوره؟خالق به چه دردش ميده ادب و اتشخيص نمي
ها انجام بدن رو تأييد خوب و بد رو تشخيص بدن. هر چي خوك ها نتوننكه خوك كننها سعي مي. روباهبله« -
  »دن.كنن، خودشون قبول ندارن و انجام نميها توصيف ميها اون چيزي رو كه براي خوككنن. روباهمي

  »جور اخالقيه؟اِ... اين ديگه چه« -
  ». در اين اخالق، هيچي حرام و حالل نيست، همه چي مباحه يعني آزاده.اخالق اباحه« -
  »همه چي؟« -
  »ها همه چي مباحه.آره. در شهر خوك« -

*****  
چون و چرا خلق و خوي از اخالق روباهي كه بيگيج و حيران بود. هاي اخالق روباهي ها و معلمشهر خوكاز حسن 

  كند.خوكي را تأييد مي
  شدند.هاي بزرگ و شيك در بين گرد و غبار شهر ديده ميخانهها رسيدند. تجارتتجاري شهر خوك محلهبه 

  »هاست.گرگ جا محلهاين«كرد وقتي كه گفت:  مرد راهنما حسن را شگفت زده
  »آن!رن و ميها ميهاست و خوكخونهجا كه فقط ساختمون تجارتاما اين«حسن با تعجب پرسيد: 

  »اند.تجاره. تاجرهاي اين شهر همه گرگ محلههاست. يعني گرگ محلهله. ب« -
جا مگه همه چيز كاال نيست؟ مگه همه چيز قيمت نداره؟ مگه همه چيز فروختني نيست؟ پس تاجر براي در اين« -

  »چي، همه خودشون تاجرن.
قيمتي  ،كاال، و براي هر كاالييبه كردن تبديل اند كه همه چيز رو درست فهميدي. اما تاجرهاي واقعي اونايي« -

از اين كه همه چيز رو به كاال تبديل كردن و براي هر كااليي قيمتي اند. بعد ، گرگمشخص كردن. اونا خوك نيستن
ها رو ده. اونا همه چيز خوك. حاال تجارت واقعي رخ ميونن اون كاالها رو بخرن و بفروشنتمشخص كردن، حاال مي

  »فروشن.خرن و ميمي
كنن كه چه چيزي خص ميها مشرگگ: «كندها را در ذهن خود هضم جملهكرد سعي ميحسن هاج و واج مانده بود. 
  .»فروشنخرن و مياون كاال رو مي بعد، كاالست و اون كاال چه قيمتي داره

خرن، اون ها ميها وقتي كااليي رو از خوكاين گرگ«از عرض خيابان رد شدند. مرد راهنما سخن خود را ادامه داد: 
كنن تا ، تبليغ ميكاال رو وقتي كه بخوان بفروشن رن. اما هموندن تا ارزون بخارزش نشون ميكنن و بيكاال رو تحقير مي

  .»و مفيد نشون بدن، و گرون بفروشن ارزشبا اونو
*****  
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هاي وارد محله ديگري شدند كه ساختمان تجاري نداشت، اما در همه جاي آن بناهاي فرهنگي برپا بود؛ ساختمان
 يجا محلهاين«راهنما گفت: بودند. مرد وش در رفت و آمد پرجنب و جها سراها. خوكها، و فرهنگها، تلويزيونروزنامه
  »هاست.سگ

  »ها؟سگ« -
ها از ترس قلم و زبان و افشاگري و توهين . خوكها رو در دست دارنخوكهاي شهر ها رسانهها. سگبله. سگ« -

  »گذارن. كسي از زبان اينا در امان نيست.ها، بهشون احترام مياين سگ
رو به يك خوك چاق تنه زد و افتاد. خوك چاق با تبسم حسن ها بود در پيادههاي محله سگكه مبهوت ساختمانحسن 

رفت. به سمت مركز شهر مي چنانهم را نگاه كرد و رد شد. حسن برخاست و خود را به مرد راهنما رساند. مرد راهنما
هاي ديگري رسيدند. ساختمان محلهبه  حسن و مرد راهنما د.شدنديدند يا متوجه حضور او نميها او را نميانگار خوك

 يجا محلهاين«رو گفت: ها، هنگام عبور در پيادهاعتنا به آن ساختماندولتي در كنار هم چيده شده بودند. مرد راهنما بي
  »شيرهاست.

