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  آدمي اصيلگوهر

  
  
  زينه101
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  :طراح ، آفريننده و نويسنده             
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  : نام كتاب 
  يزهء آدمي كگوهر پا                                  

  به تقرب براي     زينه101(                            

  ) جهان شناسيي ساينتفيك                      
                                   

   )لد  دومج(                                              

  
  محمد عالم افتخار  :  طراح ، آفرينشگر و نويسنده

  افتخار. ع :  كمپيوتر و ديزاين 
  :تمويل كنندهء چاپ 

  :                     نوبت چاپ  
  :  تعداد چاپ نخست  

  :محل چاپ 
   : آدرس ها و نشاني ها

به مؤسسهء تحقيقات  روند پشتي ؛ تصاوير حقيقي  بوده و متعلقبيگ تصاوير استفاده شده در 
  .ميباشد »  NASAناسا « كيهاني ي 

  
  

  ÷
 استفاده  در فيلم ها ،  سريال هاي   ترجمه ،   نسخه برداريي  جزئي  و كليي  عادي و الكترونيكي ،،تمام حقوق  چاپ  ، تكثير  

  . و  مشروط  به  موافقت  كتبيي  وئ  مي باشد   محفوظ  نويسنده  براي رنيتينت و سايت هاي اي تلويزيوني



 3 

  
    :ياد دهاني

»  پرتوي بر هدف « و  »  سخن نخست « هء گرامي  تقاضا  مي شود كه  هرگاه  مقاالت  از خوانند
را  براي خود  دشوارياب و ثقيل مي بيند  ؛  مؤقتاً  از مطالعهء كامل  و  دقيق آن ها  صرف نظر  نموده  

  . آغاز  نمايد »   ؛ 1 ء زينه« مستقيماً  خوانش كتاب  را  از
 اضافه مي شود كه در هگاه گ  بر سير داستانيي  بافت پروژه ـ اتي ـ عالوه نيز توضيح ها زينه در
البته در مورد . نخست الزم نيست خواننده خود را براي فهميدن كامل آنها به عذاب اندازد  قدم 

پاورقي ها تصميم با خود خواننده است و چه بسا اگر بتواند ؛ پاورقي ها را حالجي كرده  به مرحلهء  
  .گذرد ؛ مطلوبيت بيشتري خواهد داشت بعدي ب

   :هوشدار
غاز آ از زينهء اول  بايد سفر را  حتماً  و غير قابل اغماض اين است كه خواننده   نكتهء مهم اما

 درين صورت  نه تنها هدف هرگاه چنين كند. كند و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند 
 تأثرات ض بلكه احتماالت زياد وجود دارد كه خواننده در معربر آورده نشده است ميتود زينه ها 

 به   و سيستماتيك  زينه ها رواني ، وجداني  و عقيدتي اي قرار گيرد كه سپس حتي مطالعه ئ منظم
  .حالش كمك نكند 

محضاً  به خاطر آنكه به خود آسيب رواني وارد نياوريد كه ميتواند عواقب كوتاه مدت و بلند 
 نظم سيستم را  و مؤلف از خواننده ء گرامي اينست كه  باشد ؛ تمنا و تقاضا و تضرع نگارنده مدتي داشته

نگسلد و حتي كوشش كند كه در زينه هاي باالتر از پنجاه ؛ بدون تحليل و ياد گيريي نهايي مسايل ؛ 
  !يك  زينه باالتر هم خيز نبردارد 

اينجانب  براي خوانندهء كنوني سخت خطير و بنابر همين مالحظهء فوق العاده جدي  و حياتي ، 
 به  باال نروم  و  فرصت تنفسي براي وئ فراهم كنم كه 101ء حتي ُكشنده تشخيص دادم كه از زينه

 !بتواند ؛ خويشتن را آمادهء پيمودن  زينه هاي  باالتر ديگر سازد 

 

   :تذكر
  ها د و مصالح درست كنندهء آنزينه و موا 101گردد كه اين  در همين جا اكيداً خاطر نشان مي

 هيچ كلمه و جمله  و  زينه  به طور جدا گانه  و مجزا از   .  رياضياتي دارند  و به هم ارتباط ارگانيك
  . نويسنده مي سازد  عايد  را   امتيازي  يا  نه مسؤليت  و است  ديگرها ؛  نه هدف  و منظور و مراد

 حق ندارد و نمي تواند شخص حقيقي و حقوقيدد كه هيچ   بنابر اين با  بانگ رسا اعالم  مي گر
به جهت اثبات و  ؛ از كلمات و جمالت و مواد و مصالح جداگانه اين اثر به هم فشرده و به هم پيوسته ؛ 

  . بهره برداري كند  ي خويش علت وجودي يا  ارثي  و كسبي منوياتارضاي  

  :خاطره 
انه به دوستان نويسنده ؛  شخصيت  ها ، گروه ها  و  طبقات معين اجتماعي برخي از بخش هاي اين اثر به طريق جداگ

  .اهداء شده است كه به ترتيب در متن از نظر خواننده ميگذرد 
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  :سخن نخست 
  
  
  

در از دوران  بدوي  تا  عصر امروز ـ (  نوع بشر   فلسفه ها يي كه و تقريباً  در  تمام  فرهنگ ها  و  تئوري ها  و  باور ها
پديد آورده  ؛  جدال  بر سرِ  اين  بوده  و  هست كه  كدام  باور و  تلقي  و  قانون  فلسفي  و  قاعدهء  )  حدود  ده هزار سال 

  .حقوقي  و  اخالقي ؛  حق  و  درست  و  زيبا  و  كامل است  و  كدام  يك  نيست 
  : مطرح  مي شود كه كدام  باور ها  و  شرايع  اين دعاوي  در هزاره هاي  پسين  تاريخ  بشري  ؛  چنين هم  

  !و  شيطاني »  تحريف شده « خدايي  و آسماني  و  رحماني است  و  كدام  يك  زميني  و  بشر ساخته  و 
« به  خاطر  ! )   به  اقتضاي  غرايز  و  منافع: ولي  در واقع   ( ظاهراً  حسب  وظيفه  و  فريضه قرن  ها ست  كه  

قانيت  و  رحمانيت  و  ازليت  و  ابديت  باور ها  و  شرايع  ؛  عمدتاً   نيروي  شمشير  و  قهر  و  غضب  از جمله  در ح»  ثبوت 
  .به كار  برده  مي شود »  انتحاري « هيأت  جهاد  هاي صليبي  و  سيستم  هاي  انگيزيسيوني  و  اخيراً  بيشتر  تاكتيك  هاي 

  بشر  تا  كنون اساساً  ـ  و   با  مركزيت و  محوريت  الزم  ـ  ؛  سؤالي  بدين گونه  مطرح  مگر  از  لمحهء  پيدايش  نوع
؛  از  ساير  موجودات حيه  چه  فرق  و  تفاوت  و  تمايز  دارد  و   بر  اساس كدام    چيست»  بشر «  نبوده  كه  خود  

  ت  و حرمت  و  قيمت   بيشتر  مي باشد ؟ ؛  داراي  حقوق  و كرامعلت  و  دليل  و  منطق  و  رياضي 
 است  كه  وارد  نقطهء بنياديبا  فراهم ساختن  بنياد هاي  مقدماتي ؛  درست  از همين  »  جهان شناسيي  ساينتفيك « 

  .  مي دهد مسايل  حيات و  بشر  مي گردد  و  صورت  حل  ـ   يا  انگيزه ها  و  داليل  و  بنياد هاي حل آن  ها ـ  را  به  دست
؛  مافوق اكادميك )  افغانستان ( ي  ما  »جهان سومي « اما  مباحث  جهان شناسيي ساينتفيك  نه  تنها  در مقياس كشور 

و  »   جهان  اول «  ـ  بلكه  در سطح  كشور هاي  ! آنهم  به  فرض  اينكه  چنين  مفهومي  مصداق  داشته  باشد است  ـ  
  .   پائين تر  از سطح  اكادميك  نيست  و  نمي تواند  از  اين  سطح  پائين تر  باشد  نيز اساساً»  جهان دوم « 

  .  )عجالتاً روي چراييي اين اصل  بحث كرده  نمي توانيم  ( 
؛  از آنجا  كه  سطح  عموميي  بينش  و   تفكر سيكوالر  ،  اطالعات عمومي ،  »  دوم « و  »  جهان اول «  معهذا  در 

 انديشه  و  بيان  ،  تحمل  و  احترام  عقايد  و  افكار ديگران  خيلي ها  باالست  ؛  حد اقل  افراد  كتاب خوان  و  آزاديي
مخصوصاً  جستجوگر حقايق  و انديشه ها  پيرامون  مسايل  غامض  و  جانسوزي كه  تما م  بشريت  با آن  مواجه  بوده  و  هست  

  زير  مطالعه  بگيرند  و  با  مدد  ديكشنري ها  ،  مراجع  مدد كنندهء ترمينولوژيك  و  باالخره  ؛  مي توانند  چنين  مباحث  را
  .به  كمك  استادان  ؛  كما بيش  به  ژرفاي معانيي  آن  ها  واصل گردند  و  از  اين  عمليه   لذت  سرشار هم   ببرند 

مع .  ت  وجود  دارد  و  خوشبختانه  روز تا روز  افزايش  مي يابد  چنين  امكاناتي  در كشور ما  هم  ؛  در حد  استثناءا
؛  تشريح  و  مستدل گرديده است  ؛  قبل از  مطالعات  در مباحث  جهان شناسيي »  پرتوي بر هدف «  هذا چنانكه در مقالهء 

ه  مطالعات  مقدماتي  و  ورزش هاي ساينتفيك  ؛  نسل هاي آينده دار و آينده ساز  وطن  ما  احتياج  شديد  به  يك  سلسل
  . ذهني  دارند 

و  مطالعات  و  خود آموزي هاي  ) صرف نظر  از  مالحظات  در بارهء آن ها ( البته  تعليمات  در مكاتب  و  پوهنتون ها 
  .  مي كند  هدفمندانه  و  پر ثمرِ خود  اين  نسل هاي  پويا  و  پر توان  ؛  خيلي  از  راه ها  را  بدين جهت  باز
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ژهء  ـكه  يك  ميتود  ويتشخيص داده  شد  ولي  عالوه  بر آن ها  ـ   به داليل فراواني   ـ   مفيد  و  مؤثر  و  سازنده  
  ـ   براي  تسهيل  هرچه  بهتر  و  سريعتر  و  فشرده ترِ  طئ شدن  اين  مراحل  مقدماتي ميتود زينه هاـ »  دايره پلكاني « 

  . مون گرفته  شود طرح  و  به آز
عجالتاً آنچه  در چوكات اين  ميتود  تدوين  و  پيشكش  مي شود ؛ چيزي ميان داستان هاي كوتاه  از گزيده هاي  

ـ  در آن  !   ـ  نه تخصصي جهان شناسانه  و   نمونه ها  و  اشارات  كوتاه  تحليلي  از  مفاهيم   فرد  بشر نوعي  سرگذشت  يك
  .مي باشد 

رنگ و  تصوير و  و مندي است كه  اين  پارچه هاي سرگذشت گونهء سريالي  ؛  بعد ها  با  استخدام  محل آرز

  به گونه هاي  نيرومند تر و  پر جاذبه تر  و  همه گير تر  هم  بازيگري  و انيمشن  و  ساير امكانات  ديجيتالي  و كمپيوتري
عه و آموزش  و  جذب ـطالـ ها  براي  م   مطلوب  به  دست آيد  ؛  يعني  راه كمال ارائه  شود  تا  مراد ها  سريعتر  و  در حد

 ها  بيش از پيش  هموار  و   به مثابهء  جهان شناسيي  غالب  و  سازنده  و  راهگشايندهء  اكثريت»  جهان شناسيي ساينتفيك « 
  .هموار تر گردد 

ه  احتماالً  خواننده گان جوان  در فهم كامل آن  به  كمك ك»  پرتوي بر هدف « بنابر اين ؛ پس از مقالهء  فشردهء 

  حسب  ترتيب  آتي  مي آيد  و انبساط ذهني »دايره پلكاني «   ؛  مطالب  پياده  شده  در ميتود هايي  ضرورت دارند
    .آرزومنديم  كه  در مطالعه  و  برداشت ها  از آن  اشكال آزار دهنده و مأيوس كننده اي   بروز  نكند

  مي باشد  و خواننده  اگر باالتر از آن حد  برداشت داشته حد متوسطگفتني است كه  در اين جريان  ؛  حد متوقعه  ؛  
  ! را  بپذيرد نگارندهباشد  ؛  از همين حاال  بايد  تبريكات  صميمانهء  

  !جهان  شناسيي ساينتفيك  خواهد  بود »  فصل صفر «  اين اثر  به  مثابهء 
  

  
  
  ناوينِ ع

  »جهان شناسيي ساينتفيك «  براي  تقرب  به )دايره پلكان  ( زينه ١٠١
            

  :خوانديد لد اول            درج
  

  »بشر شدن «  ؛ نقطهء صفر بينش و 1زينهء 
   ؛ نخستين گرداب ترس و تنهايي2زينهء 
   ؛ فاجعه اي براي ايمان خا نواده 3زينهء 
  يك زلزلهمواجهه با دهشت  : 4زينهء 
  »خانهء خدا «  ؛ ارعاب مارِ 5زينهء 
  »دنياي ديگر «  و   ؛ مالقات ها با مرگ6زينهء 
  ! ؛ ما پرسيده پرسيده آدم ميشويم 7زينهء 
  ء شگرف ؛ در چنگال يك جاذبه8زينهء 
   ؛ شور ها  و جذبات مذهبي 9زينهء 
   ؛ سحر و هيجان مناسك ديني10زينهء 
  ء اخالقي ؛ ضربت يك تعرض سو11زينهء 
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   ؛ در حول و حوش آفت يك سيالب12زينهء 
   ؛ روز بد ـ فرصت تجربه  و شناخت13زينهء 
  »خانهء خدا «  ؛ تحول در مفهوم 14زينهء 
   ؛ مسجد ـ مظهري از بشر بودن 15زينهء 
   ؛ اختالل عقلي از يك فاجعه16زينهء 
   ؛ يك عطر ـ يك نيروي  پرواز 17زينهء 
  !نبخش جادويي  ؛ گوشوارهء جا18زينهء 
   ؛ التفات به آشفته گيي باور ها 19زينهء 
  و آفتاب  من   ؛ مكتب  و دنيا 20زينهء 
   ؛ رويدادي نامنتظره با پيامد بسيار21زينهء 
  »سنگ زيرين آسيا «  ؛ آسياب  و 22زينهء 
   ؛ پيدايش تعارض با پندار هاي محيط23زينهء 
   ؛  قدم هايي از سطح  به عمق 24زينهء 
   ؛ زيبايي و شيفته گي در مقياسي برتر25نهء زي

  »! خار از خوردي تيز مي باشد «  ؛ 26زينهء 
  !برويم نزد معلم طبيعت ...  ؛ 27زينهء 
  »درخت هاي سر كوه  را كي شانده ؟ «  ؛ 28زينهء 
   ؛ بزرگ شدن دنيا ـ  فراخيدن انديشه29زينهء 
  و اتفاقي نادر  ؛ آزموني شاذ 30زينهء 
  ! ؛ آتشي كه خاموش شدني نيست 31زينهء 
  )ديدار در روضه (  ؛  جنوني  به  دنبال  عشق 32زينهء 
  »! اين هم گز و اين هم ميدان «  ؛ 33زينهء 
  و چرا بعضي ها حج مي كنند ؟....  ؛ حج 34زينهء 
   ؛ در محراق يك اجتماع  جشني 35زينهء 
   ؛ دريافت اضداد در مفهوم پادشاه36زينهء 
  ؛ آشنايي با  زن و مطبوعات  37زينهء 
  يعني چي ؟» پيشرفته  و عقب مانده «  ؛ 38زينهء 
 ...» صندوق شيطان «  و   ؛ قاري جنتي39زينهء 

  و دين اجرايي   ؛ ورودي به قضا 40زينهء 
   ؛ پيشرفت ناخواسته به سوي دانش سياسي41زينهء 
  »سيالب منحوس كمونيزم «  ؛  سرچشمهء 42زينهء 
  توفان غضب و باران رحمت ؛ 43زينهء 

 )پرواز خيال (   ؛  رؤيايي در بيداري 44زينهء 
   ؛ اعجاز گل زرد و گل خون 45زينهء 



 7 

  )نقطهء عطف (  ؛  نامه اي از اوج ها 46زينهء 
   ؛ از معشوق تا آموزگار ، تا خدا 47زينهء 
   و عطر و آرايش   ؛ زن و نظافت48زينهء 

   انسان چيست ؟ ؛ اگر زن نيست ؛48پيوست زينهء 

  : ؛ در محاصرهء مخوفترين را ز  ها 49زينهء 
  ! ؛ رحمت خداي حقيقي ؛ رحمت رب العالمين 50زينهء 
  )آستانهء وصال (  ؛ سؤال هاي سرنوشت دلداده گي 51زينهء 
   ؛ محبوبه در مقام  سلطانه رضيه52زينهء 

  

  : ميخوانيد در جلد دوم 
  

  ان است ؟ ؛ آيا هر جانور دو پاي انس53زينهء 
  ! ؛ خدا ؛ يك  مرد  ريشو  نيست 54زينهء 
  »برترها  و  بر ترين ها «  ؛ عشق براي 55زينهء 
   ؛ در پرنيان زيبايي و درياي درد 56زينهء 
  »! خركاري ؛ درياي علم است «  ؛ 57زينهء
   ؛ از زن تا  قالب شكستهء خشت58زينهء 
   ؛ جان يا جانانه ؛ كدام يك مقدم است ؟59زينهء
   ؛ طفل قهر و خشم  و مرد ريش و پشم 60زينهء 
   ؛ در اوج عشق ـ در اوج خرد61زينهء 
  ! ؛ درخت و باغ دنيا مادر ها اند 62زينهء 
   ؛ با  يار بي نظير دبستاني 63زينهء 
   ؛  درد هاي بيدرمان و پرسش هاي بيجواب64زينهء 
  !ها ؛ تصادف نيست » تصادف «  ؛ خيلي از 65زينهء 
  ! ؛ فضيلت فقط در انسان شدن است 66زينهء 
  ! ؛ نام خدا ؛ خوب بود ـ  نام خدا ؛ خوب نبود 67زينهء 
  توسط نياكان » اول «  ؛ مواخذهء حاجي 68زينهء 
   و راز ها   ؛ دل مادر و پنهاني ترين سوز ها69زينهء  
  !... ؛ نيازي در عشق و در ماوراي عشق  70زينهء 
   اي  درجه360 ؛ يك چرخش 71زينهء 
   ؛ در آزمايشگاه  و  نمايشگاه  بزرگ طبيعت 72زينهء 
  ! ؛ بشري كه پرسيده نتواند فقط يك حيوان است 73زينهء 
   ؛ ترس از سرنوشت شوم و عاقبت پليد 74زينهء 
  و اصالً اين كدام دنياست ؟...  ؛ 75زينهء 
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  ! ؛ فقط انسانگري ـ فقط انسانيت 76زينهء 
  ؛ در دنيايي با اَبـر خدا» المكان «  ؛ در 77زينهء 
  ! ؛ آفريدگار ؛ ماده نيست ؛ معنا ست 78زينهء 
   ؛ عذاب دريافت يك رسالت عظيم 79زينهء 
  !ي دزد و ابله  »اهللا اهللا و خدا خدا «  ؛ معناي 80زينهء 
  »! خدا از دختر دادن ؛ سنگ مي داد ؟«  ؛ 81زينهء 
  !هم صفر   ؛ ميليون ضرب صفر ؛ باز82زينهء 
  ! ؛ انسان بزرگ با خود گرفتاري هايي دارد 83هء زين

  ! مانند بي بي خديجه ؛ محتاج تست … ؛ 84زينهء 
   ؛ يك رؤيا  و هزار سؤال بي جواب 85زينهء 
  »! يافته گيي هر كس ؛ از خودش «  ؛ 86زينهء 
    ! ؛ بيچاره ديگران ؛ اصالً توان انديشيدن ندارند 87زينهء 

  :ضميمه ها  و افزوده  ها 
   ـ حالت مسلمانان در آمار گيري نفوس و شاخص هاي مفايسوي جهان امروز1
   ـ قرآن و طرز جمع آوري و تدوين آن2
  قرآن و اسالم ابوسفياني ,  ـ شعر ، شاعر 3
  

  : و در جلد سوم خواهي خواند 
  

   ؛ بني آدم اعضاي يكديگر اند ولي كجا ؟88زينهء 
  ن نمك است ؛ قدرت و ثروت اغلب مانند كا89زينهء 
   و ماوراي طبيعت   ؛ ميان طبيعت90زينهء 
  ! ؛ ما به جنگ اهريمن مي رويم 91زينهء 
   ؛ گوهر آدمي در كجاي اوست ؟92زينهء
   !ما نه دعواي خدايي داريم نه پيغمبري ؛ 93زينهء 
  »مادر آدميت كامل «  ؛ تجلي و تولد دو 94زينهء 
  و پيشينهء نوزادپهناي مسؤليت :  ؛ داستان معجزات 95زينهء 
   ؛ سمفونيي پيراهن عشق 96زينهء 
   ؛ به جايي رسيده ايم كه خود را حيوان ثابت مي كتيم 97زينهء 
   ؛ در آنسوي پرده هاي تكبر و تقدس 98زينهء 
  »مادر  آدميت  فردا «  ؛ با  مادر  99زينهء 
   ؛ اخالق ارگانيك ؛100زينهء

   !خواهد كرد و نه حكومت» عمل « اخالقي كه 
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  ! و قربانيي يزرگ گرفت   ؛ عشق  ثمري بزرگ  داد101زينهء 

  
  :هوشدار تكرارِ 

اما  نكتهء مهم  و غير قابل اغماض اين است كه خواننده حتماً  از زينهء اول  بايد سفر را  آغاز 
 هرگاه چنين كند درين صورت  نه تنها هدف.  و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند نمايد

ميتود زينه ها  بر آورده نشده است بلكه احتماالت زياد وجود دارد كه خواننده در معرض تأثرات 
رواني ، وجداني  و عقيدتي اي قرار گيرد كه سپس حتي مطالعه ئ منظم  و سيستماتيك  زينه ها  به 

  .حالش كمك نكند 
عواقب كوتاه مدت و بلند محضاً  به خاطر آنكه به خود آسيب رواني وارد نياوريد كه ميتواند 

مدتي داشته باشد ؛ تمنا و تقاضا و تضرع نگارنده و مؤلف از خواننده ء گرامي اينست كه نظم سيستم را 
نگسلد و حتي كوشش كند كه در زينه هاي باالتر از پنجاه ؛ بدون تحليل و ياد گيريي نهايي مسايل ؛ 

 ! يك  زينه باالتر هم خيز نبردارد 

حظهء فوق العاده جدي  و حياتي ، اينجانب  براي خوانندهء كنوني سخت خطير و بنابر همين مال
 به  باال نروم  و  فرصت تنفسي براي وئ فراهم كنم كه 101ء حتي ُكشنده تشخيص دادم كه از زينه

  !بتواند ؛ خويشتن را آمادهء پيمودن  زينه هاي  باالتر ديگر سازد 
امر  زايدي بود ؛ معهذا نبود سيماي مجملي از » زينه ها« ن از احتماالً با اين مالحظه ؛ فهرست داد

 !اثر در چنين مكان هم ؛ تبعاتي دارد كه نميتوان آنها را محاسبه نكرد
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 هدف بـر   پرتوي

  
  

  چرا 
   ؟» جهان شناسي «  
  
  و چرا  
  ؟؟ » جهان شناسيي ساينتفيك« 
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  : دارد در طبيعت حيه ؛ دو قطب  متقابل  و متضاد  وجود 

در يك قطب  ؛  ددان  درندهء گران شكم  و سبك مغزي  چون  شير و پلنگ  قرار مي 
گيرند كه معموالً موجوداتي چون آهوان نازنين  را  شكار مي كنند ؛  با  لذت هرچه  تمام آنها 
 را  پاره پاره و لقمه لقمه مي سازند ؛ بعد عاروق مي زنند و مغرورانه گشت و گذار و مستي  و

  .خواب  نموده  خويشتن  را  به  اشتهاي شكار ديگري  ميرسانند 
در قطب ديگر ؛ موجودات  سبك شكم  ولي گران مغزي  وجود  دارند كه اساساً  از ميان 
همان موجودات  شكارشونده  و آسيب پذير تكامل يافته  اند ؛  لذا  به طور غريزي  به  

 و حال و آينده  انديشه  مي كنند و حيات  و سرگذشت و سرنوشت  همنوعان خود  در گذشته
  گره  خورده اجتماع بودن  و  در شناختنو   دانستن    و   كنجكاوي  و پرسشمماتشان  با 

  .است 
  . ما  ـ  من و تو ،  بشر و آدم ـ  از اين  قطب  اخيريم  

  !آيا ممكن است  طور ديگري باشد ؟
  :معهذا 
ر تهء چاه  يا  تنگناي دره  متولد شود و همانجا  بميرد ؛  آدمي كه  محكوم است دبينشآيا  

 فاتحان فضا ـ مانند آنان كه  به سطح كرهء ماه قدم گذاشتند و يا  دانش ها و بينشبا ) مثالً ( 
  !فنون اين  قدم گذاشتن  را  فراهم كردند  ـ  برابر و يكسان است ؟

***  
؛ تشخيص كننده  و درمانگر تمامي  بيماري ... آيا دكتور متخصص دندان  يا  زيباييي بيني 

  !هاي  ممكن  يك  فرد  بشر  بوده  مي تواند ؟
***  

 مانند خود فرد بشر ؛ يك اندام و يك ارگانيزم نيست و چنانكه  افراد  جامعهء بشريآيا 
  !تشكيل دهندهء آن  بيمار مي شوند  ؛ جامعه هم  نمي تواند  بيمار شود ؟

بشري  بيمار نيستند و چه بسا  بيماري هاي افراد  ؛ معلول بيماري آيا در واقع ؛ جوامع 
  !هاي  اجتماعشان  نيست ؟؟

پس تكنيك ها  و دانش ها و مهارت هاي تشخيص  و عالج  بيماري هاي اجتماع بشري كدام 
  ها  اند  و در كجا ها  بايد  جستجو گردند ؟؟؟
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و  تأليف  اثري  مي باشم كه  به  نظرم  جايش  ـ  نزديك  به  يك  دهه است كه  در دغدغهء  تدوين 
دست كم  در كشور من ـ  خالي است  و  نپرداختن  به آن فاجعه اي خواهد بود  ؛  تقريباً شبيه 

 90 ميليون سال پيش طئ تصادم  يك سنگ عظيم آسماني  با  كرهء زمين ؛  روي داد و 65رويدادي كه 
د ؛  اما ميسر نبود  از اين اتفاق  بي نهايت  بزرگ و  داراي  عواقب  فيصد  موجودات  حيه  را  نابود  كر

 اي قابل ادراك و  احساس  و  استفاده  براي  موجودات آينده  و  منجمله  بشر   ياد وارهبيحد زياد ؛  
  ! (*)بر جا  ماند 

 شد كه اين ميسر نمي» قرون وسطي  « يلاوا يا درست شبيه فاجعه ايكه از لحظهء پيدايش بشر تا 
موجود سرگذشت و تطورات عطفي  در عمر نوعيي خود را  ؛  با  دقت  و  روشني طومار كند و  به 
آيندگانش ميراث گذارد  تا آينده گان  با  بهره وري  از آن ؛ راه هاي  طئ شده  را  باز و  باز و  باز  

باز و  باز و  باز  متحمل     را طئ  نكنند  ؛  گمراهي ها و  فالكت هاي  تحمل شده  و  شناخته شده
  .نگردند و  به آزمايش  نگيرند  

  !يا شبيه  با  بسا  فاجعه هاي ديگر از ديد  هر كدام ما 
  .گفتم  » نپرداختن« از فاجعهء 
  ! به  اين  مهم  نيز  ـ  دست كم  براي من  ـ  فاجعه  بود و هست پرداختن در حاليكه 

  : چند گانه  دارد كه فقط يكي از آن ها را  اينجا  در ميان مي گذارم و اين قسمت فاجعه  ؛  ابعاد  
  :اين  بعد عبارت  است  از اينكه 

 شود و  توسط آنان  فهميده چنين كوشش و تالش و  تپش و  ثمر و  مراد و  مقصود آن ؛  بائيست 
  .  باشد  استفاده دريافت وكه  برايشان و  به آدرس شان  تدوين  و  تقديم  مي گردد  ؛  قابل 

  

  :اولين مشكل غول آسا 
  :» فهميدن و فهماندن « مشكل 

  
 است ؛  با  همنوعش  عالمات و اشارات طبيعي هر موجود حيهء عالم  به طريقي ويژه كه  شامل 
  . و احياناً  با  برخي انواع ديگر ارتباط  برقرار  ميكند 
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لغات و اشارات اقيانوس ها  ( عالمات محدود طبيعيخوشبختانه  بشرِ نوعي مؤفق شده است ؛  به جاي 
كه  پاسخگوي نياز هاي حياتيي او  و  نوعش نبود و  نمي توانست باشد  ؛  براي خود  ... ) و جنگل ها 

 اشارات را  طور قرار دادي  ميان افراد  و  به وجود آورد ، اين عالمات وعالمات و اشارات ثانويه 
  ! دامنه گسترش بخشد جوامع خود  ؛  بسيار پر

 ؛  از حروف الفبا و  اعداد و عالئيم حسابي گرفته  تا  كلمات بشري يا  سيستم عالمات ثانوي 
« ها  و » ترم « ادبي و هنري  ؛ و كُود ها و اشارات  اختصاصي  در  رياضيات و  هندسه و  مثلثات  ؛ و 

  هاي  برنامه نويسي  براي كمپيوتر ها  و  ويژه زبانها  در علوم تخصصيي گوناگون ؛ و  تا  » اختصار
  .اشارات رمزيي  اطالعاتي  و  مخابراتيي خاص انكشاف  يافته است 

 كه مطالب و اتفاقات و عالمات بشرياما  مصيبت آور است كه اين انكشاف و گسترده گي 
 آنها  افاده  قانونمندي ها و جريانات و اطالعات جهان بشري  ـ در سطح امروز ـ  مي تواند  توسط

شود  ؛  مانند  پول و  دارايي و  ثروت مادي ؛  بيشتر در اختيار و  در دسترس اقشار و گروه هاي 
محدودي است  و  توده هاي ميليونيي بشري در سراسر جهان  و  به ويژه  در سرزمين هاي عقب مانده  

  .ابل محاسبه  هم  ندارند  و عقب زده و  عقب نگهداشته شده  ؛  بر آن  احاطه  نه كه دسترس  ق
مثالً  يك مفهوم  بسيار  بزرگ  و  پر شاخ  و  برگ  و  پر اثر  و  بال و  مرگ  در  دنياي  معاصر  ما  

  :وجود  دارد كه  با  دو  عالمت  تركيبي  افاده  مي شود 
  . » جنگ سرد«  ـ 

  .ستمي  بود  يك بليهء آفت زا و  مرگبار نيم قرنه  در جهان  قرن بيجنگ سرد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
جهان شناسيي ساينتفيك از جمله به وضوح تمام نشان خواهد  داد كه همين اكنون  نيز (*)  

  !  كرهء زمين  ، بشريت و حيات در معرض يك چنان خطر ماورا عظيم است 
ين  داخل شود  و  احتمال آنكه  حتي آني ديگر  يك سنگ  يا  سيارك عظيم آسماني ؛ به جوِ  زم

مين  در  نتيجهء حرارت و  فشار قياس ناپذيري  كه  ايجاد  مي زدقايقي پيش از رسيدن خودش  بر 
ل اشتعالِ  نه فقط درجه اول  درين كرهء خاكي را  به بكند ؛  تمامي جنگل ها  و  تمامي مواد  قا

  !آتش  مبدل  سازد ؛  طبق يافته هاي ساينتفيك  بسيار  باالست 
 فيصد  بشر و مدنيت هاي آنرا  100 فيصد حيات  و  90نين رويدادي   باالخره  دستكم  همان  چ

  !   نابود  خواهد ساخت 
جهانشناسيي ساينتفيك  همچنان مبرهن مي دارد كه  بشر امروز و فردا  تا  چه حد  مي تواند ؛ 

ي  از  شرايط عيني  و  ميسر  و  نيروي مقابلهء  پيروزمندانه  با  چنين خطرات را  ـ  تحت  مجموعه ا
ميسر آمدني ـ  ذخيره  و  متمركز كند  و از يك چنين  خطر آسماني  هم ؛  خود و حيات  و  زمين  را 

  !محافظت  نمايد 
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اين آفت  تقريباً  همانند  آن  سنگ  عظيم آسماني  ؛  بر فراز  سرِ  بشريت  چرخيد  و  چرخيد  و  
فرود آمد ؛  تباهي هاي  نهايي  را  بر اين ) افغانستان (   سرزمين  من  چر خيد  و   سر انجام  در

سرزمين  و  مردمان خواب  و  نيمه خواب  و  از همه جا  بيخبر آن  تحميل كرد  و  خود  در همين 
  !يافت »  خاتمه « سرزمين  ُگم  و گُور  شد  و  به عبارت ديگر 

فغانستان  استعداد و امكان آنرا كه  باالخره  مفهوم  و  چنين نيست كه  مردم  و به ويژه جوانان ا
  .  را  در يابند  ؛  دارا  نيستند جنگ سرد   حقيقت:  پس منظر و ابعاد و آثار  و  خالصه  

يا  ادبيات ساينسي ـ  ( عالمات كاملهء قرارداديمگر متأسفانه  ناتوانيي مزمن  در دسترسي  به 
ـ  با آن  افهام  و  تفهيم  ميكند  ؛  از ! بشر پيشقدم  ـ  از اين لحاظ كه  امروزه  ) فلسفي ـ سياسي 

از سوي ديگر ؛ موانع عظيم  در پيش پاي  و .. .. يكسو  و  باور ها  و  سنت ها  و  سياست ها  و  شيطنت ها 
  !مقابل حواس  و  دريچه هاي دماغ آنان قرار داده است 

من  ؛  امكان نداريم  كه  همچو  عالمات  و  مفاهيم  را  ـ عمق  فاجعه  اينجاست كه  من و امثال 
چنانكه شايان است  ؛  نه  در سرا پاي جامعه ـ كه  در بخش قابل توجه آن  ـ  حتي  با  دشواري ؛  

ي   همزباني يا  همان افهام و تفهيمي تعميم  و  ترويج  دهيم  تا  اين  پيش شرط  يعني  ارتباط  
  .را  ميسر گرداند مطلوب  و  الزامي  

از ديد جهاني و تحقيقي و منطقي و حتي من و امثال من  ؛ در همين حال  ناگزيريم ؛  

 به مسايل و مطالب  بپردازيم  ؛  چرا كه  تمامي اين  اتفاقات  و سرگذشت ها  جنبه  و رياضيكي 
هم  بي    رياضيات  طبيعت  را  داراست  و  با  قوانين  وتمام جهاني  و تمام تاريخيخاصيت  و  معناي  

  . چون و چرا  در پيوند است 
 من چه خواهد  بود  و چه مي  عبارات اين واقعيت كه برداشت مردمان  من ؛  از  بدينجهت  ؛

تواند باشد  ؛  پيوسته همانند خنجري قلبم  را  شگافته و  چون ضربت  پتكي  مغزم  را  تاريك  و  سياه 
 قريباً  همه آزمون هايي كه اينجا  و آنجا  انجام  دادم  ؛  يكسره  صحت  و  كرده است  ؛  به ويژه كه

  .سماجت  نگراني  هايم  را  تأئيد  مي نمايد 
  :  بر گرديم  »   جنگ سرد«به همان مثال 

ماحصل  تمامي فورمول هاي رياضياتي  و  معادالت ساينتفيك  در مقياس كرهء زمين  نشان مي 
بود كه  بر افغانستان »  جنگ سرد « !   قرن بيستم  فقط  اين بالي آسمانيي 90 و 80دهد  كه  در دههء 

  . نازل  شد و  عواقبي را كه  من  در  پئ اناليز آن ها  مي باشم  ؛  به وجود آورد 
حاد ال« و  »  كفر « با  »  اسالم « و  »  ايمان «   نبرد ،»   ساله 14جهاد « ،  »  انقالب كبير ثور «  لذا 

، مبارزه  براي تحميل خط ... و حتي انتقامجويي ها و  انتقامگيري هاي پاكستاني ها  از افغان ها »  
 بودند كه عمداً  يا  غفلتاً  به  جاي اين  مفهوم  فرعي ديورند و غيره  ؛  توهمات عوضي  يا  چيز هاي

  .اساسي  ؛  به كار گرفته  مي شدند  و  به كار گرفته  مي شوند 
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ا  ؛ آيا  مي توان  ـ  و در صورت پاسخ مثبت  ؛  تا چه حدي مي توان  ـ  مردمان كشور و  ام
بيشتر  محروم  و  »  باشنده گان « سرزمين بدوي  و  عقب نگهداشته  شده اي مانند افغانستان  ـ  به ويژه 

  ساينتفيك  به  سطح و  مظلوم  نوار قبايلي  و كوچي ها  ـ  را  به ريشه و  اساس چنين مفهومي  علمي

   ـ  يعني قرن  بيست و يكم  ـ  رسانيد ؟عصر
 قرن پيش  زيست  مي كنند  و  نيرو هاي 10 تا 5در حاليكه  اين  مردم  دست كم  در زماني  

  براي حيات  و  زنده گي  و  عاقبت ساعته  سعئ  مي ورزند كه  24شيطاني  با  تمام قوا و ذرايع 
خالصه  شود  ؛  عالماتي كه  نه  معناي  زبان  و قوميت   و  دين و   كفر عالمات آنان  فقط  و  فقط  به 

آن  را  بدانند  و  نه مصداق آن  را  ؛  و  بخصوص  از دين  ـ  يعني اسالم  ـ  هم  فقط  همين  را  
ي  برادران  ؛  جز خود  ؛  همهء جهانيان  ـ  و حت»  فتوا هايي « مدنظر  داشته  باشند  كه  با  اشارات  و 

يعني  پسران  پدر و  مادر خود  ـ  را  كه  اندكي متفاوت  از  سليقهء آنان  و  پيشوايان  شان  انديشه  و  
گويان  بكشند  و  سر  ببرند  ،  دختران ،  زنان  و  اوالد شان  را   اسير  و   »  اهللا اكبر « عمل  مي كنند  ؛  

.... ( شمرده  و  طبق احكام  شرع؟ ميان خود و »  غنيمت « يشان  را برده  كرده  و  مال  و  دارايي ا
  .قسمت  نمايند )  نماينده گان اهللا ؟ 

  :  لذا براي آنان  نه  عالمات و مفاهيمي  معنا و  مصداق  دارد چون 
«   ،  » ISIاس آي ـ . آي « ،  »   و روند هاي مافياييمافيا « ،  »  جنگ سرد «  ،  »  گلو باليزم «  
امپرياليزم «  ،  »  امپرياليزم  اقتصادي «  ،  »  استعمار و  نو استعمار «  ،  »   CIAاي  ـ .  آي . سي  

مسابقات « ،  »  بفر ايريا  و  بفر استيت «  ،  »  موقعيت جيو پولتيك و  جيو  استراتيژيك « ،  »  اطالعاتي 
بحران هاي ادواري و  ساختاري سرمايه « ،  »  اي مخفي جنگ ه« ،  »  اردو هاي اجير « ،  »  تسليحاتي 

،  »  در آمد ملي « ،  »  ارزش اضافي « ،  »  نيروي كار «  ،  »  منابع مواد خام  و  بازار ها «  ،  »  داري 
ده عقب مان«  ، »  تورم  پولي «  ، »  تعادل يا كسر  واردات و  صادرات »  «  خط فقر « ،  »  عايد سرانه «  

توليد و  «  ،  »  صنايع سنگين  و  زير بنايي « ،  »  صنعتي شدن و زراعت  مكانيزه « ،  »  گي و  پيشرفت 
»  نيرو هاي  نفوذي « ي واقعي  ،   »استقالل و حاكميت ملي «  و حتي .... » عرضه و  تقاضا «  ،  »  توزيع 

  ...» دولت هاي دست نشانده « ،  
  ات  ابر قدرت هاي جهاني  ؛  قابل فهم است  ؛  نه مسابقات و  منازع

از لحاظ ( ؛  سرزمين هايي استراتيژيك ...  كه ميدانش مانند ميادين  بزكشي و گالدياتور جنگي 
  ! نظير افغانستان  بوده  ،  هست  و  خواهد  بود ...)  سوق الجيشي و مردم شناسانه و  روانشناسانه 
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 3 (  در واقع  از  فراز اقيانوس ها  بر مي خيزند و گرمجبهات هواي سرد درست مانند آنكه 
زمستان باشد   يك سوي  استواي زمين به هنگاميكه در حصه كرهء زمين اقيانوس است  و 4بر 

؛  از ميليون ها  مايل دورتر  به فضاي  اين سرزمين ها  سرازير  )  سوي ديگر آن تابستان  ميباشددر  ؛
  و  سيل و توفان  ببار مي آورند  و  يا  از  شدت گرما  همه چيز  را  خشك  مي گردند  ؛  يا  مي بارند
  .مي كنند  و  مي سوزانند  

 ؛ در عصر تمدن صنعتي و گرم مداخالت مخرب بشري بر طبيعت در اثر طبيعياين پروسه هاي  
اپذيرتر هم  به مراتب پيشبيني ن » گاز هاي گلخانه اي« شدن عموميي كرهء زمين در نتيجهء تراكم 

  !گرديده است 
 ولي هنوز ؛ عقل اين مردم  در چشمان شان است و  فراتر از خانهء خود  و  محوطهء همسايه 

علت  در درون خانهء خود شان  بايد چيزي  را  ديده  نمي توانند  و حتي  وسوسه  مي شوند كه  

   :باشد
 آن خواهر  پا  از  دايرهء عصمت و فر  ورزيده  ،ـ  اين برادر ناسپاسي كرده  ، آن  برادر ُك

طهارت  بيرون نهاده  ،  حرمت  عبادتگاه ها  و  زيارت ها  به  جا   نمي شود  ،  نيت ها   بد  شده  ،  ايمان 
ست شده ها  س!!!....  

ثله  و  پريشان  و آواره كرد  و  نماز هاي حاجات  و  قرباني شت  و  مسخ  و  مپس بايد جمعي را ُك
  !   صدقات  به جا آورد  تا  وضع  درست  شود ها  و

در عقل مردم  بدوي ،  مردمان هزاران و  ده ها  و  صد ها  هزار سال  پيش همانقدر بود كه 

اينان  ممكن است موتر  بينز و .   در همان  دوران ها و  عهود  ؛  امروز هم چنان اند جامانده گان 
 است  با كمپيوتر  و  انترنيت  سر و كاري  داشته  ؛  پروگرام هاي كاديالك و كروزين سوار شوند و  ممكن

را  قضا  نكنند  و  ممكن است  دم  از  ماهواره  و  انرژيي اتومي  هم  ) پورنو گرافيك ( » الفيه شلفيه « 
  !بزنند  ؛  معهذا  همان  مي باشند كه  امثال  شان  هزار ها و  ده ها  هزار سال قبل  بودند 

  .   در هر  عصر و  زمان  فرق  ميكند شاخص هاي بشر بودن  البته
موجوداتي كه كمر  نيمه راست كرده  ،  سنگي از  زمين  بر مي داشتند  و  به سوي  عصر حجردر 

 بودند  ؛  چيزي كه  امروز خيلي از  شادي ها  و  بشر  ؛  در معناي كامل كلمه  هدفي  پرتاب  مي نمودند
  .  انجام  ميدهند بشر ماقبل اوليهبيشتر و  بهتر از آن  حيوانات ديگر حتي  

  تغيير نمي كرد  و  بشر  تكامل  تند و سريع  نمي داشت ؛  اكنون شاخص هاي بشر بودن هرگاه  
  .  شمرده  مي شدند  بشربائيست  همهء اينگونه جانوران  

رهه اي  رهه اي  تا  ب بحتي در همان عصر حجر ـ  ازبشر بودن  و  بشر شدن  اما  شاخص هاي  
  .  ـ  بسيار تغيير كرد  
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  به  پايان راه  نرسيدند  ؛  منجمله  گونه اي  موسوم   بشر شوندهچنانكه  گونه هاي  زياد  موجود  
باالخره  در  يك  شيب و فراز  تكاملي  ؛  ياراي  ايستاده گي  نياوردند  و  همين ده  »   ها نئاندر تال«  به

  .هزار سال  قبل  به  طور نهايي  منقرض گشتند تا  بيست  
به همين سلسله  در عصر امروز ؛ آنچه  بشر را ـ  در آخرين تحليل  ـ از ساير حيوانات جدا  مي 

  يافتنش  از  هستي  به  معناي  پهناور آنست ،  تواناييي آگاهيتواناييي سازد  و  استقالل  مي بخشد  ؛  
  ! !  استاوجهان شناس بودن  

امروز  هر  پرنده و چرنده و  درنده اي  مي تواند  تشخيص دهد كه  لقمهء لذيذ و  ايده آل در 
خويشتن  را  با   ارتباط نيست كجاست و  چطور  به  دست  مي آيد  ؛  ولي هر جانور و حيواني  قادر  

در حول  چنين  و  عملكرد هاي زيستيي خود را   كند كشف و درك تمام جهان  و  با  تمام هستي  
  .معرفتي  ساماندهي  نمايد 

  ؛  موجوديست   استجهان شناسموجود  لذا  بشر معاصر ـ  حتي در تحليل ساده و مقدماتي  ـ  
  . دريابد )  و  بايد ( كه روابط متقابل خويش  با  تمامي  هستي  را  مي تواند  

  با   مضر خويش و  مفيد  و  و  نخواسته  خواسته و و آشكار   پنهان   روابط دريافتن  درين ميان  ؛ 

به ويژه  در حيطهء  اجتماعات  بشري  (   و جريانات آن  كرهء  زمين گسترهء  محدود  و كوچكي چون
 باشد  و  واقعاً  بشر امروز  و  عصر  ؛  براي  بشر  ـ  براي كسي كه  واقعاً  بشر)   ها سياستو  منجمله 

 ؛  پيش پا  افتاده  و  بسيط  و    مي بايستي  هم  چنين امري   افتاده  ايست  و ـ  امر  پيش پا امروز  باشد
  !ساده  باشد 
  :  ـ  صرف نظر  از  داليل و  توجيهات آن  ـ  يعني عقب مانده گي لذا  

  . ـ پرت بودن  و  غافل بودن  از دنيايي كه  اآلن در آن زيست  ميكنيم  
  ن  با  هوايي كه تنفس ميكنيم  ؛  يعني قادر نشدن  به  ارتباط يافت

مر مان  را رقم  مي زند  ؛ با زماني كه ع  
 مي گذرد و خواهي كه  در تمام ربع مسكون زمين)  هايي سياستعمدتاً  با  ( جرياناتي  با 

  .نخواهي زنده گي  و انديشه  و  فرهنگ  و  بود و نبود  ما را  متأثر  مي سازد 
  :  يعني صر ماعقب مانده گي در ع!  آري 

و منطقوي بودن ، از ديگر همنوعان  ومي  و قبيلوي بودن ، ب ـ محلي بودن ، قومي
ـ چه دوست ؛ چه دشمن  و چه بيغرض  ـ  غافل  و  بي اطالع  و  با  آنان  بي ارتباط  و  

  !بي تفاهم بودن 
  :   يعني عقب مانده گي در عصر ما
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ر  و  وم  و  بر پيلهء  انفراد  و  سكت  و  بـ جهاني نبودن ، جهاني نيانديشيدن  و د
  ! جنگل  و  مغارهء بالفصل خود  خزيدن  و تنيدن 

  :  ـ  در عصر ما  يعني حيوان مانده گي :  عقب مانده گي ـ  و  ببخشيد 

ـ جهانشناسي  و جهانبيني  نداشتن ؛  و ضد جهان نگري  و جهان بينيي ساينتفيك 
  ! بودن 

  : عصر ما  يعني عقب مانده گي در 

   !غريزي رفتار كردنـ فقط 
،  سود آور  يا    نخوردني  ـ  فقط  همهء  جهان  را  سياه  يا  سفيد  ،  خوردني يا

  !ديدن ...  خوب  يا  بد  ،  خدا  يا  شيطان  ،  كفر  يا  ايمان  زيان آور ،
  

  از ساده گي  و  معصوميت 
  :تا  ددمنشي  و  بال آفريني 

  
  دا و  شيطان  در ميان آمد  ؛سخن  از خ

را  در ) *(* نيكوست حتي  براي رفع خستگي هم  كه  شده  ؛  داستانك  مثنوي  موالناي  بلخ 
  :ي چوپاني كه  با  موسي رو برو  شد  ؛  مروري كنيم  »خداشناسي و خدا پرستي « بارهء  

  !اله اي خدا  و اي  :  ديد موسي يك شباني را  به راه     كو همي گفت 
    تو كجايي ؛ تا شوم من  چاكرت       چاروغت دوزم  ، كنم  شانه  سرت     
  ! جامه ات ُشويم ، شِبشهايت ُكشم      شير  پيشت  آورم  ؛ اي  محتشم       

  گر ترا  بيماري اي  آيد  به پيش      من ترا غمخوار باشم همچو خويش
  قت خواب آيد ؛ بِرُوبم  جايكَتدسَتكَت  بوسم  ،  بمالم  پايكَت       و

  گر ببينم خانه ات را من ؛ مدام       روغن و شيرت بيارم صبح و شام 
  هم  پنيـر  و  نان هاي  روغنين       خمره ها  ، جغرات  هاي  نازنين

  وردن تمامسازم و آرم  به پيشت  بر دوام        از من آوردن ، زتو ُخ
  !اي به يادت هئ هئ و هيهاي من  !       اي فداي تو  همه بز هاي  من
   ؟با كي هستي اي فالن:گفت موسي      زين نمط بيهوده ميگفت آن شبان

   ...با آنكس كه ما را  آفريد       اين زمين  و چرخ  از او آمد پديد : گفت 
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يك بعدي  بوده هم  تفسير  موالنا  و  هم  تفاسير  و  برداشت هاي  سايرين  درين  باره  ؛  پيوسته  
است و آن  تائيد و  تأكيد بر صدق و صفاي چوپان  در قبال معبودش مي باشد ؛  تا  جايي كه اعتراض 

اينها  ناداني است  و خدا چنين كوچك و  همگون  و  هم :  موساي پيغمبر  بر چوپان مبني بر اينكه 
  .طا  و گناه  تلقي  مي شود تو  نيست كه  مي پنداري ؛  بيجا و  بلكه خ »  خال و عم« خصلت 

 بايد با  صراحت و قاطعيت خاطر نشان ساخت كه اين تعابير و تفاسير هيچ كدام 
غلط نيستند ؛ مشروط بر اينكه دين و خداي بشر ـ چنانكه شائيسته و بائيسته است ـ  

  . او  باشد  شخصي و درونييكامالً  امري 
  غير چوپاناني ؛  با  چنين باور ها  و  خدا هايشان  در ولي  وائ  به روز گاري كه  چنين چوپانان  و

صدد  بر آيند كه خود را  به زور شمشير و انواع  وسايل جبر  و  بيداد  ؛  بر ديگران ،  بر جوامع  و كشور 
ها و  قاره ها  تحميل كنند  و  جز خود  ؛  همهء ديگر انديشان  و  ديگر باوران  و خدا پرستان ـ  با  نام 

  و صفات ديگر ـ  را  ؛  به تيغ  و  تير ببندند  و  به دار و گيوتين  و  زنجير  و  زندان  بسپارند  ،  زن ها  ها
و  اوالد  صغير شان  را  كنيز  و  برده  و  غنيمت خود  سازند  ، خان و  مان  و  باغ  و  مزرعه  و كشور و  

  ! يا  قابض و  متصرف گردند سرزمين  شان را  ؛  يا  به آتش و خرابي  بكشند  و 
ـ وائ  بر روزگار و  روزگاراني كه  چنين چوپانان و  غير چوپاناني ؛  نسل پئ نسل در همين 

نه  تنها  به  حقايق طبيعت  و  هستي  و  .   كنند  تحجرحالت و  در همين حدود  باور ها و  انديشه ها  
  نداشته باشند  بلكه تالش نمايند  تا  همه آنچه را كه تطور  و  تكامل  حيات و  بشر  ؛  توجه و اعتنايي

طئ  زمانه ها  و  اعصار  روي داده است  و  روي مي دهد ؛  با  همان  مغز و كلهء  سنگ شده  ؛  سبك و 
  . سنگين  نموده  سياه  يا سفيد  ، گناه  يا  صواب  ،  حق يا  باطل  تلقي  و حكم  بدارند 

  
  ـــــ ــــــــــــــــــــ

موالناي  بلخ  و  هر شخصيت  نابغه  و آفرينندهء گذشتهء بشريت ؛  لزوماً از همان لحظهء )  *(*
نطفه بستن در شكم مادر تا  پايان حيات  يك  پديدهء سفت  و  جا  افتاده  و  تمام  و كمال  تغيير 

  . طلقاً  نمي توانند  بود  ناپذير  نبوده اند  و  نمي توانسته اند  باشند  و  از اين  به بعد هم  م
 رسيده  و  ديگر تمام  جهاني  و  تمام كمال عقليبدينجهت ما از موالنايي سخن ميگوئيم كه در 

 صد سال پيش است  و  نه 8انديشه و احساس ميكند  و علي الوصف اين مالحظه  هم ؛ آدم  كائيناتي
  !آدم امروز  
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طبق منافع   و  ابر قدرت هاي شيطانيي جهان ـ وائ  بر روزگار و روزگاراني كه  قدرت ها 
و  مقاصد دور و نزديك خويش  ؛ حسب  پالن ها  و  پروژه هاي  مخفي  و  نامرئيي  سياسي  و  

؛  براي چنين  توده هاي چوپان  و غير چوپان  دام جاسوسي  و  نظامي  و  استراتيژيكيي خود  
درسه ها  به وجود آورند  ،  پيشوايان  و  ها  بگسترند  ،  سياست  ها  و  فلسفه ها  و  م

سازماندهان  و  قوماندانان آماده  كنند  ،  از آنان  ـ  و  به ويژه  از  متحجر ترين  و  متعصب 
ترين  و  پر عقده ترين  و  بيمار ترين ايشان  ـ   تنظيم ها  و  احزاب  و  مليشه ها  و  لشكر هاي  

  و كارنامه هاي  غير جنگيي خطرناكتر از جنگ خويش را  ؛  اجير  به وجود آورند  ،  جنگ ها
  !!توسط آنان  به  پيش ببرند 

گفتيم  ؛  بر » وائ « فاجعه اينجاست كه  تمامي اين  روزگاراني كه  نسبت  به آن ها 
  ! سرِ ميهن  و  مردم  من آمده است 

گري  هم آمده است  ؛   لذا  فاجعه  دي چنين روزگاراني  بر  سر كشور ها  و  مردمان فراوان!  نه نه 

 هم اكنون مردم  و سر زمين من ؛  غرق  و  اسير  يك  چنين  روز بر عالوه ؛  اينجاست  كه 
  !ـ  مي باشد گاراني  ـ  به ويژه  در صورت  و  هيأت آخرين آن  

» كمونيست  « و  نوكران»  اشغال  افغانستان  توسط  ارتش سرخ  شوروي «  آيا  مؤلفه هايي  مانند 
و  باالخره  زرخريد آن  ؛» مجاهد « و  مزدوران » نجات افغانستان توسط ارتش امريكا «  آن  و  باز 

( اشغال واقعي و  همه جانبهء افغانستان آسيايي  به واسطهء پيمان نظامي اروپايي انتالنتيك شمالي 
ك  و  رياضياتي  چگونه  مي تواند  مقايسه  با كسر و جذر هاي معين ؛  طبق خرد  علمي  و  ساينتفي)  ناتو 

  و  معادله  گردد ؟ 
چطور است كه جهاد مقدس اسالمي و الهي  بر  مرد و زن  و حتي كودك افغان  و  تمامي 

( ي همسايه و همپيمان در ميان است يك كشور غير اسالميمسلمانان جهان ؛  در يك  مورد كه  پاي  
  مي باشد  و ثواب جنت فردوس دارد  ؛  ولي در موردي كه  پاي فرض عين؛  ! ) يك طرف جنگ سرد 

فساد في ؛ چنين جهادي  ! ) طرف ديگر جنگ سرد (  در ميان است  كشور غير اسالمي43 تا 36

   وغيره است ؟االرض و جنايت و تروريزم 
و  جاده ـ در اساس و  قاعده ـ  چيزي جز  راهسازي  » ! جهاد اسالمي« اين  مگر نه  اينست كه 

  !   نبوده  است ؟ اشغالگران دور تر و بيگانه تر و كافر ترهموار كنيي ابليسانه  براي
ـ » جنگ سرد « مگر نه اين است كه  تمامي اين سناريو ها  ؛  صحنه ها و  پس صحنه هايي از همان 

   هم خوانده  مي شود  ـ  بوده اند ؟م سوجنگ بين المللي كه 
و  ساده گي  و  تخدير شده گي  و  تحميق شده گيي ما  درين رابطه  ؛  ال آيا  در مورد  ناداني  

  :اقل سخن  اقبال الهوري  مصداق ندارد كه  اگر 
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  اسالم  به  ذات  خود  ندارد  عيبي      هر عيب  كه هست در مسلمانيي ماست             
 برحق پنداريي  مراد و  درك  علي الرغم معصوميت  و ( و مسلمانيي جهادي و  جهاد اسالميي ما  

ي ذات  جز بي عيبي« ؛ ) ما ولي نا آگاه و آرمان زنان  و  مردان  و  جوانان رشيد  و  دلير  و  پاكباز  
نبوده  »  جنگ سرد« و  پوشش  همان  داشته است و  لذا چيزي جز شعار و پرچم » هرعيب « ؛  »  !اسالم
  ! است 

  :نما  ؛  به چنين راحتي  نيست كه » شبان « ن موجود چرا  امروز ؛  ديگر پيشامد  چنا
  اي موسي ؛ لبانم   دوختي       وز پشيماني تو جانم سوختي : گفت      
  جامه را بدريد و آهي كرد و تفت      سر نهاد اندر بيابان  و  برفت     

بالفاصله و  بدون يعني ديگر چنين  داعي و مدعي ؛  قانع و پشيمان پئ كارش نمي رود  ؛  بلكه 
گفتگو  شمشير  بر مي دارد و  موسي را شقه شقه ميكند  ؛  يا  بمب  به كمر مي بندد  و  موسي  و  هزاران 

  !نا آگاه و  بي خبر از همه چيز را  منفجر  و  خاكستر  مي سازد 
  :فاجعه اينجاست كه موسي همان است كه  بود  

 شبان ـ رمه اي ؛ و برجامانده  در عصر شبان ـ رمه ايعصر   معترض بر ناداني  و  بالهت  شبان 
ء هستي ؛ كه بشر نوعي  هرچه  ؛ براي  اصالح  توهمات  بدوي اش  نسبت  به  حقيقت خدا و آفريننده

  دانشمدار تر  مي شود  ؛  از شناخت و رويارويي  با جالل و جبروت آن ؛  ناتوانتر مي گردد ؛ 
  بر ناداني  و  بالهت  شبان  برجامانده  پروتستانتزين  معترض  و  موساي امرو:  و مهمتر از آن 

   نسبت  به جهان  و  عصر  و  همنوعان  امروزي اش  ؛  مي باشد  و  به مقصد شبان ـ رمه ايدر عصر  
  !و  دانش  او  تالش  ميكند   و  اعتالي خرد و بينش  و  بيداري  و  دماغ  روشنگريي ذهن 

  ! امروزين ؛  ديگر  حقيقتاً  همان  شبان  نيست »  شبان «  ولي 
گرگ درنده ايست  ابليس زاده  و  استعمار پرورده  ؛ كه لباس همان شبان را  به تن كرده  و اداي  
همان شبان را  در مي آورد  و  در هياهو  و  غبار تيره  و  سياه  اين  ادا  و  دعوي  و  داد  و  بيداد  ؛  

ن  مي خورد  ،  نظم  و  نظام  دشت  و  دره  و  ده  و  شهر  و  ملك  و  ممالك و    مي درد  و خورمه
  !سمت و  سوي حركت و  بركت  عصر و  زمان  را  به  هم  ميزند 

 كه  ؛  اصالً  سر و كارش  با  شبان  نه  بلكه  با  گرگ درنده  و  نمي داند رمهفاجعه اينجاست  كه  
  ! بيرحم  و  سيري ناپذير است 

فاجعه  اينجاست كه  بيشترين بخش  بدنهء جامعه  و  سرزمين من  ؛  در چنگال چنين شباناني گرگ 
  با آن  رمه  نگهداشته شده  و  در حد  رمه گيدرون  ـ  معادل پلنگان به ظاهر ملنگ  ـ  در حالت  

  !برخورد و  پيشامد  شده است  و  برخورد و  پيشامد  مي شود 
  .   درازا كشيد باري ؛  سخن  به
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با  صرف نظر كردن  از تشبيهات و  تمثيالت و  استعاراتي كه  در فوق طرف استفاده  بود  ـ  و از 
فقط توجه مشخصات و امتيازات فرهنگ شاعرانهء شرقي اعم  از فولكوريك و  مدون  مي باشد ـ  و  

تضاد  جانكاه  افهام  رفتار    ؛  سخن  بر سر  اينست كه  ما  گداشتن  به  مفاهيم مطلوب و مقصود

   .و  تفهيمي  با  تودهء  مردم  خود  هستيم
 است فقير و محدود و مغشوش  زبان ها  و عالمات رايج  افهام  و  تفهيم  در ميان  توده  چنان  

  كه  مفاهيم  علمي  و حقايق  بر آمده  از البراتوار ها  و  معادالت  و  محاسبات رياضي  را  نه  مي توان
  . به وسيله آن  ها  منتقل كرد  و  نه  مي توان  در اين  ظروف  تنگ  و  اندك  گنجانيد 

 تحقيق  و  اناليز و البراتوار و در همين حال  اصالً  ممكن نيست  حقايق مورد نظر را  بدون 

 از  درون خرمن هاي  سر به فلك كشيدهء دروغ تلسكوب و ميكروسكوپ  و  محاسبات رياضياتي 
دغا  ،  از درون  سياهچال ها  و  نقب  هاي  تاريك زير زميني  ،  از ميان  سيالب  پر گند و الي و لوش و 

جهل مركب « اوهام  و خرافات كهن  و  نوين ،  از ميان اقيانوس قير و قطران  و  خاكستر  بي منطقي  و 
  !كرد كشف  و  برمال  و آفتابي  ؛  بيرون آورد  و  »  

  

  » ي سوخته نسل ها« از 
  :پيش تازنده  تا  نسل هاي  بالنده  و 

  
بازهم  ؛  در مورد  توده ؛ جاي شكر و احساس به راحت نفس كشيدن باقي است  ؛  معضله و تضاد 

  مي پندارند  ؛  حتي  افزونتر  و  به  برترو  درهم برهمي در ميان آنان كه خويشتن  را  از  توده  
  .مراتب  افزونتر  مي باشد 

ا جاييكه  بر خورده ام  و  نه  تنها  در سطح كشورم  ؛  بلكه  دست كم  در فضايي  به  گستره گيي  ت
زبان  بين الملليي  پارسي ؛  هزاران  فكت  و  مورد  عجيب  و  تأثر آور  و  گيچ كننده  را  درين  عرصه  

  . يافته ام  و  مي يابم 
  شامل  نسل  باالتر از من  ،  نسل من  و نسل  نزديك  مشخصهء  نخستين  اغلب  اين دسته  افراد  كه

به  من  مي شود  ؛  اين است كه  اينان خود را  عقل كُل  ، زبان  و  منطق  و  ميتود  محاسبه  و  قياس  و  
 استنتاج  و حكم  و  تحكم  خود  را  كامل  و شامل و  چون  و  چرا ناپذير  و  عقايد  و  قضاوت ها  و  افكار 

  .و  انديشه هاي خود  را  عين حقيقت  و  شناخت  و  معرفت  تمام  و كمال  مي  پندارند 
مشخصهء  دوم   اغلب  اين  دسته  افراد  اين است  كه  كوتاه نظر  و  محدود انديش  و  عجول  و  

  اين ريشه   رسيدن  به  و  در امر  مهمبيحوصلهنسبت  به  ريشه هاي  ژرف  حقيقت ها  و  واقعيت ها  

  .  مي باشند نا بردبار  سخت  ها
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زبوني  در مشخصهء سوم كه  شايد  دو  مشخصهء  باال را  هم  به مقام  فروعات خود  تنزل دهد ؛  
در حاليكه  حتي  .    مي باشد  هاي  ميسر  يا  زود  به چنگ آمدني» فرصت « قبال  منافع  و  هوس ها  و 
تحت ( قيق  و  درست آزمون شده  هم  هست  ـ  منافع  و مقامات و امتيازات به  باور عوام  ـ كه  باور د

 تضاد آشتي  ي حقيقت ؛با  حقيقت جويي  و حقيقت يابي  و  مبارزه  در راه  پيروزي)  هر شرايطي 
  .ناپذير  دارد  

ور   ـ  من  بدين  با!مگر اينكه  معجزه اي اتفاق افتد  و خالفش  ثابت گردد ـ  ... خالصه  
ي  ماقبل  نسل  من  ،   نسل من  و  ـ  تا اندازه اي ـ  نسل مابعد  »برتر از توده «  رسيده ام  كه  نسل 

  . هستند »  نسل هاي سوخته «  من  بالترتيب 
  ! ) هر  نسل  را  به اعتبار  زمان  ده سال  فرض  نمائيد تفاوت نسبي يلطفاً ( 

توهم  و   و  هوس و يأس موقعيتي  بودند كه  ميان  تالطم  اين ها  هنگام  جواني  و  توانايي در 

در حاليكه  دانش  و  بينش شان  .   پئ در پي ال اقل در دو دهه  ؛  مچاله و  تفاله شدند  شكست 
  و آنهم  مقلدانه  و آلوده  با  اغراض  و  مطامع  عجوالنه  و  وسوسه هاي  دروني  و  بيروني  كمترين

ها  باقي  »  هوس « ر نتيجه  خواست ها  ،  برنامه ها  و آرمان هاي شان  در  محدودهء   بود  و  دشديد
  .مي ديدند  و  سر شان  به  سنگ  ميخورد  »  يأس« مي ماند  ؛  لذا  نه چندان دير  ؛ 

البته  در پئ  تحقيقات  و  محاسبات مفصل  مي توان  دريافت كه  چرا و  چگونه  ايدئولوژي ها  و  
    . علم  و  عقل سليم بود  تا    توهمـ  ! اتيژي هاي اينان  بيشتر ـ  و آنهم  به  ناگزير ستر

 منجمله  شخصاً  در نشستي كامالً رسمي  و  مسؤوالنه اي حضور داشتم كه  يكي  از  بزرگترين 
مي اش  بت  رهبران زمان  ـ كه  به  بت  مبدل گرديده  بود  و  همين اكنون  نيز  نزد  باورمندان جز

  . مقدسي است  ـ  با  جمعي صحبت  مي فرمود 
او ؛ حسب اتفاق ؛  درين صحبت يكساعته  ؛  فكت هاي بسيار ـ  و چه بسا  باور نكردني ي ـ تأئيد 
كنندهء ادعاي باالي  مرا  در اختيارم  گذاشت  ـ كه البته  با  سطح عقلي  و  مجذوبيتي كه آنوقت  به  

  :م  دارا  بودم  ؛ كمتر  به  اهميت آنها  پئ  مي  بردم  ـ  يك مورد  قرار آتي  بود توهمات رايج  و حاك
در ميانهء فرمايشاتش كه  حول  دوستي افغان ـ شوروي  مي چرخيد  ؛  پرسشي  محبوب رهبر 

  :پرسش اين  بود .  مطرح  و  حاضران  را  مكلف كرد كه  پاسخ  بدهند  
  تاكتيك  است  يا  استراتيژي ؟ـ آيا  دوستي افغان ـ شوروي  
 ـ آنهم  در چنين پرسش و پاسخبيچاره ها  چه بسا كه  اصالً  به  .  لحظاتي  همه سكوت كردند  

  !سطحي  ـ  خو  نكرده  بودند  ؛  نه  اينكه  بپنداريم  متعجب  بودند  كه  اين چه سؤالي است ؟
  ! دوباره  تكرار شد پرسش  رهبر  با  صداي  بلند  و  قسماً  خشم آلود تر 

  :اينبار صدايي  از ميان  جمعيت  برخاست كه  
   !استراتيژيـ  
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در واقع  هم ؛ حزب  حاكم  وقت  و  دم  و  دستگاه آموزشي و  تبليغي و  ترويجي اش ؛  اهداف را  
  پاسخ    تقسيم  و  ارائه  نكرده  بود  ؛  از اين لحاظتاكتيك و استراتيژيجز  به  همين دو كتگوريي  

ولي  رهبر  دو  .  مي بايست  درست  باشد  و  بناء  جمعيت  هم  اشارات  تائيدي  از خود  بروز  داد  
  :دست را  با  نهايت خشم  بر ميز كوبيد  و  فرياد  زد كه 

   !!...جاودان است جاودان !.. ـ غلط 
ه  اين  دوران  تاريخي  استراتيژي  تعيين  هدف  براي يك  دوران تاريخي است ؛ آيا  فردا ك

  !سپري  شد  ؛  دوستي افغان ـ شوروي  را  به  دور  مي ريزيد ؟
توسط راه رشد غير ( گفتني است كه پيشتر از اين ؛  در بارهء دوران تاريخيي گذار از فئوداليزم  

  پالن  ندچبه سوسياليزم  بيانات  غرا  ايراد  شده  بود  و حسب آن فقط  به  تطبيق  ) سرمايه داري 
دهسال ؛  قطعاً  دو سه  افغانستان ؛  پس از حتياج  ديده  مي شد  و از اين روپنجسالهء ديگر ا

  .مختومه قرار ميگرفت » گذار « سوسياليستي  بود  و  استراتيژيي 
ـ كسي كه شخصيت منحصر  به فرد  همين برهه از تاريخ افغانستان بود و لهذا  نگرانيي  رهبر 

 ـ بيست   بود كه  پس از ده ي بجاقوي  و طهارت و صدق انديشه و گفتار را  قايم كرد ـ ريكاردي از ت
  !سال  بر دوستي افغان ـ شوروي  باز انديشي  ضرورت  نشود ؟

  !!! مي انديشيد و باور داشتاين مفهومآري ؛ بر آنچه كه او در كادر  
 بايد  دست كم  و آرمانگرايي  ايدئولوژي  خود را  اعالم  داشت كه  در  تئوري  و باوربه اين دليل 

  !هم  وجود  داشته باشد  »  جاودان« يك 
 صديق  و  مؤمن  و  بي غل   »آن« در همان » ! جاودان« من در حاليكه  ايشان را در باور  به  اين 

 تحوالت  و  و  غشِ احساسي  و  ادراكي  مي دانم  ؛  معهذا  در  بيرحميي  تاريخ  و  سيرِ ـ  حتي كُور ـ 
كه پيش از همه خود  همين  رهبر  پاكيزه طينت را زير منطقه  و جهان  ؛  و  تطورات  در سطح  كشور 
  :اين حقيقت را  مي يابم كه   و  مچاله كرد ؛  پاشنه هاي آهنين خود ؛ له

 هاي تي  راه ها  و  وسايل  مبارزه  و  واقعيو اناليز علمي) **(*علمي جهان بيني ي ما  از  
  زياد  فراتر  نمي  توهم  هرآنچه  داشتيم  ـ  در تحليل نهايي ـ  از محدودهءكشور  و  منطقه  و جهان

  !رفت 
  الزاماً  شكست  توهمصرف نظر  از ساير  علت ها  و  جبر ها  و  داليل  و   بهانه  ها  ؛  خود  اين 

  !آور  بود 
  از  بهترين  موقعيت هاي  ممكن  مطرح  مي تازه آنچه روايت  شد  از  لحاظ زماني  در  يكي

  و دژ تسخير ناپذير صلح « تكميل شود  ؛  احي  پيش از آنكه  اين  ده ساله ها  چند صب.  گشت  
لذا  بدبختانه  خود .  يعني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي  فرو ريخت  »  سوسياليزم جهاني 

  !   دوستيي  افغان ـ شوروي ؟نماند  تا  چه رسد  به » جاودان« شوروي 
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و اما  بالفاصله  بايد خاطر  نشان  ساخت  كه  اينهمه حقايق  مكشوف و  معلوم كنوني  و  بيان  و  
  قرباني ارج  و منزلتنشر و  تعميم  و  آموزش   و  نهادينه كردن آن  ؛  هيچ  شك  و  شائيبه اي  را  در 

ان دادن ها  ، شهيد شدن ها  و  هردم  شهيد شدن  هاي فرزندان  ها  و  فداكاري ها  ،  سر باختن ها و ج
« و » كفر و الحاد « جبهات  نامنهاد انقالب و ضد انقالب يا ( اين سرزمين  در هر دو سوئ خط جبهه 

  . ؛  وارد  نمي كند  و  نمي تواند  وارد كند  ) » جهاد و مقاومت 
  هزاران   افراد  و  اوالد   به  نام  و  گمنام  اين  سرزمين ؛  با  دريغ  و  درد  كه  نه  تنها  هزاران  در

بلكه  يكسره  خود  اين  مهد  سر افراز ان  و  سلحشوران  تاريخ  در فجيع ترين  حاالت  ؛  نا آگاهانه  و  
ر ي ديوان  و  غوالن  اباجيران جنگيميان   »  جنگ سرد« مظلومانه  قربانيي آخرين  و  مهم ترين  فاز 

  . قدرت جهاني  گرديد 
اين اجيران جنگي فقط  اصل و  نسب  افغاني  نداشتند ؛  ده ها  هزار اجير پاكستاني ، عربي  ، 
افريقايي ، ازبكي ، چيچيني ، چينايي  و  مزدوران جنگي از  تمام  مناطق جهان ـ  از ميان لومپن ها  ،  

اران رواني كه  خيلي ها  شان  به  حبس هاي  طويل  معتادان ،  جنايتكاران متكرر ،  ساديست ها  و  بيم
 مي بردند  ؛ آورده شده   و حتي اعدام  محكوم  بوده  و در زندان هاي كشور هاي مربوط شان  به سر

  . را  مي ساختند »جهادي « و  بخصوص لشكر جنگجويان 
يروي  بيحد  زياد  لومپن  البته در آخر ها  باصطالح  كمونيست ها  و  طرفداران  شوروي  هم  به  ن

و  سعئ  در جلب  و  استفاده    و  بيماران روحي در عرصه ء جنگ  ؛  پئ  بردند   و  معتادان ها  و جانيان
  !از آنان  نمودند كه عمدتاً  لشكر هاي مليشه اي  از ميان  شان  پديد آمد 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهان «   و  عقايد  مجذوب به  فلسفي  ـ  سياسيي  ما را  ؛ آنوقت  سيستم  نظرات ) **(*
ما  و  همقطاران  بين الملليي  ما  نسبت  به  جهان  گويا لذا  تنها  .  مي ناميدند  »  بينيي علمي 

در  تمامت ابعاد آن ؛  بينش علمي داشتيم  و  ديگر تمام بشريت  صرف نظر از  عاليق و  منافع 
  !؟» مغز خر خورده  بودند  «  ايشان  حسب يك ضرب المثل عاميانهو  انگيزه ه

انه مورد سوء  كودكالبته بايد حرمت نوابغي را كه انديشه ها و يافته هايشان چنين
گرفت ؛ نبايد زير سؤال برد ؛ آنان تحت شرايط و زمان و مكان  برداشت و سوء تعبير قرار مي

ات و فورمول هاي مسلم به حقايقي در بارهء اين يا معين و آنهم با زحمات شاق و طبق رياضي
آن بخش معين و مشخص جامعه و جهان رسيده بودند ولي اغلب پيروان و مدعيان پيروي از 

   ! نياموخته و هضم نكرده بودنددرست حتي الفباي دانش آنان را ايشان 

  
  



 26 

ر  اطالعاتيي  مردم  و  عقب مانده گيي  ذهني  و  فقبه  اضافهء  »  جنگ سرد « خالصه  بليهء 

  ؛ و  خامي  ،  ناتواني  يا  تنبليي  دماغيي  رهبران  ـ كه  اغلب جوانان  از جريانات جهان معاصر
بودند  ؛ ـ  و  قسماً  غافلگير شدن آنان  در »  يك چشمه هاي پادشاه شده  در شهر كور ها  «  مانند 

  و  بساط  توطئه ها  و  دسايس را  گرم  و گرمتر   كه حوادث را  مي تازاندندنيرو هاي نفوذيچنگال  
  !مي كردند  ؛  چنين فجايع   باور نكردني  را  به  بار آورد  و  تداوم  و گسترده گي  بخشيد 

  

  »معنويات حماسي « جبرِ تلفيق 
  :» جهان شناسيي ساينتفيك « با  

  
رافياي كنوني اش  بوده  و چه در مسلم است كه  افغانستان ـ چه  در روزگاراني كه  محاط  به  جغ

روز گاراني كه  همراه  با  ايران  و  پاكستان  و قسمت هايي از  هند  و آسياي ميانه ؛  امپراتوري ها  و  
مدنيت هاي  بزرگ را  مي ساخته است  ـ  هيچگاه  از  غيرت  و  هميت  و  دالوري  و  پهلواني  و  

 انگيز  و  سر بازانه  و  جان گذرانه  تهي  نبوده  و  حتي از اين قهرماني  و احساسات  و  هيجانات  شور
  .ها  ذره اي كم  نداشته است 

و  اصالً  يكي  از  داليل  و  حتي  عوامل  سرمايه گذاري  هاي عظيم  غول هاي جهاني  جهت 
غناي عناصر در جغرافياي استراتيژيكيي افغانستان ؛  همين »  جنگ سرد « كشانيدن  و  فيصله بخشيدن 
  و مقابلتاً  احساسات  و  هيجانات  ديني و قومي و قبيلوي و ميهنيقهرماني  و سرشاريي آن از 

  !  بود دانش عصر  و جهان شناسيي ساينتفيكتهي بودنش  از  
 سال تجارب  در ميان خون  و آتش  و  خاكستر نشان داد و  با آخرين معيار ها  و 30رويهمرفته 

 قرن اخير ـ ؛  ديگر كامالً 5  به ثبوت رسانيد كه  جهان بشري  ـ  دست كم در فورمول هاي علمي
غناي عناصر قهرماني و ثروت ايمان و احساسات و ديگرگون گرديده است و در اين جهان ؛  

 ؛  ديگر چيز  بينش و دانش و جهانشناسي و هستي شناسي  در حالت  نبود و كمبود  هيجانات محض 
ي  نيست  و چه  بسا  جز قرباني هاي  بيهوده و ضايعات  بي حاصل ثمر زيادي  به  بار كارا و  سازنده ا

  .نمي آورد 
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انحاي ديگري  همچنان  لذا پس از اينهمه آزمايشات  مرگبار و  تباهي آور سي ساله كه  به  

ن  و كشور هاي   ؛  به  يك  نتيجه  اعظم  و اعلم  و اظهر من الشمس  مي رسيم كه  افغانستاادامه  دارد
 خود را ؛  هرچه عاجلتر  با  قهرماني و حماسييمماثل  بايد  ثروت هاي  نهادينه شده  و  هزاران سالهء 

يعني  بينش غير اساطيري  ،  غير توهمي  و  غير شاعرانه    غناي جهانبيني  و  جهانشناسي  ساينتفيك
  تركيب  نمايند  و  در ء كنوني مغلق شوندهمغلق شده  و نسبت  به  هستي  و  حيات  و  عالم  بشريي  

  .سراپاي  جوامع خود  ريشه دار و  اساسمند گردانند 
جهان بيني  و  جهان پس شايد  سؤال  اينجاست كه كدام  كمپني ها  و فابريكات دنياي كنوني 

جمهوري   توليد  مي كنند  كه  فردا  تجار محترم ملي  يا  دولت شناسيي مطلوب و مورد نياز مارا
اسالميي مشروع  و  منتخب ؟ ما  در تالش  وارد كردن آن  بيافتند  و  پس فردا  بازار هايمان  از اين  

« و  »  د افغانستان بانك « نعمت حياتي  مملو گردد  و  در بدل چند  پول سياه  و  يا  اصالً  با  سبسايديي 
م  ، جهانشناس  و  جهاندان  شويم  ،  به  نيروي ؛  هر كدام  ما آنرا  به  چنگ آوري... » بانك جهاني  
ماهيت  و  عقبگاه  و  خاستگاه  هر  پديده و جريان و دعوي و ي  دست يابيم  كه آناً  شناختمعجزه ايي 

پيش چشم مان آورد  و  نتيجتاً  ديگر ؛  »  آئينهء سكندر « و  »  جام جم «  را چون شعار و ركالمي 
ريب  نخوريم  ،  به چاه و چاله  نيافتيم  و  همانند  دام ها  و احشام  ؛ رمه رمه و گله ذليالنه  و  ابلهانه  ف

 گله  قصابي  و  قربانيي  هدف ها  و  سياست هاي  ددان  و  ديوان  روز گار  نشويم ؟ 

در دنيايي كه  با  عاليترين دانش ها  و  تكنولوژي ها  ؛  سفاين كيهان نورد   مي سازند  و  به  
  . قصاي كائينات  مي فرستند ا

در دنيايي كه دانش و تكنولوژي سايبر و كمپيوتر و انترنيت ؛ آنرا به دهكدهء كوچكي مبدل كرده 
   ثانيه زمان  مي برد ؛ 3است و  سفر هاي ديجيتالي  به  هر  نقطه  از كرهء زمين كمتر از 

رات  قاره پيماي  مافوق سرعت صوت  در دنيايي كه  ابزار جنگ و دفاع و قدرت  ؛  راكت ها  و  طيا
،  ناوگان هاي غول آساي  طياره ... مجهز  با  بمب هاي اتومي  و  هايدروژني  و  كيمياوي  و  ميكروبي

دار و  ماورا بنفش و  مادون قرمز ره هاي كشاف و  هدف ياب  توسط را،  ماهوا... بردار  و  كروز انداز 
  ا و  پر توان است ؛و  به  باالترين اندازه  كار... 

نه دفاع  ( در دنيايي كه  سازمان ملل متحد  ،  يونيسكو  ،  يونسيف  ،  تشكيالت دفاع  از حقوق بشر 
،  بانك جهاني  ،  صندوق وجهي بين المللي ؛ مراكز  قدر شناسي  و  ! ) از وظايف و مسؤليت هاي بشر 

  دارد ؛!   ميلياردر  دوست  و  برگزيدهء خداونديو  نزديك  به  هزار  سوپر»  نوبل « جايزه دهيي  چون 
در دنيايي كه  با  تكنولوژي ها و  ابزار هاي  ديجيتال  و  بيونيك و سيبرنتيك  و  بي سيم  و فيبر 

مي توان وارد  محفوظ ترين كيسه ها  و خزينه هاي  بانكي در هركجاي عالم  شد  و آناً  ... نوري 
  را ربود ؛ ... يورو ميليون ها  دالر و  پوند و  
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در دنيايي كه  با چنين  تكنيك ها و ابزار هاي اعجاز آميز  مي توان  به  نهاني ترين قسمت  هاي 
و  اطالعات   حريم خصوصي افراد قوي  و ضعيف و حتي  به رخت خواب هايشان  نفوذ كرد ،  اسرار 

مام بعدي  و صدا  و  مشخصات  تام  به  محرمانه  و  سكس  و  همخوابگيي شان را  با  تصاوير رنگي  و  ت
  دست آورد ؛

و ميل در  دنياي  عظيم ترين  و  عجيب ترين  و  محيرالعقول ترين  توليدات  و  مال التجاره ها  
  ؛المصرف ها 

در دنياي  سرشار از دانشگاه ها  و  اكادمي ها و  مراكز  تحقيقاتيي  رو زميني  و زير زميني  با  
    اعظم  و افخم  ؛نوابغي حقيقتاً

  !آري 
 و مردمان مماثل ما يعني جهانبيني جنس حياتيي مورد ضرورت ما احتماالً  در چنين دنيايي ؛ 

را  هم توليد خواهند كرد  ؛ آمادهء فروش خواهند ! ) عقل سليم  و صايب و تند و تيز ( و جهانشناسي 
 مان چون اياالت متحدهء امريكا ،  داشت  و  چه بسا كه دولت هاي دوست استراتيژيك سخاوتمند 

اين متاع ها را  براي مان ؛ حتي  بيش از  اندازهء  )  » ناتو« يا كمپلكس ... ( بريتانياي كبير ،  آلمان 
  !!!فرستاده  اند  و  هر كدام  مان  از آن ها  مستفيد  و  مستفيض  خواهيم گشت !  نياز  طور بال عوض 

يد  خاطر نشان  ساخت كه  نظام  اقتصادي ـ سياسيي حاكم  امروز قبالً  بدون  هيچ پروايي  با
 17جهاني  كه  ادامهء تحوالت و انكشافات گوناگون توليدي  و علمي  و فـنيي شتاب گرفته  از قرن 

بدينسو  مي باشد  ؛  در مقايسه  با  دو  نظام  عمدهء  اقتصادي ـ اجتماعي  پيشين  يعني برده داري  و 
 نظامي داراي  دستاورد هاي  تحسين بر انگيز  فراواني  به  نفع  همه  بشريت  بوده  ،  هست  فئودالي  ؛ 

  .و  هنوز  مي تواند  باشد 
نظام  سرمايه داري كه مدت هاست در باالترين فاز خود  ( رشد و تكامل و گسترش اين نظام  

وصف جنگ ها و غارتگري هاي در سطح جهان علي ال) يعني انحصارات  و  امپرياليزم  قرار دارد 
ظالمانه  و  قاتالنهء بيشمار كه  همراه  داشت  ؛  تقريباً  مجموع  بشريت را  به  يك  سطح  تكامل كيفيتاً  
بااليي  رسانيد   ؛  چرا كه  به  رشد انقالبيي  علوم  ساينتفيك  ،  تكنيك ها  و  فنون  بيحد  و حصري  مدد  

  . كرد  و  زمينه  داد 
اقع عناصر سازندهء جهان بينيي ساينتفيك و جهانشناسي و  هستي شناسي  ايكه  امروز ما  از در و

آن سخن مي گوئيم  ؛  نيز  بيشتر در  بطن  همين  نظام   و  در گسترهء علوم  تجربي  و  تحقيقيي 
 گيي  بيشتر  هم  گرانقيمت آن  به  وجود آمده  و  به كمال  و  پخته گي رسيده  است  و  به كمال  و  پخته

  . ميرسد 



 29 

  و  19 اينها  حقايق چنان  مسلم  و مبرهن  مي باشند كه  فيلسوف  و  تئوريسن  نابغهء  اوايل قرن 
منتقد  سرسخت  و  بيرحم  اين نظام  يعني كارل ماركس  هم  نه  تنها  به  تأئيد  بلكه  به  تجليل آن ها  

  . مي پردازد  
ساينتفيك  و  ( مچو  دستاورد ها  و  پيشرفت هاي  علمي  و  فني  اين  ؛  در حاليست كه  ه

 سال  پس  از در گذشت  ماركس ؛  تقريباً  با  تصاعد  هندسي  افزايش  و سيدر يكصد و  ) تكنالوژيك 
گسترش يافته كه  احتماالً  به طور مشخص ؛  خيلي از تازه هاي آن  ها  براي  ماركس  ؛  غير قابل  تصور 

  !  قابل پيشبيني هم  بوده  است و  غير
اما حقيقت اين است كه  انگيزه و محركهء  نظام  سرمايه داري  به  رشد  علوم  ساينسي و  

سود    نه  بلكه كسب حد اكثر  بشر دوستي  و  بشر خواهيتكنالوژي و  اكتشافات  در  زمين و كيهان ؛  

  . بوده است و  ثروت شخصي 
 يعني  سرمايه گذاري  در صنايع  و تجارت و استخراج  منابع زير زميني  ؛ » سرمايه داري«  خود  

و مواصالت  و مخابرات و  نيز  براي  تحقيقات و آموزش  و  پرورش  افراد  بشري  جهت  كار و  توليد  و  
   .   معنا  و  واقعيت  يافته استسود و ثروت  شخصيمديريت  اين  عرصه ها  هم  به  انگيزه  و جاذبهء  

  .  است توليد براي فروش هدف سرمايه داري  و  سرمايه گذاري  
چون خريدار كاال ها  و خدماتي كه  توليد  مي شود ؛  در حد اعظمي عامهء بشريت  مي باشند ؛ 
جبر و الزام است  كه آنها كاال و خدمتي را كه خريده اند ؛  بشناسند  تا  از آن  بهره گيري  نمايند  ؛  

ين طريق كم كم  دانش هاي نهفته در كاال ها  و  خدمات  به  تودهء بشري  منتقل  مي گردد  و  لذا  از ا
سرمايه دار  علي الرغم  ميل  و  تالشش ؛  قادر  نيست  دانشي  را كه كاال  به  بركت آن توليد گرديده  ؛  

  .از ساير طبقات جامعه  به طور قطع و كامل  پنهان  نمايد 
ار  برق را  در درجهء اول  براي راه انداختن صنايع و فابريكات خود نياز دارد و  مثالً سرمايه د

در همين حال خود برق  يك كاالست و قابل عرضه و فروش ؛  در نتيجه  .  لهذا  ناگزير است توليد كند 
  . توسط متقاضي خريداري  مي گردد 

و گدام هاي  سرمايه داران  با  برق  بر بدينگونه هم كارگران  در فابريكات و  منازل و  مغازه ها 
مثل دهقانان ، اهل كسبه ،  شاغالن عرصهء (  مي شوند و  هم  تودهء  مردم  روشن مي خورند و  

از طريق خريد و  مصرف  برق  به  طور كاالي  بازاري  ؛  از آن  مستفيد  مي گردند  و  ...) فرهنگ 
ساير كاال ها  و  خدمات مانند  كتاب ، كمپيوتر ، .   گردد    مي روشنخانه ها  و  باالخره  اذهان شان

  . راديو تلويزيون ،  وسايل مخابرات و مواصالت و حمل و نقل وغيره  نيز حكم  عين  مثال را  دارند 
بدينگونه سرمايه دار كه  با  استفادهء  ابزاري  و انحصاري  از ساينس و تكنولوژي كاال و خدمات  

جهت فروش و مصرف  به عامهء  بشريت عرضه مي دارد ؛  قادر نيست  از نشر و  پخش توليد  ميكند و 
  . ساينس و  تكنولوژي در ميان بشريت  تمام  و كمال  مانع شود  
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 نتيجهء بعد ترِ گسترش آگاهي هاي ساينسي و تكنولوژيك ولو  به طور غير تخصصي همراه  با  
باال رفتن آگاهي هاي اجتماعي و اي ملموس زنده گي ؛  فشار ها و  انگيزش هاي ناشي از واقعيت ه

 نظام سرمايه كشف تضاد منافع ي كارگران و ساير زحمتكشان است  كه  به  اقتصادي  و سياسي
  .  كارگران  و  تودهء  مردم  منتج  شده ؛ آنان را روياروي  سرمايه داران  قرار  ميدهد منافعداري  با  

ين مرحله اي  هم  مصروف  توليد و كاسبي  و  پول در آوردن خود  بوده اگر سرمايه داران  تا  چن
اند ؛  با  پيدايش چنين  عالمات و حركات  در بين گارگران  و ساير قشر هاي تودهء  مردم  بدون چون و 
 چرا  به لرزه  مي افتند  و  به  تمام  ذرايع متوسل  مي شوند كه كارگران  و  مردم  را  گمراه كنند ، 

آنان را  به  جان  ... متفرق نگهدارند و حتي با  استفاده  از تفاوت هايي چون  مذهب  و  قوميت  و  نژاد 
همديگر اندازند  و  نيز با  ايجاد  يك سلسله  اشرافيت هاي  كارگري  و  احزاب  و  سازمان ها  و  بنگاه 

ردمي لگام  زنند و آنان را  تحت هاي ايدئولوژي  سازي و  تبعات آن  به  توده هاي گارگري  و  م
و  باالخره  تحت   پيگرد  و  زنجير  و  زندان  و  در معرض  ترور و  » تفتيش عقايد « كنترول  پوليسي  و 
  .اعدام  قرار دهند 

بر عالوه  چون  تمامي  اين شيوه هاي  برخورد  با  توده ها  هم  ؛  از  يك طرف  كارسازيي  نهايي  
رف ديگر  با  سطح  رشد مدنيي جوامع سرمايه داري و  دعاويي حقوقي و قانونيي نظام ندارد  و  از ط

ها  و  دولت هاي سرمايه داري  تعارض تُند و آشكاري پيدا  مي كند  ؛  اين نظام  ها  ناگزير مي شوند  
.  باشند   داشته مواظبت  و  مداخلت  ـ  از گهواره تا گوردر جريانات  دماغي و روانيي مردمان  ـ  

  !البته ظريفتر ولي مؤثر تر و گسترده تر از نظام هاي حاكمهء پيشينه يا مماثل معاصر 
  افراد و  نسل ها قواي دراكه  و  منطقييچنين پروسه  عبارت است  از تضعيف و  زايل ساختن  

 انجاميده  شستشوي مغزي  و  تخدير و  تحميق  و استحماركه  به  فرا روييي  سيستم هاي گوناگون  
  . است و مي انجامد  
از  »  تنازع بقا« و  نهايتاً  »  جلب نفع«  نظام  سرمايه داري   به  انگيزهء غريزهء به سخن ديگر

مجموع تجارب و  تدابيري كه  نظام ها  و قدرت ها  و  دولت ها  و  اديان  و  مذاهب  گذشته  در جهت 
ره ده و  زحتمكش و  ستمبر  در طئ هزاران سال  تاريخ  كنترول  و  تابع نگهداشتن  اكثريت هاي  به

  . بشري  اندوخته اند  ؛  استفاده  و  استفادهء  مبتكرانه  و  ماهرانه  ميكند  
تخدير  با  گسترش سرسام آورِ  تكنولوژي ها ي  تبليغاتي ؛  امكانات و  فرصت هاي  چرا كه

  .يش كسب كرده  است   در  زمان كنوني چندين  برابر گذشته  افزامعنوي
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و  جوانان و مردان و  زنان  ميان سال و  و معتاد ساختن  نوجوانان   اينهم  تخدير ماديولي  با  
  ولي  سخت بسيار نامرئيو ادويهء مخدره  ـ  با  ذرايع  و  طريقه هاي   حتي كهنسال توسط مواد 

كه تفصيل پيرامون همهء .  ( ل  مي دهد    را  تشكيشيطنت مدرن%  90شايع  و  همه گير  ـ  بعضاً  حتي 
آن ها  موضوع كتب جدا گانه ايست و خوشبختانه خيلي هم  تأليفات و  تحقيقات در  باره  انجام گرفته  

  ! )يا  در حال انجام  مي باشد 
  ؛ رشد و گسترش به اقتضاي منافعشبدين دليل و علت  ؛  نظام  سرمايه داري كه  

به اقتضاي همان   به گونه هاي تخصصي چار و  ناچار ميدان مي داد  ؛  ساينس و تكنولوژي  را

  از فرا روئيدن جهان شناسي و آگاهي هاي ساينتفيك  اجتماعي  و  بشري از درون منافع
و   و ساير گنجينه هاي فرهنگ بشر  با  دقت   متفرق شقوق ساينسي و هاي جدا جدا  خرمن 

ي كرده است  و  به  ناگزير  در آينده نيز  جلوگيري خواهد مهارت جلوگيري  ميكند  ؛  جلوگير
  . كرد 

بدين دليل  و  علت ؛  مردمان افغانستان  و كشور هاي  مماثل  و  مردمان خود كشور هاي  سرمايه 
 و آگاهي هاي ساينتفيك  در مورد نوع بشر ، جوامع    جهانشناسي محتاج داري  تقريباً  به يكسان 

  .    و  سرنوشت آن  مي باشند و  سرگذشت بشري 
و در قلمرو » ناتو « بدين دليل و علت  ؛ نه تنها  دولت اياالت متحدهء امريكا و همپيمانانش در 

  شيخ ـ شاهي ءهاي  ارتجاع  قرون وسطايي  به ويژه   پاكستان وهابي  ،  ايران آخوندي  و  شرق ميانه
 ها  اند  ـ  به فرا رويي  و  تدوين  و  تعميم  و آموزش  و  ؛  ـ كه  عمدتاً  خود  عامل ايجاد و  بقاي آن

نشر  و  پخش جهان بينيي ساينتفيك و جهانشناسي و حيات شناسي  و بشر شناسيي  و  تكامل فرهنگ 
توهم  و اسطوره  و جادو  و  طامات  و  شطحيات  ضد علمي  و ) بدواً ناگزير ( بشري  از  مرحلهء  

منحيث قاعده  با    مدد  نمي رسانند  بلكه   ؛طبيعيمعنويات  اينتفيك  و  اخالق  و خرافات  به  مرحلهء س
  .جنون  و  قساوت  ـ ظريفانه  يا  خشن  ـ  عليه چنين  روند  و  روالي  بوده اند  و خواهند بود 

اكنون  پرسش اساسي اين است كه آيا  تاكئ  و  تا كجا  ضديت و خصومت  كور  با  جهانشناسيي 
   را  بر آورده  مي كند ؟ اينتفيك  و  تبعات آن  منافع  نظام  عجالتاً  جهانيي  سرمايه داريس

در افغانستان  »  جنگ سرد « در  نقطهء  اختتام  »  اين كجا « و  »  كئ « به  نظر  مي رسد  كه  اين 
 و انساني ـ   اخالقينظام  سرمايه داريي جهاني ـ صرف نظر از مالحظات.  پاسخ خود  را  يافته است  

 توحش گالدياتوري  در  سلسله  مراتب  جنگ سرد   قرار داد ؛  برنده شد    را ميدان حيني كه  افغانستان
  . ،  حريف را  بر  زمين  زد و  خود  يكه تاز  كرهء زمين گرديد 
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ن  پاياو سياسيوني چون مارگريت تاچرچون فرانسيس فوكو ياما ي در نتيجه  ايدئولوگ هاي
 و قرون وسطايي   سرمايه داري  در افغانستان   و حمايت  غربِ و  تحريك نظر   مورد  هاي رويداد 

يعني اينكه .  بشريت اعالم  داشتند  »  پايان تاريخ « را ؛ متعاقباً فروپاشي ي اتحاد جماهير شوروي 
  !بشريت جز  نظام  سرمايه داري آينده  و  عاقبتي  ندارد 

  فرض  مي كنيم كه واقعيت چنين است  و  چرخ گردون  جز  به  همين مدار ؛  به براي  يك لحظه
  ! دايرهء  ديگري  نمي چرخد و  يا  چرخيده   نمي تواند 

«  در همين حال  نيز  اين پرسش كليدي  بي جواب مانده  است كه آيا  نظام سرمايه داري  يا  
؛  تا كئ و  تا كجا  با  ارتجاع سياه و جهل و (!) و  هستي بشريت  و  پايان تاريخ  عالم  »  پايان تاريخ 

خرافات قرون وسطايي و ماقبل قرون وسطايي ؛  تشريك  منافع  و  تشريك  مساعي ميكند  ؛ خود  كه  
و كياست     سياست علم و ساينسو  تكامل يافته است  ؛  بر ضد    نطفه  بسته  و  هستي علم و ساينس با  

 و ساينس يعني  پدر و مادر خود را  قصابي كند و جسد هاي   در صدد است  كه علممي فرمايد  و 
پوسيدهء اوهام  و خرافات مرده  و  مدفون شده  را  همچنان  از قبر ها  بدر آورده  ،  قدر دهد  و  بر 

  صدر  نشاند ؟
يگر زحمتكشان  يدي و  مقامات  بشريي  توده هاي  ميليونيي كارگران  و  د  و حقوق  اينجا  منافع

اينجا منافع  و  حقوق  و  مدعيات  .  اصالً  مطرح  و مورد  نظر  نيست  ) يقه آبي و يقه سفيد ( و فكري 
  ؛هرگز  در ميان  نمي باشد  » جهان سومي «  ميليارد ها  مردم  كشور ها  و  سرزمين هاي  غارت شدهء 

ه داران  محترم  و منافع  و آينده  و  امنيت  جاني  و  تمام  فوكس  و  توجه  و  اهتمام  به خود  سرماي
  .ماليي  ايشان  در  سراسر كرهء زمين  معطوف  است 

اگر ايشان در وضع موجود جهاني ـ كه باالخره خود  به وجود آورده  يا  به حفظ آن مدد 
نشناسيي  و معرفت رسانيده  اند ـ خطري احساس نمي كنند  ؛  اينهم  عمدتاً  به دليل آن است كه جها

  !  نيست ؛  توهمي  و  اساطيري  و  تخيلي  است ؟ساينتفيكآقايان  نسبت  به  عالم  و  جريانات آن  
درين وضع  چه بخواهيم  و چه نخواهيم خطر  بيش از اينكه  متوجه كارگر و دهقان  باشد ؛  متوجه 

است  چنانكه  احتماالً »   پايان تاريخ «سرمايه دار است ؛ متوجه  نظام سرمايه داري  است  ،  متوجه 
 و  دارند  بر مي گردانند  ؛ آن هم  با  زور  نيروي   برگرداندن مي خواهند»  اول تاريخ « آنرا  به 

  !بر مي گردانند »  پايان تاريخ « همان 
 نه  قبض و  بسط  تئوريك و  فلسفيي نظام  اقتصادي  ـ  اجتماعيي  ظاهراً  حاكم  بر جهان كنوني 

خوانده  شده  ؛ يگانه  يا  عمده ترين موضوع »  ماركسيزم « مقصد  اين گفتار است  و  نه مانند آنچه  
  .جهان شناسيي ساينتفيك  بوده  مي تواند 
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 و  نگران كننده  است كه  نظام   ولي حقيقتي  سخت  برجسته  و  مبرهن  و  در عين حال  اسف بار
 به داليل فوق حمايت كرده در حد تخصص ها ساينس و تكنولوژي  و قدرت  سرمايه داري كه  از  

تكوين و تكامل و تعميم و نهادينه شدن جهان شناسيي است و  مي كند ؛  به همان داليل  با 

.  سازگار باشد  و  با آن ضديت  نورزد  »  نمي تواند «  براي تودهء مردم  و عامهء بشريت ساينتفيك 
مي ها  و  مؤسسات  عاليي تحقيقاتي  درين  نظام   به اين جهت  برنامه ريزي  و لذا  توقع  اينكه  اكاد

  .سرمايه گذاري كنند  ـ  حد اقل  تا  لحظهء حاضر  ـ  از عقل سليم  به  دور  مي باشد 
« البته  اين ؛  بدان معني  نيست  كه  همچو  اكادمي ها  و  مؤسسات  ؛  عيناً  مانند  باصطالح  

»  مكتب الشريعه « و  همانند هاي آنست  و  فاكولته هايي چون »   جامعة المدينه«  سعوديي » دانشگاه 

دارد  و  بس ؛  و علوم  تكنيكال  و  ساينتفيك  و  بيو  »  اللغة العربيهمكتب « و »  مكتب القرآن « و 
سيار مفشن  و  پر خرچ  هاي  ب»  دانشگاه « مي داند  و  هرگز  به  اين »  خالف « را ... شيمي  و  طب 
  .راه  نميدهد 

چنانكه  پيشتر هم خاطر  نشان كرديم  اكثريت مواد اوليهء جهان شناسييي ساينتفيك  در مراكز 
علمي  و  تحقيقاتي جهان سرمايه داري  به  ناگزير فرا  مي رويد  و  فراهم  مي آيد و  نيز جوامع  

كراسي  و  سكوالريزم  قرار  دارند  و  رعايت  بسي  از حقوق  مربوط  در فاز  بسيار  بلند  مدنيت  و  دمو
  . و آزادي  هاي  اوليهء  بشري  در آن ها  نهادينه شده است 

معهذا  اين نظام  چنانكه  علم اقتصاد  حتي  در حالت جانبدارانهء  بورژوايي اش نشان  مي دهد ؛  
تضاد  با  ر  فراواني  دارد  ؛  و اين  تضاد  اخير ـ تضاد  هاي  ذاتي  و ادواري  و  ساختاريي  عالج ناپذي

هستي  و  طبيعت  و  حيات  و  تاريخ  و  جوامع  بشري  و  سيستم   تحليل  و  توضيح  و  تفسير 

 ـ  از همه  ...هاي اجتماعي  و  اخالقي  و آرمانيي  بشر توسط  ساينس  و  جبر و رياضيات 
  !  نظر مي رسد عجيب  تر است  و ال عالج تر هم  به

در همين حال  قابل  ياد داشت جدي  است كه هم كشفيات  ساينتفيك براي تكوين و تدوين يك 
جهانبنيي ساينتفيك   تا  ربع  سوم  قرن بيستم  هنوز  ناكافي  بود  و  هم  درك ضرورت  و  اخذ  تصميم  و  

ان  جانبدار عامهء بشريت  درين جهت  ؛  تدارك  توانايي  به  اقدام قاطعانه  و سيستماتيك  توسط  متفكر
  !با  محدوديت ها  و  موانع عديده  روبرو  مي گرديد  

  از  20اما  دستاورد  هاي  كيفيتاً  بزرگ  و  دوران ساز  ساينس  به ويژه  در سه  دههء  اخير  قرن  
وي ديگر  ؛  بازنگري  در  نيم قرنه  در فضاي  بين المللي  از س»  جنگ سرد « يك سو  و   پايان يافتن 

بينش  بشري  نسبت  به  جهان  و  سرشت  و  سرنوشت  خودش  را  در ابعاد  متفاوت  از گذشته  و  متمايز  
  !از گذشته  ؛  در دستور  روز تاريخ  قرار  داد 
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  » ساينس تخصصي « از 
  :» جهان شناسيي ساينتفيك « تا 
   

اين .  اريخ  بشريت  ؛  موقعيتي  به غايت استثنايي داشتم  در اين مقطع كامالً ويژه  در ت من ؛ 
پايان  « موقعيت تنها  به آن  دليل  نبود كه  دوران حيات آگاهانهء من  با  جريان  و  ادامه  و  باالخره 

و شهر   و ده  هم  با  تمامي فجايع  و  مصائيبش  در خانه»   پايان  «تصادف  مي كرد  و  اين »  جنگ سرد 
  . كشور  من  وقوع  مي يافت و

 سود آوربلكه  بر عالوه  ـ  و شايد مهمتر و سازنده تر  ـ  اين عامل  بود كه من  كدام  موقعيت 
متخصص در مالي  و سياسي  ولي دماغ سوز و  شخصيت كُش  اجتماعي  ،  نداشتم  و  در عين حال  

  .  نبودم  كدام شق ويژهء ساينس و  تكنيك
 و  بخش هاي  و  بذل حاالت و مزيداً  در صورت  برخورداري  از عنايات  معنوي  در هردوي اين 

ماديي ارباب قدرت وطني  و  خارجي ؛  ديگر ممكن  نبود كه چشم  و  دماغ  من  به مسايل و مناظري 
  .  ؛  معطوف گردد  معطوف  شد كه 

 متخصص حتي  در يك چون سخن از جهان بينيي ساينتفيك  در ميان است و  اينكه من كدام 
رشتهء كوچك  ساينس نبودم  و  نيستم  ؛  بر وفق منطق عاميانه  يا منطق ارسطويي  و حتي پيشرفته تر 
از آن ؛  پرسشي بر انگيخته  مي شود كه حد اقل  ادعا  از ساينس  و  مفاهيم ساينسي  در گفتار هاي من 

  . الً  قابل سمع  نبايد  باشد  و  وقيحانه ايست كه اص  و  خود خواهانه ؛  چيز زايد
تعيين ميكند ؛  قباله ايكه حتي  »  قبالهء روباه«  را   و قيمت دانش به ويژه در كشوريكه ميزان

و  فاكولته ـ  به نيروي كالشينكوف ،  قوميت  ؛  قدرت سياسي  و   بدون حضور يافتن يكروزه  در مكتب 
من ؛  نمي .  ول شود  ؛  چنين  پرسشي طبيعي است    ـ  حصول مي شود و مي تواند حصپولبه ويژه  

  !!خواهم  درين لحظه آنقدر جسارت كنم  كه خود  مكتب  و  فاكولته را  هم  زير سؤال  ببرم 
آنكس كه « :  سال پيش بر در اكادمي اش نوشته بود 4000حتي انديشمندي مانند افالطون در 

 هندسه آنوقت  ؛  اُس اساس  ساينس بود و هنوز مقامي ؛  احتماالً »  هندسه نمي داند  وارد  نشود 
  .  آنقدر ها كوچكتر از اين ندارد 
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 چنين  قاعده   بوده باشد  ؛  مطلق  بي استثنايك  مع هذا  فكر  نمي  شود كه  منظور افالطون  
را  نمي تواند  وي  د و  هندسه  در مفهوم  بسيار ب بود  و چنين هست  كه آنكس كه  سواد ابتدايي  ندارد

 سطح عالي  درد سري  بيش نيست  و  درست  به همين دليل   و علميي بداند  ؛  براي  مركز آموزشي 
شرط »  امتحان كانكور «  هم  هست كه در زمان ما جهت ورود  به  مؤسسات  تحصيالت عالي  اخذ 

  .حتمي  مي باشد 
  ـ  در بهترين حالت كه براي ما  هنوز ولي واقعيت ديگر اين است كه مؤسسات تحصيالت عالي هم

  .ـ  فقط مباديي علوم را  به  دانشجو  مي آموزند  ! آرزويي بيش نيست 
  تازه پس از فراغت از دانشگاه  است كه دانشمند  يا  متخصص جوان  با  اجتماع بشري  و يا  

چند ز پيش  رد  چند رو  و  مي بينيم كه  شاگ  روبرو  مي شودپراتيك و عملطبيعت  يعني  عرصهء 
هئ   زانو  زند و  هزاران  استاد  نامشخص ؛  اكنون ناگزير است كه  به شاگرديي  استاد مشخص

  .   تا  با گردش زمان  از  عهدهء  وظايف اش  پيروز  و  سرافراز  بدر آيد بياموزد  و  عمل كند
 ها  چه زماني  به  دست  مي اين آموزش ها چه وقت  به  پايان  مي رسد  و  سند فراغت  از آن

  آيد ؟
   !!هيچ وقت و هيچ زمانـ  

 معمول در اجتماعات  ؛  در قاعدهء تاريخ علم  و فلسفه و هنر فراوان نشان داده است كه همين 
يعني .  و  بدل  ميگردد    بدل گرديده است  استثنا  و خالقيت  به  و كشف  و تحقيق عرصهء عمقيي علم
 قادر مي شوند  به  مرحلهء استثناييد دانشگاه ديده  و  تخصص يافته  ؛  فقط تعداد از ميليون ها  فر

  برسند  و  همين تعداد  يا  اندكي كمتر  و  بيشتر  دانشگاه نديده  و حتي كشف و اختراع و تخليق
در اين  ژرفا ها  و  جوششگاه  هاي  فاقد سواد سركاري  و آموزش رسمي را  هميشه  مي توان  

  !  يافت  كه  چه  بسا  يك  سر و گردن  از ديگران  باالتر  هم  مي باشند هنگ  و  خرد  بشريفر
  .متأسفانه  اين مقال حوصلهء پرداختن  به چوني و چراييي  اين واقعيت را  ندارد 

  ميكند  ؛  محدودويژه  ؛  شخص را  تخصص ولي  تصريح  اين نكته  ضروري است كه  چه بسا  
 باشد  ؛  ديگر متخصص  ناگزير سود آور و  در عين حال  مصروف كنندهر اين تخصص زياد  خاصتاً  اگ

 و  لهذا حتي فرصت  اين را كه  در يك  زمينهء ديكر   است  در همان مدار محدود  علي الدوام  بچرخد
  .   نمايد  ؛  مادام العمر  پيدا  نكند فكر

 و  فاميلي   و  محروميت شخصي و  به چه  بدبختي من ؛  علي الرغم  اينكه  به چه قيمت گران 
برايم  تمام شده است ؛  از اين زاويه ؛  متخصص نبودن  و گرفتار كار و عايد  تخصصي نبودنم  را  در 

  .  مي يابم حتي  امر سازنده اي مورد نظر م  ؛   و نگارش اثر و  تأليف  و  تتبع  توفيق  به  تحقيق 
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نيا  بزرگتر  از آنست  كه  در هيچ كجاي آن شانس نشر و  پخش و حتي در همين حال مي دانم  د
 وقوع  همچو  مؤفقيت  در كشور و حوزهء زباني و  ضمناً  از.  را  نتوان  پيدا كرد   اعزاز و اقبال  اين اثر 

  . و  نيست   نبوده   همين  فقط من فرهنگي خويش هم  نوميد  نيستم  ؛  مع هذا آرمان 
  :ر يك جملهء تمثيلي اينست كه آرمان من د

محكم  ببندم  ) تا حد توان (  آن راه  و كانال  ـ  يا  چينل  ـ  را انديشه اي  و معرفتياز لحاظ  
كه مردم  و جوانان وطنم از آن ؛ رمه رمه و گله و گله  به  مسلخ ها  برده شده اند  ،  هنوز  برده  مي 

  !بيشتر و  بيشتر  برده  شوند  حتي  و  در آينده ها  هم  ممكن است   شوند
اين راه  كور و  تاريك  و  چينل  ناشناخته  تقريباً   پيش  روي  همهء  بشريت  و  بخصوص  پيشِ 

 و  مخافت  بيشتر و  بيشتر   روي  مردمان  عقب مانده تر از كاروان  مدنيت  بالفعل جهاني ؛  با  تيره گي
ي را كه  بر اين  چاله و چينل  »روشن انداز«   استفادهء  بال فصل  از قرار دارد  ؛  ولي  من انتفاع  و

خفت آور و مرگبار  پرتو افگن  مي شود  ؛  اوالً  سزاوار  مردمان خويش  و ال اقل فرزندان  برومند و  
  آنانست كه به جاي روغن  و نفتخوناساساً  »  نور افگن « بالندهء آنان  مي دانم  ؛  چرا كه  درين 

  ! سوخته است  و  مي سوزد 
بدينجهت  با  در نظر داشت داليلي كه  اندكي  باالتر شرح دادم  ؛  جستجوي  بسيار كردم  و  زياد 

سهل مخاطره انداخت  ـ كه  بتوانم   صحتم  را به   مغز خود زدم  ـ تا جائيكه  را  به ترين تلنگر ها 

  ؛  يم  در حد  مردم  و جامعهء خود را بيابمترين تكنيك  افاده و ميتود و روش افهام  و تفه
  .اما  بدبختانه  به جاي قناعت بخشي نرسيدم 

 سطح  ماتحت  را  نيست  و  همه  دشواري ها  و  ناماليمات  من  نقصي در  ادعا كنم كه  نمي توانم 
هردم شهيد  مرا    توجيه مي كند  كه وطن  و  مردم  فرهنگي  و ادبي و  لغوي  و  عالماتي » خط فقر« 

  .  و  نگه  مي دارند   ؛  قرن هاست  جباران  تاريخ  در آن  نگه داشته اند
 به  بيسوادان  و  مدرسه ديده  ها كاري  نداشته باشيم حتي اغلب  فارغان  باصطالح  پوهنتون ها  

  !و  مراكز  تحصيالت عالي  از همين لحاظ  پرابلم هاي  رقت انگيزي  دارند 
 هم  فكر  مي كنم  باالخره  مَفر كوچكي از اين  مخمصهء جانسوز  يافته ام  كه  چنانچه  كارا  با  اين

«  و  ـ  با زبان اندكي علمي تر ـ  به »  روش حلقه ها « ،  »  ميتود  دايره ها « افتد  ؛   مي تواند   به 
  . در جهانبيني  و آموزش جهانشناسي  مسمي شود »  ميتود انبساط موجي 

براي برخي دانشگاه ها  »  كتاب محورانه « در پئ  اين تالش ها كه شايد  بتوانم  از ميتود  تأليفات 
« ، » تمثيل موالنا «  ميتود هايي در ادبيات فولكولوريك ،  ميتود هايي در نمايش و درام  ،  ميتود ،

پيشِ رو  ؛  بهره اندوزي كنم  ؛  و حتي روش هاي  ادبيات كتب مقدس ؛  در امرِ  ... » ارسال المثل بيدل 
  .   مورد  بحث  رسيدم بدعتبه  
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 حول  اين  پرسش كشاند  كه  دايرهء ديد  يك فرد  اين تالش ها  تقريباً  به  طور  مجموعي  مرا
  !بشر  با  چه  تدريج  و  َتدرجي گسترش  مي يابد ؟

ر آوازه   انديشمندان  و متفكران  پ  به حكايات  جسته و گريخته اي  پيرامون  انكشاف ذهني  در
  تصوير كنم  و حلقه به حلقه  و  موج به الگويي مجازيو سر انجام  صواب  ديدم كه ... دقيق شدم  

پيرامون  محيط زيستي  و  سپس طبيعت  و  باالخره  تمام كائينات  ؛  :  موج  ديدگاه  و  بينش را  در وئ  
  . ترسيم  و  مجسم  نمايم 

 شباهت داشت  ؛  پرداختم  داستاني  و  سرگذشت نگاري   بدين  امر كه  در واقع  به  كار  وقتي ؛
منجمله  به (  مي افتد تجربه متوجه  شدم كه لنگ كار  در  جاهايي  مي لنگد  ؛  چونكه  نياز  به

!  اناليز هاي  ژنتيكي و حتي به»  آي . آر. ايم « ، »  ستي اسكن « روانكاوي  ،  هيپنوتيزم  ، البراتوار  ، 
  .  بسنده كنم  تخيالت  و احساسات  محضاً  به تائيد  جهانبينيي ساينتفيكو  من  نمي توانم  در حد    )

كار نمايم  تا  در موارد الزم  بتوانم  او را  به آزمايشگاه  ها   شخص واقعي  ديدم  نيازمندم  با  
  ! ...  مورد  معينش  را  توسط  تجربهء الزم  اثبات  نمايم نيز  ببرم  و  حدس  و فرضيه  در اين  يا  آن

خدا مي داند  با  چه مقدار وسواس و  ترديد  ؛  سرانجام  به اين نتيجه رسيدم كه اين شخص 
  ! نميتواند   بوده   بيش واقعي فقط يك كس

 بعدي  و 4  بعدي يا3همين موجود » كس « مگر  از اين سخن  نبايد چنين  برداشت  نمود كه اين
آغاز ؛ چند كيلويي مي باشد كه علي الظاهر به  نظر مي آيد  و همه  بود و نبودش در همان يك نگاه 

  .مي شود و به انجام  ميرسد 
 است كه پيدايش مي يابد  و گسترش روان و ذهنيتبه ويژه كه جهانبيني و جهانشناسي اساساً در 

شكل كدام گره از م؛ قشري  » رئاليزم«  و مبتذل  و يا عوامانه » ناتوراليزم« يك  كسب مي كند لذا 
... چونكه ذهنيت ها و روحيات و معاني  و احساسات  و عواطف  و  دانسته ها و يافته ها . نمي گشايد 
عدي در  ندارند و حتي داراي چنان خاصيتي نيستند كه بتوانند ؛ خود بخود در تصوير دو بجسميت
عالمات  ؛  ناگزير به كار گيريي تمامي امكانات    و   توسط كلمات  ها به ويژهارائه و انتقال آن. آيند 

   . را مي طلبد  هنر خالق
رد  همهء  اين كارب: ولي جان مطلب .  نياز مي افتد ابزار هاي اساطيري اينجاست كه حتي به 

 نه بيرون از اين  مي باشدتحت  ضابطه هاي اُُفق دار و پهناور ساينتفيكامكانات  و  ابزار ها  
   . ضابطه ها  و متعارض با آنها 

ي بينش جهاني يا جهانشناسي مطرح  »انبساط موجي « و » دايره ها « لهذا آنچه زير نام  ميتود 
مي باشد ؛  در اساس فقط  نقاط  عطفي  در فراز و نشيب  هاي  عمر شخصيتي نوعي است كه  هر كدام  

  در انكشاف ذهن  و انديشه و فكر او به  مثابهء يك  فرد بشر  داراي  به نظر من  يك دايره  و يك موج
  .و ماندگار بوده است  اثر ملموس 
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واقعيت ولي رفته رفته زمان هايي فرا مي رسد كه جهانبيني در اين شخصيت به مثابهء يك  

  ميالن تفيكجهان شناسيي ساين شكل گرفته  ژرفا و پهنا كسب كرده  مي رود  و  به جهت  انتزاعي 
  . مي يابد 

؛ با جهانبيني ها و جهانشناسي » منِ نوعي « اينجاست كه متناسباً جهانبيني و جهان شناسيي اين 
  .ميرساند   هاي پيرامونيان  و گذشته گان  تضاد ها و تعارضات  به هم 

ادبي به ويژه ارائهء اين بخش ها خواهي نخواهي  به گونهء بافت ها و ساختمان هاي هنري و 
موجودي . كات بشر بودن است َلاين خود يكي از مهمترين م. صورت مي بندد و گهگاه تجسم  مي يابد 

   !به  ديگران منتقل سازد آورد  و  بيروناندروني هاي ذهن  و  روان خود  را   كه مستعد  مي باشد تا 
ا حدي كه به زحمت مي  طبعاً  اين دايره ها و موج ها  در آغاز خيلي ها  كوچك كوچك اند ؛  ت

  . شود ؛  تفاوت  شعاع  يكي  را  با  ديگري  مقايسه كرد  ولي كم كم  بزرگتر  و  پهناور تر شده  مي روند 
و استفاده كننده  اين است كه آنقدر ها  به دنبال قصه ها   توقع من حسب  ايجاب امر ؛  از خواننده 
پرسوناژ ـ چه منِ نوعي  و چه خود و چه ديگري ـ و نباشند  بلكه  اثر آن ها را روي مغز و دماغ  

و  به  .  و  سيكل هاي  معنوي  و  رواني  به سنجش گيرند  قدرت آن ها را در انتقال پديده ها 
توضيحاتي كه  در حاشيه ها و  پاورقي ها  افزود  مي گردد  ؛  نيز فقط  به  اندازهء برداشت خويش در 

  . بال آن نباشند كه همه چيز آناً  بر ايشان كامالً  فهما  باشد همان لحظه ؛ بسنده كنند و دن
چرا و به كدام داليل انتخاب شده است ؛  » 1زينهء « مثالً  ياداشتي  مبني بر اينكه دايره پلكان  يا 

  .در متن ؛ پيش روي خواننده  قرار ميگيرد 
 و منجمله ورود نسبي به اساسات  فهميدن اين ياد داشت  به  ظاهر  بسيط  نيازمند مقدماتي زياد

جمعي از خواننده گان اين مقدمات را قبالً  پشت سر گذاشته .  كيمياي آلي و بيولوژيي موليكولي است 
اند  و  لهذا مشكلي  پيش رويشان وجود  نخواهد داشت ؛ ولي جمعي ديگر حتي  با  هر كلمه  و واژهء 

  مراجعه به فرهنگ هاي لغات و اصطالحات علمي و  طرف  كاربرد  مسلماً  دشواري دارند و تنها
  .ساينتفيك  هم  تمام  و كمال  به  دادشان  نمي رسد 

 من در حاليكه آنان را  به  هيچ  وجه  از استمداد  بر فرهنگ هاي  لغات و اصطالحات  منع نمي 
«  بديل  مي باشد ؛  داشتن در راهپيمايي ؛  نعمت  بيصبر و حوصلهكنم  ؛  خاطر نشان مي سازم كه  

به احتمال قريب  به يقين دوام  .  » !آيد مي ظفر و صبر ياران قديم اند و پس از صبر نوبت ظفر 
  !مطالعات در جهان سناسيي ساينتفيك  ؛  همهء اين مشكالت  را  مرتفع خواهد كرد 
نگارش »  فات اعترا« با همين مالحظات ؛  بائيست  مطالعات  بيشتر روي خاطرات  و  باصطالح 

يافته و به تصويركشيده شدهء مردان و  زنانِ  ديگر كشور و جهان هم انجام  گيرد  و  رابطهء شخصيت  و 
كارنامه هايشان  با  تكوين  و تكامل  و حدود  و  پهناي جهانبيني ها و جهانشناسي هايشان  مد نظر قرار 

  .داده شود 
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ته نردباني درست خواهد شد كه توسط آن شخص اميد واثق وجود دارد كه بدينترتيب رفته رف
  و عرضي ؛  از قعر خاك  تا  اوج افالك  باال رود  و در استقامت هاي   ارتفاعيبتواند  به  استقامت

.   در دل ذرات  هستي  و نهانگاه هاي  فعل  و انفعاالت  فيزيكي  و كيمياوي آنها  نفوذ  نمايد  عمقي
 را  در يابد  و  تا  معجزهء تكاملنيز گرديده    بعد زماند شد كه وارد آنگاه  به ساده گي قادر خواه

  تحت تأثير چه  قانونمندي حيات  و  بشرحد  پيدايش حيات  و  پيدايش بشر ؛ راه يافته  و به  اينكه  
  .هايي  به لحظهء كنوني  رسيده است ؛  واقف گردد 

  هان شناسيي عصر حاضر ؛ و ج و اين ؛  يعني نزديك شدن  به  جهان بينيي
   !جهان شناسيي ساينتفيكجهان بيني  و   =  
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  شدم ؟» جهانبين « چرا و چگونه 

  
  چرا و چگونه  و
  يافتم ؟؟ » بشر بودن« را مساوي به  » جهان شناسي« 
  

  :اهـداء  ويـژه 
  اين  اثر  و  در مجموع  يافته ها  و  پردازش هاي تازه  و نوين اين  رياضت تحقيقي ـ 60  تا  53زينهء 

حمد عربي قريشي پيامبر خاتم  ؛  پايان دهندهء دوران دين  و اسطوره  و دعوتگر  معرفتي  را  به  پيشگاه حضرت م
،  به  اساسمند سازي ي دوران  سواد و علم  و  منطق بخردانه كه پيامد طبيعي ي آن  » جاهليت « بشر  به  طرد 

  . وصول  به  ساينس و تكنولوژي ميبايست مي بود ؛  هديه ميدارم 
بازشناسي ي محمد و قرآن  و اسالم  در اين اثر نيست  و به توفيق آفريدگاري كتاب  و   جاي  بحث و فحص  و 

  . شايد كتاب هاي جداگانه وقف آن  شده است و خواهد شد 
 يا  اديان كه پيامبران خوانده ميشوند تعاليم ايمان محورتا جائيكه  توانسته ام تحقيق كنم  و  دريابم ؛ داعيان 

اب فراوان ؛ حتي اگر بدواً خوش درخشيده  و اقبال عمومي  و  پيروزي  و ثمر  دعوت هاي شان را  ؛  به داليل  و اسب
به  چشم  ديده اند ؛  مگر باز هم  بال استثنا  در معرض آتش كين  و انتقام  ارباب  جهل  و حاكميت  ها و امتيازات  

  . متحمل شده اند را  كننده  غاصبانه  و حيواني  قرار داشته  از اين ناحيه  ضربت هاي خورد
حضرت محمد مصطفي به  مقياس خيلي  از تناسب ها در جمع پيامبران ؛ همانقدر كه بزرگترين  و معاصر 

» فتح مكه « اين فاجعه  از .  ترين است ؛ با كمال دريغ  و درد ؛ مظلوم ترين  و حتي اهانت شده ترين مي باشد 
    . آغاز  شده است  و كماكان ادامه دارد

درين هنگام  دشمنان محمد و دعوت او  به رياست و قومانداني ابوسفيان واقعاً به زانو درآمدند و تسليم 
 يگ گام «شدند ؛ ولي آنان كه  نظاميان و سياسيون كار كشتهء  دوران خود  بودند ؛  اين شكست و تسليم  را چون 

  .گذاشتند »  به  پيش «ن گام  نظامي ـ سياسي كه چندي » دو گام« پذيرا شدند و متعاقباً  نه » به پس 
گام .  نخستين آن از ميان برداشتن سخت ماهرانهء خود حضرت محمد  در ظرف كمتر از دو سال بعدي  بود 

و به جنگ داخلي گرفتار ساختن جامعهء نو پاي اسالمي  و گام عمدهء سومي  به » ارتداد « ديگر راه اندازي جريان 
  .فتار كردن  وحدت نظر  روي آيات قرآني  مظنه  و  مشكل گر



 42 

 اينكه در زمان حضرت ابوبكر خليفهء اول قرآن  تدوين گرديد   و به علت مرگ او ؛  كار تكثير آن  به  دوش 
  .خليفهء دوم  افتاد  ؛  حقيقت مسجل تاريخي است 

 جديت در پئ تدوين  و  جالب اين است كه حضرت عمر خليفهء دوم ؛ خود  در زمان سلف خود  با  حرارت و
تكثير قرآن  بود  و  بر آن چنان عشق از خود  بروز ميداد كه حتي  وقتي از مصر  هدايت خواستند كه  با كتابخانهء 

  : بزرگ اسكندريه  چه  كنند ؛  فرمان داد 
اين  آن كتاب ها يا مطابق قرآن است كه درين صورت قرآن براي ما كافيست و يا مخالف قرآن است كه در 

  !پس همه را  محو  سازيد . صورت  قابل نگهداري  نيست 
طبق همين فرمان آنقدر كتاب و نسخ نفيس فرهنگ بشري در مصر سوختانده شد كه صرف قسمتي از آن  

  .شش ماه كامل ده  ها حمام  در اسكندريه را  به جوش در مي آورد 
ه عمر ؛ برخالف عجله ايكه براي تكثير قرآن  ولي سؤال فاجعه انگيز غير قابل حل اين است كه جناب خليف

پيش از خالفت  خود  داشتند ؛ ظرف ده سال خالفت خويش نسخهء تدوين شده را زير بالشت نگه داشتند و گويا  
تا  اينكه ايشان هم  مردند و نسخهء  متذكره را حضرت حفصه دختر شان  و خانم . توشيح  نفرمودند كه تكثير شود 

  . رداشت  و ساليان ديگر هم  نزد  او  محبوس  بود حضرت محمد  ب
رويهمرفته با گذشت  دو دهه يعني  بيست  سال از  رحلت؟ حضرت محمد ؛  به همان  پيمانه كه بالد اسالمي  
توسعه يافت  نسخه ها  و  روايت هاي دست نوشته و نانوشتهء مختلف و متضاد  در هر گوشه پيدا  شدن گرفت  و  

 و در نتيجه فشار ها  بر خالفت حضرت عثمان  باال گرفت تا نسخه واحده اي از قرآن آماده شود و در مروج گرديد 
سراسر بالد اسالمي رعايت و قرائت آن اجباري گردد ؛ كه باالخره  نسخه اي آماده  و  روي  پوست دام  هاي  

  . ي  نبود سالخي شده  تكثير گشت ؛ چون هنوز كاغذ  و چاپ  در دسترس خالفت اسالم
و حكميت ؛ توسط لشكريان !  نمونه از همين نسخه هاست كه در جنگ صفين به عنوان پرچم صلخواهي500

  !    بر سر نيزه ها  افراشته  ميشود معاوية ابن ابوسفيان
مؤرخان بزرگ اسالمي و بشري متفق القول اند كه بخصوص دربار حضرت عثمان تحت نفوذ  سنگين ابو 

با  اينهم حكم  بر اينكه آنان توانسته باشند بر قرآن هم اثر .  مربوط به  او قرار گرفته بود  » حزب«و سفيان ، قبيله 
معهذا ال اقل اين پرسش الينحل باقي مي ماند كه چرا نسخهء تدوين شده  در زمان خليفهء . بگذارند ؛ آسان نيست 

ديد  و در قطار ساير نسخه هاي باطله  به آتش اول كه از نزد حضرت حفصه گرفته شد ؛  با  امانت آرشيف نگر
  كشيده  شد ؟

 آيا  اين نسخهء تدوين شده  در  روز هاي  اول اسالم  ؛  چه اشكال داشت كه اوالً از تكثير آن در ده  سال 
  خالفت حضرت عمر ؛ خود داري گرديد  و ثانياً  به حساب  نسخه هاي ضاله در كام آتش رفت ؟

مي بايستي نسخهء نخستين ؛ معتبر تر و اصيل تر باشد و هم ميتواند نباشد كه درين صورت   از نظر عقل سليم  
  .فقط موجوديت آن  در آرشيف خالفت ؛  ميتوانست حالل  پرسش ها  قرار گيرد 

به هر حال آن نسخه نميتواند  در جمع  هزاران  نسخهء ديگر شمرده  شود ؛ چرا كه رسماً  و در مقام خالفت 
  و  توسط صحابي  معتبرتر پيامبر و حافظان معتبر تر قرآن تدوين گشته  بود  و  بزرگترين  سند رسمي ي اسالمي

  .تاريخ اسالم  به  شمار ميرفت 
كرده ! منجمله به دليل اينكه رياضي دان اسرار آميز ما  جناب صديق افغان  با  فورمول ها  و محاسبات تثبيت 

ثماني ي قرآن شريف ؛ دقيقاً كتاب  تأليف شده  توسط خدا ست  و ايشان البد از اند كه نسخهء موجود يا نسخهء ع
؛ لذا  از بحث بيشتر ! آن ذات را در اختيار دارند » نمبر تليفون « خود خداوند هم  در زمينه پرسيده اند چرا كه 

  ! درين رابطه مي گذريم  و به گام چهارم  ابوسفيانيان نگاهي مي اندازيم 
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؛ عليه )  جنگ صفين( پسر ابوسفيان جناب معاويه   با  عصيان علني  و  باالخره  رويا رويي جنگي ي اين گام 
    .  داد حضرت علي  برداشته  شد  و  مانند  موارد  ديگر  به  سهولت  ثمر  چهارم ءخليفه

 جامعهء   ميان بلكه قال كرد به خاندان ابوسفيان انت مستقيماً  و كامالً  تنها  قدرت   سياسي  نه  گام  اين   با
   .افتاد  نيافتني    درز خونين  و التيام اسالمي

حضرت محمد  به  حيث پيشواي برده گان و زحمتكشان ؛ هنوز فرصت نيافته بود  بساط اقتدار طبقات حاكمه 
 منافقان ـ را دگرگون كند  و پيروان كم تجربه و كم دانش و كم استعداد شان ـ گذشته از دسته هاي خطر ناك

بنابر اين هيچگاه  پايه  هاي حاكميت  و جايگاه طبقات .   و طراران  ابوسفياني نبودند و نشدند  حريف كاركشته گان
  ! نگرديد  و لهذا تصرف  قدرت  توسط  ابوسفياني ها  چندان مهارت  هم كار نداشت حول مت

شان  و توجيه جنايات هولناكي كه  مرتكب  ، دوام  اقتدار » مشروعيت « اما آنان  براي كسب و نگهداشت 
براي اين منظور گذشته  از نويسندگان  اجير .  ميشدند ؛ به طرح  و  تدوين ايدئولوژي ي شكالً  اسالمي  پرداختند 

درباري ؛ علماي يهودي  هم  به  انگيزهء اشتراك  منافع  با  ابو سقياني ها  و  نفوذ  در دستگاه هاي اسالمي  ؛ 
به فرمودهء دكتور . ( د  ها و  تجارب  و  امكانات خود  را  در اختيار خالفت  معاويه و جانشينانش گذاشتند استعدا

  !) »مذهب عليه مذهب« شريعتي  جهت ساختن 
البته در قرآن ؛ ديگر نمي شد  به  طور مستقيم  دست برد ؛ لهذا به تفسير هاي من در آوردي از آن پرداختند  

  . و  تعليقات تخدير كننده ، تحميق كننده  و گمراه كنندهء توده  ها را چسپانيدند و  بر آن حواشي 
.  به موازات آن ؛  به طرزي سرسام آور  به  جعل حديث  يا  سخنان منسوب  به حضرت محمد پرداختند  

تمامي طامات  آمد و قريباً جادو  و  تدابير سياسي  مبتني  بر  روانشناسي جادو گرانه نيز  به  مدد  اسالم  ابوسفياني 
  . و شطحيات و خرافات روي زمين را در اسالم ابوسفياني تزريق نمود 

» تابوت عهد «   به كتاب رمز و راز  ؛ به نوعي دانستني و ياد گرفتني و خواندنياين آفت  قرآن را از كتاب 
يدني و چيز هاي فوق بشري تعويض مبدل كرد ، پيشوايان اسالم  به  خصوص حضرت محمد را  به  بت هاي  پرست

  ؟! ابوسفياني  سرا پا  ضد محمد و اسالم محمدي است  تا  مبادا كس  متوجه شود كه دم  و دستگاه و اسالم. نمود 
ياد كس مي رفت و در جريان يك نشست  و ختم  » صلوات«ديگر بايد به دنبالِ گرفتن نام حضرت محمد مبادا 

بايد  درود ...  حتي  همخوابگي  و جماع  و حتي حتي حتي  رفع حاجت كردن رده خاك كردن  وو خيرات و م
اوالدهء بدبخت مردم بائيست چيز .... هاي ملغلق  و  بي معني  ولي  از لحاظ جادو  بسيار مؤثر  ؛ خوانده  ميشد 

جلسات تعليم و  ! ... را ميخواندند و  باور ميكردند» منظرهء مرگ « هايي از شكم  مجانين و منافقين برآمده چون 
و خشك و تشريفاتي محض بدل شد و ساير مناسك   به گردهم آيي هاي جبري   و مرافقت و حل المسايل نماز تعلم

  ... اخالقيات و فضايل تهي گردانيده شدند ءعبادي همچنان از محتواي وحدت بخش و بيداري بخش و ارتقا دهنده
 همه چيز از محمد و آل محمد و اصحاب صديق   در قبال گرفتندر يك حساب  سر انگشتي طراران ابوسفياني

و انواع كشدار تر » ! صل اهللا عليه و اله و اصحابه اجمعين« محمد چون ابوذر ؛  به آنان  ورد  اجباري  و تكراري 
شده توسط   روز مولود  و  وفات  براي حضرت محمد  تعيين  كردند ،  شعرا و ياوه سرايان تلعين.  آنرا  بخشيدند 

 هاي   تهمت  . پرداختند... و جعل و تفتين   پر از غلو  و اغراق  ؛ به نعت سرايي ها و  رجز خواني هاي قرآن 
  معجزات  و  شفاعت  هاي  ضد قرآن  و  ضد  سيرت  عيان  حضرت محمد  را  به  پايش  بافته  و  بسته رفتند فراوانِ

  !...اضي نگهدارند را  شاد  و  ر» عوام كاالنعام « تا ... 
تمامي طبقات حاكمهء تاريخ ؛ طرح  مفاهيم و بيان تضاد  ي  ابوسفياني مانند ايدئولوژي  در ايدئولوژي اسالم

آن حاوي چنين مفاهيمي بود باالخره طبقاتي تحريم و تكفير شد و چون قرآن » زمين تا آسمان « ها و تفاوت هاي 
  !!ه گويا ثواب  هر پوش لته  چند  طبقهء جنت  خواهد  بود   رسانيدند كفراتر  لته و 7به پوش  را 
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  تمام  ثواب و علت  وجودي ي قرآن  به  تالوت كردن  و ختم كردن  و قرائت  در نماز ها  و مرده خاك كردن
مسابقات  تالوت قرآن چون المپياد هاي ورزشي  و هنري ي جهاني رايج .  منحصر گشت  ... و تعويذ و طومار

بسته شدن « گپ به جايي هم رسيد كه تحت نام .  قرآن  مطرح گردد  فهميدن و   دانستنا مبادا حرفي از گرديد ت
در  واقع همه چيز را مهر و الك كردند و  و قيحانه اعالم گرديد كه قرآن در حد فهم  بنده نيست  » دروازهء اجتهاد

  !! كند ؛ كافر است و مباح الدم فهم قرآنو كس كه ادعاي  
؛  چون اساسات قدرت سياسي  هم مستقيم خاندان ابوسفيان  پس از  يك  قرن    با  اسقاط حاكميت نييع

همچنان پا بر جا  بود ؛ اين ايدئولوژي ادامه يافت و اسالم ابوسفياني بدون ابوسفيانيان ؛ سلطه  بر روح  و  روان 
  . ادامه  داد  و ادامه  ميدهد مسلمانان زحمتكش  و  بي امتياز  و  بهره  ده  و  بهره كش  را 

 اساساً جهت مبارزه  با  اسالم ابوسفياني  به وجود آمد و شاخ و پنجه پيدا كرد ؛ اما  منجمله به  تصوف وتشيع
ن الوقت كار چنداني از پيش نبرد و مخصوصاً  تشيع نتوانست از هاي سياسي پيشوايان بي كفايت و ابدليل  معامله 

كه ايدئولوژي اسالم ابوسفياني  پديد آورده  و  نهادينه كرده بود  ) چوكات بندي ( رماتينگ همان كاناليزيشن و فو
  . در مقياس تاريخي  به  تكاپوي  مرغان اسير  در داخل  قفس صياد  شباهت  يافت لذا شيعه گري پا  فرا تر  نهد  و 

اسباب عريض ؛ شان پيهم رت و پوست شدن اين  مرغان  با  يكديگر و  پي »هفتاد و دو ملت جنگ «  رفته رفته  
با  اغراق در مقامات  دشمنان اسالم محمدي كه از همان آغاز . شدن و غليظ شدن ديواره هاي قفس را  فراهم كرد 

و كرامات حضرت علي ؛ وارد  عرصه تشيع نيز  شده بودند ؛ آنرا به بيراهه هايي كشانيدند كه به ويژه  در عمل حين 
  . روي جباران ابوسفياني و جهال و بيماران روحي ي خادم آنها را سفيد كرد قدرت سياسي ؛ 

بدينگونه و نيز  بر اساس شواهد و اثباتيه هاي متعدد تاريخي و منطقي و عقالني و علمي ؛ محمد و دعوت 
 عالم  عظيم او ؛ مظلوم و مهجور و حتي مدفون گرديد و در آخرين تحليل ماحصل خيزش  اين  ابر مرد  نادرهء

  :تا شام  خوانده بروند  بام » بله « جمعي به كلمهء خودش ؛ بشري  ؛ گويا  اين  شد كه 
  !...صلی علی محمد ـ صلواة بر محمد ـ برکات بر محمد ـ رحمات بر محمد 

نه تنها ديگر  باسواد ساختن ده نفر شرط آزادي يك فرد  اسير  و  زنداني ي با سواد  نبود و جستجوي علم 
چنين ايدئولوژي و  در چين و ماچين  ؛ بر زن و مرد مسلمان  فرضيت  و حتميت و مبرميت نداشت بلكه حتي

  .  باسواد را بيسواد و آدم را حيوان ميكرد خود ! اسالمي
 محاسبه و مقايسه يا »:حالت مسلمانان در آمار گيري نفوس و شاخص هاي مقايسوي جهان امروز « به جدول 

در عرصه هاي علم و   مليون يهود 14 اسالم ابوسفياني با كتلهء كوچك و غالباً آوارهءاسير  ميليارد مسلمان14
اين بوده است و  نگاه كنيد ؛  مگر جز )  پايان همين مجلددر ضميمه (  جهاني  مراتب  و   مقامات  و  ثروت و تخنيك 

  ! اين مي يابيد ؟ جز

****  
  ي كز فراق چاك شدهگر بمانديم  زنده  ؛  بردوزيم     جامه ا

  بپذير    اي  بسا  آرزو  كه  خاك شده بمرديم  ؛ عـذر  ما   ور 
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   ؛53 زينهء

  آيا  هر جانور دو پاي  ؛  انسان است ؟ 
  

   داخل منزل  مي خواهد  نماز صبح  بازگشته و  از اداي  پس  رسيده ام  ؛  پدرش يك همصنفي ام  منزل ءكنار دروازه
   : ميكويم. شود 

   خانه هست ؟ ؛  دارم  كاري ضرور) همصنفي ام (  نور جان   به  كاكا  ؛ سالم  ؛
   : مي گويد
  ! هست ؟ كه در اين گل صبح ؛  انشاءاهللا خيرت !   بچيم 
  : ميدهم  پاسخ 

  . پيش مي آيد  خيرت است ؛ خوب دنياست  يگان ضرورت
  :  ميگويد 

 بعد  نور  مي آيد ؛  چشمانش خواب   لحظه اي . من ؛ مي رود   تشكر ا وبيدارش مي كنم ؛  مي فرستم  و  با  بدرقهء دع
  : پس از مصافحه مي گويم  .  آلود است  

معذرت  مرا  به  استادان   درس رسيده  نتوانستم ؛   در موقع  ببخشي  زحمتت  دادم  ؛  بايسكيلت را كار داشتم  ؛  اگر
  !تقديم كن 

 ده  رسيده ام  ؛  مانند  چندين  پست و   منزل  قاضي ستيز  در  نزديك هاي    نور ؛  اينك بايسكيل نو  و  شيك به سواريي
  .  را  تا  فراز كوتل  با خود  بكشم   بلنديي پيشين  ؛  اينجا  نيز  پياده  مي شوم  و  بايد  بايسكيل

مركبي كه  مي رسم   محل   به چون .  صداي ضربت ها  شنيده  مي شود  برابرم  سياه  مي زند و باالي كوتل  چيزي  در
   شدت مي زند و  بسته است ؛  به  بغل افتاده  و صاحبش كه  مرد ميان سالي است ؛  او را  به  دوشش جوال  بزرگ  بار ؛  بر

  !دشنام  ميدهد 
رها   مركب    جوال از . سخني مي روم ؛  تناب را  باز  مي كنم    بدون حرف  و  تكيه مي دهم  و  به گوشه اي بايسكيل را

  . مي شود  و حيوان آناً  بر پا  مي ايستد 
  . مي دهم    ادامه  مي شوم  و  به راه خود  سوار مي گيرم  ؛ بايسكيل را .   ندارم    بيشتر وقت  و حوصلهء

   : مي شنوم  را   اين آواز   از عقب
اينقدر كالن كاري  را كه  من هم  كرده  !  ؛  به  خر  بسته كنيم  جوال را  كه  باز كردي  ايستاد شو ؛  اين!   حرامي  ـ  هو
  !!مي توانستم 

  :مي گويم   مي روم  و  برايش  از كوره  در
  ! را  بشناسم   خر باش ؛  اول  من 

. د   بايسكيل  نيست ؛  اين فراغت  ؛ فرصت  بيشتري  به  دماغ ميده  به  پاي زدن  حاجت كوتل  نشيب  مي شود  ؛  اينك
  :لذا  اين  انديشه  به  سرم  هجوم  مي آورد  

مسجد  و آن اهاليي  نجيب  و  با  فراست كه  در  پنج ساله گي ام  ؛  به  جرم  اينكه  خر ؛    كاشكي آنروز  مي بود  و آن 
  !مرا  به  زمين  زده  بود  ؛ آدم  با  شعور تر  از اين آدم  را  محاكمه  و  جريمه كردند 

  .زل قاضي  ستيز  مي رسم  و  با  او  مالقي  مي شوم  ؛  حيران  مي ماند  و  پرسش هايي  ميكند به  من
  !تأثير  اين  رويداد   اخير  هستم  گه  گپ  هاي اصلي  به  دهانم  نمي آيد   زير   آن قدر

   :مي پرسم ؛  جريان را  به قاضي حكايت  مي كنم  و  بدون معطل ماندن  به  تبصرهء  او  
   ؟كدام  يك خر استتا    ؛  از آن دو به راستي 
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  :  قاضي مي گويد  
  !راحت باش 
براي پيدا كردن چنين حيواني  به  است و خداوند اشرف المخلوقات همين  آيا . راحت كنيد  شما مرا   لطفاً  ميگويم ؛

    ؟گفته است » احسن الخالقين« خود 
   است ؟؟؟ نهاده  سر  همچو  جانوري  هم  بر  را  دين اسالم  كرامت بشريآيا  تاج  

   :  احساس  ميگويد قاضي  با رقت
 در راه درازي كه پيش روي داري  ؛  سختي ها  و  مشقاتت زياد   بسازي ؛  اينطور ضعيف  اگر خود را!   نازنينم   فرزند
؛  صبحانهء شائيسته اي  برايت  دارم  و  پسانتر  خدا نخواسته  در نيمه راه  از  پاي  مي افتي ؛  بيا كمي دم  بگير  مي شود ؛

  !صحبت  مي كنيم 
مي نمايم   احساس  به وضوح چاي  صرف  مي كنم ؛   بادام  و  نان گرم  و  وقتي صبحانهء  شامل قيماق خام  و كشمش و

  : لبخندي  مي زند  و  ميگويد قاضي.  كه  در دماغم  انرژيي كافي  رسيده  است  ؛  احتماالً  وجناتم  نيز  تفاوت  مي كند  
شديدي  بين   تضاد  مي شود  و  چون    بشري  در همچو  يك  حالت  دگرگون غرور آدمِ  داراي كمترين  احساس  و   هر

بسياري  دين  .  سؤال  مي برد    مي بيند  ؛  ناگزير  دين  را زير احكام   و  تلقيات  ديني  را  با  واقعيت  سرسخت موجود 
  ! گذشته  به  همين  ترتيب  و  به  همين  دليل  از  بين  رفته  اند هاي

  :تصور كن 
 وقتي آدمي  بر آدمي  دست  يافته  و  ضمن شكنجه دادن  و  تمسخر كردن  او  و  چه  بسا  تعرض  بر  نواميس  و  حريم  

د  چنين  مظلومانه كشته  مي شود  ولي  در آن  هاي  شرافتي اش ؛  غالباً آهسته آهسته  او  را  مي كشد  ؛ آنكس كه  مي بين
  لحظه  دين  و حتي خدايي  نيست  كه  به  دادش  برسد  و  نجاتش دهد  ؛  چه احساسي دارد ؟

شايع كرده   يا  نادان  مغرض   محال بافان  پردازان  و قبول كرده  نمي توانم  چنانكه  دروغ  نكرده ام  و   من  ابداً  قبول
 كتاب هاي  پوچ  و  مزخرفي را سياه ساخته اند  ؛ چنين روز  بر گشته گاني  با  شور و شعف و شكر  و  حمد  و  ثنا   يا  اند و

  .  شوم  و  تلخ  گردند   هاي پذيراي  چنان  سرنوشت
 بشري  و  هر صفت  را  نفرين  مي كنند  ،  پست ترين جانور مي دانند  و  فاقد  كرامت   از كم ؛  قاتل  يا  قاتالن خويش  كم

ديگري كه  مشخصه  و  منسوب  انسان  است  ،  مي شمارند  و چه  بسا  هر دو گونه  احساس ها  و  تلقيات خود  را  به  جر  و  با  
  .خشم  بيان  هم  مي كنند  نهايت 

  !تعليمات آنرا  را  بدانيم  و  باز داليل احكام  و  » دين « لهذا  درين  مورد  ؛  اول  بايد  خود  معناي 
بعدي    به وضوح  فهميده  مي شود  ؛  به معناي آخرت  و  عاقبت  و دنياي  »مالك يو الدين « دين ؛  چنانكه مثالً  در آيهء 

  . پسين است  يا  زمان
  به يعني از عاقبت عمل  و حتي نيت  بد.  مي باشد   » بشير و نذير« صفت  دين  مخصوصاً  طوري كه  در اسالم  آمده 

را     سر انجامِ  عمل  و  نيت  نيك  ثمرات  و  بركات  ارضا كننده  و  غرور انگيز در كيفر  و  مجازات  بيم  مي دهد  و  بر عكس 
  . نويد  و  بشارت  مي بخشد 

انديشه    خود فردا  و عاقبت؛  هميشه  در مورد  بالقوه  داراي  عقل  و  فكر  و شعور است موجود   از اينكه  بشر ؛ 

  .  مطلق است     برايش داراي اهميتآرمان  و  هدف و  نصب العين  موجوديت   دارد  ؛  بدين جهت و نگراني
 شخصيت   و  انسان ؛ آرمان هاي  متعاليي انگيزنده  و  مقام  بشر ترفيع  مرتبه و  با آنهمه  توصيف و   اينجاست كه  دين

  .راه  مي اندازد   مي كند  و  در  واقع  او  را  به  همين جهت  هم  در  اخالق پرور  را  به  او  القاء   و ساز
جانور  دو پا  ؛  بي دليل  و  موجب  نه  اشرف  مخلوقات  است  و  نه  صاحب كرامت انساني ؛  صرف  لهذا  به راستي  هر

شرط   پاي  ؛  بال قيد و  جانور دو  نيست كه  يناينجا  مقصد  ا؛ نظر از اينكه  اين مفاهيم  با  چه  عبارات  و كلمات  بيان شده  
   !چنين  بايد  بشود  ؛   باشد  بايد چنين اين است كه    بلكه  مقصدچنين هست 

از شده است  و  مي شود  ؛  در واقع  قبل از همه  ولي اينكه  متأسفانه  دين  باالخره  ابزار قدرت  و  دكانداري  و  سياست 

   .  دين بودن  بر مي آيد
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سؤالي است كه زمانه  و  هستي  و كائينات  منحيث  امانت  و  رسالتي پيش روي  همچو  شما  » چاره چيست ؟« سؤال 
  ! زنان آينده  قرار داده  است  جوانان  و  مردان  و

  ! را  ندارم   اين  قدرت  و  توان فهم  همچو  مسايل كوه مانند  بندهء  عاجر  هم  زياد تر از من
  
  
  
  

   ؛54 نهءزي
ريشو  نيست  خدا  ؛  يك  مرد !  

  
باالخره  قادر  مي شوم  روي داليل اين راهپيماييي غير مترقبه ام  كه  مخصوصاً  در زمان مذكور خطراتي  هم داشته 

  : به سخن آغاز كنم  است ؛ 
.   شد    و  نياز من  دير خواهدبيم  داشتم كه  امروز  دارالوكاله  نخواهيد آمد  و  براي  امر مورد  نظر!  قاضي صاحب 

  .مي آورم    پيش تان  را) شنبه چار  شب ميزبان .... ( من  به  يك  طريقي .   شهر  برويد    به تمنا  مي كنم  هر چه زود تر  با  من
ا كه حتي  تقاضا  ؛  جريان حاجت  خود را  برايش  شرح  دادم  و  با  داليل  و  براهين كافي  اين ر ضمن تصريح  اين

  . مرد  ؛  در  مورد  پري  باال  كشيده شود  ؛  خاطر نشان كردم   اين ؛  نبايد  توسط  اين سخني  بيشتر از
 در جريان  صحبت ها  معلوم  مي شد كه  نمي تواند  بر دلخوري اش نسبت  به آن  ولي.  به راه افتاد  با من  قاضي ستيز 

  . همنشين ديرين غلبه كند  
 ضمن  اينكه  ابراز  داشتم  من اين را كه  او  سوء قصدي  عليه  شما  داشته  باشد ؛  باور كرده  نمي توانم  و حتي  باالخره 

  سطح  برداشت  و  فرهنگ  مردم  ما  با  حسن نيت  و  روا  به دعوت  غافلگير كنندهء شما  ؛  توسط آن شخص ديگر  هم  نظر
   :داري  توأم  بوده  است ؛  افزودم  

شما  و   به شما  عذر  مي كنم كه  اين كار را  براي  من انجام  دهيد  و او چون خودش هم خواسته است ؛  با  صحبت 
رابطه  به  نام  بي  تنها  سر و صدايي در   از اين ديوانه گي كه   دست معلوماتي كه  برايش مي دهيد حتماً  متقاعد  مي شود و

  . مي دارد  رد  ؛  بر  خواهد ك خلق  االيش  پريي من 
بااليش  شما  با  او  نورمال  برخورد  نمائيد  ؛  اين كار  را  به صورت  يك  حكم  و خواست خود  هم  مي توانيد  حتي اگر 

طقه جهت  ادامهء  تعليم  و   تحصيل  من پري .  من  براي  هميشه  حل  مي شود    مشكل  ماه  اين  5از  در كمتر .   نمائيد   تحميل
  ! را  ترك  ميكند  و  ديگر  نام  شريف  او  براي  هميشه  وزين  و  پاكيزه  خواهد  ماند

  :قاضي گفت 
 شما  دو  دلداده  هزار  برابر آنرا    ملكوتيي كه  از فيض  محبت  دست  نخواهم  داد   را  از بيا  پناه  به خدا ؛ آنقدر چيز

  . قبالً  نصيب  شده ام  
  : سيديم  ؛  قاضي گفت چون  به شهر  ر

را  براي  مالقات آماده   من خودم  به  خانهء  او  سر  مي زنم  ؛  اگر موجود  بود ؛  او .  تو  برو  دارالوكاله  را  باز كن  
  .  نماني  اگر صحبت  ما  گرم  گرفت  و  دير كردم  ؛  مكتبت  برو كه  از  درس.  مي كنم  و  مي آيم  

دار .  ندارم     را  كار  و  صحبت  با  مراجعانديدم  حالِ.   شد    رفت هايي شروع را گشودم  ؛ آمد ووقتي دار الوكاله 
   .  بستم  ؛  رفتم  ،  با  سپاس  بايسكيل  همصنفي ام  را  تسليمش كردم  و  مراجعت  نمودم الوكاله  را  واپس

نگران شدم  ولي چاره اي نداشتم  جز آنكه  .  ب  دور شد  قاضي  ستيز  را  ديدم  كه  از ساحهء  دارالوكاله  به  شتا
 ساعت گذشت ؛    از دو  بيشتر ولي  در همان حوالي  پرسه  مي زدم  ؛. دار الوكاله را  باز  نكردم  .  همانجا  انتظار  بكشم  
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در اواخر .   بر عكس مي شد   تسلي دهم  ؛  نتيجه   براي خود  پيدا كنم  و خود را هرچه تالش مي كردم  داليل آرامبخش
   .  دارم  و  پيهم  گرم   و  سرد  مي شوم احساس كردم  تب
ساله  به  دروازهء  دارالوكاله سؤاالتي  در  رفت  هاي  يك زن چادري دار  و  يك  دخترك شش هفت   و   تكرارِ آمد

يكي از .  درست  حدس  زده  بودم  .   ماندم   ظر آنانتمندروازهء  دارالوكاله را گشودم  و   همان دليل  ذهنم  پديد آورد  ؛  به 
  :  باري ديگر آمد  و  قاضي  را  پرسان كرد  ؛  گفتم  .زنان همان آشناي  ما  بود  

  .  من  بتوانم  اجرا  مي كنم  جايي رفته اند  ؛  امر كنيد  ؛  اگر
  :گفت 

به  ما  .  برايشان گفتيم    ما عرايضي داشتيم   بودند ؛ ا آمده منزل م شان صبح  نيست ؛ خود  كار ديكر  نه خير ؛ كدام 
  !شد ؟  چطور  فقط مي خواهيم  بدانيم.  اطمينان  دادند  كه  مشكل  ما را  حل  مي كنند  

  :  گفتم  
  ... ؛  منزل شما  رفته  بودند  تا  كنون  بر نگشته اند...  كه  صبح  منزل  قاضي صاحب!  مادر 
  :گفت 
  !ي ما  همين است كه  همان خانهء  ماست  و  مصيبتي  باالي  ما  نازل  شده است بدبخت
به  من يكجا  با  قاضي صاحب  مهمان شما  بودم  ؛ آنوقت كه خير و  نشچارشام !  خدا  نخواسته  باشد  چرا ؛ :  گفتم 
  خيريت  بود ؟

  :زن گفت 
.   پست  خبر شديم    پست  اين  مرد  تا  انباق  ها  ديروز  از  نيت سه   ما  است ؛  مگر  حاال هم  در ظاهر خير و خيريت

 را     ما  و  اوالد هاي مانء سه  هاي  هر حق را  مي گند  ؛  اول طالق  و  صبح  به  قاضي صاحب گفتيم كه  اگر  او  اين  پستي 
  . طرفش قبله   بدهد  ،  باز چار
ما  ديگر  ماندن  وااليش  .   ـ  شوي هاي كاكه كاكه  پيدا  مي  شود   ي غريب ن ؛  باي كدام  ما  جدا جدا ـ  براي  هر
  . هم  همين حاال خون  مي خورند   سهء مان  هاي  هر نيستم   و  فاميل

   !دست  به عمل هاي ديگر  بزنيم ما را  مانع  شد كه  .   رسيد   صبح ؛  خدا  يك  برابر كرد  ؛  قاضي صاحب
  ؛  زن  بايد  اينهمه  ظلم  و  ستم  خدا  مرد  است به  خاطر  اينكه   تنها .  اندازه اي  دارد    و    حد طاقت  هم  و صبر

  !ببيند ؟
مرد .  از اين  سخن خانم  تكان شديدي  خوردم   ؛  افكارم  به  جا  هايي  ره  كشيد كه  تا كنون خيال  هم  نمي كردم  

!!   ـ  است   ريشو  مرد  هم البد  يك  يك مرد  ـ  و آن  ؛هستي  آفرينندهء  خدا و  كه  است  زن  قبوالنده  حتي  به ساالري
  !نعوذ باهللا 

 بوده ام  و   مهمان  ها  در خانه اش   است  و  اين هم خانمي است كه  بار ديدم  ترق  چاشت.  مدتي  زن  سكوت  كرد  
من  مظهري  از خداي  من  و   رديف  پريي  من  است  ؛  پريي  جودي  از مهمتر ؛  مو  از همه   ام  و نان  و  نمكش را خورده

  ! ـ  نيست  ريشو  اين خدا  ديگر  ابداً  مرد  ـ  و آنهم  يك  مرد  همهء هستي  است  و
د  ؛  براي  راه  رد  شد  ؛  صدايش كردم   و  ازش خواستم  كه  هر چه  از  بهترين ها  و  پاكترين  ها  دار  از شاگرد  هوتلي
اتفاقاً  هوتلي احترام  و  ارادت  خاصي  به  قاضي  .   زن  عملي كردم    امتناع  هاي را  بر خالف اين كار .  مهمانان  من  بياورد  

  . نان خوبي آورد  و  سرويس كرد .  و  به  طقيل  وئ  به  من  داشت  
  :زن گفت 
براي  اولين    هستي ؛  من  در عمرم  چه  فرشته اي.    لب  به  نان  نمي زنم   تو كه  با  من  ننشيني  ؛  من  هر گز ! برادر 

   . بار فرشته  را  مي بينم
  : گفتم  
هركس ؛  هر وقتي  براي  شما  گفته  و  .  شما  هستيد كه  ما  هستيم  .   زن ها  ،  شما  مادر ها  هستيد   شما  فرشته 

 اگر ؛  احياتاً  جنسيتي    نه زن  و خدا  نه  مرد  است  و. د ترين  جنايت  را  عملي  كرده است  قبوالتده  كه  خدا  مرد  است  ؛  ب
  ! خدا آفريده گار  زنده گي  است  و زنده گي ؛  زن    است  چون  زن  باشد  ؛  حتماً  داشته
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 لوحهء عقب   را  بست  و  روي وكاله  مورد ضر ورت را آورد  نا خود آگاه  دروازهء  دار ال شاگرد  هوتلي كه آخرين چيز
  . داد   استقامت نوشته  بود  ؛  به جانب  بيرون»  وقت  نان  و  نماز است «  در آن  را  كه در 

 را  به  يكسو  افگنده  بود  ؛  از فرط حسن  و  تناسب اندامش حدس زدم كه حتماً  بايد   حتي قبل  بر اين ؛ زن چادري اش
  . د خان  باش... دختر 

  : من مقداري  نان  در قابي  گرفتم   و  روي  ميز  كار  دارالوكاله  گذاشتم  و گفتم 
  !  مادر ؛ مادر قرآني  و  قيامتي ام 

 قادر نيستم  برابر  به آنهمه  مهماني  هاي  لذيذ   من كه.   غريبانهء ما  ؛  ما را  سر فراز  نمائيد    لطف كنيد  با  صرف  نان
  ؟ !  نمايم  خدمت  شما  اينجا  به  شما و  پر محبت

  :  عجيبي كرد   دعاي زن .  شد   نان صرف
ترا  به  خودت  قسم  ميدهم كه  ما را  ازين  بال  ها  .  خداوندا ؛ زن هستي  يا  مرد ؛  من بنده  و  پرستندهء  تو  هستم  

  !كن  عطا  را  ود   به  اين  فرشته ات  هم  مقام  و  مرتبهء اولياي خ نجات  بده  و
من .   زن چادري اش را  پوشيد    . كرد  را  تك تك   نزاكتاً  دروازه  هايش آمد ؛  ظرف شت پ شاگرد هوتلي وقتي

   ! دروازه  را  گشودم  و  اتاق  تخليه  و  تصفيه  شد
  . صرف  نزد  هر كدام  ما  يك گيالس  چاي  بود 

ا  با  يمرد خانمش  را  شناخت  و  بالفاصله  به  نام   .   زن  ؛  يكجا  رسيدند     من  و قاضي ستيز  با  همان  مرد  مورد  نظر
  : داده  گفت   نام  مستعار مخاطبش قرار

 طايفه  گفته ،  بد كرده  ،  لعنت  به  تخم  و شما   براي   هر چيزي  هركس ؛  چي شده است  را شما   براي خدا  ؛  اين   از
؛  هر  به لحاظ خدا  خانه  برويد .  من  ديگر  نه  ديوانه ام  نه  احمق  .  زن  سه طبقه  جنت  براي  من  هستيد  سه  شما .  اش  

را  مي خواهيد  هم  همين  سند  و  اطمينان  و  حق  و  بخش كه  مي خواهيد ؛  اين قاضي صاحب  و  شما  ،  حتي  سر  و  جانم 
  !ست   اآدم  صاحبش

  . ي صاحب  مهمانتان است  ؛  سرشته  بگيريد  ؛   به شيطان الحول  بگوئيد   قاض برويد  شب
  : زن گفت 

  .   نگويد  قبول  نمي كنم   مباركش  تا  قاضي صاحب  به زبان 
  : قاضي گفت 

. ه گي كنيد هرچه  بوده  يا  نبوده  تمام  است  ؛  برويد خوش  و خرم  زند.   شما  مي گشتم   من  تا  همين حاال  پشت  گپ
؛ اينجا  همان خانهء خودتان است  .   نرفته ايد   جاي ديگر من خوش شدم  كه اينجا  آمده ايد و.  خدا  داشته باشيد    به تو كل

  !ست   ما  عزت عزت شما  ؛
  :   پاك  كرد  و  بعد گفت  را   زن  اندگي  مكث  نمود  و  احتماالً  اشك  هايش

  ! قاضي صاحب 
بچهء   اين  راستي شب  مي آمديد ؛  مگر اگر  . هم  ميروم    باشد گيه  كند رو  ؛  اگر گورم ؛  بمي گوئيد ا حاال كه شم

 من به  انباق هاي خود نشان   .   بياوريد  من شد ؛  هم  با خود  سر از حاال  بچهء قرآني  و  قيامتيه ك  را  تان فرشتهء خود
 ؟!باشد  ي  قسم  م ميدهم كه آدم  چه هست  و چه
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   ؛55 زينهء
  :» برتر ها   و  بر ترين ها «  عشق  براي 

  
  . شوهر  هر دو  رفته  بودند   زن و. شاگرد  هوتلي  پشت  ظرف  هاي چايش آمد  

  :  قاضي ستيز گفت 
  .مي كنيم خليفهء  هوتلي  را  بگو كه  يك  اتاق  پاك  براي  ما آماده كند  ؛  يك ساعت  استراحت   !  بچيم 

   :   قاضي رفتيم  بعد  دار الوكاله را  بستيم  و  در اتاق  مورد  درخواست لحظه اي
 قداست  و  لطافت  نام  پري  مطميناً  رفع شده  است  يا  مي خواستم  بدانم كه خطرِ معطوف  به.   بودم    بيقرار من

   :  چطور ؟  اين استفهام  را  از قاضي ستيز كردم  ؛ گفت
به  نظرم  مي آيد كه خدا  اراده كرده  است  پيامبري از جنس .   ايمان  مرا  برهم  و  درهم  كرديد  شما  دين و ! بچه

  !  العياذاً باهللا .  زنان  مبعوث كند  
آمد كه   نظرم   مي رفتم   به  شدم  و  طرف خانهء  اين  يارو  جدا  تو   از وقتي.  عالمات را كامالً  غير عادي  مي بينم  

درست  يادم  نيست كه  من  دروازه  را  دق الباب كردم   يا آن  موجود  .   ماوراء الطبيعي  با  من  همراه  شد   يك  موجود
  !ماوراء  الطبيعي 

   ! مقايسه  نيست  چه كرد  ؛  هيچ  قابل   مي خواستم  و خدا به  هرحال  ؛  من چه
  :  چون  يارو   را  جويا  شدم   گفت    ، دروازه  بود  پشت  يارو   زنان  يكي از

  حيني كه  او آمد  به  دارالوكاله ؛ از خانه  بر آمده است  ؛  ولي  وقتي خود را  معرفي كرده خواستم    همين لحظات
 جايي  پيدا  شان يك اوالد هاي كالن  زن  و  بعضي   سه كه  هر  ندانستم  چطور شد  روانه اش كنيد  ؛  زن  دروازه را گشود و

  . بين گرفتند   مرا  در.  شدند  
مان    چيزهاي زيادي  مي گفتند  ؛  مانند  اينكه خون ما  به گردن  شما ست  ؛  يا  ما را  نجات دهيد  يا  به دست خود  گور

  : پرسيدم  .  كنيد  وغيره  
  ! گپ چيست  ؛ چه ريخته ، چه پاشيده ؟

  :گفتند  
 است  ؛  ما  امروز  مي خواستيم  چنين  و  چنان  ي خالص  شده  و  حاال  پشت زن چهارم  دوان از  زنده گ  هوسباز  اين
  ؟  كه  خدا  شما را  به  ما  رسانده  ؛  شما  بگوئيد  چطور كنيم  كنيم  ؛ حاال

  : من  به خاطر آنچه  تو گفته  بودي ؛  پرسيدم  
   ؟  را  مي شناسيد   اوخود  بگيرد  ؛  زن چهارم  را  مي خواهد كي   او 

  : گفتند 
يك  ترتيب  به آن  بيچاره  اطالع  مي داديم كه  فريب  اين  پست  هوسباز  را  نخورد  و  حيات  خود ؛ مي شناختيم    اگر 

  .را  هوشيار  مي كرديم   مي دانستيم  خودش كاره اي  نيست  ؛  فاميل  و  اقاربش  را  تباه  نكند  ؛  اگر 
امتحان چهارم  كار كدام  حيوان ديگر است  ؛  ما  .  ما  سه  بار  تجربه  كرديم  .  ين  ؛  هميشه  سر پت  است  كار هاي ا

  !  انسان  استيم  شكر  بشر و
 كاري  براي  نجات  ما  و  خانوادهء  ما  كرده  مي  شما  مي پرسيم  كه رسانده  ؛  ما  از   شما را  به  ما   حاال  كه خدا

  ! باد  هرچه  بادا.  يد  ؛  مي كنيد   و  يا  ني  ؛  ما  به  حكومت  برويم  توان
   باشد ؟ من  زنان  را  تسلي   و  برايشان  اطمينان دادم  كه  هر قسم  كوشش  بنده گي را  مي كنم  تا  خواست خدا  چه

شام    از حركت  مي خواست او .  برايش گفتم    بسيار  دويدم  تا  كه  پيدايش كردم  و جريانات را   و آنسو  خالصه  اينسو
  : بهء  ما آگاهي كسب  كند  ؛  گفتم  نشچار

  ! پريشان  و  خفه  نشده  باشي   ؛  تو   دليل آمدنم  به  منزلت  هم  همين  بود كه  تشويش داشتم
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قبل از  هر .  او  باور كرد  .  م  را  هم  يك  طوري  به  همين  مسأله  چسپاند ضمن  پردازش  هاي  ديگر  ؛ آن  رويداد 
 را  به  من  موكول  كرده اند ؛  اندكي نفس  به راحت كشيد  و   چيز  به  توبه  و  تضرع  پرداخت  و  از اينكه زن  هايش مسايل

  :باالخره  گفت كه 
 مورد  اعتماد  داشتم  ؛   ء يك خواهر خوانده  فقط  روي رقابت  و  حسادت  با  فالتي  يك  حماقت  در ذهن خود  كردم  و

  را  پر  بوده  كه  من آن  كند  كه  فالني  چرا  دخترش  را  به  فالني  نداد  ؛  نقطهء  ضعف  او  چه  معلومات ؛  را گفتم   همو
   ! كه  زنده گي  بي رقابت  و  همچشمي  و  سيالي  مزه  نميدهد ما  خيال داريم .  سازم   

رفت  و  دريافت كه زاغي  هم  بر جا  نمانده  ؛  مجدداً  مراجعه  كرد  و حتي  به گريه  افتاد      خانه اش به اما  وقتي  يارو 
   ! كه  او  را  نجات  دهم

  ؟!شوم   كسي  مانند  تو  بوالهوس  من  مي توانم  ضامن  به:  گفتم  
  !  بيرون كردم سرش   تمام  هوا  ها  را  از  خالصه شيرهء جانش  را  كشيدم  و  ديگر

 شد كه حتي  نياز  به  اشاره  و كنايه اي  هم  به  دوست دختر    دفع رفع  و  فصل و  و ترتيب  تمام  مسايل چنان حل بدين 
  ! تو  نيافتاد 

  : گفتم    ؛   نمي گنجيدم  از شادماني در پيراهن در عين حال كه
  ؟» دوست دختر تو «  :  بازهم  مي گوئيد     و  فرموديد  با  تمام آنچه خود  ديديد  و حس كرديد ! قاضي صاحب 
  ؟  گپ  بدي گفتم  ؛  مگر شما  دلدادهء  هم  نيستيد  چرا ؟:  قاضي گفت  
  : افزودم  

 باشيم  اما   تصميم  و  ميل  و  اراده  نداريم  زن  و  شوهر  فكر مي كنم  چيزي  ماورايي تر  ميان ما  هست  ؛  چرا  هر دو
راه  مشتركي  را  طئ كنيم  كه شايد خداوند  ما را  به  همان   ند  بوديم   و  هستيم  كه  يار  برتر  و  بر ترينِ  هم  باشيم  و آرزوم

  هدف  خلق كرده  و  باز ؛  به  هم  رسانده است ؟
  :  گفت   قاضي  با  تعجب

  نمي كنيد ؟   لمس  شما  همديگر  را  توانم  ؛  مگر  فهميده  نمي  اين چيز ها را  من
  : گفتم  

    ! پري است   انگشتان  رخسارم  ؛  نشان  چه  پنهان ؛  اين داغ  هاي از شما؛     قاضي صاحب
  :متعجبانه تر گفت  

  ! با  اينهم ؟ ـ و
  :پاسخ دادم  
 تحصيل خواهد  م  و  تعلي  تصميم  چنان است كه  تا  سي ساله گي  پري  ازدواج  نخواهد كرد  و  فقط وقف هم ـ  با اين

 همرا هي  براي  جهانشناسي  و  معرفت حتي االمكان  از  هم جدا  نخواهيم    ازدواج  هر دوي  ما آزاديم  ولي  در در امر.  بود  
   :  قاضي گفت.  شد  

ان عشق انسان ها  ضاشما  پئ  نمي برم  ،  براي من  و  بسياري مردم  دنيا  و حتي  براي صوفيان  و مرت  به  اين راز  من
  !هم  بكنند   را  چنين خونين و مالين  براي  ازداج كردن است  ،  مخصوصاً  كه  يگديگر

  
  
  
  

   ؛ 56 زينهء
  :  درد  درياي  زيبايي  و   پرنيان در
  

  . بود  شده  تقاضا   زنان  از طرف  ويژه  به بار ديگر چرا كه چندين   ؛  رفتيم يارو   همان  منزل به    باز شب را
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من  جهت  اطالع دادن  به خانه  و  مخصوصاً  كسب  اجازه  از  پدرم  كه  دو  شب  پيش  نا آرام  شده  بود  ؛  باري  به 
 نداشتم  بلكه خرچ  اضافي  هم   كار  و  عايدي  روز ؛  در اين  بار  دستم  كامالً  خالي  بود  ؛  چون  نه  تنها.  كلبهء مان رفتم  

  : گفت دعا  و  رخصتم  داد  ولي  مادرم   به راحتي  پدرم  . كرده  بودم 
 براي  ما  روان كرده  ،  فردا  يك  چيز  ، هر چيز  اين  دنيا  عوض  دارد  ؛  باز مادر  پري  يك  دسترخوان  پر !   بچيم  

  : گفتم    . مناسب  بيار كه  در قاب  ايشان  بگذاريم
  .   بر  و  درون  جان  و  قلب  ما  وجود  دارد   دور و ر  نكن  ؛  كار سازي  در  باالي  سر  و ها  فك چيز  مادر ؛  سرِ اين 

   مادرم  باز  .  صدا  دارد ؛  ناگزير  بر گشتم پيغام آمد  كه  مادر.  شدم    بيرون   از حويلي  داشتم ؛  به شتاب چون عجله
   :  تأكيد گفت به

  كني ؛  يك چيز  بيار  كه  من  پيش آنان كم  نيايم  ؟ـ  بچيم  ؛ گپ  مرا  فراموش  ن
   :  گفتم.  داشت   قوت  و  نيرويي  بي سابقه  و  قياس ناپذير  مادرم  معني  و  اين كلمات  از زيان
  . شد  به زور خدا  همانطور كه  نيت كرده اي ؛ خواهد!  به چشم  ؛  مادر 

  .م رسانيد  به دوِش خود را  به  منزل  موعود 
   . دستر خوان  نشستم دستانم  را  شستم  و كنار .  همه چيز آماده  بود  

  :  ما آمد  و گفت   ولي  يارو  مهماندار .  نان صرف شد  
 چاي   موزه كرده  اند كه  شاگرد  قاضي صاحب  داخل  بيايد  و  پا را  در يك دو.  خانم  ها  همه  عجيب  تقاضايي  دارند  

  . رف كند را  با  ما  ص
  . نمايد   باز گشت  من  مرور   سؤال هاي  پري  را  به  قاضي دادم  كه  تا   ضمن  من ولي  درين.   شد   موافقت

درون حريم خانه رفتم  ؛ روي  صفه اي كه  براي  پذيرايي  من  درست  كرده  بودند ؛  واقعاً  هنر  و  ذوق  و  صفا  و  
  .  محيط  ما  متجلي  بود   صميميت  سه خانم  تيپ اول  در
  :   شوهرش گفت    خانم كالن  به  شدم  ؛  وقتي داخل حريم  منزل

  ! اين  بچه  طوريكه  مي بيني  نازكتر  و  لطيف تر  از  يك  دختر  است  ؛  بيغم  برو  و  با  قاضي صاحب  بنشين 
   : شوهر  بي چون  و چرا  اطاعت كرد

به ويژه  خانم  وسطي  .    بر  مرا  گرفتند     با  يك  دختر  لطيفتر  و  نازكتر  و  دلرباتر دور  وسه خانم  بسيار شيك  و  زيبا
  . اينك  ؛  شئ اي  ديگر  شده  يود  ـ  نشانه  هايي  از  پري  را  داشت   دارالوكاله  ديده  بودم  ولي ـ  همانكه  در 

 بود  ؛  در   ممكن  كسري د  اما  تماشايش را  نه گناه  ميدانستم  و  نه كم  و بو   با  اينكه اين  باغ  و گلزار ؛  داراي صاحب
  . آن  ايجاد  نمايم 

 بودم   ولي ؛    اين خانه  همين دختر كالن  منجمله  دختر ها و  درست  بود كه  من  هم  علي الظاهر  مانند  خيلي  از
 زلفان  تا  تناسب   از پيچ  و خم.   زنان  بهره  بگيرم   دانهء خود  در قبالغريزهء جنسيي  مر»  محاسبات « ديگر  مي توانستم  از 

 غبغب ها  و  فراز  و  نشيب   و  بناگوش ها و»  سيب هاي زنخدان « لبان  و   ها  و  بيني ها  و  رخسار  ها  و  چشم  شاعرانهء  ظريف
  .داشت   يم  جذابيت  نيرومند  اما  طبيعي  زنان  برا هاي حواليي  سينه ها  و  امواج  اندام  هاي  اين

  ! شده  بودند   طبيعي  بدين معني كه  اين  شهكار هاي  هنرِ آفرينش ؛  درست  به  همان منظور خلق
ها  مي  من  اين چيز ها را  در  پري  هم  كشف  و جذب  مي كردم  اما آنجا  يك  هاله  و حتي  يك  پردهء مقدس  بر آن 

  . حاكم  بود   هم  در  نخستين مالقات  هاي  ما  در كودكي  ن امر اي.   افتاد  
  استفاده  مي كنم كه  عشق  من  به  پري  و ـ  كلمهء  مجازيافاده  نمي يابم  ؛  ناگزير ازين    چون كلمات  ديگري  براي 

   . بود»  ملكوتي « نسبت  به  من  ـ   پري  هكذا  عشق 
معنويت  وجود  داشت    نيز   زنان  مسلماً  در اين . بودم   مواجه زميني  يت  كامالً  طبيعي  و  اما  اينجا  من  به  مجذوب
 را مادر اين چنيني   بود و من هم  او  قيامتي خوانده  فرزند قرآني  و حتي زن مياني كه مرا . ولي  از  من  پنهان  مي ماند  

  . نداشت   ناميده  بودم  ؛  استثنايي
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حيني كه   نيز  مادر خودم  تداعي شد كه   برايم   شدم  ولي  بالفاصله  مورد ؛  اندكي  متعجب  و  انديشمند   در همين
 تقريباً  شبيه  مورد  پري  ؛  يك   فقط  مي كرد  ؛   ايجاد  را  در من تري متفاوت   جذبهء   مي  بود  ؛  توجه و جذاب تر تر و  زيبا

  .مقابل  ديده گان  و  ساير حواسم  ؛  و  دنباله  هاي آن ها  مي افتاد ! ) ء الطبيعي ماورا( هاله  و  پردهء مقدس 
 پري  هم  با  ما  بود ـ    باري كه  نظر از چند  من  به  تنهايي  ؛  با  دوستان  پسرم  ـ صرف كه به خاطر آوردم  سپس 

راحت  به  جان  مي   را خيلي   ديگر  احتماالت  خار و ات  مار وبه عيان ديدم كه حتي خطر.   باغ گلبته ها  مي رفتيم    به چقدر
  ! ببوئيم  ببينيم  و گل خريديم  تا  گل  بچنيم  و گل 

  ما  پسران  و   عالم  بود  ؛  نسبت  به برگ هاي  صد عصارهء  ـ گلترين گل ها  و   در چشم من از كم  كم   ـ  حتي  پري كه
  . از گل لذت  مي برد  بيشتر گل  دوست  بود  و  بيشتر»  وت جوانان  پر شه« صطالح به ا

جدا  از  اصالً .  نتيجهء اين تصورات آن  بود كه  همه زيبايي ها  فقط  به  محرك ها  و  انگيزه هاي جنسي رابطه  ندارد 
  ديگر حتمي.  را  داراست  حد و قياسي  از اين  واقعيت  ؛  بشر  با  زيبايي ها  پيوند ها  و  مناسبات  بي غرايز جنسي  و  فراتر
 لذات    پيكر  و  روح  و  روان خويشتن خويش باشد  ؛  چه بسا  ما  از  زيبايي هاي  تن و»  جنس مخالف « نيست  كه زيبايي  در 

   . تر ،  نيرومند تر  و  جاودانه تر  مي بريم مستمر
در نبودم  براي خود و ديگران  افاده كنم كه اين درك من ؛  البته  درين لحظات  و حتي تا چندين سال  پس ؛  هم قا

  سازنده  و  متمايز كنندهء   از چيز هاي عمدهء است كه يكي » احساس زيبايي شناسي ََملكه و « با    نه چندان سطحي تماسي
  . فراوان  مي باشد  جانوران بشر از 

  مشكل   و  رسوبات روانيي خويش  با  طبيعت باور هااستقامت   كه  ما ؛  از  يك چيزي شبيه اين را دريافتمبر عالوه
  !   نخواهيم  بود   از طبيعت  نبوده ايم  ،  نيستم  و حقيقت طبيعت  همين است كه  هست  و  ما  نيرومند تر . داريم  

   دهن من  بر ز ها را كس تا آن چي سفره  قرار داشت  ولي فضا  طوري  بود كه چاي  و  نقل  و خيلي  نعمات  ديگر  بر 
  .  انگيخت    نمي را  بر  نمي گذاشت  ؛  اعتنايم

 از كودكي  تا كنون  و    من  رسش  ـ  و  رشد  وحال و احوال   با  ميزبانان  نادره  و  بي سابقه ؛  سخن ها  از  پرس  و  پالِ
ها  در  دارالوكاله  ؛   حرف ها  به  دوام  صحبت .  ر  رفت   خوانش  و  مطالعه  ـ  مطالب  فرا ت  مكتب  و روز گار خانواده گي  و
 امروز  چندين   را  پيش از ظهر  اين  فتنه اصالً  او.  كرد    مياني  اين  فتنه را  بر پا  به  ويژه زن.  به  جنسيت خدا  كشيد  

  :  اينجا  بر پا كرده  بود    از  اينجا  و  بيرون كيلومتر  دور از

  است  ؛  زن  بايد  مردتنها  به  خاطر  اينكه  خدا  .  طاقت  هم  حد و اندازه اي  دارد  صبر و «  
  »! اينهمه  ظلم  و  ستم  ببيند ؟

 مهم  من  براي او ـ  بود ؛ كه اصالً چنين    شايد  تازه  و جالب  و و بدنبال  مباحثهء ما  درين  باره  و  نظر متفاوت  ـ  و
   .بساطي  فراهم گرديد 