اينا «داد و گفت: هاي روبرو را نشان به شنيدن اطالعات عجيب عادت كرده بود با دست ساختمانحسن كه 
  »اند...هاي دولتيساختمون

هايي كه محل كار تموناند. ساخهاي دولتيبله. ساختمون«مرد راهنما منتظر شنيدن اين سخن حسن بود. پاسخ داد: 
  .»شيرها هستن
د راهنما سخن گشتند. مرها خارج ميشدند يا از آنها ميباعجله و سراسيمه وارد ساختمانهاي پخمه، ها با قيافهخوك

  »خوان مغلوب بشن.اند، و نميها هستن. اينا هميشه غالبمدارشيرها سياست«خود را ادامه داد: 
*****  

سكوها نشسته بودند و هلهله ها دورتادور رويها رسيدند. خوكبه ميدان مركزي شهر خوك حسن و مرد راهنما باالخره
ها منتظر مراسم كرد؛ جمعيت خوكهم در كنار او صحنه را تماشا مي اي ايستاد. حسنكردند. مرد راهنما در گوشهمي
همه خوك . اينيه عمل زشت دعوت شدنها براي تماشاي مرد راهنما گفت خوك«اي بودند. حسن با خود انديشيد: ويژه

  »؟براي ديدن چه چيزي دعوت شدن
به اطراف نگاه كرد. متوجه ورودي ميدان ها حسن را از فكر خود بيرون كشيد. باره جوش و خروش جمعيت خوكيك

ها ها، در ميان هلهله و تشويق جمعيت خوكها و روباهها، سگ؛ شيرها، گرگآمدند ها به صحنهافراد ممتاز شهر خوك شد.
ها، مراسم شروع شد. حسن ي ممتاز شهر خوكد افراد چهار طبقهووارد ميدان شدند و هرگروه در يك سمت ايستادند. با ور

  اي باشد.دانست كه قرار است شاهد چه صحنهب دهان خود را قورت داد. نميآ
ها از قفسكوچك را  يهاي نگهبان، چند برهز شد و خوكها باها را نواختند. درهاي قفسهاي شيپورچي، شيپورخوك

ر سكوهاي اطراف ميدان ديدند دها را جمعيت خوك ها در وسط ميدان ايستادند ود. برهبيرون آوردند و به وسط ميدان بردن
  كردند.كه شادي و هلهله مي
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ها در ها در سمت راست و روباهها در پشت سر، سگر محاصره بودند: شيرها در روبرو، گرگها از چهار سو دبره
  سمت چپ.

ستن. اينا ها هي شهر خوكها، ششمين طبقهاين بره«ها را به حسن نشان داد و گفت: مرد راهنما با عصاي خود بره
  »كنن و تشويق.ها فقط نگاه ميي خوكدرن و طبقهها، اينا رو ميمظلومند. چهار طبقه درنده

راه فراري بيابند. راهي نبود. در ي محاصره شايد از حلقهها متوجه اين درندگان شد. چرخيدند كه هاي نگران برهچشم
  زدند.كردند و سوت و كف ميكوها شادي ميها در سخوكها بودند.هاي ممتاز شهر خوكي طبقهمحاصره

ها از هر سو ور شدند. برهها حملهها به برهها و روباهها و سگهنوز عصاي مرد راهنما باال بود كه يكباره شيرها و گرگ
يري ها فضاي غبارآلود ميدان را پركرده بود. در هر سوي ميدان گرگي يا شدويدند. فرياد شادي و تشويق جمعيت خوكمي

ها ها و پارس سگي گرگها و زوزهها در البالي صداي غرش شير. صداي فرياد برهدريدمياي را يا سگي يا روباهي، بره
ها خوابيد. و پارس سگهيچ فريادي نزد. صداي غرش شيرها  ايكه ديگر هيچ برهتا اين لحظاتي گذشت، شد.گم مي
صداي شادي و هلهله باره كشيدند. يك ي پيروزيباال گرفتند و زوزه ها سرهاي خود راها همه ساكت شدند. گرگخوك

و  هاهند، همه آمده بودند تا دريده شدن برمراسم ضيافت درندگان دعوت شدكه به  هااين خوك. برخاستها جمعيت خوك
  ها را ببينند.هاي آنها و شكسته شدن استخوانخورده شدن گوشت آن

تا خود را به درندگان پيروز  ميدان سرازير شدند سويو به  ندسكوها را ترك كرد هاي شاد و هيجان زده،خوك
  ها بماند. مرد راهنما را نديد.. حسن ترسيد كه زير دست و پاي آنبرسانند

*****  
باره از خواب پريد. موها و لباسش خيس عرق بود. نفس نفس مي زد. در تاريكي اتاق، دست خود را دراز كرد تا يك

شنيد. برخاست. از اتاق خارج شد و در حياط ايستاد و به افتاد و آب ريخت. صداي اذان را آب را بردارد، اما ليوان  ليوان
وضو گرفت. آرام شد. به اتاق برگشت و سجاده را پهن كرد و به نماز ايستاد. پس  ،هاي آسمان نگاه كرد. كنار حوضستاره
  ي رفتن شد.برداشت و آمادهپشتي را لباس سفر پوشيد و كوله ،از نماز
مردم  يهدر كربال برود. ذهنش مشغول بود. به هر شش طبق (ع)پيمايي اربعين به زيارت امام حسين رفت كه در راهمي

كرد. بند قلب حسن را گرم مي ،ي مهربان مرد راهنمافر بود. ياد چهرهنها متاز جمعيت خوكانديشيد، و ها ميشهر خوك
  .و رفت؛ مصمم و محكمو برخاست  هايش را بستكفش
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