   :  بود  سخنش اين  ديگران   اما  حاال  در حضور
!   احياناً  اگر داشته باشد ؛ زن است  نه مرد   ندارد  و خدا  جنسيت ـ روي كدام  دليل  در آنجا  به  من گفتي كه  اوالً 

 حتي    بر گزيده  ؛  چرا ر كه پيغمب124000  از  مي داشت  نظر مساعدي   به زن  به زن  مي بود  و حتي اگر خدا زن  يا  متمايل
   ؟  زن  نبود يكي  هم

  :  شدم  و گفتم   دو لتي  بر افروخته   رسمي  و درست  مانند روحانيون
 استعداد   زيبايي  و عواطف و   بوده  ريشو  همانا  مانند  يك  مرد   مي پسنديد كه خداوند را  همين   صرف شما چرا 

  : گفتند   ! باشد ؟ ته  را  نداش  زن زنده گي آفرينيي
 پري زنان  بلند مرتبت  از    از  مانند  يكي  را  او صفات و   ما  مي بود  طبعاً  شمايل   دست  باهللا  ؛  انتخاب  به  اگر  نعوذ

  :  گفتم   ! ما  كه  نيست  ؟ ولي  به  دست   ؛هر جهت  ؛  بر  مي گزيديم 
  ! ايد  و  شما  همهء  زنان جهان  هم  به  اين خَفت  تن داده ؛ دان   پس به  دست كيست ؟  مسلماً  به  دست  مر

بعد  ها  ضمن ياد آوريي اين خاطرات  ؛  سخت  حيفم مي آمد كه چرا آنوقت  نمي دانستم  در جهان (  
 مي اقوام  و  جوامع فراوان بوده اند و حاال هم  هستند كه  به  درجاتي خدا  را  به زن نزديك  و حتي همسان

  ! )پندارند و به آن مؤمن مي باشند 
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 زن  را  پيغمير خود  بر   را  مي ديد ؛ اهليت و صال حيت اگر شما آماده  مي بوديد  حتي خدايي احياناً  مرد  ؛  وقتي 
كنيد ؛  وسيله  و   باور  پرورندهء  بشر  و  بشررا    خود   از اينكه لذا  يگ  نقص عمده  در شما  هست كه  شما  بيشتر.  مي گزيد  
 حفظ   شما را  به  شكل  و  قيافهء  انسان  كه  هنوز  ثنا  بر خدا حمد و و   شهوت  مردان  مي پنداريد   تفريح  و  رفع بازيچهء
  !   نساخته است سنگگرده  و  

طوري  هست    خدا  هر تثبيت كند ؛  باز يابد و   خود را مقام  و شخصيت زن  نخواهيد ؛  هرگاه   مدرك و  سند  از من 
  . در سيماي زن  هم  ظهور خواهد كرد  

  ... !پيغمبر  در   نه  نه  در خدا  و  در شماست نقص!   بي بي هاي گرامي 
  !  نمي بوديم   اينجا شما  ما و  و نداشت   وجود   اين كانون خانواده  اكنون  ؛  نمي كرديد  ايستاده گي اگر همين امروز 

 از آنچه قرارداد    بيرون شما  هم  تمنا  هايي دارد ؛  نفسمن خيلي چيز ها  مي خواهد  و     نفس در همين لحظه
 ؛ وضع  و  مقام  و  مرتبت   نمائيم  از آن اجتناب   حدود  عمل كنيم  و چه  با  ترس  و  لرز چه  درين.   است   ازدواج  مقيد  ساخته

 به آلو  نمي رسد  و  به  دروغ  جار  مي زند كه آلو     مي خورد  و آنكس كه  دستش است  ؛ آنكس كه آلويكسان     ويكيما  
   .   دارنديك درجه  و  يك شخصيت است  ؛  همه    چنان حرام   و  ُترش  و  چنين  و
راي  مي شدم  ؛  چرا كه آن ها را خودم  نيز  ب  حيرت زده  از سخنان خود  در همين جا ـ  خودم  گاهي  ـ از جمله

  ! زبان  من  و  با  دهان  من سخن  ميگفت ؟  كسي از چه.  شنيدم   اولين  بار  مي
من  و  هم    تا كنون  در   اداي  سخنان اخير كامالً   متوجه  تغييراتي  شده  بودم كه  از  ابتداي  اين  مالقات هكذا  حين

   . مي رفت طور  دراما تيك  به  طرف عادي شدن چيز  تقريباً  به   همه .   ميزبانانم  پديد آمده  بود   در
وجود  نداشت  ولي البته كه زيبايي  ها  و » نفساني «  ديگر  هيجانات .  م  يد مي ش ما  لحظه  به  لحظه  خود ماني 
 از من معصوميت  دخترك  نورس كه خيلي دور به ويژه سيماي آگنده  از حيرت و .  اثرمنديي آن  ها  در جاي خود  بودند  

  . بود  ؛  شباهت هايي  به  يك  محراب  رؤيايي  پيدا  مي كرد   نشسته  تير رس  نگاه  من ولي كامالً  در
علي الرغم    دخترك   بود كه مسلم  برايم  تقريباً  .  توأمان  مي ديدم را  دو    هرآفريده و آفريننده   سيما  من درين
  . مي نوشد  را  مي چشد و  نمي آورد  ولي چيز هايي  در  سر  چيزي  از صحبت  هاي  ما  سعي  و  دقت

 تعليمات  بر عالوه  و   خوانده اند مكتب ؛   صنف ششم  تا ؛  مادر او   سه  بود كه  شده  معلوم  ها  برايم   صحبت در جريان
  :او گفتم   خطاب  به   لذا.  ولي مورد  دختر ؛  قابل  پرسيدن بود  .  خانه گي  هم  داشته اند  
   ؟  صنف چند هستي  درس مي خواني ؛

 رفته گي   رخسارش فرو  در دو  و  بست با شكوهي در لبانش نقش با  يك  شرم گرفته گي  و  حياي بخصوص ؛ لبخند 
ر من ؛   نظ  هاي آشنا  و  مورد موسيقي عالي ترين  صدايي كه  از  هايي  مانند  ميانهء  ناب ترين  گل ها  پديد آمد  و  با 

  :داشت  ؛ گفت   گيراييي بيشتر 
  . استم    بلي ؛  صنف چهار 

  : تا  مي خواستم  تشويق  و  تحسينش كنم  ؛  مادر اصليي اش گفت 
  ! نَقط  قرضدار است    4  هم  از الف  هست  ليكن4شاهدخت  ؛  صنف 

 جوان   تو   كه  به  او  داده ؛  به  را ناز دانه گي   رفاه و  ثروت و  همهء عالميان ؛  نعمت و  ما و كاشكي خداوند  همهء
  !  بينم  ؛  مي داد نازنين كه  من  عقل عالم  را  به  سرت  مي

   :  بي اختيار گفتم
حاال  كه همانگونه   ؛  مي شود درخشان   صبح ء ستاره مثل  ) معناً (   كه   دارم كم  نبينيد  ؛  يقين نظرِ  به   مرا  خواهرك   

  .  شده است  شگوفان  يك خرمن گل  مانند) جسماً ( 
 وضع  او   از همه ما .   شدت گريستن گرفت    غير مترقبه  به به طور كامالً خاموش  بود ؛   تقريباً   تا كنون زن كوچك كه

نوازش داد  ، آرام  ت  ،  در آغوش گرف  را  تثبيت كرد  ؛  او را اما  خانم  بزرگ  ؛  يزرگيي خود.  شديم   حيران  و  نگران 
  . كرد   را  پاك  هايش   اشك ساخت  و 

   :   پس از مكثي  از  وئ  پرسيدند
    چرا  يكي  و  يكدم  چنين طوفان كردي  ؟
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  :  متشنج  شده  بود ؛ گفت   خانم كوچك  كه  باز
 او  اگر    ساخته ؛  جدا را  از هم  يك وجود    حصهء  لعنت كه  به  هركس كه  دو ما  ؛   نفرين  به طالع  ما  و  به روز  خاك

 كه  نصف آدم  هستم  ،  نيمهء من ُگم است  ،  نيمهء مرا  نابود  كرده اند   پير  و  پيغمبر  هم  بوده  ؛  بد كرده  ؛  من حاال  دانستم
  . تا  خودم  را  عاجزه  و  سياه سر  بسازند 

 چيست ؟  فقط همين كه زنجير آن ها آهني  و  از  من  طاليي است  ؛  عيناً   با حيواناتي كه در طويله  هستند   فرق من
   !  شده ام مانند آنها  بيع  و  بها  شده ام  ،  فروخته

 بسته و در يك   طال  در يك زنجير  هميشه سگي مانند   از اينكه   من از اين طالع  ؛  از اين زنده گي ؛  از اين خريت و
 را  نابود   مي خورم  ؛ خود  ها  نمي رسد  ؛  به خودم  مي رسد ؛ زهر  من زورم  به  ديگر.  شم  ؛  بيزارم   با  قفل قفس طاليي

  !  مي كنم  
به   ديگر همه آنچه مربوط .  صر دانستم  ـقـبال فاصله خود را  در برابر اين  وضع كه  به  خانم كوچك  دست داد  ؛  م

 فريب  و  دروغي   مانند  ؛   زيبايي شناسانه  بود  از آن  غرايز  باال تر  و  پس از آن  جنسي و   غرايز  هاي  اتگيزش تماليات و
   . محو  شد

 مان چون    روانيي هاي  ناسور  زخم  مان  و هم  داشتيم  ولي  درد هاي  ما  پنج  موجود حيه كه  تفاوت هايي  در ظاهر  با
   هاي  لحظهء نزديكي در  هم    ـ آن  بيمارستاني ود ؛  كامالً  مانند كساني كه  دررود بار  واحد ؛  ادامه  و  مكمل  هم  ب

  !نوميدي  و  غلبهء  تصورات  مرگ  با  هم  روبرو  مي شوند  ـ  رو برو  مي شديم 
فرش  و    بر  را  افتاد ؛ خود   فغان  به  هم  چه گذشت كه  او  دخترك شبنم گونهء  لطيف و   روان  نشد ؛  در دماغ و معلوم

  : شد كه گفت   فهميده   قدر درد آلود  و  به  طرز كامالً  خفه  همين بسيار .  در  و  ديوار  مي زد  
 نقط قرضدار  هزار ني كه   نقط  4از الف !   نيست   از كجا  درس  ياد  بگيرم ؟  نيست  ؛  هيچ چيز  از چي  و  من از كي  و

  !تم من اصالً آدم  نيس.  استم  
   :  شد و گفته رفت  متشنج خانم خورد ؛  باز

 هستيي   از خود و صاحب جان  و  هركس كه  به بي خبرم  ؛  تف  از انسانيت   مادر حيوان مانند و  اي لعنت  بر پدر و
  !خود  ميدانستمش 

باشم  تا  يك  چشم  به در آخر چه كردند ؟ مرا به خانه ء بخت روان كردند ؛  مرا خوشبخت ساختند ؛ كه سه شبانه روز 
.   پاك كنم   خود را بگويم  و »  ...انغتله غسالً«  كه  شوم  صبح  مجبور   و كند   مرا جنوب ، بكشد   تنبان خود را ،  بيايد  ُلگندر

 ُلگندر   به آن نيست  و  اگرمن  ديگر    از   من ؛  دوزخي تر  تر از رفت  ؛  پليد  يادم   از غسل   يا  نيت  نتوانستم  را  اگر اين كار
 كه  باش   مي كشد  من   بر را هايش ن    نشسته  و  دندا  باال  آن  هم  خدا عذورم  بازـ م ريض وـ ندارم  ؛ م حال :   گفتم

   !...نشانت  ميدهم 
  نس  و  محبت ـ ومجلس اُ.   زهر گرديد    خورده  بودم  در كامم  حظ كرده  بودم  و  همه آنچه بدينگونه  همه آنچه

 درد  پشت  درد  ؛  مشكل  پشت  مشكل  از .   ـ  به هم ريخت    از قرن ها  هم  ممنوع  و  تحريم  گرديده  بود اصالً  انسانيت كه
  ! زمين  برخاستن گرفت  و  از آسمان  باريدن 

روز گار ديده گي ؛ احساسات خود را در  بسا  به دليل   غايب گشت ؛ ولي خانم بزرگ كه چه  ميانه اصالً  از صحنه خانم
  .  كشيد  و  برايم  شب  به  خير گفت   عذر خواهي  مرا  از درون حويلي  بيرون كنترول  داشت  ؛  با

  
  
  
  

   ؛57دايرهء 
  :»! خر كاري ؛ درياي علم است « 
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.   بود    روحبخش را  پيدا  كرده مي شد  تا  بخوابد  ؛  در راديو  يك  موزيك  شرقيي دل انگيز  و  قاضي ستيز آماده
   :  درون  مهمانسرا  شدم  ؛  به عجله راديو  را  خاموش  ساخت  و  پرسيد  من چون

 از سرم  پريده  ،  چه اتفاقاتي مي افتد  ،  همه چيز  برايم  حيرت انگيز   هوش  من كه  ؛  داشتيد  بسيار مجلس طوالني
    بود ؟؟؟  چه است  ،  تو  قصه كن گپ

  : گفتم   
 در دار الوكاله آمده  بود  و  من مؤفق  شدم  هم  برايش تسلي   گپ عجيبي  نبود  ؛  اوالً آن خانم  كه  قاضي صاحب 

 شادمان   را  بكنم  ؛  احساسات  نيكي  پيدا كرده  بود  و  ثانياً  همه خانم ها  به  خاطري  هم  چاشت  مختصراً  عزتش  بدهم  و
  .  مصيبت  دهشت انگيزي  نجات  يافته  بودند   برايشان  جشن  بود كه  ازبودند  و  امشب 

  : قاضي ستيز  با  شوخي گفت  
 طرز  و  شيوه  ايكه  من  در عمر  نيم   آنهم  به  نشيني ؛  ببيني  و  بر صدر  كه  تو  قدر  باعث  شد  ها   تمام  اين حرف

   !نه  شنيده ام قرنهء خود  نظيرش  را  ؛  نه  ديده ام   و  
  :گفتم  

  : قاضي گفت   .  احترامات  براي  شما  بود   قدر داني ها  و من اصالً  يك  وسيله  قرار گرفتم  و  تمام!    قاضي صاحب 
تشريفات   هم  فقط   باز  هزار شاگرد  مي داشتم من اگر .   من است   فراموش نكن كه  اين  روي سكه مقابل ديده گان

 زن ها    بينم كه  اين سكه را  مي خوانم  ؛  مي كه  پشت  من .    براي  تو  انجام  ميگرفت  نه  براي  احد  ديگر  امشب  محضاً
  ! يافته  اند كه  پري  يافته  است   تو  را  در همان چيزي 

  :گفتم   
   ! را  با  هر كس مقايسه  نكنيد تمنا مي كنم  ،  عذر مي كنم  ،  پري !    قاضي صاحب 

   : داد  جواب  يالفاصله
؟  مخصوصاً  كه  من  امشب   با  خوانش  و  تفكر  روي  سؤاالتش در يافتم  ؛  !كئ  پري را  با  كسي  مقايسه كردم  ؛  من 

    . پري  شايد  از  جنس  بشر  نيست  يا  مرحلهء ديگري  از  بشر بودن  با  همين  پري آغاز  شده است  و آغاز مي شود
 من  اينست  و  به آن  ايمان  هم  دارم  كه  اين زنان  نيز  ؛  چيزي از چيز هايي را كه  پري  در  تو  يافته  است  ؛  مقصد 

 كه  شوهر خود را  از حريم  خانه  بكشد  و  با  پسر جواني  براي  چنين  زن  و  اينهمه  جرئت  و  شهامت كشف كرده اند و اال 
    كند ؟مدتي طوالني  راز  و  نياز

  :گفتم   
 من داريد ؛ محترم  و  نيروبخش  بيشتر در حق  شما  لطف   بود كه عرض كردم  ؛  اينكه همان  قاضي صاحب ؛ حقيقت 

 هاي  پري  چيزي  گفتني  داريد  ؛  بيان  فرمائيد  كه    سؤال در مورد اما  مهرباني كنيد  اگر .  سپاسگذارم    از آن  من است  و 
  .  شد   اال زياد  نا وقت خواهد   پاسخ  بدهم  و بايد  حتماً  به  اومن  فردا  

  :قاضي گفت  
   .  ها  در حوزهء  معلومات  خود  خيلي  فكر كردم  ها را خواندم  و  روي آن   من سؤال

  ! است مطرح  باشد  ؛  سؤال نيست  ؛  جواب»   نه خير  بلي ،«  سؤال  اول  و  سوم  در سطحي  كه جوابي  مثل 
  من درين اواخر ستاره گان روشني را در آسمان مي بينم كه  به  بسيار تيزي  راه  مي روند  « سؤال اول يعني 

همانگونه كه    همين است كه  بلي ؛  بشر  پيشرفته  جواب مقدماتي اش  ». ولي  مانند  طياره  نيستند  و  صدا  ندارند 
  هاي  مصنوعي  هم  بسازد  و  شده است كه  قمر  ياره  ساخته  با  علم  و  تخنيك  خود  مؤفق ط بايسكيل  و  راديو  و  قطار آهن  و

  . دهد    قرار  مدار هايي  زمين  در را  به آسمان  باال كرده  و  در گرداگرد اين  قمر هاي  مصنوعي 
   را  دور  بزنند  و  بعضي  ها  برابر  با  ها  سرعت زيادي  دارند  و  شايد  هر  ساعت  يكبار  زمين   بعضي از اين  قمر

در ساختن  و  باال كردن  و  نگه .  مي باشند   ثابت   زمين به نسبت   اين لحاظ   مي كنند  و  از گردش سرعت حركت زمين 
 مصرف ؛  عايد  هم   از  مي شود ؛  لهذا  از آن ها  بايد  بيشتر  پول  بشر  مصرف   مصنوعي  ميليون ها  واحد داشتن  اين  قمر هاي

   .  مخابراتي وغيره  تأمين  مي شود  اقمار  مي كنند  ،  خدمات اين عايد  از تحقيقاتي كه  اين.  به دست آيد 
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 مي باشد  ؛   چون  بر خالف  تصور قديمي ها آفتاب  به  طور مطلق غروب  نمي كند  و  زمين مسطح  نيست  بلكه ُكروي
  .  است   زمين  تابان  يا آنطرف  نلذا آفتاب  هميشه  در اي

تاريك   ما  هستيم  وقتي كه آنطرف زمين كه(  ما   بلند  اند كه  هنگام  شبِ  سطح زمين ها  از ها  هم آنقدر   قمر  اين
 به شكل  را   مي شود  ؛  ما  قمر هاي مصنوعي  نور آفتاب  به  بدن شان  مي خورد  و  وقتي  اين  نور  به زمين  منعكس )است 

 سرعت كم  دارند ؛  مي  ستارهء روشن  مي بينم  و آن ها يي  را كه  سرعت  زياد  دارند  ؛  متوجه  مي شويم  و  بسياري را كه
   .  فرق كرده  نمي توانيم ستاره گان  از ديگر  بينيم  اما 

  قمر مصنوعي ها  صد  بدينسو  ل سال از سي چه مي باشد مهتاب  دارد و آن   قمر طبيعي   يك  ترتيب زمين كه  به اين
  .زياد  شده  مي رود    تعداد   اين  به روز هم  پيدا كرده  و  روز

  :گفتم  
 از جمله ؛  اين سؤال اول ؛ خودش جواب  جالب و حيرت انگيزي ؛  چطور فرموديد كه معلومات  چه !  قاضي صاحب 

  است ؟
ساخت و طرز   علوم  و  تخنيك هاي   با  اين قمر ها  و را  شما   معلومات ؛ ر قد  اين به خاطري كه  در حقيقت:  پاسخ داد  

باال رفتن ،  در مدار  قرارگرفتن ،  ارتباط هاي شان  با زمين  و  هزاران مسأله ديگر آشنا  نمي كند ؛  لهذا  براي  يافتن  هاي 
 بايد  تحصيل كنيد  و  اساسات  دانش هاي   پنج ساله گي و سي   سي ؛  تا  همان  به  اين سؤال ؛ حد اقل جواب واقعي  و كامل

   . عصر امروز  را  موشگافانه  ياد  بگيريد
   . بيائيم  سر سؤال سوم

كناه و جرم  با گوشت و پوست و استخوان زياد رابطه دارد  يا  با مغز و فكر و روحيات ؟ كشتن و بندي « 
  »  و  از بين بردن  افكار  و  روحيات  جرمي ؟كردن گناهكار راه حل است  يا  تعليم و تربيه

 پيچيده  به طرف  از ساده گي   دنيا . نباشد  ما   اعتراض   انتقاد و  طرف زياد  تصور مي كردند  ؛  بايد   چه اينكه قدما
 سفالگري  و  نجاري  و  ندمان تخنيك هاي ساده  از   وسيع ؛ و   از  ناداني  و كم دانشي  به  طرف  دانش هاي  بلند و گي  و  بشر

 كرده  و  در حال  پيشرفت  مي   فابريكاتي  پيشرفت و  ماشيني   پرتوان  هاي  پيچيده  و  عالي  و  آهنگري  به  طرف  تخنيك
  .باشد 

كار جن   اخالق  و  باور هاي خوب  يا  خرابِ  موجود   قديمي هايي خيال  مي كردند كه روحيهء جرمي  و  سر پيچي از
تعجبي ندارد كه آنان   ازين لحاظ  پوست آن ها  يكي مي شود ؛  با گوشت و  بدن اشخاص داخل  و  در   است كه شيطان ا ي

قصد جرمي ؛  سزا هاي  بدني  مثل اعدام  و  حبس  و    بدل جرم  و   در گذاشته اند كه قوانين جزايي اي را  از خود  به جا 
  .وغيره  تجويز گرديده است  بريدن  دست  و  پا  و  شالق زدن  

ثابت كرده  مي روند كه  تبديل شدن ...  جرم شناسي   جامعه شناسي  و  بشر شناسي  و  اما  اكنون كم كم  دانش هاي
تأثيرات  شرايط   و   ي شانمحصول تعليم و تربيت خانواده گي و اجتماعي افراد  غير نورمال    به  مجرم  ها  و اشخاص

  . است قي  و  معنوي  در محيط اقتصادي  و اخال
   .   تا  افراد  صالح  پرورش  نمايدجامعهء بشري اصالح  شود نصب العين آن  باشد كه    از  اين لحاظ  بايد

 شدن اين حقيقت  نزد  چند دانشمند  ؛    ثابت  است  و رسيدن يه  اين آرمان خيلي زياد  تا   فاصله  بدبختانه هنوز  اما
   .   تمام  قوانين  جزايي گذشته  يكدم  صرف  نظر كرد ي تواند كه  ازشده  نم سبب 

  به  خاطر حفظ  همين  نظم  موجود  اخالقي  و  مناسبات اجتماعي امروز  هم  مجبوريت  وجود  دارد كه  از قوانين  
 محتاطانه و جبري   حد  معقول  و تربيت گردن  مجرمان  و  ديگر افراد  جامعه  ؛  در يك  حبس  در كنار  تجديد اعدام   و 

 روحيات  و  عادات   اصالً  تمامي رسند كه  مي   به آنجا   بشري  چه زماني  ؛  تا  معلوم  گردد  كه  اجتماعات  شود استفاده
   . كم اثر ضرورت  باقي  نماند هاي خشن  و   به  اين جزا سازند  و  ديگر ريشه كن  جرمي  را  از خود 
  : مورد  اول ؛ گفتم    از  يشتربا  تعجب  ب

 نيست  ؛    در اين سؤال  پري كه راز هاي  از  همه  بزرگتر  و  مهمتر  وجود  داشت ؛  باز هم  شما  فرموديد كه  اين سؤال
  !جواب است 

  :  قاضي گفت  
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گذشته از .  بود  چنان خواهد  باشد ؛  » نه خير  يا بلي « در حد    جواب عرض كردم  اگر  باشي ؛  شده متوجه  اگر ؛ من 
 سؤال سوم  كه شب    مقصدم  را  بيشتر  درك  مي كني  ؛  پس برويم  سر  سوم  گرفتي ؛  سؤال آن ؛  وقتي عرايض  مرا  در  بارهء

  .هم   پخته شده  و  فردا  باز  از كار خواهيم  ماند 
   :  است نوشته پري 
 كرده ام  ؛ حساب هايي داده شده كه ميراث چه قسم تقسيم شود ؛ درآن تعاليم دين مبين  ما كه من  مرور«  
 و صدقهء فطر و عشر  وغيره  چه  قسم از مال  و  دارايي جدا شود  ؛  مگر در كدام  منبع  و اثر آمده  كه   ذكات

  »اصالً  مال  و دارايي خودش ؛ چطور  و طبق  كدام  اصول  و حساب  پيدا گردد ؟ 

   ! است   سؤال  ديگر اين ؛
كالمي    خدا و  پيغمبر  هم  مشكل   مورد  شك  مي آورد  و  در  زير را  اسالم   اول دين  و  نگاه  سؤالي است كه حتي در

  .و  منطقي  ايجاد  مي نمايد 
بعضاً  به     دارند و  ما  ني كه  تمام  عالم  اسالم  از اينگونه سؤاالت وحشت از مال ها  و  مفتي ها  و  قاضي هاي خيلي 
 متوسل مي شوند  تا  وئ   در  برابر سؤال كننده  توان خود  به  هر كاري   دارند كه  به جنون  مي رسند  و  در حد حدي وحشت

  .  گويا  اصالً سؤال را  نابود  سازند را  خاموش كنند  و 
معلم  .  عالم ديني  مي باشند  ؛  محدود  نيست   تنها  به  چند  مال  و  نيمچه مال  يا  كسانيكه  خيال  مي كنند   اين روحيه
خالصه  .   شاگرد  و  محصل  مي ترسد    سؤال از  درس خود  مسلط  نيست ؛  نيز   موضوع  بر  پوهنتوني كه نااليق  و  استاد

ي برد  و  ممكن است   بد  م هركس كه  در  پيشه  و  مسلك  خود  لياقت  و  تسلط  كافي  ندارد  ؛  از  سؤال  و  سؤال كننده
   .  بار آورد  نكردني  را  به هاي  باور دشمني اش  با  سؤال كننده  عاقبت 

   :   است  گفته  رسا خوب  چه  شاعر

  ديوار كج نهد معمار كج      تا  ثريا مي رود  خشت اول گر
 ابتدا يعني از لحظهء رحلت حضرت  ز تفسير مخصوصاً  در دين مقدس اسالم  ا  تأويل و  بنيان كالم  و فقه و متأسفانه

 مطالعهء زياد آن هم  با  يك   تحقيق و تحصيل و   به   اين حقيقت درك.   شده است   رسول ؛  به داليل چاره ناپذير كج  گذاشته
   . ضرورت  دارد ذهن آزاد  و  وجدان شفاف 

مردم    به   اديان  واضح  و  مبرهن است كه  دين  وقتي تنها  در مورد  دين اسالم  بلكه  در مورد  تمامي  يك چيز  نه  اما
مسؤليت  بيحد    مأموريت و  بدينگونه دين.   زنده گي  مي كرده اند  بيدانشي و جهل و وحشت  كه آن ها  در   عرضه شده

قدرت  و مطابق  وحشيان  و جاهالن   بيدانشان و   به زبان برده  ؛    قديمهء بشري  پيش را  در جوامع سخت و سنگين 

 انتظام ناپذير آنان  مؤثريت   هاي وحشي و  روان   در كه  متوسل گرديده   تدابيري  و سخن گفته  و  به وسايل  برداشت آنان
  .داشته  باشد 

  . بوده است   حوزه هاي ابتدايي انساني  به عبور دادن بشر از مرز هاي حيواني مأموريت دين   به نظر من 
 به طرز اشاره و كنايه ـ   فيزيك و كيميا  و  علوم عصر حاضر ـ حد اقل دين   دارند كه  در   دعوي ز امرو كساني كه

آن هم  به  اين  دليل كه  مثالً  چرا  در فالن .  معاند  دين ابله  مي باشند   منتقدان كور و وجود  دارد  ؛  همانقدر ابله اند كه
 كوچك  و گردش كننده    شده و آفتاب  چيز  خوانده مسطحنرفته  يا  زمين وي  سخن  تعامالت كيميا  اتوم  و  از مقدس كتاب 
  .... زمين  تلقي كرديده  به  چت

مطابق   موجود  همانقدر است كه  سطح  فكر  و  توان دماغ  بشرِ   كه عقل  و خود را  در زماني قرار  بده فكر كن و 
 تعليم ديني كه  داراي   اكنون اگر.   مسطح  و  مركز جهان  مي باشد   ؛ كه زمين است  معتقد آنچه  در چشم  خود  مي بيند ؛ 

زمين ُكرويست  ؛  زمين كرهء !  نه   بپيچد كه  به همين  مردم است ؛  به  دانش جغرافيه و كيهانشناسي  دادن  ديگري غير از هدف
   شود  و  به  اداي  رسالت  و  مسؤليتش  توفيق  يابد ؟ وز دين  مي تواند  پير اين... كوچكي است  ؛  گرد آفتاب  مي چرخد 

  ! نه ؛  ابداً 
 بگويند  و  پيام  بدهند  ؛    زمانه سخن  توان مردم مطابق مردم  و   ادياني كه چون  نتوانستند  با زبان  چنان كه فراوانند

   . مه گرديدندمردمِ  وحشي لقمه لق  شدند  و  داعيان آن ها  به  دست  خيلي زود  مضمحل
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 مطالبي در آن كه   موجوديت  نگيريم  ؛  از  نظر  در  را  يك دين حول ماعصر و زمان  و  وقتي ؛   ما   بدين دليل
 ؛  بسياري  ها را  حيرت  مي شويم  و  اين حيرت واضحاً  عقايد  يا  رسوم  عوامانه  و  بدوي  و حتي  وحشيانه  است  ؛  دچار 

   ! درجهء  اول  مدعيان  علم دين  را   بهگمراه  مي كند  و 
 تداخالت    بينند  از اين  را  ناگزير  مي خود  گويا  كه» علم دين  « مغرض  و  وظيفه دارمدعيان  نيمچه مال  يا  

دفاع كنند چنان  ؛   ديني  ؛  هم  اجباريي  عقايد  و  اساطير  و  رسومات  مردمان  وحشي  و  نيمه وحشيي اعصار كهن  در متون
 مي آورند ؛  عليه سير   رسوايي  و  فاجعه  به  بار دفاع  مي كنند  ؛  اينجاست كه آنان   اساسات واقعيي دين   اركان  و كه  از

باره   را  دو   آدم شده مردمان  و جوامع   سعي  مي كنند  ؛  حقايق  ترقيات  و  پيشرفت هاي  بشري  مي ايستند  و زمان  و 
معنويت  هاي آنرا  برباد   ند  و  اهداف  كم  يا  بيش  بر آورده  شدهء  دين  را  تباه  و  باالخره  بنياد  خود  دين  و   سازوحشي
  .كنند  

پيچيده گي  ها را    بگوئيم  و  همهء اين  زياد  مشروح  و  با  امثله  و  داليل  و  شواهد  نمي توانيم  سخن متأسفانه  اينجا 
 شده  باشد كه چرا  در اسالم  براي  تقسيم  ميراث  و  سنجش ذكات  حساب   ي  اميد است  دليل  اين  واقعيت  روشنباز كنيم  ول

و رياضيي دقيقي هست  اما  براي  اينكه  اصالً  ثروت  و  دارايي چطور كسب گردد ؛ محاسبات  و  معادالت آن چناني  وجود  
 سنجش ذكات  مي گردد  و  يا  نصاب  حج  را  تثبيت  مي  ا  ميراث  مي شود  يا  باعثكه خودش  ي  ثروتي ندارد  ؛  دارايي  و

  ؟....!دارد 
  ِاوالً  در آن زمانه  ها  نفوسِ  بشر كم  و  راه ها  و امكانات  كسب  ثروت  و  رزق  و روزي  زياد  بود ؛  لذا ؛  اين جهت

   . قضيه  ؛  مبرميتي چندان  نداشت
 ضديت   مداخله  مي كرد  ؛  با  فرد  و  جامعه  از حد دين  به  طرز  زراعت  و  دامداري  و  تجارت  مردم  بيش  ثانياً  اگر
 همنوعش ؛    و  خودش  نزد   مقام  بشر  بخشي  به  معنويات  و  اخالقيات  و  اعتالي  هدف  تعالي  مي نمود  و  از و در گيري  پيدا

  و  صنعت  و  بانكداري  و  اقتصادعلم  فيزيك  و كيميا  و  بيولوژي  نيست  ؛  علم   كه  همانگونه خالصه دين  .   مي ماند   باز
  .  ـ  نيست    هم  در  زمانهء  دگرگون شدهء امروزي بازار  و  بورس ـ آن

ر سال بعد  ؛   سال قبل  براي فرزندان احتمالي از تخمه اش در هزا  اگر طبيعتاً  ممكن باشد كه  پدركالني در هزار
 خواهد    توقع  هم  درست  تيار آماده كرده  و  پاپوش هاي  تيار  دوخته  بماند  ؛  اين مطابق ذوق  و  قد اندام آن ها  جامه  هاي

ا   ت2 ؛ 2 ناكس  با  حساب  بعد  براي  هركس و  سال  را  در هزاران  نان پيدا كردن و  كار پيدا كردن راه    دين  بايد  بود كه
   !  ميداد   تا  نشان4= 

 ساينس و تخنيك   را  نشناسيم ؛  دين و اساطير بشر قديم   هم گمراه خواهيم  بود  و امروز   را  درست  نشناسيم ديروز
  . گشت   كمال مطلوب  تحصيل  و  مصدر فيض  نخواهد امروز  هم  به 

   بلكه » ر  بخواني ـَرپـَ كه  پ اليي  نيستـم«   عاميانه   شيرين ضرب المثل   آن  حسب ؛  هم  ) معرفت (   شناختن   و
را    نسب  مركبت   نسل و سال و   سن  و يعني  وقتي  مي تواني خركاري كني كه»  ! اي  علم  است ـ دري ركاري  ؛ـخ «   مانند

 دارو  و    مراقبت كني  ،  به تندرستي اش   و  صحت  موقع  برايش  برساني  ،  از علف و آب  مناسب  و  پاك ،  به و  بداني  ؛  جو 
 همه  مهمتر خواص روانيي حيوان  را  بداني  تا  كار ها  و  حركات  و  سكناتت  اسباب  رضائيت   توانا  باشي  و  از درمانش  دانا و 

  ... انتقام  را  و  شادماني  را  در او  فراهم  سازد  نه  اسباب  خشم  و كينه و
  :  بستر افتاده  بود  ؛  افزود  قاضي كه روي

  !  به خير  شب! بچه 
 ) 55دايرهء ( ده   باري  سرِ كوتل نزديك  خانهء او  در  من.   چرخيد  سرش كشيده  به  پهلوي  ديگر  بر  را لحاف  و 

  . محبوبه را  نوشتم  رفتم  و  بعد  با  احتياط  به  اتاق  پهلويي  گذشته  ؛  پاسخ  پرسش هاي 
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   ؛58 زينهء
  : زن  تا  قالب  شكستهء خشت   از
  

 من از همانجا   .تري صرف كرديم  ؛ خواستيم عازم  دار الوكاله شويم  فردا صبح  پس از اينكه صبحانهء مكلفتر و مفشن
  !رسيده    نو  نازنين دختر  توسط آن  داده  شد آن هم »!ايست « بايد  مكتب  هم  ميرفتم  ؛  اما  براي  مان  فرمان 
 از مهمانسرا   و    خدا حافظي كرديم  و  او  با ما  ما  بود  و  صبحانه صرف كرد ؛  مرد فاميل  تا  همين لحظات  پيش  با

  !سپس از حويلي  بيرون آمديم  و او  هم  هرجا  كه رفت رفت 
 نمانديم  و    منتظر در كوچه نزاكتاً  . گشتاند بر   ما را  رساند و  ما   به  را  نفس زنان خود  دخترك  خبر است ؛  باز چه اما

  .  از عقبش كسي كه  دو  پطنوس  با خود  داشت  همزمان  و  متقابالً  خانم  بزرگ  جانب  ما آمد  و.  شديم   داخل حويلي 
زرگ  قاضي  پيشكش كرد ؛ چيز هايي در يك  دستمال سبز  ريشقه ايي  ب  محتواي آنرا  به  نخست كه  پطنوس در

 در يك  تكهء كتان سفيد    پطنوس دوم  كه  محتواي آنرا  به  من  هديه  كرد  ؛  بسته هايي چندگانه پيچانيده  شده  بود  و  در
  . راهدار فراهم آورده  شده  بود  

 تحفه اش  را    اما وقتي  سپاسگذاري كرد و  از وئ  دستان  او  را  بوسيد  و  خيلي  تحفه اش  به  قاضي  تقديم  حين زن 
   بوسه  بر  سر و  نتوانستم كه چند  كرده حساب  درست   گرفت  و  در آغوش سختي  به   مرا  شد و  هيجان  ؛  دچار  به  من  داد
  .رويم  زد 

  :قاضي گفت 
  . شما را  نخوريم  نمك  نان و   هفته اي  نيست كه   چنان  هستيم  و  از خود ما كه.   بود    حاجت  چه   به اينهمه! خواهر 

  :  اشك  مي ريخت ؛  گفت   زن  در حالي كه
 شما  مي آئيد  ؛  بركت و خوشي  به  اين خانه  مي  وقتي.  ما  كم  نكند    شما را  از  سر  خدا  حتي  يك روز  هم  سايهء

  !آيد 
  :   پرسيدم   و غلبه كرد   عقلم   بر  احساسات معهذا  مي كردم  ؛  حذر  قاضي سخت  از  اينكه  با

  شد  ؛  انشاءاهللا  مشكل  به  خير گذشت ؟  چطور  خورد حال خانم 
  : زن گفت  

  .  شد   برايت  معلوم  خواهد  است  ؛  مي شود  ؛  كمي  بعد تر  همه  چيز  كر ُش
  :  بود ؛ گفت  ساكت  نزديك  ما  ايستاده   مرمرين آرام  و دختر كه  مانند  مجسمهء 

   بدهد ؟ مرا  درس ؛  اجازه  مي دهيد  در خانه  تان   شاگرد    به!قاضي صاحب  
  :  شد  و گفت   بيشتر  متعجب  بود  ؛ حيرتش   از قبل  قاضي كه
   ! ت  اجازه  بدهديشرطي كه  پدر جان به !  ني ؛  بچيم   چرا  

.  بود   قاضي غرق سكوت   داشتيم  ؛   پيش رو صلهمي رفتيم  با  اينكه  شايد  پنج كيلو متر  فا دار الوكاله  وقتي  به  جانب 
 رشتهء كالم  را  مي بريد   »بلي  و  نه  و  شايد  «   با    ميان آوردم  اما  حرف هايي  در  باالخره  دلتنگ  شدم  و  پرسش ها  و  من

  .سر  مي گرفت   را  از   خود و  سكوت
 پياده   من  به خاطر  و  بايسكيل داشت  چون قاضي.  بود   نزديك  خيلي   كلبهء ما رسيديم كه  محلي   راه  به در مسير

   :  مي رفت  ،  فرصت را  غنيمت  ديدم  و گفتمراه  
  ! خانه  سري  بزنم  ؛  مادرم  كمي  ناخوش  بود   است  من  به اجازه!  قاضي صاحب 

  : گفت  
  ! رسان  و  باز  مكتب  داري ؟برو  ،   بسته را  هم  خانه  ب  حتماً  به زيارت  مادر  

سنگين قاضي خيلي  بودم  و لي سكوت  دچار هيجانات متضادي .   من جدا گرديد   شد  و  از آنگاه  بايسكيلش را سوار 
  .دلتنگم كرده  بود 
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 شده است   خور نبودم  ـ  دل  دركش  به قادر  ـ  به  دليلي كه  زنان فاميل  روابط من  با   قاضي از  نظرم  مي آمد كه به
كرد  ؛  از   باران  خانه  ؛  مرا  به آغوش  گرفت  و  بوسه  خانم  بزرگ  حاالتي كه.  كند   را  پيشبيني  مي شايد  عواقب  بدي  و 

  .ياد آوردم    شد  ؛  به   گذشت  و  بعد  پرسش خودم  را  داير  بر  اينكه  وضع  خانم  خورد  چطور نظرم
را  به خانه     بر اينكه  ؛  من  او ينبم  دختر   تقاضاي و حتي!  ديگري  باشد  نست  براي قاضي معماي موضوع  مي توا  اين

  . قاضي  چيز هاي  سرسري  نبودند  درس  بدهم  ؛  احتماالً  براي
 كمي  بعد تر  همه  چيز  برايت « ناكهان تكان ديگري خوردم  ؛  در مغزم  صداي خانم  بزرگ  جرنگس كرد كه 

  » . معلوم  خواهد شد

  . خزيدم  خود  صدا  به  باشگاه  محقر  بيشتري  دادم  ؛  به خانه رسيدم  و  بي سر و  رفتار خود  شتاب  در 
 مقداري   و  چار مغز  و  مغز آلو  و  بادام  و كشمش  و پسته    و  نخود  و نفل  پاكت  يك كيلويي   8 يا 7 .   گشودم بسته را
  ! مادرم   تنبان  و  يك چادر  احتماالً  براي  راهن  وي مرغوب  براي  پ يك  تكهء.  ه  بود  هم  كيك و كلچ

   .   كاغذي  پيدا كردم  بود  ؛  متر7 حدوداً   كه در الي تكه
    : بود  ؛  خواندم  شده روشن   و  با  امال  و  انشاي خوبي  نوشته نسبتاً   خط  در كاغذ كه  با

  !فرزندم  «  
 هم  نمي خواهي كه    تو  صدا كنم  و  باشم  ترا  فرزند حق داشته  او  نيستم كه  چرا كه  من  نشوي ؛    بااليم  قهر  ترسممي

  اش   باره   در  ها كدام  دريايي كه  قصه است  يا  از   كوه قاف   از داند  مادرت خدا  مي  باشي  ؛   داشته مانند  من  مادر
   . شنيده ام

  !را گوش كني   سخنانم  نرنجي  و  من گنهكار   مي كنم  ؛  از  هم آرزو  ين با  ا
 من  .  نداريم  چاره اي  سرنوشت خود  با  ساختن   و  سوختن  جز  اكنون  شناختاندي كه ما به خود   ما را  در حالي  تو

آدم    يك؛   يگان وقت   شمردم  و  را آدم  نمي دخو؛  تو   هستم  و  دو  اوالد كالن  دارم  ؛  تا زمان ديدن كه زن كالن خانه

  . شمردم    مي نيمه
   . چرا ؟  هميشه  اينطور  نبودم

 دادم  كه  اينست ؛   به زنان  و  دختران  مردم  بيچاره  سوز كردم  ؛  چقدر  مي  فكر  ملكهء جهان خود را؛  در اول ها 
دستبند و انگشتر هاي رنگارنگ ،   جواهر نشان ؛ كره و  هاي طال و »  اهللا« زنده گي و خوشبختي ؛ گوشواره ها و گردنبند ها و 

.  خيال ميكردم  وجود شان جنت  مرا  تكميل  ميكند   مخملين  و  پرده هايي كه   مرصع  و  فرش هاي  لباس و فيشن ،  تخت
  . انند  و  شب  تا  صبح  عبادت  مي كنند   كه  به  هدف رسيدن  به  جنت  نماز  مي خو  خنده ام  مي گرفت حتي  به  كساني

  !ي  هم  كار  و  پروا  نداشتم »ابد«  به  راستي!   تا  ابد  همين  بود    ديگر  تصاحب  كرده  بودم  و  من جنتم  را 
 بودنهء  ك كه  نبودم   ي  من ؛ آدم دوام  مي كرد  چي ؟  باز.  اين خوش خيالي ها  يكي  دو  سالي  بيشتر  دوام  نكرد  

 سه آدم نما  هميشه  مجبور  و  مأمور  به  خدمت   بزكشي كه  ميداني دو  اسپ  سگ   يا   يك صورتي  ،  يك كبك  ،  يك
  ! هستند  شباروزي اش

  ! اما  ؛  نه  
و  همان بخت  ها  بودنم  هم  دوام  نكرد  ؛  چون ديدم  همان  مرد  و  همان  تخت  همين  بودنهء  صورتي  و آن  ديگر چيز

اين  بيچاره هم  چون  من چند روزي  غرق  نشئهء  بنگ  بود  تا .   ديگر  تعلق گرفت   كر  به كسي  بستر  و  نوكر  و  چاو همان
مي برد  و  به خوسبختيي  اسپ  ما   سياحت  را  به  سير و  ما  كه  هر صبح  خادمش  او  آنكه وقتي  رسيد  ؛  به خوشبختيي  سگ

رسيده گي  مي كردند  ؛  به  غبطه  به دانه دانه  تار  مويش  بودند و حتي   در خدمتش  نفر  و گاهي چار نفر  متخصص كه  سه 
  . خوردن  پرداخت 

 ديگر  غرور  و    موجود ؛ اما  اين.    نشست    ما  سر خورد آمد  و  باالي  ديگر  به  پا  شد  و  خانم   دهل آنگاه  دنگ و
به  يك  .   بخت  غمگين  بود    آمدن  در حجلهء همان شب  نخست از .  اول  را  نداشت    شدهء ما  دو  نفر  تر  خاكتكبر  و  تبخ

   . در اول  ؛  از آن چه  ديدي  ؛  بدون آرايش  ده  مرتبه  زيبا  تر  بود.  مجسمه  بيشتر  شباهت  داشت  
 درد   به   ما  متوجهش شديم  ؛  با  او . را  از  دست  مي داد     صحت خود مي خورد  و  زيبايي  و را  خود   روز تا روز  او

 شخصيت  انسانيي خود  برده  بوده  و  هوس و آرمان  و  نهايتاً    بويي  از  هويت و دل كردن  پرداختيم  و آنگاه  دريافتيم  كه او 
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.  ش ساخته اند  ه ا  به  پول عوض كرده اند  و  به منزل ما روان را  باال خره  او  دلداده اي  داشته است ؛  ولي فاميلش دوست و
  : فقط  با  همين  تفاوت 

  ! اسپ ما  در طويلهء فيشني  برود  ؛  درون حرم خانه آمده است ؛   اش هم  قيمت  و  همگونهعوض اينكه كنار  
  :يادم  هست 

 را  در خانه گگ  هاي   مقداري گل.   ريخت   راه  خشت  مي  در  كسي.  روزي خانهء  پدر  و  به  ديدن  مادرم  مي رفتم  
 قالب  گير   چهارمي  در  خشت زمين  افتاد  ولي  چيزي  از   سالم  بر  سه  عدد  خشت ؛.  قالب  انداخت  و آورد  ، چپه كرد  

  .  زمين زد  و  شكست  قالب را  بر  عصباني گشت  و خشت مال .  شد    نتيجه  اين  خشت  بي قواره  كرد  و  در
  . من آناً  خود را  به جاي  همان  قالب  يافتم   و  مانند  همان  قالب  شكسته شدن  و سكشته  بودنم  را  ديدم  

 اول  تسلي ام  داد  و  ؛  يافته  اين.   من  همان  قالب خشت  اند    كه  همهء زن هاي گوشه و كنار نظرم آمد  به  بعد تر
  .  قوغ آتش در  درونم  ريخت  صيبتي  را  كه  تنها  از خودم  نبود  ،  از  همه  بود  ؛  مانندبعد  غم  و  م
   دختر در آمدم  و  دخترم    گپ  تو  و  شب  بين ينكه ا نمي توانيم  ؛  اما  از  معذرت خواهي كرده  فرزندان خود ما  از

  .ميخواهم   معذرت    تو  از ضربه زدم  ؛  حاال را  بد 
 دارند   كسري از اينكه  فرزندانم  كم  و .  را كنترول كرده  نمي توانم    باالست كه  هميشه  خود  من آنقدر   سوز  درون

  .   مي برم  رنج   ؛  بسيار به  منِ احمق  و  ابله  ده  بيست سال  پيش شبيه  شده  مي روند   و
هم خوب  نبود  ولي  فكر ميكنم  ديگر  اميد     پيش از اين او.   است   ك وضع خانم كوچ  ؛  اين نامه  نوشتن اما  مقصدم  از

قاضي صاحب  يا كس ديگر  به  داد اين دختر  بدبخت  ،  اگر خودت  ،  مادر آسماني ات .   براي  بهتر شدنش  نيست   و  دليل
   . هم باز.... چي ؟ به شما ... چه بگويم ... رسيده مي توانيد 

 تو  هم  در آن  باال  نوشته  ميكني  ؛  نميدانم  شايد  تو  هم   خط  ها را  مي نويسم  ؛  مي بينم  كه  اين در لحظه  ايكه
  ..؟! مي نويسي  راجع  به  خانم كوچك 

   باداباد  ؛  برايت  بدهم  يا نه ؟  حاال كه چيز ها را  بستم  ؛ گفتم  هرچه  نامه را مي بخشي تا  صبح  حيران بودم كه اين
  ! شده   ها  پيدا  همين  چيز  كاغذ  براي   قلم  و زبان  و  باز
دانم  ديگر چه  هستي  و  از   از همه  هستي  و  نمي  را  نبيند  ؛  مردم  داغت را  نبينند  ؛  تو  بخدا ؛  مادر  داغت پناهت

  ؟!كي  و كي ها  هستي 
*  

خواهرم  اسپند  دود كرده آورد  ؛  سپس قرآن شريف  .   ميگفت  بسم اهللا مادرم  بر رويم آب  ميزد  ؛  پيوسته  اهللا و 
  .  نواخت  گونه ام   دو   با كف  دستش در باز  مادرم  برويم آب زد  و  پس از آن ضربه  هايي .  باالي  سرم  گرفتند  

  : ها  اشاره  كرد  و گفت    نيمه  باز  تحفه  به بستهء
   ! ا  دور كنيدرا  از اين ج  اين  بد  و  بال 

 بانگ    چه وقت  با متشنج  مي شدم  ولي  از اينكه  كم كم  نامه خواندن   با  مي دانستم كه.   بودم   به خود آمده كمي
  . بلند  شروع  به  گريستن كرده  بودم   به  يادم   نمي آمد 

  :  مادرم  گفت  
   ... از اين شب گشتي ها  نكن ؛ خدا نخواسته  ؛  بچيم ديگر
  . را  تكميل  نمايد  محكم  كرفتم  و  نگذاشتم  سخنش  را  با  دستم   مادرم   دهن ديوانه وار
  : پس گرفتم  ؛ گفت   را  دستم وقتي كه
 مادرم  به  كه مقابلم  بود  اشاره كردم  ولي  به كاغذ   من  اين  طور  ترسيدي  و  بوغ  زدي ؛  شد ؛  چرا چه  را   تو  خير

   : رفت خطا 
ها گه  باز اين! ... مي آوردي ؛  مي شد  ها را  از همين  پاكت  را  اينقدر  پريشان كردم  ؛  يك   تو   من  كه به  خاك 

  ! بده ؛  پس  ببر  را  هايش  گريستن  ندارد  ؛   اضافه
  :  گفتم 

  . مرا  در  داد   كه  است  كاغذ  در اين يك آتش.   است   ؛  من  نخريده ام   ها  تحفه  آن! مادر جان 
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  : سازد  ؛  گفت   با  شوخي حال  مرا  بهتر  كرد  و  يا خواست  اينكه  تجاهل مادرم  مثل 
  ! بال  به  پس  يك  توته  كاغذ  ؛   او كه آتش  داشته  باشد  اول خودش  مي سوزد 

  گور  كاغذ د  دقيقه  استراحت كن  ؛  من اين خير ؛  بال  بود  بركتش  ني ؛  حالي  به خير  چن...  بچيم  ؛  خياالتي شدي 
  !  هم  در آب  مي اندازم   را سوخته

  :   بغليي خود گذاشته گفتم    به جيب  را گرفتم  ؛  پيچانيدم  و به شتاب  كاغذ
  ؟! كه  به  كاغذ  و  قلم  و كتاب  من  غرض  نگيريد  م  چقدر گفته ا!  مادر 
  : گفت   

  ...؟ !يك آتش است   نداريم  ؛  درون اين كه  ضغر  هايش   به  ديگر
  : گفتم 

  ببريد  ،  به  احتياط  را اين چيز ها   و   مرا  بگذاريد حال.  مي دهد   اين كاغذ آنرا  نشان آتش جايي ديگر است  ؛  فقط
  . كنيد    استفاده  و كم كم

  :مادرم گفت  
   ؟   بگذارم شان  قاب  پري  زنانه است  ؛  در   اينكه  چادر

   : گفتم
  !مي كنم  را   قصه اش  شماست  ؛  پسان براي  آن !   نه 

  
   
  
  
  
  
  

   ؛59 زينهء
   ؟يك مقدم است جان يا جانانه ؛ كدام 

  
ساعت  پس از اينكه  پاسخ  پرسش هايش را    20اطميناني نداشتم ؛   اطالع  و  پري  از   ساعت مي شد كه20اينك 

من با تمام فاميل به شمول قبله گاهم   « تأكيد كرده بود كه   نوشته و  بارهء آن ها  در هايي كهپرسش .  فرستاده  بودم  

  به درست بودن  و  ناب و.   بود    حالم  در بيداري از خواب  بدتر  »!شرط  گذاشته ام كه حل اين سؤاالت نزد شماست 
ا  پريي من كه حتي در كمتر از يك ساعت  ؛ رسماً و آشكارا  ؛  مرا  با  ام .عادالنه  و خردمندانه بودن  پاسخ  ها  ايمان داشتم  

   پاسخ  نمي دهد ؟  است  و   ساكت  منزل  خود  پذيرا  شده  بود  ؛  اينك  چرا آن  همه  جرئت  و  جسارت  و  شان  و  شوكت  در
 80ساعات اوليه   شايد  در   دشواري است ؛   ؛  كارمحاسبه  اينكه  چه  مقدار اين  نگراني  و  التهابم  تنها  براي خودم  بود

  .  فيصد 99فيصد  و  در ساعات آخرين 
 كم از  نجات و   اما  باالخره  قسمتي از  نگراني ها  و  بي تابي  هايم  مربوط  به  خانم كوچك  بود  و  من  در  پري ؛ آيهء

 بخشي از     اطمينانخواستار نموده  بودم  و نه  هم   ياد آوري  را  ضوعاما  نه  مو.  كم  تساليي  براي  او  سراغ  كرده  بودم  
  .وصول  جواب  ها  شده  بودم  

  : خود  بپرسم   معشوقهء  برادر   از  سخت است كه  چقدر  مكتب  هستم  و  در اينك
به  »  ! رسيد«  يك  اطمينان   سرنوشت  ياد داشت  من حاويي  پاسخ  پرسش هاي  پري  به  كجا  انجاميده  و چرا  حتي 

  من  نمي دهد ؟
  ! معشوقه  داده  بودم  ؛  جرئت كردم  كه  از  وئ  استفهام  كنم   به  همين  برادر اما  به  دليل  اينكه  من آن  ياد داشت را 

 صفا  و  صميميت  او  با .  بود   هميشه گيي خودم  ؛ گيچ كننده تر  بزرگ  فاميل  پري  و  دوست برادر ؛  پسر جواب 
  : ملكوتي  برايم  گفت 
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من  پيش رويش آمدم  ؛   وقتي .   بود    پدرم  بر آمده  را  به  پري  دادم  ؛  او  به جستجوي  ياد داشت  من پس از اينكه
  :  روي  مرا  بوسيد  و گفت    زياد با  احساسات

 از  همه  مي خواهم   يده اي  ؛  پسان  صحبت  مي كنيم  و  من قبلمي داني  تو  امروز  دنيا را  به  من  بخش!   برادر قندم  
  !  بدلهء  شرط  خود  را  بگيرم   برد  خود  را  بر  پدرم  ثابت  كنم  و

باره    از آنجا  پشت  مسأله اي  به  يك  ده  فرستاده  شدم  ؛  خالصه  تا  اآلن  من ؛  پري  را  دو  سپس  من  دكان  رفتم  و
  !ه ام نديد

 تحسين ؛  خشم  پدر را  بر  پريي من  ؛  زير تأثير احساسات  ماجراجويي كرده  و  عوض التفات  و  توجه  و!  خدايا  
  انگيخته و البد  از تماس  با  من  منع  شده است ؟

درس  پري  جانب  از    الهام   و اميد و  بدون اطمينان  ؟   اگر اين  وضع  دوام  كند ؛  چه  خاكي  بر سر خواهم كرد 
   خوراك و چطور خواب  ؛   باشد  فشار  زير   من ي  پري  اينكه مطالعه كرده  نمي توانم  و  با كار و   نمي توانم  ؛  خوانده

  ... ؟  تنفس خواهم كرد خواهم كرد  ،  چطور
 اجازه   از اداره  يا  استادان يم  و  كس چيزي  بگو مي كند  ؛  ديوانه وار  و  بدون اينكه  به  خطور  دماغم چيزي  به 

   نه ؟  يا  پري ؛  فرستاده  شده  است  نيست  تا  بدانم  دسترخوان  و  پطنوس مادر بدبختانه  مادرم  حاضر.  بگيرم  خانه  مي آيم  

  .م  بيشتر  سال  سپري  شده  و  شايد  ه   دواحساس  ميكنم شبانه  روز گذشته  و  اما  يك   فقط مي دانمدقيقاً  
 االي   ب را  ها   تصميم  گرفته ام  ؛  پاسخ   كه   مي آيد  نزديك  منزل  پري  ؛  اما  به  يادم  با  جنون زده گي  مي روم 

   .   مورد  هيچگونه  تذكاري  نميدهم و  درين»   نمي فروشم  «پري  
خدايا  چطور كنم ؟  همين قدر بدانم كه  .    پندارد  مسألهء خانم كوچك  هست  ؛ اما  از كجا كه  پري آن  را  بهانه  نه

را   بدون  اينكه  پري ؛   احوال را  به  من خواهد آورد   اين كافيست  ولي  قاصد  چطور  مي باشد  ؛  پري شاد و آزاد  و  سر حال
  جانب  من احوالش  را  بپرسد ؟ ببيند  و  از 
را  ديد  و    او   پري  بياندازد  و  بيايد ؛  اما  اگر نظر  صرف  بر  پري  يك  فقط  به  همين راضي  مي شوم  كه  وئ  لذا

  !  مي تواند  بگويد ؟ طرف سؤال  قرار  داد  ؛  او چه
سرم  درد  رو  به  تزايدي  دارد  ؛  در كمال  نمي شود  كرد ؛  در حاليكه  قلبم  به  شدت  ميزند  و  كاري  معلوم  است كه 

  .خانه  باز  مي گردم نوميدي  به  
مادرم  پيدا  مي شود  ؛  به  .   خواهم  مرد  21 گذشته است  ؛  احتمال مي دهم كه  در ساعت نيمه اي هم  20از ساعت 
  : مي گويد   روان كردي ؟   پري  را  مادر  دسترخوان  پطنوس  و مي  پرسم   ازش  عجله  مي روم  و

  .دم   ديگر  روان كر بلي ؛  ديروز  نماز
   :   مي پرسم

   تسليم كرده ؟  برد  ؛  به كي كي
  : ميگويد 

  . تسليم  كرده   در خانه  بوده  ؛  به  همو  پري جان.  خواهرت  برد  
   :  داد  ميزنم   بيتاب تر ميشوم  و

   ؟  خودش كجاست كو  ؛  او
   :  تغييري  در حالت  مادرم  هم  پيدا  مي گردد

  .  طوئ  است ؛  طفل ها  همانجا رفته اند   پسران كاكايت   هستي  ؟  خانهءخطا چرا  اينقدر  وار
   :  مي يابم  اندكي  تسلي  مي افتد و  كار كمي دماغم  به

  !! حالت  نور مال  داشته  ـ  ديروز  عصر  پري  در  منزل  بوده  و
 طرف  من  مي  به مشت گره كرده اش  را  يك  .  مادرم  به  اتاق  مي رود  و  بر مي گردد  ؛  باز دستانش گره كرده است 

  : گيرد  و  ميگويد 
   تاق ؟  است جفت

  !  است    بي سابقه كامالً  از آن كه   مي كرده  ؛  يادم  نيست ولي  پس  من  بازي  را  با  در كودكي اين ما درم  ؛  اگر
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   : ميگويم
  بازي  مي كني ؟   من سرم  از  درد  ميكفد  و  تو  درين حال  با !   مادر 

  :  مشتش  را  مي گشايد  مادرم  لبخند  مي زند  و 
   ! ها  برطرف  مي شود   را  به  پيشاني  ات  بمال  همه  درد اين  تعويذ

  :  داده  شده  ايست كه حاويي  پرسش ها  بود   عيناً  جورهء  همان كاغذ  ماهرانه  پيچ
  :  درشت  نوشته است با  توش!  كاغذ را  همانجا  مي گشايم 
  !ميدانستم  و آينده اش را  هم ميدانم  اندكي منتظر باش !  عزيزم  ؛  تشكر ، آفرين 

   قطرات  مي ترسم  مي شود ؛  اين هنگام  اشك هايم  سرازير تا .  پيشاني ام  مي مالم    به  چشمان  و  بعد  به كاغذ را
  . بوسه  بزنم   بر آن   بي قياس   اال  دلم  مي خواهد  بي حد و  آسيب  برساند و تناسب  و  انتظام  پيغام  محبوبه به اشك ؛ 

 نيست  ؛  مي گريزم  ؛  به  اتاق  دم زدن  ماندن  و   شده است  ؛  ياراي جاري  هاي  او  هم   به مادرم  مي بينم  كه  اشك
  .  خود  مي روم  و  دراز  مي كشم 

سرا  مي شود  و  در   تحمل پذير  سرم  كاهش يافته  درد  خياالت خوش  ؛  مقداري   و و كشدار  تنفس عميق  پس از چند
  !چستي  احساس ميكنم  پايم  سبكي  و 

   مغزم ميان مذاب  سرب  كاسهء   مي انگارم  يك  .باز دغدغهء خانم  كوچك  و  نامهء خانم كالن  دماغم  را  پر  مي كند  
دورش  را  احاطه  مي   مي شود  ؛  دورا  سوختنم  از گرماي آن  نيرومند  كه مانع  يك اليهء انهولي خوشبخت.    است  در جوش

   :  جمالت  پري  است و آن سيماي  بهشتي  ،  روح  ملكوتي  و  اين:  كند  

  »! ميدانستم  و آينده اش را  هم ميدانم  اندكي منتظر باش !  عزيزم  ؛  تشكر ، آفرين « 
مورد خانم   اما  در   مي طلبد  و  زمان  مسأله  با  پري  طرح  معني است  كه بدين »  منتظر باش« ان  فرم مخصوصاً

   .  دير خواهد  بود كوچك  چنين  زماني  دير  و  شايد  هم  بسيار
 خمير خود   سفرهء  ماست  ؛  هم  زنده گيي  غم  در مادر .    مي روم   جا  بر  مي خيزم  و  نزد  مادرم سبك  و  مصمم  از 

 احتماالً  تدبير  و    هم  عزم  كرده ام  كه  نيرو  و با  اين...  روشن كرده   را  با  خس  و  خاشاك را  گشوده  و  هم  ديگدان گلي 
 او  مي  زا.  مورد  خانم كوچك  مورد  بهره برداري  قرار دهم   مادرم  را  در  زمان كمايي كنندهء  حد اقل   سازنده  و  ابتكار

  .  شده  از ديگدان  ؛  توقف  ميكند   سياه مقداري  حال   در عين  بسپارد  ؛  با  دستان آرد آلود و  به  من گوش خواهم 
  . شرح  ميدهم   برايش   را جريان

  :  مادرم  ميگويد 
  من  يك   پيش  مي گفتي  ؛شكي همان روز مي شناسد ؛  كا  هم  مرا من اين دختر و خاندانش را خوب  مي شناسم  ؛  او

  ! است  اين حال  است  ؛  باز   مي كردم  ؛  حاال  نا وقت كاري
  : ميگويم 
 كمي  به  سر  و  وضعت  برس ؛  من    جمع كن  و  را اين چيز ها.  حيات دختر معصومي مانند  پري  مهم  است  !   مادر 

  ! انجا  برو  از كم  يك  احوال پرسي  هم يك گادي  مي آورم  ؛ كم
  :  مي گويد  

  !   بيار تدست خالي  بروم  ؛  ميوه دانه اي  هم  با  خود
   :  ميگويم
   !   درين  وقت  براي  او آب حيات  است  تو پشت  تشريفات  نگرد  ؛  ديدار  و  رفتار و گفتار!   مادر 
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   ؛60 زينهء
  :  ريش و پشم  مرد  و قهر و خشم   طفلِ

  
 مجال  مراجعان  هم  رسمي است و اتفاقاً  كار هاي   ميان  من  و  قاضي ستيز  كامالً  خشك و  فضا وز است كهو مين رد

سه زنهء  ما  پيدا  مي شود  ؛  احوال    امروز ؛  دوست  نزديك هاي  عصر.    نمي گذارد    شخصي  باقي مجالست چنداني  براي 
   :   دقيقه  صبر  ميكند  و  بعد  بلند  مي شود  ،  ميگويدمرد  چند .  پرسيي  متقابله  مي كنيم  

را    دارم  ؛  قاضي   سخن گپ  شما  يك  دو بمانم  ؛  با هستيد ؛  نمي توانم  ببخشيد ؛  مصروف هم   بسيار  !قاضي صاحب  
   : خطاب  به  من  ميگويد دار الوكاله   ميكند  و  در حال  بر آمدن  از  از خود  پيش
 تشكر كن ؛  در چه وقت  نازكي خانهء ما  بگويم ؛  از مادر جانت  بسيار يگ گنهگار شده  بودم  ؛  يادم رفته بود كه  نزد

   !  برداشت ما  را  همراه   چه  بار  بزرگي آمده  بود  و
  .   بماند  ؛  از دار الوكاله  خارج  مي شود  بدون  اينكه  منتظر  واكنش  من

مطلب مراجعه كننده  به  اتمام  مي رسد  ؛  .  يقه  بعد  باز  مي گردد  و كارش را  از سر  مي گيرد  قاضي  ستيز  دو  دق
   :  پيش كرده است  ؛  مي گويد  را  برايش پول حق الزحمه  معمول  به  مشتري كه  خالف

  ! بده   اگر مي تواني چيزي  هم زياد كن  و  به آن جوان
  :  مي دهد  و  مي افزايد   من ليد  بايسكيلش را  بهقاضي ك.   ميكند    اطاعت او

  ! كار  مهم  دارم   زيارتش  مي آيم  ؛  چيزي   به  شام كه  من  مادر جانت  سالم   مرا  برسان  و  بگو  خانه  برو  ؛  به
خمير  و    جارو  و  و  جمع مادرم  شايد .   خانه  مي رسانم   با  خريد الزم  خود  را  به.  تقريباً  به آخر گپ  مي رسم  

  ! است  آراميده » پشه خانه «  سايهء درخت    پز  كرده  ؛  اينك  زير پخت  و
از  تماشايش  دلم  باغ باغ  مي شود  ،  به آهسته گي  نزديكش مي شوم  ،  پيشاني اش را مي بوسم  و  زلفانش را  به  

  : ميگويد .  عجب  ميكند  مي شود  و  ت بيدار .  نوازش  و  بازي  مي گيرم  
را  از    شده  مي روي  ؛  مزهء  ماچ  و  بغل  دختر ها را  ديده  ؛  حاال  كمبودش   قسم  ديكر درين روز  ها  يك!   بچيم  

  !من  پوره  مي كني ؟
  :  ميگويم 
م ـنـ  ماچش ك ترسم  كه  مي  ت طوريس هم  دارم  و آن   را  دوست  دختر  يك  ني ؛  بلكه  فقط   را من دختر ها ! مادر 

 اينها  شيرين   تمام  از  شيرين تر است  و خيالش  بغلش  بوسه  و  از  ديدارش  ندهم  ؛  ليكن تا  ابد  از  دستش نشود   و  » محو « 
  ! كمبود  نيست  چيزي  هم   همان  بهترينش  را  دارم  و  من!  تر 

  ! همين است   فقط  است كه حقيقت  همه  بهتر آگاه  از  مادر  دل؛  تو  دل
خوب  ؛  مي داني  براي چه آمده ام  ؛  قاضي صاحب  امشب  مهمان ما ست  و  همين جا  مي آيد ؛  از چيز هاي كه او 

   يافتي ؟ چطور را   خانم كوچك  كه بگو   خوش دارد  حتماً  برايش  تيار  مي كني ؛  ليكن از آن  پيشتر  به  من
   :   مي دهد پاسخ

  :  ناراض  بوده  ؛  بيچاره  را  به  زور داده  اند  ؛  وقتي  برايش گفتم  از اول
 زنده   ؛ مي خواسته  نتوانسته اند  شان  پيغمبر ها  و  پادشاه ها  هم آنطور كه دل بوده  ؛  پير ها  و   قسمت چنين   تقدير و

 زمين  و آسمان   اند  ؛  وضعش خراب تر  شد  و  همه  خورد  و  بزرگ و  خود  بوده  قسمت   طالع  و  بندهء   بلكه  همه گي كنند
  ! نيستي »  آن بچه «مادر   كه  تو  حتي مرا  هم گفت .  را  دشنام  داد  و  تف  و  لعنت  كرد  

   ! تهكه  دوستش داش  خيال  مادر  بچه اي كرده  بود   اول شايد  مرا  در.   را  مي گفت   نمي دانم  كدام  بچه
  :  گفتم  
 مي بيني ؛  به گمانم  قاضي صاحب  به   در چي چاره را ؛  حاال   شده   خراب تر  دستت  از  ترتيب كه كار  اين  به !مادر 

  ؟!  در همين  باره  مي آيد   با  تو خاطر  مشوره 
  :  گفت 
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 پيدا مي  يك چاره  ؛  انشاء اهللا   زنيم ميگپ   قاضي صاحب آمد  ؛  باز . نكن   دل خود را  اينقدر آب  ! خوب  بچيم 
  ! شود 

!  جز  بچهء خودش كسي  نيست  ء خانم كوچك  »آن بچه«  مادرم  ؛  ندانسته  بود  و  نمي توانست  هم  بداند كه  بيچاره
و   عظيم  حقيقت يك    و  جانبدار حقيقت  معنا  ندارد  ؛  بلكه  به  صفت  يك  كدام  ارزش  و» بچه « اين  بچه  هم  به  صفت 

   !  معنا  دارد  ارزش  وخطير
  . شدم   بدر از خانه 
 شده  و  به طرف    از كادي خارج بزرگ و خانم گوچگ خانم .  عجيب  و حتي هولناكي جابجا  ميخكوبم  كرد    منظرهء
  و  ساير ملزومات  يك  يونيفورم خانم خورد  چادري داشت ولي رويش  باز  بود  و خانم كالن كرتي دامن.  ما  مي آمدند  

  :  كردم   صدا  را  مادرم  به عجله.   تن كرده  بود   را  به رسمي 
 مادرم  و مهمان ها  همه  همزمان  برابر  تيرك  .هستند  برايت  مهمان ها آمدند  ؛  خانم كالن و خانم خورد  بيا كه 

  احساس  مي  پاچه  دست و را خودم  من .  ه  صحن حويلي  در آمديم   همه  ب  سپس و  رسيدند  وروديي كلبهء  ما دروازهء 
  . كردم 

  .  دم  بگيرند   و ها  بنشينند   مهمان  كه  بود آنقدر جا» پشه خانه  «  درخت  زير تصادفاً 
  : از  وقت كم  ؛  استفادهء زياد كند  ؛  به عجله گفت  مانند آنكه  مي خواست  خانم كالن 

 پا  را  در   بدينسو  دو همان وقت  از  فضل خدا  نجاتش داديم ؛ بود و   زده   عمل خطر ناكي به  دست  كه   خانم كوچك
 جادوگر  و  چقور  و االس  نبريد  ؛  تعويذ و  يك موزه كرده كه  اگر  ميخوا هيد  من زنده  بمانم  ؛ مرا  به زيارت  و  بخشي  و

را  برايم  پيدا  نمائيد  ؛  مرا  پيش او  ببريد  ؛  او  اگر گفت  ؛  بمير  مي » آن بچه « د  ؛  تنها جانم  دور كني طومار  تان  را  از 
  !را  برايم  نشان دهد  ؛  همو  مي داند و خالص   دليلش  و زنده گي كن  ؛  مي گويم  راه  ميرم  ؛  اگر گفت  ؛ 

  ! ساختيم ؟  عذاب   به چقدر  بچيم  ؛  از  اين خاطر  اينجا آمديم  و  شما را
   :   گفتم ديده خانم كوچك   سيماي  به

فداي خانم كوچك   باشد  سر و جان  من  هم  ضرورت.   ما   چشم هايتان  باالي   كار كرديد ؛  قدم  چه زيبا  ؛  چه مبارك
  !خواهم كرد 

رسيده  بود  ؛  رفت روي  و  موي خانم    كه  به  مطلب مادرم.   مستانه اي كرد   بلند و  ناگهان خندهء  خانم كوچك
   !  سر  و  صورت خانم  بزرگ  را  بوسيد كوچك  و  سپس

  : گفتم  
 شوم  به   ها   اينكه  متوجه  عكس العمل  جايي  مي روم  ؛  دفعتاً  مي آيم  و  بدون  به اجازهء  تان  براي  پنج  دقيقه

رو گشتاندم  ؛  خانم كوچك  متشنج  شده  بود  و  درست  عكس آن  .  م آمد  به گوش صداي چيغي .  رفتم    دروازه  طرف عجله 
  .  فغان  داشت   و خندهء  بلند  غير مترقبه ؛  اينك گريان

  :خانم  بزرگ گفت 
 نكش   زحمت  ؛  براي  ما  ،  نمي نوشيم مي خوريم    نه  هيچ چيز ما ؛   تو آمده ايم   ديدار خانم كوچك  به  من  و  ! بچيم 

  !  رفت  خواهيم آنگاه . حرف  بزن    شد  با  او  شود  و  اگر  ديدارت  سير  خانم كوچك  از فقط  همينجا  باش كه 
  .كوچك  بود  ؛  نشستم  مقابل خانم   نقطهء   نم كه  زمين كنار كوزه آب  روي.  در عجب  مخمصه اي  افتاده  بودم  

   .  مي شد  ؛  ولي گپ  نمي زد  تر وراني ن چشمش كم كم   و  خانم آرام  گرفت
 خانم كوچك  بر ندارم  ؛  در ذهنم  دنبال جمالت  و استدالل هايي مي   از چشم  مي كردم  چشم  سعي  در حاليكه من

 حين  در ذهنم  تداعي  شد  ولي   سخنان منطقي  و خوشگواري .كوچك  مدد  كند  و  به  او آرامش  ببخشد    خانم  كشتم كه  به
  .  ميدادند   نشان  را  نا كارا  و  مسأله ساز خويشتن...  تقسيم   تفريق  و  ضرب و جمع و

 شربت آورد و گيالس اول را  به  خانم كوچك  تعارف كرد  ؛  او    جك  روز مبادا  ؛  يك  براي  سرشته هايش مادرم  ؛  از
 همين جا  تو  نوش   داشت  تا و  با روشني  و  تحكم  ابراز  را خط كشيد  به  طرز عجيبي  نيم خيز  شد  ؛  با  دستش نيمهء گيالس

  . ميخورم   را  من   ديگرش جان كن ؛  بعد
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سر و چشم  اطاعت  مي كنم  ؛  همان مقدار شربت را  نوشيدم  و  با     امر شما را  به ؛با  تردد  ؛  در حاليكه  مي گفتم 
را   شربت  گيالس خود  جرعه جرعه   كه  طرف خانم  بزرگ  ديد  نوشيد  و  به  اندكي.   پس دادم   را  برايش تبسمي گيالس 

   . مي نوشد
آنگاه گيالس خود را  .   از آن هم  نوشيد   مقداري  بزرگ  را  گرفت  ،  بوي كرد  و  بعد  خانم كوچك  باري گيالس خانم

   :   بزرگ  پيش كرد  و  گفت به  خانم
  !! نيست   كن  ؛  هر دو  يك  قسم    و  هم  مزهبگير ؛  هم  بوي 

  :  اطاعت كرد  و گفت   بزرگ  به  هر دليلي  بود  از حرف  او خانم .   داد    سر  را مستانه اش و  باز خندهء 
  !  مي گويد  راست  كه  به خدا

  : خانم كوچك گفت  
  *!... بازار ؟ ل ما  خداي ،  قصاب ها  خداي ؛   خدا  افتادي  كدام  ياد   به

  :كردم    من  مخالفت  كوچك  بگيرد  ؛  مگر  دهن خانم   را  به  دستش  بزرگ خواست  خانم
   او  بگذاريد  ؛  هرچه  درد  و خشم  و  اعتراض دارد  بيرون  بريزد  تا  درونش  سبك كردد  ؛  تنها  از همين طريق

 مريض و آسيب رسيده    يك درد و سوز  از   نيست كه  طفلكائينات كدام  باز آفريده گار  هستي  و   .  شد خواهد  صحتمند 
  . قهر كند  شود  و  عصباني 

  :خانم  بزرگ  گفت  
 پس از چند  دشنام   و  يك  پنجه   ميگويي  ؛  من خودم كه  بغض كنم  عادت  به  مرگ  ما  شده  ؛  راست!   بچيم    ببخشي
  !   نپرس  كه سبك  مي شوم گريان  چنان 

   : خانم كوچك  چنانكه  ترانه  اجرا  مي كنند  با  كف زدن ها  و  قسماً رقص ؛  خواندن گرفت
   ! ،  مرد  نيستآفريده گار ما  طفل  نيست
  !،  مرد  نيست آفريده گار ما  طفل  نيست 
  !،  مرد  نيست آفريده گار ما  طفل نيست 

  !آفريده گار ما ست ؛ آفريده گار ما  
  ! ؛  دوستدار ماست  ده گار ماآفري

   ! آفريدگار  ما  ؛  دستيار  ماست
  !آفريده گار ما ؛  به  فكر  مزد   نيست 
  !آقريده گار ما ؛ خداي  دزد  نيست  

   ؛ آفريده گار ما
  ! نيست   طفل قهر و خشم

   ؛ آفريده گار ما
  ! نيست   پشم  مرد ريش و 

 براي  شايد .   شادمان گشت   برد و  لذت  سخت  ؛   شد زبانش جاري ير كه در  اخ  تركيب  اين   از خانم كو چك واضحاً
  !اشك  مي ريخت  و  هم  مي خنديد  متواتر ؛  هم   صورت  سه دقيقه  به

  : شد ؛  گفتم     بهتر  وضع من هم
 شاهانه جلوِ   آمرانه ومن ايمان  پيدا كردم  كه خانم كوچك مانند گل گالب صحتياب  مي شوند و!  مهمان هاي محترم 

ها  زن جان   تن  و  هاي  همه راز  من كه  عزيز    يك از بخت خوب ؛ .   مي گيرند   دست  به  بركت و خوشبخت را ر زنده گيي  پ  
   . كرد خواهم   ايشان  مؤنس  را  انيس و   او  ماست  ؛  من مي داند  ؛  چار پنج  ماه  مهمان را 

  !تا  دار الوكاله  مي روم  و  پس مي آيم   فقط من   باشيد درم  تشريف  داشته شما  با  ما لطفاً
  :  خود  گفت   ؛ خانم كوچك  انتظار  خالف

   ! را  احتياط كن  شود  پروا  ندارد  ؛  خودت   دير تر  كمي  بخير  برو  و آهسته ؛
   ! رفتم وي خود  نياوردم  و به ر  است ولي   خانم  بزرگ  اشك افشان با  نيم  نگاهي  ديدم  كه
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  :قاضي ستيز گفت  
   ! شدم  پريشان   دير كردي  ؛  سخت   چرا  اينقدر

  :گفتم 
  ؟!بود  مريض   در خانه  

   :قاضي گفت 
  ...بود ؟ مادر مريض  چي ؛  

  :گفتم  
  ! بود  مهمان آمده اصالً  يك  مريض ؛    نه 

  ! رأساً  بيائيد   شما  به خير   پس  بروم  ؛  باز  من  بايد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراري كه آخرين تحقيقات ساينتيفيك در گسترهء نظام ژنتيكي  و توارث در  بشر مي رساند  ؛  بشر (*) 
از تجزيه و تعميم  رياضياتي و .    مجهز شده است ايمان»  ژن « شايد يگانه موجود حيه مي باشد كه با 

كه موجود حيه اي  به دليل آن ))  خرد (( يقت  چنان  بر مي  آيد كه افزودهء عقل و هوش باال يا فلسفيي اين حق
؛ بشر شد ؛ در اوايل  براي اين موجود  نوپا  در پهنهء گيتي خيلي گراني كرد و او را گرفتار چنان  عذاب هايي 

  .بود ؛ به انقراض نسلي و نوعي اش منجر گردد  ساخت كه ممكن 
اين ضرورت كه بشر بتواند با جهان پيرامونش انطباق آسانتر يافته ، بپايد و ببالد ؛ طبيعت ؛  ژن ايمان  روي 

 دقيق است ؛ براي آنكه بشر ؛ ديگر توانايي يافته است ؛  طبيعتدرينجا واژهء ( .  رديف ژن هاي او افزود  را در
  ! )در ژن ها دستكاري كند 

 فراهم نمايد ؛ به ثروت  و منابع تكيه و توكل مرجع ها ه براي خود داد ك ژن ايمان  به  بشر امكان 
برابر آن    كه غالباً  ژن ايمان  در   مرگوحشت ناشي از  درك ر  دست يابد و حتي  ب اميد و آرمان بيشتر

  .  براي خود  فراهم سازد عالم پس از مرگبه  بشر اعطا گرديد ؛  غلبه يافته عالم  ناميرايي  و  
يمان  بشر اوليه را  قادر ساخت نظام هاي گوناگون و تشريفات عديدهء جادوگري فراهم سازد ؛ ژن ا

دين هاي ساده  و  بسيط بدوي ؛ رفته رفته دين ها  و   جادوگري آهسته آهسته به دين هاي بدوي گذشت و از 
  . فراواني  به  وجود آمد  ايمان محورفرهنگ هاي 

 مي سازد كه طبيعت در بدل بخشيدن  ژن ايمان  به بشر حتي  يك  ژن از اما عين تحقيقات ثابت ساخته و
همه سامانه هاي  .  كاسته و منتفي  نكرده است  ن مرتبط است  ؛     هايي را كه به عقل و هوش اوDNAژن ها و 

  .  پا بر جاست  توارثيي عقل  و خرد  بشري
هم   ت عقل و خرد  نيست  و  در هرحال اين دو بادر موازا»  ايمان «  ولي چه بخوانيم  و  چه نخواهيم 

 عقل كشاف و سركش كه حقيقت ها را  كنتروللهذا  نتيجه چنان مي شود كه ايمان  براي . تضاد  دارند 
زايل كردن  و از كار انداختن بيرحمانه  و بي مالحظه  بر مال مي سازد ؛  به بشر ارزاني گشته و نه براي 

  .مطلق  عقل و خرد  
گر بنا بود كه عقل و خرد  در بشر نابود شود ؛  طبيعت سامانه ها  و اطالعات ژنتيكي يعني ژن ها و ا

)DNA (  هاي سازندهء عقل و خرد را از روي كروموزوم هاي بشري  بر ميداشت  و دو باره به يك جانور
  .عادي مبدلش مي ساخت 
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و تفريط و سهو و خطاست ؛ اين امر در  رابطه به از ناگزير از افراط ؛ ولي با كمال تأسف ؛  بشر به داليلي 
 ؛ به جا هاي ننگين و سنگيني هم رسيد كه نام كوچك آن نسبت ها  ميان عقل و ايمان دست دادن 

 شد و به ويژه آخرين چيزي كه ظرف ايمانش را انباشته بود يعني خدا   ابلهيعني چه بسا بشر كه.  است بالهت
  : خود مبدل ساخت ؛ بدين معني كه بالهت  براي را به محور 
ولي بشر ابله  نه  دزد را  مي ديد و مي سنجيد و نه كاروان  را  .  »  و كاروان هم خدا دزد  هم ميگفت  ؛  « 

اين حقيقت تلخ  به جا هاي  بي نهايت  باريك  و فاجعه بار و .  داشت     كار »خدا « ؛  او  فقط  به  لفظ 
  . ننگيني كشيد 
ها  رِند تر و با مهارت تر   ديگر  بالهت ي كه  به  زوال  عقل و خرد خود  ميدان  نداده و حتي از افراد

شده بودند ؛ براي چاپيدن  و خر ساختن و سوار شدن ابلهان ؛ دكان ها و بازار ها و بساط هاي  نامحدودي  
  .درست كردند كه خود تأليف كتاب هاي ديگر  را مي طلبد 

 فرهنگ  عاميانه مي رساند ، كار به جا هايي هم كشيد كه رند ها و چاالك ها  ثل ها درچنانكه  ضرب الم
   » !يا  از خدا  بيزار شو بده  .... يا « : به ابلهان  فرمان  دادند كه 

خود را تسليم مي »  ! از خدا بيزار شوند «  نسبت ها را بيابند و گويا نميخواستند   چون ابلهان  نمي توانستند
  . زنا كرده  برود  دند كه ؛  طرف  با ايشان  لواطت  وكر

اين سلسله در قرون وسطي هنگام  حاكميت  ده  قرنهء كليسا در اروپا  به جايي هم رسيد كه پاپ ها و 
در واقع  از ( كشيش ها  رسماً حق برداشتن پردهء بكارت  نو عروسان و در هر حال شب اول آنان را از آن خدا 

ختند و فرد و جامعه ابله شده چه بسا مانند يك عبادت خداوندي اين كار را انجام مي دادند و سا) آنِ خود 
پس »  تقديس شده « عروس را  از حجلهء ازدواج  به حجرهء كشيش و مال  برده ، تحويل  مي كردند  و  فردا  

  !مي گرفتند 
ريافت كه پيامبري چون حضرت با نظر داشت حقايق دهشت انگيز و سمج و سنگين باال حتي ميتوان د

محمد مصطفي ؛ براي جوامع و مردمان  ابله شدهء زمان شان ؛ بر اساطير ابله پذير  بيشتر تأكيد كرده و يا چنين 
اساطيري خلق نموده و تحويل آنان داده و نهايتاً ابلهان از دين و معنويات  فقط سهم منطبق به بالهت خود را 

  . محكم چسپيده باشند 
روايت شده است ؛ چنين » اولو االلباب « ظاهراً شگفتي انگيز كه از ايشان به طرق مختلف ميان حديث 

  .معاني را ميرساند و نيز انجام وظيقهء پيامبرانه را در  برابر نخبه گان شعور بشري و معنويت هاي بلند نشان ميدهد 
ولي .   كه اينجا نميتوان نقلش كرد است! اين حديث ؛ خيلي كوتاه ولي به حدي تكان دهنده و گيچ كننده

  . اشراف  دارد » بالهت « و » بهشت « پيرامون  دو مفهوم 
بهره برداري كليسائيان كاتوليك در قرون وسطي از واقعيت بالهت و مفهومي كه ابلهان از بهشت در ذهن 

قباله ها و كليد « ،  » نامه هاي غفران« وارونهء خود داشتند ؛ كار  را به عرضه و تقاضا و خريد و فروش 

» انتحاري ها « رساند و امروزه از عين آفت بالهت ؛ براي جهاد هاي ابليسي و پرورش و  هدايت  » هاي بهشت
  ! بهره برداري ميگردد ... و كازميكي ها 
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   ؛61 زينهء
رد در اوج  عشق ـ در اوج خ:  

  
رابعه ؛ حدوداً  .   عاشق  و  شهيد  وطن  رابعهء بلخي  تقديم  ميكنم به خاطرهء  با شكوه  دوشيزهء دانا  و  زيبا  و  سخنور و 
براي دوشيزگان شرق و چه  بسا »  پر ي شدن «  به نظر ميرسد كه .  پري در  زمان خود  بود ؛ ولي  برادري  مانند  پري  نداشت  

  !عاد  ديگر  نياز  خواهد داشت احتماالً  چند  تولدي  و  م»  برادر  پري  شدن «  تمام  دنيا مقدور است ولي
  

  . شهر  رو  كرده  بودم  كه  ديدم  برادر  پري  مقابلم  مي آيد   عموميي سرك  شده  و جانب  از دار الوكاله  بيرون
   . شدم  شادمان  و  نگران   به  يك اندازه

  :برايم گفت  ته گي به آهس.   خيلي زود  به  هم  رسيديم  ؛  با  صميميت  هميشه گي  مصافحه كرديم  
 تصميم گرفت كه در خانهء خالهء مادرم  كه    پري جان ؛  عاجل كارِ تان دارد ؛  ميخواست منزل تان بيايد ؛ ولي بعد

  .  شما را  پيدا كنم  مرا وظيفه  داد كه.  تان  باشد   شماست  ؛  منتظر ء نزديك خانه
  !ميرويم  ؛  شما را آنجا  مي رسانيم  .   كرد   ه سرك  ايستاده  بود  ؛  اشار به گادي كه  در كنار

اگر دير   ؛   مي شوند  چطور  مهمان ها سخني  اطاعت كردم  ولي در ذهنم كلنجار مي رفتم كه بدو ن اراده و حرف و 
  ! بيايد  چي ؟  قاضي شود و

شسته   را  روز خود   چاشت    ؛  با  اينكه نداشتم  لباس خود  اطمينان و و ضع و   سر  به بود كه   تشويش آور اين   از همه
  !اما  هوا  گرم  بود  و  غالباً آدم  كم  و  بيش عرق  مي كرد .  و كاال  تبديل  كرده  بودم  

 نسبتاً  محقري  بود  و  ديوار   برد  ؛  حويلي گادي  را  توقف  داد  و  مرا  درون حويلي  معينه  يار دبستاني ام  به  محل
من   اينكه  با   ؛  پيش از   سر حال  بود  بي سابقه  شاد  و  بيرون آمد ،  تقريباً  به طور  اتاقي  از پري.  ران خورده  داشت   با هاي

:  صميمانه  بوسه  باران  نمود  و  در همين حال  مي گفت   مصافحه كند  ؛  دستان خود را  در گردن  برادرش حلقه كرد  ،  او را 
  ! نازنين   تو صدقه ء سرِ  ياور خواهر  ؛  درد  و  باليت  به  جانم  ؛  خواهر  ر  ،  يار وتشكر جان خواه

 لذا   نمانم  و  بهتر ديدم  زياد  به  اين صحنه  متمركز   .  شد    احتماالً  ديده گانم  پر آب مرا رقت  احساس  فرا گرفت  و
. معلوم  مي شد    خفيف   سبز يا  بود  ؛  همه جا گالبي ، آبي   شده دگرگون رنگ حويلي  . ديوار حويلي ديدن گرفتم   به  در و

 بودند  و  يگان  پريده گيي گاهگل   آمده  بود  ؛  پاك  و  بي عيب  و  نقص نگاه  اولم آنچه  در  كلكين ها  و  دروازه ها  بر خالف 
 هواي   به خود  گرفته  بودند  ؛  حتي  رسامي شده را مطبوع هاي  منظره   نگار و پنجره  هم  حالت  نقش و  در و  ها  و  حاشيهء

  . رنگ آسمان صبح  را  داشت  حويلي 
   : در همين حال گفت    و برادر  پري  براي خروج  از حويلي حركت كرد متوجه شدم  كه 

  ! پائين كرده  پشتت  مي آيم  را  سودا ها 
باالي  قسمت  .   اشته خودم  را  به  جانب  و  باال خره  به  درون  اتاق  كشاند من گذ  عقب گردن  به را پري  دست راستش 

  : شانه ام  نهاده گفت   در آغوش من گرفت  و  سرش را  بر  تن خويش  را
  خانه  من  جان   كه  در  راهم  را  ُگم  نكنم  ؛  اين چيست مي ترسم.   ها  زود زود  پشتت  دق  مي شوم    درين  وقت

  !كرده ؟
 در   را  دو  دستش مي داد  تا آنكه  هر فشار   من   لطيف خود را  بيشتر  بر  بدن پري   درست  با  هر كلمه  تن گرم  و

   . مطبوعي كردم  درد   احساس  فشار وارده  بر خود كمرم  حلقه كرد  و  از
كه    زلفانش  را  بوسيدم  و  مطمين شدم  سراسر  در آغاز.   كه  بوسه  بارانش كنم    هم  جرئت  داد  اين وضع  بر من

  ! شود   آن  اعتراضي  باال  ممكن  بود  ؛  از  اال تاري  از  بوسه  بي نصيب  نمانده  و
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 را  بر    سپس نوبت گردن  و  بناگوش ها رسيد  ؛ درست حسب ضرورت  پري كمرم  را رها  كرد تا  توانستم  بوسه هايم
  .  بنشانم   غبغبش  زنخدان  و  نهايتاً  به گلبرگ هاي  رخسار  و  بيني  و  چشمان  و  وپيشاني  و  ابروان 

   از اثر آن  شدت   بر جانم  ميگذشت كه گاهي ها  بود و جريان عجيبي از آن بر بدنم  متصل تا اين هنگام  سينه هايش 
   .   مي رفت تحملم  باال تر حد 

 تن خاكي  و   بر  را  پيكر آسمانيي خود  مجدداً  و   پرداخت  بوسيدنم  به  ،  بر دست گرفت  را ابتكار دو باره  پري  آنگاه 
  .فشرد  و  ماليد    خاك آلود  من  شايد

  : گفت  
  .  است    بسيار  كارم كم  و  وقتم  كه   حيف 

  :افزود    دستانم  بوسه زده  آنگاه  بر سر  و  سپس  بر
  !   بنشينيم 

   قسمت هايي از و  پشت  دست ها   ، كف و كلك ها  ،   بر ناخن ها  دست گرفتم  و  ده ها  بوسه نش را درمن هم  دستا
 به  اتگشتان عقابي اش  فشار داده  با  اشاره  زير دندانم  را  يك رخساره اش   زدم  و  در اخير  ؛ بود  برهنه  ساعد هايش كه

  : گفتم  
   ) 52 و 51زينهء   (  !ارد  ند  گله دارد ؛ عوض   چيزي كه

  : بعد زبان  شكربار  پري  به  حركت آمد .  لحظه اي  با  لبخند  و  سكوت  و  شرم   به  همديگر  دقيق  شديم  
به  .   هستند ما   بسته گانش خانهء  مادرم  و  همه  خالهء  كه  شدم  ولي  متوجه  تان  بيايم   خانهء  رأساً اول  تصميم داشتم

  .  خاله گرفتم  را  از ل كليد  اينجا يك چ
 قسمت  بود  ؛  اين ...  سودا  مي آمد    پشت  خيرات  داريم  ؛  برادرم   ختم  وشنبه آينده  به  بهانهء مولود  شريف   روز
   ! بينيم شد كه  مي 

  :   سر داد و گفت    مليحي خندهء
  است  ؛  خاطرات  خوب. شد    بسيار دور خواهيم  دور و  از هم   به زودي .قرضدار يكديگر  بوديم     سال  دوازده ده

  ! شود  مان  بيشتر  و  قوي تر
   : ادامه داد  .   بود انداخته گل   رسيده  انار  هاي   رنگ  دانه گونه هاي  پري  به

   :  شده  ؛  ميگويد  تو پدرم  سخت  عالقه مند.  همه چيز كامل كامل است  .   بگويم   چه
روان  مي   تحصيل   را  با  شما  يكجا  براي  ادامهء  گر نه  او  توانند و  نمي  چشم  زمانه  تنگ است  ؛  ديده  حيف كه

   !  بين  است  در  ديگر  هاي فاميلي  و خيلي چيز مشكل    باز  .كردم  
در   ي كه و  مامورينمعلم ها   مولوي ها و   دعوتت  مي كند  و  به  مشورهء  خودت  زمينهء  يك  مناظره  را  با جمـعهروز 

   ! گفته  كه  به  نفر  برنده  جايزه  ميدهد.   شده اند آماده  خواهد  كرد   دعوت»  مولودي « 
كن  و  باز هم  سازم  ؛ خود را آماده  خود را  تسكين  بدهم  و  هم  از اين جهت  آگاهت   بود كه خواستم  هم  دق دل   اين
  !فراز  بساز مرا  سر ا

  مناظره  در بارهء  همان سه چار مسأله خواهد  بود  ؛  باز خودت  با  پدرم  صحبت كن  و  مطمين باش ؛  او  ترا  مانند  
   . برادرم  و  شايد  هم  بيشتر  دوست  دارد

  : در دلم گفتم  

  »؟ !خدا كه  بدهد  نمي گويد  ؛  بچهء كيستي « 
   : پري افزود
 سرم    تو  رهگذر از!  عزيزم  . .. خدشه دار نكرده  باشيم   خدا حافظي كنيم  تا  اعتماد  برادرم  را  فعالً  بايدمتأسفانه  ؛  

  !تا  ابد  دوستت خواهم  داشت .  بلند است  
  :گفتم  

   ! ستونيك بيني  و  نيك انديشي  از  ُت   من  مستحق  اينهمه  نيستم  ؛  هم زيبايي ،  هم  بزرگواري  ،  هم 
  ! سپارمت  زبيايي  و  زنده گي  مي به آفريده گار عشق  و 
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   ؛62 زينهء
  !درخت  و  باغ  دنيا  مادر ها  اند 

  

مادر بودن  عظيم ترين ، قهرمانانه ترين و  باشكوه ترين رسالتي است كه به ويژه  به !  به همه  مادران  گرامي : اهداء 
  !!  چنين رسالتي  به همين اندازه آگاهي و  دانايي هم  مي طلبد !دنيا آورنده  بشر ؛  بر دوش دارد 

  
مادرم  مصروف  ديگ  و  .   بودند   ها رفته نيامده  بود  و  اما  خانم  قاضي هنوز .  به خانه رساندم   به عجله خود را 

   :   اينكه  لب  بگشايم  ؛ گفت  از  رفتم  ؛  پيش نزديكش.   خود  بود   دسترخوان
  !وقت آمدي ؟  نا  خاطر  همين  از  ميدهي ؟ عطر  بوي چطور  ! ف او

 غير معمول مرا   رايحهء  قاضي  با  همچو   نبايد .شاد گشتم   مادرم   بودم  ولي از اين كشف  شده عجب  ؛  غافلگير 
  :  مادرم گفتم   به  . ديگري  پوشيده  باز آمدم   كاالي رفتم  عجله  مالقات  ميكرد  ؛  به 

 قوي  و خوبي    زدم  ؛ عطر  عطر  كمي  زير  بغل هايم  عرق  بوي  ندهم  ؛  به مهمان  هاي   خانم  پيش  اينكه به خاطر
  !بوده 

  :مادرم  با  لبخند  پر معنايي گفت  
  !داده  هم  تغيير   را  رنگ  و  رخت !   هان  

  : پرسيدم  .  نخواستم  اين  بحث  ادامه  يابد  
   چطور  بود ؟   رفتن  حين  گذاشتي  بروند  ؛  خانم كوچك  ها را مانچرا  مه

  :جواب داد  
  مي رويم  ؛  به  ما  هم  نا وقت  مي شود  و  درست  نيست  ؛ برايش گفت   خانم  بزرگ!  نداشتند  ؟  به  من كار   آن ها  كه

  ... و  رفتند  قبول كرد  و  بر خاستند  كوچك  هم خانم .  ريبي  دارد   غ از خود  كار و  اين  وقت  بچه را  بگيريم  ؛  او  زياد تر از
  : گفتم 
  .ضرورت  دارد  طور چيز ها خيلي  او  به  اين .  كوچك  مي دادي    خانم   تحفه كگ  به كاشكي  ؛ يگان!   مادر 
  : گفت  

  :   گرفته گفت  را خود  نها گيالس شربت خانم خورد  ت.  نكردند    قبول   شان دادم  ليكن  چيز چيز  به  هر دوي
خواهم  تماشا   را   اَندرت  بچه  اين گيالس عكس  درون هميشه من .  دهم   نمي برايت   هم    بخواهي  پس  را  اگر  اين

  !كرد 
  :پرسيدم  

  ! نيست   ؛  اَندر مي باشد سَكه ام    نگفتي ؛  بچه 
   :  صداي بغض گرفته گفت ه  ؛  اشك خود  را  پاك كرد  و  باداشت  چادر خود را  بر مادرم  گوشهء

  !سَكه  هم  باشي  ؛  به  اندازهء  يك  مادر اَندر  نمي شناسيش   مادرِ  به  من  طعنه  داد كه
   :  شده  بودم  ولي  براي  تسليي مادرم گفتم من  هم  احساساتي

  !مي دانسته  يا  نه  را  خود   مي داند  معناي گپ  خدا  است  ؛   بيچاره  مريض
  : گفت 

مطلبش را    نيستي ؛  حاال  بيخي  »آن بچه «  ميرفت  كه  تو  مادر  گفته در خانهء خودشان هم  ؛  بود   هوشياري  گپش از
  !شرعي كرد 

   :  زلفان  مادرم  را  بوسيده گفتم دست ها  و
   ! تا  حدي كه  ميخواهي  مرا  لت  كناگر دلكت  درد كرده  ؛  !   خير است  ؛  مادر گُلم  
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  :گفت 
 مي  درست  را  من  نه  تو گويد  ؛  مي حق  !  بيسوادي  و  ناداني نيست  ؛  خاك  به    از  او  و تو   گناه  از  ! بچيم    ني

  !  را  را  و  نه  ديگر ها  خودم  ،  نه شناسم 
   : به  عجله  گفتم.  دروازه  شد   تك تك 
  .   هم  به  قاضي صاحب  نگويي ؛  اينك آمد   كلمه  ها  يك از آمدن خانم!  ان  مادر ج

   . شده  بود  ؛  بدرقه كردم رفتم  و  قاضي  را  به جايي كه  درست 
*  

  مادرم  بود  ؛  ما  مي   نيز  وقتي قاضي  به  منزل از قبل.  قاضي آمد    ديدن    به  طعامِ  مختصري ؛  مادرم پس از صرف
قاضي دو  زن  و . ( پال  مي نمود    از خانم  ها  و  فرزندانش  پرس و  او را  يك بار  مي ديد  ،  برايش  عرض  ارادت  مي كرد  و

يكمرتبه  هم  فاميل قاضي  را  مجموعاً    يكجا  با  من ؛  در ده  به  منزل  قاضي رفته  و   مادرم  تا  ايندم  باري ! )فرزند  داشت   6
  .ن كرده  بود مهما

  : بار قاضي  برايش  گفت   اين
   مشكل  وجود  دارد ؟   بودي  ؛  چه رفته  ما  آشناي...   به  نظر خودت  كه  به  خانهء 

  : مادرم گفت 
تنها  فكر  مي .   نيافتم    اول كدام  مشكل كالن  خانم  مورد  دو  ها  در هر خانه  هست ؛  من در  غلط فهمي  مشكالت و

 قسميكه  معلوم  مي شود  ؛  دل  او  جاي   همه  كار ها  بر خالف  نظر  او  انجام  شده  و.    نيست  راضي  خانم  خورد  كنم
  !ديگري  بند  بوده  

   :  داد ادامه  تعجب  كمي  با   و
خريده  طور جنجال  را  ن كه  اي  دو خانم  نازنين  داشت  ـ  مار كنده  بود   ـ  كه را  شما   اين آشناي  هوشيار   سرِ

  !گرفته ؟
عمل  ؛   ترتيب   يك  ني ترتيب  يك   به  ؛ كند  قوت  پيدا  خانم كوچك  هم  فرصت و  خاطرخواه   من ؛  اگر  فكر به

   ؛  حس مي كنم كه  به  وئ ظلم  و  ناروا كه دختر از  پدر و مادرش نشان  مي دهد  نفرتي من  از خشم  و.  خواهد كرد  
  .  وخيم  معلوم  مي شود   عاقبت  ؛.  اد  شده  زي

  :  قاضي گفت  
   را روشن   حل ما  يك راه معلوم كني  و  براي   را   مشكل ريشهء  كرده  ؛  زياد تر  را  مي تواني رفت  و آمد خود

  بسازي ؟
  : مادرم  گفت  

دلش  را  به  من    درد   كه  او   نيستم من كسي  .   مي آيد بدش  از خود  من    من  و  هم   سخن و  گپ   هم  از  او ؛
   ! اصالً  اين  دختر  از زن  و  از  مادر  نفرت  دارد.  بگويد  

  . ماليدن گرفت  را   بعد  پيشانيي خود   لحظه اي  سكوت كرد  و ،  مادرم  تكان خورد   اين جملهء قاضي  به  وضوح  از
  فضا  تغيير دادن   خاطر به.   است   مادرم  اشك آلود  شدم  چشمان   بود ؛  متوجهزجر دهنده تلخ  و ؛   اين  سكوت  

  : گفتم  
 قاضي صاحب  تقاضا   حاال كه! مادر .  باشد   شما گذاشته   ما و  ممكن است رب العالمين چارهء  اين مشكل را  به  دست

 ها    بگير ؛  حقيقت را  شنيدن  نصيحت كردن  تير شو ؛  تنها  درد  او  زا!  كن  ؛  يكي  دو  بار  برو    ُگم   را ميكند  ؛  مأيوسي
  !مي شود  راه  هم  پيدا  معلوم  شده  برود  ؛  باز 

  .  شد   بيشتر تشنج  مادرم 
  كي در  نمي شناسم  ليكن اين دختر   به راستي  من  ترا كالن كرده ام  ؛ مگر !    بچيم  مبارك  بسازد  را زبانت خدا 

 قسم  يك  از اين!   تو  قبول  ندارد    جايي كه  مرا  به  حيث  مادر   بلكه  باالي  من   قهر است  تا   ترا  شناخته است ديدن  نه  تنها
  ! است   است  ،  بيحد  هوشيار ند رِ بسيار ! آدميزاد  چطور  مي توانم  گپ  بگيرم  
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ولي از اينكه ي دعوتش كنم  نخستين كلمات  به خاموش واستم حتي از سخنان مادرم  برايم خوش آيند  نبود  ؛  مي خ
   .  نشد  نگهميداشت  ؛  چنين امري  ميسر  چشمانش چادر خود را  پيوسته روي

  .  را  برايم  باز  گرداند  اتفاقاً  سخنان  قاضي  آرامش
 است كه   درد  او  اين.    دارد   مادر خود  عقدهنسبت  به  او   .  خودت  گفتي     دليل  اين حالت  را  پيشتر !ـ خواهر 

    بد بختش كرده  نگرفته  و نظر در  را   حقش    شخصيت  و آرزو  و ؛خودش  را  نشناخته    ؛خودش   پيش از همه  مادر
او حتماً  باالي   !..  اسندرا  نمي شن كه  همه  مادر  هاي  دور  و  برِ  ما  فرزندان خود  همين خاطر خيال  مي كند  است  ؛  از 

  !!مادر  خود  بسيار حساب  هم  مي كرده 
  :  ازش  بپرس   با  مهرباني!  كن    فكر يك كليد حيث   را  به   همين !خواهر 

از  بچه ام  نيستم  ؛  به كدام  دليل  فكر ميكني كه  من  فرزندم  را  نمي شناسم  ،  ب مرا  ميگويي كه  مادر   به كدام  دليل 
  ! ندارد  راه  و  چاه  را خودش  يافته است  و   به  من احتياج  مشكل  پيدا  ميكند  ،  نام خدا  ؛  ديگر  نشناسم  چه  ميشود ،  چه 

 كمكت   سالم  بگو  و خواهش كن كه فقط فردا  گل صبح  خانهء شان  برو ؛  به  خانم كالن  از طرف من !  خواهر جان 
 صحبت كردن    وقت كوشش كن باز ؛  نام  مرا  گرفتي  مطلقاً  انباغ گري  نميكند  ؛  سرِ آن  هم .   است   ي زنبسيار  بي ب.  كند  

   ! باشي   تنها    كوچك با  خانم
  :  قاضي  به  شوخي افزود 

درد  و   ه  زورِ  شده اي ؛  او  ب را  نمي شناسي ؛  اين قدر جگرخون كوچك  برايت گفته  ؛  بچه ات   خانم   از اينكه
! .... تو  خودت  ؛  خودت  را  هم  نمي شناسي خواهركم  .   زده  ؛  مگر حاال  من  ترا  جگر خون تر  ميكنم   مريضي  اين گپ  را
  !   قدرت  ترا  قاضي  و  طبيب  و  پادشاه  هم  ندارد خدا  كار  را  شروع  كن  ؛  باز  مي بيني كه  قوت  و يك  دفعه  به  توكل 

  :  پاك  مي كرد  ؛  گفت  را  هايش  مادرم  ؛  در حاليكه  اشك
  !  قربان  دهان  و  كالمت  ؛  قاضي صاحب 

ملك ؛ چند قاضي ستيز  ديگر  هم  مي داشت ؛    خدا  هرچه  بتوانم  مي كنم  ؛ كاشكي اين  به رهنماييي شما  و كمك
  ! در آن  خانه  نمي كرد   بدبختي اينقدر

  :فت  قاضي  گ
از اين گذشته  !  مي آورد   برد  و  تشنه تر  پس   تشنه  به  دريا  مي  بار    مرا  هزار  بچهء خودت  نام  خدا  همي حاال

 پير ها و  پيغمبر ها  و  اوليا   عين مرد ها  ـ .   قدمي كه  بگذاري  ،  يك  قاضي  ستيز  سبز  ميكند    باش  به  جاي  هر يقين داشته
  !ميوه  هستند  ؛  درخت  و  باغ  دنيا  شما  مادر ها  استيد   بار و  شمند ها  و  نابغه ها  ـ  همه  برگ وو  دان

  : مادرم  افزود  
از  مي كند ؛  مگر  بدبختانه   عقلم  كار  من هم  چشم دارم  و  هم كم  و  بيش  هنوز.   اين ها  از  بزرگي  خود  شما ست  

هان  ؛  در لهو  و  .   داشته باشد    داشته معنا و   مغز  كه  نمي شنوم   پيش چنان گپي ر و  دو هاي ديگرجوان   مرد ها و  دهان
  ! استند استاد  استاد... لهب  و  شيطاني  و  دروغگويي  و فريبكاري 

*  
  : سكوت كرد  و  سپس خطاب  به  من گفت  مقداري   قاضي  ستيز ؛   مادرم   رفتن پس از 
  : شنيده اي   را ر شع اين

  !دل هر ذره را كه بشگافي    آفتابيش  در ميان  بيني 
 بازوي   قدرت  در  بر و مغز  تنها  در كله  ها  و  قوت و .  هستند   سياه سر و عاجزه  زن ها   اين   مي كنيم كه  خيال ما
 تو  و  هم    مادر هاي  هم  در سخن  مگر.   ؛  نميدانم  كرده  را  در  ما  پيچكاري   عقيدهء  باطل  و  مهلك   اينچه كس .  ماست  

   ! خانم كوچك  ؛ من  يك  كتابخانه  دانش  مي بينم  و  به  همان اندازه  هم  توانايي  و  قدرت سخن هاي  در همان 
  :  قاضي ستيز  استفهام  كردم   هاي ديگر ؛  باالخره  از پس از مقدار ي  صحبت 

شما را خيلي گرفته  و  ساكت  و  انديشمند   را  داد  ؛  من   خانم  بزرگ  براي  ما  تحفه  ها   كه  صبحآن از پس  مخصوصاً 
  مي بينم  ؛  علتش چيست ؟
  : قاضي ستيز گفت 
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 خود مان  را  از    خاطر جمع  شوم  ؛  آهسته آهسته  تو رهگذر  مشكل تالش من  اين  بود  ؛  مخصوصاً  پس از اينكه  از 
من حتي  از .  من  از خود  هم  ؛  بيشتر  نگران  تو  هستم  .  ن  خاندان  دور تر كنيم  ؛  مگر  رويداد  ها  بر عكس شده رفت  اي

 به  مرگ  گرفته  شده  بود  ؛  به  تب  راضي    كه  آن روز   بيمناك  شده  بودم  ؛  مردك تو مورد   حركت آن  شب  خانم  ها  در 
   !   دلش خدا   خبر  داشتشد  ؛  ولي  از
 راه    .  كنيم خانواده گي  ؛  كمكش   اين  بحران  توانيم  در  بر آمدن  از  احتياج  حس  مي كند  كه  ما  مي  هم  او حاال 

  !خواهيم كرد   را  پيدا   خود  راه چند قدم  بعد  باش  ؛  يك   نداشته خوب ؛  تو  تشويش. گفتن  هم  نيست  » ني «  
  :  من مانعش شدم  و گفتم  زمينه  بيشتر صحبت كند  ؛  ولي قاضي  ستيز  مي خواست  درين 

  ! قاضي صاحب 
  . ميخواهم  كمي  در مورد  مناظره  و  سابقه  و آداب  و  هنر آن  به  من  روشني  بياندازيد 

 نشوم  و  يا  در آن  حاضر اگر به  اين كار .  م   ندار از  نيت  و  مراد  و  شيطنت  پري  برايش گفته  و  افزودم  ؛ راه گريز
  !  بسيار  بد  مي شود  كوتاه  بيايم  ؛  براي  همهء  ما 

پري  در    موضوع  و  ابتكار  و  هوش  و  فراست   به اين حدي به  قاضي ستيز .   اين  بحث  گذشتانديم   به بقيهء شب را 
  : و گفت . آور  بود اين زمينه  عالقه  گرفت كه  برايم  تعجب 

 به حيث  يك  طرف  مناظره  حق داري     وجود  داشته باشد ؛  توداوردر  هر مناظرهء علمي  و كالمي  و فلسفي  بايد  
  ! كني  يا  نكني    را  قبول  پري  يا  جانب  مقابلت  پيشنهادي  پدر داور انتخاب كني  ؛  داور

 درين صورت  تالش  ورزم  كه يك   عئ كنم  قاضي ستيز  در مراسم  دعوت گردد  و س رسيديم كه در اخير  به  اين فيصله 
  . داور  در  مناظره  همو  باشد 

  : دراز كشيد ؛ گفت  قاضي ستيز حيني كه  به  بستر 
 هميشه  در  را  شنيده  ام  ؛  نام  او   صفات  اين دختر  نمي دانم  چرا  بر خالف وجدان مذهبي ام  ؛  از روزيكه  نام  و

  ! ... يك چيز  كه  در  پردهء  اسرار  هست  ؟؟.  مغزم  با  كلمهء  پيغمبر  يكجا  پائين  و  باال  مي شود  
   *!؟» دختر  ر وماپيغ«  

  !!...قدرت  تو  بيكران  است  و ما  مخلوقاتت  بي اندازه  عاجز  و  ناتوان !    خدايا  
  
  
  
  

  

   ؛63 زينهء

  :دبستاني با  يارِ  بي نظير  
  

درين مجموعه  مطرح مي باشد ؛ را به ياد و خاطرهء » يار دبستاني «  اين بخش و آنچه به نام  و  شخصيت 
 وجود خواهر   ثروتي مانند پري را در خسر برهء واقعي  و استثنايي ام كه تصور ميكرد ؛» پايمرد « شهيد قمرالدين 

 او را  در جوش جواني بدون كمترين تعليم و آموزش و  . ارمميد تقديم   ؛   من ارزاني داشته است خود  به
سرنوشت هزاران همچون او  . به قتلگاه بردند و  مفت به كشتن دادند » سپاهيي انقالب« ممارست نظامي ؛ به نام 

سوز و يكي از تكانه هاي نيرومند سوق اينجانب به كار تحقيقي و جدي  براي پاسخ يافتن به  مسايل مرگبار و آدميت 
  !آدميت زدا گرديد 
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بوده  » مناظره « قاضي  ستيز  پيشتر  نيز  هم و غم  من  و   ء لحظه  تا  همين از وقت  نماز  صبح .   روانم   جانب  مكتب
  : مناظره  ؛  و  به كالم  قاضي  ستيز .  است  

  !ر دختر   پيغاموپري  ؛  شهكار  شهكار 
 ازش بخواهم  كه  كارت  دعوتي  هم  حتماً  به    برادر  پري  را  پيدا  و گوشه  كنم  ودر آغاز  مصمم  مي شوم كه  عاجالً 

آخر ؛  من چطور  مي توانم  .  ولي آناً  گرفتار  توهمات  ديگر  مي گردم  و  زانوانم  لرزيدن  مي گيرد  .  قاضي  ستيز  بدهد  
  امروز  با  برادر  پري  روبرو  شوم ؟ 

اما .   تنها  ؛  تنها گذاشت    را  در آن حويليي روز  تحت  تأثير  عواطف  يا  اجبار هايي  ؛  من  و  پريممكن است  او  دي
شده  ؛    احتماالت  ناراحت كننده  براي خود    بعداً  او  متوجه البد.  اجبار ها  دير پا  نيستند   عواطف و مسلماً  اثرات  همچو 

ت  و اگر نتوانسته  و  نمي تواند  ؛  دل خود را  باالي  پري خالي كند ؛  من كه مدافعه اي حتي شايد سخت  ديگرگون گشته اس
   ؟!  باالي  من خواهد كرد  را ندارم  ؛  او حتماً  اين كار

هذا    بود ؛ مع لذت بخش خواهد باشد ؛  برايم » قتل ناموسي «  در حد  گرچه  حتي  يك عكس العمل او  ؛  ولو كه
  !دختر  ر پيغامو همو ست  ؛   هم  اصل البد  باز. م  چرا  چنين  مضطرب  و  لرزانم  حيران است

   !  ابزاري  براي آن  ماموريت  مي باشم   دارد  و  من  ماورايياو  ماموريتي
   ؟  ام  چه كاره اما  نه  ؛  من كي ام  و

  ؟!دمت گيرد  خ  را  به  دست آورد  و  به ديگر شايد  به جاي  من  هزاران  او 
  كرده ام  و  مي كنم ؟   از گليمم  دراز تر  آخر ؛  من چرا  پاي  خود را 

!   كميني  نشست  و آنهمه را  ديد    پري  در رخ  داد  ؟  شايد  برادر اصالً  من  چرا  به  ديدار  پري  رفتم  و آنهمه  ميان  ما 
  !يد  سزا  پس  بدهم ؟ صحنه سازي  بود  و  اينك  من  با شايد  همه چيز  يك

 ، كنار  ظالمانه  به  تحليل  مي برد  توهمات  انرژي ام  را  همين قدر.   تواناييي  بي پايان  ندارد   معلوم است كه آدمي
  . كشيده اند  ؛  جبراً  توقف  مي كنم  ،  مي نشينم    صف  استقامتش   نوچه  در  چند  سپيدار كه جوي  باريك آب 
  : سترده تر  مي شود    توهماتم  گ

 ممكن است  ؛  من  در حضور چنين كسي كه  با  دخترش   است  ؛  اصالً  چطور  نكند  پدر پري آنسو تر  ناظر ما  بوده
  ! يابم ؟ حضور  او آنرا  ديده  يا  بر آن آگاه است  ؛  چنان  معاشقه  داشته ام  و

 جدا   از هم   بدل  مي كرديم  و ها  در  بارهء مناظره  را رد و سخن  ايكاش ؛  برادر پري  همانجا  مي ماند  و  ما  فقط 
  !چرا  به  چنين  بوس و كناري  اقدام  نموديم   ازدواج كنيم  اصالً   با  هم كه  نمي توانيم  ما .  مي شديم  
ر  پري خود آشوب  به  پا  نمي كرد  ؛   كه  اتفاق  افتاد  هم  نبودم  ؛  اگ  نيستم  ؛ حتي  در خيالِ آنچه  مقصر اما  من كه و 

  ! شدم   نمي  هم  متعرض حتي  به  نقش قدم  هايش من  به  لباس  ،  حتي  به  كفش  و 
  سازم ؟ با  اين هم  مگر  مي توانم  از خودم  دفاع كنم  و  سراپا  پري  را گنهكار  وانمود 

   ! اگر هم  بتوانم  ؛  هرگز  چنين  نخواهم كرد
   !  فقط من  گنه كارم  ؛ فقط من

   متهم كند ؟   خطا و گناهي را  به  پري   كسي مگر ممكن است
   قابل تحمل است ؟  من مگر چنين چيزي  براي
   شود ؟   جمعيكجا   مي  تواند مگر خطا و گناه  با  پري
  !  پري قداست محض است 

  ! ...د  فضولي كن  در دنيا  نمي تواند با وجود  پري ، حتي شائيبه اي
*  

  مرا چه  مي شود ؟!  خدايا  
  !  دارم  مي ميرم   دارم  ذوب  مي شوم  ؛ من كه من كه

   ! محبوب من
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 مي دانستي  يا  نه ؟ آن   را  اين؛   نازنين   بوده ؛ آيا  تو  زهر  به  بودي ؛ آلوده  برايم  نوشانيده  شربتي كه و   شراب 
    !را آغاز كرده است زهر حاال  اثر خود 

   اين جوي  لب من ميخواستي  شايد  .   ايمان دارم  بي مثالت شكوه و  با   عشق  به  قداستت و  نجابت و  به   و تو به 
   !  بكشم قامت  باره   اين سپيدار ها  دو قطار  در   شوم  و سپيداري  مبدل به  بميرم  و  شايد 
ها  و آهنگ هاي  زنده گي  را  يافتم  ؛  حاال  اين ؛  شايد كدام  گام  در تو  تمامي  لذات  و  معاني  و  رنگ !  محبوبم 

   ! تهنيت  ميگويم را  براي خود  تبريك و   مي كنم  و  همين  را  باور همين .   است    مقام  ديگر ديگر ،  منزل ديگر  و
   !  نكند ربه هم  هرگز  تج  را  تا كنون  بني بشري  تجربه  نكرده   و  شايد سعادتي چنين 
*  

  ؟! است    مرا رها كردهزمان  را  از دست داده ام  يا  زمان  پيوند  دارم  ولي   مكانتا  اندازه اي  با 
   صميميت ؛ با  مي شود و   در گردنم حلقه دستي

   از صميميت ؛ باالتر  نه ؛  با  يك چيزي 
   ؛ نام  ندارد  يك چيزي كه  هنوز 

   نشده است ؛  ساخته كلمه برايش   هنوز يك چيزي كه
   بسازد ؛ برايش نام  بگذارد و كلمه  قادر نيست   بشريت شايد يك چيزي كه  

  : مي گرداند  مخاطبم
  شما  اينجا ؟  ـ  چرا  ؛ 

 هايشان را   كارت استادان  و  همهء معلمان  قاضي صاحب را آنجا  دادم  ؛  به   شما  و دارالوكاله رفتم  ، كارت من 
 كه خودتان  خانه پري كنيد  و  هر كس را كه الزم  مي بينيد ؛    شما  داده  به پدرم  را   سفيد  م  ؛  ولي اين ده كارت رسانيد

.  راه  يافتم   مي رفتم  ؛  اينجا  شما را  سرِ  خانه   تان ؛   عقب من.    كار  باشد  ؛  هم  مي آورم   دعوت  نمائيد   ؛  كارت  بيشتر  به
  خيريت كه  هست ؟چرا  

  ... هم   حاال و نبوديد  هوش  تان كردم  به  خيلي صداي
   !شايد   باشد ؛  نيرومند تر  از من  و  نگهدارد  را مي توانست خود   زن ديگري  يا مرد  آيا !  نگهدارم  را نتوانستم خود 

   .  مي گريستم ر زار زا هئ  پري  انداختم  و  خود را  به آغوش  برادر. نتوانستم   ولي  من 
   !  نمي توانستم حرف زده  نمي توانستم  ؛  سخن گفته

  از مشاعرم  را  از اين  ترسيده  بود كه من .  بود   ترسيده  بود ؛  هم   نازنين ؛  يار دبستاني ام  ؛  هم حيرت زده  پسر
  !  ام  دست داده

  :گفت  مي با خود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . پيغام آور ؛ داراي پيغام تاريخي ـ جهاني ي بكر و تازه (*) 
آنهم در جوامع منحط و عقب مانده كه خود  معنا و )و پيغمبر به مفهوم خاص مذهبي (مور اپيغ

ي معيني است كه  يهوه يا  اهللا  مرد ها  يا مرد  نمي دانند ؛  به معناي  تاريخ و علل وجوديي مذهب را
  . د انتخاب كرده باشد به حيث  سخنگوي خو
مور  در لغت و ادب  به معناي  رسانندهء پيام است  ؛  لذا هر  زن  و  مرد كه پيامي ؛  ادر حاليكه پيغ

 علمي ، هنري ، اخالقي  و  خاصتاً پيام  تازهء مبتني  بر كشف  و ابداعي  را  به جامعه  مي  به ويژه پيام
 كه پيغام برنده ميشود ؛ به گويش بشري درست نمي آيد و »پيغمبر« تركيب . رساند ؛ پيام آور است 

چون برگردان واژهء رسول اهللا است ؛ ميتوان آنرا در گويش فرا بشري و الهي درست دانست يعني 
  !  برنده و انتقال دهندهء پيغام عالم ملكوت به عالم ناسوت 

ين چنين كالمي و انتزاعي ي آن مور ؛ مفهوم اااز واژه هاي پيغمبر و پيغ منظور قاضي ستيز اينجا 
    .مذهبي متحجر ارتدكسي و كاتوليكي ميباشد  قاضي ستيز چنان آدم  نيست و نه 
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   هستيي ما  نابود خواهد تمام فاميل ؛  شود  تمام   پري را چيزي   ما خواهد رفت ؛  اگر  از دست باشد  پري هم اينطور كه 
  .شد 

  .مي رفت   پاشيده   من  صورت سر و  بر  گرفته  و   جوي آب   از  طفلك
  : آخر گفت 
  اينها  يك روح  در دو.   بياورم   را را خبر كنم  ؛  پري  پري   من   مراقبت كند ؛  كمي كه  شود  پيدا   يك كس  ! خدايا 

   ! هستند بدن 
  :  روي  من  بوسه زد  ؛  گفت   سر و بر

خير ؛  .  بد  نيست    نظر چشم  بد و:  مي گويند  . ...  ه چيز  را  درست  مي كنم  بگيريد  ؛  من  هم  استوار را  اندكي خود 
هاي  سه چار   مولوي ها  و  دانشمند   است  با  قرار  بعد سه روز شد ؛  اينكه   چه   مرا  و خواهر يكدانهء  دل من عزيز اين 

  ! سازد ؟ را  بلند  ما  علمدوست  و  دانش پرور  فاميل  د  و  سرِ مرا  به  مراد  برسانء  فرشته  خواهر كند  و واليت  مناظره 
يافته است  ؛  نام اصلي ي    زبانم  قدرتي  مي دادم  ولي حس كردم به  گريستن  ادامه   قلب  به  مراتب  بيشتر  با رقت
   :   را گرفته گفتم  خود   يار آسمانيي يار دبستاني  و
.  پري جان ؛  همان مناظره  انديشه مي كردم كه وضعم  به  هم خورد  ارهء همان خواست  در ب  نباش  ؛  پريشان بسيار

  به  همين   را آماده  كنم  و سپرد  به  خدا  ؛  من  بايد خود   خوب ؛  حاال.   از وقت سرِ  من  پهلواني  ميكند   پري جان  پيش
   !  مي آيد  پيش  اينطور حاالت  دليل گاهي

خواهيد  برويد  ،  يا  خانهء خود   مي  مكتب   كرد كه پيشنهاد من   مسلط  بر خود  ؛  به  ن  و  مهربان  و آگاه  وجوان  نازني
  !رسانم    مي و  يا  خانه ء ما  ؛  من

شما   ينده  از  روز آسه    در اين  دو  توانند  و  بايد  مادرم  مي و برويد ؛  پري جان  خانهء ما   اما  ؛  فكر ميكنم  بهتر است 
   ! مناظره آماده  شويد  قوت  تمام   به روز  پرستاري كنند  تا  به خير  با  توانايي  و
  :   نگريستم  و گفتم  با حيرت  و  تحسين  به  چشمانش

  !عزيزم 
  ! عزيزِ عزيزم 

  مادر فرشته ء شما  هيچكدام  به   پري  و  تو ،!   زمين  و  زمينيان  نيست   با ست كه  مي دانم  سر و كارم   مدت ها من
 فاميل شما  يك فاميل آسماني است ولي آسماني هايي كه  در روي  خالصه.  نداريد  ما  شباهت  بر  آدم هاي زمينيي دور و

  شفقت  در خواهش ميكنم .  هستيم   زميني  مقررات  ما  تابع   نظر   اين از.  زميني ها  هستند   زمين موقعيت  دارند  و  بين 
  . باشيد    داشته   نظر  را  در خود  نسبت  به  من  اين  مالحظات

پنج دقيقه  ؛  تا  ؛  براي   مي شد  چه  تو  تعظيم  مي كنم  ؛  اما   تو  ديدم  ؛  به  تو  و  بزرگواريي  از  من  به آنچه  ديروز
بعد  كه  فهميدم  در تمام حويلي هم  كس نيست  .  مي بودي    با  من  تمام  مي گشت  ؛  همانجا  منتظر    صحبت  پري جان آنكه

   . شما  ترسيدم  تمام  فاميل آسمانيي   از جان  و پري   ؛  از   ني  از  تو از خودم .   ترسيدم   ؛  بسيار
نم  پري  ـ  اين از حويلي خارج شوم  ؛ آنوقت  نمي دا شتاب   بودم  به  را  از  پري جان  شنيدم  ؛  ناچار  وقتي مطالب 

مرا   امروز  ديشب  و   داليلي كه  عمده ترين يكي از !  تنها  ماند  چه وقت  در آن حويلي  من ـ  تا   لطيف  و عفيف  پيشواي 
   . نگران  و حواسم  را  پرت  كرده  ؛  همين است

  :  دبستانيي من گفت  يار عزيز
 مراقب و   كه چه حق داشتيم   اصالً   مي توانستيم  و  چطور نيستم ؛  ما كور و كر كه    ما مي زنيد ؛ گپ هايي  چه  آخر 
 ها  دنباله  آن  از كدام   ما   است ؛  حاال جانور قسم    زمين  هر شخصيت  باشيم  ؟  در با   نظر  و    دلدادهء  بلند مواظب  دو
  روي كنيم  ؟

  ؛  در اتاق پري مناظره شما  تا آخر  روز   ما  ؛ و  مي رويم  منزل  بر خيزيد  ؛  ميكنم  تان خواهش  همين گپ   به خاطر 
 بعضي هاي  به  بايد   مي توانيد و كه اين شما  هستيد . تعيين كند   شما  تكليف   ندارد كه  به كسي وجود. بود   جان خواهيد 

   !  تكليف  نمائيد تعيين ديگر 



 80 

 ما  در چنين آرزويي   مادر كالن هاي پدر كالن ها و  پنج شش پشت   است ؛  معلوم ثبوت  براي ما  سند و  با تا جاييكه 
 يا  دنباله روي  از كدام  چار پاي  ؛  چانس  و     به  تقليد  ميمونوار سوخته اند  و  مرده اند  ؛  حاال  ما  به  خاطر كدام  جانور  و

   ؟  چرا  كنيم  و  را  قرياني  خود خدا دادهء بخت 
  
  
  
  
  

   ؛ 64 زينهء
  : بيجواب   بيدرمان  و  پرسش هاي درد هاي

  
اين زينه و  درد ها و  پرسش ها و  مسئاله ها  و  ريخت  و  بافت  آنرا  به  شخصيت  انديشمند  و  مدبر  و  مبارز  شرق  

ي  عليه خرافه هاي  شرقي و  قيام  راهگشاي. او  كه يك  تنه ؛  لشكري  بود .  جناب  سيد جمال الدين افغاني اهدا ء ميدارم  
غربي و  ديني و  دنيايي  را  به  راه  انداخت  ؛  اگر  انديشه هاي  همچون  مني  اكنون  بدينجا  ها  ميرسد  تا حدود زيادي 

  .  مرهون  و  محصول  نهضت  بيداري  بخش  سيد جمال  عليه  سياهي هاي  ايدئولوژي اسالم نماي  ابوسفياني  نيز  هست 
  
   خانم كوچك مادرم  به  ديدن.   به كلبهء خود  باز گشتم   پري ؛  فقط  تمام  اصرار  و  پا  فشاريي  برادر  ي الوصفعل

 بنشيند  تا  شخصاً    از برادر پري خواستم . بود  تنها  يك  برادر عليل  و  بيمارم  در خانه.  رفته  بود و خواهرم  به  مكتبش  
  . من ؛ رفت   سفيد  براي  قطعه كارت   ؛  اما  نپذيرفت  و  با  دادن ده سازم برايش چايي آماده

 به رنگ زرد و   برادرم  ديدم  ؛  به  سرفه هاي خشك  و  درد ناكش ؛ به.   بودم    رفت و آمد  در لحظاتي اينسو  و آنسو
  ! دازده ساله گي   ـ  تشكل يافته اش  در ده شده  و  سينهء سوء كمر كوپ  سيماي  نا  اميدش  ؛  به 
 ژرفاي   از  ايستادم  و قبله به    رو  در جايي  .  بهبود  نيافته  بود  بوديم  ولي اين طفل  ممكن را كرده  همه تالش هاي

  . بار  صدمين  شايد  براي چند   كردم  ؛ آنهم  شفا روح  براي  برادرم  دعاي
 كه    باال  ها  و آن هم  به  جهت  غروب آفتاب  در آن سي  يا  نيروييچرا ك.   اما  به  نظرم آمد كه  ياوه  مي گويم  

   تضرع  و  تمناي  من  باشد ؟ معلوم  نيست كجاست ؛  نشسته  و  منتظر خواست  و
 كه  من دعا  كردم  يعني از  داده  باشد  و  اينكه  چرا  تنها  صحت  و  بيماريي  برادر  مرا  دغدغه  و  مسألهء خود  قرار
   تصميم  و  نشاط  شمال دنيا  را  تنفس كند ؛  تغيير وئ خواستم  ؛  اين معصوم   بدبخت  ر ا  بگذارد  كه  چند روزي   با  صحت و

ـ  اين !  است  ناگهان  تصميم  بگيرد  كه ـ  خيلي خوب  را  به  گردن  گوسفند  گذاشته  كارد   قصابي كه مانند عقيده  بدهد  و 
شت  و  اثر زخمي   را كه  بر  او  وارد  ُك؛ آنرا  نخواهد   نخواهد كرد  ديگر  بر اين گردن كش براي چند  صباح  را  ؛   كارد

  .  مؤقتاً  التيام  خواهد  بخشيد  آورده است  ؛  نيز
شد  و  به    جاري اين انديشه  چنان  ابلهانه  به  نظرم  آمد  كه  از  خودم   شرميدم  ؛  عرق  سرد  و  زجر آوري  بر  تنم 

  : خود  گفتم  
 پري كه  هنوز    نازنين  دختر ؛  حيف  يار دبستانيي چنان  نازنين  و  بزرگوار من ؛  حيف  مادر  نابغهحيف پري  ؛  حيف آن
 دارايي خود  ي  از عالم  پري كه مرا  تازه  و  با  طراوت  نگه  مي دارد  ؛  حيف  پدر  بزرگوار جان  نيروي  محبت  و  ايثارش ؛ 

 تشكيل دهد ؛ آنهم  به  تصور اينكه  من گويا  چيزي  هستم  و  سخن  و  پاسخ  نوي  خرچ كرده  تا  مناظرهء علمي  و كالمي را 
  ؟.! اند خورده   فريبِ  چه  ابله  و  بي تميزي  را  همه...  خواهم  داشت  ،  حيف  قاضي ستيز 

   چه كاري  بر خواهد آمد ؟سفيه  ؛  از منِ چنين  احمق  و 
به  فكرم  رسيد كه  اينك  تنهايي  مرا  نابود  مي كند  ؛  نبايد  تنها  باشم  ؛  برادرم  كه  نمي تواند  تنهايي   مرا  پر  كند  ؛  

  .بر عالوه آن  سرفه هاي  جانسوزش خود  ؛  مرا  مي ُكشد 
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  ؟! چه حالي دارند   شان  ناپذير اين فرزند مادرم  ؛  بيچاره  پدرم  كه  با  وضع  تحمل بيچاره
  )  24زينهء  ( . مادرم  به  يادم  مي آيد  سخنان  معلمانم  در  بارهء  كرده  هاي جادو گر  به  مناسبت  بيماريي

  اما اين دروغ ها ، اين مواد مخدر  از دروغ است ؛  باور هاي ما   فيصد90 بيش از   خواهي دانست كه تو رفته رفته« 
  »!  ضروري تر اند  مفيد تر و  حقيقت هاي  تلخ  و  تحمل ناپذير  براي اكنون  ؛  راست هاي  تباهكننده  و

  ! چيز ديگري  و ابلهي   سفاهت و حماقت     چنين  واقعيتي چيزيست  ودر نظر داشتبا اينهم  
  ....باور دارم كه .... مي پندارم كه   اساساً  ابله ام  ؛  من كه
*  

سيب  اصيل و جميل ،  هر دو  زيبا   نصف  يك   سكه  اند  ؛  دو   روي  يك   ؛  چطور  پري  و  برادرش  مانند  پشت  وراستي
  ! شگوفان   در  تن  و  روح  و  در اندام  و  در دماغ  سالم  و  و  لطيف ،   هر دو 

    در حد  من  نيست ؟ از كم  كم  اما  برادرك  من  ؛  چرا
  رؤيا  هاي  يك نداده  و  با  خواب   بستر خود   در را  او  مانند  من  مواظبت  نكرده  ،  او   از  در كوچكي   پدرم مگر

   ؟ پري  مستش  نكرده
   او  ؛  يك  پري  پيدا  نشده  و  يك  دستمال  يك  گله  برايش اهدا  ننموده ؟  سوريي  در ختنه مگر
 بازي  و  تماشا  لذت   از ه  باغ ها  و  دامنه  هاي  تپه  ها  گشت و گذاري  نداشته  و  او  همراه  با  چنين  يك  پري  ب  مگر
  نبرده ؟

  !  را  به خود  نبسته است    ابريشمين  اوءرا رشته هاي  ماو ه  و  با آنهمه  كش  نكرد را   گوش  او مگر  يك  پري
همان    از   ترس  ؛  اين هول آن  بال  ؛ تناك  ترسيده  و  اين دهش سيالب  همان   زايمان وئ  ؛  از مادرم  پيش از  مگر 

  !  است ؟ دنيا آمده با  همين آفت  به   پسر خانه كرده  و   هنگام  در سينهء  اين
 قرباني  مي خواسته  و   پسر  به  پدرم  ؛ پيره زال حريص ريشو ؛  در آن  باال ها  بوده  و  در عوض دادن اين  مگر ؛  يك 

  ؟!نتوانسته است  كرده  بر آورده   ؛   خواهنده  قناعت  در حد  و  درستي  به  را  پدرم  برآورده  نكرده است ؟ ن  مطلوبيچني
 به گوشش درست  پرداخت  دادن چي  ؛  تقديرش  بوده  ،  قسمتش  بوده  ،  نامش را خراب گذاشته اند  ،  مزد آذان

   نموده  ،  به مال  سالم  نداده  ،  شام  سرِ خاكستر ها  نظر  بد   چپه گذاشته ،  به آسمان را شاشه كرده  ،  نان نشده  ،  به آب 
  ؟؟؟؟...  او  زده   مادر  به  كناه   پدر و  كرده  ،  كدام كدام  زن  نازا  جادويش رفته  ، 

  ! است ؟  بيمار   و  عليل من تنها  برادر   مگر  باز
 شب   چطور يك نام  داشت ؛   هم  صديقه كه  پري مانندم   دو سالهء   خواهرك  زمستان در دل  پيش ؛   همين چند ماه

 دست  و  پا  و  همه  اندام  هايش  شُل  و  شد   همه  كبود  من و پيش چشم  بند آمد ؛   نفسش تب كرد  و  سرفيد  و فردا صبح
  ؟!گرديد  و  مرد 
  پدر و   او گناهان  به طفيل  و داشت ضرورتش  براي خود   خدا  .يود   قدر   در دنيا  همين  عمرش  بود ، قسمتش

 همهء   او ت شفاع به   و بخشيد  خواهد   ؛   باشد  ديگر  بدبخت  بيمار عليل  باشم  ، كه آن  من  را كه  شايد  برادرش  و مادرش
 هم چنان   مريض من  و برادر معلول.  مي شوم   مست   محشور و   غيلمان   با  حور و بعد  من.   برد   خواهد بهشت به  را  ما

  شد ؟ خواهد 
 معصوم   اين كودك ت طفيل شفاع البد  پدرم  هم  به   مي شود ؛ چطور بسيار خوب ؛ خود خواهرك  در كودكي مرده ام 

   ديوانه اش خواهند كرد ؛ غيلمان شد و حور و   بهشتي خواهد  جوان
  ؟شود    مي چه  مادرم  اما
 بدل   حوري  به شد و بزرگ خواهد   يا   ماند  خواهد همچنان كودك رود ؟  اما خود آن كودك  مي خواهرم كجا  اما  

  خواهد گرديد ؟
   با  و گاهي با آن  اين و گاهي   با  يا گاهي ؟  پدرم   نصيب  ؛  برادرم  نصيب،  شد   من خواهد  نصيب  در آن صورت

    بود  ؟خواهد ديگران 
 در   ها  مي شوند و حور  نواميس ديگران   زنان و و  در آني  همهء دختران  ـ! نه  حتماً  شايد كه   همه ـ  استي ؛  شايدر

 شهيد و خود مرده  به غيلمان ها    ناجور و  ديگر همهء پسران ، جوانان جور و  در آني اختيار همهء مردان قرار مي گيرند و
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مي  را  مشكلي  هرچه   همجنس بازان هم  بي هيچ   در دنيا  مي رسند و ه زنان  بدبخت و خوشبخت مي گردند  و  به  هم مبدل
   ؟؟  بر ميدارند  براي خود خوا هند  بال مانع

 جوي  و  جنتي   لذيذ باغ هاي  پر ميوه  و  جانوران.  شراب نوشي است   عشق و  تماشا و   سير و   همه جا  بخور بخور و
  .  است    حساب و  بيحد  رنگي  تمام  و  سرخ   سفيد و شربت  هاي  و  شير هاي 

مي در آيند  و   مي شوند ؛  به سيخ  ها   پوست بره  مي كني ؛ آناً  بيچاره گان  پرت و  يا   هوس كباب كبك  يا آهو 
به   سير سير ميخوري  و   تمام  و  باشي  با  لذت مي رسند ؛  بي آنكه حركتي كرده  شراب  نزدت  آميخته  با  عطر  و گالب و

جانوران كباب شده و خورده شده   پف ميكني ؛   استخوان ها  ته مانده ها و به مي خوراني ؛  بعد  دخترت   يا   پسر دوست
  ! پردازند   مي گردند  و  به  چرا  و  پرواز  و  شور  و  مستيي  خود  مي  حال اول  بر مجدداً  به
برايش  را   مقام  باالترين  و قصر  كوشك و   در آنجا   است كه عليل  و  مندد در  به خاطري  مريض  ومن  برادرك  اين 

ها  و  قبرغه  از  و  ساخته اند   تباه  را  ؛  نيمهء شش اش   اند  كرده  اينجا  ازش كم  دارد ؛ چون آنجا زياد  اند ؛  فرموده مقرر 
  ؟!كرده  تراشيده اند  مي  حكم   حساب   بوده  و  الزم هاي  پشتش هم  هرچه استخوان

  ! حساب حساب است 
 چنين حساب و   يك داراي  قسمت شان   تقدير و  يعني  بدبخت و گرسنهء دنيا  چنين اند عليل و  بيمار و   مردم همهء

  !  است  رياضي
 *  

  گويم ؟؟  نمي هذيان  ندارم ؛  تب  من كه  راستي
  ساخت ؟  خواهي  چه   ساختي  و  چه  من ز ا تو!  آه  ؛  اي پري 

  نميكند ؟  غرق   ،  نمي بلعد  دخترانه  شهوات  و  هوس ها  ؛  چرا  را   تو اين
 كام   از دنيا   و  خود  از  شاهزاده يك  قصر   به  شود و  در طال و جواهر  نيستي كه سراپايت  غرق  فكر آن  به  چرا
  ! ببخشي  ؟؟ كام   ديگري  هم بگيري  و  به

   !است ؟ سؤال ها  و  پرسش ها    نو  و  هاي كهنه و   همه  هم و غمت كتاب
  ! من  وسيلهء به  است  و آنهم  »  مناظره «  غمت   و  هم همه
 در چنبرهء گرگان خون   هستي و آنان  يك رمه گوسفندان  در ميان تو ؛  پيش قاري جنتي  به  من گفته بود  ها  سال
 توسط   سازي ؛ مگر خود رهايي از چنگ گرگان آماده  نبرد  نجات و   براي  را نمي تواني گوسفندان ر اند ؛  تو آشام  اسي
   .   مي شوي  لقمه لقمه گرگان

  ! دم  نزن  مگر...  بدان فكر كن ، گفته بود  ؛  برو  فقط  بخوان  ، 
  !عزيز من 
مي خوانيم   فقط  ،   نمي كند  را  ارضا   زنده گي كردن ؛  تو  يگري  برايراه  د بيا  اگر  ؛   است  سخن خردمندانه   همين 

  !!،  مي شناسيم  ،  دانش مي اندوزيم  ولي  دم  نمي زنيم 
بالهت   و  لئامت  و  حماقت  و  سفاهت  خباثت  و  ريا  و  دروغ  و  در آسمان ـ  هم  زمين و  در   ـ هم   در دنيا چه به ما 

  !مت  ميكند ؟و  شرارت حكو
  دانم  ماندن  وااليم  نيستي ؟  مي... اما 

زنده گي است ؛ حكم انسانيت   زيبايي و  حكم ؛  حكم كائينات است  هستي است ؛   تو حكم  حكم مي بينم ؛ مي بينم ؛ 
  !  زمان است  است  ؛  حكم
   كرد ؟  چه بايد  پا  مي كني  ؛ ر  ب مي خواهي ؛  تو   ايكه  تو مناظره در  مگر 

   به  كنم  ؛ فيصد  دروغ  را  نشخوار  90 همان   است  كه  من همين مصلحت  آيا  حسب  فرمودهء  معلمانم  توقع  و 
  ؟   بگويم    به  مالي سركاري  صدقنا  احياناً  انگليس  و دامالي

  ! پري 
   داري ؟ حقيقت ها  چنان  چه  انتظاري من   از  شده اي  ؛ مگر از كجا  نازل  چيستي  و  و  كيستي  دانم  نمي اي آنكه

  !  اند  تلخ  و  تحمل ناپذير  و  فاجعه  بار
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   ! عزيزم  ،  جانم  ،  نفسم
ها  بگذرد ؛ مقداري  بنگ دانه  و چرس  و    بگو ؛  از تمام  اين حرف   پدر گرامي ات اكنون  هم  سر وقت  است ؛  به

  ! حقيقت   نه  به  دارند   ها  ضرورت  مردم   اصالً  به آن چيز  اين.  كند   ترياك  در غذا  اضافه 
 حتي  من  به  ترياك .  مي سازد  شان   ما  درست   همهء  جان را  مي ُكشد  ،  ديوانه  ميكند  و  بالي حقيقت آنان 

   از  حقيقت  ضرورت   مراتب  بيشتر به سكر آور   مخدر  و   مواد  شايد  تمام  فاميلت  به  ؛ تو  شايد  حتي  دارم  و  ضرورت
  ؟!داريد 

يگديگر  تنها  جنبهء   لذات  ما  از  و ! مخدر  انتخاب  نكرده ايم ؟  چيز ء من  را  اساساً  به  مثابه تو  را  و  تو  مگر  من 
 بوسيدنم    از  مرا  ببوسي  وگاه كن ؛ آيا  باز هم  مي تواني  نمن ؛  به حقيقت آنچه  هستم  تو  به حقيقت .  تخديري  ندارد  
  !التذاذ  بيابي 
  !عزيزم  !  نه نه 
عيناً  مثل جادو  !  مي كني  و  بعد  هم  هر چه  مي كني  با  خياالت خود  مي كني   را  در من منتقل  خياالت خود  تو
    باالتر  و   بر تر  و من  از خياالت  ؛  تو  قت دارم  ؛  حقي  بخت  بهترمسلماً     اما  من   و مي كني  جادو    را خود  تو   گران ؛
  !  است  زيباتر

   از  عرصه همين در   حد اقل  . برتر اند  من   از خياالت   نيز   پدر تو حقيقت  ،  تو  مادر  ، حقيقت  تو   برادر حقيقت
   !  ام  بيرون آمده ابلهي

  !  قاضي ستيز  برسانم   به را ل خود من كه  پاك  ديوانه  مي شوم  ؛  باش ال اق!  خدايا  
  !ببخش   مرا   ؛ برادرم
   چنين را معصوم   تو  يا آسماني خر مقدس زميني   كه  نمي شود باورم .  ندارد    تفاوتي  هيچ  تو  به من   نبود   بود و
  .بدهد    مردم  دنيا  پيامي   ديگر به يا    مادرم   پدر و  به ، من   به  باشد كه  ساخته   وسيله بيدردانه   بيرحمانه  و
 ابله  و    احمق و  جانوريست ؟  اين چه ندارد  ؟  اين چه  امكان ديگر   زورِ ديگر ، زبان ديگر ،  اين خر مقدس ؛   مگر
  ؟!اند  عادلتر   عاقلتر و   و   نسبت  به  او  شريفتر زمين  هم روي   هاي  كه  قانغوزك پستي است 
 اند  و  به    مثل خودشان  ساخته  ساخته اند  ؛  درست  سفيه  يا  هيواليي  را  فقط آدمك  هاي  نهايت  ابله  و زچنين چي نه 

 ساله  از  برف و گل  و  چوب  و سنگ و گل و خاكستر    سه دو  كودكان   ساده گي ساخته اند كه  من  و  پري  و همان آساني  و
زبان  و  دهان  و    اين  هيوال ها  و  مترسك ها  و  عروسك ها  را  مي ساختيم  ،  براي آنان   از ا براي خود  و  ديگران  هزاران  ت

 هم  بيشتر   مي بخشيديم  و  بعد  قياس   بيحد و اراده  و  شعور  و  توانايي كار هاي  نامحدود  و  توليد مثل  و آفريننده گيي
  !!... ها  معتاد  مي شديم    باور ديم  و  به  اين مي كر   باور  خود را همان  تخيالت خويش 

پوست كرده اند كه  اين    را  به  اين  دليل  پرت و   ها  ؛  همديگر  هشت ساله گي  ديده ام  كه  بچه  كه  تا  هفت  بسا چه
   !!! داشته است  روا جسماني  معنوي  و    تعرض  بي حرمتي  يا  اين ؛ مترسك  به  به  بت آن  و آن 
 برادرم  نمي بينم  ،  اصالً  به او  ديده  نمي توانم  ،    پژمرده و چشم  بيفروغ به روي.  گيرم    مي را سفيد  كارت هاي 

  !! را  ندارم   شهامتش  و  غيرت

  ! گريزم   مي  از كلبهء مان
  
  
  
  
  

   ؛65 زينهء
  ! خيلي از تصادف ها  ؛  تصادف  نيست 
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  : اهدا ء 
كه بسيار از آن »   اديان ـ  از ابتدا  تا  امروز جامعتاريخ «   ناس مؤلف  گرامي كتاب  سخت  ارزشمند به  جناب  جان

خوانش  بردبارانهء  اين كتاب  نازنين را كه شخصيت وزين همسايهء مان علي اصغر حكمت به فارسي  ترجمه . فيض برده ام  
اما خواهشمندم  در  پئ  مطالعه  همچو  آثار  كه . بتاً  باال  ؛  توصيه  ميكنم  كرده اند ؛ به  همه جوانان  زن و مرد   در سنين  نس

مخصوصاً  .  گوشه هايي از  حقيقت  را  آفتابي ميسازند  ؛ دچار آشفتگي هاي  عجوالنه در افكار و  معتقدات  خود  نگرديم  
  !  نياز  دارد هم  فوق دانش تصميم و  عمل  در  مور د  اساطير و  اديان ؛  به چيزي 

  
  . بود   خلوت  دم  و  دستگاه   به  دار الوكاله رسيدم  ؛  قاضي  تنها  و حيني  كه
   تصادف  بود ؟  آيا  اين
    مي گوئيم ؟  تصادف چه چيز  ولي  تصادف  چيست  و  ما  به   . شايد

هستي  و  .   تصادفي  مي شود   همه چيز .   تصادف  گفته  برويم  فكري كه  دارم  ؛  اگر اين چيز ها را به حساب فهم  و 
  ...دنيا  و  زنده گي  و  غنا  و  فقر  و 

 شب  فرا   ساعاتي ديگر  ظهر است  و  تصادف گفت كه  لحظاتي پيش صبح  بود  ؛  اكنون ولي آيا  اين  را  هم  مي توان 
   پديده  چه خواهيم گفت ؟   ؛  به  همچو  د مجدداً  صبح  شو اما  اگر  شب  فرا  نرسد  و  در عوض آن .  مي رسد  

   ؟ شدم  گرفتار آنهمه  تنش ها  و  هيجانات  و  درد ها  و  پرسش ها   امروز تصادفاً  به هر حال ؛ آيا  من 
 مي ديديم  ؛  برايش حكايت مي كنم  ؛   كنون كه  مجدداً  با  هم شده بودم  تا  از قاضي جدا  از لحظه ايكه جريان را 

القه آميخته  با  حيرت  و  تعجبش  لحظه به لحظه  بيشتر  مي شود  و حتي در جا هايي كه من از حرف ها  تُند  يا  با  تلخيص  ع
   نيانديشيدي ؟ چنان يا  چنين  ؛   نشد   چنان  يا چنين  ؛  مي پرسد دهد  و  مي گذرم  ؛  توقفم  مي
  :  مي گويد  در پايان صحبت

 درين حاالت  كه  حكايت  مي كني ؛  يك  اما  من.  رفته است    از سطح  عقل من فراتر   پري  ديگر خيلي مسايل تو  و 
خوانده  مي شود  ؛  در آن ها  » اشراق «   مي كند  و  در عين حال ؛  عاليمي كه تطهير نيرومند را  مي بينم كه  ترا   ارادهء

   ! نمايان است
 ـ  به  هر سطحي كه فكر كرده  مي   ديگري براي خود و ي خدا شناسي دارم  و  نه  بودم كه  نه دعوا من  برايت گفته
 نمي كنم  حتي  تا    فكر  چنان  مسأله  دارد كه  مفهوم خدا اصالً  بشريت  با.  ام    بوده را  قايل  صالحيتي  تواني  ـ  چنين حق  و

   . صرف اميد  به  حل شدنش پيدا گرددده قرن ديگر ؛  
»  فارسيي ميانه « اهل دانش زبان ؛  در دورهء   است  و  به حساب   يك  كلمهء  تازه  زبان فارسي در»  خدا« ء كلمه
  .   است  را  داشته  و  صاحب  و  مالك  معني مي داده» ُخت آ « اين كلمه در اول شكل .  ساخته شده  
شده  و    تلفظ  »خديو «  و »  خداوند «  به گونهء  بيشتر عامهء مردم   توسط طئ چند قرن اخير آهسته آهسته » ُخت آ « 
  . است  را  اختيار كرده » خدا «  حالت  غالب  و آسان  طور  باالخره  به

در انجيل   و »  يهوه «  تورات  به  نام  ميداده كه  بعد ها  در»  ال شده «  خدا  به  ابراهيم    حضرت هست كه  در روايات 
  .  است  شده » اهللا «  اسالم   در  ـ  پدر عيسي مسيح  ـ  تبديل گرديده  وبه  پدر آسماني

 در نماز  كه  طوري . است   ابراهيم كه خداي مي پرستيم  را   اسالميي خود  همان ذات  و  نيرويي  لحاظ عقايد از  ما 
كما باركت علي ابراهيم و علي آل ... « و »  كما صليت علي ابراهيم  و علي آل ابراهيم... « : هاي  پنجگانه  مي گوئيم 

   » ابراهيم
عطا كن   را   ترتيب  صلوات  و  بركات خود  همان  محمد و آل  محمد  به  همان مقدار  و  به به !   خدايا  يا   يعني  الهي

  . عطا  نموده  بودي  كه  به  ابراهيم  و آل  ابراهيم 
 را حتي نام  ديگر خداي خود  نمي  امت ابراهيم  مي دانند ؛ خداي اسالم ا ولي متأسفانه  عمالً  تمام  كسانيكه خود ر

  .  بشناسند   رسميت  را  به  ديگر  نام  اهللا ؛  نام  جز براي خدا   نيستند كه   نيز حاضر مسلمانان  و  دانند
ه  باعث  مي شود كه  يهوديان  و  مسيحيان  تاريخ  دارد  و  همين تاريخ  و  سابق»  خدا « و »  ُخت آ «  مانند   هم  نام  اهللا

   !  باشند  داشته  مشكل  عقيدت مندان  حضرت  ابراهيم  ؛  با آن و  ديگر
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  .  مي كنند  خدا  مي دانند  و  پرستش  را   گاو حتي  كه  هستند در جهان ملت هاي  بزرگي 
هم  در گوشه گوشهء  يا  به قبايل بدوي كه همين اكنون    دينداري  و خدا پرستيي  بشر  پيشتر  بروي  و  تاريخ  به اگر

جالب تر  و  حيرت انگيز تر  شده   خدا  هنوز   به   نسبت  مختلف  هاي  بشر توهمات   و  تصورات   ؛  دقت كني جهان  وجود  دارند
  .مي رود 

در جهان هستي   سلم آن است كه  بي نهايت بزرگ است ولي م  بشريت  ؛ مشكل  حاال  فهميده مي تواني كه  اين مشكل
اين .  مي كند    منشعب   از خود  متسع و  در هزاران استقامت   مسلط  مي باشد  كه ساير نيرو ها را زنجيره واراَبر نيرويك  

 سو مي نامند ؛  بال تشبيه مانند آفتاب كه انوارش در همه» قوانين طبيعت « نيرو ها  و  محرك هاي  ديگر را  دانشمندان 
  !جاريست 

 زمين  و    را آنهم  در قوانين طبيعت بخش كوچكي از    نرسيده  بلكه  هنوز فقط اَبر نيرو تنها  به    نه  تا كنون  دانش بشر
  ! است   بيش كشف كرده  شمسي كم  وء منظومه

ديشيدن در  اين چيز ها  خيلي شايد  در آينده ها  اوالدهء آدميزاد  توانمندي هاي  به مراتب  بيشتري  پيدا كنند و ان
.   با  در نظر داشت  سن  و  سال  و  امكانات  شما  خارق العاده گي  دارد    نيست  و  مخصوصاً  كنون عادي اما  تا.   شود   عادي

   . است مبارك  به  هر حال ؛  همه چيز 
 با ؛  هم جوان فوق العاده  يافتم  را دم  ؛  او  دقيق ش  ناصيهء  او من  همين صبح  كه  برادر  پري كارت را  آورد ؛  در

  را  با  چنين لحن گرم  و  با  استاد خويش   ما  پدر و جوانان ديگر.  كرد   حتي غرور  پرسانت   نفس و   اعتماد  به روحيه و
  . استحكام  ياد كرده  نمي توانند  صالبت  و
*  
  : به  اين شعر   بعيدء  اشاره  با

  !رفت      در كمال   دانايي  ؛ محوِ طفل نادان  شد » فروغي «طاقتآمد ؛ عشق چون فراز 

  !قاضي صاحب :  گفتم 
اينك كه كارت ها  توزيع شده  و . » محوِ طفل نادان شدم « نداشتم  ولي   كمال دانايي»  فروغي « گرچه من مانند 

  .  روم    شده  مي  پيش  بيمناك  از موضوع  اعالم  گشته  بيش
  :  بي اعتنايي گفت   بود ؛  با  دست گرفته  به  ها را و آن بودم  نزدش گذاشته   سفيد را   هاي  كارت ي كهقاض
حاال وقت را  تلف  نكنيم  ؛ .  ،  تمام  نيرو هاي خيرِ  غيبي  با  تو  اند    نزن  رأي  .  است  بيم آور  هميشه  بزرگ  كار

  !  را  مي بينم   او  مي روم  و  يكبار   من بده  ؛  من پري  را  به آدرس دكان  و  منزل  پدر
« آن  مرا  جلب كرد  و  در  را  قاضي  توجهم  بود  ؛ روي ميز  درين  هنگام  كارتي كه  عنواني خودم  نوشته شده 

   :  بود  نوشته  ؛ شناختم را   پري   دستخط  پايان كارت در.  لقب داده  بودند  »   نو جوان  دانشمند
  !چاي صبح  تشريف  بياوريد   ديگران ؛  هنگام  از  قبل يك روز   از شما  عالم جوان آرزو  مي كنيم كه

  ؟! پادشاهي است  دستور  و  امر!  خدايا  
  :  قاضي گفتم   به خطاب 

  شده ايد ؟  متوجه   اين كارت  پايان  در  اين نوشته  به
  :  گفت 
  !بايد آنجا  باشي  بل   قمدتي   است كه  تو  طبيعي !بلي 
  : گفتم  

اين  تنها  خط . را  بگيريد   به  يك  قسمي اين پيام  را  نزد  پدر پري  مطرح  نموده  موافقت خود  او  ! قاضي  صاحب 
  !  با  او  طرف  باشم  پري است  و  اينجا  تنها  پري  نيست كه  من

  : گفت 
راستي  هيچ  نمي گذاري  !   را  مي كنم  اين كار   باشي ؛  با  اين هم  من داشته شك   چرا من  به  پري  ايمان  دارم  ؛  تو 

   فرستاده اند ؟  شان  آمده  يا آنان ؛  خود براي  من ؛  به  تقاضاي  تو»  كارت « . ا  بفهمم   ر  خود   من  هم  وضعيت كه
  : گفتم  
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كنار  تان گفتم كه  وقتي  يار دبستاني ام  مرا  خدمت . م   نكرده ا تقاضا  كس  هيچ   از  من هيچ چيز!  قاضي صاحب 
  :   مي گفت   بود  و هم  در دستش سفيد   هاي   كارت  ؛  ها  ديد سپيدار جوي 

  !  مي آورد  شود  ؛  نيز ضرورت   بيشتر   كارت  اگر
  : قاضي جديت  بيشتر  پيدا كرده  گفت 

گپ هاي  همانجا   و   مي آيم  مادر  به زيارت  من  برو ؛  خانه  و  ببند لوكاله رادار ا.   من رفتم    ؛  شد  روشن  همه چيز
 روز   تا  گفتم   برايش داده  و را  ضرورت خانه   مورد  هاي سودا  من  ؛ بود   برادرم آمده   راستي ؛ . مي كنيم   بعدي را مبادله
   .   آمده  نمي توانم شنبه  بند  استم  ؛
 باش  سرشار استوار و !   در همو ست  كمال دانايي   ديدي كه  نيست  ؛  خواهد  نادان  طفل پري.  ي گذارم  نم تنهايتان 

 شده اند  ؛  باالخره  يك روزي  به  يك طريقي  بايد  به    ساخته  و  سوار  خر مردم  را ؛  كسانيكه  با  عبا و قباي  عجيب  و غريب 
  ! جايشان  نشانده  شوند 

*  
خوردنِ يك قاشق  از   پس   دقيقه  چند  بود كه  برادرم  داده براي  بود و خانم كالن دوايي   مادرم آمده .ه رفتم خان
   !  مشتقات  ترياك  بود  از نام  داشت و»  كودين « دوا .   شد    راحت آن  طفلك

 و  اين  و  به  ترياك  ضرورت  دارند» كودين  « به مردم  ما  مانند  برادر  من  مريض اند  ،  فقط   تمام   آمد كهبه نظر م
  !  كُشت  خواهد بيهوده  است  ؛ علم  و حقيقت  نه  تنها  بيهوده  مي باشد كه  مردم  را »  مناظره « يعني  كه 

  !  محبوب ملكوتيي من  !پري جان 
  !!كنند   زنده گي   روز  شده ؛  چار كه د  هم  گونه گوسفن  به  اند  و لو   دنيا  آمده  به  اين مردم   كه حاال  بگذار ؛ 

*  
  :  پرسيدم    مادرم  از  مشكل به

  رسيد ؟   به كجا   گپ  ديدي ؟  را  كوچك خانم
  : گفت 

  :  گفت  پت كرد ؛  را  گپ خود  يك   ساخت  ؛  مگر  روشن  را  به  من  دلش  درد هاي  ديدمش ؛  خيلي
  ! ُتست   اندر   بچه  بزنم  ؛  همان را  برايش   اين حرف   مي توانم  كسي كه انه يگ  من  ؛  اين آسمان زير  در 

   .  گذاشته  بود  خود  ساخته  نزديك  پر  جا  برده  بود  با  يك  شربت گالبي اين  از   كه  را او گيالسي
  : مرا گفت  
   ! اندرت  را  تماشا  كن   بيا  بچه 

  : لحظه  پرسيد     پس از چند
   ديدي ؟

  : گفتم    ترس  از
  .بلي ديدم  

  :  گفت 
 هست  ؛  ديده  بغلت  در   و  پيش رويت  نمي تواني ؛  وقتي كه ديده  بچه را   اين  تو ! دروغ ميگويي ؛  تو ُكور استي 

  !ه  ميتواني ؟ ديد چطور  اينجا  درون گيالس  نتوانستي
 دادم    دست  از  را   ارادهء خود  نيز من.  شد   دور   من مي گريست  ؛  از ر زار زا  حاليكه   در  و  نياورد مادرم  ؛  طاقت

  :  مي پرسيدم   خود  از   حال   در همان و
  است ؟ راز   چه   اينجا  ديگر
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   ؛ 66 زينهء
  :ُشدن است  در انسان  فقط  فضيلت 

  
اضگر  تاريخي  عليه  تحجر و  ارتجاع و خيانت  پنهان شده  در دو زينهء زيرين  به معلم  توانا  و  منحصر  به فرد ؛  به  اعتر

زير عباي  و قباي  دين  ؛  به عاشق  و  مؤمن  اسالم  پايمال شده  و  حراج  شده  و  به دست  نا اهالن افتاده ، به مقتدي صديق و  
  .ي  شريعتي  اهداء  ميگردد ادامه دهندهء  راه و  روش و  منش  سيد جمال الدين افغاني ؛  شاد روان دكتور عل

  
  . بود  ميان شام  و خفتن.   نيامد    مگر قاضي ستيز ساعت گذشت  به دو نزديك

ولي صداي متفاوتي ! مهرباني كنيد داخل شويد ! قاضي صاحب :  تك تك دروازه شد  ؛  مصروفيتي داشتم  ؛  گفتم  
   :  شنيدم  كه  مي گفت

  ! يك  مرتبه  بيرون  بيائيد 
  : ملحقات آنرا  پيش كرد و گفت  يك  غوريي  سنگين غذا و.   شان آمده  بود    پري منزل  از   كسي را گشودم  ؛ در 

  . روان كردند    شما   به اين خط را هم. ماندني شدند ) پدر پري ( قاضي صاحب ؛  امشب  به خانهء  حاجي صاحب 
  .   تشكر و خدا حافظي كرديم

  :ت   گفبه  مادرم  دادم  ؛غوري  و ملحقات آنرا  
  !خواهد كرديم ؟  ادا   چطور را  قرض  اوف ؛  اينقدر
  : بود   نوشته قاضي ستيز

  ! نور چشمم  «
   .  استراحت كني  كامل كوشش كن شب آرام  و.  جذابي آشنا  مي شوم    و  تو  به  دنيا  هاي  نو از خير سر

  :  ميگويد   و مرا محكم گرفته  ؛   من باشد به راه  مانند آنكه چشم  حاجي صاحب
  .را  پيشبيني  و  هماهنگ  نمائيم    مناظره  تمام  ترتيبات روز ،مسايل صحبت كنيم   سر همه  امشب   بايد 

و گپ ها  از آن هم  .    پيام  پايان كارت خودت  ؛  همانطور كه من ايمان  داشتم  ؛  پيام  متفق القول تمام  فاميل است  
  .مي كنيم    صحبت   بيني  و باز مي.   مي رود   پيشتر

خوش   با  احساسات  بزرگمنشانه اي  برايم  من آمد و  ديدن   به  شد ؛ خودش  روشن ر دختر  همچشمم  به  ديدار  پيغامو
  .   آمديد گفت 

به آيات  مكي و .  مرور نما   ترجمهء قرآن شريف را  اگر احياناً  خوابت  نمي برد ، صرف.     فقط  استراحت كافي كن  
 »!  به خير  شب.   نساز   خسته را  ديگر خودت .  شو    ها  دقيق   تفاوت هاي آن مدني  و

 *   
 قندوز كجاست و   من نمي دانم  است  ؛  در حاليكه  رفته  قندوز  غريبي  و  كار احتماالً  پئ پدرم چند روزي است كه 

   هست ؟  چه اصالً 
  احتمال ميدهم  ميكنم  و  احساس دلتنگي  ولي امشب.   دارند   من اتكا  به  همه  خانه ام  كه  مرد  تنها ينك لذا من ا و

 بتوانم  لحظاتي   بام  منزل  باال كنم  تا آنجا گيرم  بسترهء خود را  بر  مي تصميم.   ناراحت كننده است  زياد گرم  و كه هوا  هم 
   .  كاهش يافته است  نيز  برادرم  جانسوز  خشك  و  خانم  بزرگ  سرفه هاي لطف     به  بركتاتفاقاً.   نمايم    استراحت

   : ميگويد مادرم  مي آيد و 
  نان ميخوري ؟!    بچيم 

   تنها  دست پخت  ترا  ميخورم  ؛  چه داري ؟  خيلي گرسنه ام  ولي ! ميگويم  ؛  مادر 
  :ميگويد 

ها  يك غوري  ولي مسلمان  برايت  مي آورم   نان  من چاي و اگر اينطور است.  مدم   ناوقت آ  ديدي كه !  بچه گكم 
 نمي  من ميكني ؟   ناشكري   چطور كه داده  پخت آن دستي زده  ؛  حاال خدا  هم  در حتماً  پري .   شاهانه روان كرده اند   نان
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 نامزاد  مي ءخانه...  نخود   يك خجور ،  يك ، يك سمبوسه   ،   لقمه نان يك  نشاني ،   پشت  يك  ما  وقت هاي دانم  ؛  در 
  !مردند 

   : ميگويم
  :  ميگويد   پري كجا ؟  من كجا و من شده ؟  نامزاد   پري  نيست  ؛  از چه وقت  سرت  به هوش !  مادر 

عين شب  . زياد تر است    هم  ها نامزاد  از  تان  برخاست  نشست و   دوستي و رفت و  ؛  آمد و  من چه ميدانم!  يم بچ
  مادر گپ هاي  كه  از  ي جاي استي  و  تا   مشغول  پري با  و  پري ميگويي  با   در سراسر خوابت  ؛  سرت  باالي  مي آيم هايي كه

 شما را  وار كهـردار خـ ممـالي    يك حاال.  كند    مي  صحبت   با  تو و  فكر  تست   شب  به پري  هم  شنيده ام  او  هم  سراسر
  !  دين فروش مالي ما  به  پشتش  ؛  خدا  به  دل  هاي  مردم  مي بيند  نه  به  دهان  هر  نكرده  ؛  بالي ُكل»     اجابت قبول«

   :   ميگويم .  است  بي سابقه  جداً   تند  و  بسيار من ؛  مادر  زبان  از  اين سخن
  مگر  مال  جانشين  پيغمبر  نيست ؟  ي ؛  هست  غضب   اينطورمال سر   چرا

  : توضيح  ميكند  
ميگويم  بال  !   هست ؟  گجاست و چه  خدا  مردم  نميدانند  كه چرا  ؛  خود   هموست هم ؛ خدا  شايد  هر مال  فكر كند كه 

  خانم كوچك را   پستي  و  جنايت  مال  ،  مگر دين فروشي.   زبر  نمي شود   به  پسش ؛  با  فكر  و  دعواي  او كه  دنيا  زير  و
  !است  كرده  خوب  آزمايش
  ؟ چطور   پرسم مي.    شود  معنا دار  مي  مادرم  برايم  دلچسپ  و  سخنان
  : ميگويد 

خود را  به آب و آتش زده  و  هر طوريكه  كرده  ؛ در صحنهء  مراسم  نكاح آمده  و  به مالي   نكاح  خانم كوچك وقت
  !هستم   زن كس ديگر  من.   ندارم    را  قبول  نكاح من اين كه  ه پست  گفت

  :  پر پر خوانده   مال ليكن
تعين   فالني را   خودهءكه وكيل نفيس نفيس) نام گرفته (  وكالت ؛  خبر   ؛  چه آورديد   عدالت از شهر  از كجا آمديد 

  :  آخر هم گفته اند دادي ، دادم  ؛ قبول كردي ، قبول كردم  و؛   بعد  كرد و
 پيشش اندازيد  و  بعد  همه  پست ها  ؛     استخواني يا  توته نان   كنيد ؛  يگان  را  بيرون  ديوانه گدايي گر  زن  اين

  !  اند  خنديده  هور  و هار   ها   حيوان
  : خانم كوچك مي گويد 

  !  زمين ُگم  مي كنم  روي مال را  از  تخم  د ؛  بده  پادشاهي  قدرت من  براي   يك روز فقط  ،   هست اگر خدايي
  : گفتم  
  ...هم   مادر   پدر و  حال . معلوم  مي شود  متنفر   هم   مادر خود  پدر و  از  كه او!   مادر 

   : ميگويد ؛   شود  سخنم  تكميل نمي گذارد 
 كرده و حق خود را  را كار خود   دل پري ؛  همين    با هم   مال   و  را  فروخته اند بيچاره  از اول   مادر  پدر و  خوب
   ! گرفته است

  :  افزودم  
   ؟  اصلي اند  تا  مال مالمت  مادر  بازهم  پدر و

  :  بي علميي خود  ميگويد     با  تمام  بيسوادي  و  مادرم
  چار صبح  در  را  چپه نعل  مي كرد  و    مادر آدم فروش معنا  دارد ؟  بايد آن  پدر و چه   بودن   پيغمبر  خير ؛  وارث

   !  ها  مي شد  مي ساخت  كه  عبرت  ديگر راه  شهر آويزان
   هر  از من.   ببندند   فرشته هاي آسمان.  اجابت  قبول  و  نكاح  شما را  اين جانور ها  نبندند   خوب است كه ! بچيم 
شما  يار هاي دنيايي  و قيامتي  .  كار شده است  مي آيد  ؛  ميدانم كه  اينپري    از خانهء   دسترخوان كه  از هر لقمه  نان  و
  ! مال  نيافتد   به  د هن چتل  شما  پاك  نام    است  هرگز  خوب !خود  هستيد 
  :گفتم  
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ي شود  كه  همه   نم  اين دليل .مال  بوده  ،  نبوده  هم  معلوم  نيست   حاال  يگ گمراه  بدبخت  ؛  يك رذالت كرده  ؛  او 
  !عادل باش  تو !   مادر  خانم كوچك  درد  دارد ؛  مالمت  نيست  ؛  مگر.   بد  و جنايتكار  و  دين فروش  اند   مال  ها 

باز .   بود    چطور آدم  نجيب  و  به راستي.   به  من  مهربان    چقدر  هم  و  اولين آموزگار  من  مال  بود   كه  نيست يادت
   ؟  مال  نيست  قاضي ستيز ؛  مگر نك؛  اي

 اين است كه   حقيقت  .  به انسان بودنش مربوط است مربوط  نيست  ؛   نبودنش خوبي  و  بديي آدم  به  مال  بودن  و 
 انسانيت  استعداد  انسان شدن و كه  به  ما  تفاوت  هست  قدر   همين  فقط  از حيوانات  هستيم  و  پا  هم  يكي موجودات  دو ما 

  ! داده  نشده  شده  و  به حيوانات  ديگر   داده را ياد گرفتن 
  :  با  مكثي گفت  شد و مادرم  متحير 

روده و   دل  و   استخوان و  پوست و و  چطور گوشت   كه  بودم تا حالي خودم  حيران.   شوم    سرت من صدقهء الهي 
يك چيز   ديگر ؛  عين   ما  خود را  يك چيز   هاست  و  باز  مثل خيلي حيوان ما   بچه كردن خون  و خوردن و خواب و خوراك و

  : گفتم    ؟!  فرشته  مي گيريم  باالتر از
 مرتبه  هم   از اين  و  رسد  مي انسان شدن نبات و حيوان گذشته  به    خاك و  بلخي گفته كه آدم  از گل و صاحب  موالنا 

كل دنيا  همپايه   را   بلخ صاحب موالنا .  نرسد   پايش  هم  به خاك   برود  ؛  چنان  باال كه  فرشته خيز  بزند  و  باال  مي تواند 
   !  بود مال   آن  بزرگوار هم  در اول  يك. پيغمبر ميداند 

  :گفت    و  را گرفت  زنان گوش خود  مادرم  ؛  لبخند
 مي تواني  مي آورم ؛  هرچه را   نامزدت ي  غوري  نده ؛  را آزارحاال  مادرت ! بچيم ...   ديگر توبه كردم  ؛  فهميدم 

امروز خانم كوچك   من استراحت  مي شوم  كه  .  ظرف آب  بمان    ميان ؛ سبد   زير   را باقي مانده اش نوش جان كن ؛  باز 
  ! است  آباد  نمانده دل و جگر  برايم

  :  گفتم  
 صباحي  هم  پري  را  عروس خود  تصور  كه چند گذارم  مي : )   افزودم  در دلم و (  را  اطاعت  ميكنم  تو  امر ! مادر

  ! باشي   روزي  تو  هم  داشته  چند  را  اين سعادت  دروغين  و  محال كني  ؛  بگذار
  
   
  
  
  

   ؛67 زينهء
  !! نام خدا ؛ خوب بود ـ نام خدا ؛ خوب نبود 

  

 مي كشم ؛ مادرم  ناگهان از جايش مي پرد  ؛   را  به  بام  ترق و تروق زينهء چوبي  بستره ام  ردن ب پسانتر كه  به خاطر
   : در وضع خواب آلوده  مي پرسد

  : پاسخ ميدهم  چه ميكني ؛  ديوانه شده اي ؟
  :  ميگويد  ! نمي توانم  امشب  به  بام  مي خوابم  ؛  پائين دلتنگي ميكنم  ؛ خوابيده

 عاقلتر شده اي ؛  يك  همه خيال ميكنم  از   يك وقت  .  بام  مي افتي   ناخواسته  از اري ؛  خدا سر ند بچيم  خوابِ  به
  : ؟  ميگويم ! اينطور كودك  بي عقل  استي  وقت

. مي باشم  ؛  ناكام  ميشوم    نكنم گنگس و گول  درست كه خواب .  مي شود   من سخت   امتحان هاي  به روز روز ! مادر 
   :   ميگويدعذر آميز
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  پاك  درست  را بام   فردا   باز ... هاي خوش ببيني   خواب  مي كنم كه شو ؛  دعا مادركت  خواب  امشب  بيا  پهلوي 
 نكن كه    مجبور  مرا  همي وقت ده اوف ؛ ...  است  ؛ گژدم  ، گوش خزك   بال و آفت هزار.  پت كن  ُا هايش ر بساز ؛  سوراخ 
  ... را گرفته  بروم  نام  اين  بال ها

 كند  يا    تحمل  بستره را من  و   نيست كه  مي تواند  وزن   مطمين زينه حتي همان .   مي شوم   مادرم  قانع به سخنان 
   .  مادرم  در صحن حويلي  بستر خود را  مي گشايم  و  دراز  مي كشم درست  پهلوي   نه ؟

مادرم    سيماي  به.  زند   رنگ  مهتاب  سپيد  مي  روشنيي شيري  جا  در  ا  همهلذ   و  است  دوازدهم  ماه شب احتماالً 
  :ميگويد .   مي فشارم    را  در آغوشش  مي شوم  و خود در واقع كودك.  مي بينم  

م  سرفه  خدا  امشب  برادرت  ه  ،  نام   شديم  ما  آرام  و  بيغم خواب خواهد  هر دوي؛   همينطور !   بچيم !  آفرين 
   ! ندارد

   : به خود ميگويم
   !  نام خدا  ؛  ديشب  برادرم  خيلي  بد  مي سرفيد  ؛  احتماالً  حتي  قاضي ستيز  هم  درست  نتوانست  بخوابد

   :  مي كنم احساس گناهي كالن يك دفعه 
  ؟  » نام خدا  «  برادرم  گفتم   ديشب زجر آور  چرا  در مورد  وضع 

   !  استغفراهللا  ميگويم ات  توبه  ومر  به كرات و 
 را   توجهم  بود ؛  پرسش شده  پيرامونش  پري  توسط دوان ـ يك ماهواره ـ كه ستاره هاي   همان   از يكي  در آسمان 

   هم اضيق سخنان   و   سنگيني  ميكند  پلك هايم  ؛ آهسته آهسته  مي كنم  تعقيب  را  ماهواره  تمام  حواس با   . ميكند   جلب
 ستاره گان  بيكار آسمان  ؛  مرا  از كار   تا  دور ميخورم   سينه كامالً  به جانب. مي گذرد    بارهء استراحت كافي ؛  از ذهنم  در

  !نكشند 
*  

گرفته آمده  » بند «  نذر و   همراهش  خانم  چند و مادرم .  دارم    قرار   دست  دهكدهء دور يك در   زيارت   يك كنار
  ! شفا  دهد  را  همين زيارت  ؛  خدا  برادرم  به طفيل :   اينكه  از جمله  به  خاطر  اند ؛ 

در مقابلش محوطه  هايي كه  گندمش را  به  تازه گي درو  سايه داري  در آن حوالي وجود  دارد  و   جنگل كوچك و 
   !  ساخته اند خرمن كرده  و آنسو تر 
 در حاشيه ها  ؛  خيلي مرغ ها و حيوانات .   مي كنند   هايي  مي خورند و كار فر چاي ن  چند  جنگل كوچك ؛ در وسط

  .  نزديك  مي كنم  به آنان  را  خود  ترديد  آهسته آهسته  و  با  اندكي  ترس  و  .   مي شوند نگهداري  خورد  و  بزرگ  ديگر
 ساقه هاي  بسته است  و  درازي   به ريسمان هء ميسه داربرق ميزند  ؛  در محوط  اسپي سياه  پيشاني ابلق كه سر و تنش

  . رود   جويده  مي را كرپ  و كروپ پاشان شدهء گندم 
  .دهم   مي آيم  ؛  به آنان سالم  مي  مردان  نزديك

  :يكي از آنان فوراً  مي گويد  
  چي مريض ؟...  كفتر ، گوسفند  ، مرغ شما    از 

  و  رنگ چهره  لباس و   مرد را كه خوانده مي شود ؛ حرف هاي اين» ترجمان « نم مي دا  بعد ها  مرد جوانتر كه
   :  قابل فهم  مي سازد  ما  متفاوت است ؛  برايم از همهء موهايش 

  مي كند  و  ؛  پيچكاري مي دهد  بياور ؛  دوا   ناجور داشته باشي ؛   مرغ  يا  حيوان ديگر  استند ؛  ميگويد داكتر... مستر 
  .  مي سازد  جور خالصه 

  :   ميگويم 
  . جورش كند   خدا  تا را  به  زيارت آورده ايم او   برادرم  مريض است  و  مگر  دور است  ؛   اينجا  خيلي ما  از خانهء 

  . ميدهد  ؛  مي آورم  برادرم  را  مي بيند  و  دوا ...  مستر اگر
  . ترجمان  سخنانم  را  به  او  ترجمه  ميكند 

   :   خودم  مي گيرد را  به  مستر  رويش 
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  دوا هاي   هم ؛  همه  من دوا هاي  !   حيوانات   ني ؛  داكتر  ها  داكتر  آدم من... غمگين  من  بسيار !   بد  چقدر
روحي  بسيار  اي  مريض ه  زيارت  به .شد ... خواهد ..جور ،  تكره  شما  برادر  مگر ) ميكند  اشاره  به زيارت  (  !حيوانات 

  ...!خوب 
:  مي نمايد  و  بعد  مي پرسد   را  فهميده ام  اما  ترجمان  با  كلمات  ديگري آنرا  تكرار   مستر  مطالب با  اينكه من

   دارد ؟  تكليف  مي شود  ؛  چه  مي ماند ؛  سياه و كبود  شخ ترسد ؛  گاهي  مي   ؛  در خواب برادرت
  :ميگويم  
   . ل استس :    ها  ميگويند  دارد  ؛  بعضي هسين   تكليف 

  :  خود  ميگويد    به جوان  ترجمان 
  ؟ !جور كرده  نمي تواند   را  سل  كه   زيارت

  :  مي سازد  مخاطب  مرا  باز ميگويد و   مستر چيز هايي  به  مي سوزد و  شايد دلش
  !  را  بياور   مي خورد  ؛  برو  ؛  يكمرتبه  برادرت سر ها   ان سل  به  حيوانات  و  انس  هاي   دوا  كه ميفرمايد  مستر 

   :  ميكند صدا  زيارت  مي روم  ؛  از عقبم   دوش طرف   به
  !  بياور   به  اسپ؛ بگير   بيا  اسپ را  تواني ؛ مي شده  سوار   را  اگر اسپ!  بچه 

  .را  به  مادرم  و  زنان  ديگر  ميگويم   موضوع .  هم  را  ادامه  ميد  راهم  ميكنم  و  تشكر  ادا   شبيه سخناني
  !مي آيند    تقريباً  همه  با  من  به  تماشاي داكتر خارجي 

  :    مستر ؛  خطاب  به  ترجمانش  ميگويد  ؛ نزديك كه  مي رسم  
  !  توبر كلوز ؟ همه!  اينها  همه  مريض 

  :  ترچمان  به  من  ميگويد   و
  !  شده  بياور كه  داكتر  وار خطا درت را زود  همان  برا

  :  ميگويد ؛وقتي  داكتر  برادرم  را  مي بيند  
  !  اين  بسيار سخت  ؛  شفاخانه الزم   جور شدن

   : مي گويد  مي دهد و  ويتامين تابليت و   پيچكاري ؛  مقداري   سي  بوطل  ترجمان  بيست  همان جوان  اصرار به
   !   تطبيق كند  را  ها  اين  باشد ؛ اسكه  دوا شن  يك آدم 

   :  مادرم  ميگويد
   كجا  مي شود ؟ از را  نگير ؛  پولش  اينقدر دوايش  ! هو  بچه 
   : ميگويد  مادرم  داكتر  به.   است    تفهيم كرده  را  به  داكتر موضوع  مادرم  شده  و  متوجه  نگرانيي ترجمان 

و  مي ! ... هم  دوا  بسيار الزم   به  اين  بچه ؛  ديگر  ؛  پول شما  براي من الزم  ني ؛  مگر..   اين دوا ها  خيرات كليسا 
  !يكسال ؛  دوا  پيدا  و  تطبيق كرده  برويد   از  بيشتر فهماند كه  براي 
  : مي پرسم  

  زيارت  و  اينطور چيز ها  برايش فايده  دارد  يا  نه ؟
  : داكتر ميگويد 
  مرض  اين مگر  !  بسيار خوب   شايد  و.. خوب   داريد ؛ ) عقيده  ( يدهشما  ها  كه  عك روحيي  او  و   هاي براي  تكليف 

  .. !ُكشنده  هاي  ميكروب  الزم  و  براي آن ..  ميكروب  از
  :  داده  و  ميگويد  تكان  به ما  دست 

  !گود باي ..  باي باي 
   :  مي دهد  دوام   ترجمان  و

  ! ما  نيست  قدرت  در   اين  از  مي گويد ؛ زياد تر برايتان خدا حافظداكتر  
  به  شوق اسپ سواري    از اينكه كند ؛ مي و ضع آنرا رسيده گي و  سر   و داده  آب   اسپ  به  داكتر  همراهان  از  يكي

)  كالنكار تر ( ه ام  شادمانم ، خود را كالنتر به  برادرم  مؤفقانه  انجام  داد  كمكي كه  زده  و  در عين حال  از كار  و سرم 
   : كه  پيشتر  مي گفتند  ضمناً  يادم  هست  احساس ميكنم  و
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 ميكنم  تمنا  شخص   از آن مي روم  و اسپ  نزديك   بياور ؛  را  برادرت  و  ببر  را ياد داري  اسپ   را  اسپ سواري  اگر 
 اسپ  را  بكند ؛   دراز  ريسمان  ؛  بدون اينكه  مي كند  به حدي كه  توقع  ندارم  استقبالكه  باري  مرا  به  اسپ  سوار كند  ؛  

   :  را  هم  به  دستم  مي دهد  ؛  مي گويد  و  قمچين  جلو  نشاند  و  اسپ  مي مرا  بر
  :گويد   مي  در گوشم  كسي  لحظه  مي شنوم  كه درين...  عصباني نشود   احتياط كن ؛  اسپ

  »!  است  خركاري  هم  درياي علم« وش كن ؛  ه
شايد  به  يك جايش كه  نبايد  قمچين  مي زدم  ضربه وارد  .  مي دهم   كنترول  اسپ را  از دست .. ولي به  هر حال 

  .ند  عقبش  به زمين  مي ز   به  فضا  بلند  مي سازد و  مرا  در  را   اسپ  شيهه  مي كشد  و  قسمت جلويي اش ميكنم  ؛
*  

 بيارم    كمي آب  كن رها بچه گكم  مرا :   ؛  ميگويد   مي كند  بسم اهللا   اهللا و  جسته ام  ؛  مادرم  جا  از  نفسك زنان
.  ميكردم    سر   خاك را  به چه بودي    بام  مي سر حالي !   جانم   به  باليت درد و .   ، كمي  اسپند  دود  كنم   برويت  بزنم

  ! است   شدت  محكم  گرفته ام  ؛  خيال ميكنم  مادرم  اسپ   شوم  كه  مادرم  را  به  مي متوجه
  :   مي شود   صدايش روشنتر كم كم
حويلي  كنج   در كدام  كدام  خانه خراب   ميداند   خدا  مانده ؛ خاشه  بچه  يك   همي سوق و  چشم  تنگ  مردم  به... 
  !  هم  خدا  داريم   ما  خير ؛ ؟ !  جاي كرد  به  جاي  خود را جادوي

  ! ... است  ؛  كننده اش كافر است  ؛  دوزخي است   حق جادو
  اينطور  بد  ترسيدي ؟  يك دفعه بگو  ؛  از چه  ! جان مادر 

  :   گفتم  
  ! سياه  داكتر هاي  خارجي افتادم  پيش زيارت  ؛  از اسپ

   : يد شده  با  لحن متفاوتي  مي گو  مادرم  دگرگون

 نيست   خري و  شدي ؛  ديگر آنطور  اسپ  كالن  خدا  حاال  نام.  بود   پيش   شش سال   پنج  جانت ؛  گپ خدا  يار!  بچيم 
   !  زمين  بزند  به كه  ترا 

  ! شدي  ساخته  به  من چسپانده  بودي  ، كودك  كودك  را  خاطريكه  خودت  مردكه ؛  از كالن 
 ترا  به   او همو  همسفر آينده ات  است ،!  كو   ميكني  به  پري  فكر   ؛  اگر  به  چيزي  فكر  خواب شو ! ؛  بچيم   خواب شو

  ! برد    به كالني  مي  برد ، آينده  مي
   :  مي انديشد  خود   با  ؛ حيران حيران  ما را  تماشا  دارد ؛ البد»  پشه خانه  « از الي درخت  مهتاب
  !! هست   زمين خبر هايي  در عجب 

  
  
  
  

   ؛68 زينهء
  :توسط نياكان » اول« مواخذهء حاجي 

  

شهزادهء استثنايي ؛ را  به  » اول «  مربوط  به  شخصيت حاجي   ديگر  هاي مندرجات اين زينه  و  پرداخت
هديه ميكنم   علمبردار استقالل سياسي افغانستان  و  پرچمدار آرمان افغانستان مدرن شاد روان  شاه امان اهللا خان 

  .بود   ايشان  همين خواهد ه نام  نامي ي ب  در مقياس كتاب حاضر  هديه  مناسب ترين  و  بهترين و  مي پندارم كه
  

   .  مي رسد  قاضي ستيز  نشده است كه فرش ها  از صحن حويلي كامالً جمع  بستره  ها  و  صبح است  و  هنوز
  : مي پرسد  .و جور است ؛  مي برم   يگانه اتاق كه  نسبتاً  جمع  او را  به
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   بودي ؟  شب آرام 
   : ميگويم

  . ديدم    به خواب  را تمام  و كمال  بسيار كهنهء كودكي ام  يكي از سرگذشت هاي ! پنهان قاضي صاحب    از شما چه
  . بود   و  فراموش گرديده من  تير شده    سر كه  از بود  الف  تا  يا  همانا  يك  جريان واقعي   از.  رؤيا  نبود  

  : قاضي ستيز گفت 
  . باشد   مانده  تماماً  بايد  در يادت  هم  معلوم  مي شود كه  جريان

  :گفتم  
   !  ساختم را  مجسم  مطابق خواستش ؛  داستان    بلي  ؛ و

  : قاضي گفت  
 مي بينم  ولي  نمي دانم  ؛   عمل آنرا   من.  ميكند    عمل  تو  در نيرويي  ؛  ديروز است  نظرم  ادامهء جريانات   به

  ! كسي  تجربه  شده  يا  نه ؟  ها  توسط چيست  ؛  در گذشته
  با    او نميداني.   را  از  نزديك  ببينم    باري  بايد  پدر  پري  الهام  شد كه مي كنم  ؛  به من هم  ديروز به هر حال  فكر 

  !ه گفت ؟چ  كرد  و   پيدا  چه وضعي من  ديدن 
  به.   شد كه  با  من  منزلش  برود    حاضر  شناخت  و  بود  ؛  كسي آنجا  مرا   رفته رسيدم  ؛  منزل وقتي  به  دكانش 

   :  دوان دوان آمد و گفت. ند  د  برايش اطالع  دا منزل رسيديم  و
 سبك  ، شد  كه خودت آمدي  عالي  ك و اين چه  تصادف  ني.  شوم    خفه  همين حاال  نزديك  بود  ؛!  قاضي صاحب  

  ! شدم  ،  نجات يافتم  ،  دو باره  به  دنيا  آمدم 
   : ادامه داد.   شديم   داخل اتاقش   به  ندانستم  چطور

  .   نبوده ام   خود  كرده ام  ؛  به   عمل  گرفته  و  هر  تصميم هر روز  چند  درين 
   .  يافت  شدم  ادامه   هم  بيدار  خوابي كه حتي ديدم  ؛   عجيبي  خواب  اين  از  پيش روز ها

 ميان   در مرا  هستند ؛  من  مي كردند ؛ گذشته گان   سالخورده ولي نوراني كه وانمود از مردان و زنان  يگ گروه 
 تو  و  فاميلت  شكم  رام  و حالل ح  نان   لقمه  اينكه  با  يك به.  كرده اي    گم  را  نسبت   و بچه ؛  اصل   كه  مي گفتند گرفته 

   ذكات  مقداري  اينكه  در سال ؛ ساخته اي ؛  به  مسجد    يك ريا    و  چشمي  هم  روي فالن كوچه  در   اينكه  به  و  است  سير
  عالم  شده اي  و م ميكني آد خيال  ؛ ... رفته اي   يا  حج  مي سازي ؛  ظاهر    خود  از  ديگر  رياي و روي  مي دهي  و  يگان 

  . رسانده اي  را  به  پايان
 است  و  ان گردم  بند بند  وجودم  در  دست  ش احساس مي  مگر  زدند ؛  نمي  دست و  دست  نزده  بودند  من آنا ن  به 

  !  نمي توانم  به حركت آورده    خطا  داده  و  هم  را  بند  هم  بخواهم  يك اگر
   : رفتند  مي   من گفته حاكميت  به و   جديت    با ولي  غضب  و ري   بي مه  با نه آنقدر 

   چيست ؟ نا  انسان   و نسان چيست  ا ؛  بگو   مي پنداري  انسان  را  خود
   چيست ؟ فقر و   غنا چيست  بگو  ؛   پنداري  مي  غني را خود 

و   چيست   خداء خانه بگو  چيست ؛  دوماً   غير خدا و  خدا چيست  بگو  اوالً   مي پنداري ؛  سازندهء خانهء خدا خود را
   ؟ چيست  خدا ءغير خانه

   چيست ؛  كات غير  ز چيست  و  كاتز   ؛  بگو  پنداري   خيرات  مي و كات   ز اهل  را خود
  چرا  هميشه  يك  بدهيد ؛  كات ز به آنان    تو  مانند  تن ديگر  چند و  تو  باشد كه داشته   يك عده وجود   هميشه چرا

  و  گريه  و   عجز   با  بيراه    و  راه  در  شما  دنبال  به  يا  شما  و  خانهء  دكان  و  دهن  در  دعا گوي  بايد و عده  صدقه خور 
   باشند  ؟؟  روان  ايستاده  يا نوكر منشي   آن  با  غالمي  و  از  بدتر   و فغان

    محتاج   تو  امثال و  تو    حج  آسمان  به  يا  زمين  در  چه كس و دارد   شرايط  چه چيست ؛  حج  رفتي ؟   حج   چرا
   ؟ مي برد    سود   آن  از  يا   ؛ است 

   خدا آنطور كند  يا  اينطور ،  اينطور كند   خدا ، آن كرده   خدا،  اين كرده   خدا  :   شام  ميگويي  تا صبح  هئ  چرا 
  ؟   در كجاست   چيست  و  ميداني خدا  هيچ.  نكند      طور  آن و نكند 
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 هر  ؛ را    بي همه چيز   ابله  و و مشت خود گم كرده  يك  چرا  هستند ؛   مخلوقاتش  را آفريده  و  همه خدا  اگر همه 
  بيچاره گي و   مرض   و  فقر  و  كاستي و  كمي   و  مصيبت  و  هزاران آفت  به  را   هزاران چندان آن ها  نصيب كرده  و چيز

  و  عار  بي  و بيمار   هاي  آدم  شما  محض  تصور خود  و  محض   مگر  ؛  باشد   داشته  حقيقت اين خدا  مي تواند!   ساخته  دچار
  !؟ نيست   نادان  نفهم  و

 آنان  با  خدا   يا و  بينند   مي ماش  مانند  خدا را هم   مردمان   ديگر  ديگر مخلوقات و كه  كرده ايد   معلوم آيا  به خود
  ....؟ كند   مي   دره  رفتار و  پاي  همين كوه   دو  حيوان مانند  شما  چند

 يك  هم    اين  با !مي كَند   جگر آدم  را  از جايش  و  دل  و پرسش هاي آن ها  پايان ناپذير  بود  اين !  قاضي صاحب 
   :  گرفت ر خوردن ها  تغيي  گپ كه  شدم  متوجه جايي 

    تان  نظر  به ؛ بود   بته  پر  يك   و  بيل دسته  يك  حتي   نقره  و  طال و  دريا  بود  ؛ و بود  ؛ جنگل   زمين   ما  ؛  اگر ميراث
  از   را  هاآن شِ  همديگرش بُك شيطنت  و  بُك  به جانِ هم زني  و جنگ و جدل و  با   اجداد آمد  ؛  برداشتيد و ميراث آبا  و

  نگذاشته  شما  به  اخالق  و  فرهنگ  و كتاب  ما ! ...  نداشتيم ؟  ديگر  ساختيد  ولي آيا  ما  ميراثي خود كرديد  و حيف و ميل
  و عر  ش و  داستان   و  گفتگو  و   بحث   و  مناظره  و  اختراع  و  كشف  و  فكر  و  خرد  و  سنجش  و  حساب  و قانون  بوديم  ؛  ما 

  !   بوديم ؟  ننموده  شما  تسليم   نياورده  و  ارزش ديگر  پديد  ها   هزار  و  هنر
سلطنت ها  و    خالفت ها  و  ما.   هويت  به  شما  كمايي  نكرده  بوديم    شخصيت و ما  تاريخ  و  تمدن  و  نام  و  نشان  و

  ؟ بوديم  زير  و  رو  نساخته   پادشاهي هاي  عرب  و  عجم  را
   :  رفتند  من گفته به آنان  

 مي پنداري   قوم  فالن  اهل  خود را  تو...  مي پنداري   خاندان  فالن اهل    خود را تو ...مي پنداري   پدر   را  تو خود
 مي   دين فالن  اهل  را  خود  تو... مي پنداري    متاُ  فالن   اهل  را  خود تو ... پنداري   مي ملت فالن  اهل   خود را  تو... 

 گذشته و آينده  ، باطل بودن  و   حق بودن   زشتي ،  و  زيبايي  ،  خرابي  و  خوبي   ،  منفي مثبت و  هاي  معنا....  پنداري 
  !  بيانداز   روشني  ها  كن ؛  بر آن   توضيح   ميداني ؟  بفرما را  اين  ها  وغيرهء

   چرا  هست ؟ چيست  و نماز   مي داني  هيچ  ولي  مي خواني نماز  ركعت   17روزانه 
ميگويي  ولي  همچنان  ؛  بي » ! مرا به راه راست هدايت كن ! اهدنا  الصراط  المستقيم  ـ  خدايا « مرتبه  روزانه صد 
   : روان  استي ؛  بگو  كجت   راه ذره اي  تغيير  در

  راه    خري  و يا  تو نمي دهد   نشان   تو به راست را   راه  و شنود  نمي   را تو  داد و فرياد   است كه آنهمه كر خدا 
  ! .... بروي ؟ نمي خواهي ،  به آن  روي  نمي    به آن  ،  نمي بيني  را راست 

  ! را  ندارم  را  ندارم  ،  اهليتش   قدرتش   نمي توانم  ،  گفته  را همه چيز!  قاضي صاحب محترم  
 نوشته و  و كتاب  خروار ها  .   بردند  متروكه  ساير جاهاي و  ما   منزلي تهكاوي به.    بيدار كردند  آنان  مرا  از خواب

  گشته ديگر   حشرات  و موش ها  طعمهء  شده  ،   فرسوده  و  زرد  ،  بوي گند گرفته  بود ، مدفون  زير خاك   ديوان كه  و دفتر
   : ند گفت و دادند   من نشان   به بود ؛  را

  ! فقط همين  ؛  بود    همين انسانيت
  ! داريد ؟ كرديد  ؛  ديگر دعوي كدام  انسانيت را  رها   به  اين حال  و  ها را  به  اين جا  وقتي شما  اين

نگ پل مي بود   ؛  همه  شير ها  و   كردن   ساختن و خاكستر  نابود  دريدن و و  دندان  نشان دان  چنگ و اگر انسانيت  در 
بودند  ؛  تمامي  بايد  انسان  مي ... ها  ها و  ببر ها  و  گراز ها  و گرگ ها  و خرس ها و خوك هاي وحشي و  مار ها  و  اژدهار

   شما  بيچاره ها  و   بيكاره ها  چه  بود ؟؟ به مي بودند  ؛  حاجت   انسان  بايد  درنده   نهنگ هاي و پرنده   هاي  عقاب
پاره  هاست ، فقط خود همين  بيني كه  فرق  تو  با  تمام  جانوران  عالم  فقط  به  درون  همين كاغذ كور استي ؛  نمي 

  ؟! هاست  پاره كاغذ 
   استي ؟ هم  اهل كتاب  ، مي پنداري  ؟ !چه خوب 

   نامقدس چيست ؟ ، كتاب چيست   مقدس   گتاب ،  چيست   كتاب آيا  اصالً  ميداني
   از آسمان آمده ؟  كه  است قرآن شريف س  كتاب مقد !خيلي خوب 

   بپرسي ؟؟ تواني  بپرسي ،  مي خواهي   مي  ،  پرسيده اي  از خود  گاهي آسمان چيست ؟ اصال ً ميداني ؛ 
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 يك چيز   . نبود   زنده شدن  ردن وم ! نه .  شدم   ردم  و  زنده  م  بار  ساعات  هزار  درين ! قاضي صاحب محترم  خالصه 
  !   ندارم  را  ندارم  ،  لياقتش   اهليتش را  افاده كنم  ، توانم  كنم  ،  نمي توانم  ادا  نمي.  خي  ديگر  بود  بي

  ! اول االمر    ببخشيد  نه آخر االمر ،
 اول    ميان در   ،  طرف است  ، آخر كدام  است   طرف اول كدام ،   است   اول كدام ، چيست  ميدانم آخر   من چه  آه ،

  !... نيست ؟  چيزي  هست  ،  چيزي آخر ؛ و 
 يگان يگان  بود و دستنوشته   دست يافتم كه  همه   به دفتر قطوري پيشتر از ديگر چيز ها ؛ :    است مقصدم  تنها  اين

به   فقط   ـ ! بود  عفرانيز بود ؛  يگ رنگ ديگر  ـ  !  نبود   سياه  اصال ً ، زد   نمي  سياه  نه .  مي زد  سياه  جايش اندك اندك
   . شد مي  خيال مي كنم خوانده  ، ميخورد  چشم 

  . هزارم    چند دفتر بود  ؛ آنهم   ثبت مناظرات  دفتر 
 مكتب   به  را  آن ها بچه ها.  بيرون كشيدم    سه سؤال را  ها بود  از ميان آن طوري   درد آورم  ؛  هر  به را  سر تان  چه

    : بودند گفته   بچه ها   به  شده و حيران  معلمان گويا . شان  بردند  
  . بريزيد كه  بيمار  و  ديوانهء تان  ميكند   اين ها را  دور.   است    جادو گري   وردطومارِ  كدام   اين ها  كدام  هذيان  يا

زنده گي   ميكردم  ؛  با  يار و همسفر   فرزند خود  بحث  با  دو يگان نداشتم  ؛  ناچار   مطالعه   سواد  و خود من چندان
  ! استاد است   نديده معلم ،   هست  ،  ناخوانده دانا ست   بود  ،  با سواد تر  من  باسواد تر ام  مي كردم  كه  از

   .  من چه مي گويم  مي فهمند ؛  اين ها كه دريافتم   تعجب   كمال  با
   ؛  به درجهء اول
  ؟ ـ! اول  ـ  باز مي گويم
 بدون   مصرف كرده  مي رويم   پول سياه  مثل را كلمات   ما  تمام   كرد  ؟  مي شود چه  بگوئيد  ؛  شما !  قاضي صاحب 

 در  چه حق  هست  ،  ما   هست  ،  چرا مي شود  ،  چطور شده  ،  از كجا  چيست  ،  از كجا   چيست ،  پول سياه  آنكه  بدانيم  پول
  ...  كردنش داريم  مصرف

  ! دانيم  ،  سعي نمي كنيم  بدانيم  ،  نمي خواهيم  بدانيم  ،  نمي توانيم  بدانيم   نمي  را معناي كلمات
 درك    چيز ديگر دارم  شما مقصد   يك  من  مي شود ،   دود و  خاك  ،  شده است  دود  همه چيز خاك و   اين است كه
  ... كنيد  مي ور  تص  شما  دشنام  دهم  ؛ مي   ميكنيد ؛  من سالم
  : شد   متذكر  و  تنشش  بيشتر گرديد  داشت  ؛   تنش    نه ؛ پيدا كرد  تنش   من  همصحبت

از جايي كه    مي خورد ،  تغيير هست حالم  چه   هر ،  مي شوم   مي شوم  ؛  يا ديوانه بوده ام  هوشيار مثل اينكه ديوانه
  ! ...اوف ...  ؟ مي گفتم ه چ.  جاي ديگر آمدم   بودم  ؛  اينك پيشتر 

  :  داشت    ابراز قاضي ستيز
 هم  من را » حاجي « معناي  .   بنامم  »حاجي اول «  را   او شد كه  الهام   من  به  ،  تصميم گرفتم من لحظه  از همين 

نمي خواهد  و  نمي تواند    نمي داند و  هيچكس هم است كه   بِدو  بِدو  نرفته ام  ؛  اما  چنانكه  مي بينم  يك   من حج نميدانم ؛
 من درين  لذا.  ميگويند     حاجي را ـ   را ـ  پدر پري  نگويم  همه ؛  او معنايش چيست ؟ ولي چه من بگويم  و چه بداند كه 
   . كاري  ندارم موضوع 

   !  اول: اما  ؛  ميگويم  
 شان  ترتيب  ،  با  چنين عمق  و  غنا  و  ثروت  و  بركت و به چنين    است كه او  اول.    مي فهمم   را  مي كنم كه  اين تصور
 فراست  فهم  و  اينهمه   به ؛  شده   انسانيت رو برو خود  با   همهء ما ،  با  نياكان انسانيت ،  نياكان ،  با  نياكان خود  و شو كت  با
  ! ... رسيده  دقت  و   رقت   اينهمه رسيده  ،  به

.  نگهدارد   خشك  خشك كند و را نمي توانست چشمان خود  وقت   هيچ البته . عميقي كشيد   نفس هاي   ؛حاجي اول
  : گفت 

 اوراق   اين عالقه مند  پري دخترم   ؛  ديگر ها  از  بيشتر پيشتر و... ـ !  نيايد ؟  يادم  بود چطور ممكن  ـ   يادم آمد ها ؛
 ،   بود  هم  زور د ،   ما  بو خود  از آمد ،  هم  خواستگار  به  او   كه  بود   روز  شب و  درين. شد   معنوي   هاي   ميراث كهنه و

  . نداشت   هم  يك ذره  بدي
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   : كه برايش گفت   بگويم  ؛  مادرش  يگان كلمه   ني  و  نداشتم  هان  قدرت من 
 زيبايي و  عمر شود ؛   مي  پيدا  پشتش هزار گپ  اال د و برو خود  بخت ء زود تر خانه  بهتر است كه   دختر درين شرايط ؛

   :  گفت و موزه كرد  يك   در  را دو پا  نمي آيد ولي اين دختر   خواستگار امروز ؛  فردا است  ؛ كوتاه   هم  جذابيت  دختر
 مي  دم  كه چه  مي بافند  و چهمر  كار ديگر  نمي كنم  ،  بال  به پس جامعه و  نكنم  هيچ را  تعبير  خود   تا خواب  پدر

  .  تراشند 
 نشد ،  عالمي از كتاب    چيزي كسي و  قصهء   به  نزد ، رأي  سر كس    دوام  داشت ؛  او  خواستكاري سال كه در يك 

  . اد ميد برادرش    بعد  به  من  و   ؛ را كه الزم  مي ديد ند و آنهايي خوا مي   مختلف  پيدا كرد  ،  اول خودش  هاي
 خاك و  .شدند    محالت  متروكه   و  بسته كرده  ؛  وارد  تهكاوي ها    ها را پوز  ديدم  خواهر  و  برادر ؛  روز تا كه  يك 
 الماري  بين   احتياط   با را  چيز ها   ساير  و  جدا كردند   يكسو  بود ؛  استفاده  قابل آنچه كه  و  قديمه  ستردند  گرد را  از آثار

  . جابجا  نمودند  شيشه اي  اي ه
   بوسيده مرا  دست  روي  و؛  در آغوش گرفت    مرا نمي گنجيد ،  پيراهن   به  از شادماني  ؛ روز ديگر آمد يك  پري 
  : رفت ؛ گفت 
آنرا   ي توانم  هيچ  ـ  تا كه  م كه نكنم  مرگ  نام  ترا  سبك  نكنم  ـ  سبك    تا  دم  كه يك قول  برايت  مي دهم !  پدر 

  . با  عظمت  بسازم   بلند و
.  ننمايي   من  به راجع    بد   من عجله  نكني  و گمان به  قضاوت  نسبت    كه  در  بده  من  به هم  خودت   يك قول ؛  ولي
   بر  صدا   هم   اين  از  پس و آمده   بر  نه  صدا هيچوقت   دست   يك  از .انجام  مي شود   دست    دو كنم  ؛  با مي  من  كاري كه
  . نمي آيد 

  با ؛   برخاست كنيم  نشست و  همديگر   با  مجبوريم  ما .  است   مرد راه  در اين  همراهم ولي   نمي كنم  من شوهر
   !  نمائيم كار و   فكر  همديكر

  هر نظرش  مورد  ايش بگويم  مرد بر در دلم  مي گشت كه.   بود   كه خواهد  مرد  نداشتم  بپرسم كه آن حتي قدرت 
 اين دختر گفتن چنين سخن ها   اما  به.   گردد     بسته  بيخرد  مردمِ  تا  دهن شود   شوهرش  رسماً است    هست ؛  بهتر كسي

   :  حل كرد مرا مشكل  اندكي  خودش .  ممكن  نبود  
   مغز برايم حل كرد و بودي ؛  بيرون كشيده  دفتر   آن  از  كه را  سه هزار ساله   سؤال كه است  چنان كسي   منظورم 

  و !   ندارد  وجود نشان دادن  براي   مثالش  كه داد  انكشاف   اندازه اي   به   نبود  ؛  ناگهان هم  اندازه  يك  تربوز  به  كه  مرا
  : كرد   تقاضا

  !  صورت حلش  را  بياورم مي گذارم  كه  بده  ؛  شرط   من   به  هم  را   پرسش هاي ديگر 
  !و آورد ... 

   . شد ما   خانهء  دختر سلطان اين  بعد   به  از آن روز
  :  داد  ادامه  سخنانش   به  كنده كنده و مشكل   بسيار   به گشت و  تر  رسيد ؛  متشنج  اينجا پدر پري  چون  به
   فاميل همين است كه  تصميم او  و  من و اولين. ي شود اجرا  م كه  مي بيني  امر سلطاني است كه  تمام  اين چيز ها 

را وسيع  دامنه اش   و   بتوانيم  نوبتي اش سازيم  اگر نمائيم  و  احيا   داشته ؛  ما وجود  در فاميل را كه   مناظرهسنت چند قرنهء
 خود   است كه آهسته آهسته   قرار و است پري   همراه  همگام  و همان   اول   در قدم  مناظره  اين  يك طرف .برويم   ساخته 

   !  شود  هم  وارد صحنه او
   :  رسيد ؛ گفت  اينجا به قاضي چون 

   رسيديم ؟ تصاميم  چه   به ما  كه  يك تنفس مي كنيم  ؛  يك چاي  مي نوشيم  و  بعد  برايت خواهم گفت
  
  
  
  



 97 

   ؛69 زينهء
  : دل مادر  و  پنهاني ترين  سوز ها  و  راز ها 

  
  

ياد و خاطرهء سردار مندرجات اين زينه و پردازش هاي مربوط به شخصيت مادر پري ؛ درين مجموعه را به 
استثنايي شهيد محمد داؤد خان مؤسس جمهوريت و نخستين رئيس جمهور كشور اهداء ميدارم  كه يكي از خدمات 

و مادران و گشودن باب تعليم و تعلم به از زنان » رفع حجاب « سترگ تاريخي اش براي آدميزاده گان افغانستان 
  .روي آنان ؛  پس از كوشش ناكام ساخته شدهء  امان اهللا خان در  زمينه  مي باشد 

  

  : قاضي خيلي خوش  شد و گفت .   را  به  قاضي داد   مادرم آمد  و  گزارش مأموريت خود در وقفهء تنفس ؛ 
 همين طور   باقي مانده را هم چيز هاي.  شاهكار كردي   ني ؛ كه  كار! نمي شناسي  ديدي كه گفته بودم  تو ؛ خودت را

   :  بگو  تسليي خانم كوچك تسكين و براي   بار كه رفتي  اين. درست كرده  مي روي  
  ه ب انشاءاهللا.   شود    نمي  دريغ  تو  از باشد ؛  پسر اندر من ـ   تو  قول  به يا  من ـ   پسر و  در قدرت قاضي  هرچه

  ! نزن  رأي  فلك  سرِ.  كن   استراحت   درست    و غذا  بخور  باش ؛  درست   داشته  مي رسي ؛  فقط كمي حوصله مرادت
  نمي گويد   زور  تو   به  كس  استي ؛ مهمان قبول كن كه آنجا  يك   پس از اين ؛   بده كه اطمينان  من  برايش  از طرف

   !   ندارد غرض و 
   : قاضي گفت برود كه  خير كرد  ؛  مي خواست  بيرون   قاضي  احترام  و  دعاي    براي مادرم
برايش  دعا  !    مي برم  پيشت  از  را  بچه ات  شبانه روز  سه  براي.  جزاي كالن ديگر  برايت  مي دهم   يك  ! خواهر 

  : مادرم گفت !  بده  
 مريض  تنها  مي   تا  سياه  سر  و  يك طفل  خدا  دو   دشت اريم  و  درين  ند  ؛  ما  مرد باز....   ؟  است خيريت چرا  ؛ 

   ! مانيم
  :  قاضي ستيز گفت 

   ! خواهركم
  .مي بيني     باز  !!! سعادت است   و  بركت   و خيريت  بگير ؛   بلند  را  سرت  

  فاميلش مهمان  و  تقاضا كن كه همين سه از اقارب  اعتماديي خود كسي را  با!  چاره كن   تان  يك    براي دل پريي
   ! را  من  ميدهم مهماني شان  خرچ  .   تان  باشند  همراه شبانه روز 

  :  مادرم گفت  
 بچه  هم  خودت    پدر  حاال كه !اختيار داري قاضي صاحب ! ...  ؟  است راهي كدام  طرف  خدا خير كند  ؛  اين دنيا 

  !هستي 
  :  ستيز گفت  م  اتاق را  ترك  نمود  ؛  قاضي اينكه  مادر  از پس

 شهر   از مي شناسم ؛  افراد  دعوت كرده است ؛  اكثراً  را  كه كساني .  مدعوين حاجي اول  را  مرور  نمودم   شب  ليست
  هنوز شده ولي    ها  نوشته  هم كارت سه زنهء  ما همنشين   باشد ؛  به حاجي طاؤوس و  متناسب  مي  قشالق ها  با  هم  و

 باشند  ؛  افزوده  بود   شركت داشته در مناظره ديده  بود ؛   دعوت نامهء كساني كه الزم  به  حاجي اول   .  بود  نشده فرستاده
  ! مناظره  هم  هست ؛  با  شركت خود  در مناظره  ما را  سرفراز كنيد ؛    هنگام تا  شب  از ظهر  كه  بعد

؛  )  نمودم  اضافه كه ( نفر ديگر  چند و   قاضيي محكمه ت  حاجي طاؤوس ، ولسوال ،  در كار الت اين جم من خواستم كه
  نمي  كه  شب  پنجشبه  منزلش آمده معذرت خواستم  دعوت  از حاجي طاؤوس  برندهء كارت  ذريعهء  هم  درج  گردد  و 

  ! توانيم 
   .  تصاميم  گرفتيم بعد روي  شيوه  و  ترتيب آغاز  و  پيشبرد  مناظره 
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 يك  در پري  از . نگو كه  تمام  جريان  مكالمات  و  تصاميم  ما را  پري  و  مادرش از اتاق  پهلويي  تعقيب  مي نمودند 
   :  ميگفت .  اعتراض آميزي آمد  پيام مورد 

خواهش مي كند كه چنان    و  او به حيث محور اساسيي مناظره خواهد  افتاد )  تو ... ( سرِ  سايه يك  صورت   در چنان 
   ! نشود

  حاجي اول  اجازه   از  دو دختر  هر   و آنگاه  مادر . داديم    تغيير  را شيوه :  ديدم  دقيق  و  درست  مي گويد  
  . آمدند   كه  براي چند  دقيقه  داخل  بيايند  و خواستند

  !فرزند  و  مخصوصاً  دختر  مادر است  تا  پدر  پيش  فكر  مي كردم  ؛  سازندهء  اول  شخصيت   از   من
 انديشمند   زنان مردان و  مخصوصاً  و  زن  و  مرد  ؛  بگويم  چه .   است  مي كرده  من كار  شد كه كلهء ثابت عمالً  برايم  

  »!  ايستاده است پشت سر  هر مرد  مؤفق  يگ زن  بزرگ«   اند كه   اند  و  بيهوده  نگفته  هم مكملِ و  با  شخصيت 
  در را  چيز  رها  كنيم  و  هر  ؛  خالصه  يا آورده شده   و  به  پيام هاي كه  گفته شده گپ هايي كه    دنيا را  به اما  اگر

   ما مي روند  و  مي گذرند ؛  مگر  هايش   موج  مرور آب  و نكنيم  ؛  به خاص  متعلق  به خودش ؛  تحقيق  و  مطالعهء  هر زمان 
  !  دريا  بر جا  مي مانيم   تهء مانند  سنگ  و  لوش

  ! چنانكه  بر جا  مانده ايم 
   .   بد ترين  هايش  بحث  نمي كنيم   از اين  بدتر ها  وخوب  ؛  حاال  پيرامون 

  مرد  هم  زن  ها ست ؛  زن ترين  در عين اين كه!  زن  يك  شق سوم  است  و  مادر پري  بين  مرد  كه   نظرم آمد  به
  !هست 

  . نه  مردك ميگويم ؛  !  مرد 
  :  مراسم ؛ گفت  ضمن خوش آمديد  و  قدرداني  از كمك هايم  در  رتق و فتق .   اول ؛  هوش  مرا  پراند   از كالم

  : را  مي گويم   تان هر دوي !   ببخشيد   بسيار  ببخشيد ؛
  به   غريب  بايد  نوجوان  هم  يك آخر.  نكنيم  ؛  هستيد    چه كنيم  و  چهكي نمانده  و كي مانده  و   در فكر    همه اش

 دشمنيي  هزار تا  نامرد آدمخوار قرار    حسد و كينه و  رشك و شود  ؛  مورد  بدبيني و  نشان  ناكس  انگشت  كس و  صد ها
  . بگيرد 

 شاد و   تان  ياد كردن  يكان كس از  از كالم  و  يك كس نان ؛  كس از شما  شايد  يگان چيزي  فايده و حاصل كنيد ؛  يك 
 را  به  ميان  بكشد  ؛  باطل   سخن حق  كه  شد ؛  مخصوصاً  او رده  ؛  كي خوش خواهد م  او  مادر شود  ؛  مگر از شكر گذار 
  .سازد   را  فاش   ها  و  عمل ها  و  ناحق  بودن  مقام ها  و  امتيازات  شان بودن  فكر

   :  قسمت  به  پري  هم  اشاره  نموده  افزود مادر ؛  درين
 همين است ؟ همين  گپ.  مثل  يك  بره  قرباني كنيد   را  مي شود كه  او   مي پرسم  ؛  دلتان  تان  تاي  از هر سه  من

  !شود ؟  نمي  همين نتيجه!  نيست ؟
   من  ولي . قربان  پري كند   را  شايد  حاضر است كه خود  ؛  او استند   خوب  ميدانم  پري  و  او ؛  از كودكي  دوست  هم

   : ميگويم  مادر   يك از دل
  ؟! را  در گردنش  بگذاريد   كارد  كدام  حق  مي خواهيد   ايد  و  به  را  چند  خريده  شما  اين  برهء قرباني

  . ميكند   سينهء  من هست  ؛  مرا خبر   در  مادر كه  به  من نگويد  ـ  دل شدم  ـ  اگر  هم كس  من خبر 
  ! است   دست داده  خوراك  و  هوش  و حواس خود را  از و  شده  ؛  خواب   حاال  بي سر اين طفلك  همين

  نمي تواند    گفته  پري چيزي روي  يك ارزش  بند  مانده  و  مخصوصاً  به  به... مردانه گي  غرورِ   به عشق ،  به وفا ،  به 
   !  استم من ؛  مادر.  مي شنوم   را  من فرياد  او  ليكن .   كم  نمي آورد    خود را؛ 

 در آن كم  و     از صداي  ناله هاي  او  فقط يكيش  را  برايتان  ميگويم  ؛  سعئ  ميكنم  چيزي؛ طاقت داريد گوش كنيد  
   :   نكنم زياد  هم
   ساخت ؟ چه خواهي و ساختي    چه   من  تو از ! آه  ؛  اي پري « 

   نميكند ؟ شهوات  دخترانه  نمي بلعد  ،  غرق را  ؛  چرا  هوس ها و  اين تو 
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 بگيري   كام  از دنيا  از خود و  شاهزاده   يك  قصر  به  شود و  جواهر  در طال و  نيستي كه سراپايت  غرق فكر آن به   چرا 
  !كام  ببخشي  ؟؟  ديگري  هم  و  به

   ؟ست   سؤال ها  و  پرسش ها  نو  و  هاي كهنه و  غمت كتاب   همه  هم و
  !است  و آنهم  به وسيلهء من »  مناظره «  غمت  همه  هم و

 در چنبرهء گرگان خون   هستي و آنان رمه گوسفندان  يك  در ميان  تو  سال ها  پيش قاري جنتي  به  من گفته بود ؛
سازي ؛  مگر خود  توسط  رهايي  از چنگال گرگان آماده   براي  نبرد  نجات و  دان راآشام  اسير اند  ؛  تو  نمي تواني گوسفن

  .  گرگان  لقمه لقمه  مي شوي 
  ! دم  نزن  مگر... بدان فكر كن ،  گفته بود  ؛  برو  فقط  بخوان  ،  

  ! عزيز من 
مي خوانيم  ،     تو را  ارضا  نمي كند ،  فقط  است  ؛  بيا  اگر راه  ديگري  براي زنده گي كردن  ؛  همين سخن خردمندانه

  !! مي اندوزيم  ولي  دم  نمي زنيم  مي شناسيم  ،  دانش
 بالهت  و    لئامت  و  حماقت  و  سفاهت و  ريا  و خباثت  و  در آسمان ـ دروغ  و  هم  زمين و  در  ما چه  در دنيا ـ  هم به
  !حكومت  ميكند ؟ شرارت 

   ماندن  وااليم  نيستي ؟ مي دانم ...  اما 
 انسانيت  حكم زنده گي است ؛   زيبايي و  حكم  كائينات است ؛  حكم  است ؛  هستي حكم   تو   حكم  ؛ مي بينم ؛  مي بينم 
  »!  است   زمان است  ؛  حكم
*  

   . پري طاقت  نياورد  و  اشك ريزان  از اتاق خارج  شد
   :   از خانمش  پرسيد  بعد  ورفت  سكوت  حاجي اول  هم  لحظاتي  به 

   كي گفت ؟ را  به  تو  اين سخن ها 
  : داشت   خانم  با  قاطعيت  ابراز 

  :   پيش جواب  دادم   از  پيش  اين سؤال را من
  دل مادر ؛ 

  !شكر ؛  وظيفهء خود را  به  درستي اجرا  مي كند  دليكه كه  در سينه  دارم  و 
ترس   از   را  هم  مي يابيد كه من  سوزنده ؛  اين قوغ هاي آتش و هاي سرخ  ر از آن حرف غي:   سينهء مرا  پاره كنيد  

  :پري  پنهان كرده  بودم  
   : او  به  پري  ـ  به خود  پري  نه  به خيال  پري  ـ  مي گويد

 يعني  كه  ؛  اين اك  ضرورت  دارند  و  به  تري و » كودين «  به    برادر  من  مريض اند  ،  فقط  ما  مانند  مردم  تمام... « 
  !  خواهد ُكشت  نه  تنها  بيهوده  مي باشد كه  مردم  را حقيقت    علم  و  بيهوده  است  ؛»  مناظره « 

  !  من   ملكوتيي محبوب ! پري جان 
 چار  روز  زنده گي  كنند  شده  ؛ گوسفند  هم كه  بگذار ؛  حاال  كه  اين  مردم  به  دنيا  آمده اند  و لو  به گونه   !!«  

  : هست   شان  هم هاي  راه  مكتب  هستي ؛ آب  و  سپيدار   ؛  غير از قلب  من  و آفريده گار  ضجهء ديگر  او  اين شاهد و 
  ! دارم  ذوب  مي شوم  ؛ من كه دارم  مي ميرم  من كه... « 

  !محبوب من 
مي دانستي  يا  نه ؟ آن زهر   را  نازنين اين  بوده ؛ آيا  تو  به زهر ؛ آلوده  بودي   برايم  نوشانيده شربتي كه  شراب و  

  ! است    را آغاز كرده حاال  اثر خود
   لب اين جوي  من خواستي مي  شايد  . دارم   ايمان بي مثالت   با شكوه و به عشق قداستت و   نجابت و   به و  تو  به

  !  بكشم   قامت  باره  ها  دو  اين سپيدار  در قطار شوم  و  بميرم  و  شايد  به  سپيداري  مبدل
در تو  تمامي  لذات  و  معاني  و  رنگ ها  و آهنگ هاي  زنده گي  را  يافتم  ؛  حاال  اين ؛  شايد كدام  گام   !   محبوبم

  ! اي خود  تبريك  و  تهنيت  ميگويم  را  بر  مي كنم  و  همين  را  باور همين.   است    مقام  ديگر ديگر ،  منزل ديگر  و
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  » !  نكند   هم  هرگز  تجربه كنون  بني بشري  تجربه  نكرده   و  شايد  را  تا  چنين سعادتي
  ! .....زن  بس كن :   مانند كودكي  به گريه  افتاد و گفت   حاجي اول

واح مقدس  يك راه حل براي اين مشكل  هم  به  ما  عقل من كه كار نميكند ؛  تا فردا  انشاءاهللا  همان  ار.   باشد   حاال
   .  پاك  و  مقدس است نيت  من  و  دخترم .  نشان خواهند  داد  

  !  است  حق  و حقيقت  و  براي كمال انسانيت شرف  مردم  ؛  براي  اعالي   ارتقاي  شأن  و   براي  بهبود  حال  و
   از اتاق  بيرون  و گفت» شب  به  خير « ي  با  وضع  انديشمندانه اي  به  من  پر مادر  حاجي اول ؛  سخنان ز اين   ا پس

  .شد 
 مادرش   به گريستن شروع كرد ؛  غالباً خود را  به گردن شنيدم  كه زار زار.   دروازه  بوده   به نظرم آمد كه  پري عقب

  :  ميگفت   بود  و  انداخته
  !  من  مادر من ؛ خداي ! مادر 

 نياكان ؛  به حكم انسانيت  به  جنگ  پليدي  و  ما  به حكم.  نكن   ضعيف   ما را   مهربانت ؛  ارادهء  نازك و ن قلب اي با
  !من  و  عزيز  مرا  قهرمان  بخواه  و  قهرمان  ببين .  رويم   ناداني  و حيوان منشي  مي 

 با   با  پرسش ،  با سؤال  ،  با  انديشه ، ر  دارد ،  انسانيت نمي شويم  ؛  انسانيت  مبارزه  كا ما  تسليم  يك  مشت  جانور
   !  مي آيد  نه  با  تقليد  ميمونوار  و  مانند  خر  در گل ماندن به  دست  يافتن ،  با كشف كردن  و  شناختن   و كاويدن 

  !   نساز   ضعيف  لطفاًٌ  ما را ! ما را  بسته كن  من  و آن  محبوب  مرا  قوت  قلب  بده  ؛  كمر هاي  مادر جان ؛ 
 قدر   ايم  ؛  همين  دور افتاده  از انسانيت . رسيده  بودند  ،  دور افتاده ايم  بسيار ؛  از جايي كه  نياكان ما   بسيار  بسيار

  ! ... شود   هايمان  دراز  ها  و گوش  شاخ  و  دم  بكشيم  ،  پشم  است كه مانده
   !  افتاد گريه  به  مادرش هم 

   از  را  كه  روي حقيقت  ميخواستم  يك فقط  نيست ؛    شما  كردن  من ضعيف   مقصد  باش ؛ آرام !  من     دانشور  دختر
  سرِ   !  مي شويد  قوي تر  ،  به حساب آوريد  و  را كه  بدانيد  شيرين  تلخ  و  همه چيز.   بسازم    روشن  مانده  ؛  دور نظر تان

  !ببخش   زياده روي كرده  باشم  ؛  مرا  م  اگر ه اين
   .   كنيد  را  تسخير  كه آسمان ها  آرزو  و  دعا  مي كنم   !  دخترم

  ! ضعيف  و  ناتوان  مي سازد  هم آدم  را  بيخوابي .   برو  ؛  آرام  بخواب   اكنون!   جان مادر
  
  
  
  

   ؛70 زينهء
 ؟!نيازي در عشق  و در ماوراي عشق 

  
هم  ميخواستم  با  ؛   عجله داخل خانه اش كردم   به . بود  پري برادر  برآمدم  ؛  يار دبستاني ام ؛ .   شد    دروازه تكتك 
به   در عوض   شدم  و مانع  شدت   به . ببوسد   خواست آنرا  پيش كردم  سويش   به را دستم   چون   ؛ كنيم  مصافحه  دست داده

   .  بيشتر  به خود  مي كشد  را  بيشتر  بر خود  مي فشارم  يا  او  مرا او  من  كه  شد  هميده  نميدرست  ف.  آغوشش گرفتم  
باشم  اما  اينك   ديده   نم   پر  را  او  چشم  نداشت كه سابقه.  را  يافته ايم    پس از ده سال همديگر  چنان مي نمود كه

  !بلند  ميگريست   به آواز  مي گريست  ؛  حتي
 او    چهرهء رنگ  جلد  ناگهان  متوجه  تفاوت  . پاك كردم    رخسارش  از  اشك ها را  بوسيدم  و را  ابروانش  شمان وچ
 به  متمايل درست  بر عكس سيماي پري كه سبزهء   بود ؛   سرمه اي  به متمايل چهرهء يار دبستاني ام  سبزهء .  شدم   با  پري 

  ! گالبي است 
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  :گفت  
  ...صاحب  ؛  هست ؟  قاضي 

   :   داشت ابراز .   شدند  چشم  چشم  به  دو هر .    بود  شده اتاق  بيرون   از   تا  اين  وقت  قاضي
 هاي مؤظف   به نفر  نشان دهم  و را  تان  لطفا  با  هم  بيائيد  ؛  من يكمرتبه اتاق مخصوص  شده است  حويلي آماده

  . تان كنم  معرفيي 
  :  گفت  من  به قاضي

   !  مي رويم  بخير  بگير ؛  خود با  بيايد ؛   كارت به  ها  روز  درين   ضروري كه  چيز  كدام  ياد داشت و  كتابچهء
   : صدا كرده  گفت  ؛  مادرم  را   بلند با آواز

  !را  دعا  بده  را  بيار  و  ما   خواهر  قرآن شريف 
  :  به خواهرم  نيز گفت  مادرم آمد و

  !  بياور  هلچه آب يك د
   :  گذشتاند  و گفت شريف قرآن   زير   ما را  از  اينكه مادرم  پس از

  :  از قاضي  پرسيد  . كند   خداوند  به روي حبيبش  پوره  ؛ نيك كه  داريد  مراد  و  مقصد  برويد ؛  هر    بخير
  !مزار شريف  مي رويد  نباشد ؛  انشاء اهللا  مالل 

   : گفت هزد  قاضي لبخند 
  !  بخوريم   مي رويم  كه شبانه  بتوانيم  با  شما  يك  برابر نان آنقدر دور

  :  گفت  نگرفت  ؛ را  مطلب  مانند آنكه  مادرم 
  !  تان  به  همراه خدا   باشيد ؛   خوب  هرجا كه
  : كرد   قاضي تصريح

!  ؛  اوال د ها  و  مهمان ها را  يك  برابر عزت كني  را  مي آورد ؛  خودت     پسانتر كسي  برايت  مصرف  مهمانداري  ها
  ! تان  مهمان  قاضي ستيز  هستيد  كه  نيست  ؛  كل كم گپ 

  : مادرم گفت  
 كمي گوشه گرفته  بود ؛   خود را شد كه  و  تازه آنگاه  متوجه  برادر  پري .   شوم    فاضل خود  صدقهء  سر  برادر عالم  و

  شان  هاي  دسترخوان   نان ها  و  از  پري  و  از  مادرش و  نمايد ؛  از  پرسي  احوال  سالمش ؛  با  او ل پس از قبو مي خواست
  : گفت   پري  برادر  ؛ ولي  كند ياد 

  !  تان   بينمِ  مي  تان  مي آيم  و  سير  دست بوسيي به پسانتر  من 
  ! هاي مان آب  پاشيد  قدم  عافيت  در جاي   با سفر تبرك و آرزوي  شگون   رسم  مادرم  به.   حركت كرديم  

 شايد   حويلي كه.  مادرش  برد  پري  ما را  به همان حويليي  خالهء برادر .   رفتيم  ه  زنان را  متر قدم400 از  چيزي كم
مختصراً رنگ آميزي   .    حتي حوض آب  داشت و  اتاق هاي متعدد  و  صفه ها  و  درخت ها   مساحت  و يك  جريب  از  بيشتر
  .  بود   شده  هم

 شباروزيي  ما  مؤظف  نموده  ؛    ما  استقبال كردند  و  برادر  پري آتان  را  به  خدمت  از نفر خدمتگار  و آشپز دو 
   : خطاب  به  قاضي گفت

 مزاحمت    براي شما حويليرفت ها  در  به خاطريكه آمد و   . از فردا  عصر آمدن  بگيرند   شايد  بعضي از مهمان ها
  نداشته   اگر مالحظه اي  ديديم ؛ شما الزم  براي   است ؛ دارد ؛ و گوشه  تمام  ملحقات را   اين اتاق را كه ايجاد  نكند  ؛  ما

  .  شما  بيايد   به اتاق  ندارد  ؛  بدون كسب اجازه  هيچكس حق .  كليد هايش  هم  اين   .  مهرباني كنيد باشيد ؛
  :  قاضي گفت  

  ! نمي شود ؟  اين  بهتر كردي  ؛  از كار  از دل  من  بالكل ائ  بركت  ببيني ؛  تو 
 مي باشد ؛  مسلح دانستيم  ما  محافظي كه فقط   بعد   ساعت  دو   تاكيداتي نمود و  مؤظفان باز  به من ؛ ي يار دبستاني 

   !  ساخت  ما  توظيف در اتاق در عقب  آورد و 
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هنوز   بوديم  و   مالقات استثنايي خود را كرده  پري  باهم آخرين  نزديكي ها  من  و  بود  كه  در همين  همان اتاقي اين
  . اثيري  بود   لطيف  و خاطرات  شيرين  و  در آن  غرق

  : به خود گفتم  
  ؟! نيست  در كار كه  تعمدي ... من   در انتخاب اين اتاق  براي 

  همچون آغوش معشوقه  برايم  نوازش مي گرد و   مرا تعمدي ؛ روح يا   بود   شده  برگزيده دفي تصا اين اتاق اگر
  ! دلنواز  بود  مهربان  و  پرعطوفت  و

  : قاضي ستيز گفت  
مي    شروع  از همين جا  در مورد خودت كشانيد كه را  به اتخاذ  يك سلسله  تدابير  پري ؛  باالخره  همهء  ما  خرد  مادر

روحي   و   برابر چنين  قلب   اشرار اين دنيا  هميشه  در . توست    همراه  داراي هوش كمياب  ؛  بزرگ و  قلب زني چنان .شود 
   ! مي آيند  در به  زانو   به زانو  در آمده اند  و
  :  افزود    و شوخي كنان

  ؟!مادرش  يا   دوستت  دارد    پري  بيشتر  ت فكر خود ديدم  ؛  به به  تو   را  نسبت    پري  مادر  من  محبت
   : شوخي كنم  ؛  گفتم هم خواستم  من

  ! پري   مادرش ؛  اما  به  طفيل 
   :   زمزمه كرده رفت قاضي مانند  يك  سرايندهء شوقي

  ليلي را خليفه ؛ كاين تويي ؟                  كز  تو   شد  مجنون   پريشان  و  غوي ؟:  گفت  
  چون تو مجنون نيستي ! خاموش: يگر خوبان  تو  افزون   نيستي                      گفت از  د

   :  جدي گشت  و گفت  زمزمه اش ؛ بعد از ختم
  !  پري   ليلي است  ؛  نه  اينجا  سرِ  مي بخشي ؛  گپ مرا

 تنها  در   نه پري   با شكوه پر شور و   بزرگ و روح ولي معنويت و .   يك زن  و  يك عشق متعارف است   ليلي فقط  نماد
 در  يك آغاز  بر نخورده ام  ؛  پري  روايت آن  به واقعيت و   يا  من  نشده است كنون ديده  زن عالم  تا  در هيچ  نبوده كه ليلي

؛ آن  شد  آغاز خواهد  پيامبران  زن ء كس نمي دانست  ؛  دوره   اما  ختم كرد ؛  را  مرد  پيامبران سلسله  خدا  بشريت است ؛
  ! بي نهايت عالي  كيفيت هم  با 

  :گفتم  
  ! باشيم كافيست   در حد خود  ما  همين كه . ارادهء خدا را  به خودش  بگذاريم     قاضي صاحب  ؛ كار و

   : قاضي جداً مخالفت كرد
اين تصور عوامانه است  ؛ . يگر تصور مي كني خدا جداست  و  داخل يك حدود  ديگر  و  ما ميان حدود و ديوار هاي د

  !  است   نگنجيده  من  در عقل  ابداً  پنداشتن  جدا  از  هستي خدا را 
  ذره يك  براي ده هزارمِ    و  لمحه  يك براي ده هزارمِ  كه   مجردي  به   .  برايت گفتم اَبر نيرواز  هست ،  يادت 
  ! نخورد  هم  مي خورد  و  معنا  ندارد كه  به  هم   هستي  به  شود  ؛  همه چيز  نيرو ها  قطع   ساير  ازابر نيرو رابطهء اين 

   ؟ كرده ايد  صبحانه  نوش جان   تنوعي آوردند  و  پرسيدند كه رنگين  و  پر  پطنوس  چاي  و 
  :قاضي گفت 

  !  ايم   نخورده  چيزي  بوديم كه  حدي مصروف  به   خيال ميكنم  ما
  : شخص مؤظف گفت  

  . و آورد .  به چشم  ؛  فوراً  برايتان كباب  مي آورم  
  :قاضي پس از صرف صبحانه گفت 

ميخواهي  تو  هم   ميكنم  و  اگر  استراحت   كمي   اجازه ات به .   ام  نخوابيده درست   شب  شود كه  معلوم  مي
   !  بكوئيم سخن  در باره اش   است كه زياد  مطالب  استراحت كن  ؛  بعد

  ! بوديم  بعد از ظهر خوابيده  2حواليي   صبح  تا 10ساعت     از  كم  ؛  ني كه  ما هردوي
  :گفت  و   تعجب كرد   ابراز  بود ؛ ظهر كرده  قبل از   خواب طوالني ايكه  از  از صرف  غذاي چاشت قاضي  ستيز  پس
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  كه بيايم   مادرش   پري و  از دل ن صورت  بايدبودم  ؛  دري كردم  شب خوابيده ام  چنين بيخواب   مي تصور  من كه 
   : باشند   خوابيده  حتي لحظه اي  نمي كنم فكر

 حاجي اول آن    درب  ضربه زدند ؛ به  نشسته  بودند ؛   منتظر  به وضوح  ؛ آنان كه  را خوانديم  نماز صبح پس از اينكه
  :  گفت   را گشود  و  با  ديدن دختر  و  مادر او

   هستيد ؟  ناراحت اينقدر چرا  ؛   است   چه گپ  باز
  :  مخاطبم  ساخت  من  كرد و  به رو .  نداشت   پاسخي وجود   شايد  . نداد  را   شوهرش پاسخ پري  مادر 

مي كنيم  و   بگيري ؛ ما  ديگر كمك  ها را   بالت   شبانه روز زير  سه در همين  بچه را   مي تواني همين ! قاضي صاحب 
  .   مي نمائيم  براي آينده اش عليحده  فكر

 من از قبل هم  به  همين ضرورت  پئ  .شما  كامالً  بيغم  باشيد   اطمينان دادم  كه  رسيدم  و من  به  اعماق قلب آنان 
   . شد نخواهد   دلبند  شما خيانت  نفس دارم  مويي از آن تا  من .   بودم    كرده  را برده  و  فكر خود

 ديگر اشكي ندارد ـ آمد و دستان مرا   مي شد  معلوم   حرف و كالم  و حتي بدون هيچ  اشكي ـ چون  بي هيچ پري
  : گفت   بوسيد و

 شده ؛   سپرده اكنون  به  شما  چيز انسانيت ـ  امانتي است كه  كنيد  همه  مي  اكر قبول ـ  ما  همه چيز !  قاضي صاحب 
  !  مواظبت كنيد    او   از ـ عقل  مرا  بيدار كرد  مادرم  م  ـ  امشب خواهش ميكن مي كنم  ؛   آرزو 

 است  ؛  من اگر   هوس خود اين ؛  به غم  عشق  و   پدرم  خواهيد گفت  كه  و شما   سخت است  ؛ حاال  چقدر!  خدايا  
  اگر  باالتر از ديگران  دارم ؛  ه چيز هم نميتوانم  دروغ گفته   نمي گويم ؛  دروغ  نه  ـ داشتم  مي  شهوت هوس و عشق و 
  را  از خود  شدهء  اجداد    قطع  اين است كه راه  گپ.  نيست    گپِ آن  حاال  مگر   ندارم  ـ  از آنان كمتر ؛   باشم  نداشته

   .   است او  همين  وسيلهء وصل.  يكجا  وصل كنيم  
 من ميدانم   . بگيريد   بال خود  را زير  مي كنم ؛  او  عذر تان  خوداجداد  خود ؛  از طرف  اجداد   از طرف   تان براي

 جان  من!   چنين است  شكر كه  كه  به  شما  چپ  سيل كرده  بتواند  و  خدا را  موجودي  وجود  ندارد درين كوه  و  دره آنطور 
  !دا  مي سپارم  خ  شما  به  شما  و  به وسيلهء  را  به خود ؛  اميد خود  و  همه چيز خود

  : گفت  پدرش  هم .   دادم   برايش اطمينان  مي توانستم     هر طوريكه زدم  و  بوسه  ها   دختر  نازنين  اين  نابغه بر سر 
فكر  مي .  كامالً  آرام  كنم   را  نازك  او   لطيف و   شريف  و  نشدم  قلب  من  قادر اما!   راه  همين است  و  مادرش هم 

  ! دارد   است  ،  تشويش   است ؛  نگران هنوز كه  هنوزكنم  
  !خدايا   سخت است  چقدر

*  
 دري  قاضي  به  تشناب كه  متصل  اتاق  بود  ؛  گذشت ؛ چون  از ادامهء تشناب ؛.  نزديك  مي شد   روز  به  نماز عصر 

   .  احتماالً آنسو گذشت  بود ؛  هم  بدوي ك بيت الخالي كوچ  مي شد ؛ و  در آن ديگر  به  يك محوطهء كوچك خلوت  باز
 با   .  اتاق شد خادمان كه  در منزل شان ديده  بودمش ؛  با  تك تك دروازه  وارد   با  يكي از  درين هنگام  مادر پري

  :نگراني گفت   كمي 
  ستي ؟ تنها !   بچهء گلم 

  : دادم   پاسخ 
   !هستند  قاضي صاحب همراهم  خدا و!  نه مادر 

  . پرسي كرد   احوال برايم  دست داد و پس از آن 
بوتلي  به  اندازهء  يك گيالس معمولي ؛  يك  .  برايش اطمينان كامل دادم    بوسيدم و  از صحت خود   را دست هايش

  :  آورد و گفت بيرون  از خريطه اي  ،  است    عطر  كه  بالفاصله  دانستم را  بستهء كوچكتر  مرتبان كالنتر از آن  و  يك
 نوش جان كن ؛  براي خواب و اعصاب   بادام  تا  نيمهء يك چار مغز  شام  و صبح  به اندازه  يك  از اين معجون! بچيم
 همراه  قاشق  يكي دو   خالص است ؛  هر وقت دلت خواست   عسل دارد كه هم  مرتبان   اين  .  مؤثر است  مفيد و بسيار چيز

  .عطر   هم  اين چاي بخور و 
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 ها راستي كيسه و ليف و شامپو  و  .پيراهن تنبان گرفته  به خياط دادم  تا  فردا دوخته  برايتان  مي آورند   تكه هاي 
  .  ميكنم  روان جانپاك  تازه  هم  برايتان   دست پاك  و  صابون  و

 مي  را  ادا  نمي كنيم  ؛ فرض خود   احسانما  به  تو .  نگيري   را كم   نكني  و خود  خواهم  شرم مي  ازت   مادر مثل
  . كنيم  

  :  جواب دادم    ؟  چه  دلت مي خواهد  چه ضرورت  داري  و  ديگر ديگر!   بگو  بچيم  ؛  امر كن  ؛  شير واري 
ب ؛ راستش را بخواهيد ؛  قاضي صاح.... نميدانم چطور عرض كنم  ! ...  شما  ضرورت دارم  مادر   ديگر فقط به دعاي
  :  كرد و گفت   را  برايم  نماز حكايت  همين صبح  وقت

   .  آرام  كنم را  پري  قلب  نتوانستم  ميكنم  دادم  ؛ گمان  اطمينان   هر چه 
 پريشاني دارد ؛  لطفاً  يك قسم  او را آرام كنيد ؛    بدون قصهء قاضي صاحب  هم  يك چيزي  دلم گواهي  ميدهد كه او

مقاومت  كرده   ميكند  و  من  از خود   من اثر  در  بگذرد  ؛   بزرگ  او  روح   در خداوند است  ؛  چيزي كههاي  خوب  حكمت 
  . نمي توانم  

   :  گفتمادر  پري 
 پريشاني را   اين. م  ي را  از  او  پت  كرده  نمي توان  ما  اين است كه چيزي من  متوجه  هستم  ؛  اصالً  مشكل!  بچيم 

   .  شد ؛ كمي چرتي   احتياط  يگ  گپ  را  در  ميان  انداختم   براي  ؛  من كهنداشت 
   ! چپهء گپ خوده  هم  بسنج!  بچيم 
. شود   مي ساخته  در اجتماع   مادر ؛  از شكم  بيرون  در ؛  هست  چه  ميكنم  هر  چيست ولي فكر روح  نميدانم   من

 مي   هم  بافت خورده  به  شان  است كه روح  شده  برود  ؛ مثل آن  جوان  پخته دو   بين  محبت  دوستي و  هرچه ازين جمله ؛
    !  بدن  دو يك روح  وجود  دارد  و مي بيني    جايي كه  يكروز تا.  رود  

  به  هاي  شما  به  همديگر  بافت خورده  مي رود و اگر حاال   هست ؛ عين از سه چار ساله گي  به اينسو  روح  ياد تان
پري   بي    تو  هم  در  به اين لحاظ ميدانم  كه روح.  د    باشيد ؛  چند صباح  بعد  ميرس بدن  نرسيده مرحلهء  يك روح  در دو

  !  است   شاد  باشي ؛  پري  شاد تو.  تأثير  نيست 
  !خانه  برسم  زود تر   سرگرداني است  ؛  بايد  كالن   نام خدا !برسان   سالم  مرا   قاضي صاحب به
  

  
  

   :71 زينهء
  : درجه اي 360يك چرخش 

 

  : بر خود  نهيب زدم   شدت  تكان خوردم  و  با خارج شدن  مادر پري ؛  از اتاق ناگهان  به
  تشكر هم   يك  شرافت ؛  حتي در برابر اينهمه  صفا  و  از خود گذري ؛  عطوفت و  مهر و  در برابر اينهمه!  بد بخت 

  ؟ هستي   جدا بافتهء كدام  كارخانهء  تافته ده اي ؛  تو مار  افتادهان كدام   از  هستي  ،  تو سلطان كدام  مملكت  و نكردي  ،  ت
 مردم  ؛  تو   ناموس اين  ننگ و  بارهء حساس ترين گوهر  دختر گل و گلمهرهء مردم  ؛  در  بارهء به لحاظ خدا ؛ عين در
  !پروايي  و  بي حيايي سخن ميگويي  ؛  گه گوش فلك  نشنيده  و چشم  ستاره  نديده چنان  به  ناز  و  تبختر  و  بي 

چشمت   مي گرداني  و  پهلو    ناز بالشت  هم قبول ميكني  ،  به  تو و !!   مي كنند  آنان  در  برابر  تو  فرض خود  را  ادا
   مي سازي ؟  را  ابلهانه  خمار

  فرضِ چي ؟ حقِ چي ؟
   باشي ؟؟؟ ي كه  باالي  مردم  فرض داشته  باشي  ؛  قرض  داشته  باشي  ، حق داشته چه  هست  تو
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 به خود حق  چطور   توجه كن ؛  اصالً  تو   نسبت  اصل و  نظر كن ؛  به  روز گارت و  قواره ات  ببين ؛  به روز  به قد و
   باشي ؟  كسي ار دوشچرا  ب را  بخوري ؛  اصالً  تو   اين  ها   يك  لقمه  نان ميدهي كه
خدمتي كن ؛  هنر  و  كمال    كس آماده كني ؛   هستي ؛  از خود  شو  و  بدن اينكه  درد سري  به مردي  ؛  اگر چيزي  اگر 

  ! بده  و  شمشيرت را  نشان
 ؟   نشرماني   را  آنان  ؛  نسازي يكسان به خاك  نزني  و  تمام  اميد  و آرزوي  اينان را »  ريخ « از كجا  معلوم  كه  فردا 

گور آرام  خواهي    در گدام   و گريخت  خواهي   كجا ..! ... ؟  فايده چه... خواهي كرد   را  استفراغ   خورده  هايت آنگاه
  گرفت ؟ ؟؟

  :  گفت .  من دقيق گشت   روي  فرش  ديد  و  به قاضي ستيز  داخل اتاق شد  ؛  به اشياي  موجود
 ترسيدي ؟  اينها كه دوا ست ، عطر و  بود  چه شد ؟ كي آمده بود ؟  ترسيدي ؟  از كسي كه آمده چرا رنگت  پريده ؟

  ؟! است  عسل
   !  بزن  گپ زود! بچه 

 از ديگرگوني  ايكه   مادر پري گفتم  و  به گريه افتادم  ،  سر خود را  به  شانهء قاضي گذاشتم  و كنده كنده ؛  از آمدن 
  : در اخير افزودم   و.  قاضي ستيز  تنها  مي شنيد .  رايم  دست داد  ؛  حكايت كردم   رفتن  او  ب پس از

من حتي در مناظره  هم  ! من اينجا بوده  نمي توانم  واپس به كلبهء خود مان مي روم ! مي بخشيد !  قاضي صاحب 
   . شركت كرده  نمي توانم  ؛  يك چاره كنيد

 شما خود   ندارم  ؛ را  توانايي اش   من ! نيست  من  وقت  مگر.   بزرك است   پاك و   بسيار  مي دانم آرمان هاي آنان
 عقل  و   و  ثمرهء دانش  از  حساب  و  اميد واري  براي آنان   هم  تمام  اين آرزو  و  عمل كنيد  ؛  بدون آن من  جاي  تان  به

   !  كار شما  اين كار ؛ و شماست  اينجا  ؛  جاي .   عوضي گرفته اند    شده  ؛ آنان  مرا فراست  شما  پيدا
  : قاضي گفت  

  !بگير   چند  نفس عميق  اينجا  دراز  بكش  و  فقط 
  : ولي  قاضي مي گفت ؛ مي گرفتم   من اطاعت كردم  و  دراز كشيدم  ،  نفس هاي عميق 

  !از   بس  تر خارج  سينه  حبس كن  و  بعد آهسته در هنوز عميق ؛  هوا را 
 ديگرش قسمت كرد ؛  به   در كف دستش  ريخت و  با  كف دست قطره  را گشود  ،  چند   عطر درين  هنگام  سر  بوطل

 نزديگ كرد  ،    من  به  را بوتل عطر.   مالش داد   ريشش  دست را  به روي  و   دو  پاشيد  و آخر هم  هر  سرش  دستار شانه ها  و
  :نيم خيز شدم  ؛ گفت  

   !  بوي كن  را  اين  استراحت باش ؛  فقط نه  
زايل   را   پيشتر  تكان  استشمام كردم  ؛  تقريباً آثار  نزديك  از مخصوصاً كه  بود و  رسيده  مشامم  به از قبل نيز عطر 

  . آمد   مي سوي من  از جانب  او  به   مي كرد و  استعمال  كه  مداوماً  پري  عطر آشنايي  بود همان.  ساخت  
   ! من حلول داد  را ـ  در   ديروزين ي ؛  پري  نه  را ي امروزين  مجدداً  پري  را ـ  پري  عطر 

  :  قاضي گفت 
  چيزي فهميدي ؟ 

  !  برايم  از قديم آشناست  بلي ؛  اين عطر:  گفتم 
  : او  دوام  داد 

  !؟  سكوت كردم ! نيافتي  اما  امروز  پيامي جديد  دارد  ؛  در
:  گفتم  . ساخت  نزديك   من   به دهان  بدر آورد و  قاشقي از آن ضي معجون  را  باز كرد ،  يك اندازه  را  توسطقا

  !شود  ،  برداشت  ندارد  دلم  نمي .  كنيد    نوش جان  قاضي صاحب  ؛  خود تان
  :با  تحكمي بيسابقه گفت 
  !  من ميگويم  ؛  بخور 

  .ا خوردم ر نوعي نگراني ؛  معجون  با 
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 به  قاشق سه   پس از لحظاتي آنرا  هم گشود  ؛  دو.  سست ميكند   را  سرپوش مرتبان  عسل ديدم  قاضي توسط چاقو
   :ساخته گفت  نزديك   به من   افزود  ؛  بهم زد و  چاي گيالس ريخت ؛  بر سر آن

  چرا ؟ كالم  و چون  و   بي حرف و  بخور ؛  نشسته   حاال  اين را
   ! شايد  هم  پادشاه حاكم  و .  بود    شده  ديگر قسم ي يك قاض
را  سر   سركشي   نيرو هاي  صولت ؛  مقام  بلند  دولتي داشته باشد ؛ چه  اتوريته و  نظرم آمد  ؛  اگر او  با  اين  به

  ؟!جايشان خواهد  نشاند  و چه كار هاي  بزرگ  ديگر خواهد كرد 
   .   باالي آن ؛ خود  يك گيالس چاي ديگر گرفتم  و انديشمندانه خورده رفتم م  و نوشيد عسل را هم  با  تأني

    احترام  او به  من مي خواستم .   بود    گرمي كرده  معلوم  مي  شد و درين  هنگام  يار دبستاني ام آمد  ؛  طفلك  ذله
  : اما  قاضي گفت ... بر خيزم  و 
   !  نيستيد كه   ناديده   را  تان  يكديگر شور نخور ؛  تو 

  ! پري  پكه كرده  ميرفت   برادر  بر  يافت  و قاضي ضمن  صحبت  با  او  ؛  سيماي اوليي خود را  باز
 اين سخنان  برايم   مي بايست.  نمي شود  برخي از جانوران سخن گفتند    مي شود ،  و  شد   نه شد ، آنان از پيدا 
   .  نشنوم  سعي مي كردم  حتي بود  ؛  اما   بر انگيز  مي دلچسپ  و  سؤال

  .   چيز هايي هم خصوصي خواهند گفت دانستم.   وئ  بيرون  رفت   با  خروج  يار دبستاني ؛  قاضي هم  با
   . شوم  در كلبهء خويش گم  و گور  همه را  بخواهم  و  بودم  كه  عذر  تشنجم  كاهش يافته  بود  اما  به  همان عقيده

  :گفت .   داشت    بر لب تبسمي.  باز گشت  قاضي  
   يافتي ؟  پيام  عطر  مورد در  بود  ؛  پاسخ  سؤال  مرا   وقت كافي

  : با  مكثي گفتم    
  :  مي گويد  من  به  دارد  ؛  ولي عطر حتماً  براي  شما  پيام  ديگري 

 يا    باشي  تا  محفوظ  نگهدار سرپوشت را يا  كنون ا.   بودم كه  ترا گمراه كرده  تا  اين سرحد خطرناك رسانيدم   من
  ! مي شوي  ؟  نابود هوا كرده  و

 عميقي    به فكر را  بر رويش گذاشت  و دست خويش   كرد  ؛  هر دو  بود  ؛  دود سفيد چهره اي  سيماي قاضي كه آدم 
  !فرو  رفت 
كه قاضي درين لحظات چه مصيبت براي من  نزديك  به نيم  قرن  زمان الزم  بود تا بدانم (  

  ! )عظيمي  را  بر شانه  هايش حمل  ميكرد 
تقريباً  تنهاي غذايي كه  مادر پري  در فرداي آن  .  من ؛  شبيه  اين احساس  را  از گذشته ها  هم  كم و بيش  داشتم  

اما  همانگونه كه . لي اثرات  ديگر داشت ما  فرستاد  ؛  خوش آيند و لذت بخش بود  و خي   براي  )17زينهء ( سيالب تباهكن 
 بعدي كه  بخصوص در اين اواخر از خانهء پري  بيشتر مي آمد ؛    مي شد ؛  من  به داليل ديگر از عطاياي مادرم  ناراحت

  از منزل   مادرم  را  بخورم  نه  غذاي  شاهانهء  نازل شده  دست  پخت قاق ترجيح  مي دادم  نان خشك و .   مي شدم   ناراحت
  .پري را 

ديده  بودم  كه وقتي من  به  خانه  و  اتاق  پري  رفتم  ؛  چه نان  و  دستر خواني  براي  من آماده كرده  بودند  و چه  
 بزرگوارش  به  منزل ما  مادر  من  مي كردند  و اما  وقتي پري  ـ  محبوب  نازنين من  ـ  و   نثار  تصور معنويات فوق الطاف و 

  ! نمي توانستيم   دلكش  به آنان  پيشكش كرده  نتوانستيم  و و  يك ظرف آب سرد  درست  د  ؛  ما  حتيآم
 را  پري  و  مادر  و  پدر  و حتي  مجموعهء  اقاربش كه  ايجاد  نكرده  بودند ؛  تا  من    زمين  تفاوت آسمان  تا  تضاد و اين

  !  تسكين دهم ؟  را  رهگذر روانسوز خود  از اين درد   پا كنم  و بدانوسيله  توجيهي  دست و
 بلكه  به  ما    اقارب  پري  مستقيماً  چيزي  نبود  كه  از ما  بگيرند فاميل  و.  بر عكس قضيه  سر در گم كننده  تر  هم  بود  

پري  در .  ز  و  نعمت را رد كرد   بود كه  پري  خواستگاري  بدان خوبي  و  زيبايي  و  نا و آن گاه  اين چه معجزه اي! ميدادند 
 ؛  اينك  شايد  چند كودك   )30 زينهء  (  نمي داد  اگر آن حادثهء كنار گلبته ها روي و. را  پذيرفته  بود  واقع  اين جوان 

  !داشت  نازنين  هم 
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مي  من چه .    بودم  من هم آن حادثه را كه  سرنوشت فرشته اي  مانند  پري را  دگرگون ساخت  ؛  عمداً  نيافريده
در حالت  اغما  و  تقريباً  مرگ  مرا  مي يابد  و آثار عشقي احمقانه ـ از ديد زمانه و مردم  ـ   پري آنجا  مي آيد و  دانستم كه

  . را  در دور  و  برم  مي يابد 
آنكه  بخت آنرا داشته  مگر كم اند جوانان ديگر كه در همچو آتش ها ؛ پاك  مي سوزند و خاكستر مي شوند ؛  بدون 

  ! بيافگند  نيم نگاهي  به  ايشان حتي ) چون پري ( شعله و آتش  باشند كه  منبع  و  مصدر 
 تنها  حق و دين  و فرضي  به    من نه  مربوط است ؛ در آنچه كه  به من آنچه  بعد ها رخ داده  به  من مربوط  نيست  و 

 غرق   غرق استم  و  احسان آنان دين و رم  بلكه  تا  خرخره  و  تا  ابد  در قرض و پري  و  مادر گرامي  و  پدر شريفش  ندا
  . خواهم  ماند 
 احساسات  به لحاظ ملكوتيي پري را كه محضاً   و   من فدا كاريي عجيب  است هرگز ممكن  ساير موارد ؛ آيا   از گذشته

اصالً  ممكن است  عمر  و  شانس  .   زد ؛ جبران كنم    به هم را هانهء خود  عروسيي شا  باالخره  من ؛  نامزدي  و  بي منطق كور و
  !برايش پس داد ؟ ـ  باز گشتاند و ...  با  هنر   و لو، با  دانش  ا  قدرت  ،  ولو  بو  بخت  از دست رفتهء كس را ـ  و لو

*  
  .طيري  و  تاريخي گفت  آن عصر  و  باالخره آن شب  ؛  قاضي  ستيز  براي  من  داستان  هاي اسا

 تا 16  دور انداخته دور انداخته ؛  در البالي آن ها  از جنون ها  و  تحوالت روحيي اكثراً  غير مترقبهء جوانان در سنين 
 زبان  نياورد  و حتي تالش ميكرد  از موضوع  هرچه   بكن ، نكن  بر هيچ امر  و  نهي  و  نصيحت و .   ساله گي ؛ سخن راند  20

  !ممكن است  ؛  دور  و  دورتر  برود 
در خالل اين مدت  ؛  چندين  بار كساني  به مالقاتش آمدند ولي هيچكدام را به اتاق نياورد و در همان صحن  يا  عقب  

  . مي ديد  دروازهء حويلي  با  ايشان
خر  شب ؛ حيني كه مي خواستيم  در اوا.   موارد  پرسش  به  عمل آورم    نه عالقه داشتم كه درين  نه جرئت  و  من
  :  مرا  بگويند    احساس مي كردم كه  اگر شده  و  دراز كشيده  بوديم  ؛ كم كم  اين منظور آماده   به بخوابيم  و

   بكنم ؟ بايد چه خواهم كرد  ؛  چه مي توانم  بكنم  و چه !  مي خواهي بكن   زور  نيست ؛  برگرد  و  هرچه  بفرما  ؛  امرِ
 مي كردم  ؛  اسيرش  هستم  رها  خواهم    از خفتي كه  تصور  غروري  دست  خواهد  داد  و ا  در  اين  صورت   به  من آي

  شد ؟
  ؛  ساله ام 17 ـ 16تمام  خاطرات  و حوادث  تلخ  و  شيرين  و خوش آيند  و  بد آيند  سپري شده  در عمر 

رِ آن ها  كه  هرگز چيزي در حافظه ام  نبود و نمي توانست  ساله ام  ؛  چون از پيشت13 ـ 12ـ نه در عمر  
  ـ ؛! باشد  

  . از مقابل ديده گانم  مي گذشتند  بار بار
 بخصوص ولسوال پيشين   مادر كالن ، معلمان  مادر ،  پدر ،  از شاد كننده  هاي  نيك و   ياد واره  خيلي خيلي خاطرات و

كرد ؛  به دنبال  هم  پيش نظرم  مي    اينك در واقع چون كودكي از من مواظبت ميو آخر االمر از همين قاضي ستيز كه... 
  ...اما . آمدند 

 بود ؛ چون آسمان و زمين در   بود ؛ چون هستي بيكران  بزرگ چون  ابديت  داشتم   پري  در اين ميان آنچه  از اما ؛
  .  بود   شور انگيز و  فصول زيبا  همهء

  ! جانم  را قرباني كنم    تنم را ،  را ،  نمايم  ؛ خودم   سجده  اينهمه  برابر يست  در ن آيا  فرض! خدايا 
  حاال چه اتفاق افتاده ؟

  !  قرار دارم  مقدس عبادت  محراب   در همان  نهايتاً ؛
  ! قرار دارم  قرباني  پرشور  در همان مذبح نهايتاً ؛ 

 ساير آذين ها و زينت ها   مي كنند و  را سرمه چشمانم  باشم  ؛  انيي بهتريمي كنند  تا  قرب فربه ترم  چه فرقي ميكند ، 
  !... نظر ها آيم  را  بر من  مي بندند كه قربانيي قشنگ تري  به

 بسيار هم عالي است ؛ منتها ديگر ؛ حتي نسبت  به   ميرسم كه خوب است و  نتيجه  به همين  در نيمه هاي شب  باالخره
  !!!  نبايد  فراموشم شود عرض سپاس هم  بر گلويم  ؛  ميكشد  ؛   را  ن لحظه كارد  در آخري كسي كه
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   ؛72 زينهء
  :در آزمايشگاه  و نمايشگاه  بزرگ طبيعت 

  

اين باغ و تمامي بار و ثمر و نما و شكوه و درس و آموزش و لذت و بركت آنرا به دوست بسيار عزيز و طبيب 
  .حبيب باختري اهداء ميكنم حيدر  غالم دلسوز فاميلي ام  محترم دكتور

  

  
 بيدار  من  در  مقاومت ساز  قواي مدافعوي و  شب عمدتاً  به  دليل خردمنديي شگفت آور قاضي ستيز گه  نگذاشته است ؛

نيز  به  تر شوند و سر به طغيان بكشند ؛ به دليل معجون  و  عطر  و  عسل  و ساير خوراكه ها  و  نوشابه هاي خوب و مرغوب و  
صبحگاهان  سبگ  بر .    ؛  خواب سنگين و شيريني داشته ام  مسايلم  با  خودم را حل كنمدليل  اينكه  خود  قادر شده ام  ؛ 

  . م  ـحسابي حمام  ميكنم  و كاالي نو  و  زيبايي  مي پوش.  تشناب ؛ آب گرم  و  سرد كافي  دارد  .   مي خيزم  
بعد  با  .  ند ـ نماز  مي بيند  و  تا  ختم  نماز  فقط  تماشايم  ميك   مرا  بدانگونه  سر جاي قاضي ستيز  براي اولين بار

   : گفته  مي افزايد»  صبح خوش « لبخندي 
  !چند  دقيقه  بعد  ميرويم  به  محل كار .  را  تكميل  مي كنيم    امروز  به خير ؛  ترتيبات  براي  مناظره 

دم  دروازهء حويلي   موتري  شنيده  مي شود و   بعد آواز  قيـدقاي...   بر جا  مي مانم ؛  راضي  و  منتظر خاموش و
  .  دارد   جيپ روسي  وجود سه چهار   يك  موتر  والگاي شخصي  و  در تمام  ولسوالي مي دانم كه.  توقف  ميكند  

 پري  مادر همان خادم .  مي افتيم   به راه   و نشينيم   نسبتاً  جديد  نخودي رنگ است ؛ مي  يك جيپ در همين موتر كه
 متر مانده  به منزل شان ؛ موتر را هدايت توقف ميدهد ؛  به دوش   چند صد . ماست   همراه بود ؛ حاال  او  كه ديروز همراه

  خواهر من  كه  همصنفيي  ساله12 ـ 11لحظاتي پس يكجا  با  دخترك .   مي رود  درون يك حويلي كه خيلي مشجر است  ؛
  . مي آيد   با  پري  همو  بوده است ؛  بيرون رابط  امين  من  اكثراً  است  و

  :  بسته شيشه اي را  به  وئ  مي دهد  و  به من ميگويد   يك
  . خانه رسانيده  نزد تان  بر ميگردم   به من قاضي  صاحب را!  مهرباني كنيد   در همين جاست ؛  كار شما

 احدي را   دروازهء حويلي اخذ موقع كند ؛ دم  دهد كه   مي  بود ؛ هدايت  در اتاق  احتياطيي مابه شخصي كه محافظ
 دريافت حركات  مشكوك  با آن   در صورت  نظرش كار ميكند ؛ زير مراقبت داشته سراسر منطقه را كه  ندهد و  به  درون راه

  ! نمايد  مقابله
  هيجان است و ترس   ميكنم  ؛ حاصل جوابش حيرتي آميخته  به  چنان ي به حويلي از  دخترك  پرسش حين داخل شدن

   !كه  هنوز  تجربه  نكرده ام  
 درخت هاي   تاك و درخت و ي مختصر ولي داراي سبزه و گل و گياه و  ملحقات ساختماني حويلي داراي اتاق ها و 

   .  است  رسيده وه هامي برخي از   دارند و  ميوه  درخت ها   از خيلي  .  گوناگون است
 را  به   نفر400 -300 سه رديف   بزرگ آب ؛  صفهء دورانيي قشنگي ساخته شده كه در دو  يك حوض جانبي  در اطراف
 بيد مجنون  با  تمبه  و    بيد عادي و در اطراف حوض درخت هاي و . حوض از آب لبالب است . دهد  آساني در خود جا مي

  . افراشته  و  سايهء مطبوع  را  بر صفه  و حتي فراتر از آن ارزاني  مي دارند  هم  قامت تيله  كنار 
گوسفند هايي اند  با  .  مي ماند  از تماشاي يك جورهء آن ها  دهانم  باز. آنسو تر چند جانور مختلف ديده مي شود 

 به  را و گاهگل شده است ؛  احتماالً هزار نفر عقب صفه ها  هم  منطقه اي كه  پاكيزه .  چهارشاخ  ستبر و در عين حال مساوي  
  . ديروزهء  خود  پئ  ببرم    بيهوده گيي جنون به  همين قدر مناظر كافي است كه  تماشاي.   پذيرد    مي در خود آساني 

  : دخترك  صدا  مي كند 
  !...عمه جان !  عمه جان 
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  ! در كار است  ؛  نميدانم  وشيمي دانم  منظورش كيست  ولي چه حسابي ؛ چه اصولي  و چه ر
  ! مي گردد  بوده  بهار مي شود  ؛  انگار دوزخ  بوده  بهشت  مي شود ،  انگار خزان  روز   بوده   شب انگار

به مجرد نمايان شدن پري  به من مژده ميدهد ولي پري نقشهء خود را عملي مي  كند و  دخترك اشتباه كوچكي مي
 مردانه مي سازد و   صداي خود را  غور و  ؛  مي بندد را  نزديك كرده  با  دستانش چشمانم  من از عقب خود را  به  سازد ؛
  :ميگويد 

  ؟! چه ُكم كرده اي   كيستي ؛  اينجا چه ميكني ؛  اينجا
    : مي شوم  ميگويم  من كه آگاهم  ؛  شير دل تر

  : گفتند   اينجا روانم كردند ؛ دادند و ستم د  به را  اعمالم ءنامه  پل صراط را گذشتاندم ،  صحراي محشر و
  ! قسمتت است  و  پريي نازنين  همراه  و همنشينت   مكان  و  طبقهء هفتم جنت

 پر هيجاني نثارم  مي كند  كه نوشتن   با  سرعتي  باور  نكردني  دورم  مي دهد ،  به آغوش خويشم  مي فشارد  و كلمات
 غنا  و  بركت خود را كه در  زبان  پري  داشت ؛  از دست مي  شور و روح و گرما و   جان و و  بر زبان آوردنش ـ  به دليلي كه

  !دهد  ـ  ميسر نيست 
كوتاه است اما عميق  ،  .  است   مختصر  بوس و كنار فوق العاده  اين  دخترك ؛  دليل موجوديت آن  به  منجمله شايد

مي   مي كنيم  ،  طرح   كار  باهميم  ،  با هم  اينجا  نيم روز كامل ما  در عوض   ولي!ثانيه  ايست كه  به  قرن ها  برابري  ميكند 
 مي  مي بوسيم  و  لمس   را  فرصت هايي  هم  يكديگر را  بررسي  ميكنيم  و  در  ها  و  احتماالت  چندين گانه  ريزيم  ،  پيش آمد

  !كنيم 
مي كردي   ـ  مرا مخاطب  مي سازد ؛ چه فكر  ! شواي اساطيري پي  يك ند مان  همان پري  مانند  يك  استاد محبوب  ـ  نه

روزِ ديگر   امروز  را داشتند ؛  اما  جاي خود   هاي قديم داشت ؟ مناظره چگونه  مناظره  خواهيم  و  چه فكر ميكني ؛  كه  ما 
  ! ديگر   عصر ر  پياموو:  را  تكميل ميكنم    بالفاصله سخنش  و....  ديگر  تو آدم  عصر است  و من و 

  !  از كوچكي ؛  بزرگ   است  و  بزرگ خوردي  تيز  از   كه  خار نگو
  : بر دهانم  مي گيرد  دست زيبا و جانبخش خود را 

  !  گفتند ؛ گفتند  ما  بگوئيم ؛  اگر مردم  نبايد  اين را
 فشار   ؛ )52 و 51زينهء(  است   داده ه  قبال ً فشار از آنچ  بهتر  رخساره ام  باال  مي رود و آن را  دست  تا و  همان

  !ميدهد 
  :  مي كنم  آرزو

  ! باقي  بماند  پايان عمرم  تا   به وجود آورد كه  ايكاش زخمي  رود ؛  فرو  در آن  تا آخر   ايكاش انگشتانش
 باهم    پوشانيده است ؛  چيز هايي را خيمه  يك  اندازهء  به  بزرگي تكهء.  روم   مي هدايت محبوبه  پيش تر  به امر و 

   . تكه را كنار مي زنيم
و  هاي مختلف زميني گرفته تا حشرات شايد صد قسم موجود حيه از كرم ! اينكه البراتوار بيالوژي است  !  خدايا 

  !  سنگ پشت ها   باالخره و... رنگارنگ  ،  ماهي ها ،  مارهاي آبي ،  گژدم ها  پرندگان 
  : ميگويد 

  !   عشقم   ،  جانم  ،  عزيز دلم
 را  به  درد  مي آورم  تا  نام ها  و خواص همهء اينها را  ياد داشت كني  و  به   پر مسؤليت  تو امروز سرِ  پر انديشه و

و  در اتاق هم  با   را  پس از ظهر  بايد  در خانه    بسياري مسايل.  ولي  تمام  انرژي ات را  اينجا  مصرف  نكن  .   بسپاري   خاطر
مي   است  ؛  ما   ما  باقي مانده بزرگ  بر پاشدن آزمون  به  چند ساعت ديگر   فصل كنيم ؛  فقط يك روز و و يكديگر  حل 

م   بني  بشر  بگوئي  بلكه  بر  خودء بيچاره  مردم  عده  يك تنها  بر  ندا  داده اند  نه   نياكان  بزرگ  بر ما خواهيم  همانگونه كه
 روي زمين عهده دار  را  در  مأموريت  و  مسؤليت بشرديگري   گرديد  و اال  جانور  گه  گمراه  شده ايد ؛  به راه راست  بر

  ! شد  خواهد
  .گرديم   مي  تبديل  مفلوك  ديگر منفور و  يك حيوان  بدبخت و   مي شويم  يا  به يا  منقرض) نوع بشر ( ما 
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 به  لب ها  و  دهان  و  زبان  كار ما را  اما مي دانم  نزديك شدن.   زبان پري  را  ببوسم  وه كه چقدر دلم مي خواهد
 بسا  تا كه  به خود    مي سازد  و چه  ذوب  قسمت  ها  جاذبه  و  نيرويي گذاشته است كه آدمي را طبيعت  درين.  خراب  ميكند  

 رسالتي  او.   شود    تجربه اين سال  نبايد  دچار   14 بيش از  من  هنوز  راموپري  و  پيغ.  مي آيي ؛ كار از كار گذشته است  
   !  اين  چيز ها دارد  بزرگتر  و  پر بارتر  و  عزيز تر  و  لذيز تر  از

  : به خود  مي گويم  
  ! پايش را  به چشمانم  مي مالم  هايش را مي بوسم  و خاك  بسيار كه  بي طاقت شدم  ؛  نقش قدم 

  :اينهم  لعل لب  معشوقه  با  تمام  جاذبه و قوت  مرا  به  سوي خود  ميكشد با  
ساحه  و  پهناي آن  انتخاب    بودن  و  به خاطرِ  جاي نشيمن  دلپذير  باغ مانند را  تنها   يا جنگل  باغ جنگل مانند   اين
  ! در همين جاست  تقريباً  همهء جهان.  نكرده ايم  

  !  بيا    با من
سوتر زمين  پر شيب  و فراز  و  پر علف و خس  و  خاشاك  شده  مي رود  ؛  با  هر گامي كه  پري  مي گذارد ؛ خيال  آن

 مي كنم  نزديكش باشم  تا  اگر خدا نخواسته  بوت ظريف  و  پاشنه   عمدتاً  تالش .ميكنم كه  دل از دلخانه ام  كنده  مي شود 
  ... سازم   سپرش را خود  هد ؛ باريكش ؛  بي تميزي اي  انجام  د

 غالباًٌ  در   نكند  و  تحميل  زمين  ندارد و  يا  قادر است ؛ وزن خود را  بر  ام  يا  وزن  محبوبه مي شوم كه  معتقد  به مرور
  .  راه  مي رود   هوا موج 

 هاي بسيار بسيار كوچك اين  نمونه  ميگويد آنسوتر قوريه است ؛ تخم هاي خشك و .كنيم   نزد  هر درختي توقفي مي
عمالً  نشان  ها  توسط آن مراحل تكامل را   ؛  كور و كور ساخته شده  در آن  وجود  دارد كه  عندالموقع  به  افراد  درخت ها
  !ميدهي 

قل در رسيم كه  از يك تنه چند گونه  ميوه  به  بار آورده است  و  به گل بته هايي مي رسيم كه ال ا به درخت هايي  مي
تاگ هايي  هم كدو ؛  به   تربوز و   هم خربوزه و هم به  بياره هايي ميرسيم كه هم خيار دارند و.  چهار سو چهار گونه گل دارند  

  .   شاخ  و  برگ  و  باالخره  انگور كرده اند   نوع چندين   از يك كنده   مي كنيم كه نظاره
برخي قسمت هايي از  بته ها و شاخه هاي .   باالخره  پخته وجود  دارد    و زغير و كنجد آنسوتر تر دانه هاي روغني چون

  . ريشه مانند  به خود گرفته اند   رنگ  و حالت  متفاوت   ساخته  شده اند  و درخت  عمداً زير خاك
   : مي كند و ميگويد  اشاره  »آفتاب پرست «  سيرآب   و  بلند  بته هاي عشق ملكوتيي من  به

 ببيني  روي  به    بيايي و  شرق است و  هرگاه زمان عصر  متوجه باش ؛ حاال كه صبح است روي اين گل ها  به جانب خوب 
باز تو كوزه را  .   جماعت كرده اند  نماز ديگر كه  اينان جهت اداي ؛دامال صاحب  ها  حتماً  برايت مي گويند .  قبله  دارند  

  !بگير و حوض را  پر كن 
  . خيال مي كنم  تمام  باغ  و جنگل  و فاليز  با  او  مي خندند .  مي دهد   پري يك  خندهء بهشتي  سردرينجا 

  . جست و خيز دارند   موش هاي باغي  هرسو وقتي از اين ساحه  بر ميگرديم ؛  برخي
  : ميگويد 

ب اين جانوران كوچك اصل و نس بر حسب تحقيقات ؛ :  يكي از كتاب هايي كه به من فرستاده بودي خوانده ام   در
  !...طوري  برآمده كه خويشاوند  ما  بشر ها  استند 

  :  است كه دخترك  باز فرياد ميكند  تمام  سير و گلگشت ما  نيمه 
  ! مي شود   بيائيد كه سرد برايتان نان آورده اند ؛!   عمه جان  ! عمه 

 تنظيم  ه آماده است ؛ ولي از آورنده وـز صبحانه و چاي هم ا چون كنار حوض مي رسيم  فرش و مرتبات و ظروف  مملو
  ! ما  غذا  بخور   بيا  با   مي گوئيم   نشسته است ؛  در گوشهء دوري دخترك كوچك  تنها  ! نيست  كنندهء آنها  اثري

  :ميگويد 
  .  ميروم  نوش جان كنيد ؛ من داخل هم   شما  با  بدهيد و  به من  قدري

   : ويدپري  برايش ميگ
   ! ما را  هم  مزه  بدهد   حاال  تو  چرا  داخل  بروي  ؛  نان  با  ما  بخور كه
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   : ميگويد معصومانه 
را  دوست داريد  و  امروز خدا  شما را  با هم  رسانده  ؛  همديگر  كاكايم   شما  كه من از وقت ها  ميدانم    عمه جان ؛ 

  !هم  نخورم  پروا  ندارد خود را  سير  ببينيد  ؛  اگر من  نان  
براي  .   مي پردازيم   من  و  پري خواست اين معصوم  را  اجرا  مي كنيم  و  بعد  بدون  هيچ  دغدغه اي  به  صرف ناهار

را   مي گذارد  و  لقمهء پري  را  من ؛  و اكثراً  انگشتان  و  دستان  همديگر  را  پري  به  دهنم اولين  بار است كه  لقمه ء من 
  . مي رويم   جويده و چوشيده ـ ا   بسبوسيده  ـ و چه

 مي   يك دقيقه  استراحت  پيشواي زيبا  و  بزرگوار من كه  واقعاً  ذله شده است  ؛  ميگويد  فقط شود و ناهار صرف مي
 ميكنم  و    نوازش رتباً زلفانش رام.  مي بندد   چشمانش را  گذارد  و   مي  زانوي  من شوكت خود  را  بر كنم  و  سر نازنين  و  با 

  . شايد  ده  دقيقه  به  همين گونه  ميگذرد .  به بسيار آهسته گي  بر چشمان  و  ابروانش  بوسه ها  ميزنم  
  ! خدايا 

به  كساني كه    در روي  زمين  تو  وجود  دارد ؟ آيا   از  تو  تا  ابد  سپاسگذارم  ؛  آيا  خوشبخت تر از من ؛ كافيست و
  د  قادر اند  دريابند  كه  عشق  و  لذت  عشق  يعني چي ؟رسن   مشكل  يا  به آساني ـ  مي  خود  ـ بهءمراد  و  معشوقه

 تراشند  نيز   را  بشر  مي خود   چه  بسا  بخش اعظم آنان كه   و ان  جنسي  در  همهء جانوران  هستهيجيك  شور  و  
  !   حساب  عشق  گرفته اند اين  ديناميزم   و  غريزه  را  به

  يك كيلو  طال و جواهر  هم   شئ است  و  يك كيلو يك كيلوبيچاره ها  خيال  مي كنند  يك  كيلو  چوب  و  كچالو  هم  
   !  شئ

  ! است شئ ها و كميت ها و محسوسات و ملموسات بشر غالباً  هنوز  يك  موجود  
  ! نيست  رياضيات  هم علوم  پايه  و  انشناسي داشتن  و  به  نظرم  مي آيد  كه  انسان بودن  فقط جه

 تقديس اين  بنا  و  با  معنويات    اينها  همانند  ستون هاي  يك  بنا  ضروري اند  ولي اكمال  و  مبلمان  و  تزئين  و  تطهير و
  ! زيستن چيز  ديگريست    بنا بلند انساني  در اين

  ! ؛  همين است  جانب حيوان شدن ميرود؛به سواريي راكت كه  مسألهء جهان  امروز  و  بشر امروز 
  
  
  
  
  

   ؛ 73 زينهء
  :  نتواند  ؛  فقط  يك حيوان است    پرسيدهبشري كه

  

شت كرده  بر تعصب و تحجر  محترم  اين زينه را به دوست  و همكار صميمي ام ؛ دوستار حقيقت و عزيزِ  پ
  .قاري عبدالكريم  فهيمي  هديه ميكنم 

  

   ! دو خورشيد  ديگر  بر جهان  تابيدن آغاز كرده.  روز  باالي  روز  مي شود  ؛  نور  باالي  نور  مي بارد  
رد  بزرگ  ـ پري ـ  بيدار شده است الههء زيبايي  و  عشق  و  خ!  

ز  هيچ  شاعري  سيماي پري  در زالل آب  ؛ شعر ديگريست كه  هنو.   مي شود  2همه چيز ضرب .   كنار حوض مي رود  
 مي پاشد  ؛  بر آب غبطه  مي خورم  ؛  بر آب حسد مي برم   و  با   چون  پري آب را  بر صورت جانبخش خود !نسروده است 

  .آب دشمن مي شوم 
 نخواهد شد ،  اين آب ديگر هرگز جايي نخواهد رفت ؛ چون هميشه چشم   خيال ميكنم  آب  اين حوض ديگر هرگز كم

  !  بدهد   موي خود  بوسه چنين  با  سخاوت  از روي و ميدوار خواهد  بود كه  پري  بيايد  و  به آن ؛  ا در راه  و
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   : مرا خجلت زده  ميكند ر من ؛ ولي پيامو
 پيش    را دهد كه چگونه  امر مناظره  بر من آموزش مي  فجر  از همان طاليهء  او نه ؛  يا  هست دانم كس متوجه  نمي
  :دهد   مي ا  ادامهببرم  ؛  لذ

  چه ميدانيم ؟ ما   از آب  علم  ميكني  كه   پرسش را   نقطه اين در همين.  وقتي  نوبت  مناظره  اينجا  رسيد  
 وجود  ندارد و  به  وجود آمده  يا  ادامه يافته    بي آب اصالً حياتي تو خود ميداني كه حيات از آب آغاز شده است و

 اين باغ و جنگل و آن حضراتي كه اينجا  با  اين توهم  تشريف  مي  به  بشر ؛ چه رسد  به  من  و  تو  ونمي تواند  ؛  چه رسد  
  ! بغل جيب شان است   در  نقل چوبي مانند  عالم  هستي  شناخت و  آورند كه  دانش 

 لطف و  به روزي ...  سؤالگران   وامبران  و  پادشاهان  و  پدران  و  مادران  و  ثروتمندان ي نوابغ  و  پيران  و  پ همه
 بيچاره   به طرف  نمود ؛  را آغاز  برگشتاندن از ايشان  روي كه آب  مي پوشند ولي همين  لباس هستي  قطرهء آبي مرحمت

  .مي روند   نابودي   زبوني و گي و
قادر نمي شود  با  يك قطره آب  .. .مكنت ها   تمام ال و لشكر ،  تمام  امت ها  و پيروان و مريدان ، تمام  ثروت ها و 

  توليد حيات  يعني گياه و ء مي آميزد و آنرا آماده خاك  با   است كه  اين آب . سازد   را متفاوت برابري كند  و  سرنوشت آنان
   .   مي گرداند  بشر نبات و حيوان و

    !ال اقل خداي حيات  و زنده گي آب  مي باشد
  ! ولي آفتاب 
بي خورشيد  اصالً  .  هست  يداني ؛ آفتاب  با  اينكه درياي  بيحد و  بي قياس آتش است ؛ زايندهء آب هم  م ميدانم كه

زمين ما  يك سيارهء  آبي است  و  به  همين دليل مكان زنده گي !     نمي تواند  زميني  وجود  ندارد  و  وجود  داشته  و  آب
 مي تابد  و  نور و انرژي  مي بخشد  ؛  اما  در  مقابل  نمي  زمين  بيشتر از  راتبخورشيد  بر زحل  و  زهره  حتي  به م. است  

 است  و  شايد  بد تر   دوزخ  طبقه  از  زهره  دو و  كه زحل  اين است.   بماند   شود  و آب  باقي  تشكيل  گذارد ؛  در آن ها آب
  ! ...از دوزخ 

  . ميزند  سر  من   از  بخشايش ناپذير  فضوليي  بد  و درينجا  يك
   زانوانم  و  روي   بر  او استراحت  مستم  و  مخصوصاً  ده  دقيقه خواب  و   مست  پري  اصالً  در عشق  و  ديدار و  وصال

 ساخته   زايل  من از سنجش را   حساب و   حالت ؛ آخرين آثار عقل و ده  دقيقه  ديدار  وصف ناپذير  و  فرا رؤبايي او  درين
  :  برايش  ميگويم  .   مي روم   در  بارهء آب و حيات  از كوره   در ت  ؛  بدينجهت  با  اين بيانات  حيات بخش اواس

 باشي و دنيا را  از   نمي خواهي فرزندان مقبولي داشته  بارهء حيات با اينهمه شور و شوق و ايمان و هيجان در ! نازنين 
   بيشتر  ببخشي ؟ ل  و جمالداشتن  پري  هاي  ديگري  شكوه  و جال

 وجودش   قسمت  به حساس ترين  كسي كه تير مانند شود  ؛  اصالً  را  متحمل  ناگهانيي شديد  مانند كسي كه ضربت 
 در  شوم  ؛  از جا  بلندش ميكنم  و هراسان مي. مي نشيند . شايد  سرش سياهي كرده است .  اصابت كند ؛  تكان ميخورد  

   .  تمام  موازنه اش را  تأمين كنم فشرده  نگهش ميدارم كهآغوش خود چنان 
  :در همان حال  مرا  مي بوسد  و  ميگويد  

ميكني  و  من هم  پاسخت را آماده    پرسش را  از من   اين  ني يك روز ؟ مي دانستم  يك روز مرا كشتي !    عزيزم  
  ...؟! پر هيجان   كارستان  پر مسؤوليت واما  اين وقت  و  اينجا  و  در آستانهء  اين.  داشتم  

 كه  منجر  به كنترول  اين آتش جاويدان   امرا  انرژي تمركز ثمر چندين ساله   نيستي ؛  اگر چه  مالمت تو ... با اينهم 
  .  دادي ؛  باز هم خوب كردي   بود ؛  بر باد شده

. نبود خدا ـ  باشد   بود و  بارهء خدا ـ  در بارهء  سش در اين پر  وقتي  پرسش  وجود  دارد  بايد  پرسيده  شود ؛ ولو
 پاي  دو يك حيوان   فقط   باشد  نداشته را پرسيدن  لياقت   و  شهامت  بشري كه  نتواند ، پرسيده   بشري كه   ؛ نپرسد بشري كه 
 باشد ؛  ولي  مي » جهل مركب «  يا  و  بيماري   دچار  او چون. است  هم   از حيوان   پايانتر  مرتبه اش  در واقع است ولي

  . نمي شود  گرفتار» جهل مركب «  بيماري  و  به چنين   به چنين حيوان
داند  و مي  كند  كه  مي حيوان  هرگز چيزي  را كه  نميداند  و  نمي تواند   بداند   توهم  نمي 

  !تواند  بداند 
   ! بوسم  حسابي  مي   را  ـ  لعل لبش اگزير ـ  يا  با  ابن الوقتين هم   بوسه  مي گيرد  و  من   بار از لبانم  اين
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    :گويد مي
  خودم  مي  ديگر از ، مي ترسم   اينجا   از  ديگر  .  كنيم  حركت خانه را  بدهم  و  طرف  برويم  پاسخت  !  رهايم كن 

  !ترسم 
محكمش  باز از هراس .  نمايد  تماس مي  به آب  ش بوت هاي كه ميكند   را  نزديك   حوض خود  زينهء دوم  به  آنقدر

.  بي موازنه  نشود   وشم  به  جهت آب  ميكمي كنم  و  را  داخل آب گرفته  مجدداً  بغلش  حوض خود  ميگيرم  و  در  زينهء سوم 
 به دنبال آن آواز ؛  امواجي مي بينم . در همين حال  از  پشتم آواز عجيبي  به گوش مي رسد  .  شانه ام  قرار دارد   سرش  بر
  .  است   افتاده پري  بر حوض  ديدهء   از  اشكي قطرهء  درشت كه   مي فهمم  .  مي دوند  روي آب

   : ميگويم
  !  برو  و  اگر  مي شود  بنشين  لطفاً  كمي عقب.   نيست   خوب  موقعيت  هر دوي  ما !   جانم  ،  نازنينم 

  : مي گويد 
  ! توجه كن   سنگ زينه بيخ  ريشهء كنار   به  سياهه  هاي  تسبيح  مانند  هم  تا آن  وقت  ا  توميكنم  ام كوشش 
  :  اطمينان خاطرش  مي گويم   جهت

  . را  يافتم  سؤال خود ديدم  و حتي جواب !   عزيزم 
  :ميگويد 

   . كمك كن كه  هر دوي مان  باال  بر آئيم  خيلي خوب شد  ؛ حاال 
   .  ميدهم  انتقال  صفه را  تا  لب  لطيفش  پيكر  مي دارم  و   زمين  برش  مي كنم ؛  از ا  متمركزنيروي خود ر

اشارهء  با .   همان نقطه  معينه  اتصال  دارد    به  چشمانش  و  حوض است  رويش جانب  ؛ مي نشيند  لحظه اي آنجا 
   .نشينم   مي  خودش ؛ كنارش
  :ميگويد 

  فردا  يا  ها  امروز  آن.  وجود  دارد   تازه جانداران  شايد  هزاران  تخم  يعني آغازهء  مين اكنوندر آن سياهه ها  ه
  ! بقه   به بعد.. مي شوند  الروا  تبديل  همه  به 

  .  نمايد  پر ديگر آنرا   بار هاي   براي ؛  شد  و  هوا  زمين  تبخير كرد و جذب حوض  نمي تواند  وقتي آب  بقه
 حيوان   يك  ندارد وجود   تضميني  هيچ .  مي رود   سو  به كدام  مي آيد و  سو از كدام  نيست  بداند آب  اصالً  قادر او 

يعني خاصيت زنده گي بخشيي آب را   خواسته مسموم  نكند   نا  يا  هم آنرا خواسته ر استپ بشري  همين اكنون كه حوض  و 
  . زايل  نسازد  
 رسيد و كنج  و كنار و   به آب كه  را  نمي داند  و  نمي تواند  بداند ؛  لذا  به  مجردي  دام  اين چيز ها بقه  هيچك  ولي

 زنده  از  موجود  شده  ؛  اينهمه   عمل گذاشته  در اين كه  لذت آني  يك  براي   مي شود و طبيعي  غريزهء  ياري  يافت  ؛  تسليم
  .سازد   مي رها آب ميكند  و  به  نسل خود را  القاح 

داشتن ؛  از   عقل و خرد   مخلوقات بودن  و  دانش  و  بينش و  اكرم اشرف و دعاويي ابلهانهء  هم  بر خالف  ما  بدبختانه 
   ؛  مي شنويم و خوانيم   مي جائيكه  تا  همين اكنون جامعهء ما و خيلي از جوامع ديگر.  تفاوت  نداريم   همين  بقه ها  چندان

 فقط به حكم غريزه هايشان  عمل  مي كنند  و  هئ    فيصد موجودات دو پا99دارند و  را  همين حوض   فيصد حكم صد
   . روند  زائيده  مي همخوابگي كرده  و

 هم  در حوض اجتماع  وجود  ندارد ؛  در حاليكه  اهليت و لياقت و غيرت   در شرايطي كه حتي آب گند  قابل مالحظه
  . تصفيه كنند   را  تجديد و  كه  گاه گاهي آب  اين حوضآنهم  نيست 

 مريض و   بر جانوران روز تا روز  هم  ميكند و بيگناه  بيداد  معصوم  و   كودك هاي   هاي  فجيع  در نتيجه  هم  مرگ
مي روند كه همه چيز  به  ابله  هم  به گوش ها  پف كرده   عده اي .  شده  مي رود    ويرانگر جامعه  افزوده  عليل و سربار و

  !  ميدهد   خدا روزي ، كند  ست ؛ خدا آسان مي دست خدا
 نيست  ؛  بشري  و  محيط زيستي اش  بي پايان بتوانيم ؛ حتي  حوض اجتماع  در حالي كه اگر دورتر ها را  انديشيده 

  .وزان  و  تفتان  چيزي  بر جا  نمي ماند  ساحه اي خشكيده  و  س روزي  همه  ظرفيت ها  و  امكاناتش ختم  مي شود  و  جز 
  ! است   بشر   به  يك حساب  بي  تميز ترين  موجود  روي زمين
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   :  ميگويد  ابله مبلغان  به  ابطهر در  و  به متن مي آيد  پس از اين حاشيه ؛ پري 
  ! ؟؟حيوان بودن را مي بيني

  : بگويند  كه  نمي شنوي  شعور بيخرد  و  بي   هيچگاه  از اين  مبلغان  مفتخوار  و 
خدا عقل ميدهد ؛ خدا  دانش ميدهد ، خدا علم و تخنيك  ميدهد ، خدا  صنعت و فن ميدهد ، خدا اهليت و  

لياقت كشت كم  و حاصل زياد برداشتن مي دهد ، خدا توان  و  مهارت كان  و معدن يافتن  مي دهد  ،  خدا  هنر و 
  !!! ....دن  مي دهد ،  خدا علوم  مبارزه  با  امراض  و آفات  انساني  و حيواني ميدهد بستن  و آبياري كر قدرت  دريا 

  نمي شنوي ؛ هيچگاه 
  ! نمي شنوي  هيچگاه

شان است ، آنان اصالً اهليت شناخت آفريدگار   چرا كه خداي اينها ساختهء ذهن عليل و مريض و موش مانند خود
  ! ندارند  نش ها  و كنش هاي آنرا قوانين  و  م كائينات  و  مقررات  و
  و مانند حيواناتي ؛  علف  سازد  مي  يعني ممكن  ميدهد   روزي شود كه خدا  مي  همين جا ختم به فقط عقل شان 

  !!! بكشي  و  مدفوع كني   نفس  بخوري ،  كني ،   حشره  پيدا و موش 
   را  خود راه  جبر زنده گي چارهء  از  و ر يا زود  به  تجربه  مردم  دي؛    بگذارند  اين  آفت ها  و آفت اهللا  ها  اگر

   . ميكنند
خردمندان قبالً  به  تجربه  مي دانستند  و اكنون علم  ثابت .  هم  نيست  هاي  بدبختي آور   بدبخت   اصالح  اين  اميد

   . مي باشد ساله گي   7  تا  3 بشر  سنين  د زمان  ياد گيري  و  ساخته شدن  شخصيت اوال كرده كه  مهمترين  و  اساسي ترين
 هستند ؛   اين سنين  بي نهايت  مهم  مصروف چه كاري مي بيني طفلكاني كه قرار است آيت اهللا و آفت اهللا شوند  ؛  در

ميدوند و   مردم  دروازه هاي عقب  معني نشده ؛ هئ  يا   بي معني   مولقلق و مشت چيز هاي  يك   تكرار طوطي وار غير  از
 نان  « خواري  و  تحقير  و حقارت  و  عذر  و  زاري   پت  ،  با  تحمل  هرگونه  گردن  با است ؛   فشار آخوند  طرف چون آن
گوشت  و  پوست  قرباني  مي  ،  دارند  مي  تقاضا  و  دريافت  »مال نوبتي  «   فطر جمع  مي كنند ؛ء مي گيرند  ؛  صدقه»  وظيفه 

  ....خواهند 
 تا  دانم  ولي من نمي ميگذرد ؛  چه   بر اين كودكان  بدبخت   اكثراً  مساجد و مدرسه ها  اينكه درون حجره هاي 

 مانم ،  از خودم  ،  از فاميلم كه    خوراك  مي  و  خواب  از  چند روز ، مي شنوم  موي  به  بدنم  راست  مي شود  جاييكه 
  . مي شوم  دارد  ؛  متنفر ت سنخي  جانوران   با  اين باالخره

 شكل  را بدبخت  در اين موجودات   چه بودن   و  شخصيت  ننگين  و  شوم پيشامد هاي ابلهانه و اين  تمام آن دروس 
 كنشي   و  منش  و  راه  و رسم   مي شوند ؛ جز آنچه گفته آمديم   زماني كه  مولوي  و  موالنا  و آيت اهللا و آفت اهللا ميدهد  و

  !   دارند   انتقام  عقدهء حقارت  و ؛  مرد  است  و  زن   نيستند  و  بر عالوه  عليه  هرچه لدب
  
  
  
  
  
  
  
  

   ؛74هء زين
  :ترس از سرنوشتي شوم  و عاقبتي پليد 
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اين زينه را به  تمام  دختران  و  زنان  جهان  كه به حكم طبيعت  ناگزير مادر مي شوند  ولي از آتيهء  

  ! مي كنم ءاهدا حق نگران  مي باشند ؛   دنياي كنوني  به  در سراسر  فرزندان شان نوزادان  و
 در حاليكه منابع   نفر افزايش خواهد يافت ميليارد)  14( به 21طئ قرن    ميشود كه نفوس بشر پيشبيني

نخواهد داشت و هم  كه رشد قابل مالحظه اي؛ بشري ر شد متناسب نه هاي حتاج ايساير م غذايي و  امكانات توليد
 غير عادالنه و حتي وحشيانهء كنوني ادامه  اً مطلق به اشكال  نعمات مادي و معنوي  توزيعءمناسبات در عرصه

س به معناي افزايش بدبختي ها و جنايات و جنگ ها و و چنين سرسام آور نفد ازديا ؛ در نتيجه . يافتخواهد 
   .تباهي هاي ديگر خواهد بود 

لباً در برابر  بي قاعده گي  هاي اينچنيني به واكنش مي پردازد ؛ نوع بشر احتماالً گرفتار چون طبيعت غا
  .سرنوشت شوم  عجالتاً  تصور ناپذير خواهد گشت 

به هرحال ؛ عاليترين نوع موجود  تكامل يافتهء حيه ؛ به گناه مشتي وحوش حاكم  بر جوامع كنوني كه 
» قيامت « و » پايان تاريخ « اميال وحشيانهء خود  در خريت نگهميدارند ؛ احتماالً متباقي را  هم  به خاطر منافع  و  

جهانشناسي ي ساينتفيك زمين و حيات ؛ حد يافته هاي در حاليكه طبق . را خود به دست خويش برپا خواهد كرد  
  .  مليارد سال ديگر شانس بودن دارد 4اقل 

  
  

  
 با كلماتي كه    نيز  به گريبان گشت و ضمن اشاره و  درد انگيزي  دست سابقه و   بيرسيد ؛  با  تشنج  اينجا  به پري چون 

  : من گفت    شد ؛  خطاب  به  به  مشكل  فهميده  مي
  ! در آغوش بگير ،  مرا  پناه  بده  ،  مرا  در خودت  پنهان كن    مرا

    : گفت. امرش را  اطاعت كردم  
   درين دنياي كثيف و ا  استخوان هايم  به  درد آيند  و  بدين طريق يقين حاصل كنند كهت  در خود  بفشار  محكمتر  مرا 

تواني خويشتن را  به  او  تسليم كني  و  در او  پناه   مي  هست كه  جوره اي  هست ،   پاكي  عشق ،  شرافتي  هست  پليد  هم
  ! .....بگيري 

   :   داد و  باز هم  بيتابانه تر ادامه
 بشنوم  ؛  ميخواهم  به آنها   را  مي خواهم  ترقس استخوان هايم   نداري ؟   مرا  به  سختي در خود  بفشار ؛ زور؛گفتم 

 از عشق  فرشته به دنيا كه  ثابت كرده  نمي توانم  ؛  فيل  به  نمك  چه  مي فهمد ؟ .  ثابت كنم كه  چيزي  بودم  ؛  چيزي  هستم  
 و 30زينهء ! ( ئينات خدا  چنان  باسوادي وجود  ندارد كه  مهر و  امضاي  روي گل زرد  را  بخواند در تمام  كا داند ؟  چه  مي

  ! خدايي  و  با سوادي الزم  و  ملزوم  هم  نيستند  .   خودش  بيسواد  است  ؛حتي خدا )  45
  : ؛  اما  ميگويم  كس سد راه  ما  نيست    دريغ  نمي دارد ؛  تو  مرا  از  با  اينكه كس !عزيزم  

 مي آورم   ميخواهي دختر  برايت  پسر ،  ميخواهي  بكن ،   من  هر چه مي خواهي  مرا  بدزد  ،  مرا  با  خودت  ببر  ؛  با
ده  يك  وثيقه  ب...  به  استخوان هايم  ،  به ذرات  وجودم  ،  به روحم  مگر.  چند  در توانم  باشد   خواسته باشي  و  هر چند  ؛  هر

  پليد شوم  و اين عاقبت   ما  چنين  نمي شوند ؛  اين سرنوشت   قبول شدني  و  باور كردني كه  فرزندان ،  يك  اطمينان  قاطع  و
  ! باشند  را  نمي داشته

  :گفت  ميي ولي  پري  .  نفسم  بند بند  مي شد .  سوختم   به راستي آتش گرفتم  ، 
دوست داشتن  زن  توسط  مرد  ـ  توسط .   باور كنم  دوستم  داري    قسم  ببوس كه  يك  به خودت  بفشار ؛  محكمتر مرا

 ؛  آفريدگار خود  و  همهء كائينات را  ...مال را  نمي گويم  خدا را  بر  مي انگيزد  ؛  خداي  ـ  حتي حسد ! مرد  نه توسط مردك 
  . مي گويم 
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 نخورد كه آفريدهء ناتوانش از آن سرشار  سعادتي غبطه ثروت و   نعمت و  به   هستي  خداوند آخر چطور ممكن است
  !! او  از آن  بي نصيب  است ولي خود
  :گفتم  
  !   من شوايپي!    پري 

آمده ام كه  زير  قدم  هايت قرباني ام كني ؛ عيناً  مانند  يك برهء  نر ؛  .  تو  نيامده ام    من  براي  اين  چيز ها  پيش
 سي ساله   نكن ؛  برنامهء ملكوتي ات  تا را  فراموش ي ات قدسمعراج    مقام  و  !پري جان .  ر گلويم كش نمايي   تيز  د كارد

!  چنين كنج  و  گوهر عظيم  و  بي مثال  را  تسليم  من  هرزه  و  بي مقدار و گوهر ناشناس  نكن .  گي  را  به  ياد  داشته باش  
   !سلطان من !  لطفاً  عزيز من 
وضع  پري آهسته آهسته  به  طرف عادي شدن رفت  و  .  نفس هاي عميقي كشيديم    لحظاتي سكوت كرديم  و  هر دو

   :  انتظام  و  قوت  مي يافت ؛  ادامه داد پس از سخن هايي كه  به  مرور
  .مطلب كرده  بتوانم    تا  افادهء  نمايم يكبار ديگر  هم  برايت  گفته  بودم  ؛  حاال  هم  مجبورم  تكرار 

  ! تاج سرم   عزير دل و
  ما  از آسمان.   اما  نجيبت  بر نخورد   غريب فاميل  شخصيت خودت  و   نكني  ؛  به  غرور  و   خواهش ميكنم  تعبير ديگر

   !  بافته  نيستيم  جداء  تافته  ، نيامده ايم
  . داريم  فاوت ـ ت  هايي از ديگر ها  چيزك  هرچه هست ؛  است ،  تصادف ،  ماست   خوب  ؛ معلوم  نيست  بركت اجداد

شور جواني و آتش .  همين حاال  تمام  فاميل ما  مي دانند كه  من و تو  در ين جنگل  بي  سر  و  پا  تنهاي تنها   هستيم  
   كه بخواهم من  البته   ـ  جا  بمانيماين  هم   شب با  اينهم  اگر!   سترون   است  ،  نه اخته هستيم  نه عشق  هم  در ما  فروزان

  !ـ كس چرا  نمي گويد ! بمانيم  
   مادرم  برآمد كه از دهن  روزي . مي آمد  و  هرچه  مي گفت   سالي كه  عقب  من خواستگار  بود ؛  هركس در يك

  !  است  ؛  بهتربرود  )  يا  خانهء بخت (   درين شرايط  دختر  هر چه  پيشتر  با  نام  نيك  خانهء شوهر
   :  پدرم خيلي جدي شد و گفت

نشود  ؛   خراب و ضايع  زياد   پيش ما  اوالد هاي   نمي توانيم  و از  ترس اينكه  به  تعليم  و  تربيهء شان  رسيده از  من 
جا رسانيديم  موضوعي است  اين  به آنها را چطور.  اوالد  اكتفا كردم    همين دو  دندان  روي جگر گذاشتم  به تصميم  گرفتم  و

  . نه دركش   و  نه بيانش آسان است كه
عروس  و  داماد كدام  .    اوالد  مي شوند 4هست كه  دو  اوالدم جابجا  در مقابل از همان ابتدا آرزويم  همين  بود و 

 دخترم    و  عروس مي آورد همين خانه پسرم  به .   خانهء خود  بيرون كنم    از  ندارم كه  ندارد ؛  ولي من چيزي فرقي  به  من
 ندارد  ؛  خوش آمده  ،  خانه اش  هوس  مرا  قبول  شرط و آرزو  و   اين  هاي  ديگر ؛ سر گپ   كسي .به همين خانه  داماد  

  !آباد  و  خدا حافظ  و  ناصرش 
  :و گفت ا.   شدم   كه  من جدي روي  ساده گي درينجا  يگ  گپ زد   پدرم  هم  از  ميداني

  !  ها را  برايش  مي آورم   شاهزاده خودم آخر  يكي  از  بهترين
  :گفتم  

اما  اين گپ !   احترام  دارم  ؛ شما  محبوب و معبود  من  هستيد   محبت هاي شما من به همه احساسات و !  پدر جان 
 برادرم  درس   منافقانه را كه  به و  دروغ   هاي اريخ ت  همين شما  باز  . ندارم    كار شاهزاده من .   پس  بگيريد  را آخرتان 

جز  يكي  دو  تا  .   شاهزاده  بدتر  بشر  وجود  نداشته  و  ندارد   ملك  از شاه و داده  مي شود  ،  اندكي  يك  ورق  بزنيد ؛  درين 
  !  دارند  اوانها  هم  خاليگاه  هاي  شخصيتيي  فر كه  يك  نام  نيك كمايي كرده اند  ولي  همان 

 سرچشمه چتل است  و  درخت  از   از  نبينيد ؛ آ ب تنها  به  فاميل خود .  همين طور است   ديگر هم گپ در ملك هاي
  !ريشه  فاسد 

  :  زياد صحبت كنم  ؛  گفت  پدرم  نگذاشت
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 دارد كه   ما رواج ور در زبان بسيار تكيه كالم  هاي  بي معني  و  غلط هاي  مشه.  مقصدم كدام  بچهء محمد زايي نبود  
من  و  ديگر  مثالً  منظور .   ديگر دارند     معنا هاي  مشهور غلط هاي حاال  اين تكيه كالم  ها و .   از كجا آمده   معلوم  نيست

  ! است  و خالص  بهترين گفتن   و آدم  مطلوب موارد    در اين گفتن ؛ شاهزاده  مردم  از 
   :   مطلبش افزود بيشتر  و  بهترپري  براي  تصريح  

  :  همه  بكويم    از   بده  اولتر اجازه
پوست قرباني  عشر و چيز هاي ديگر و  كات و ز   فطر وء نيامده ايم  ،  صدقه به جان»  نان وظيفه «  و » مال نوبتي « ما  از 

 و هر حواله و نواله كه  به  نام  مسجد  بيايد  ؛  بي مسجد روان مي كنيم  به مال و  نيامد ؛ خود مان  را ؛  اگر هم كس  پشتش 
  نرسانيده   ننموده  و آسيبي  بد   فاميل  ما  نظر  هم  ابداً  به  اين  سرزمين  هاي ها  و  دامال مال .   پردازيم   تأمل  و  منت  مي

  .  است   مسألهء انسانيت و است   تمام جامعه  مسالهء  ؛  نيست ما  مسألهء  فاميل  مسأله ؛ اما .  اند  
  ! نداشته باشيم  مهمان   بي روح  و  رونق ترين  شب  ها  در خانوادهء ما  شب هايي است كه 

 در مقدس ترين آشيان هاي   متأسفانه.   ميگويم   رياضي   حساب و من آنچه ميگويم  به حكم خرد و بدينجهت باور كن كه 
 شده است  و  فقط   دنيا ما  ؛  غريب ترين كتاب  بهيي   مؤمن مقدس و  كتاب  ده  ،  قرآن ؛ما  اغلب  پليدترين موجودات خانه كر

  .و  مرده  دفن كردن  مي خورد » ختم « به  درد 
  : پري  به  اينجا كه رسيد ؛  با  نگراني گفت 
به يك سؤال   ؛ راستي يادم آمد ؛ ها.   مي رويم   نزديك چاشت است ؛  خانه.  ببين ؛  امروز از كار اصلي بالكل مانديم  

  :  نازكت  مي گردد ؛  بايد  همين جا  پاسخ  بدهم   كه حتماً  در دل ديگر هم
 فرزند را   مي شود  ازدواج  كرد  و اما  به  دنيا آوردن.   در مورد  ازدواج  موقعيت  و  شانس استثنايي  دارم   گفتم  ؛  من
را  دشوار   در خانهء زن  و خسر   ازدواج  كند  و آمدن  و  ماندن   را كه  با  من رور كسي ممكن است  غ .به  تأخير انداخت  

  . طريقي  نوازش  و  محافظت  كرد  بيابد  ؛  هم  به
 اند ؛ حق هم دارند  و  متأسفانه وقت توضيح    نواسه هاي خود  به راه  مادرم  چشم  پدر و  كه  نيست   هم  شك در اين

اما   بايد  بداني كه  ازدواج  ؛  انسان  ـ  منظورم  زن است  ـ  را  چندين جانبه  .  هاي  ديگر  از  همين  سلسله  نيست  همه  چيز  
  .  مغز و  وجودت  هم  در اختيار خودت  نيست  حواس و  ديگر  نيمهء   حضر حتي و در سفر .   تغيير  مي دهد 

 تكامل   تعاليي آگاهي  و  شناخت  و يا  ازدواج  ؛ يا  تكامل و.   نمي شود  دست  گرفته   خالصه  دو  تر بوز  در  يك 
  .  پايان  ندارد  ؛  عرض  شخصيت كه  اتفاقاً  در طول و

در جامعهء  عجيب  و  غريب  و  بيمار  و  بي  قاعده  و  سنت زده  و  تحجر كردهء  ما    ـ! ـ خود ازدواج  پس از  ازدواج 
  !  خالصه  مي شوي *» تابوت عهد  « بهترين حالت  به  يك   رفته است  ؛  در زن  از  ميان»  ختيارا« و »   آزادي «

ولي  !   از آن  انجام  داده  نمي توانم  ازدواج كردن است   شايد  هم  بيشتر از اين جهت  من كاري كه  تا  سي ساله گي  و
گذشته گان  ما  حتي  . الً  تا  پنجاه  ساله گي خواهم  توانست  اوالد  بياورم  احتما.  هرگز  نمي خواهم   نسل خود  را  قطع  كنم  

  . بيشتر  از اين  هم  توانا  بوده اند 
:  مي افزايد .  را  بر سينه ام  مي گذارد    پري حلقه  مي زند و  با  تردد  و  تذبذب  باالخره  سرش  اشك  در چشمان

 بتوان  به  محوطهء   فقط  شايد  سخت است كه بارهء خود آدم  و آرزو هايش  به حدي   در   ها  مخصوصاً اكثراً  گفتن حقيقت
   :  از آن هاست و  اين مورد  يكي ! لحد  زمزمه اش كرد  و  بس 

 قلب است  ،  دماغ قلب است ؛  ماتحت الضمير است  ـ   ـ  نمي دانم  اعماق  وجودم  كجاست ؟  ميگويند از اعماق وجودم 
  .  ميكند كه  فرزندانم  از تو  باشند   از  همانجا  آرزويم  فوران؛ صه  هرجا  كه  هست خال

  : نالش  ميكند   پري
  ... ! تو ... تو  ...  باشي ؛    نفهميدي  مي خواهم  پدر فرزندانم  تو

  .. بكنم ؟ هيچ  نميدانم  چه  بگويم  ؛  چه.  من  نيز  تقريباً  از حال رفته ام  
  با  لرزش آواز!   مي ترسم  از طرز نگاهش.  ود را  استوار مي گيرد  و  رو  در رو  و چشم  به چشم  مي شويم  پري خ

  : ويد ميگ
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 از هزاران  حتي يكي  در آدم  متراكم  مي شود  اما   بيكران و مفت و آسان است  و  بدينجهت طور  بيحد  آرزو  چيزِ 
  .  است كه  به  خاك  برود آن  قابل  دسترس  نيست  و  محكوم  

  من  بيمهء  عمر  مگر   باشي ؛  باز  منتظر سال ديگر  به  من 13  تا  12بخواهم   تو   كه  از  نمي دهم من  به  خود  حق
  !  دست خودم  هست ؟به    مگر دارم  ؟  اين سال ها  و  سال هاي  پس از آن

دانم كجاست ؛  دوستت  دارم  و دوستت خواهم داشت ؛ ولي حتي  براي   ميتا زنده ام  ؛  تا  آخرين  مرز امكان كه  من  ن
هرچه  از دستم  برآيد  ؛    عروسي كني ؛  ؛  با  دختر خوشبختي هر وقت  بخواهي  اگر  اگر حاال و.  يك ساعت  مقيدت  نمي كنم  

براي .  شائيته گيي تو  را  داشته  باشد    گردم  كه  مي  از همين حاال  به  دنبال كسي دهي  مي اگر اجازه.  برايت خواهم  كرد  
 مرد  از  دست  نمي دهد    مي دهد  ؛  دست  از  زن  در ازدواج  ؛  است  ؛ آنچه مردان  متفاوت ه در جامعهء  ما  موقعيت  اينك

  ! و  بر عالوه  مرد  بسيار  چيز ها   به  دست  مي آورد 
احتماالً  در اين اتاق .   مقابل وجود  داشت رفت    در سمت  به اتاقي كه تابانشريان  و پري  ناگهان  از جا  بر خاست  و گ

  . هم حضور داشته است  خاله و عمه اش   مانند  عالوه  بر آن  دخترك  ؛ كم از كم  يك كس ديگر
   : لحظاتي  بعد  همصنفيي خواهرم آمد و گفت
   : پري جان گفت.  به خير كل مان خانه  ميرويم  .  ار  مي شوند   كاكا جان ؛  پري خاله ام  نيم ساعت  بعد  تي
  ! نظر  تير كنيد  از  را  يك دفعهء  ديكر  كالن   تا آنوقت شما  باغ  و حيوان هاي خورد و

   !  چشم:  گفتم  
هايي با  من  و  با  احساس ميكردم  اينك  درختان  يك قسم  ديگر  به  من  مي بينند  و حتي چيز  .  به باغ  بر آمدم  

 به سويشان  ها  به جانب من كه از جنوب» آفتاب  پرست «  فاليز ها رفتم  پايان  به سوي.  همديگر  در بارهء من مي گويند  
دانستم  همدردي    نمي  ما را  فهميده اند ولي  راز هاي  هم  اينان  نظرم آمد ؛ كه  به .بودند  ميرفتم  روي  بر گشتانده 

  . بود  شان  لبخند گنگي  بر لب  هاي.  ند  و  يا  تمسخر  مي  نمودند  ميكرد
چيزي را  .   سويم  بروتك زدن گرفت   به رويم  ايستاد و  نسبتاً  بزرگ  پيش رويم  جستن كرد  ؛  رو   باغي يك موش

  ! ! بدانم  چه  ميگويد ؟  نبودم   كه**افاده  مي كرد  ولي  من  سليمان پيغمبر
 مناظره    پس فردا حين  نكند كه و بندد  نقش مي   در ذهنم  راجع  به  هر كدام  اين ها  افكار ديگر گونه  شتم ؛انگا 
  .  توهمات  از  دهانم  بيرون آيد  همين

پناه  بال همان  درخت كه  باالخره  شاه  بود   زير.   داشت    بود كه  تحت سايهء  انبوه خود  فضاي  خنكي پايانتر شاهتوتي
  ! همه  چيز  بستم   چشمانم  را  از گرفتم  و

  :  مي رفتم  درونم  فضولي  مي كرد ؛ آمرانه گفته در برابر  هر آنچه كه  از 
  ! هست   دنيا  همين است كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)) يهوه (( ؛  معتقد شدند كه خدايي  به  نام    سال پيش 3000  تا 4000قبايل  شبان پيشه  و  صحراگرد يهود  در (*)  

عهد « اين . آنان را برگزيده و  به خاطر تنظيم مناسبات خويش  با  اين قوم  از طريق موساي  پيغمبر ؛  با آنان عهد  بسته است  
 جائيكه آنرا در صندوق يا  است ؛  نزد  اين قوم  به  عاليترين درجهء تقدس رسيد  ؛  تا»  ده فرمان » كه غالباً همان » نامه 

با خود حمل مي كردند و  رفع حاجات  خود  و  حصول  ساير  بركات  را   به  ... تابوتي نهاده  در سفر هاي شباني و  تجاري 
مي خواهد  نهايي ترين درجهء » تابوت عهد « پري  با  استعارهء .  منوط مي پنداشتند ))  تابوت عهد (( تكريم  و  پرستش اين 

  !بخت و حرمت و  قدر ديدن و  بر صدر نشستن  زن  در جامعهء منحط دامپرور مرد ساالر  را  افاده كند 
 شخصيت تاريخي در قوم  يهود  بوده و مقامي شبيه پادشاه داشته است ؛  با آنهم   حدودي يك سليمان اگر چه تا(**) 

هم يگانه  پيغمبري كه گويا  زبان  تمام جانوران  را  مي دانسته  و  با مي خوانند  و  آن  را  پيغمبر باور هاي  اساطيري  بيشتر او
كه  يك پيغمبر ـ حضرت محمد )  بني اسماعيل ( گفتني است كه  بر خالف  عرب ها . آن ها  تكلم و امر و نهي مي كرده است 

   .ي ديگر ؛ هزاران پيغمبر داشته انداساطير نامدارذوات  به جز موسي و »  بني اسرائيل « ـ  را داشته اند ؛  قوم كوچك 
   . غير پيغمبرانءطبقهء پيغمبران و طبقه:  تشكيل مي داده است  يهوديت اوليه را غالباً دو طبقهفت كهرويهمرفته مي توان گ
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   ؛ 75 زينهء
  !و اصالً  اين كدام  دنياست ؟... 

  
  :ايش به  نام  نامي  موالناي  رومي  بلخي و  شعر  رعد آس: اهدا ء 

  دي شيخ  با چراغ  همي گشت  گرد شهر      كز  ديو   و  دد  مـلـولم  و انسانم  آرزو ست
  آنكه  يافت  مي نشود  ؛ آنم آرزوست:  يافت مي نشود ؛ جسته ايم   ما        گفت :  گفتند 

  
  غذاي ظهر  را  يكجا  با  پري   .   در منزل حاجي اول  و  در اتاق مخصوص  پري  هستم   مي شود كه ساعت نيم   از  متجاوز

  تا حدوداًٌ  تالش  ورزند  اينكه در مورد  و   زنان آمده اند  مهماناني از  شده  ؛ پيدا براي  پري كار .  و  مادرش  صرف كرده ام  
تاق  ديگر  مذاكراتي   در ا  مسايل مربوط  به اين امر  ؛  در مناظره  شركت دهند و هوش  و  متشخص را  زن  با سواد  و  با50

  . دارند 
.  رفته است   بوسيده  و  رويم  را   بار آمده  و  با  مهر  و  محبت  وصف ناپذير  سر و   دو  دقيقهء اخير مادر پري15ظرف 

  :  است   فضا  و  در گوشم  طنين انداز  در سخنان دفعهء اخيرش  هنوز
  !  گلم  ؛بچيم

 نمي توانم ؛  ازين خاطر  مجبور  مي   ديگر كار كرده  مي شود ؛  سست  پايم  ؛  دست و نمي دانم  همينكه  يادم  مي آيي
  !... بچه گكم  تنها  ماندي  ،  ببخشي .  سر  اين  دختر گرم  شد .   بيايم  ،  خبرت را  بگيرم   شوم 

  ؟ !اين كجاي دنياست  و  اصالً  اين كدام  دنياست !  خدايا  
د  از  نزدم  برود  ؛  مرا  به  تخت خواب خود  رهنمايي  و  محبوبانه  و  معشوقانه  و  باال تر از آن  پري  وقتي  ناگزير  ش

  .امر كرد   و  هدايت  داد كه آنجا  دراز  بكشم  ؛  مدتي  استراحت كنم  تا  تجديد  نيرو  نموده  آمادهء كار هاي  ديگر  شوم  
  . ميگشت  بقيهء اتاق جدا   از   نهايت زبيا  و خيال انگيري  با  پردهء حرير  بود و بهشت   از  در واقع  توته اي تخت پري ؛

  .  تخت حتي انگشت  بگذارم    ندادم  كه  بر اين   حق نتوانستم  ،  جرئت نكردم  ،  به خود
  .پوش ديدم    لته و را  بدون  بار قرآن شريف  جلب كرد  ؛  براي  اولين رو برو  الماري كتاب  هاي  پري  توجهم  را 

كمي  دور تر از آن  .  تفسير ؛ در رف  برترين الماري كنار ساير كتاب ها  چيده شده بود   با  ترجمه و»  قرآن مجيد  «  
  تاج ، روضه الصفا  ،   تاريخ فلسفه ،عصر قمر  بشر از عصر حجر تا شاهنامهء فردوسي ،    تاريخ تمدن ،  ،تاريخ جامع اديان 

 و   بوستان ، افغانستان در مسير تاريخ  ، افغانستان پس از اسالم  ؛  مثنوي معنوي ؛) خاطرات امير عبدالرحمن خان ( يخ التوار
  .... زليخا  شيرين  ؛  يوسف و  و   مجنون  ؛  خسرو كلستان سعدي  ؛  ديوان حافظ  ؛  ليلي و
  : اشت  علوم  ساينتفيك  جا  د در رف پائين  غالبا آثار مربوط  به

 تاريخ رياضي ، اناليز رياضي ؛ رياضي براي همه  ؛  فيزيك براي همه ،  فيزيك  از نيوتن تا  اينشتاين ،  فيزيك نور ، 
كيهان ، كيتا شناسي ) چندين جلد ( كيمياي عمومي ، كيمياي عضوي ،  اناتومي ؛ هيستولوژي ، فيزيولوژي ، اطالعات عمومي 

  ... سفاين فضايي   تا ه پرند از پشقاب هاي  ،شناسي 
چشمم سياهي كرد  ؛  عالوه  بر اينكه كليه عناوين  دو  رف اول  را كامل خوانده نتوانسته بودم ؛ همين الماري به عين 

 پوشش فارميكايي  نهان    با  در قسمت پائين  سه رف  شايد  بر اين مزيد. بود  از كتاب   مملو   رف ديگر هم داشت و حالت  دو
   . .ديد  و  معلوم  نبود چه گنج هايي در آنها  وجود  دارد مي گر

از .   برابر  مالك اين كتاب ها  و اين اتاق سحر آميز ؛  مانند موشي  ناچيز و كوچك  يافتم در  تا  همين جا  خويشتن را 
 نوعي    توهمي كه تخيل  و هر  تصور و  از  پر عظمت او كرده بودم  ؛  و و   پيكر  با  شكوه   تن و  بر  درازي هايي كه همه  دست

 ندامت  و   احساس  مجرم  وجدان بيدار شده اي  مانند پرده نشين  پديد آورده  بود ،  به  اين اعجوبهء  برتري  برايم  نسبت
  . گناه  نمودم 

  :م آمد  مي گفتم  ؛  به ياد  زيادت طلبانهء خود سخناني كه زير شاهتوت  به خود  و  براي تسليي افكار
  : ؛  از خود  پرسيدم »  ! دنيا همين است كه هست  « 
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 اين دنيا كدام  دنياي  تو كدام است و. مي شناسي  كدام دنيا را ميگويي ؛ آيا دنيا را ديده اي ؛ آيا چه اندازهء دنيا را 
  ! پائينت  چيز ديگري  نيست   باال و  در است  ؛  آيا  در جوانبت  و

 همه چيز  برايم  آشنا  و .   خود  در كنار حوض ؛  هيچ  چيز  غير منتظره  به  من نگفته  بود  پري طئ آخرين سخنان
پدر فرزندان او (  به كلمات ملكوتيي خودش   پري و معلوم  و   مبرهن  بود  و  بر عالوه  هيچ گاه  شهامت  نداشتم كه  همسري ي

قلبم چنان گران آمد  و  مشاعرم  را چنان متأثر ساخت كه حتي  همان  وقت  با  اينهم  ؛ آن سخنان  بر .  را آرزو كنم  ) شدن 
در همين  انديشه  ها  بودم كه  يار .  شاخ  و  پنجه كرده  مي رفت   برايم  حيرت انگيز  بود  و اينگ چون  يك گناه كبيره 

  : سالم  گرمي داد  و گفت   پري  به  اتاق  سر كشيد  و  دبستاني ام   برادر 
  .را كار داشتم  مهرباني كنيد ؛  پري جان   شما 

:  گفت  .   بود   وضعش مانند  يك كارگر خانه گي نامرتب  و  بعضاً چرك و خاك آلود ورنگ طفلك دود كرده  و سر
  متوجه  ؛  بست  را وقتي درِ اتاق .   مي نشستم    پيش تان  يك ساعت مي بود كاشكي وقت  ؛  سرگرداني ها  بيخي زياد است 

 اندكي  داشتم ، احتراز   هر جانبي كه  بود   دست زدن  به  پرده هاي حريرين اتاق  در اينكه  از با .   پا  ايستاده ام    بر شدم كه
معلوم  مي شد  مردان زيادي آنسو  مصروف  اند  و  .   مي شد ؛  نزديك كردم   باز  باغ   كلكيني كه جانبءپرده  عقب  خود را
   .  را  شكل  ميدهند   عجيب  و  بي سابقه  و  با شكوهيدنياي

  :ميخواستم  اندكي  پرده  را كنار  بزنم  و  ببينم  چه خبر است كه پري داخل اتاق شد و گفت 
   . كم  مانده  خالص  مي شوم  و  نزد  عشق خود  بر ميگردم. باشي   دق نياورده !  عزيز دلم    بسيار ببخش ؛ 
جلد  .   احتمال دادم  در دو  روز مهم آينده  كبود خواهد زد و مرا رسوا خواهد كرد    لبانم را مكيد كه شيطان ؛ چنان

  ! نازك  بود  و  با  اندك  فشاري كبودي  پيدا ميكرد  من  به  طور طبيعي  بسيار
ياراي  من  پيش از اينكه .   شدند  با  اين  رويداد  تمام  استخوان ها  ، رگ ها  و  سلول هاي  بدنم  تكان خوردند و جابجا

 داشت  ؛  پهلوي  پرده را كمي كنار زدم  و چيزي صندلي مانند مخملين را كه در گوشه اي قرار.  سخن گفتم  بيابم  پري رفت 
  . كلكين  نزديك  كرده  بر آن  نشستم 

 پدر پري  به افراد گوناگون شامل   وقاضي ستيز .  در آنسو  چيزي  مانند  يك كمپ جشني  در حال  ساخته شدن  بود  
از اينكه در . لحطه اي  پدر پري  رو به رويم قرار گرفت .  نجار  و  خياط  و  خطاط  و  گلساز  وغيره  هداياتي  مي دادند  

 بار پيش   راحتي كردم  و چون  ؛  اندكي احساس  مي روم  بودم  كه  به دست بوسي  و  ديدارش ابتداي ورد  به  منزل خواسته
  و  مي دانست  را  اين   او چرا كه .   نداد  بخصوصي  برايم  دست  بودم  ؛  ترس  در اتاق دخترش  اينكه به دليل     ) 51زينهء (  

  . خواهيم كرد  مالقات  با هم  خواهد آمد و همين جا  مناسب   در فرصت   بود كه خودش گفته
زيرم  ؛  متكاي  پري است كه  هنگام آرايش  و  روبروي آئينه نشستن  از آن دريافتم كه  متكاي .  اينك وسواس ديگر 

اولي  در آورده  ؛    حالت  به هم  پرده را .  بر جايش گذاشتم    شئ اي مقدس  و آنرا چون نا چار  برخاستم .  استفاده  ميكند  
  .  داشت   قرار  مطالعه  تحرير و در پهلويم  ميز.  به جايم  نشستم  

 قاب خجور و   يك  با  بار ديگر  مي كردم  كه  مادر پري از روي آن اخباري را  به  دست گرفته  و  عناوين آنرا  مرور
  :سرم  دست كشيد و گفت    ايستاده  بر  همانطور.   شد   تازه  وارد  اتاق سمبوسه  و چايي

خدا  محبت  پاك  شما را  از  هر خدشه  و خلل در امان  خدا تو را  براي ما  هميشه  داشته باشد ؛  !  قربان سرت  بجيم 
  ! است   مادرت  دست پخت  نوش جان كن ؛ از اين ها!  بگير بچيم !  بدارد 

پا  نداشتم كه  همين قدر كار را   بي عرضه گي آنقدر دست و   يا  شايد از فرط حيرت.  ريخت   برايم در گيالس چاي 
   : گفت  و  افزود» اوف « مادر  به هر حال .  ادم  خودم  براي خودم  انجام  مي د

  ! دق آورد ؟  تنها  ماند  ،  چطور  را زياد  به گپ گرفتند  ؛   بچيم  ؛  چطور اين دختر
  : به گپ آمده گفتم  و  شدم  سر انجام كه آدم 

او هم  با  تمام  :    پسرش گفتم   با  اشاره  به  رفت و پري جان آمد و همين حاال  .  من دق نياورده ام !  مادر جان 
  . بود  گرفتاري ها  به  پرسشم آمده

  :  تر شد و گفت  راحت  مادر پري 
  .  بمانيم   تنها را  نداريم  تو   حق  هم  ما  سر ازو  !  بچيم الهي شكر ؛
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 زياد وسواس كرد و آخر   مگر . بگويد   به آب هم  را  همان  مي شد. بود   ديده  يك خواب  پري  پدر ! يار جانش  خدا 
 همين  هفته  تمام   مي بيني چه حال است ؛  اينك . عملي كند   بودند  برايش گفته  در خواب  را كه  چيزي  كه تصميم گرفت 

  !حال  بود  و  فردا  و  پس فردا  خدا خودش كمك  كند كه  به خير  و  سرخرويي  بگذرد 
   : براي  تسلي  و  تقويتش گفتم

  . د كرد يثواب  بي مانند حاصل خواه  بهتر خواهد گذشت  و  نام  و   داريد ؛  از آنطور كه آرزو !در جان  ما
  :گفت 

   براي پيشتر  از همه  . مي شود   مقبول  ها  قبول و  دعاي ديگر بيشتر از  خيلي  ها معصوم  بچيم دعا كن ؛ دعاي شما 
   !   تو  يك طرفطرف است  و  يك   كُل گپ  . خودت  دعا كن

   : با  قاطعيت گفتم
مادر   .   سرمه كرده ام  را  هاي خود ي عزيزم  چشم پري  جان ؛  شما و   پدر آرزو هاي  راه  در  قرباني شدن   براي من

  ! جان 
  :  افزودم    بوسيدم  ورا     دست ها  و  سرش

   !  هيچ رأي نزنيد
  :  شادمان شد ؛ گفت   احساس كردم كه

  ! چطور شكار كرده ؟ را   تو  پري  اي هستي ؛  چقدر شيرين  تو !  زبانت ءه صدق
  :  خنديد و حين  بر آمدن  از اتاق گفت  

  .  است   زياد كارم كه  چه كنم  نمي شوم   ديدارت  سير   از
  : گفتم  

 ميخواست  . ندارم   ارزش  هم اينقدر  من.  نسازيد   به زحمت ناوقت براي من ؛ خود را چنين وقت و   مادر ؛ ديگر 
  ! شد   نظرم  پنهان  از  نتوانست  و چيزي  بگويد  ولي
  : در ذهنم  بزرگ  و  بزرگتر  و  بزرگتر شده  رفت كه  مادر پري اين سخنان 

  ؛» اوف  « 
  !اين دختر را زياد  به گپ گرفتند ؛  بچيم  ؛ چطور تنها ماند ، چطور دق آورد ؟

  ؛» اوف « 
  را زياد  به گپ گرفتند ؛اين دختر 

  !  بچيم  ؛ چطور تنها ماند ، چطور دق آورد ؟

  ؛» اوف « 
  اين دختر را زياد  به گپ گرفتند ؛

  ! بچيم  ؛ چطور تنها ماند ، چطور دق آورد ؟
  رت حي را فرشته گان خدا   رسيد و   به ملكوت اعلي  گذشت ؛  از آسمان ها  پنداشتم كه  شد   بزرگ اين جمله آنقدر

  ! زده كرد 
  ! گفت » احسن الخالقين «  خدا  هم  بي تفاوت  نماند  و  بار ديگر  به خويشتن  خود

  :سرود  كه   نداشت   نظر مگر موالنا  چنين چيزي  را  در

  باري ديگر از فلك پران شوم               آنچه اندر وهم نايد آن شوم 
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 من  ؛   سالهء شانزده  هفده   پارچهء   ؛  ممكن است  بگويد  ؛  دختر آتش مگر موجودي كه  به اين  درجه  نرسيده  باشد
 بابت از اين  و .   گذاشت    ـ  براي دقايقي  تنها شد در اتاق خو  هم را  ـ آن » نامحرمي  « چطور جوان  بيگانه  و  مجرد  و  

  ! بگويد ؟؟ بكشد  و آه»  اوف «
مي شود  و  چگونه   معني   سخن چگونه  بسياري  ها  اين ماتحت حيوانيي در عقل    تنگ مردم  دنياي كنوني  و در چشم
  بها  مي يابد ؟
   ! نيست  پذير   تصور  حتي

  ! چه خواهد گذشت ؟ چه گذشته است و  ؛   وانگهي  تنها   همين  سخن كه  نيست  ؛  نگاه كن  سرا  پا  چه  مي گذرد
؛ خودش اند ؛  يا  اصالً  مرتبه  و  مرحلهء آدم   بودن  و  انسان شدن    مَلك  پران  شده  از و  ها  واقعاً  از فلك  آيا  اين
  !همين است ؟؟

كه آدم  باشيم  )  بگيريم   ياد  بايد و( تازه  ما  ياد  مي گيريم  .   نيست    ملَكي  در كار  نظرم  مي آيد كه  اصالً  فلك و به
  !و انسان شويم 

  !خته  شدم  ،  سوختم سخن بيش نيست          خام  بودم  ،  پحاصل عمرم ؛ سه 
  
  

  
   ؛76 زينهء

  ! فقط  انسانيت   ، فقط  انسانگري
  

به همه رزمنده گان  بي تعصب و  بلند نظر و درست انديش كه بر حق و عادالنه عليه فاشيسم و راسييزم و :  اهدا ء  
  .   قبيلوي و ملي و ديني و فرهنگي در  پيكار  اند اپارتايد ، عليه ستم و   تبعيض جنسي و قومي و

  
قفسهء الماريي   اكثريت عناوين كتاب ها  در   با  اينكه  دستم  تازه  و  داراي  عناوين جذاب  بود و با  اينكه روزنامهء روي

بدين جهت  .  ري  سرشار  بودم   اما واضحاً  از  هيجان ژرف  ولي  بالنسبه  مستو  پري شور انگيز و  وسوسه كننده  بود ؛ اتاق
مي   پري آمد  ؛  واقعاًٌ  احساس  دلتنگي   دقيقهء ديگري كه5 حدوداً  ظرف . چيزي خوانده  و  مطالعه كرده  نمي توانستم 

  اي پيش  به  قديسه   بود  و  خودش  بيش از  را گرفته  مقدس ولي اينك  اتاق  پري  برايم  بيشتر حالت  يك  مكان.  كردم  
  . مبدل  شده  بود 

 اما  اگر   نمي زنم ؛  باالي سرش  بوسه با  خود  تصميم گرفتم  فقط  به  فرمان  پري  مي باشم  و ديگر جز به دستان  و
  !خودش مانند  رويداد  كنار حوض امر كرد  ؛  ديگر  با  تمام  نيرو  و  با  تمام  عشق دستورش  را  اجرا خواهم كرد 

 تكان خورد  و  با   واضحاً.  نيافت    اتاق آمد ؛ خيلي شادمان بود  ولي انگار مرا  آنطوريكه  توقع داشت ؛ به  وقتي پري 
  : مكثي خود را  در آغوشم  انداخت  و گفت 

 مي  كئ  مي شنود  ؛  كئ  باور » دل«   را   »عقل«  بگويم  سخن  آه  چطور  شدي ؟    از من خفه  ؛  دق ماندي  ! جانم
 من ،  ايمان من  اين همه   من ،  عشق  من ، سلطان  چرا  مهمان...  چنين شد ؟ چرا... بدي  شد   بسيار  راستي كار!.... ند ؟ك

   ببخشي ؟ حاال  نمي تواني  مرا... چطور كنم ؛  ! خدايا  ! ....  ؟ تنها  بماند
   : گفتم  

لطافت هاي  تو    عطر ها  ،  همه زيبايي ها  و  همه   ،  همه مه خاطراتاينجا  همه چيز ،  ه.   تنها  بودم   من كئ !  نازنين 
   نداشتي ؟   بزرگ  و  پر ثمري كار  تو  مگر   باز چرا  اصالً  چنين فكر كني ؟.  با  من  و  در اختيار  من  بود  

  : گفت  
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   !  باور كنمچنان  ببوسم  كه ...  خير  به راستي  دق نيستي ؛  ثابت كرده  مي تواني ؟
... من چه  مي دانم  بوسيدن  دستت  برايت  پر ارزشت  تراست  يا  بو سيدن لبت و  يا .  به راستي  امتحان  سختي  بود 

  ... عوض دارد  ؛ گله  ندارد  و  دومي  اولي كه  چون.    را  انجام   مي دهم    رسيدم  كه  هر  دو آناً  به  همين  نتيجه
 ممكن  سرم  محكم گرفت كه  از عقب   دست چنان  را مي خواهد  با  دو  همين گذاشتم ؛  دانستم كهبر لبش  چون لب 

 همينقدر امكان  يافتم  بگويم كه  احتياط كن ؛  مرا زخمي ميكني  ؛ آنگاه    دقيقه  ؛  صرف  در دو شايد.   سازم   رها نبود خود را 
  به  مردم  چه خواهم گفت ؟

  !بود   » دل« آنقدر ها  هم  درين  دنيا  نمي توان  به  فرمان كه   دانست  شايد
  وقتي رهايم  كرد ؛  بالفاصله  به جانب آئينه رفتم  تا  مطمين شوم  كه  لب هايم  به  جايش  هست  يا  چطور ؟

  : پري  قاه قاه  خنديدن  گرفت  و گفت 
  ! بيغم باش ؛  من  ديوانه  هستم  ولي آدمخوار  نيستم 

  !  كننده  نيست   است ؛  لذا رسوا سريسراگر تفاوتي  هست  .  مال  تعجب  ديدم  هيچ  چيز غير عادي  وجود  ندارد  با ك
لذا  همان  را  غلغلك  داد    از  وئ  در من  هست  و  او  مي دانست  يك چيز  ديگر ؛  يك  سابقه  و خاطرهء  بيحد  شيرين

   : گوشم  را  كش كرد  و گفت    ) 18زينهء ( ؛ و  درست مانند  همان  نخستين بار 
 تماشا  و  تعقيب  مناظره  حاضر   را  به زن و دختر  50 بودم   نهايتاً  اميدوار . شد   باورم  نمي  هيچ!   ميداني چه كرديم ؟

  .  زياد  خواهد  شد    نفر  از دو صد كنم  ؛  به  ياريي خدا 
ه  بيرون  افتاده  ؛  خواهر خوانده  هايم  بيشرمانه  تقاضا  مي كنند  كه  در يك  فرصت   راز من  و  تو  از  پرد  نگو كه

  :  قاه قاه  خنديدن گرفت   باز!  كافي  با  تو  بنشينند  و  صحبت كنند  
  ؟!ني ؛  هوش كني   من  من  ،  بدون  با   البته
  : گفتم 
   ! نخواهم  رفت  هم  حضور خدا   ميداني كه  بي تو  به ؛  نگفته  من

   :  به دهانم گرفت و گفت  دستش را
  ! اينطور نگو  ؛  عادتت  مي شود  ؛  محيط  برداشت  ندارد 

 بلكه  او    تشريفاتي  نبود   نه  تنها  بي جهت  و  جنبه ها  نظر از ديگر پري  ؛  صرف  مادر  به  خاطرم  گذشت كه  دلخوريي
منتظر او  بودم  ـ   نست كه  يك  لحظه  نبودن  پري ـ آن هم  در حاليكه  من  در اتاق او  و  مادر  مي دا به حيث زن ،  به حيث

  ! زجر دهنده  مي باشد  طاقت فرسا  و برايم  چه 
   :   صدايش زدم شايد آنرا  مي بست  ولي  وارخطا  و  ديوانه وار.  پري  به جانب  دروازه رفت  

  !نرو   نمي توانم  ؛  ديگر نه نه  ديگر 
   :   برگشت و گفت

  ! فرصت خوابيدن نداشته باشيم  هم شب  حتي شايد   برسيم ؛  هاي خود حاال  بايد  به كار نمي روم ؛  هيچ جا ! ديوانه 
 تكامليي   بخش طبيعي ، بيالوژيك و  در قسمت  را بحث هاي خود   شور و شعف و آموختن و آموختاندن   با خيلي

   .  مه  داديم ادا برنامهء  مناظره 
  :  پرسيدم  

   اين كار عظيم  افتاديد ؟  شده  و چطور  به  فكر  از كجا  ناشي  اين  ابتكار
  :  داد   پاسخ 

 اصالً  مرا  دگرگون   كه بود  جذابي  رنگي و    و  مصور  ؛  اثر خودت  به  من  مي فرستادي در جمله كتاب  هايي كه 
راستش   .  تجربياتش روي  نخود هاي رنگين  ؛  سخن  مي گفت   نام  مندل و   به ز كشيشي در يك حصه  ا اين  اثر.  ساخت  

 سودمندي    كشيش ها  هم  مانند  اغلب  مال ها  مردم  خوب  و خردمند و  اينكه  اغلب  محيطي  يا  به  دليل حسب  تلقينات
  : ميگفتم    خود به  شايد  .  بخوانم  را  اين قسمت   نمي خواستم نيستند ،
  ! كشيش و علم  ؟! .. كشيش و كشف ؟.! ..تجربه ؟  كشيش و  
  .  از اين چند  ورق گذشته  به  مطالعات  ادامه دادم   . نخواندم   و
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 رهنمايي  ميكرد  ؛  باز اشاره  و  اتكا  بر   و پيشنهاد را ) بيالوژيك (   بيحد  جالب زيست شناسي ء در جايي كه تجربه
كه  به آن عالقه  بگيرم  يا  احترام  قايل  شد   اينجا  هم  رسوبات  پايانهء هاي ذهنم  مانع  . شد   اكتشافات مندل ات و تجربي روي
  .ساختم   اما  وسايل آماده كردم  ؛  برادرم  را  هم  يار خود .  شوم  

گلخانه  محيط  زحمت  براي ايجاد   سايل  و جستجوي و زايد  و  سلسله  خرچ     اتفاقاً  شروع  بهار  بود  و  من  به  يك

   .  پيشبرد  تجربه  پيشنهاد  شده  بود  ؛  ضرورت  نداشتم  كه  دراي
ديگر صبح و شام .  ساختيم  ؛ كاشتيم  مان    ُكرد  كوچك كه  خود  تخم هاي گياهان  و حبوبات  طرف  تجربه را  در يك

 بسيار  باريك  و  در آغاز .   نيش زدند  ديگر  و  عصري دانهء ديگر  تخم   صبحي  ، متخ  يك  روزي.   نظر گرفتيم   آن ها را  زير
رنگارنگ   و  مختلف  برگ هاي  پنجه و  ها  شدند  ،  شاخه و   شدند  ،  بته  رفتند  ،  بته  سبز  شده  كم كم .  زرد  بودند   يا سفيد

  . كردند 
 اطراف  ،  ءُكرد  تجربيي من  از  همه .   شده ام  برنده مسابقه  داده و خداوند  پنداشتم  با    هيجاني شدم كه روزي چنان
مي كردم  ؛   خيال . بود   چشم انداز  من  معلوم  مي شد  ،  زيبا تر و غني تر  و  رنكين تر  و  پر طراوت تر   از همه آنچه  در

  !!.. كشتهء من است   كار من  و   درون ُكرد كشتهء خداست ولي  كار خدا و بيرون از اين كرد  هرچه  هست ،
  : افزود   جاري شد  و   پري  اشك  در چشمان

  !! كودكي  هم  عجب  باليي است 
كردن  و خلق كردن  و آفريدن آثار علمي و هنري  ؛  اصالً  ياد گرفتن ، شناختن ؛ اصالً  اينكه  توليد  اصالً كار كردن و 

مي روي ،  با آن دوست  و آشنا  شده  مي روي  و  از اين طريق  شده   مي روي ،  متصرف  يافتهمي روي  ،   را  ديده  جهان 
  ! هستي ؟  باليي چه تو  ؛ هم ! ... چه مي گفتم ؟!!...  لذتي  دارد   كيف و عجب ... رامش  مي كني 

   ؛ مي رود  مي رود كه  ؛  مي دهد دست   از   جلوي خودش  را  اينطور شنيده  مي روي كه آدم
   :  خاطر گفته  همين  به  شاعر

  مستمع صاحب سخن را بر سر كار آورد        غنچهء خاموش ؛ بلبل را به گفتار آورد 
   : نتوانستم خويشتن داري كنم ؛ گفتم

   .   بلبل فداي اينطور  من ؛ 
كر جان دارم ،  من كه  ُش.  تبديل مي كني    تو  بلبلي  هستي كه  برگ هاي  مرده  و  پژمرده  را  به  غنچه و گل و گلزار

  ! ...عشق دارم 
  !محو  مي كند  مي يابد ؛  مرا   1000  بلكه ضريب 100 من ضريب   ترانه  و  ترنم  در  اثر اين
  را  بارانش كردم  ،  حتي  لب ها  و حتي  زبانش  فشردم  ،  بوسه در آغوشش   سختي  به  با  اين سخنان   همزمان

  !  نكرد ؟ چنين  مي شد   مگر .م  بوسيد
   هست ؟   داننده اي و  شنونده   مي پرسم  ؛ آيا از كي

   :  داد پري ادامه
مگر  ـ  ... ! تصادف    سر   شايد  از  خانه اش ؛ كوچك باغ  بود  ؛  در  ها  بس كن  ديگر ؛  گپ  سر مندل  و  تجربياتش 

  .... ـ جدا كرد ؟  تصادف را  از هم  رمي شود  ؛  در همچو  موارد  تصادف  و  غي
دهقان حرفه (  يك  فارمر  و ال اقل)  زيست شناسي (  مي بائيست  اكتشافات  مندل  را  قانوناً   يك  متخصص  بيولوژي  

افت  و زماني كه كليسا  به كث كشيش كليسا  انجام  داد  ـ آن  هم  در   انجام  مي داد  ولي  يك  مالي عيسوي  ،  يك  )اي 
   جنگ ، دانشمندان  و   متفكران   سوختاندن  زنده زنده  بود  ؛  كارش تفتيش عقايد  و  شده جنايت  تصور ناپذيري كشانيده

  .مردم  بود ـ    ساختن   خر تر  و  ساختن  خر و » كليد  بهشت  « ،هاي صليبي  ،   فروش نامه  هاي غفران  
 مندل دانست   را  بايد  در  بارهء بسيار چيز ها .   نيست   آسان» نه گفتن  بلي و «  كنم  مي ؛ گمان  تصادفي است   آيا  اين

  !  دانيم  كه  ما  هنوز  نمي
  : ميان صحبتش دويده گفتم  

باز نگويي چرا  .  به اصل موضوع  بيا  و  به  پرسش من كه شام  مي شود  .   نگرد   شت فلسفه اش زياد پ ! نازنين 
  ! ندادي ؟هوشدارم 
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   :  سراسيمه گفت
  !كار  ها رفته  باشند  حاال  پدرم  حتماً  به  ديدنت  مي آيد  خوب  متوجهم كردي ؛  مرد  چه  ! هان 

  : كوتاه مي كنم 
 بود  ـ    بود و كس برايش ارزش  قايل  نشده مندل كشف كرده كه آنچه را   همان كتاب  باز خواندم   در جاي ديگر

   بدون آنكه ارزشش  مندل  بيچاره بود  ـ  و  نشده  من  برايت گفتم  ؛  ارزش قايل   و  به  همان داليلي كه شايد  مثل من
  همان  يافته   دريافتند  ؛  اين  باره كشف كردند  و چون زيست شناسان دو  ها  و   بود  ؛ آخر  بيولوژي دان  شود  ؛  مرده شناخته

  .مسمي  ساختند  »  قوانين  مندل«  نام   ا  نگه داشتند  ؛  مردانه گي كردند  و آن ها را  به ر  است ؛  پاس مندل هاي مندل
  :   زدم  و گفتم  ش هاي بوس مختصري  بر گونه

  ! شيرين دل 
  !  نكن  زياد  تكرار را   مشهور  اين غلط

  مردانه گي چيست ؟
  زنانه گي  چيست ؟

بزرگواري    نظر و   دقت  احساس و  رقت  لطافت و زيبايي و زن ؛   مانند  .   كردندزنانه گي درستش اينست كه آن ها 
  ! و  از خود گذشته گي  نشان دادند 

مردانه گي آن بود كه اين نام  و عنوان و .   نمي شد   مردانه گي ؛  تا جايي كه  همه جا  ديده ايم  و  مي بينيم  ؛ چنين
  !ي توانستند  هم  بكنند را  از آن خود  مي كردند  و  م افتخار 

فقط گفته !  نه مردانه گي  بپذير كه  در چنين موارد ؛  نه زنانه گي گفته  شود و  تصويب شده  ديگر  با  من موافقي ؛  اگر
   !انسانگري  و  انسانيت:  شود  

   :  شد  و كنار كلكين  مشرف  به  درون حويلي رفت  ؛  صدا كرد پري  هيجاني
   ! بيا  لطفاً مادر ؛  باال  

به امور فاميلي  كاري  به  يادش آمده  كه  دارد  وقتش  مي گذرد  ،  بهتر است  ماندم  ؛  ولي خيال كردم  حتماً  حيران 
  ! چون  و چرا  نكنم   راجع  به آن ها شان  مداخله  و
  : ه  ميرفت ؛ رسيد و گفت  خشك كرد  را صافي دست هايش  پري ؛  در حاليكه  با  دقيقه  مادر يك   از  در كمتر

  خيرت است ؟!  جان مادر 
  :را  بوسيده  و  گفته رفت   پري  همچنان  هيجاني  مادرش 

  :  من ؛  افزود   ؛  و  با  اشاره  به» ولي « !  مادركم  استي» ولي  « 
   من همين حاال  به جايي  !را  تو چقدر  پيش از من شناخته بودي ؟  اين  همان است كه  در خواب  ديده  بودي  ؛  او 

  ! هرچه  مي خواهي  بكن  ...  حاال  يك چيزي  ؛  خيرات  ،  صدقه  ،  نماز .  رسيدم  كه  تو  از  وقت  ها  رسيده  بودي  
 .توان افتاده  بودم    تاب  و  من  قدم  بردارد  ؛  از  شده  و  جانب  پري  هم  هيجان  زده من  حتي  پيش از آنكه  مادر 

. ؛ آنان را چنين  هيجاني كرد    بدانم  من  ثبوت و سندي كه  چه رازي  ميان  اين  مادر  و  دختر  وجود  داشت كه  بدون
 داغش  در  هر  قسمت  بدنم  اشك هاي  مي پنداشتم كه  مي سوخت و  را   تمام  اندامم پري  مادر  لحظاتي  بعد  گرماي آغوش
  ! راخ  مي دارد سو كه  اصابت  مي كند ؛ آنرا 

  !ميكرد !   پري  هم آنسوتر  مي گريست  و  براي شكران ؛  خدايا خدايا 
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   ؛77 زينهء
  : ... خدااَبربا   در ال مكان  ،  در دنيايي 

  
ا ليام شكسپير آفريننندهء شهكار هاي عظيم  دراماتيك جهان  چون اتللو و ديزده مونيفقط  به  نام  و  خاطرهء شكوهمند  و

  !پيشكش ميدارم 
  

تأسف  آفرينندهء  هستي    بر ما  وجود  داشته  و  وجود  دارد  و  با كمال   در دور و  و  هست كه اگر انسانيت  چيزي  بوده
  . از آن  شرمنده  است  ؛  پس اينك  من  در المكان  يا  چيزي  مانند  ملكوت اعلي  قرار دارم 

 پس از تقريباً    شهرت  در جامعهء زميني ؛  پدري  بزرگوار  و  بزرگ  و  بزرگمنش عزت وبا  قدرت  و  ثروت  و  با    پدري 
 ديدن   عياشي ام  ؛  به يك روز كامل كه  مي داند  من  با  يگانه  دختر  زيبا  و  طنازش  ـ  به نظر مردم ـ  غرق عشق بازي  و

   !  ؟ در اتاق خاص ـ  در حرم  دخترش آمده است من  ـ  در كجا
 دسيسه  و   نيرومندي ؛ حتي  اگر  بخواهد  نظر  به  شرايطي كه  در جامعهء  بدبخت  و  پر از پر نفوذ و  چنين شخص 

 مانند  من  را  در لمحه اي  از  دو  دنيا  بي  شيطنت  و  منافقت  ما  وجود  دارد  ؛  به ساده گيي  باور نكردني  مي تواند  ؛ آدمي
  .را  هم  بنگرد   شود  پشت خود  جبور  نمينصيب  سازد و حتي  م

  .   اين مالقات  هم  به خواست  و ارادهء  او ست كه  اينجا  و  در اين  برهه  از روز  بر گزار مي شود 
  تا  همين  چند روز  پيش ؛  من  از  به  ياد آوردن  اينكه  مبادا زماني  عاليق  و احساساتم   نسبت  به  پري  افشا  شود  و

  .مي شدم  غضب  پدرش  دنيا  را   بر  من  و  فاميل  بيچارهء  من  سياه  و  تاريك  و  تباه  سازد ؛  دچار  تب  و  هذيان  و  رعشه 
 مكانِ ديگر  به  معني كوچهء  ديگر ،   جا و.   پس البد آنجا ؛  جا  و  مكان  ديگري  بود  و  اينجا ؛  جا  و  مكان  ديگريست  

 ،  شهر ديگر  ،  كشور ديگر ،  گسترهء مذهب ديگر  ،  قلمرو  دين  و آئين  و اخالق  ديگر  نه  ؛  بلكه  به  معناي  دنياي ده  ديگر
  . ديگر  و  احتماالً  جوال نگاه  خداي ديگر  است 

م  كه  بدانيم آفريدگار نداريم  و  داشته نمي تواني  ما  معلوم  نيست  و  ما  قدرت و اهليت و صالحيت آنرا  بدبختانه  به
  ؟!جالل  و جمالي است   چه شكوه  و   چه  اثير ، ،  چه معنويت   ، هستي  چه  نيرو  ، چه  واقعيت

 بي مغز  و  بي خرد  ارائه  داشته  اند  و  مي دارند  ؛  پس  ما  اينك  از    اما  اگر  بنا ست  همان  ها  باشد كه  چهار  ابلهء
  . ديوانه  و  بي منطقي  به  فاصلهء ابديت  دور افتاده  ايم    هاي  نيمه ديوانه  و  لمرو  چنان خداچهفرمانفرمايي  يا  ق

معرض فضل  و  بركت  و  رحمت خدايي  قرار داريم كه  آفريدگار  همهء  هستي  و    ما  در پناه  و  يمن  فيض  و  در
سنگينيي  مسؤليت خدايي  در مقياس هاي كوچك  هم  ديوانهء شان  كرد  كائينات  به  اضافهء  همه  خدايان  مي باشد كه شايد  

  . فساد  و  فتنه  و  شر و آشوب آلودند   رسوا كردند  و  به گند  و  الجرم  خود  و حوزهء  صالحيت  و  مسؤليت خود را و
خداي  زن  و  مرد  و  خداي زنانه خداي  عشق  و   كه   عنايت  خدايي  قرار داريم  در سايهء رحمت  و فضل  و كرم  و ما

 تري  نسبت  به  زن  و  دختر  دارد    احتماالً  عنايت  و  رعايت  بيشتر  و  تبعيض  مثبت  مردانه گي  به  يكسان  است  ؛  حتي گي  و
  .  دارد  تا  به  نيرومندي  و كمال  و حقيقت   عشق ؛  عنايت  و  رعايت  بيشتري  به  زيبايي  و جمال  و

نمي دانيم  و  نمي توانيم  بدانيم  ولي احتماالً  حتي خود  اين  اَبر خدا ؛ زن است ، مانند زن فقط زاينده است  و 
  . مي باشد  زيبايي  و  رعنايي  و آفرينش  ناب  و  خالص  كامالً  چه  اصالً  و آفريننده  ؛ 

ه  نمي گيرد  و  به كام  وحشيي طوفان  آب  و  طغيان آتش  و   ناكرد  را  به گناه  كرده  و او  نه  تنها  قومي  و  نفسي
گي  و  نظاير  اينها  نمي سپارد  ؛  بلكه ه خشم  سيالب  و  قهر  زلزله  و  هيبت  خور شيد گرفته گي  و   وحشت  ماهتاب گرفت

اهوار  مبدل  مي سازد  و  بد ترين  بيمار  و  عطوفت  و  محبت  به  دٌر ش  از  كيمياگري  مي كند  ؛ خرابترين گوهر  را  با  گرمايي
زيبايي  يا  هم  تقدس  بر     تا كمال  راه  مي آورد و  قلب  معالجه  و  تجديد  تربيت  مي كند  ،  به مجرم  را  از طريق  روح  و

  . مي  افرازد  
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.    است  جبروت  لطيفهباشد  قدرت قاهره  اين  اَبر خدا  بيش  از  اينكه  حقيقت  باشد  ؛  عشق است  و  بيش از اينكه  
ابداً  خداي  جنگ  و  قهر  و  خشم  و  سالح  و  انتقام  و  مرگ  نيست  و  كار  همهء اين چيز ها  را  با  ضريب هاي ميليوني  و  

  .ميلياردي  توسط  اسلحهء  عشق  و  محبت  و  مهر  و  بخشايش  و  عاطفه  انجام  مي دهد 
مطرود  هم  و  ملعون ... سر زميني   ،  شهري   ندارد و البد قومي ، برگزيده...  مي  ،  شهري  ،  سر زميني اين خدا  قو

مي گردد  كه  ما   ناممكن  چونكه  واپس خداچه  مي شود  ، واپس ديوانه  مي شود  و  واپس  .  ندارد  ؛  نمي تواند  داشته  باشد
   .  هم  باشيم  در كنار در اين بهشت ـ  با هم  و  اتاق خاص ـ  در اين حرم  و  در اين

بوس و كنار  و  هماغوشي  و  در هم .  يك چيز  هستيم  ...  بلبل    گل و   شمع  و  پروانه و براي اين  اَبرخدا  من  و  پري  و
  : معني است    شدن  هاي  همهء ما  به  يك  محو

   ! او  تجليي خود  به معناي عبادت ،  به معناي
قوانيني كه كشيش  اين اَبرخدا ؛  اَبر قوانين  دارد  و  توسط آن هاست كه دنيا را  اداره مي كند  و  ما را  اداره  مي كند ؛ 

مندل چند تاي آن ها را كشف كرده است ؛ قوانيني كه ديگر نوابغ بشريت و عالمه گان ساير موجودات آن ها را  يافته  و  
انيني كه زرتشت  و  ابوعلي سينا  و  موالناي بلخ  و حافظ و سعدي  و خيام  و  فردوسي  و  بايزيد  و  عطار  قو.  شناخته  مي روند  

آن ها را  » پخته گي  و سوخته گي «  خود مان ـ نه در كودكي و خامي  ـ كه  در  هنگام ... و  منصور حالج  و  شمس تبريز 
  . يافته  اند  و  شناخته اند 

 ذره  خانهء  اوست  و  ذرهء  هر دل  ندارد  ؛ دل  هر... خدا  ؛  خانهء  چار گوش  و  شش گوش  و  مقعر  و  محدب اين اَبر 
اين خدا  ديوانهء  .  چيزي  را  نزد  خود طلب  نميكند   اين خدا  در جزيره  و  صحرا  و  كوه  و  كمر ؛ كسي  و .  خانهء او ست  

  . بشر  و چه حيوان ديگر ـ  نيست  جانداري  ـ  چه ين خدا  تشنهء خون هيچ بوي كباب  قرباني  نيست  ،  ا
 حيه  و  با  فعل  و  انفعاالت  هر اتوم  و   نسيم  ،  با  هر موج آب  ،  با  هر حركت  قلبِ  هر موجود   اين خدا  با  هر موج

وه خود را  تذكار مي دهد  و  تجليل  مي كند  و لذا  كمال و جمال و قدرت و شك... زير اتوم  و ماليكول  و  زنجير ماليكولي 
  . و  داد و فرياد  و  ضجه  و  توبهء  كسي  و چيزي  نياز  ندارد »  ته  بر  هوا كردن «  و »  سر بر زمين سائيدن « ديگر  به  

 گريان  و  بيتاب  و  تواب  و  اين خدا  نمي تواند  و  نمي خواهد آفريدگان  زبون  و  جبون  و  زشت  و  پلشت  و  ناالن و
  !داشته  باشد ... دغلباز  ظالم  و  مظلوم  و  رياكار  و 

 بلكه اصالً   آشناست... سانسكريت  اين خدا  نه  فقط  به زبان  هاي  عبري  و  يوناني  و  چينايي  و  عربي  و آرامي  و 
...  علف  و  تا  درخت و...  مورچه  و  مگس  بان هاي حيوانات  تاو حتي  ز»  پست و كوچك «  ها  و حتي  زبان هاي   همهء زبا ن 

 شنود ها  و  مغازله ها  و  معاشقه ها  مي  و  بي تكلف ترين گفت   مي داند  و  همه چيز  و  همه كس  نيز  با  اين خدا  ؛  قادر  به را
  !باشند  

 است  ،  طرف  نياز  ترسو ها  و جبون   الح  بازده  ترساين خدا  شمشير  ندارد  ؛  چرا كه  شمشير  و  به  طور كلي س
  !هاست  ،  مورد  نياز  دزدان  و  رهزنان  است  ،  مورد  نياز  غاصبان  و  تاراجگران  است 

   . معراج  كمال  اين خدا  مهر است  و  زيبايي  و  بازتاب  جمال  اين خدا  عشق است  و  شيدايي
  رياضيات طبيعت و  اين خدا   اخالق و حساب و كتاب  .مي پرورد   يك سان   به مان واين خدا كمال و جمال را همز

  نيرو  ها  و  وفيض بخشيدن   و   ساختن   سوختن و ، نظم  و  نظام  هستي است  ،  اطاعت  و  تسليم كهكشان هاست !  طبيعت است 
   *!عنصر ها آفريدن خورشيد هاست 

پري  ـ  را به  همان گونه كه روز گاري  به  مكه رفته  و حجر االسود  بوسيده است ؛  به  چنين خدايي حاجي اول ـ  پدر 
  .  داشته است  و  وا ميدارد  ـ  دخترش ؛  وا» لوونده «  قول ابلهان   به  عاشق  و  رفيق ـ  و بوسيدن  و  بغل كردن

حج  و  مناسك حج   با  چنان عمل ميكند كه ... » ! نامحرم « د بچهء بيگانه ،  با  اين مر حاجي اول  با  اين غريبه  ،  با  اين 
  !،  با  مسجد  و  مراسم  سجود  و  با  هرچه  طاعات  و عبادات است  ؛  عمل كرده است 

   در كجا ؟  آنهم
   تخت خواب دخترش ؟ در اتاق دخترش ، دركنار

   در چه وضعي ؛  آنهم
   دخترش ؛ در حضور دخترش ، در حضور مادر
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  نهم در چه وقتي ؟آ
  !در شامگاه  يكي از گرمترين ، شور انگيز ترين  و  پر بوس و كنار ترين روز ها  براي دخترش 

*  
مي كنم كه  را  مي بوسم  ؛  حركتي   مي خيزم  و  به رسم احترام  دست هايش  پس از اينكه حين  وردش  از جا  بر

به سختي  در آغوشم  .   مي شود  مانعم  با  نيروي شديد   .  به آنهاست ي در نتيجه حرمت گذار  پاها  و هدفش دست زدن  به
  !شده  است  و  اما  ؛  نه  خيال ميكنم  ؛  مراسم  ختم .  زند   مي فشارد  و  بعد  بر گونه  هايم  بوسه  مي

آيد  ؛  وردي  به زبان من  را  به  يك  كنارش  مي كشد  و  دخترش ـ پري ـ را  دعوت مي كند كه زير بال ديگرش در 
مي »   چوف«  احساس هست  و  بعد  ابتدا  بر  سر من  و  سپس  بر  سر  پري  عربي  مي خواند  كه  برايم  فهما  نيست  ولي قابل

  : ميگويد  سر هاي  هر دوي  ما را  ماچ  نموده .  كند  
رها    ما را  نيرويش  به  اثر هيجان كم  مي شود  و  ناگزير.  بغض گلويش را  مي گيرد  ... تا  ابد ... تا هميشه !  خداوندا  

  . ميكند 
مادر پري  به  .   بكشيم    نفس هاي عميق  سر بكذاريم  و فقط تشرا  پ بالنسبه طوالني   مي شويم  ؛ سكوت  ناگزير همه 

.   كسي گريه كند  به  نماينده گي  از هرداند  تا  هميشه    مي نازك دل  و  پر احساس است كه خيال ميكنم  وظيفهء خود حدي 
 دست  درازي   سر و صورتش  بر  است كه هنوز  پيري جرئت  نكرده.   زيبايي است   چست  و چاالك  و زن  تنومند  و  با  اينهم 

  !كند 
ياراي سخن   كه مي يابد  در   به نظرم  حاجي اول ؛  . زند و چادرش روي چشمانش است  اوست كه هق مي تنها  لذا 

  : گفتن را  نمي يابد  لذا  بر مي خيزد  و  ميگويد 
:  گويد   به زنش مي مي كنيم  و خطاب   اختالط  رفته  بر ميگردم  ؛  باز  بنشينيد  ؛  من يك  بيرون   شما !نور چشم هايم 

   ! تو هم  پئ كارت  برو  ؛  مزاحم  اوالد ها  نشو ؛  اينان  بسيار كار دارند
  
  
  
  
  

   ؛78 نهءزي
  !؛ معنا ست خدا  ؛  ماده  نيست 

  
به نام و خاطرهء لطيف و  شريف بليتيس و فروغ فرخزاد ...  مشترك نوبل  يا  اُ سكار ء ابن هم ؛  زينه ايكه  چون جايزه

  !اهدا ء مي دارم  
  
در خروجيي  مادرش تا  پس از مشايعت  .مي شود    بسيار شيطان  باز مي يابد و حتي نورمال و جرئتش را پري حالت  
.  از  دروازه ؛  به سرعت باد  مي آيد و  بر زانوانم  مي نشيند ؛ دستانش را به گردنم حلقه ميكند    به مجرد خروج  او  اتاق  و

   : گويد شيرين ولي متفاوت  از  هر وقتي  مي با  تبسم  است ؛   هم  باال تر  بوده  تصور او انگار  برخورد  پدرش  با  من  ؛  از
يك گپ  من    گپ  بي عقد  و عقدُگم كن  با  .   ما را  بسته كند  عقد استي  ،  نزديك  بود  پدرم   جادو گر واري  تو  اين

   !  ديگر هيچ  يك استثنا  و فقط... سي ساله گي  تا .  است  
سال    ببين كه در اين ده دوازده  مرا  ؛ شوي كمي شيعه واري معلوم  مي. پيدا شد  تشويش در دلم   يك  همين حاال اما ؛ 

  !  بگذرد  از كار  هم   كار  است  نپرسيده ام  ؛  نزديك  تو  و  از  هيچ كس درين  باره  از
 :  ميگويم 

   سؤال است ؟  تو  براي  چنين چيزي حاال 
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 : ميگويد 

  مگر من آدم  همين جامعه  نيستم ؟ 
 تمام  مردم دنيا آنرا   اينكه  مي دانم  قريب با .   نقص دارد   چه فايده و چه   ،  هست چه  نميدانم گوشت خوك   من چه
  . توانم گوشت خوك را  بخورم   نمي من  مگر  ؛ ست قيمت تر  و  با  ارزش تر اهم   گوشت گوسفند   از  نزد شان مي خورند و 
 عوض   را  من  رغبت و  اشتها  كه  شده  ندهدر گوش من خوا  خوك  بودن گوشت  پليد  قدر از كودكي از حرام و آن 
  .  نامش مرا  دل بد  ميكند   مقاومت  پيدا كرده ام  ؛ حتي و  حساسيت  برابر اين گوشت كرده  ؛  در 

   نيست   مسأله  نبودن  بودن و كه شيعه ميدانم   به عقل   شده ؛ در مورد شيعه هم  كم  و  بيش همين چيز  در گوشم خوانده
     سر خواهم كرد ؟به چه  خاكي  باشي  شيعه  ناخواسته  اگر خدا .   ندارد   احساس  و  درونم  نمي پذيرد  ،  برداشتولي 

  : كفتم  
   را  ميگويي ؟  شيعه چي من شيعه  هستم  ولي  تو!   پري 

  : دختر  وارخطا  مي شود 
  ! داشت   مي  حتماً  فرق بوسه هايت ، آغوشت و  دهانت   اال  تواني  و نمي  شيعه  بوده  تو  نيستي ،   شيعه  نه  تو

  :باز  پرسيدم  
  ؟! ديگر كه  نيست ؛  بشر است  جانور كدام   شيعه چي  را  ميگويي ؛    تو
   : شد  خجل   اينكه  مثل

  تو  هم  شيعه  نم  اگرنمي توا  من  ؛  پيچكاري شده ام   من .  منتها  مثل  ما  نيست   ،  مسلمان است ، آدم است نميدانم 
  !  با  تو  ادامه  بدهم  باشي

   :گفتم  
  !  درست  باز كن  را يك  مرتبه  دلت  نميدهي   كامل  پاسخ چرا  به  پرسش  من !   نازنين من 

 :  گفت  

  ! است  ؛  پيروان حضرت علي  طايفه  يك  همين
 : گفتم  

  !شد ؟ هم آلوده   سياست  ما  به روشن كه عشق   چشممم 
  :تصريح كرد  

پري    نازك  اما دل. ناگزير شدم  قاطع  و خشك  صحبت كنم  .  نيست  ؛  همين طور يك مذهب است   سياست    نه گپ 
  : لهذا گفتم  به  مغزم  ؛  راهي  به  نظرم  رسيد و  زدن    تلنگر    با  اندكي طاقت  برداشت آنرا  نداشت

   كامالً مورد   درين   تو مي گويم كه قدر   جايش ؛  همين    به  مي گذاريم را» ان حضرت علي ... « براي فعالً  !  جان من 
نشان  تواند  ؛   بقيه چيز ها  گفته شده  نمي!   است  سياست شود  فقط باليي خوانده مذهب  و  هر  در اشتباه  هستي ؛  اينها 

سياست   مذهب  و  همه چيز  زمان الزم   در  من هم. نشان دادي   را  به من  امروز  باغ  و جنگل  تو   مانند آنكهداده  مي شود
  ! خواهد  داد   نشان خواهم  داد  ،  روزگار شيعه  و  غير شيعه  را  برايت  نشان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تفيك ؛  در كيهان مليارد ها خورشيد همانند آفتاب سوالسيستم  ما طبق آخرين كشفيات علوم ساين(*) 
م ها جريان دارد و نور و حرارت و ودر درون تمامي اين خورشيد ها  به هم جوشي و واپاشي ات. فروزان است 

در اثر اين فعل و . انواع ديگر انرژي ي ساطع شونده از آنها محصول همين انفجارات پيهم اتومي ميباشد 
ابل اتوم هاي ؛ اتوم هاي عناصري منفجر ميشوند و در مقها عاالت در كوره هاي عظيم اتومي ميانهء خورشيد انف

بوده كه سبكترين عنصر ميباشد و ) H(روژن داولين اتوم در طبيعت اتوم هاي. ي يابند عتاصر ديگر پيدايش م
حتي سوخت اتومي ي .  شده رفته اند عناصر سنگين تر عالم  بعد ها در ميانه كوره هاي خورشيد ها  تشكيل

ميليارد سال ديگر وضع  5خورشيد است ؛ به درجه اول هايدروژن ميباشد  و تا خورد ترين خورشيد ما كه شايد 
  !به همين منوال خواهد بود 
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  و امام   فقط   نه  تو . تو  شيعهء  فقط   هستم  اما  شيعه من  ؛  هم  است  و  به  همين حساب  گپِ  درست  » پيرو «  اما 
  !  من استي ؟ كه  خداي پيغمبر من 

  :باز دستش را  به  دهانم گرفت  و گفت  
  : پرسيدم  .   مي شود   بيخي كالن من كه  مشكل   كفر  نگو   حاال

  كفر چيست ؟
  :جواب داد 

  . دوزخ است   مرگ  و  تحت السقر  جزايش كه  منكر شدن ؛  بد ترين گناه   از خدا
   :گفتم 

 در آن  مي   فقط خدا را  من  مي شوي كه گاه آن آئينه  تو آيت خدا  نيستي ؟  تو  مگر شدم ؟   منكر   از خدا  مگر من
  ! بينم  ؛  حتي  وجود  فيزيكيي  خودت را  فراموش  مي كنم 

  : ادامه دادم  
  :  از آن كتاب ها  كدام  يك را خوانده اي 

  ... تا  اينشتاين  ز نيوتن  فيزيك  براي همه  ،  فيزيك  ا
  : گفت 

   ـ چه دانستي ؟ فيزيكپرسيدم  ؛  از فيزيك ـ همين كلمهء .   هر كدام  را كم  و  بيش خوانده ام  
  :  سؤال كردم   .  بحث  ميكند   مادهيك علم  است كه  از:   گفت  
   مي تواني ؟  تعريف كرده را و ماده 
  :گفت 

  !كند   اشغال   در فضا را جايي   چيزي كه 
  : بغلش را كرده گفتم  

  درست ؛  دو  بوسه جايزه  دارد ؛  از كجا  بگيرم ؟  دو جواب 
  : گفت 

 هاي  قسمت  از   مخصوصاً  بوسه ده شايد  من هم  .  گاز گرفت  را  لبانم   باز و  من   يا  ميدهي  تو را جايزه :  عجب 
  .  بناگوشش ربودم  گردن و

به  كردم  و حتي پاهايم   مي بيشتر احساس فشار   اما  اخيراً  .مي شد   زياد  و كم  مداماً  زانوانم  روي   پري  پيكر وزن 
  :  تغيير داد و گفت   را موقعيت خود لذا   شد  متوجه  امر  او  پنداشتم كه.   بود   مور مور ـ خوب برده گي ـ آغاز كرده

!   مي خواهم  پدرم  مرا  درينجا  ببيند  ! ني ؟ ديوانه هستم .  نشست   خواهم اهمين ج باشد ؛  تا  پدرم آمدن  دلكت جمع 
  !   بنشينم  كه  بر زانوانش  من نخواهد   از تا  ديگر  بداند  من اكنون جاي خود را  يافته ام  و  هر روز

چيزي   ننشاند ؛   بر آن ها مرا اگر  د كه  مي كن  فكر مي شود ؛  اما  او  تكليف  به من   زانوانش زير وزن   حاال كه ميدانم 
  ! كرد  كمبود  احساس خواهم 

   :  برايش گفتم گرفت و  عذر آميز بيمم   مقداري 
هم  ديگر   بگويي  و انگهي خودش   زبان  برايش  اينرا  به  نمايش ضرورت  نيست  ؛  مي تواتي   اين نكن ؛  به  اينطور 

  . مي فهمد  
  :جدي شد 
تان از امتحان فيزيك  چي  هدف !   محترم  خوب ؛  استاد  ... !نباشد   كارت   ما را  نمي شناسي ؛  فاميل دم  ؛  تو گفته بو

    بيشتر ؟    يا  بوسه گرفتن   يافتن  براي  بود  ؛  بهانه

  : گفتم  
  :گفت  . جواب  بده  ؛  باز معلوم  مي شود  سوم  را  هم   پرسش 
  جايزه  دارد ؟پرسش سوم  هم   جواب 

   : گفتم
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   : گفت!    داشته باشد  هم  شهادتنامه   شايد   البته و
  : گفتم .  خوب  بفرمائيد 

   ميكند ؟  در فضا  اشغال  را  نشاني ها  دارد كه جايي  چه خصوصيات  و چه  ماده
   : شيطنت كرد     پس از مكثي

  !  پس از حل   نيمش را   نيمش  را حاال و ؛بگيريد د دو چن  خود تان  را  بدهيد و جايزه اش  نقل!   استاد 
  : گفتم  
   : ميكنم كمك   سؤال را روشن تر  مي سازم  و  نمي دهم  ولي   نقل 

   با  ماده  چه  فرق  دارد ؟هست   كند  ولي  فضا  را  اشغال  نمي چيزي كه
  :چرتي گشت 

   شد ؟  مشكل تر   اينكه
  : گفتم  

  ! ندارد ؟  جسميت پر كند را  جاي خالي  چيزيكه  است ؛  اينجا  خال   فضا  منظور از : كمك اول 
ناگزير از خير جواب  !  برداشت   كسر  استخوان رانم  نسشت كه انگاشتم  بي محابا جست و واپس دختر ظالم چنان
  : كاملش گذشتم  و گفتم 

  !اش  ؛  شيطاني نكن ولي ديگر ؛  دقيق ب... خوب كردي ...  زانويم  را  شكستاندي  
شامل  يك ؛  يعني طول و عرض و ارتفاع است و ضمن فضا هاي خاليي دروني   ابعاد  جسميت دارد ؛ داراي هر چيز كه

يگ  يك تربوز ؛   وزن داراي  يك رابطه خاص مي باشند ، طوريكه  و  جرم  و  مي نامند  رمِج كتله است كه دانشمندان آنرا 
جسميت   يك اندازه   داراي   ظاهراً به آن ها ؛ مساوي   پوف شده  پوقانهء  و  يك   ؛ همان اندازه به    سربي  يا گلوله آهني

وزنِ    و در نتيجه  جرمِ  برابر  به  معناي حجمِ  برابراما  مي بيني كه .  مي نامند  » حجم « را  در فيزيك   اين چيز  و هستند 

  !   نيست برابر
  .وزني  ض و ضخامت  اندازه گيري  مي شود  و  جرم  با  وزن  و  مقياس هاي حجم  با  طول  و  عر

  ! تجربه كنيم   باش ؛
  :   ميگويم  مي كنم  و را  از عقبش حلقه  در آغوشش ميگيرم  و  دستانم 

  :   روبروي خود ايستادش كرده  مي افزايم   و.   اينقدر است   من ؛  نازنين  تو  ضخامت حجم به حساب عرض و
  !   اينقدر ؛  از كف زمين  تا  برابر چشمان  من   تو  حساب طول ؛ حجم به

از زمين   دريافته است ولي  بازهم  اجازه  بده ؛  اندازهء  وزنت را معلوم كنم ؛  در آغوش گرفته  كرچه زانوانم  هم
  :   نمايم  و ميگويم  بلندش مي

  !كيلو  باشي   65 تا  60 بين   شايد
  :مي خواهم  رهايش كنم  اما  او  محكمم گرفته است  و  مي گويد    اينك  من

  : نوشته اند   مي شنوم كه گفته و    بسيار
   قدر چه.  شده است   من  در دنيا  تنها  نصيب   عشقِ  دانش بخش  و  عقل ساز   اما مثليكه . مي برد  بين  از  را  عشق عقل 

  !گرفتم ؟ ياد 
  !! پوستم  در آيي  ميخواهد كه  در چطور كنم  دلم ! خدايا  ...  لذت بردن  مهم  ياد گرفتن  و  ه

  :  گفتم 
  ! شود   معلوم ديوانه جان  صبر كن ؛  اصل گپ كه

  تو  كافر  هستم  من  منكرش  هستم  يا  نيستم  و  به  قول كه  بود   خدا  منظورم.   نبود   منظورم  درس فيزيك دادن
  .نيستم 

   لهذا  وزن هم ندارد و جرم  هم .  ارتفاع  ندارد   ،  عرض  نيست  ؛  لهذا  ابعاد  ندارد  ؛  طول ، دا  ماده ميداني خ
  ! نفهميدي ؟.  ندارد  
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خدا  .  نيست   نور  خدا حتي لهذا...  است   ماده  ماده  هستند  ؛  نور خدا  ماده  نيست  ؛  هوا  و حتي  فضا  نوعي؛ گفتم 
   ! معنا معناست

 ماده   ـ چونكه دانش هم  شرف و عطوفت و لطافت است ، خدا دانش است خدا  ،   پاكيزه گي است  زيبايي و  خدايي
   وجود  به  نه كه حيات  تمدن هايش  بشر و  بود ؛  نمي  ميداني اگر خيال . عظمت خيال است   خدا  ، خيال است خدا  نيست ؛ 

   . دوام  نمي كرد نمي آمد ، 
   :  هم  ميكني  تو ؛ تو

 معني  و  يا  سلسله صفات  تجلي  ،  جز  يك خيال  ،  جز  يك  من چنين و چنانم  ؛  اما  در مادهء وجود  من جز  يك 
.   كيلو 75 ـ 70 هستي ؛  من شايد  ديگر ملحقات  و   استخوان  كيلو گوشت و65  تو.   نيست  معنوي  ديگر  هيچ چيز  مهمي

  ! است   معنويات زيبايي ها و  تناسب عناصر و   و  ما  تركيب  بود هست و مه باقي همه چيز ، ه
متوجه !  تمام  اينها  تجليي خداست  يا  بخشي از خدا ؛ ولي جدا  از خدا  نيست  اما  اينقدر قاطعانه گفته  نمي توانم كه 

  : تو خطاب  ميكنم    بار ها  به  من هستي ؛ 
  !خداي من 

  :  بگويد   نمي شود ؛ كه  هم كس نمي خواهد  و قادر كيلو گوشت  ني كه  به  ميليون ها  ت كيلو گوش65 به 
  !خداي من 

  : ميگويم    را ديده  ؛  تو  تو  پس من خدا را  در
  ! خداي من 

  ء خدا باره  غريبي در عجيب و  توهمات   ما  مردمان دانم  و  متأسفانه  مي  يك چيز همين قدر  خدا   من تاكنون از
  ! سر نمي خورد   با  درك من  است  و  ناكدارند كه  بيشتر  وحشت

   من آنان  اما د كرد ؛ن احتماالً سنگسارم خواه دانست و  هم خواهند   پيش  بيش از  مي دانند و  مرا كافر   بيشتر  مردم
  .   نميدانم  را كافر و حتي خدا نشناس

 خدا  را يار  پست  و  بيوجدان  و  ابليس مانند  اند  كه كثافات  معده هاي خود متأسفانه  مردم  گروگانِ  يك طبقه  بس
 پيشتر از من ؛ كليسائينانش را  هم خاطر نشان كردي  و   تو.  مي كنند    از همين راه  ارتزاق  گفته به مردم  مي فروشند و

  !هم  را  مسجديانش 
   :   مي كنم هايش اشاره به الماريي كتاب 

را دقيق  و با حوصله  بخوان ؛  اطالعات كامل  نه  ؛  اما  » تاريخ فلسفه « و » تاريخ تمدن « ، » تاريخ جامع اديان « آن 
   .  موارد  و  داليل  و  عوامل آن ها  برايت  ميدهد اطالعات زيادي  درين

   : ميگويد   ميكند ؛   تكيه  به چيزي تر ؛ مي رود آنسو  مي خيزد و زانوانم  بر  از رو ي . است   شده بسيار دگرگون   پري 
  !دم  نمي كشيم  اين ما  و  مردم  ما  در كجا  هستيم ؟ حيران استم  چرا  همهء ما  شاخ و ...   سياهي كرد   سرم

مي  كسي . كرد  تا  يك شب خواب  عجيبي ديد  وقتي خواستگاري ام  به هم خورد ؛ خيلي غصه مي!  مادرم   بيچاره 
اما  جسم  .   در واضاع  و  فضاي  بيحد  عجيب  ؛  اين كس  نه زن  بود  و  نه  مرد  ؛  فقط آدم  بود    ؛  مي آمد مي آمد و  آمد و

  . نداشت 
  : مادرم  مي گويد 

  !.. او آمد و آمد و آمد ؛  در همين  اتاق  تو  منزل كرد 
   .   نمود پري رويش را  دور داد  و آنگاه  به  سختي ؛  گريستن آغاز
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   ؛79 زينهء
  :عذاب  دريافت  يك  رسالت عظيم 

  
 گريه   تركد  و  مي بيشتر  بغضش  حتي.   فايده  ندارد  ؛  مگر  تسلي ميدهم  هر قدر كه  مي توانم  پري  را  مي  بوسم  و

  .ت هم  بي اثر اس مي دهم  ؛  باز هايش را  مالش   دستان  و  پا كف. مي شود   شديد تر  اش 
  !  خواهم  داد ؟ جواب  چه  و  حاال  پدرش خواهد آمد  ؛  شد  چرا چنين!  خدايا  

   را  به  من  نسپرده اند ؟ مگر  پري  اكنون  بيش از  پدرش  به  من  متعلق  نيست ؟  فاميل ؛  همه  او
  .يمانه  تلخ تر  و آزار دهنده تر اين  پرسش ها  لحظه  به  لحظه  در ذهنم  بزرگ  و  بزرگتر  مي شود  و  به  همان  پ

  ! نداشتيم ؟  مسرت  بهشتي  شادي  و سعادت و  ما  حالت  بهشتي  و   دقيقه  پيش مگر همين چند
   يهوهء اورشليم  است ؛  به  چون هايي  بشر گونه  يا  گاو  هندوان  و مانند مادي  موجودي  مگر  به راستي خدا   چرا ؛ 

خود  ؛  چنين  ناراحت  و خشمگين  مي شود  م  مي گيرد  و  از  پرس  و  پال  و  تحقيق  و  تفحص  در بارهء  مي آيد  و  انتقا غضب
....  

  !پري ، جان من ، عشق من 
چرا  به  .  بر دوش داريم    رسالت عظيمي  ما  تو ؛  بدين معني است كه  ملكوتيي  مقدس و  نازنين و  مادر آخر خواب

   . و  مرا خراب  مي كنياين ساده گي خودت  
  ! خودت  را  نمي شناسي ؟ تو !    تو  بزرگي ! ؛  بزرگ باش   نشو  كودك!   پري 

 نمي توانم  من مانند  يك طفل شير خوار  مي گريد  و  پري  عيناً .  داننده اي  نيست  به كي ميگويم  شنونده و   من   ، اما
 انصاف  و  به كدام   به كدام حق ،  به كدام  ولي!  بزنم  و سلي اي  به  رويش شايد راه  اينست كه  چپات  .  آرامش كنم  

  !صالحيت 
شبيه آن   دختر نازدانه اي كه  تا  همين  امروز ؛  پدرش  او را روي زانوانش  مي نشاند  تا  احساس كمبود  مهر  و  چيز 

  ؟!نكند 
  !خداي من ! محبوب من ! پري جان 

  سهم خداي من ؛ آنچه كه  كه  واقعاً  ايمان دارم !   نيست   ممكن تو  بكنم  ؛ بر   نمي توانم   خطابي منكه  باالتر از خدا 
 مادرم  ،   در  كمتر هم   و  متجلي است  تو  در  بيشتر  است ؛ متمركز  تو   در  بيشتر  است ؛ من  از  بي نهايت آفريدگار كائينات

  !در پدرم  و  در خودم 
اصالً  درك   اين چيز ها  شايد ندارم ؛   درك كردنت كاري  چرا  نمي داني ؛  چرا  نمي تواني احساس كني ؛  به   اينهم با
  ! احساس كني  نيست  ؛  فقط ميخواهم كردني 

 چنان گريان  مي بيند كه  شايد  هرگز  را  پري  وارد  مي شود  و  پري   پدر هستم كه گير و دار و گرفتاري  در همين 
مي رود  و  پري  رأساً  باالي  سر .   ندارد    من  از  استفهامي و  استشاره  كه  است   به حدي بزرگواري اش.   نداشته است   بقهسا

  : مي گويد 
  ! جان پدر 

من آدم خاكي  و گمراه   ! رفتار من  با  محبوبت خوش آيندت  نبود ؛  ببخشي ، جان پدر  ديدي ؛   من   از كسري و  كم 
كه  را  با  خود  در همين  مجادله  بودم  تمام  امروز .  شما  برابري  نمي توانم   با  من .  شما  فرشته گان ملكوت  هستيد    و

  ! غيرت  مرا  ديدي ؟  توانايي  و  اندازهء  هم آخر.  يابم    توانم  حضور فرشتهء  تو  مي  به  محضر  چطور
دركش   نزديكان هيچكدام   ديگر اقارب و  و  ابو طالب كاكايش  مادرش و آمنه پدر حضرت محمد ،  عبداهللا  خير ؛ 

  نشناختند ؛  درك  را بزرگوار  مهم اينست كه آن  نيست ؛   مهم   من ردند  براي مسلمان نم  مردند و  نكردند ؛  اينكه كافر
 از چيز هايي  دارد  و  در  ن  و  مادرت  همه  حكايتم  فراوان  خواب هاي رحمانيي.  شوم   چنين  نمي خواهم  من.  نكردند  

   .   مي رود  ثابت  شده تطبيق  و   ها   هم  همان چيز عمل 
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بي نصيب  . بي نصيب اند   از همه چيز طبيعت و آنسوي طبيعت  اند ؛  بد بخت  ريند كه  بگ نبايد گريه كني ؛ آناني  تو
كرده اند  ؛   برباد   تباه و  را ي خود ه  توانايي هاي خدا داد  استعداد و اقت ؛  عمر وحم و   از جهالت   بلكه  نشده اند آفريده
  . بازند  را  يكشبه  پاك  مي  مادر   پدر و عظيم   ميراث هاي   كه  قمار بازان مانند

درك و  درد  و  و ار  بزرگي است  ؛  مظهر شرافت كخوب ؛ گريه  هم  !  ها راستي ؛ آنان كئ  اهليت گريستن  دارند 
  .عطوفت  است   و  شناخت

 مي داند كه كدام  كوه  درد  باالي  دلكت  افتاده  ،  خدا  ميداند  كدام  قوغ آتش    خدا گريه كن ؛!  گريه كن عزيزم  
  !ساخته  ؟ سينهء قدسي ي  تو  را  شعله  ور 

  ! ...گريه كن  تا  سبك شوي !  فرزند گلم !  ؛  دختر عزيزم   كريه كن 
 بوس   در حال  يعني   بيكانه اي  هم اتاق  دخترش  با  مرد  غريبه  و حاجي اول  به  هيچ  صورت  به  پدري  نمي ماند كه

  .است  حتي شايد  همخوابه گي  بوده  و كنار  و 
  ؟ !اند   زحمت طلب  و  دشوار فهم   بد  چيز هاي  بسيار گمان هاي و   مگر گمان 

  از  سوء استفاده با كار گرفته و  بوده   شيطنت  نيرنگ و چه    از هر  غريبه مرد  اين   بنمايد كه ين چن  بايد ظاهراً
شرافت  او  را  زايل ساخته و  وئ  را    توانسته است  با  اين دختر  انجام  داده  ،  بكارت و   غرايز  هرچه ش ها  و  محركاتانگيز

   . استبه خاك  و خاكستر  برابر گردانيده  
  : اما  واقعيت  چيز ديگري  مي گويد 

من اظهار  به  شود ؛ خطاب  مي معلوم   منزجر كننده  بي معني  و حتي  تضرعي كه   معذرت خواهي و  با حاجي اول
  :ميدارد 

  !فرزند عزيزم  ؛  تاج سرم 
 اال  دختران  گردد و   بر مي  حال عادي به زماني  در اندك  دارد ؛ را داشته و  تو  من لياقت  اگر دختر  متأثر نشوي ؛ 

من معلوم  به .   را  فداي  سرت  مي كنم    ساحه اين من  همهء  دختران .   نواح  ما  وجود  دارند    در گرد و بهتر از وئ  هم
  ! برابر  تو  چيست ؟ كيستي  و  وظيفهء  من  در  تو  است كه

پري  همسر و   هست كه  همين  بود و  همهء  ما  آرزوي.  رود   خاك  مي  با آدم  به  خيلي آرزو هاست كه  چه كنم  ؛
است  و   پري هنوز كودك  ما  نمي دانستيم كه   داري  باشد ؛  نوراني ايكه  پيش روي مقدس و   در راه  تو  همقدم  همسفر و

  .شائيسته گي چنين  بزرگي را  ندارد 
 بيچاره حاجي  . پردازم   مي به گريستن  من هم  مي افتد و  بندش  به سم  نف ؛ مي كنم   اين كلمات وحشت  از شنيدن

 دستان اين انسان  بزرگ   باري ديگر مي يابم كه  در خود   نيرو  همانقدر.   تحمل  ميكند  را  تجربه و  مصيبتي  چه اول كه  واقعاً 
   .   تر ميكند را را  ببوسم  ،  اشك هايم آستين هاي  او 

   ! … عزيز من   ، پري جان
  ؟ ! ساخت  و  دنيا  را  فتح  كرد   را  پيروز كه  نمي شود  حقيقت ُكشتي ؛  با گريه  بس كن  ؛  مرا 

 ميكنم   نوازش  را  زلفانش.  را  به  پري  برسانم    خود  مي يابم كه مي شوم  و  باالخره  توان   انديشه  ها  نيم خيز  با  اين
  .  همين سلسله  پيشاني ،  ابروان ، چشمان ، رخسار ها ، زنخدان ، غبغب و كنج  و  كنار گردن  و  بناگوشش را  بوسم  و  به  و  مي

  قديسه  چه  مي توان كرد ؟  يكدانه  و   نازذانه  و  پدر  با  دختري آنچنان  در حضور  اين  از مگر فراتر
نفس   بندش   دچار كه كند   مي برايم حالي  اشاره   با ربا  است ؛ چندين   پري فروكش كرده  درين هنگام آواز هاي

  ! مصنوعي  بده  تنفس   دهانت را  بر دهانم  بگذار  و  ؛ شده ام 
بند .  مي كند  ؛  هوشم  به آن مي شود  است ؛ كمك  خوشبختانه  پرده اي كه از قبل وجود  دارد ؛  ولي باال زده شده 

هراسان  برايش تنفس   ميگذارم  و  ناشيانه و  پري  دهان  به دهان  در پناه آن  مي ريزد و   پرده را  پاره  مي كنم  ؛  فرو
  !   بگذار    بر سينه ام را سينه ام  را  مالش  بده  و سينه ات  كند كه  بر عالوه   مي اشاره.  ميدهم   مصنوعي 

دهم  و  به خاطر اينكه حركاتم عادي جلوه  مي  مالش  توسط دست لرز   سينه اش را  با  ترس و  ضمن تنفس مصنوعي ؛
   . ميدهم  مالش   را  نيز  پاهايش كف دستان  و كند 
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 به كام  ميكشد  و  مانند يك   را در همان حالت تنفس مصنوعي كمي وضع  پري  بهتر  مي شود  و اما  در عوض زبانم 
  ! بگذارم   را  بر سينه اش كه  سينه ام مي خواهد  مصرانه  در عين حال .   قند  چوشيدن  ميگيرد   چاكليت  يا  يك توته

  : ميگويد  .  مي دود   پري  چيزي  الهام  مي شود  ؛  بيرون  به  پدر شايد 
  !را  مي آورم   مادرش  سعي ات را  بكن ؛  من  بچيم  تو 

دارم  كه خواست  عزيز  جان  و   يه  وقت مي پندارم  كه  شايد طئ  ثانيه اي  همه  فرا  برسند  و  من احتماالً  نيم ثان
را  ميكَنم  و  سينه خود را  هم  بر هنه كرده  بر سينه اش مي  اش   باال تنه    تكمه  از  سه دو.  جانانهء خود  را  لبيگ  بگويم  

  ! مي كشد  دامنه داري    نفس هاي عميق و در عقبم  مي پيچد و  پري  دستان.  گذارم  
 سينه ام  را  به شدت  تمام   مي كنم  در حاليكه زبانم  را  در دهانش  بگذارم  ،  اطاعت  كه  ميكند   طلب  باز  آخر االمر 

به  اين  عاقبت  حتي .   را  چنان  مي چوشد كه  مي پندارم  عنقريب  از جا كنده خواهد شد   زبانم در سينهء خود  مي فشارد ، 
جز .  پاسخ  اميدوار كننده اي  وجود  ندارد  .  خواهم كرد   چطور افهام  و  تفهيم  زبانم  ن شد در صورت كنده   كه  فكر مي كنم

  ! پري آماده  نكرده  بودي ؟  پاي را  براي قرباني شدن  در  خود  تو اينكه  به  خود  ميگويم  مگر 
رخ  و  وزن    رنگ  و   تشنج  دامنه دار اين   عزيز است  ؛  طئ پري كه  براي  من  و  براي  كليه  اعضاي فاميلش  به  يكسان

   .  مالحظه   و  محسوسي  باخته است  را  به  اندازهء  قابل و لطافت خود
هيچكس نمي .  ايشان تكلم كند  با به هوش آمده و قادر است  به اتاق مي آيند ؛  پدرش مجدداً  اما زماني كه مادر و 

  : صرف  پدر پري  ميگويد .  را  اذيت كند   وقت  پري خواهد  با  پرسش هاي  بيهوده  و  بي 
  ! ساعت  پيش نيست   بود  بركتش ني  ؛  ببين دختركم  مثل  يك  بال

  : مادر پري در جوابش مي گويد  
  ! شده است   لكات  لته و  دو چندان  اين ؛ : ) من  به اشاره  با ! (  درست ميگويي  مگر اين طرف  هم سيل كن 

پري آهسته آهسته   . مي خورانند   ها  و  معجون هاي  نيرو بخش  و آرامش دهنده  مي آورند و  ي  و  من  دوابراي  پر
   :  مي آيد  و  در ادامه  ميگويد به  سخن

؛  در آخرين   عشق  نجاتم  داد  قدرت  نكنيد  ؛  فقط   بي حيايي فكر .هيچ  چيز  برايم  نمانده  بود  .  بودم   مرده
   به  يك رشتهء  نور از سيماي او .  رفته  بود  يادم  خود م  و  همه چيز  ،  او  باالي  سرم آمد ، حتي او  جان كندن ؛ ات لحظ

  در من  جان كه پنداشتم .   ترسيدم    مي  بد تر ولي مي شدم   هوشيار تر   . گرفت  تابيدن مغزم    به قلبم  و  يك رشتهء نور
 نصف جانش  را  گرفتم  ؛  اگر  مي   نمي توانم  چطور گرفتم  ولي گفته.   گرفتم     بگيرم  و  او چيزي  از شود  ؛ نمانده  بيا  اگر  

   . شد  نصف  تنش  را  هم  مي گرفتم
   :ميگند  و  ميگويد    نوازشش جانبخش د  و  مادرانه  و مي بوس رويش  را   مادرش سر و

چرا    كه   سبك  مي كند ؛ خلص بگو  جانت  را  اگر تواني  و  مي خواهي  و مي   اگر  نيار ؛ فشار سر خود !  بچه گكم 
   يكدم  اينطور شدي ؟  يكي  و

   :پري ميگويد
. نمي گنجيدم   در پوست خود  از شادماني  سر افراز كرد ؛  پيش اين عزيزم  مرا   رفت  و  وقتي پدرم آمد و!  مادر 

  در عين اينكه از افتخار باالي  پدر  بزرگوارم.  مي شود  وست داشتني اش  دوست داشتني تر شاد باشد  د ديدم  وقتي آدم
را   خود   را  نه  بلكه  من او نگو كه.   شروع كردم    را  و آزار دادن او  محبوب خود  نشستم   بر زانوي؛بودم آمدم   سرشار 

  . آزار  مي دادم 
  .  ندارد   را برداشتش  هيچكس توان .   نداشتم   را  توان  برداشتش  كه دارد   براو  مجبور شد  پرده  از روي حقيقتي 

 خركننده  هاي  مردم   و  عقل سوز ها  و  رهزن ها  و نيست كه  ما  خدا خدا  نگوئيم  ؛  دزد ها  دقيقه   هيچ  ساعت  و 
من    اين عزيز   .  پرده  مي اندازند بر  روي خدا گويند   مي   خدا  همانقدر كه ولي  همه.   خدا خدا  مي گويند   بيشتر از  همه

 پس زد ،  پاره كرد  و  من    ناپاك  بر سر خدا  انداخته  بودند ؛ ن  سال  ؛  ميليون ها  پاك وهزاراكه  در  را  تمام  اين  پرده ها 
   . در  پشت  اين  پرده  ها  محو  شدم

  . سازم  رها  را  دادم  ؛  خواستم  تكيه كنم  و خود   نمي كاشكي  تغيير. م  را  تغيير داد جايم . از حال رفتم  
   ! مادر جان
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به گفتهء  و اال ... همه   و   تو و تجليي خداست   از  من اگر چيزي  هستم.  م  ي هست ما كه   هست  خدا .   خدا در ماست 
 نمي   هم  شش پولي  به  تيز كس  بازار   در  استم  كه  ديگر يز هايچ و  استخوان   و  گوشت  كيلو 65 _ 60مثالً  من  محبوبم  

  .خرد  
مگر خدا آدم  نيست ، گاو .  هيچ چيز  به  غير از خدا  نيست  و  معنا  ندارد .    من  اينطور  به  ناگهان خدا را شناختم  

  ... است   دانش و حكمت  ،  لطافت است ايي وزيب!   معنا   معناست.   نيست  ماده  ،  شئ نيست  ،   قصاب نيست نيست ،
بد  و .  خدا  داريم   شومي  در بارهء  حالم  به خاطري  به  هم خورد  كه  ما  چقدر  ابله  و  نادان  هستيم  ؛ چه  تصورات 

 معده    بخار  و  باد ورند وخ  مي تر  ا ز همه  يك  عده  پليد كه  دنيا را  پليد  و  بني بشر  را  خر كرده اند  از خدا فروشي نان
  .باالي  مردم  بدبخت  و  بيچارهء كُل جهان  فروخته  مي روند »  خدا «  شان  را  به  نام  هاي كثيف

 يا  با سوادي را  بدهم  و ياد   سواد   بيسوادي را ،  سير كنم   را پيشتر  خيال مي كردم  وظيفه ام  اين است كه گرسنه اي
يك حوض    در   بقه آن ها را  مانند  به دنيا آورم  و  بدبخت  دست آورم  و چند اوالد  به  را اموزم  ،  دل مردي تا  بي 4تا   2_2

  .  مي شود   كثيف  و  قاق شدني كه  همين اجتماع  ماست  رها  كنم  ؛  دنيا گل  و گلزار
دم  بگوييم  آفتاب  را  از آسمان  به زمين  مي چقدر هيجان داشتم كه  فردا  در مناظره  چند  گپ نو  يا  كهنه  به  مر

  !!آوريم 
پيش ديده   دريافتم كه  تا  اين حقيقت  اعظم  را آفتابي  نكنيم  و تا  اينهمه  پرده هاي ميليون در ميليون ال  را  از   مگر

  ! پوچيم  ،  نسازيم  ؛  هيچيم  گان  همهء جهانيان  دور
  هم  مي ساختيم  و آن خدا گك هاي  ما  كائينات  خود  گك هابلكه خدا نه  ك ها  گودي هاي خود آدم  با   در كودكي

  ... اداره  ميكردند  درست  و را 
!  بيشتر  نيستند   همان گودي   همان كودك و  مكرم  ما  حتي  محترم  و  دريافتم كه  برترين آدم  هاي  بزرگ و   يكباره

 بند و  بساط    ميگويند   و ميگذرند  و  هزار»به من چي ؟  « ا  احساس مي كنند ؛  همه  اگر چيزي  هم  مي فهمند  ي بر عالوه
»  خدا «  به كف ؛  سرگين خود را  به  نام   شمشير  يك  مشت رذيل بدين دليل .    درست كرده اند براي  فريب خود  و  ديگران

  !به  ما  مي فروشند  و  مي خورانند 
دانم   نمي  حتي زمين ؛ در اعماق ـ كه عمارت و  اتاق و  پنداشتم كه   بود   فرا گرفته را   عظيمي همه سكوت چنان 

  !كجاست  ـ  فرو  مي رود 
  

  
  

   ؛80 زينهء
   !ي  دزد  و  ابله»اهللا اهللا و خدا خدا « معناي 

  
حسب همين قاعده و  .  هست  ناگزير داراي انجامي هم   ما آنچه  داراي آغازي است ؛ شود كه در دنياي معلوم  مي

   از  و برادر پري  مي آيد بخصوص كه   .   اعجاب آور مسلط بر فضاي اتاق پري  مي شكند  سنگين و قانون كم كم  سكوت
شود  يا  چطور ؛ و ضمناً  خبر مي دهد  كه قاضي ستيز  پس از  مهمان ها  حاضر مي كه جهت صرف طعام  با  پدرش مي پرسد 

  .يكجا خواهند رفت   باشد ؛  رونده) من ... (  است كه  در حويلي ديگر  برود  و  اگر  ندصرف طعام  عالقه م
  : حاجي اول ميگويد 

ما  امشب  زياد  كار  داريم  و  باز  .  من تاكنون نتوانسته ام  از هزار غوره  يك  غورهء  دل خود را  باز كنم  !  جان پدر 
 احترام  قاضي صاحب  را  بكن  و  اگر  عزت  همهء  مهمان  ها  و.  ضرورت  حياتي  دارد  پري جان  در حال حاضر  به  يار خود  



 137 

حاال  ما آفتاب  لب  بام  !  جان پدر !...  ممكن  است آنان  را  به جايي كه  مي خواهند  برسان  و  عذر  مرا  به  ايشان  تقديم كن 
  !... صولت خودت  مير  ميدان  شو  هستيم  ؛  بر من  زياد  حساب  نكن  ؛  با  قدرت  و

  :  رخصت شدن  برادر  پري  ؛  حاجي اول  به  دخترش خطاب  مي كند   پس از
  !  هم  خدا را  بشناسانيد   كنار عزيزت  بنشين ؛  اگر ممكن است  به  من  بهتر شدي حاال  بيا  و انشاء اهللا كه!   بچيم 

 را  بيابم   و  روحم  سبك  شود ؛  اما  اعتراف  مي كنم كه  فقط حماقت خود  را   من  تا آن سر  دنيا  دويدم  كه  مگر خدا
به راستي  اين  همه كج  و  راست .  كشف  كردم  ، فقط  همان كودي  بازي  را  ديدم  و انجام دادم  كه  پري جان  مي گويد  

  ؟! چي  ش شدن  يعني پي  بد تر از  همان بودن  و    باز شدن  و  توبه  و  تضرع كردن  و
  :آخر ؛  هيچ  نباشد  ؛  ما  بشر  هستيم  ؛ خر و  سگ كه  نيستيم  تا  چنان  شويم  كه  شاعر  ميگويد  

  چون   بيايد ؛  هنوز  خر   باشد  گرش  به مكه  برند                  خر عيسي ؛ 
  پليد تر  باشد چون  كه  تر  شد                   سگ  به  درياي هفتگانه  بشوي

.  پس   به غرور قومي  و كالنسالي  و غيره  ابلهانه است ؛  دنيا  به  پيش مي رود  نه.  من نمي خواهم  ابو طالب  باشم  
مرا  طفل   .    شده ايست  شناخته  شش ساله اش حقيقت روشن  و  امروز  براي كودك؛  ديروز  براي  پدر معما  بود  چيزي كه

دو باره  به  جانب  طفل   سال  هم   و طفل  باقي مانده  بودم   و حاال  به  دليل  سن هستم  ،  مثل  يك  من طفل .  تصور كنيد  
  .شدن  مي روم 

 زيارت  مال بازار  و  مجاور ها  و  سؤالگر هاي   اجاره دار هاي  مندوي  و  من  تا كنون فرق:  از شما  نبايد  پت كنم  
  .  مقدس  را  نيافته ام  ي ها  ديگر مكان سخي  و

  : ميگويند  
  . بهشت  شد   سگ اصحاب كهف چنين و چنان كرد  و  مقام آدمي  پيدا  نمود  و  اهل

اينها  به خاطر تبليغ  هدف هاي خوبي ساخته شده اند  ولي .  قصهء زيبايي است  ولي  به  نظر  من قانع كننده  نيست 
  ! توانند حقيقت  ندارند  و  حقيقت داشته  نمي

  !عزيز هايم 
 بميرم  همان  برايم  دانسته  اول مرا روشن  بسازيد ؛  من مسلماً  تمام  عمر خطا  كرده ام  ،  فريب خورده ام  ولي اگر 

  ! را  نادان  از دنيا  نبرد  خدا  هيچ  بني بشر.  خواهد  بود   بهشت
  مي كنند كه  مرگ  با  ايمان  همه چيز است ؛  به خيال  من   مال صاحب ها  تأكيد  اگر ايمان  اهميت  دارد  و  اينهمه

  !   و  ايمان  جاهل حماقت  و  ابلهي است  و  بس جاهل ايمان  داشته  نمي تواند
 را  با  پير  و  پيغمبر  و  عالمه و   تو  باش  و  چنين ايماني  ايمان داشته به چيزي كه  نميداني  و  نمي تواني  بداني!  عجب 

 نيست  ،   خدائي كه  دانا  و  نادان  را  به  يك  ترازو  وزن كند ؛  خدا . چنين  چيزي  ظالمانه است  .  ابغه  مساوي خواهد كرد  ن
  !! صورتي  يافته است   شكل  و چنان؛  داري   تقلب  در ترازو  مي گويند  به  علت يك سنگ بقه است كه!  يك احمق است 

اما  .  م  ؛  همين قدر  بوي  برده ام  خداي آدم  دزد  ؛  دزد  است  و خداي آدم  ابله  ؛  ابله  من  ديگر چيز  نمي دان
   !  نام  مي دهند» خدا «    درآئينه  مي بينند  و خود را... وجود  ندارد  ؛  دزد  و  ابله ... دزد  خداي  ابله  و 

يح  ميدادم  كه  همانجا  بماند ؛  اما حاجي اول  باز اصرار كرد  تا  من  هم  ترج.  پري  هنوز  از جايش  تكان  نخورده  بود  
  را  ناچار اطاعت  كرد  ؛  وقتي هر دو  پهلوي  هم  نشستيم حاجي اول  هم  كمي خود پري  چار و .  بيايد  كنار من  بنشيند  

  :  شادماني گفت   جابجا  ساخت  و  با
   : شينم حاال  من  در جايي  بهتر از شما  مي ن

  !رو به رو ـ  به از پهلو  
  :  من كرد و گفت   به خطاب بعد 

  ! بدهي  خدا  به  من معلومات  مي شود  اندكي  در بارهء خداي حقيقي  و حقيقت 
  : ابراز داشتم 
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  بسيار ها   ما  در گذشته اجداد  و  نياكان   اضافي دارم كه  را  پري جان گفت ؛  فقط يك عرض  تمام گفتني هاي من 
 شده كه  بشر   تكيه كرده اند  ؛  سبب  عظيمي  به نام  خدا  پئ برده  و خود  اينكه آنان  به معنويت.  ساده  و  پاك  بوده اند  

  . تفاوت زيادي  از  ديگر حيوانات  پيدا كند 
 باز هم  مهم   است ؛   بوده نه بچه گا  حتي  و ناقص  بسيار   بارهء خدا  ما  در  نياكان ولو كه  در گذشته ها  تصورات

تجارت  هر چيز  در  بين بشر خيلي پسان رواج  يافته  ؛   مانند آنكه .    نتيجهء آنست   معني  و ظواهر گپ  نيست  ؛  مهم  باطن  و
  . طوريكه  پري جان گفت  ؛  تجارت  سرِ خدا  و  سرِ نام خدا  هم  بسيار  پسان  پيدا شده 

 به خاطر    اين چنين قصه هاي ديني و مذهبي و اخالقي  فرموديد ؛ قصهء اصحاب كهف ر مورد  د همان قسم كه شما
شما چه عالي  .   پاك  و  بلند  انساني  به  وجود آمده اند  ؛  نه  به  خاطر  تجارت  و  مردمان  را  تخدير كردن   بسيارهاي هدف  

  .  سخن گفتيد   محمد  حضرت و  زيبا  و  رسا  در مورد
  قبول هم   اين را  .  قبولش دارد  تاريخي هم  تحقيقات   و  علم پيغمبر  و  پيشواي ديني است كه حضرت محمد  يگانه 

 به صفت   بزرگوار تعاليم خود را اين. است   بوده   عاليه كماالت فضايل و   داراي  بزرك و آدم  بسيار در زمانش   دارد كه
   با   نداشت و حتي  ادعاي  معجزه  با آن هم  مگر  هم  پيغمبر خاتم  اعالن داشت ؛ را د و خود پيغمبر  به  مردمش  عرضه  كر

را كه  برايم  وحي  و     و حتي چيزي من مثل شما  بشر  هستم كه   جواب  مي داد   مي كرد ؛  تمام  اصراري كه  قومش
  . وغيره   غيب آگاه نيستم از   ؛ نمي دانمالهام  نشود  ،  

 براي  محمد   تنها  براي خدا فروشي  و  دين فروشي  بلكه  بافتند ؛  نه  به  نام  اين  بزرگوار ساختند و  بعداً اما  از آنچه
 اراذيل و اوباش  كار  پردازش هاي  خرافات و  همه  مسلمان  از  اين  توده هاي فروشي  واقعاً  وحشت ناك  است  و  نجات 

 شخصيت  محمد  مصطفي  و  يار   حقيقت شناخت .  محدود  نيست و قرباني  هاي زياد  هم  مي طلبد  آسان  و كار چند صباح  
 محمد  و اما خدا فروشان .   عظيمي دارد    اهميت ساختن انسانيت   امروز ؛  براي  در دنياي تكميل كننده اش  بي بي خديجه

  .  ميدارند  نگه   نعمت  عظمي  بي نصيب   را  ؛  از اين فروشانِ  دني  و  وقيح  ؛  جهان امروز
م  سم  تا  اگر  بتواني تحقيق كن  مطالعه و زياد قدر ميدانم كه  بايد  فقط  همين . ندارم    من ديگر گفتني   از اين ؛ اضافه

 تعليمي   ذشته ها  كاريك  شيوه  بسيار خوب  در گ.   نمائيم   شيوهء آسان  نمايان  شدن حقيقت  به  مردم  را  پيدا  يك راه و
 دانش   من  اين است كه اميد.  را  بسيار خراب  و  بدنام  كرده اند   بدبختانه  اين شيوه .   ها  بود   قصه و  تربيتي  از راه  همان 

م  زياد  غير مستقي مستقيم  و   مطالب  هم  طور   است  ؛  براي روشن شدن اين  يافته  به آن ها  دسترس  بشر  كه هاي جديد
  ! است    رياضي زبان  خود خدا   زبان مي توانم كه گفته .  مهم  و اساسي است   بسيار   رياضيات  از اين جمله.  كمك  ميكند 

  : بود  ؛  چون من  توقف كردم  گفت  حاجي اول كمي  انديشناك  شده 
را خواهد   جايي  كدام  مناظرهء  ما   اين  حال .  شده پيدا  من   براي   تشويش  يك  شما بلند  نظرات  همه  اين  از روي

  گرفت ؟
 در اين  اين را حتماً  با  من قبول  داريد كه آب مادهء اصليي حيات است  و  پري جان  امروز!  حاجي صاحب :  گفتم  

زود  به    يا  ي رود  تا  جائي كه  ديرراكد  بماند  گنده  شده  م اما  همين آب ؛  اگر .   توسعه  بخشيد   رابطه  افق  نظر  مرا  خيلي
  .   كشنده  تبديل  مي شود   و چيز  مرگ آور

 ساخت كه   همان حوض آب  ثابت  مانند  به را  اجتماع .   چه كشفي كرد   روز  پري جانكاشكي مي  بوديد كه  صبح  ام
  . در باغ  آنطرف  وجود  دارد  

  :  را  نشانم  داده  گفت   تخم  بقه  ها پر از جيل هاي    تكان دهنده اش اين  بود  كه
دنيا  مي آورند  ولي  نه   درين حوض  به  را  نوع خود   از  زنده جان  ؛  هزاران  مي گذارند  تخم ها را بقه ها  اين

  !شدن آنرا  پر كنند  خشك   مي توانند  وقت   حوض  را  مي دانند  و  نه چارهء  فاسد شدن آب
 جوش  اما  اگر !  همان حوض  با  همان بقه ها ست انديشه    سؤال  و ساكت  و  بي سر  و  صدا  و  و  راكت اجتماع

 مانند   زنده  شد ؛  ديگر  نه  تنها  به حوضي  در آن   شناختن  و  چاره يابي  فكر كردن  و   پرسيدن  و  ياد گرفتن  و و خروش  و
    ـ  يعني  نهاجتماع بشريبر مي آيد  و  واقعاً  به  بودن   رد  بلكه  از حوض  در آن جريان  دا كه آب  دايماً  مي شود 

  .  مي گردد   ـ  مبدل  كم شعور  يا اجتماع  بقه هاي  بي شعور
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   را  جنبشي و خدا  حركت  نام  گرفته  شده  ؛  به  براي آن  عصري كه   و  غني  ترتيبات  مخصوصاً  با  اينهمه اين مناظره 
 انديشه  و جوششكاه  افكار   چنين   به  گنديده  و  راكد  شروع خواهد كرد كه آنرا  از چنان حوض مردابي و امعهء ما در ج
  .  نمود   خواهد  بشري  عوض هاي 

  ! آفرين  بر شما  و  همت  و  درايت  شما  
  !  ياد گار خواهيد گذاشت  سرمشق  پيغمبر گونه  از خود  به شما خود  ؛  يك 

  . اضافه گويي  نمي كنم   تملق  و   شد كه  من  ثابت خواهد يقين دارم  برايتان
   :  حاجي اول گفت

   .  وقت  ها  به  تو  ايمان آورده ام بچهء بزرگوارم  ؛  اينطور نگو  ؛  من از
  :پاسخ دادم  

 در   تمام  امروز دارم  و ر كنار خود  د  همين حاال شما را  من ايمان  .  شما  نيست  حاجت گفتن!   محترم   حاجي صاحب
 هم   حاال  باليا  بوده  و  ما  از  نياكان  در گذشته ها  كامالً  وسيلهء نجات  بسيار بسيار خوب است  و  ايمان چيز. كنار خود  داشتم  
نازنين خود  بياوريد  و  چنين  ايمان  ان  ايم  چنين  به  من  شما  مثل آنرا  نيافته  ام  كه  بزرگواري  هنوز لياقت  هست  ؛  اما  من 

   ! را  به  من  بسپاريد
.    ايمان  نياوريد  شايد ها  بر آئيم  ولي شما  به اين  شايد از عهده ء يكديگر خود   پري جان  جداست ؛  حساب من و
حتي چيزي  از   آسانگيري  شود ؛ ساده انديشي  و  اگر ذره اي   خدا نخواسته  و  منحط و  فاسد است  و محيط  بسيار  پست 

  !رفت    بر باد  خواهد  خدا  هم تماميت 
  :  حاجي اول گفت 

 من كيستم  ؛  پري كيست  و   كه  نان  برايت  قصه  مي كنم  به خير  پس از.   ها  ساده  فكر  نكن   فرزندم  ؛  مرا هم آنقدر
 خدا  مي    به    و  به  تو  لحظه  به  بعد  قطعاً   از اين  نشاندم  و  پهلوي  تو  در رقصداً  و  به  فشا را    او  توست  و  من چرا  دركنار

   . سپارمش
 بود   شده مزاج  حساس  و  نازك  ساعت  پيش  بسيار   يك  تحمل  از   تشنج  دور  تأثرات  به  دليل  عالوه  بر ديگر پري كه

   : انداخته گفت پدرش  را  به آغوش   ؛  با فغان  و  فرياد  از جا  برخاست  و خود
   مرتبهء و درجه    به  را  بشر  پدر هاي اوالد  همه  مي كنم كه از صدق دل دعا  در همين لحظهء ملكوتي  پدر ؛    تشكر 
   !تا  همهء مان  يك  برابر آدم  شويم  ، يك  برابر  انسان شويمشما  برساند  

  
  
  
  
  

  

   ؛81زينهء 
  »!! دادن  ؛  سنگ  ميداد خدا  ؛  از دختر« 
  
   غذا  و  دارد  و  من  بار ديگر  هم  در آن حضور يافته  قرار  سالون  غذا خوريي  مخصوص  پري كه جنب  اتاقش در

 شيشه اي  ويژه  حاوي گل  چار گوش پيش از  هر چيز گلدان .  نسبتاً  ساده  اما  شور انگيزي  بر پاست    نموده ام  ؛  بساط  صرف
 از  پري    در خويش دارد  ؛  نظرم  را  به خود  معطوف  ميكند  و  مان  را  با  خون هاي ي زرد  كه  نقش  امضاي  پري  و  منها

  ! جاودانه  كرده است  را  مي شوم  كه  اين  ارزش شكوهمند  محبوب خود  سپاسگذار
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تخم مرغ  قرار  دارد  و  پخت  و  ساخت آن  حيرت ء مخصوص كه جاي  زردهء    شوق ؛  نوعي كوفته مادر پري  با  شور و
  : ميگويد  .  ظرف كوفته را گرفته  مي آيد  و كنار من  مي نشيند  .  انگيز است  ؛  درست كرده است  

  . ارم  مي گذ در دهانت   يك دفعه  چشمت را  پت كن  ؛  من  يك چيز!   جان مادر 
   پيدا  در آن  باور نكردني  مي جوم  لذت  اما  وقتي آنرا. نم  مي شود يك  تخم مرغ  وارد  دها.  اطاعت مي كنم  

مادر پري  پشت سر هم  يك يك  تا  از اين خوراك  عجيب  به دهان  .   نوعي كوفته است   مي دانم  نهايتاً  قدر همين.  ميكنم  
 عدد  است  نزد  30-20مي دهد  و  بقيه را كه   قرار  تا  پري  ،  پدر پري  و خودش  ميگذارد  و  در قاب  هركدام  هم  چند چند

  .من رها  ميكند  
   . به  جاي من  ؛  پري  از  مادرش  سپاسگذاري  مي نمايد

   .  مي شود  و  به  اتاق  اصلي  مي گذريم نان صرف
   : حاجي اول  داستان  دراماتيك  و  افسانه  مانند  را آغاز  مي كند

در كودكي  همسايه  و  همبازي  بوديم  ؛  هنوز هفت ساله .  داشتيم    تو  و  پري  هاي زيادي  با  من  و  مادر پري  شباهت
ـ  !  نصيبش كند  را ببخشد ، خدا جنت ها در همين هنگام  ـ خدا .  بوديم  و  هيچ خوب و خراب  دنيا  را  نمي دانستيم   نشده
  .  از سبزه  و گل هاي ال له  بود  د كه  پريك  بغل  تپه  دي را  در   يار گودكي ام  ما پدر

تا مي !   ما آمد كه  نپرس   هرچه را  نزدش  داشت  و  هركس را  همراهش  بود ،  يال كرد  و  با  يك غضبي  به  سوي
  بود كه  اخطارش  داده. پدر و مادر من را  دشنام داد  ،  دخترك را كشان كشان و لت كنان خانه برد  توانست  هر دوي ما  و 

  ! لخك  دروازه  بيرون گذاشتي ؛  مي كشمت  ديگر  پا  از
 را   من  ماند  و  سال ها   باقي  من  قوغ آتش در كلهء  دو  بيامرز ؛ مثل  خدا بقيه گپ ها  به  هر صورت ؛  دو كلمهء آن

   .  را  ترك  دادمادر  پري  بي طاقت شد  و  به  بهانه اي اتاق.   سوختاند  و  خاكستر  مي كرد   مي
  :حاجي اول افزود  

 از ياد كردن  اين دو كلمه  ؛   مي ترسم شما را  مي بينم  ؛  به اين خاطر   نبودم  كه   نازك   من آنوقت ها  ؛  اينقدر دل
   . دو قوغ آتش  به  سر هاي  نازنين  شما  هم  پيدا  نشود

  :رحمتي ؛  به طفلك معصوم  گفته  ميرفت  
  ؟ !دختر دادن  يك  سنگ  ميدادخدا  از   

و  مي پندارم  لحظه اي هم مقابل چشمانش گرفت   بالشت را  و  تير خورده  باشد  به خود  پيچيد  پري مانند كسي كه
  .گوشهء آنرا زير  دندانش  مي فشرد  

  : حاجي اول گفت 
گرده  مي خواهد  و  هم  بمان ؛ هم گفتنش  دل و    ديگرش را !بچيم . گمانم  نبايد  اين قصه را  بكنم  ، كرده نمي توانم  

  !شنيدنش  
  : گفتم  

  :گفت !   بي حد  ضروريست  اين چيز ها  مخصوصاً  براي  من.  حاجي صاحب ؛ خواهش مي كنم  شما  همت كنيد  
  ! بوده  مي توانيم   ما  كي  بوديم  ،  كي هستيم  و كي :كوشش مي كنم  بچيم  ؛  مي دانم  مخصوصاً  تو  بايد  بداني  

چند سال كالنتر كه شدم  ديدم  خاطرات اين .  شد ، گم شد  ي بنده  شد ،  مرغ قفس  بندي خوب  ؛  ديگر اين طفلك
با  هر .  حال  و  احوال  و  صحتش معلومات  كنم    را گرفتم  تا  از   طريقي  پشتش  يك به.   هم  با  من كالنتر  ميشوند   طفلك

  .  كه  از  او  پيدا  مي كردم  ؛  يك  قسم  ديگر  مي شدم   عخبر  و  اطال
سر گپ را   كم كم .  بودم   مالي و خانواده گيي ما  بسيار خوب  بود  و  من در فاميل خود  ما  بچهء نازدانه  شكر ؛  وضع 

  : گفت . مي شناخت  را   اين ها  مادرم  فاميل.  حمتي  مادرم  باز كردم  با ر
  ! يك جاي  بلند تر  دست  بمان !   بچيم  

ميداني ؛ هنوز هم .  تكرار كرده رفتم كه  هر  طوري  مي شود ؛  همين دختر را  به  من  بگيريد   خلص برايش تأكيد و 
  نرسم  و  هستم ؛  اگر  به  او  دين دارِ اين دختر   مي كردم كه  من  بودن را  نمي دانستم  ؛  مگر فكر  شوهر  زن و  معناي آنقدر
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 دختر  را  مي گيرد  ؛  استفاده  نكنم  ؛  تا  ابد گنه كار خواهم   بچه  يك كه  يك   همين امكان   از  بال خود  نگيرم  و او را زير
  .بود 

   دختر رضائيتي به خواستگاري كرد كه   را آماده   مامايم  پدر كالن و كاكا و مادر جنتي ام  به  بسيار مشكل  پدر و
مادر كالن .   رفت   بود ، خواستگاري  ممكن تمام  عزت و حرمت كه  با  كرد ، با خود  همراه  را  زناني  خودش  آنوقت  .  ندبده

وقت .   بيمناك است    نشان داده  ولي گفته بود كه از شوهرش  روي خوش  بود  ؛  بسيار  بهشت  زنان پري  به راستي يكي از
  !نكشيد  خورد است  ،  حوصله كنيد  و  سر و صدا را   هم  است  ،  حاال  دختر  الزم

  .ما  حوصله كرديم  تا  اينكه خبر شديم   به طريقي اين  مطلب  به خسر  مرحومم  گفته شده 
  :ه   بود ك تعدي گرفته  و  را زير ظلم  دختر باز ؛  بيچاره

 تخم  و   ياد  او  مي رفتي  و او  از دي ،   وقت  بايد  ازكر  نمي  لونده بازي  اگر تو  بودم  از خانه  نبرآيي ؛ نگفته  
  ! را  مي گرفت  و  مي رفت  طايفهء خود  يك كس

را  من  ميگويم  چون كلماتي كه  درين رابطه  از دهان آن  مرحومي  بر آمده  بود ؛ قابل نقل  » كس« اينجا !  پسرم  
 بدبخت  و  سياه روز    جامعهء  اين ؛   .  مكانش كند را خدا جنت ها   ببخشدش ؛  خدا ! كردن  نيست  ؛  اصالً  قابل  تحمل  نيست 

  ! كرده  و  از انسانيت  بر آمده  بود كه  او  را  چنين  ميساخت  و خود گم 
  ! جان پدر ؛  تاج سرم 

ي من   ه  تو  را  به  من  ،  به  پريفرياد  مرا  شنيده  ؛  كدام  توبهء مرا  قبول كرده  ك كدام  آه  و  داد  و   خدا   اين ؛
  !  نصيب گردانيده  ؟

من كه  به  ديكر .  من يك  دو  ركعت  نماز شكرانه  مي خوانم  ، پس  مي آيم  !  ببخش ،  اجازه  بده  ،  پسر نازنينم 
چرا ؛ كه حتماً  كسي ، چيزي ، ؟ ! را آزاد  سازم  صورت  بلد  نيستم  شكر خود را  ادا  كنم  ،  سپاس خود  را  بگويم  و خودم

  ! ...من  و  مگس  هيچ  فرق  نداريم  هيچ  فرق  در اصل !   نيافريده ايم  ؟  ما كه خود ، خود مان  را!هست ... نيرويي 
   . حاجي اول ؛  بدينگونه  از  اتاق خارج  شد  و  من  و  پري  تنها  مانديم

 انجام  دادم  تا  او  به  حال عادي  بر گردد  ؛  نتيجهء رضائيت  بخش   پري وضع خوبي  نداشت  ؛  هرچه  مي توانستم 
  : فقط مي گفت  .  نمي داد  

  ! مرا  بغل كن ،  مرا  درون  پوست خود  پنهان  بساز 
.  ت  من  يك آتشفشان  درد  اس  موي تار ما را  نمي شناسي  ؛  حاال  هم  نمي شناسي  ،  زير هر بودم  ؛  تو فاميل  گفته 

اگر اجازه  داشته  باشم كه  سخن بگويم  مي پرسم كه چرا مرا ميان .... ؟!چقدر حيوان اند !  چقدر مردم  احمق اند  ! خدايا  
  چنين مردم  ابله  و حيواني  به  دنيا آوردي ؟  ديگر جا  نبود  ؟

 تمنا   بودم  ،  دعا و بود  ؟  من كه  نخواسته  بسيار خوب  ؛  هيچ  هست  نمي كردي  ،  هيچ  پيدا  نمي كردي  ،  چه  جبر   
  ؟!اصالً  نبودم  نكرده  بودم  ، چون 
 مادرش  به را   ببين كه  من جايي  را  درين حويلي  بلد  نيستم  ؛  پري  براي  من مهم  است  و  مي خواهم  او  بد بختي  را
  ... پري  را  به  كي  بايد  سپرد ؟  بسپارم  ؛  ولي  مادر

  : مي دهم    صدا  مي كرد  ؛ آواز ازهم  ناچار از  همان كلكين ؛  به  همان طريق كه  پريب
  ! مادر ! مادر !   مادر 

. اما دل مادر بيدار است ؛  از  در اتاق  پيدايش  مي شود  .  گفته مي روم  » ! مادر ! مادر « پاسخي نمي شنوم  و هئ  
  !را  در هواي آزاد  ببريد  ؛  اينجا  برايش خوب  نيست   دارد  ؛  پري جان  گر امكانبراي  يك  چند  دقيقه ؛  ا:  ميگويم  

  : پري خود را  به زمين  مي زند 
  هر جا  ميخواهي من  بروم  تو هم  با  من بيا  ؛  من از  وقت  مرده ام  با  نفس هاي تست كه  نفس مي كشم  و  با  جان 

 براي  دفن كردن  من خواهي  ر  مرا  از خودت  ؛  از آغوش خودت  جدا كردي ؛  ديگر فقطاگ.  توست كه  زنده گي  ميكنم  
 مي خواهي ؟  مي خواهي  من  بميرم  ؟ مي خواهي  مرا  دفن كني  ؟  درين صورت  خدا حافظ  محبوب  من ،  را همين .  آمد  

  !جان من ، عشق  من 
  : به مادرش ميگويم  
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   كامالً  زبان حاجي صاحب   بتوانم  داستان را  از  من  كه  ساعتي  او  با  شما  برود  و شتم دا چنين است ؛  من آرزو
  كار ميسر  شود ؟  به  حرف  و  دعاي  شما  اين  ببينيد  ؛  اگر.  بشنوم  

   :  مي گويد  پري مادر ملكوتيي
كه داستان را  براي  وقت  ديگر  بگذارد  ؛   من حاجي را ميگويم  ؛  در يك جاي است و  نيست    جان آدم  در ده جاي
 مي تواني  او را  چنين  نگهداري  و  بهتر ازين   خواهم ؛  تنها  تو  ازت  مي  سر حال  سالم  و  را فردا  دخترك  يكدانهء خود

  !بسازي 
  !قلفك  كنيد  با  ديده گان  اشكبار  دروازه  را  مي بندد  و  در عين حال  تأكيد  ميكند كه  از  درون  

*  
 نخيي مخصوص خواب    مي كند  و  لباس تازه  رهنمايي حمام  به  پري حمام كرده و لباس شب پوشيده است  ؛  مرا  نيز

 مقداري  تار هاي  زايد  هم  در  و   دارد  تكمه كم  دو  شده ؛  عجله دوخته  به لباس خيلي كه  معلوم  مي شود .  برايم  مي دهد  
  .  است  چسپيدهجاي جاي آن 

به اين چيز ها  پري  متوجه  مي شود ؛ چون  به  مجرد  بر آمدن از حمام كه  مرا  مي بيند ؛  خندهء  بي سابقه و غير 
مهمانيي ديگر    دو  دكمه كمبود  ؛  مي كند  و  در مقابل دو   از كااليم  دور  اضافات را   به دنبال آن  ، مي دهد سر  منتظره اي 

  !عهد  مي نمايد برايم  ت
 دست   پسين  نشاط  شده ـ  و اين خنده و  ـ كه خدا مي داند از حرير كدام سرزمين رؤيايي درست  حمام  و  لباس شب
  . براي  اولين  بار  تجربه  ميكنم كه زيبايي  هم  ترس آور است .   است    ؛  پري تر كرده را در دست  هم  داده  پري 

خيلي روشن اتاقش را  عقب كلكين  برده  و  خاموش ميكند ؛  اتاق در روشنايي نازك و خيال  تيل سوز ولي  پري المپ
.  مي درخشد ؛  فرو  مي رود    پردهء  سرخ  پردهء آبي رنگ و ديگري در ديوار مقابل عقب  يكي عقب  شمعدان كه  دو انگيز

  ؟!گريزم  ،  چه كنم  باشم  ،  ب نميدانم  بنشينم  ،  ايستاده.  خود را گم كرده ام  
  ! غزلي مجسم  است  خيالي تراشيده  و.  موجود  اثيري  مي ماند   يك   به  پري ديگر كامالً 

.  يا نه ؛  در من افزايش مي يابد    احساسي كه  نمي دانم كسي ديگر هم قادر  به  دريافت آن هست  زيبايي ؛   ترس از 
 مرتبات رخت خواب را  عمدتاً  براي  بهتر شدن  جريان هوا  تنظيم  مجدد  كرده  و  به پري  پله  هاي كلكين ها  ،  پرده ها  و 

 در رؤيا  هم  با  دختري  نخوابيده ام  ؛  مطلقاً  فرهنگش را   كنون حتي تا.   بدنم  لرزه  پيدا  مي شود   در.  سويم  مي آيد  
  .ندارم 

  . ده ام  پري  تبسمي  بر لب  دارد كه  تاكنون  هرگز  ندي
  ؟!مي كني  در مقداري  انقباض  و  انبساط  صورت آدمي  چه  بحر  بيكراني  از شكوه  و جمال  را  تصوير !  خدايا  
 نازنينش گونه ام  را  مي نوازد  و  با  يك  تموج  وصف ناپذير   دست كف  پري  با   .  به  درازا كشيده  است من   تحير شايد

 را  به  پشتم   بعد  همان دستش  فضا  ترسيم  مي كند و شاهراهي در ؛   ايستاده ام   تا  تخت خواب  جاييكه در اندامش  از
  . گذاشته  در اين شاهراه  به حركتم  مي آورد  

 دست پري است  قادر  به  عمل و   سر همه  به  خيال مي كنم  من  به  مجسمهء  بيروحي  بدل شده ام  و جز با  تار هاي كه
 به  تمامي   پري  هوشيار تر از آن است كه  نداند  من مخصوساً  اين  مكتب  را  نخوانده ام  لذا در هر حال.  لعمل  نيستم  عكس ا

.  به آهسته گي  و  با  بدرقهء  بوسه هاي مختصري روي تخت خواب  درازم  ميكند  .   مي گيرد  به دست خود ؛ ابتكار عمل را 
  .  من است  بدن  به  پهلو  و  حاكم  بر  پري  اينك  متصل.   هم  افسون  ديگري  دارند  تخت خواب  و  رخت هاي آن 

بوسه هايش طوالني   مي گيرد ولي رفته رفته  مي خواهد  بوسه كه دلش   از هرجا  و از لبانم   بسيار كوتاه كوتاه  نخست
 كامالً  از تنم   هم  فرو  مي ريزد  ، آنرا   دكمه هاي  ديگرش باال تنه ام  را  چنان كش ميكند كه.   نيرومند تر مي شود   تر و

  .مي تواند  نسيم  غير محسوسي آنرا  به هوا  ببرد  و  مي برد   ندارد ؛  بيرون  مي كند  ولي  لباس خودش  دكمه  و  سنجاقي 
ولي نيرو  و .  م  و حتي  ببلعم   چون سينه هايش نمايان  مي شود  ؛  عطش ناگهاني  پيدا  مي كنم كه آن  ها را  بچوش

 به  همان  وضعيت    چيزيست  و  به  همين دليل  مدت زيادي خود را همچون احتماالً  خواهان  پري هم .   را  ندارم   شهامتش
  . مي گيرد  و  با  بيني  و گوش  و  لب ها  و گونه هايم  بازي  ميكند 
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 چشمانش را   پري .  شده ام  پري  عمود و حاكم   پيكر   بر  ديگر من . م صحنه را عوض ميكن ناگهان دگرگون مي شوم  و 
  ... از كتابي  بيشتر است  يعني  هرچه  مي خواهي  مي بندد  و  معناي آن

به عيان  مي بينم  .  گاه  مي ليسم ، گاه  مي چوشم  و گاه  گاز مي گيرم   همان  دو سيب  نخستين  ـ  دو ميوهء ممنوعه را 
 پري  شانه ها  و  گردن  و  سر  دستان.  نيم ساعت كارم  همين است   شايد .  لذتي  در  سراپاي  پري  مي دود   در هر آن چه كه 

 نگراني ام  قواي شهوانيي  ماتحت  اما  علي الرغم  ترس و.  و صورتم  را  در  يك  هارمونيي  موزون  با آن  نوازش  مي كند  
  . د  آنقدر ها  سركش  نمي شو

مي گيرد ؛  همراهي اش ميكنم  كم  مرا چوشيدن  لبان  پري .   نوبت است   شده ايم  و  اكنون آسيا  به  بغل  ديگر  بند و
  . پيدا  مي كند  گوناگون   تنفسش حاالت  كم آواز هايي  ازش  شنيده  مي شود و

 من است  نوبت  دستان.   مي آورد    به زير مرا  و  رو به كاهش است ؛ چرخي  ميزند نيروي من  دريافته است  مانند آنكه
زرهي تا  . دقيق مي شوم  .  لطافت وجود  ندارد    پائين ؛ آن ظرافت و   به از كمر  ناف و  ولي از.   بنوازد   را كه اندام  او 

از اين . ترس خودش نيست  مسلماً  داراي قفل است كه كليدش در دس نزديك زانوان چسپيده  به تنش وجود دارد و اين زره
   .   مي كنم  خودم  سلطنت بر قلمرو  كامل با  مؤفقيت    ديگر دليرانه و  مي شوم  و شادمان  كشف 

  ! اينكه  سپيده  دميده كه خورشيد  باال آمده است   شده  ؟  نه شب اينهمه كوتاه از چه وقت ؛ !  خدايا  
  :   پري مي گويد 

هدايت سلطاني اش را  به  من  ميدهد  ؛  لباس عادي  مي پوشد  و  بر .  م  اندكي  بخوابيم   فقط يكي از ما  مي تواني
پس از آبتني  و  لباس عوض كردن كتابي اتفاقاً  بكر و شيرين  و  مداومت دهندهء  شب  شكوهمندم   من .  تخت دراز  مي كشد  

  !را  به  مطالعه  مي گيرم 
  

  

  
   ؛82 زينهء

  :؛ بازهم صفر ميليون ضرب صفر 
  

تجربهء شخصي من و خيلي هاي ديگر  از .  اين زينه را  به  استادان  محترم  رياضيات  كشور  و جهان  اهداء  ميدارم  
دروس  رياضي خوب  نبوده است ؛  به همان اندازه كه رياضيات و  دروس مربوط بنياني  و حياتي و  سرنوشت ساز است ؛ 

كننده گي  و حتي قسماً  بيزار كننده گي  براي  دانشجويان  پالوده  نشده ؛  تمنا  اينست  كه  اين معكوساً  تا كنون  از  كسل 
  !دروس  مخصوصاً  در قدمه  هاي  ابتدايي  زياد  مبتكرانه و  شور انگيز  و جذاب  گردد 

  
  . رفته است   فرو شيريني  احتماالً   سنگين و  به خواب پري

 نمي خواهم  حتي   پدرش حاجي اول است ؛ ولي من  نميتوانم  و  معمول   مي آيد خالف به ديدنش  اولين كسي كه
اشارهء سكوت  مي كنم  و  بعد  با  اشارهء حاجي ؛  هر   او   حاجي اول  به لذا  به  مجرد  ورود.   را  بيدار كنم   براي  پدرش او

 پري  به  جا  مي آورم  و  در قبال  پرسش هاي  او    براي  پدر  را راماتمراتب احت درينجا .  دهليز   مقابل  دو  مي رويم  در اتاق
  . پري  پاسخ  مي دهم   صحيي  نسبت  به وضعيت 

  ! يافت  و  به خواب  فرو  رفت   نهايت  پاسخ  همين  است كه  او  فقط پس از طلوع آفتاب آرامش
ندارد  و    شنيدن داستان فاميليي شما را  هيچكس تاب  به نظرم ميگويم حاجي صاحب ؛  . شود   مطمين مي تا حدودي

  . داستان  نامتعادل  ساخت   ديدم  پري را  همين من كه
   : تصديق مي كند  و  ميگويم
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همين حاال  خوب  وقت است ؛  خدا .   باشيد آنرا فقط  به  من بگوئيد    به همين دليل خواهش مي كنم  اگر وقت داشته
برايم  با  معنا تر  و    مناظره  بدانم ؛ آنگاه  مناظره   پيش از را  اين داستان   بايد من !   را  اخالل  ننمايد  كسي  پري جان كند

  .شد  فهما تر خواهد 
  :ميگويد 
پري  پت  مي   ترا ـ اگر بتوانم ـ از  يك خلصش را حاال  برايت  مي گويم  ولي امشب خوب ؛ . هنوز وقت داريم  !    بچيم 

  : را  برايت  ميدهم    و  بعد  تفصيلش كنم
پدرِ مادر پري  بعد از آگاهي از اينكه  من خواستگار اين دختر شده ام  بيچارهء مسكينِ  به  همين جا رسيده  بوديم كه 

را  پر    شكمت  شايد  هم و  داشته اي  تو حتماً  با  وئ  رابطه  و حتي خفت  و خواب بود كه  گرفته   زير قين و فانه   را معصوم
  . كرده اي كه آنان  به  خواستگاري ات آمده اند 

 بسيار حقيقت تلخ  اين است كه جانوري را گفته بود  ببين ؛  دختر  باكره  هست يا نه ؟ و اين جانور هم  به آتش  هيزم  
  !شود   باكره واري  معلوم  نمي دختر ريخته  بود كه 

 تيل كيس  زياد گرديد كه روزي  بود ؛ آنقدر   ساله  نشده14 كه  هنوز  باالي  اين معصوم  تا  ما  خود را شور داديم  فشار
را آتش  بزند  ممكن بود  ؛  خود  قورت آب خوردن ؛   فاصله  يك   به  بود و ريخته  ها را جمع كرده  و  باالي خود   چراغ ها  و
  .  مي دهد   و  نجاتشمي كند  فضل خدا  مادرش  متوجه  مي شود  ،  پيدايش  كه 

 از اين   فاميل ما  كه  خبر شد  ؛  همه  بسيار غمگين  و  متأثر شدند  و  تمام  قوت خود را  به كار انداختند كه  دختر را
 شله  ديد  ؛  قليني خواست كه  تا آن  وقت گوش گس   جدي  و  بيامرز خسرم  كه  پدر و اقارب  مرا خدا.  دوزخ  بيرون آورند  

  . نيده  بود نش
 نمود كه شيريني خوري  و   تقاضا برايش داده برد و   در همانجا گذاشته ، آمد و خواسته اش را   پدرم  ؛  ديگر ها را

  .صورت خواهد گرفت   ميخواهي ؛  طوري كه   يك روز و آن هم  هر عروسي در
  ! منافق  يطان وش گپ  را  فيصله  و  دعا كرده آمدند  ؛ ولي لعنت  به  مردم  پست و 

 اينقدر  خواستكار دخترم  شدند ؛ ها   به اين و آن گفته رفت كه فالني   هستيم ؛  پخپلو مانند همهء ما كه خسرم  طبعاً 
  .  نكاح كرده  ببرند   به زودي دختر را هستند كه ساعت  برايم آوردند  و  شله   قلين خواستم  در

دختر   ؛  مي داشتند  مي گويد كه  هوش كني ؛ آن ها  دختر كار  د و  به خسرم درين ميان جانور پليدي  پيدا  مي شو
 باغ  و حويلي ات كوزه اي ؛  ديگر است  ؛  احتماالً  دختر تو  از  جاي  گپ.  را  مي  توانستند  بگيرند    دختر تو هاي  بهتر از

  .  نين گرم  ساخته است را  چ  ايشان  خبر داده كه آنان  چيزي  پيدا كرده  و  به.. گنجي 
   : عينِ گپِ  اين پليد  بوده كه گفته

نترس ؛  زير فشار اگر  .   دختر چيست ؟ غير از آن هم يك لتهء سياه است ؛ زير فشار بگيرش كه حقيقت معلوم  شود  
   . تواندبميرد  هم  تو  نقص  نميكني ؛ گنج  در جايش مي ماند  و كس قلين را  هم  از  تو  پس گرفته  نمي 

 طور ديگر  مي   را   به  ديدن عروس آينده اش  مي رود ؛  اوضاع  و  دستر خوان دو روز  بعد  كه  مادرم   با  تحفه ها
  به آن حال   مظلومش عروس كه   مي زند  سر  ؛  به آن  بيند  و  تصادفاً  وقت  پس آمدن ؛  از گاو خانه  ناله اي  مي شنود

  !افتاده 
 ن روش  بعضي از حقيقت ها  شد ، تحقيقات  ،   مجبور شدند  حكومت را خبر كنند  ديگر اعضاي فاميل   و پدرم خالصه

دختر ـ  همين مادر نازنين پري ـ  را  با  سر  و  وضع  .   شد   شدند  و  منجمله آن  جانور پليد  به چنگ افتاد  و  ناچار از اقرار
سر اين هم  .   مسكين  به زن  و  دختر  نمي ماند   تا  يكسال  اين.  كرديم  و خانه آورديم   به  محكمه  برديم  ؛  نكاح  يك  يتيم 
  . از آن طرف  و  چه از طرف خود  ما  دوام  داشت   ها  و  پستي ها  چه شيطنت

 تان رفت و  هم   ي ،  هم  پول  و  مال  و آبرو  از خودگي هاي  ما  طعنه  مي دادند كه كور و كر  بوديد ،  احمق بوديد
.   شدني  نيست   زن   اين . شوكت خود كرديد  يك  يتيم دختر  ـ و  بد تر از آن جوگي دختر ـ  را عروس خاندان  با  شان  و

  !!...  دختر هاي گل گالب  ما  كبر كرديد   سر  كه  ؛  از اين  بد تر  شويد  و  بنياد  نمي كند  ؛  كور شويد اوالد
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 پس از  گشت ؛  طعنه ها  و  بيعقلي  و  خاميي جواني  هر طوري  شد  ؛  در اخير  همان سال  خانم  حامله  زير فشار همين
تا  اينكه  .  يك اندازه احساس سربلندي كردند    فاميل ما  .حامله شدن زيبايي و رنگ و رخ خود را ده چندان ساخته رفت  

  .رد  ساله گي ؛ زن  درد  پيدا ك نزديك  هاي شانزده
 برادرش را   پري و.   سبك  شد    پيره زن  با  تجربه  پايش  زير دست چند داكتر نبود  ؛  شفاخانه  نبود  و  ناچار!   بچيم 
 نمي   هوش به كرد  ؛  در يك هفته   را  فيصله   زن  بود كه شكم  به  دنيا آورد  ليكن  اين  زايمان  چنان  سخت از همان  يك 

  .آمد 
اوالد آن مسلمان ؛ وقت به دنيا آمدن  در . كتش بدهد  يك زن همسايه  دايه گي طفل ها را  به  عهده گرفت  بر  خدا

پسان نام خدا ؛ مادرشان  هم  . من خوراند    شير آن را  تا  آخر  به  اين دو فرزند دلبند  بين رفته بود و همان  شبانه روز از 
  .رفت    به  اوالد  ها  داده   شير خود را هم  بيش غنيمت  شد و كم  و

 مي كرديم  تا  كه  يك  مرتبه  مادر پري را  هندو ستان برديم  و  در آنجا  خيلي  دارو  و  پس از آن  بسيار احتياط
هم خواستيم    اگر ما  باز . نشود   اوالد دار  پنج شش سال ديگر خوب است  سر آن  هم  توصيه كردند  كه   شد ،  مگر داكتري

   .   فرزند  نازنين خود  اكتفا  كرديم دا  نخواست  و  به  همين  دوخ
تو حيران  . شب بختش بود ، شب عشقش بود  . شد   طور  يكدم  اين نميدانم  چرا دختركم  امشب  يكي و من 

  :فكر كن .   من چه ميگويم   خواهد شدي
    مي بود  دنيا  همه  سنگ  نمي  شد  ؟ جاي دختر ؛  سنگ  به  راستي  دختر خوب است  يا  سنگ ؛  اگر

   مسلماني  و  اصالً  بشر كجا  بود ؟  بود  ؛  محمد و كعبه و   اگر عشق  و  دختر  نمي
  من  بار ها  سر حج  و  نماز  و  روزه  و  هر چيز ديگر  فكر كرده ام  و آن ها را  با زن  ؛ و  با  عشق  و  هوس و حيض و 

 مادر ؛ از خون شهيد  پاك  درجهء   و حاال  اكر  نفهمي  يك  وقت ديگر  مي فهمي خون حيض زن .   نموده ام  نفاسش قياس
  ! كمتر  ندارد 

   :  بخشيد و گفتن  پايا را  سخنانش  در همينجا حاجي اول 
پيش از  ير  بيا  و  مي شود ؛  باز  بخ  كامل كار تا  طرف هاي چاشت.  باشند   بيرون ؛  نفر ها آمده به من اجازه  بده كه

  ؟!پيش  يك دفعه  ببين كه  قاضي صاحب  چه قيامتي جور كرده 
 مي گشايم  و  به جايم  نشسته  به مطالعهء صفحه كتاب كه    پري را  تأني درِ اتاق با  من   تندي مي رود و  نسبتاً  به  حاجي

   : مي گردد  در ذهنم  . به جانبش  مي كشد    راصداي فاژه كشيدن  پري  حواسم. هنوز  باز  است  ؛  ادامه مي دهم  
  !چه زيباست  فاژهء خوبان هم !   واي خدايا  

  :  مي بيند ؛ ميگويد  مرا  مي پالد و چون
  !  شب  برايت  بخوانم   نمره ات را  از امتحان  بيا كه

  :ادامه ميدهد .   بدنش مي نشينم   ميروم  و كنارش ، حاكم  بر
  :  نمره  برده  باشي ؟ ميگويم فكر ميكني  چند 

   :  از چند ؛  معلمه صاحب ؟ ميگويد
   . 100 از 

   : ميگويم
  :   ؛  ميگويد 60 ـ 50 شايد 
    !125پوره 

  :  ميگويم 
  :  رياضي است ؟ ميگويد   باال رفت ؛  اين چه قسم 100اينكه از 

بسرايي  و كليم ولي در عوض غزلي به قوت صايب   در يك جمله آوردن آن باشد   معناي  يك لغت  و وقتي مراد معلم
  : مي پرسم !   باال  نمي رود ؛  ديوانهء من ؟100نمره  از 

  كدام غزل بوده ؟
  : ميگويد 
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   : ميگويم!   اين كه كف  پاهايم  را  دست  دعا كردي  ،  محراب  هم  بسته بود 
  : ميگويد ! خوب ؛  دعاست  ؛  پسان  قبول  مي شود 

  :  ميگويم !   سال بعد 12كم كم از
  : ميگويد !  اميدش از خودش شيرين تر است 

   :  ميگويم!   نيست   تو مثل من موقعيت!  نه نميتواني اين قدر صبر كني ؛  اينطور نكن 
   :   تو  پياده  شود ؟  ميگويد نميخواهي قوانين مندل در مورد  من و

شويم  و    باز متولد   پشت  سه  نسل ميگيرم  تا  در دو د  هم داشتي  از تو به جان و دل مي خواهم حتي اگر زن  و  اوال
  !چقدر ؟ مان در دنيا  چه  حاصل داده  و  ببينيم  كشته هاي 

حساب كرده . مي فشارم   با قوت در خود  پيكر چون خرمن صدبرگش را كه روي ديباي ارغواني افتاده ؛ بلند ميكنم و
با لبخند رضامندانه و شادمانه در حاليكه . يگيرم  و از جمله  كف پاهاي لطيفش را هم مي بوسم  بوسه از سراپايش م125

   :  چشمانش خمار است  ؛  ميگويد
   : ميگويم.   ميكردم  150گاشكي نمره ات را 

  :خنده  ميكند  !  بكن   حاال 
  :  ؟  ميگويم !  ديگر از كجا  پوره اش كنم 
  : ميگويد    .  من راه گرفتنش  را  بلدم 

  :ميگويم !   شد 150 برو 
 ها ؛ و از دو 10 عدد 2: ميگويم   خمارش ميزنم  و  دو  بوسه  بر چشمان .  ميكيرم  10 – 10 قاعدهء  به را   ديگر 25

   : ميگويد!  شد   ميگويم  ديدي  پوره  مي ستانم  و  بوسه 5رخسار  و  پيشاني اش  بناگوش ؛  دو 
  !كسو شب يكسو ؛ حال ي

   :  ميگويد  ميكند و   بر گردنم حلقه  بلورينش را دستان
 مي   هاي طوالني  مدت  مرتبه ؛2طور كامل   به  را لبانم :  گيرم    پس مي ها  نمره هاي خود را 100   قاعدهء   من به

  :  قاه قاه  مي خندد  بعد.  چوشد  
   :  ميگويم.  ؛  دلم  برايت  مي سوزد شدي  )  0 (.  بود    تايي 50 ديگرش   تايي و100يكي 

  : خندهء بلند تر مي كند  و  مي گويد .  ميليوني  باال  مي برد   اينكه ضريب  مرا  طور 
  !  ؛  عاشق جان )0 (  ؛  باز هم 0= )  0 (*  1000000 ! اُوشت ؛  بيچاره 

  
  
  
  

  
   ؛83 زينهء

   :انسان بزرگ ؛ با خود گرفتاري هايي دارد 
  

 زيرين را به طبيبان و  استادان  ارجمند روانشناسي كه چندين بار از ايشان  نيرو  و  اميد زنده گي كسب  نموده   زينهء4
. و حتي حيات  تازه  يافته ام  ؛  خصوصاً  به  محترمان كمال سعيد  ،  منصور شمال ،  برنا واصفي  و  شيوا حضرتي  اهداء ميدارم 

اين علوم  نه تنها  براي  درمان .    كار و  تجربه و خالقيت  و  فداكاري  در سطح  جهاني  مي طلبد علوم رواني  نو پاست  و  بسيار
  .افراد  بلكه براي درمان اجتماعات  و  جلوگيري  از  به وجود آمدن  اجتماعات  ناسالم  و خبيث  ؛  اهميت  قياس ناپذيري  دارد 
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  .  من  بتوانم  لحظاتي  بخوابم   است كهنزديك  هاي ظهر  پري  شرايط را آماده كرده 
  .  ديگري  هستم  اتاق خالي است ، خيال ميكنم  در دنياي.  بيدار مي شوم  

مانند  سابق زيبايي  و آرامش  بخشي  و  .   به جاي خود اند ولي چرا مانند سابق نيستند    مناظر و  همهء اشيا  !خدايا 
چونكه  با  موجوديت  تمام چيز هاي ديگر  اتاق ؛ !  بس   هست ؛  فقط  پري است و   بوده و درين مكان  پس آنچه لذت  ندارند  ؟

  !  است  را  دل تنگ  ميكند  ،  مثل  يك زندان است ،  مثل  يك قبر گزنده است  ، آدم 
  ؟ ! كيلو  وزن 65شئ اي  ،  مجسمه اي  با   راستي ؛  پري چيست ؟ 

   الماري كااليش  در نيم  باز هم  از  ـ   در تنش زيبايي وصف ناپذير داشتند ري  ـ كهاتفاقاً  يكي  دو دست  لباس  پ
  !ابداً  نه !   ،  افسوني  هست ؟  نه   سحري  در آن ها  چيزي ، معلوم  مي شود  ؛  مگر

 شد  كه  بود ؟  ان خواهدتنش گردد  ؛  دنيا  هم  لباس ها  بر   شود  و آن پري  در اتاق آورده آيا  مثالً  مجسمه اي چون 
   ؟ آيا  حتي  دختري  همسان  پري  در اتاق  بيايد  ،  وضع  پيشين  باز خواهد آمد... 

حتي  نه  يك  مجسمهء  پر جواهر  و  الماس  و  طال  ؛  و  نه  يك دختر  همانند  پري  بلكه  چند و چندين تاي آن ها  هم 
  ايي  را كه  با  پري آفريده  مي شود  ،  بسازند ؟اتاق  را  بيانبايند ،  مي توانند  دني

  بگيرم ؟ »  !نه« من  اينهمه  بايد  از خود  بپرسم  و  نوميدانه  پاسخ   چرا  چنين است ؟  چرا 
يك ابهام  و  يك تيره گيي    در همين لحظه  پري  نيست ؛  من خودم  هم  نيستم ، فقط يك سايه ،  احساس مي كنم چون

  .  بس   وجود  دارد وبي پايان  
   ديوانه گي چيست ؟ هوشياري كدام است ؟

  !نيروي جبارانه اي  دارد  » نبودن « زير سؤال است  و » بودن «  اصالً 
   رسيديم  ؛  روح  با  پري رفته است  و  من  بيروح  مانده ام ؟يك روح در دو بدن مگر ما  در مرحلهء 

  !بيه گاز اكسيژن ؟ش  شايد  به  اندازهء  يك كيلو چيزي د است ؛  مقداري از  وجو به راستي روح چيست ؟
 كيلو ؟ بسيار خوب ؛ پس چرا چيز هايي از اتاق 74 كيلو ـ 1 من ـ منهاي   كيلوست و66هست  پري  هرجا كه   پس حاال 

   چطور مي شود  ؛ روح  اتاق هم  نيست ؟  ؛  است ؛ چيز هايي از اتاق كُم َكم است 
  ؟!تاق  هم  با  اتاق ديگري  روح  شريكي داشته  و  روح  اين اتاق  اكنون  به آن اتاق  ديگر  رفته  است  شايد اين ا

  !! اما  نه  ؛ البد  اتاق  هم  در  روح  ما  و  پري  شريك  شده  ،  شريك  بوده 
  !عجب  ؛ آخر  هم  اينطور ؟!   را  واپس  با  ما  قسمت كند    بايد  پري  روحش پس

ناگزير  حتي اگر من  بميرم  ؛  حتي اگر  دفن شوم  كه !   نقد  بايد كامالً  مال  پري  باشد  روح  ،  روح! نه  هرگز ؛  نه  
  !! شد   خواهد چنان  هم 

 پيش    را  كه  نمي توانم آن كار  روح  پيش دارم  ،  بي  در  كار مهمي در مناظره  من كه فردا  ؛  پس من چطور كنم 
  ! ...؟  دارم   فقير  مسافر و  پير و  بيمار دارم  ،  پدر  دارم  ،  برادر مكتب دارم  ،  خانه  دارم  ،  مادر باز  .  ببرم 

  ! صبركن  ؛  صبر كن 
 مي   قصاب  دست  به كار شاگرد  قصاب و  فردا  حاجي اول  ده گاو  قرباني  مي كند ؛  براي ذبح كردن آن ها  بيست

  : كارد ها را  به گردن آن ها كش مي دارند  و  مي گويند  مي كنند  و  بعد  چپه  مي كنند  ،  بسته   را شود  ؛ گاو  ها
  ! اهللا اكبر ؛ روح گاو  ها  بر  مي آيد 

پوره كرد  ؟  بايد اين كار شدني ... را  در من ،  در اتاق   از  اين روح  ها  چيز هايي گرفت  و كمبود ها   چطور مي توان
 شدني است و حتي نوشيدن گرماگرم آن شدني است ؛ ديده ام كه  بيماراني   مانند آنكه گرفتن خون گاو  در كاسه ؛ !  باشد

  !مخصوصاً  خون قرباني  را  مانند آب  مي نوشند 
  ؟! روح ها آنقدر ها زود  هم  دود  هوا  نمي شوند  نگويند ،»  اهللا اكبر  « شايد  اگر  قصاب ها  

  ! ...بر نمي آيد  و گاو  مردار  مي شود  اهللا اكبر كه  نگويند  ؛  روح  بر نمي آيد  يا  كامل !   روح  مردار است   راستي  ؛ 
در حاشيه كتابي اين   ها  مي پرسيديم ؛ حتماً »  مسأله دان « آه ؛  اگر وقت  بيشتر  مي بود  فكرش را مي كرديم  ،  از 

   نشده   حل در آن نمانده است كه   ما  كامل است  و  هيچ چيز   دين  كه چرا.   دارد    حلسؤال جواب  دارد ؛  اين مشكل ؛
  !خاتم  اديان است .  باشد  
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ده  گاو  فردا  اول  صبح  پيش از طلوح آفتاب  ذبح  مي شوند  و كاري  نمي  توان كرد  ؟  روح .  حيف كه  وقت  نيست  
و روح گاو  كه كوچكتر  !  اهللا اكبر :  نمي بيني مي كويند  .  ز خدا ، از اهللا كوچكتر است  هاي  بزرگي  هم  دارند كه  فقط  ا

 مي كند  ؛ روح گاو   قصاب را  خورد و خمير حتماً  اگر اهللا اكبر گفته  نشود  ؛  گاو .  است  ،  اصغر است  ؛  مغلوب  مي شود  
  ! تنه اش  جثه و  است كه   بزرگ  و  نيرومند  قدر نسبت  به روح  قصاب  همان

  شوم ؟ مي توانم  از جايم  بلند !  باش .... 
  !آب زنده گي است  ؛  نه  ؛  كه آب روح  هم  هست ؟.  دارد   تشناب آب كافي.   كمي آب  بر خود  بريزم   ! شد  هان ؛

*  
خود را خشك ميكنم  ؛  كاال  .  نشده ام    رفته است ولي آگاه و ريخته ام  ؛  پري آمده  خود  درون  تشناب  هستم ؛ آب  بر

  !مانند  هنگامِ  با  پري  بودن   سابق ؛  نه  وضعم  بهتر است  اما  نه  مانند.  مي پوشم  و  بيرون  مي آيم  
  !اتاق  همچنان  بي روح  است 

  : سرخوش است  مي گويد  پري  داخل  مي شود  ؛  مست و 
.  هستي ؛  با  استفاده  از  فرصت رفتم  سرِ  بام  و كمپ  مناظره  را  ديدم     به  تشناب آمدم  نبودي ، فهميدم كه!  عزيزم 

  .  شده  ؛  كارگر  ها رفته اند  كامل.  نزديك  ببينيم   برويم  از
 پري آمده   اما  پيشتر كه.  اينك  من  و  اتاق  و  همه  چيز  روح  داريم  ؟  چون  پري  هست  .  غرق  توهمات خود  هستم  
   به  بام  كه  نمي توانست  باال  شود ؟ كه  حتماً  با  پري  بوده  و  اال  پري ما  چرا روح  پيدا  نكرديم  ؟ روح 

  : پري  ميگويد  
فردا  دنياي  .   برو  با  قاضي صاحب  و ديگران آخرين گپ ها را  يكي كنيد   ببينيم  ؛  باز را  حاال  برخيز ؛  برويم كمپ 

 از كم  يك حقيقت  بايد  به  مردم  روشن  شود  و آنرا  هم  تو  بايد  روشن  كني  ؛  وقتي كه  اسپ را جايزه   گري  داريم  ؛ كمدي
   !  مي رويم»  انگشت شاه « گرفتي  به  سواريي آن 

  . )يك  اسپ  اصيل  و كران بهاي  ورزشي جايزه  دارد  برندهء مناظرهء فردا  ( 
   :  طفلك  نگران  مي شود  و  وارخطا  مي گويد حالي را كه  توقع  دارد  ؛  در من  نمي يابد ؛پري  شور  و  

را  مي   ما    فاميل تمام  مي ُكشي ؛    را  برآورده  نكني  ؛  مرا  هايم اينطور آزارم  نده  ؛   اگر فردا آرزو!   عزيزم  
  !! ...  است  اما  مرده  نيست ُكشي  ؛  حقيقت را  مي ُكشي ؛  حقيقت  حاال  مغلوب

 از من دور مي شوي ؛  اينجا آمده  نمي  ترسيدي كه شب:  مي خواهد  با  شوخي  و شيرينكاري  وضع  مرا  بهتر كند  
مابعدش هم  دوصد فيصد  نمره  خواهد   دهم  و از  نمره هايت را هم  پس مي!  تواني ؛  باز خواهد  ديدي كه چطور مي آرمت 

  :  ميگويم !  بردي 
  !مرا  چرا  تنها  گذاشتي ؟!  مرا  چيزي  مي شود  !  قربان دهانت  ،  صدقه سرت  ! پري جان  

از !  ببين .  اهللا  و  بسم اهللا  ميگويد  ،  بيحد  مي بوسد ، عجيب ناز ها  مي دهد .   بغلم  مي كند   با وارخطايي  بيشتر
از من چه ميخواهي ؛  چه گناه  كرده ام  كه  اينطور  ... اميد  مرده ها  و  زنده هاي  ما  ما  تو هستي ؛   براي خدا  تمام  اميد

مگر  به  لحاظ خدا ... خير است  مرا  هر  جزا  ميدهي  بده  ؛  هرچه  تو ميخواهي  همانطور  ميكنم   هر چيز !  جزايم  ميدهي 
 مي خواهي  ؛  هر چه  نساز ؛  هرچه داري  به  من بگو   را  به  تشويش آنان بگير ؛    را  استوار  خودت مادرم حداقل  نزد  پدر و 

از   است  ؛  فاميلم  از  همين  لحظه ،  سال ـ دوازده سال حرف من اين ده ... از  من  بخواه  ؛  هرچه  مي پرسي  از  من  بپرس 
  ....همين دقيقه 

  :ميگويم  .  مي گيرم   دهانش را 
 هست ؛  تا آنوقت  هم  من قدرت  توان   سال گپ  من هم  ده ـ دازده ز موضوع  دور استي ؛ گپ بسيار ا ! عزيزم 

   . خانواده  تشكيل دادن  را  پيدا  كنم  ؛  كاله خود را  به آسمان  مي اندازم
م  ،  نميدانم  ؛  يك چيز  را كم كرده ام   يا  يافته ا خدا  مشكل  پيدا  كرده ام  ،  چيزي   با  حقيقت  ،  با روح  ،  با  من

را   خواهم خودم  بيايي ؛  من مي  مگر زود    بيرون  برو  ؛  همانجا كه  پيشتر  رفته  بودي ؛  تو ديگر شده ام  ؛  لطفاً  يكبار
   ! امتحان كنم
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من  تغييري   درين فاصله .   اطاعت  ميكند  و  مي رود  و  به زودي  ؛  اما  با  مادرش  بر ميگردد   طفلك  هراسان  و  ناچار
  : مي پرسد  مادرش قربان  و صدقه  مي گويد  و  مهربانيي زياد  مي كند ؛  ولي !  را  نمي بينم  
  بيدار شدي ؛  در خواب  چيزي  ديدي ؟ چه وقت !   بچيم 

   : ميگويد.   توضيح  ميدهم   ناچار جريانات را  قدري
 زياد  دارد  ،   دنيا كالن است  ؛  اسرار.  د  و  يك  قسم  لرزه  پيدا  كرده ام  دلم شور مي زن:   پري  همان  وقت  گفت  

  !  را  نبازيم  ،  همت داشته باش  ؛  بچيم  خود  بايد  ناچار
تو !  پري جان .   چي مي شد  نيست ؛  سه روز  تو  را  اينطرف ها  نمي آورديم ؛ معلوم  اگر خدا  نخواسته  در اين دو

 زبر دست    بدهند  ؛  مرد  بزرگ  و  عالم زحمت  را  همين جا  من  مي روم  مي گويم  قاضي صاحب.  كت را  تنها  نمان ديگر يار
   ! مشكل  برطرف  مي شود است  ؛  انشاء اهللا 

سرخي  .  به لحظه  پري آب  مي شود  قرار است  ولي متوجه  هستم كه  لحظه تا آمدن قاضي  ستيز ؛  سكوت  و خلسه  بر
 از خاطر  او  هم  مانند  ماري  مرا   هراس ديگري.   رخت  مي بندد  ؛  شور  و  نشاطش  به  باد  مي رود  رخسارش و شكوه  از 

   . پيچيد  مي  درهم 
 تالش هايي   مادر  و  دختر سعي مي كنند  براي  عزت  و  احترام  او .  مادر پري  مي آيد   قاضي ستيز  همراه  با  خود

  . انجام  دهند  
   : قاضي ميگويد
 پايكوبي  و  هر چه  مي   شادماني و  برويد  بعد عرض مرا گوش كنيد و  كلمه   چند  فقط  ندهيد تكليف  اصالً خود را 

  .خواهيد  بكنيد 
 خود  پيچ و تاب  ي  بزرگ  هميشه  با خود  و  با  دنيا  و  مسايل آن  و  حتي  با  خداي ـ  هاانسان :    ببخشيد  مردان  ـ

كسي كه سنگ و منگ  و  در . است  » اشراق « ؛  مخصوصاً  اين حالت خيلي  زياد  ديده  شده  و  نام آن  هايي  مي داشته  باشند 
 ترس  و  تشويش  را آنطرف  بريزيد  ،  شادي كنيد  ،  صدقه    است ؟ يك حالت  باشد  ؛  آدم  بزرگ  ني كه  يك حيوان كاالنعام

  !يد بده
  :  قاضي  سر پري را  بوسيده  مي گويد  

.   دختر  تبريك  ميگويم  و  شيريني كالن  هم  ازت  مي گيرم   رامو نازنين  ،  براي  تو  پيغ  مخصوصاً  براي  تو ؛  دختر
  !حاال  بخير  برويد 

 اعتماد  و  اطمينان كه  در پري  اين سخنان قاضي ستيز ده چند آنان  ؛ به  من قوت  قلب  ميدهد  و مخصوصاً عال ئيم 
   . توليد  مي شود  ؛  عميقاً  راضي  و  شادمانم  مي كند

  :ميگويد  .   را  با  جزئيات  برايش شرح  ميدهم    بر خواست  قاضي  جريان بنا
  ! است   درست من درك   ُشكر كه 

  
  
  
  

   ؛84 زينهء
  ُتست ؟ بي بي خديجه ؛ محتاج  مانند ... 

  
  به سختي مرا  در آغوش  بي اختيار ايستاده  مي شوم هم    مي خيزد  و  من  ز  به  طرز غير مترقبه  از جا  برقاضي  ستي

 دستانش  من  در عوض   مانعش مي شوم  و . بوسه زند  ميكند  بر دستانم   حتي تالش  و  مي بوسد   را مويم  روي و  مي فشارد و
  . مي آيد كه  نه  در تن  و  وجود  من  و  نه  در  اتاق پري  گنجايش  دارد  رب سخني  از  دهانش .  را  مي بوسم  

  !ـ فكر مي كنم  از فردا  دنيا  عوض  ميشود 
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من كه  اگر  تا  حال  نسبتاً  پاك  بودم  ؛  !   را  از  دست  داده ام    عقل خود يعني چي ؛  من كه راه  را گم كرده  و  اصالً
 فراموشم  شده   عبادات  يكسره  طاعات و نياز و صرف  عياشي كرده ام  ؛  نماز و .  ر گناه  غرق شده ام  از  ديشب  بدينسو  د

 زنا  نكرده ام  يا  نتوانسته ام  ولي   مردم  خوابيده ام  ؛  درست است كه جماع  و است  ؛  بي نكاح  و  اجابت قبول  با  دختر
  ! است ؟ نمانده ديگر كه  كاري 

  :يز  با  لبخند  طرفم  مي نگرد  و  ميگويد  قاضي ست
  چه  فكر ميكني ؟ خودت  ! رسيده اي   بسيار جا هاي حساس    به عقل كوتاه  من  بسيار چيز هاي كالن يافته اي  و  به

  حله مر  اين به  همين امشب  بايد گوش كن ؛  مرا  عرايض  .   نرسيده است  تو نه ببخشي ؛  هنوز  مرحلهء فكر كردن 
  ! است   فردا  نوبت  عمل كردن برسي ؛  چرا كه

   :  دريابي مرا تواني منظور  مي ؛ ببين 
 دنيا  فكر   در بارهء خوب و خراب  كه  را  تمام آنچه  شد گاهي خواهد  پس از اين ؛  مادرت  تا  همين حاال و  آيا  پدر و 

  بلي!  گپ  بزن    سازند ؟  چطور ؛   اطفال  و  اقارب خود  بگويند  و  فاش يگر تو  يا  د بين خود  دارند  ،  به  يا  در  مي كنند  و
  يا  نه ؟

  :  ميگويم 
  . ماند   شان  ناگفته خواهد هميشه  بيشتر  چيز هاي.   نه  فكر  نمي كنم  

  : ميگويد 
 ندار  و  راز و  اط شوند كه  همه  دار وپري  طوري  بي عقل  و  بي احتي  يا  پدر و مادر   تو  مادر  پدر و ولي اگر! آفرين 

   خورد ؟  به آسمان خواهد  زمين ؛ رمز خود  را  فاش سازند 
  :  ميگويم  

  .معلو مدار ؛ كدام  تفاوت  مهمي  به  مردم  ديگر نخواهد  داشت 
  :  ميگويد  

   مي شود ؟ چه مردمي  يا  پادشاه  و  حاكم كالني  چنين كند  ؛    بزرگ  و  پيشواي اگر شخصيتي
شايد  به  مسايل شخصي  و  خانواده گيي او  هم  چندان كسي عالقه  نگيرد  ؛  صرف مقداري حيثيت  و  :  ميگويم  

   . زياد خواهد  شد احترامش  نزد  مردم  كم  يا 
  : ميگويد 

 دارندهء راز  تمام جامعه و  مسؤل  به حيث آنان را !  شخصي و خانواده گي نيست   مسايل  من خير ببيني ؛  مگر منظور
 ؛ خود را  كامالً  باز  كنند   را  باال  و  مشت  خود  دامن  چنين كسان اگر.   نظر دارم    قياس داخلي و خارجي در هاي  بيحد و

  از آسمان  فاجعه  باريده  و از  زمين فاجعه  برخاسته  نمي رود ؟
مي بينم گپ هاي قاضي ؛ عمق و پهنا و اهميت بسياري    .   است  نشده معلوم مي شود كه  هنوز نظام عقلي ام  درست

  دارد  ولي  به  وضع  من چه  مربوط  است ؟ 
  : قاضي ادامه ميدهد 

 محمد  باشد ؛ آيا  باور كردني است كه   مسؤليت حضرت شخصيت كسي  به  عظمت و  اگر اين   فكر كن كه  درست حاال
 پيش   سال1400 بيابانگرد   تا  عرب  به چار  را  اطالعات و دريافت هاي خود مامي راز ها وآن  بزرگوار از سير تا  پياز  ؛ ت

   باشد ؟ تحويل داده
   . به اين سؤال جواب داده  نمي توانم.  مي شود    لرزه  مي گيرد  و  حتي دندان هايم   به  شرقس  سراپايم  را

  :  قاضي ميگويد 
   ! خير است ؛ گوش كن جواب نداري ؛ 

   پس از چهل ساله گي اعالم  پيغمبري كرد ؟  بود و حضرت محمد چرا چهل سال خاموش
  :  قاضي گفته ميرود  من ساكت و حيرانم  و



 151 

و حتي كندن يك خندق را كه دين و حركت نوپاي او را ... نساخت   عصاي خود را مار   هيچگاه ميداني حضرت محمد
 برابر تقاضا  هاي   در.  شمرد و معجزهء خود  حساب  نكرد    يار فارسيي خود  شده  ونجات  داد  ؛ محصول خرد  غالم آزاد  
  : فراوان قوم  فقط  يك جواب  مي داد 

  .  من  بشري  مثل شما  هستم ؛  اهل معجزه  و  غيب  نيستم 
تا  با  فروش   بافته اند  هء ديگر هزار افسان  تهمت كرده اند و گواراج و شق القمر  را  به آن  بزرميداني  ؛  افسانهء معر

   . ها  را  برايت  نشان  خواهم  داد     با  سند  و  ثبوت  اين چيز  جز  و  به من جز !  محمد  و  تعاليمش كاسبي  و  دكانداري  كنند 
ت هاي معجزات كاسبان و دين فروشان شياد و دنباله روان رند  يا  ابلهء آنان  نه  تنها  بر خود حضرت محمد  تهم اين

عجيب و غريب  بستند  بلكه عين  قدرت  و  قابليت  هاي  افسانوي  را  بر  بازمانده گان ايشان هم رديف كرده رفتند  با  اينكه  
مخصوصاًٌ  به  دام افتادن  ها  و  مرگ هاي  فجيع آنان  توسط  دسايس  دشمنان سياسي  شان  همه و  همه  با  برجسته گي و 

 نشان  داده  مي رفت كه  اينان  جز  بشر  هاي عادي چيزي  نيستند  و  حتي قدرت  ندارند  از  خنجري كه  از عقب تمام  وضوح 
بر ايشان  حواله  مي شود ؛  از انگور زهري كه  برايشان خورانده  مي شود و  از دسيسه  چنان روشن كه  در كربال  برايشان 

  !بويي  ببرند ... چيده  شده 
بگويي  و حتماً  ميگويي  و  بايد  هم  بگويي كه چرا آن  بزرگوار خود  را  پيغمبر آخرالزمان خواند  و  راه را    اما  شايد

    بست ؟  دنيا كه آخر  نه  و  حتي  براي  نوع بشر  تازه آغاز  شده  بود ؟  ديگر  دين ها  و  پيامبران براي
   !  فرزندم

» شاه« كلمهء   از   مرا چه گرا.  مي خوانند   شان   شاهكار را  كه آن  مي كنند  بزرگ  كار  يك  معموالً بشريت  بزرگان  
  تقريباً  هيچ وقت كار شان نااليق ترين  و  بد ترين  و  ظالم ترين  مردمان  بوده اند و  شاهان  اغلباً  هميشه   ؛ نمي آيد  خوشم
 از   پادشاه  حيوانات  مي دانم  و را  پادشاه  جنگل  و شير   آيد  ؛ چنانكه  خوشم  مي شاهكار نبوده است ؛  اما  از كلمهء شاهكار
   .  نمي آيد بدم  آن هم  

بشريي آنزمان   در جامعهء  مرض ساري مهلك  يك  به  نبوت كه  و سلسلهء رسالت   اعالن ختم  يا  به عقيدهء من ادعا
مسجد « ، » آخر الزمان « .  يا  بر ترين شاهكار آن حضرت  است    محمد  و مبدل  گرديده  بود  ؛  از شاهكار هاي حضرت

  ذهنيت جامعه روان  و   از حضرت محمد  در  قبل چيز هاي  بودند كه »  اهللا « و حتي  نام »  حج « ، »  كعبه« ، »  االقصي 
  . موجود  بودند  
بدل كرده  يا  اهل غرض  و  مرض اند  »   اهللا « را  به  يهودي  ها ء »يهوه«   نام    پيامبر محمد:  كه  مي گويند   كساني

   .  »حيوان كاالنعام « و  يا 
ثبوتي  بهتر  از  اين چه  مي .  وجود  داشت   محمد   قبل از حضرت   معنويت  هاي  پرستيدنيي  قريش  بود  و از اهللا يكي 

  كه  پيش از تولد  حضرت  محمد  نه  بلكه صد ها  سال  اهللاهء  بند   بود  يعنيعبداهللا محمد    نام  پدر حضرت  باشد كه تواند
  ! پيش از آن  وجود  داشت 

  ! پدر خود  را  خود  گذاشته  باشد ؟ مگر عقل كدام  جانور قبول  ميكند كه  حضرت  محمد  نام 
پيش   بودند كه  د  چيز هايي مهديي موعو  و  شفاعت و  ميزان  و  حساب  و پل صراط    و  دوزخ  و به همين گونه  بهشت 

 بسيار عبرت انگيز و  پر معني  و  با  بركت  است  .مردمان وجود  داشتند   سرسخت   معتقدات  و در اديان  ؛  از ذات  مبارك او 
  طرز و  نگاه بشناسد و آ به درستي  تاريخ اسالم  عادالنه و عاقالنه  نظر كند  ؛ آن ها را  اديان و  به اين حقايق تاريخ  كه كس
 با  اين مسايل و حقايق  ارزيابيي علمي  و  منصفانه  نموده    برخورد پيامبرانهء آن حضرت را در داهيانه و   ابتكاري  و  شيوهء
  !را  بيابد و  بسنجد    ارزش آن ها قدر و

ايانه  و  تمسخر آميز  دشمنان  ابله  و  برخورد  كور  و  متعبدانه  و  متعصبانهء  جاهلي  با  اين موارد  از  برخورد  انكار گر
 نمي تواند ولي در   دشمن  با  لباس  و  هويت خود  كار مهمي  از  پيش  برده چرا كه.  زيانبار است   جاهل  يا رند  و  دانا  بيشتر 

  !داده راهي است لباس دوستدار  محمد  و  دوستدار اهل بيتش  هرچه  ممكن  بوده  تا  كنون  انجام  داده  و  انجام  
  :قاضي ستيز  ناگهان  از جا  بر خاست  و  گفت 

ر  امو پرسش هاي  من پاسخ  نده  ولي همراه  با آن  پيغ  من اينجا  براي استنطاق نيامده ام  و  حق آنرا  هم  ندارم  ؛  به
  !ي  تمام  بشريت خواهد  بود فردا روز مهم  برا. دختر  من  ؛  در باره اش  فكر كنيد  و  تصميم خود  را  بگيريد  
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 هم  در  حضرت محمد  ياد  داشته باش كه   به . دوستان  مي روم    ديده ام  و  پيش حاجي صاحب  و  ديگر را من راه 
  !خوشتر  داشت كه  شب  را  با  پري دختري  باشد  تا   با   قاضي ستيزي   سال  تو  سن و

:   كرده  تمام  صحبت  هاي ما را  مي شنيده است  ؛ مقابل قاضي آمده و گفت   پري كه  در گوشه اي خود را  قايم  ولي
  .  خالي  برويد   خشك  و نمي گذارم  از اتاق  من چيزي  نخورده  و!   فاضل  و  عزيزم   پدر

   :  قاضي گفت
از  من اكنون  به  او  برس كه  مانند    تو  بيشتر.  اينجا و آنجا  همه  خانه  و  سراي  تست  !   باغ  و  بوستان انسانيت  گلِ

  ! عزيز  هايم  ؛  تا  فرداي  مبارك  شب  به خير  ؛ .  بي بي خديجه  و  زياد تر از او  ؛  محتاج  تست  
*  

 دهانش را  بدان حد  به دهانم  نزديك  ميكند كه شايد    و مي كند  نيمه حلقه  پري مي آيد  ؛  دستانش را بر گردنم
  :ميگويد .    شش هاي خود  هوا را  به  من  تزريق  نمايد  بتواند  با

راستي خوب كردي  در مورد .   قاضي صاحب  براي  من كه  از آب حيات  هم  باالتر  بود   بهتر شدي ؟ سخن هاي!  جانم 
اي داشت  ؛  آن هم رفع   اعتقادم  سستي   بودنت  تا كنون  به  بزرگ اگر.  نكردي   ماندي  و  پيش داوري حضرت محمد  ساكت 

محض   تو  مي خواهم  اگر اين چيز ؛  توهم  عاجزانه  و خاكسارانه ؛  از!  خدايا  ! ...  در نظر من  به آسمان  ها  باال رفتي  . شد  
  !من هم  بوده  باشد  ؛  تو حقيقتش  بساز 

نفرت انگيز  وصاً روش هاي توهين آميز و من گناهگار ؛ وقت هايي كه مردم  نادان و كار هايشان را مي ديدم  و مخص
 1400 مشاهده  ميكردم  و  مي شنيدم  ؛  در كمال بي عقلي  به آن مرد بزرگ كه   زنان  را ايشان  نسبت  به خود  و  نسبت  به

 هاي خود  گفته   به خواهر خوانده  حتي و  خود  به  بار   چند و چندين نميدانم.   خشمگين مي شدم   سال است ؛  از جهان رفته
كدام  كاره اي  مي بود ؛  اُمت  و  پيروانش چنين  بي تميز  و  چار پاي  و  شش پاي  و  هشت پاي  و   محمد  ام  كه  اگر حضرت 

  ؟ !بودند  هزار پاي  نمي 
  ...  نگو كه  اُمت  و  پيروي  بدبخت 

  :راستي اينك  عقلم كار كرد 
  !پيروي چه ؟  اُمت و 

 معني است و چه  ودش را  نشناسد ،  پيغمبرش را  نشناسد  ،  كتابش را  نخواند ،  نداند كه  داراي چه جانوري كه خ
جانور !   از جانور است   پست تر ؟  اين جانور ؛  اصال  بشر  نيست و چه  بسا  كه  بسيار!پيرو است   ؛  اين جانور اُمت و  ميگويد

 كثيف  و  پليد   اينطور دعاوي ؟  به خاطر ! ندارد   بودن پيروي كس د  ؛  دعواي بودن  ندار بيچاره  كه  دعواي  اُمت كس 
  ... نداشته  شمشير  بر

   :   ندارم  ؛  طاقت كرده  نمي توانم  ؛  دست  به  دهان پري گرفته  ميگويم با  اينكه زياد  ياراي  بحث  و  جدل
  !شيرين دلم  نفسم ، روحم ، 

 فداي عقلت   .  نميكند درست كار متأسفانه عقلت  هنوز   ؛   نيست درست هر دو طرز فكرت !  ؟ هستي   در اشتباه  هنوز
  : با  تعجب  ميگويد !   اين مورد  هنوز  نه    كار ميكند  ؛  مگر اينجا  و  در  هم ميكند  و  درست شوم  ؛  كار 

  !  دلم  و خير ؛  جان
  !مي شوم  ديوانه  يگر  د ؟ من كهاست  حقيقت چيست  ؛  درست كدام 

  ! نباشد ؛  يا  منفي است  يا خنثي  مگر حقيقت رياضي نيست كه آنچه  مثبت
  . هم  قابل جمع  نيستند   با چيز هاي غير همجنس
   : دانايان چرا گفته اند

  ؛ ! كشته  درو  نمي شود  نا
  ؛ ! در اوست   تراود كه  همان  از كوزه 

  ؟! گردد  نمي  دهن شيرين با حلوا گفتن
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 پاك   اصالً!   شود ؛  نه   باغ  مي  يار و انبازي  باغ  همچو  از داشتن  دلم.  به هيجانم مي آورد  اين خوانش بلبل وار
.  مي بوسمش كه به گريه مي افتم   آنقدر . پس از گرفتن  نخستين  بوسه  از پيشاني اش ؛ اختيار از كف ميدهم .  مست  مي شوم  

  : ميگويد 
  .  نمي توانم   خود را گرفته با آنهم  ؛  اين چه ديوانه گيست  ؛  بوس و كنار چه گريه دارد ؟ ولي نكن 

  : پري  هوشياري  مي كند  و  مي گويد .  مادرش  مي آيد  ؛  چون  مرا  گريان  مي يابد  ؛  به  سختي نگران  مي شود  
حتماً خوشبختيي من . ميكرد  هايش خفه   بوسه   مرا زير همين حاال  درست شده  ؛  تا مادر تشويش نكن ؛ آن حالتش

   ! است  ؛  از فشردن  و  ماليدن  من  به  هيجان آمده 
   :  مادرش ميگويد

  : پري ميگويد  ؟ !خواهيم  مي ديگر چه  ما  از خدا  !  باشد ؛ جان مادر  همين طور كاشكي 
راه ندهي ؛ ما پيشتر از اين در همان راه پيش مي رفتيم كه  هوش كن ديگر غصه را  به  خود ! همين طور است  مادر 

  : نكرد  و گفت   باره حضرت محمد  و  پيروانش چيز هايي گفتم  ؛  قبول  در من.   بود   قاضي صاحب گفته
 بحث مان گرم گرفت ؛ كدام گپ من خوشش آمد ؛ كدام  وقتي.  نيست  دو  درست  ات  هر سابقه و حاليه  طرز فكر 

  ! نمي بوسي  ببوس كه:   يافت  ؛  به هر صورت كارش  همين  شد  زي  در منچي
  . شد   دردي ؛  نامرادي اي  ؛  خاطرهء خرابي در ذهنش زنده  همين حال  در   شايد

 براي ما  درست كن ؛   لذيذ   سبك و  هايت را مي بخشي ؛ يك نان  زحمت !مادر جان .  ميگذرد   هم  اين   به هر حال ؛ 
  !سر پاي  شود  من بايد  اين طفلك خود را  امشب  وقتتر خواب  بدهم  تا  بخير ؛  فردا  درست 

  !پري كه  از سخن خودش ؛ خودش را خنده گرفته  بود گونه هاي  مرا كش كرد  يعني كه  لبخند  بزن 
  :  به من گفت  مادرش خطاب

  .  م  غذا را  امشب  به  ذوق خودت  تيار كنم بودم كه كدا من هم  به  پرسان  همين آمده !  جان مادر 
   :  در حاليكه وضعم  زياد  تغيير نكرده  است ؛  ميگويم

را زياد  به  هرچه كه شما. به من روح و روان مي دهد  هميشه براي من جانبخش است ؛  مادر جان دست پخت هاي شما 
  :ميگويد !  زحمت  نكند  ؛  درست است 
  !مقداري  درست كرده ام  ؛ سبك  هم  هست ؟.  بيايد    كوفته هاي تخمي خوشت  خيال كردم  از همان

   : ؛ ميگويم تيرش  به  هدف خورده است   دقيقاً

من جرئت  نمي كردم  شمارا زحمت  بدهم  و گرنه  همين چيز را  قريب  به  اندازهء  پري  .   بالكل درست شد  !مادر 
  :ميگويد !  دوست دارم  

براي  وقت  خواب  تان  .  صدا كنيد   شد ؛  هر وقت دلكتان خواست ؛ مرا  سبك  جان من  به اين حساب  . ت  صدقه سري
  ! را  دوام  بدهيد ،  وقت  تانرا  نمي گيرم  مجلس تان!   معجون دار  تيار كرده ام   هم  شير
  

  
  

   ؛85 زينهء
  :يك رؤيا  و  هزار  سؤال  بي جواب  

  
 رو به روي من مانند يگ شاگردش   بيرون مي آورد و  الماريي كتاب هايش  از ميان دراز اً  نسبت پري يك خط كش

   :  گويد مي  نشيند و   ترسو  مي عجوز و
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 شيرين كاري ؛    و  است  ناز  ميدانم . بياورم  يا خيمچهء كالنتر از كدام درخت  همين كافيست   من تنبه براي !  استاد 
   :  ميگويم .را  ادامه  دهم    با  او  بازي ميكنم  كوشش  من هم 

خوب ؛   مي دهيم ؛   درخت ها را آزار  نتوانستم  باز حاال ؛ كه  همين  را  به من  بده ؛  اگر توسط اين ؛  اصالحت كرده
  :  ميگويد .  مي بوسم    دستش را  كف .  همانطور ميكند .    بگير كف دست راستت را

   :  ميگويد  .   به  هر اندازه كه  قدرت داري فرياد  بزن ميگويم.   است   جازهگريان كنم  ا! استاد 
اگر فعالً  ديگر خط كش .  مي شود   لت خوردن آسانتر  سبك كنم ؛ را سينه ام  توانم   مي  اكنون كه ! تشكر استاد  خوب ؛

   نمي كند ؟  كار  ؛  درست حضرت محمد اُمت من  چرا  در مورد   كاري  نمي كنيد  ؛  اجازه  بدهيد  بپرسم  كه  عقل 
 در نظر    رارابطه ها شرارت    از سر شوخي  و بسيار خوب  هم كار ميكند  اما  تو خودت  تنبلي  مي كني  و:  ميگويم  

  :ميگويد .   بيچاره  سرگردان  و  پريشان  ميكني   نمي گيري  و  عقل بيچاره  را  مانند  استاد
  : ميگويم  !  دم  استاد  هم  نفهمي  باز

  : ميگويد :   تو  ديگر مي گويم  و  بعد  اين خط كش  ميداند  و جان بازي گوشي نكن  ؛  يكبار 
  :   ميگويم !  صحيح است صحيح است 

جواب  اين موضوع را خودت  به يك طريق ديگر ديروز  لب حوض  به  من داده  بودي ؛ حال هوشت كجا رفته است كه  
 مرغ  را  در   بقه ها  ؛  تخم به جاي تخم .   حق  به جانب باشي   اما  صبر كن ؛ شايد  تو هم!   را  ديده  نمي تواني ؟ارابطه ه

  .  است    كه گنديده نظر مي گيريم  و  تخمي را
  : ميگويد .  آيا  اين تخم خودش ؛ خود را گنده كرده است  

   : ميگويم.  ه  مي شود  ؛ سعي ميكرد  اصالً  به دنيا  نيايد االمر گند  مي دانست كه آخر بيچاره  ؛  اگر
ميداني از دست . كه گنده شده است ؛ معلوم است كه از دست خودش نيست   بگذار ؛ همين  به دنيا آمدنش را  حاال

   : كيست ؟ ميگويد
به  دنيا  نمي آورد  ؛  وقتا كه به  دنيا  به سرانجام  رساندن كار اين تخم  در توانش نبود  ؛ آنرا   وقتي.   از دست مادرش 

   :  ميگويم.   را  بايد  به  دقت زير  بال  مي گرفت  تا  جوجه كگ  قند قندول  مي شد  آورده  بود  ؛  او
اما  تخم ؛  گنده كه  به دنيا  نيامده  بود ؛ حاال كه تخم .  مهم اين نيست  !   بود   مادرش مرده  بود ؛ شكار شده شايد

  : گنديده  ؛  علتي دارد ؟  ميگويد 
  : ميگويم  !  بوده   محيط خراب  مانده  علتش اين است كه  ديرگاه  در

   !محيط خراب!  آفرين 
   !محيط خراب ، حوض خراب ، جامعهء خراب 

   :   عسكري زده  ؛  ميگويد  سالمي  بر مي جهد و  ديدي ؟  رابطه ها را
   : ميگويم!  چون خط كش دستم  را  تكه تكه خواهد  ساخت   .  نمي كنم  بلي ؛  استاد  و  ديگر  ؛  گُمش

محيط خراب ، حوض خراب ، جامعهء «  پس اكنون  وظيفهء دانشجوياني  مثل خودت  چيست ؟ اينكه علت هاي خرابيي 
  پيدا كرده اند ؛ آن ها را خوب   يا  تا جائي كه  پيدا كرده اند  شما  ديگران آن ها را  پيش از را  پيدا كنيد  ؛  اگر» خراب 

   : مي افزايم.   بيابيد    كنيد و  نه  ؛  خودتان كشف بخوانيد  ،  بشنويد  ،  بفهميد  و ياد  بگيريد  و  اگر
   :   تا  اينجا سؤالي هست ؟ ميگويد

  : ميگويم .  ر سؤال است ديگر مگ  ،   احمقانه است  بي معني است ، سؤال  يك كمي ؛  نشويد  قهر  ببخشيد ؛  ! استاد جان 
  :  ميگويد ! نكن ؛  پرسان كن   تلف وقت را
  : مرغ  اول  به  دنيا آمده  يا  تخمش ؟ ميگويم ! استاد 

  : ميگويد .   موضوع  هم  ارتباط  ندارد    است  به  اين  باطل اين سؤالِ  دور
   :   ارتباط  پيدا  نمي كند ؟ ميگويمرا  فرد  ،  باز هم اگر اجتماع  را  مرغ  فرض كنيم  و  تخم 

 هر حال  تخم  فرد  نيست  ؛  هنوز در    هم  يك كار خود سرانه  نيست ،  اصول  و  منطق  دارد  ؛  بهفرض كردننميكند  و  
  مرغ  هم  ؛  و!  پوستهء خود است ؛  به دنيا  نيامده  ؛  عوامل خارجي  بر او مؤثر است  ولي  او  بر عوامل خارجي  مؤثر نيست 

  :ميگويد .  اجتماع  نه  بلكه  تنها  يك  فرد  اجتماع  است  
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  : ميگويم !   پس مرغ ـ  يعني فرد ـ  در گنده  شدن تخم  مسؤليت  پيدا كرد  
   : ميگويد.   سرنوشت ساز   در حد اما  نه!   آفرين 

   :  ميگويم.   ساز  نقش داشته  باشد   در حد  سرنوشت مي توانست
چون اجتماع جمع !  نيست  ممكن  چنين چيزي   اجتماع  و مي شد و خودش مي شد  از اجتماع خارج   بايد ر آنصورتد

 هاست كه در طول زمان هاي درازي اجتماع يك سلسله روابط و مناسبات و قانونمنديساده و ميخانيكي افراد  نيست ؛  
  !شكل  مي گيرد 
  :  ميگويد 
  :  ميگويم .  ويهء من  بيرون  ماند  نفهميدم  از س!   استاد 

همين حاال  تو  دختر مقبول  مي خواهي از كوچه  بگذري  و  .   بيرون  نيست  .خيال ميكني  از سويهء تو  بيرون ماند  
ت  ؛  در اختيار  اجتماع  اس حريم ولي كوچه .  هم  هيچ  فرد  وجود  ندارد   در كوچه .  بروي  ... خانهء  همسايه  ،  كاكا  ،  ماما 

به  اين لحاظ  تو  مجبور  استي  روابط  و  .  باشد   مي حاكم  است ؛    اجتماعهمان در كوچه روحي كه  ؛  اجتماع  است 
 برو ؛ هيچكس   نمي تواني كه به اين دلخوش كرده.   را مراعات كني   مناسبات  و  مقررات  يا  عرف ها و  عادات اجتماع

؛ ...  به جرم   فاميلت را  به  پايمال كردن  قوانين اجتماع ،  و تو  از اجتماع  پيش رويت  نخواهد آمد و   فرد نخواهد بود  ؛ هيچ
   :  ميكويد خارج است ؟  سويه  ات   از   هنوز.ساخت   متهم  نخواهد 

  ! شده ام  ؛  تفريح  نمي دهيد ؟ مثليكه خسته!  نه  استاد جان 
  . مي شود  بعد  هم  غذاي  شب  صرف!    جانانه اي  مي كنيم  و  هر دوي مان  تفريح... 
 *  

همان گل زرد كه خورشيد عشق  پري لباس شبي ؛  همرنگ  .  تصادفي   يا  تعمدي است  نميدانم به بستر افتاده ايم ؛
  !  همان خود  قيامت  است پري  در اين لباس ؛  يك  دنياي كامالً  ديگر ، شايد.  ماست ؛  پوشيده  و  در آغوشم آمده است  

 نيست  ولي  باالخره  يك    تقريباً  در ميان  شهواني  انگيزه هاي در مي يابم كه.   به  هوا  ميكنند   مرا باز خياالت ؛ 
  . لذت  مرموز  و  ناشناخته اي  هست كه  بر من حكومت  ميكند  جاذبه  و

مي  بر وئ چه  افزوده  با  اين لباس از وئ چه كاسته و .   كيلويي  65 صنم   يا  بت نيست ؛  همان مگر اين همان  پري 
مگر حتي رنگ زرد عموماً  بخصوص در لباس خواب  ؛  .  است   افسون شود ؟  مگر اين لباس زرد  خود  به خود  كدام  سحر و

  !نزد مردم  معنا  و شگون  ناخوشايند  ندارد ؟!   ؟ نيست رنگ  نا دلكش
   من  بياندازد  تا  خود  را  ُلخت  در آغوش  كه  نكند  پري  اين لباس را آنسو  م  مانند  بيد  مي لرزدهم  دل با  اين

اجتناب    نميكند ؛  او  متعهد است كه مرا خواب دهد  لذا  از تحركات عاشقانه  حذر و  خوشبختانه چنين كاري اما .  بچسپاند  
شود  ؛ گهگاه  پيوست  با   پري صرف  به  خاطر اينكه  نيروي كالمش  تقويت .   نوشيده ام   را  هم  شير معجون دار هر دو .  دارد  

   . بوسه هاي  مختصري  بر  صورت  و  چشم  و  سر  من  ميزند»  !  بخواب  عزيزم ؛« گفتن اينكه 
 را   شايم  تا  زرد پريي  افسونگر لحظه  مي گ  به  از  اوامرش  چشمانم  را  مي بندم  ولي  لحظه  نشان دادن براي  اطاعت

به كمك خيال ؛  پري  ـ  عشق .   مي انجامد  تفكر  و  تحليل آهسته آهسته  به  ) احساس ( لذت و مجذوبيت .  تماشا كنم  
يدا  برهنهء خود را ـ  يكسو  مي گذارم  و آن لباس زرد را سوي ديگر ؛ سعي ميكنم  با  قاعده هاي رياضي  و  قوانين فيزيك  پ

  : كنم  كه  چرا  پري  و  لباس زرد  ؛  در چنين معادله اي  نمي گنجد 
  زرد پري  ؛= زرد شب  لباس +  پري 
  : به چنين معادله اي منتج  مي شود    بلكه
شايد چيزي هم  برتر و تعريف نشدني تر از اين ! ( كميتي از مجذور سرعت نور+ زردي پري = لباس زرد شب + پري 

  ! )كميت 
  ين چيست ؟ ا

اين پرسش كه ادامهء پرسش هاي الينحل فراواني است  ؛  ديوانه ام كرده است ؛ در برابر اين همه  نيرو  و  ديناميزم   
   مادر پري  مي تواند كاري كند ؟  مگر  شير  معجون دار

  :با خود  ميگويد  نخوابيده ام  ؛    بعد هم  در مي يابد كه من  پري  بيدار است  و  مراقب من ؛  دو ساعت
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  ! مي شود ؟ چطور كنم  ؛  اينكه  كنار  من خوابش  نمي برد  و  بدون من آنطور !  خدايا 
   : مي گويد  بوسهء نرمي  به گونه ام  مي زند و 

   ببرد ؟ خواب ترا   من چه كنم كه   بگو ؛  بيچاره ام كردي ؛ حال خودت
  : مي افزايد .  يم   رسيده ا  مانند آنكه  هر دو  به يك كشف واحد

.  نمي گيرد  پايان  تشعشعات  هم  و اين كار را  انجام  ميدهد ؛  اما  با آن!  شمع ها را خاموش كنم ؟ شايد ضرور است
 .    مي سازد  روشن را  مي كند كه  همه جا  ساطع نوري از خود   شبچراغ  است و   لباس اكنون  سراپا  يك گوهر پري در اين

  : ميگويد .  آنرا حس ميكنم    مي بندم  نيز را  چشمانم  ناپذير است و حتي وقتي كه  مقاومت  ؛  نوري كه زرد   نور
  بهتر شد ؛  به جانب خواب  ميروي ؟!  عزيزم  
   : ميگويد.   خود را  برايش  ابراز  ميدارم  احساس

چيز  در  هر.   شدم   ؛  ولي چرا چنين  بيعقلدانستم   مي.  سهو  بزرگي كردم   گويي ؛  اين چه راست  مي!...  وائ 
 زرد  مي پوشد و  بر  مي   جاي  لباس  را  به  مي رود ؛  لباس تيره رنگ  داراي خطوط  نازك سفيد بر مي خيزد و!  جايش 
   : ميگويد.  گردد 

واب  و  مرا  هم  فرصتي ديگر بخ  عذر مي كنم   فردا زياد كار خواهم داشت ؛ هم شد ؛ من  درست  حاال!  عزيز دلم 
  . به  هم گذارم   ببخش كه  چشم  

 پري در لباس خواب ؛  نيست  و  تشعشعات سحر انگيز اضافه دارد  ؛  اما من ؛   به=  لباس +  با  اينكه  پري  هنوز خودش 
باالخره .  كمان آمده ام   رنگين   اشعاتي چون انوار  باران به زير» گاما ري «  بمباران  بي امان تشعشعي چون  از معرض

  .من چيره  مي شود  خواب  يا  اغما  ؛  يا  حالتي  ميان  هر دو  بر 
مي دزدند  و  به  باغ گلبته  ها   پري   بزرگسال  مرا  از كنار   مرد ميان سال و  سه چار زن و.  رؤيايي عجيب  مي بينم  

 مي كنند  و    راز و نياز هفت هزار سال  با  من روز گاري  به  اندازه .  د همانجا  كه پري  به  من جان  بخشيده  بو.  مي برند  
  .بعد  مجدداً  مرا  به  كنار  پري  برگشتانده آخرين  توصيهء خود را  ابراز  مي دارند و  ناپديد  مي شوند 

 هزار سؤال  بي جواب  فهرست خود را  خوب  احساس مي كنم  ولي .  سحر  برابر  با  بانگ آذان  صبح  بيدار شده ام   
پري  غرق .  سال  با آن  بزرگان رؤيايي مي باشد   ازم  در بارهء هفت  هزاري ن وار  در مغزم  غوغا  ميكند كه عصارهء راز و

  . با  اين مالحظه خود را  تكان  نمي دهم  .   سيمين  او  بر  روي  دلم  قرار  دارد   خواب  است  و  يك  بازو  و  ساعد
 قرن است  14كلماتي كه . د   حد اقل  يك جواب  به يكي از سؤال هايم  در كلمات آذان  وجود  دار كه تصور مي كنم 

مي  » ...جل علي « يك  پنجم  يا  يك  ششم  مردمان  جهان ـ  به شمول  من  و  پري  و  بزرگان  من  و  پري  ـ  به آن  صدقناً  و 
   !روانند گويند  و  ظاهراً  دنبال آن  

  : مسجد  ميگويد   مال امام  يا  مؤذن
  !  اهللا اكبر ؛  اهللا اكبر 

تنش   را  از   تمام روح  ميكند ؛ مغلوب  گاو ؛  اكبر است ؛ آنرا  كه  اهللا  در قبال روح شده ام   عصر متوجه   ديروز تا
 هم  در همين   ون كه  اين آواز  مالست  نه  قصاب  و  مالاما  اكن!  ما گوشت  و محصوالت آنرا  بخوريم  ميراند  تا  حالل  شود و 

برابر  اصغري  و   پس مال  اهللا را  با  كي  و  با  چه  مقايسه  مي كند كه  در .   پا  بسته  ندارد    خود  ؛  گاوي  دست و لحظه  نزد
  اهللا اكبر ؟:  كوچكيي آن  ؛  داد  مي زند  

  : مؤذن ميگويد   يا    مال.شايد اين سؤال هزار و يكم است  
 مؤذن ؛ يا  حرف خوبي است ولي آيا  اين مال ).  شهادت ميدهم كه معبودي به جز اهللا نيست !(  اشهد ان ال اله اهللا 

    ؟ شهادت دادن را دارد اهليت و شرايط
  و كسب  يقين  نسبت  به   براي  شهادت دادن طبق  فقه اسالم   تا  جائيكه  من ميدانم  ديدن  مشهود  و صحبت  و تماس

   ممكن است مؤكد  ـ  الزامي است  ؛ آيا  اين  مال  يا  مؤذن و   بار مكرر   سه بود  و  نبود  و  چون  و  چند آن  ـ  حتي  براي
 ممكن است   رمگ.   ابعاد  و  وزن  و  نيرو هاي  محسوس آنرا  قياس كرده  باشد كه  اينك  چنين  فرياد  مي زند   اهللا را  ديده و

  .... هايي چون  من  و مال  و  مؤذن خدا  را  ببينيم   و  ذوب  نشويم  و آنگاه  بيائيم  و  داد  بزنيم ؟ ؛ آدمك
  . اين مورد  ؛  سؤال  بي پاسخ  يكهزار و دوم  است  
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  ! د ان محمداً رسول اهللا اشه:   ايكه  از  پشتش  مي آيد  ؛  الزم  نيست  توقف كرد  چون  دوام  همان  است   به جمله
نازنيني كه  به  .  حئ علي الصواه ؛  قابل فهم است يعني كه بيائيد  به  نماز  و  لزوماً  به  مسجد  ؛  اما  من كه معذورم  

  را  شادمان كرده است ؛ تمام  شب  براي  من نگران» احسن الخالقين « ويژه  امشب  گوي  سبقت  از  فرشته گان را ربوده  و 
 استثنايي  به  دوش دارد  ؛ آيا  به  فرياد  مال  كه   رسالت  و  مسؤليت  عظيم  و بوده  نخوابيده  ،  تازه خوابش  برده  و  امروز

 مگر مي شود  ؛  هر دوي  ما  به  صفت  دو    بساط را  برهم  زنم  و  تازه ؛ سخنان  اولش چنان  سؤال هاي الينحل است  ؛  اين
  سؤال  هزار و سوم ؟ .  و  دو  فرد  اُمت  محمد رسول اهللا  به  مسجد  برويم  و  ليبك  حئ علي الصلواه  بگوئيم  بندهء اهللا  

و  مي رسم  به  .   در آن  نمي يابم ؛ حتي چيزي  براي  پرسيدن   چيزي  مي كنم  و  به كلمات حئ علي الفالح  دقت
  .» الصلواه خير من النوم « جملهء 

 اهللاِ اكبر خواب را  اصالً  نمي آفريد  و  تمام    نمي شد آيا .   نماز چيز خوبي  بدي است و  ؛ خوابيدن  چيزي بسيار خوب
  ؟!خلق  مي نمود   مخلوقات را  در حال صلواه 

و   كه  مسموم كننده    افراط  در خواب و»  خير من النوم «  فيض هاي  ورزشي  و  هوا خوري  به جنبه هاي سحر خيزي  و
 14پيشه    راستي  مرا  به  صحراي  اوليهء عربستان  و  ميان  همان اقوام  شبان  است  ؛  توجه  ميكنم  ؛  بدون كج  و حتي كشنده

  .  مي برد   پيش قرن
 قبايل ـ ي كه شب ها  حتي چيزي  براي  روشن كردن كلبه و  غژدي و  مغارهء خود  ندارند  و حضرت  ! اقوام ـ نه نه 

لذا  اين  .   صديقه  ثروتمند  درجه اول  و  يار تكميل كنندهء حضرت محمد  داراي چراغ  پيه سوزي  بيش نيست  ء  خديجهبي بي
 از سر شب كه گاه  به  پانزده  ساعت  هم  ميرسد ؛ سر زير لحاف كنند و تا  طلوع آفتاب  در همانحال  باقي   قبايل ناگزير اند

 سفر شبانه  اصالً  ممكن  و  مطرح  نيست  لذا  براي  چنين مردماني حتي حياتي است  كه  نزديك  كار شب  و  سير و.  بمانند  
 ساعت خواب ؛ 15 – 14است  و   از خواب   بهتر  نمازه  بيايستيد ك  نماز كسي  بانگ  بزند كه  بر خيزيد ؛  به هاي سپيده دمان 

   . ميكند شما را  بيمار و حتي  نابود 
تفاوت هايي   بدوي منتها  با   اعراب   قبل  بر او  وجود  داشته و  قرن ها حضرت محمد  نيست و  اختراع  ابداع  وهم   نماز 

   . به آن  مي  پرداخته اند
  .از مساجدي هم كلمات  اشهدان علياً ولي اهللا  و  اشهدان علياً حجت اهللا  به گوش ميرسد 

 ندارد  و   همو گفت ؛ ربطي اولين آذان را   محمد  بود و  الل حبشي كه  يارمي دانم كه  اين كلمات  به  ب  همين قدر 
به هر حال  اين كلمات  بيش از اينكه  برايم  !  است   شده   از ديانت اسالم   بر آذان اضافه چندين قرن  پس شايد  هم  بعداً 
  !  شود   شناخته پيشين  هم   خيلي از سؤال هاي  است  و  حتي مي تواند جواب  جواب  باشد ؛  سؤال

نه  ديانت و طريقه    است  و حكومت  و  سلطه جويي ؛  سياست مي شود    و تحميل شده رسيده و   ما  به يعني آنچه 
  !هاي  توسل  و  توكل  به  خدا  و آفريدگار 

يافت هايي  واقعاً  وحشت زده  در  از چنين  در طفوليت ؛ خودم  همين آذان ها  را  داده ام  ؛  اكنون من كه روزگاري
 و .  ياد  مي آورم  كه  به  همچو مسايل  اصالً  تماس  نمي گيرد  مي شوم  و  صحبت هاي  متداوم  و  پيهم  قاضي ستيز  را  به 

بيتي  كشف  تث توزين و مقياس و   كدام  متر و  با بودن اهللا را چه كسي »  اكبر « پرسش دهشت انگيزي  مي رسم كه  نهايتاً  به 
  : مي كنم  ؛  به  با  اعتماد  ترين علم   مراجعه   رياضي  به  .  است ممكن و  چه چيزي  مطرح   اين اكبر بودن  به  نسبت  كرده  و

  ) ؟( نسبت  به  اهللا  بزرگتر است:  كه   مي شود   اول  چنين   نگاه  در فورمول
  !دو مجهوله :  ه  و  دقيقتر معادلهء  بسيار  بسيط  دو جانبه  اما  يك  مجهول

  :شود  مي زياد  به  دماغم  راجع  به  اين معادلهء عجيب كه خلصش چنين  پس از فشار آوردن 
  )؟(بزرگتر است از ) ؟ (

گمان مي كنم در زماني كه اين ندا در داده شده مردمان ؛ خدايان متعدد داشته اند و هدف از اين كالم خدايان  
   !  يهوه:نجمله خداي يهوديان  ديگران  بوده  ؛  م
در اسم خود )  عبداهللا ( مي شود كه  اهللا كه  پدر حضرت محمد  كه  معادله  اندكي  جان  مي كيرد  و  چنين  اين جاست 

 ساير خدايان اقوام  سامي  و  يهوه  و  از  نياكان آن حضرت  مي باشد ؛  بزرگتر است   لذا خداي است ؛ و  بوده  ؛  بندهء او
و  اما  .... !  هاي  هندوان  ها  و  درگا مادر اعراب  شبه جزيره  و  شايد  ساكنان  حبشه  و  روم  و فارس  و  هكذا  نسبت  به گاو 
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 خداي خاندانيي اين  بزرگترين  پيامبر  تاريخي ؛  خداي حضرت  ابراهيم  هم  هست ؛  اعجاب   مصطفي ؛ محمد چطور ؛  خداي 
  !سؤ ال  هزار و چهارم ؟.   حل  ندارد    مي باشد  گه  سؤالي و انگيز 

خلق خدا  در خيمهء مناظره  و حواليي آن گرد آمده .  مي برد  و  اينبار رؤياي  ترسناكي  مي بينم  مرا خواب  مجدداً 
نيرو   احترام  بر انگير  اخر و ف  لباس هاي   در جمع اند و در مركز  اهل خبره  استادان و   و  معلمان  روحانيون و  علما و.  اند  

   .  و  نفوذ  عجيبي  دارند
  :  ميگويند  مي خوانند  و مرا  در آن حلقه  فرا  حاجي اول  قاضي ستيز و 

 را  واپس خودت  داده   جوابش منتها  سؤالي  بايد  بكني كه .   شروع  مي كنيم    خودت  سؤال هاي  با  را  مناظره
  : ميگويم .  بتواني  

  : مي گويند !   به چشم 
  ! ياد داشت كنيم  چند سؤال داري كه

  :مي گويم 
  !بعضي سؤال ها چند و چندين سؤال فرعي هم دارد .   سؤال اصلي 1004 

  :ميگويند 
  .  سؤال  از ميان آن ها  انتخاب كن 3فقط .    اين قدر وقت وجود  ندارد  

  : ميگويم 
  !تان انتخاب كنيد لطفاً  سؤال هاي  مرا  بگيريد و خود 

حاالت مختلف پيدا كرده ... با  هر سؤال علما  و  روحانيون  و استادان .  موافقت مي شود  و  سؤال ها را گفته مي روم  
قلمي هم  وجود   ديگر كاغذ و .  همه مستولي  مي شود   به سؤال صدم  نرسيده ام كه وارخطايي شديدي  بر مي روند  ؛  هنوز
  .سؤال ها  نوشته شود  ر ندارد كه  ساي

 ها  از كنار   بعدي  تماس مي گيرم ؛ كاپي سؤال  هستند و چون  به سؤال  شده رديف در دماغم  سوال ها  ؛  مي بينم 
لحظه  وضع  علما و   به  لحظه.   با  بانگ  نيرومندي خوانده  شده  مي روند   مي گيرد  و  در عين حال گوشم  بر آمدن

  بگريز  مي شود  و  بگريز .   مي زنند    بوور  همه همزمان  با  يك سؤال ديگر.   مي پذيرد  دگرگوني... تادان  اس روحانيون و
  !به  هم  ميخورد  مناظره   بساط 

  به  تن لطيفش  فشار ؛  فرط   جايي كه  از  را  به شدت  محكم گرفته ام  تا شايد  به خيال اينكه  پري  هم  نگريزد  ؛  او
پري  .  شوم    مي  بيدار .بگاهد    بدن خود   بر  من  فشار از تالش است  ترسيده  بيدار شده  و  در  طفلك  . است  رد آمده د

  :مي پرسد 
  ؟ !خدا   براي  از.   شد   چرا  ؛  باز چه

   : ميگويم
  !!باش  و  شكر كن كه خواب  ديده  بودم  ، گپ  بيداري  نبود   خاموش 

  
  
  
  
  

   ؛86 ءزينه
  !يافته گيي هركس ؛ از خودش 

  
   :  به من كرده  مي پرسد رو .  عوض كرده  تحرك  بيسابقه اي  را  شروع  مي كند  را  بر مي خيزد  و  لباسش  پري
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راستت را بگو ؛  شب چه طور بودي  ؛  چه  حال  داشتي  ؛  به گمانم  درست نخوابيدي ،  امروز تو  نبايد  خسته  !  جانم 
   : ميگويم.   كنيم    ،  ضعيف  باشي  ،  هر چيز  دلت  مي خواهد  ،  هرچه  اشتها  داري  امر كن كه  برايت آمادهباشي 

 بيشتر   سانتي متر ديگر نمي توانم حتي چند.   را كشف كردم    تو  امشب من ؛ .  از همه اولتر خودت را مي خواهم 
  !تعامل كن  ك شو  ؛  با  من  نزدي به من!  دوري  از  تو  را  تحمل كنم  
 نشيند و   مي  زانوانم  روي دهيم   مي  انجام  باهم  بوس و كنار مفصلي كه  پس از  مي اندازد و خود را در آغوشم

  : ميگويد 
خاطرم   تا   بگويي  من  براي  چيز چيزي  هايت  از رؤيا تواني از كيفيت خواب و  مي ؛ زند   شور مي دلم ! عزيزم 

  : ميگويم . ه شود آسود
    به كي خواهم گفت ؟ نگويم ؛  تو كه  به

  ! من   مراد  ،  مرشيد من   جان من ،
 7بالفاصله  شايد .  توانستم  بخوابم  .   شده  بودم    در تو  و آن  لباس زرد عقل  براندازت  محو پس از ساعاتي كه... 

 تو   بار  نخستين پهلويت  بردند ؛  در  باغ  گلبته ها  و  روي  همان صفحه ايكه  بودند ـ  مرا  از  بزرگ آمدند  ـ  مثليكه در كمينم
آنهمه را  نيز  همين  بزرگان  ... دهانش را  بوسيدم ... ميداني .  يافته  بودم  ؛  با  من نشستند   جان  تو   از  را  لمس كرده و

  !فراهم  ساخته  بوده اند 
بوسيده  مي  و حتي پايم  را .. . دست و چشم   سر و  ، پاي خود را گم  مي كند  دست و  در ميان  تعجب  و  هيجان   پري

  : ميگويد .. رود 
اين معجزه  را  يكجايي برايمان  به  .   پدرجان  و  مادر جانم  را  صدا  كنم    بده  ؛  اجازه  عزيزم ؛ خواهش مي كنم

   :  ميگويم  است ؟ اجازه!  تفصيل  تعريف كن 
  !مواظب خودت باش  مگر از  زينه ها  و  در و ديوار احتياط كن ؛ !  يار داري عزيزم  اخت

 ميدانستم   .رود  مي همچنان كه مي خرامد گفته  .  بدنش ارتعاش دارد  .  مي بوسد  را سر و چشمانم  حين رفتن باز 
  ... چيز هايي  به  نظرم  مي آمد  هاي  اتاق  ،  در هوا  و  فضا  هميشه  پشت  پرده  در.   هست   راز هايي

   : گويد  مي  مي گردد و  بر  برق با سرعت
   : ميگويم.  راحت شوم    لرزه است  ؛  يك كاري كن كه   بدنم عزيزم  در.... مي آيند   گفتم ؛  همه 

 تا آمدن  ميكند و همانطور  !   نيست  در آغوشم  بيا  ،  روي زانوانم  بنشين ،  از من محكم  بگير ؛ چيز ديگر كه حاال  ميسر
 هاي  تنش    فراز و  هايش  و  تا  ارتعاش شيب   در رگ دو  تقريباً  يك  تنيم ؛  از طپش قلب  ؛  تا  صداي حركت خون سايرين  هر

  . همه را  مي شنوم  و حس ميكنم 
يا  به   شده و  و چگونه ؛  بوسه آفريده؟  اصالً  در تصور  نمي گنجد كه  چرا ! ثروتي است   نعمتي است  ؛  چه بوسه چه
تاكنون مي پنداشتم كه فقط  دهان  وسيله بوسيدن است و اينك مي بينم كه ساير اندام  هايمان .   شده است  بشر آموختانده

لب ها  ال اقل   نظرم  مي رسد ؛ حتي اندام هاي داخليي مان  مخصوصاً  ق  به .   مي بوسند  را  بهتر  و  پر كيف تر  همديگر  حتي
  . هم  كشش و كوشش عجيبي  دارند  به جانب»   بوسه به پيغام  «به  طريق 

احساس مي كنيم  ؛  هنگام  پذيرايي سايرين است ؛  اندك اندك  و  نه يكدم  ؛  تن هايمان را  از هم جدا و دور تر مي 
   : از  پري  مي پرسم.  كنيم  

  : گويد  مي ميكني ؟   احساس را خوب خودت  حاال 
   : ميگويم!   شدم    نو شد  ،  به كُلي   تشكر ؛  احساس ميكنم  تمام  روحم  تازه  ! پري   تن  جان و مالك

آنچه خواهي شنيد بسيار هيجان آور .  بگير   قوي  را دلت !  نفس  مني   بيشتر هم خواهي دانست كه  روح و ميداني و
   من  زياد  دور  از را  به  يادت آورده  برو  و  قاضي صاحب  م  ضعيف كني  ؛  سخناننشود كه  با  خودت  من  را  ه.  است  
  !رسيده  برود  مان  مي شود  به  همديگر  بايد آنچه  از  وجود  ما  ساطح  .  ننشين  

. دهد   مي  نشان  من به نسبت  لطف خود را  مهرباني و   نهايت  پري پدر .   رسند   مي پري   برادر   مادر و حاجي اول و
 چشمانش حلقه  در اشك  بعد .   پرسيده  ميرود   ديده ام   كه  را كنم  مشخصات اشخاصي   مي وقتي داستان رؤيا را شروع

  :  را  مي بوسد  و  ميگويد  سرش را  ناز  ميدهد ،  ميزند ،  خانمش 
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   !  بوده  مادر بهشتيي خودت  هوشت كجا ست ؛  يكيشان
 را  به  من   دستش را گرد كمرم حلقه  ميكند  و  خود  مي بينم  پري .مي فشارد  در هم   را  نيز  هيجان   مادر پري

  . مي سازد   نزديكتر نزديكتر و
ها را  كار حل آن تا  سپارند   مي  سؤاليكه  به  من  هزار  مي دهند و  نشان   من  به  بزرگان كه  هزار سالي  هفت وقتي از
   :  مي شوم   ؛  حاجي اول  ميگويد غاز كنم  ؛  ياد آوربراي مردم آ

 درس  و   ازدواج  نكند  و  به  ديگر   سال12 كم  از كم  است كه   شله  پدر ؛ چرا كه  پري  دختر  يگانهء   حاال  ميدانم 
  :  مي افزايد  و.  تحصيل  و  مطالعات  بپردازد  

بيدار كردند  ؛  حتماً  همين  غفلت  كه  مرا  از خواب  گان  همان هايي اند  بزر اين .  رسيدم   به گپ  من!  پدر  جان
مرا ؛  براي حاال  اجازه  بده ؛  بروم قاري صاحب  ها  .   را  با  ما  خواهند  بود   روز هستند  و  تما م  همين حويلي  اكنون در 

پخته  به  درستي  بتوانيم    خام  و  كه دهد  بتوفيق  خدا .  گيرم  ب قصاب ها  خبر  از آشپز ها  و .   را  تمام  كرده  باشند  ختم
 توسط    پيشين نماز  نان  و  اداي  شدن  تا  صرف.  باشيد    راحت  شما.   به  دست آوريم   عزت  مردم  را كنيم  و  دعا هايشان  را

  ! بر خود  برسيد  وسر   شادي كنيد  ،  به  ، قصه كنيد .  همهء  مهمانان  ؛  وقت داريد  
   :  هم  و  بلند  گرفته  مي افزايد دستانش را  مقابل.  بدهم    قاضي صاحب    را  به من اين خبر ملكوتي

 چشمان كور   ما  شناختاند  و را  به  همهء مان  بكنيم كه  تو  نور ديده  سابق   فرشته خوي   حق حاكم  دانا  و  يك دعا  به
  خانم  فاضل  و  بزرگوار و  آورديم  ؛  مگر همو  ها  به  دنيا  زحمت   و  مادرش  به آن  پري  را  ما .  ما را  بينايي  بخشيد

او  هم  بخت  شما  را     نازنين  خدا  به  اوالد  هاي.  خدا  سرخ روي  و  سرفراز  داشته  باشدش  .   ساخت   »پري « مهربانش 
  ! العالمين  رب   يا  آمين  ! بدهد

برادرش حيا كردم  ولي نمي توانستم  به   ؛  از   به  من چسپيده   پري كامالً  كه شدم  متوجه  قتي حاجي اول رفت ؛ و
 برادرش  را  هم  به جايي  برسانم كه  ديگران  در قبال  من  و  پري  قرار   لذا  با  ادامهء داستان خواستم بگيرم  ؛ پري غرض 

   : داشتند  ؛ گفتم
.   داشت   نور پري   بدن   مگر   . بود اتاق تاريك  مرا  واپس  به  اتاق آوردند  ؛  شمع ها  خاموش و  بزرگان  وقتي آن 

   : نام  يار دبستاني ام  را گرفته  ادامه دادم
بزرگ كه   همان زن .  روشني داشت     و  پري جان  ؛  چند  برابر آن ها  نور.  را  ديده  باشي  »  شب بين « تسبيح  هاي  

   :  روي  پري  را  بوسيد ه  به  من گفت موي  و مادر كالنتان  بوده  ؛ سر و 
هر كس  به  .  در كدام كدام  افراد  خاندان  ما  پيدا  مي شود   گاه گاهي  بدينسو  هفت هزار سال  نور از  اين!   بچيم 

   هاي چيز كرده  نتوانسته ولي خودش جزا هيچ   ؛  ردش داشتهاين قسم  افراد  ما  نظر  بد كرده  و  بلكه  نيت  غلط  در  مو
  !  برخاست  و  دوستي  و  زنده گي  هم  كرده  نمي توانند   نشست  و   ما    با  اين قسم  افراد خاندان هر قسم آدم.  غيبي ديده 

جزا   نمي شد ؛  مخصوصاً  گپ   باورم  زياد  اين گپ  ها   ؛  مي خوانيم  خوانده ايم  و  فيزيك  كه علم  ناقص  از لحاط 
   : او گفت.  را  برايم  حل كرد   بزرگ  اين  مشكل  اما  يكي  از  مردان .  هاي  غيبي آنقدر  به  دلم  ننشست  

برخي .   مي شود  و ساخته شده   نكرده   شما  كشف  علم  ها را  هنوز از عناصر مختلف كه خيلي از آن  بدن انسان 
 اما   مقدار خيلي كم  اند و بعضي از لحاظ  .  زياد  هستند ؛  مانند  مركبات كاربن  ؛  اكسيژن  و  هايدروژن   و ساسي عناصر ا

 از عناصري   . درست شده    اساساً  از آن سرخيي خون  و  رنگ  بدن اثر  بسيار مهم  مي باشند  مانند آهن كه  داراي نقش و 
 به  اين   همهء  اين عناصر كه  گفتم   ولي  وجود  انسا ن  هست ؛  ساختمان  وغيره  هم  درو  مس   قرهمانند  طال  و  پالتين  و  ن

مي كنند ؛  افرادي   روشني  پخش    يورانيوم  از خود  و توريوم  مانند راديوم  و   اما  عناصري   شعاع  نمي دهند ؛ حد  نور و
   .  دارند وجود  خود  بيشتر در   طبيعت   عناصر  مانند  پري  از چنين

  :من گفت   براي   بزرگ اين
 چه  اثراتي  بار  مي   تعامالت  با  يكديگر  هنگام ببين كه  در آزمايشكاه  و  بشناس  مطالعه كن و  را دقيق   خواص عناصر

صر حين  تعامالت  با  عناصر ديگر ؛  قوي   عنا  اين  راديوم  و  توريوم  و  يورانيوم  نقص  دارد  و روشنايي  زياد  مقدار.  آورند  
  ؛  پري جان  و خود  زياد  مي كند را  شدت  تشعشع اين عناصر  كه مخصوصاً  كوشش كنيد  از چيز هاي .  و  ضعيف  مي شوند  

   .   نگهداريد را  دور تان 
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مؤفقيت  بيشتر ما را  وابسته  به  ما  خدمت كنم  ا  براي  پري   اوليه را  هم  كرد كه چطور او  به  من  رهنمايي هاي

  !باال رفتن  دانايي  هاي  ما  در فيزيك  عالي  و  ديگر شقوق  ساينس  دانست 
  :رسيد ؛  بر خاست  و آمد  مرا  احترام  كرده  گفت   قلب   به رقت داشتم   كه  انتظار  يار دبستاني همانگونه

زياد    هوشم  طرف كار هاي  ؛ نمي شود  سرم خالص   زياد  حاال.  انم   مي خو  پس از اين  من  بيشتر  با  شما  درس
   : گفت  زلفان  پري  بوسه زده  فعالً  اجازه  دهيد  و  بر است  ؛  مرا  هم  مراسم  امروز 
  : پري گفت  .  تو  اطمينان كالن  يافتم   از خاطر   شكر كه   خدا را
  : داد   پاسخ  برادرش.   مي شوم   دچار لرزه.  دهم   را  تغيير  خود   حالت  مي توانمن مرا  ببخش كه .   برادر گلم    تشكر
  . رفت  ؟ و! ما  حتي فكر كني   خاطر  نيستي  به  هيچ  مجبور تو!  يكدانه   دردانه و  خواهر

   : مادر پري  نيز  گفت
  : گفتم !   كار دارم  ؟ميكند  ؛  چطور كنم  ؛  چقدر قسم  سستي   هم  يك   پاي  من  دست و

 قوتم    مگر  پير ها  و  بزرگ ها  دو باره  باخته  بودم  را  هم  در اول  ها  خود  من . شاد  و قوي  باشيد !   مادر جان 
؟   ! نيست گپ ديگر كه كدام  است ؛   تبرك   و بركت    و مژده .    مي شويد   بكشيد  ؛  كامالً  عادي نفس عميق چند .  دادند  
  : گفت 

   !  شدم كامالً  سر حال.  را  به جاي  كردي  دلم !   زبانت  بچيم   دهان  وء صدقه
مي گرديد  رضامند  و  برطرف   ناحيه اش   شد  ؛  چون نگراني ام  از مرا  مطلقاً  متصرف  ديگران  پري  رفتن پس از 

  : گفتم  .  شادمان  شده  خواستم  همراهش  شوخي  كنم  
   :  گفت  براي كي  بدهد ؟   كي  امتحان  امشب  را نشد  نمرهء م معلو

  : گفتم  .   من  بود  و  نمره ام  را  هم   برايم خواندي    هم  از سخت  و آن امتحاني  امشب 
   : گفت  نيست  ؛  چند  بود ؟   هوشم

 ها  100مجبور  به  همان  قاعدهء .    است  تنگ ت  ها  بگيرمش  ؛ متأسفانه وق1 قاعدهء  به  مي خواهد  دلم . 100بر   1000 
  : گفتم  . دستم  را  به  دهانش گرفتم  .  مي گيرم  و آمد  تا  لبانم  را  چوشيدن گيرد  

دارم  ؛   حاال  سياه و  معذرت .   باشد    مي خواهي  بگير ؛  اصلش  باالي  من ؛  قرض  را  از هر جا  كه  حاال سودش
  :  كفت    باز  پيش مردم  جطور  بر آيم ؟ كبودم  ميكني
.  خير ؛  اينطور  مي كنيم  . باز  مي ترسم  نگريزي  .   ندارم   مي گويي ؛  مگر  با  سود  چاره  نمي شود  ؛  طاقت راست 

  : گفتم  . سينهء من  و خودش را  برهنه كرد  
ب  قرارش  دادم  ،  براي  احتياط  پردهء  دومي  را  هم   تخت  خوا برداشتم  و  روي.  حاال كه  اينطور است  صبر كن 

قريب نيم ساعت  همين كار ما  بود  و  در . به  بوسيدن  و چوشيدن  و  ليسيدن ميوهء ممنوعه اش شروع كردم  .  پائين  زدم  
  :   آخر گفت .  شنيده  مي شد   نالش هايي  از  پري اواخر

  .  شوم   استوار نه ات  را  بر سينه ام  بگذار  و  مرا  فشار  بده كهبس است  ديگر ؛  سي!  شتي  مرا ُك
   : گفت پس از مرحلهء دوم 

   : نمي تواني ؟ گفتم  شد  و  هيچ چيز  را  هم  پس گرفته   ديدي ؛  ضريب  من  به راستي  ميليون
در .  شدي  )  0(  م  حتي  مزاح  كنم كه  تو به  ضريب  ميليارد  يافته ام  و  نمي خواه من!   از خودش   يافته گيي  هركس

  !رياضيات  عالي  حتمي  نيست  با  مصرف  ؛  دارايي كم  شود  ؛  زياد  هم  مي گردد 
  
  
  
  

   ؛87دايرهء 
  ! ندارند  بيچاره ديگران ؛ اصالً توان انديشيدن
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  !هنر آموزان  كشور  و حوزهء  فرهنگي ي  مان اهداء  به  زنده ياد   استاد  غالم محمد  ميمنه گي  و  همه استادان هنر و  
 زير بناي آنرا بسازد و هنر هنر در هر حال ؛ ملكهء بزرگ بشري است ؛ مشروط بر اينكه آگاهي و دانايي و جهانشناسي ي

گذر چاق كردن كما اينكه در قديم از  ره. مبتني بر اوهام و  انگيزش هاي غريزي ؛  چه بسا ميتواند آفت انسانيت بر انداز گردد 
و پذيرفتني كردن  خرافات و جهل و مقامات و امتيازات حاكمانه به همچو آفت انجاميده و امروزه با قرار گرفتن بيباكانه در 

  ...اختيار  بازار كاال و سرمايه و  توليد هوس هاي كاذب مصرفي  و انحراف و انهدام  معنويت و  اخالق و شرافت 
  

 لذت  ديگري  چنين غذا  ها  كيف و.  بود  به ما  غذا آوردند  كه آمادهء  توزيع شده» لودي مو« از نخستين ديگ خيرات 
   :  پري  پرسيد . چون  از  انرژيي عقيدتي  سرشار اند  ؛  نيروي  بااليي  به آدم  مي بخشند  دارند  و

   :  چيز هاي ديگري  هم  برايت  بياوريم ؟ گفتم  همين كافيست  يا 
 خداوند    بهشتي كه  نعمت  با هزاران  با قند لب ؛  سيب زنخدان ،  با باز ميوهء ممنوعه خواهم خورد  نكرد  اگر كفايت

  : گفت !  مي خورم  زياد  مي شود  و كم ني ؟ در تو  نهاده  است و  هرچه
   :  گفتم!  است  كمي حيا كن ؛  دسترخوان خيرات

  :   گفت  !  نيست  باالتر   دسترخوان  بهشت  از  مگر  !باشد 
  :  گفتم !  ؟  شده اي   ديوانه !توبه 

  !خودت  را  در آئينه  از چشم  من  مي ديدي ؟ ديشب  داشتي ؛  مخصوصاً  كاشكي  انتظار ديگري 
  :   مي كرديم  ؛ گفت  همانطور كه غذا صرف

  هنرمند گلساز دادم كه آن ها را  در  بدر آورده  و  به  )46زينهء ( تعويذ    زرد را  از كه گلبرك  هاي من هنگامي
اتفاقاً  به .  هم  درست كنم    نقش اين گل ها  شدم  كه يك  پيراهن  با رنگ و   سازد  ؛  ذوق زده  منظم گلداني جابجا كند و

  : خياطي  برخوردم  كه مطلبم  را  فهميد  و گفت 
ردم   ب را  برايش  از آن گلبته  تازه  يك ساقه گل  بق خواستش مطا .  انجام  ميدهم  را منحيث عبادت  برايت من  اين كار 

 ديدم  ؛  بر هنرش آفرين  وقتي كار انجام شده اش را.  بيارايد   سراپاي  تكهء پيراهن را  به  نقش كل   تا  مي تواند  و گفتم كه
  .  حق الزحمه اش  پرداختم  گفتم  و  بيشتر از

 براي  تو    بخت آنرا  نخواهم  يافت  اين  پيراهن را  مي شد كه مأيوسي  برايم  پيدا حتي  مي داني گاهي  نگراني  و
 كه  در اين شب  مناسب    هيچ  هوشم  نبود  ؛  را  به  تن كنم ديشب  هم  قسماً  همين نكراني  مرا  وادار كرد كه آن.  بپوشم  
  ! نيست 

ت گرفتم  ؛  غذا را  به  دهان  فرو  بردم  و كلك ها  و  ناخن  هايش را   غذا را  در خود  داش  نازنينش را كه  لقمهء  دست
   : ليسيده گفتم

خداي آفريننده   تو  و  همه  هستي  و   تنت  مي لرزيد  ؛   در  ساعت كه  اين لباس آن دو.  هم  مناسب  بود  اتفاقاً  بسيار 
   بود گپ  اين.  بوده  باشد   بختي داشته كنون  چنين    بني بشري  تا  نمهم  فكر  نمي ك من حاال .   شده  بوديد  زيبا  يكسان  به

 بزرگان    مرا  بالفاصله  با آن  شايد  همين لباس عشق قدسي ؛ و.   نداشتم   را  شكوه و جالل   اينهمه  توان  برداشت كه  من ؛
  : با  تعجب گفت    .  ال عمر كردمهفت هزار س رساند و  در ساعاتي  از  يك  شب  عشق  و  وصال ؛   قدسي

   : مستقيماً  ديدم ؛  گفت چون  به  چشمان فتانش ! ..  چشمانم  ببين   به خوش آمد  من كه  نميگويي ؟  اينهمه را  براي 
  ! بيشتر  فخر خواهم كرد  خود  هزار  برابر  زن بودن   بودن  و   اكنون  ديگر  به  دختر

زيرپوش  همراه  با  يك   را  رنگ نزديك  به اين  لباس هاي   اين لباس و  اري  ديگر  بايد دادم  كه  ب برايش  تذكار
   به  ُكشتي ، ُكشتي ؛  مگر را  عاشقت   افزودم  اگر و! برود   باال    پيكرش  از حد  آسماني  به  بر نمايد  تا  مبادا  تشعشعات  در

  !!آسيب  نرسد  خودت 
   :  گفتم! ست    ؛  گفت  به  هوش هستي ؛  اين گپ  ها  هذيان  واري شد سخنم  متعجب  از اين 

در ابتدا   شايد  همه  كاشفان .    كرده  ام   كشفتو  را  پيشتر  برايت  اشاره  دادم  كه  من !    نفس و حياتم  جان و دل و
     نادره  روحت  شايد و  تناسبات  تن  و  وجود  وبه  هر حال  تو  نادره  هستي ؛  تركيبات  .    نظر  مي آيند   هذيان گوي  به

 را  در بيكار ترين  و  ذوق زده ترين  لحظات خود  خلق كرده است  و عناصري  را  هم  در گوهر  وجودت   خدا  تو.  هست  
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ار  با  سخاوت  صرف  تو  صنم   را  بسي  بهاي ديگر  ناياب  و  گران افزوده كه  از  ديگر  ابناي  بشر  دريغ  داشته  بود  و  عناصر
   : ميگويد!   است  جنت   ساخته
  :  ميكويم  . من  يك  بشر  نورمال  نيستم    مقصدت  اينست كه حاال

   : ميگويد!  يعني فوق  زيبايان  ؛  فوق زيبايي  نورمال هستي  و  اعلي  بر  نورمال   ؛ 
   :   چنين خواهد  ديد ؟  ميگويم هم  مرا  مگر كس ديگر 

بسيط   بر  ما  دانش  و  فراست  دريافت چيز هاي  اما  فراموش  ننما  كه  كسان  بيچارهء  دور و  !نميدانم  امتحان كن 
دهد  سپرده اند  ؛  نشان مي  كه  بزرگان ملكوتي  به  من  هزار سؤال آن .  بد  يك  غذا را  ندارند   و حتي  قدرت  تميز  خوب 

  ! اند   تر رفته عصر حجر  هم  عقب   مردمان  از   حتي ما كه مردمان 
  قدرت دنيا  و كمترين   اطالعات  در  بارهء  كمترين  داشتند ولي ازسالمي   دماغ  و روان  عصر حجر  مردمان

 بارهء   درغلط ترين اطالعات زير كوه هايي از  ؛   مردمان ما  اما.   بودند    هاي آن  برخوردار پديده  در  بارهء  قضاوت
لذا  در  برابر  بزركترين  دروغ ها    .  گرفته شده است قدرت  و  ملكهء قضاوت از ايشان دنيا  دفن  اند  و  اصالً  
  !!!بع :   ناچار اند  فقط  بگويند  

  الكتـف  شك  نكني  درد آور است  و   اگر . كني   كـشمن    چيز    احساس  و  همه  داري  در  بارهء  عقل  و تو  حق
   ! ...   بار

.  نيست    شده  انسانيت زدايي درمانده  و حتي   راه  دريافت حقيقت  ؛  ديدن  به دهن  مردم  بيچاره  و!  اما  عزيزم 
  . راه  ؛  راه  تجربه  و  تحقيق  و البراتوار است  

از البراتوار هاي  پيشرفته  و  معتبر دنياي   مهرباني كن  ؛  تعداد  و  اندازه  هاي  مركبات  پيكر گرامي ات  را  در يكي  
 و   حدود  و معاينه  نمايند  مطلق   تاريكيي  در  را تو؛     تحقيق  دانش و و علم   اهل   نما  ؛  بگذار اندازه گيري  امروز  معاينه  و 

  عاديي  بشر  مقايسه  مطالعه  و  با  افراد را  اندازه گيري  و    تو شونده  از ساطح   تشعشعات  چگونه گي  هاي  ها  و  اندازه 
   : ميگويد.  كنند  

   :  ميگويم  شد ؟  خواهد  چه  زياد  باشد ؛  فرضاًٌ  مقداري  يورانيوم  در  بدن  من
 پاسخ  مي   نصيبم  شده  بود ؛  مفت  و  مجاني  برد  ميلياردي كه  حين  نمره  دادنت  را  هم  به  پاس آن پرسشت  اين 

   :    بالفاصله  ميگويد. پاسخ  هاي  بعدي  فيس  مي گيرم    هم  ولي  ازد
  :   بود ؟ ميگويم  چه خواهد و فيس ها 

  : پاسخ  بدهم  يا  نه ؟  مي گويد  پرسشت را حاال  مي خواهي  اين ! ... مصلحت  همان  ساعت  و  همان !  شيطان  ها 
ي  بهتر است  ،  همين  هم  مفت  نباشد  ؛  از مفت ؛  قيمت تر چيزي  در دنيا  مقصدم  اين  بود كه  پاسخ  مي خواهم  ؛  ول

   :  ميگويم.  وجود  ندارد  
  :ميگويد .   بيشتر از فيس آنرا  حاصل كرده ام    پيشتر ؛  ارزش هاي گفتم كه آن چنان  هم  مفت  نيست  و  من

!   داشت  خواهد  پئ   معلوم  مي شود  و  منتي در نظرم  مفت  مورد  بازهم  در اين .   گذشته گذشت     هرچه باشد ؛
  : ميگويم 

ما  بايد  پئ كار .  به  پاسخ  اين سؤال  هم  فيس  بدهي ؛ حاال  امكانش نيست  ؛ وقتش وجود  ندارد   خواهي   اگر مي
  : گويد  مي!  هاي خود  برويم  

   :  ميگويم!   است  » ادا كردن  د ؟ وچن« دانم  اما  به  من كه  يك  را  نمي شما   مشكل 
  . اجرايش كنيد  به چشم  ؛  نسيه  :   ميگويد.   است  گل افشان زرد  پيراهن   در همان شب وصل  يك   پرسش فيس اين

  :  ميگويم .  ميكنم   امشب  پرداختش  من همين 
  ...  شايد  امشب كه

  : را  مي بندد  و  ميكويد  دهانم 
 و  مي گويم  اين هم  سود  نسيبه  مي بوسمش.  ا  من ؛  لطفاً  جوابم  را  بدهيد  كه  بيخي  نا وقت  شد همه جوانبش  ب

 عليا   اين است كه  به محض افزون  بودن چند  اتوم  يورانيوم  در وجود  مبارك ؛  ممكن است پاسخ  عليا مخدره!  بودنش 
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 خير   وقتي    به .  بي پاياني خواهند  بود   هم  سرچشمهء انرژي هاي در غير آن  و  نمايند   پيدا را  بمب اتومي  حيثيت حضرت 
  :  ؟  ميگويد   مي گفتم  چه  من  كه فيزيك  رسيديد  ؛  ميدانيد  اينشتاين  در دروس  فورمول هاي به  كه 

 بمب  كه  اين  دارد  ؛  نمي ترسيد تان حقيقت  را  به  سحر آوريد  ؛  اگر گپ  و شما  قرار است  با  يك  بمب اتومي  شبي
   :  شود  ؟  ميگويم اتومي  منفجر

 در  كه ين  نمي بينم  ا نشود ؛  ولي  براي خود سعادتي باالتر از  براي شما  از خداوند  عالميان  استدعا  دارم  كه  چنين
   : ميگويد!  شوم   چنين انفجاري  به  ذرات  اوليهء خود  تجزيه

    ! پيش داشته باشيم   ي كنيد كه  ما  مي توانيم  دو  راه  جداگانه  در م خيال  باطلي
    در عالم  او  جورهء كه است  ؛  در نظر داشته   را  طراحي كرده  كائينات  ؛  وقتي  پري آفرينندهء  من  و  خدا  يا 

 شما  از  صاحب شدن  من  اكراه  داريد  و  يا    براي  شما  خلق كرده است  ؛  اينكه ؛  مرا  فقط»  آن  «  يا »او « كيست ؟  
  .استنكاف  مي  ورزيد ؛  چيز  ديكر است  

 را  نپذيريد  ؛  اما  فقط آرزو مندم   مقدرات  در ملكوت اعلي شده است كه   صالحيتي  عنايت   را  مي دانم كه  شما   من
  ! درك شدن  و  در انديشه در آمدن  :چون  هستي  يعني من  بي شما  هيچم  و  پوچم  ؛  .  كه  مرا  از خود  نرانيد  

بيچاره  ديگران ؛  اصالً  .   كسي  را  نمي بينم  كه  مرا  چون  شما  بشناسد  و  در انديشه  داشته  باشد   به  تمام  دنيا
   : ميگويم !  ؟انديشه  و  توان  انديشيدن  ندارند

  ! كردي   ظالمانه  اما  مبالغهء و!  بگويم  مغالطه   ؛  نمي توانم  كردي   سه  مبالغه دو!  روح  و  جان  من 
  ؟! هاي  بهشت   خرمن گل  اكراه  و  استنكاف  از  تو  من  و  تصور

  ؟!ملكوت اعلي   صالحيت  نپذيرفتن  مقدرات  من  و
نمي رسم  ؛  و   ن  به  گرد پاها يشان  هم دنياي  بشري  چنان  بزرگان  و  نوابغ  و  نوادر  سترگ  و  جليل  دارد  كه  م  باز ؛ 

  :ميگويد .   ندارم   كه  برسم را  اصالً  توان  و  بخت  و  عمر  و  امكان آن 
 كسي كه  در  ؟ !  نفسيه  شكست مبالغه  در !  بدل  مبالغه  مبالغه  در.  چيزي كه عوض  دارد  گله  ندارد  .  بس شد   بس ، 

بازهم  لب خشك  كند  و  .   تصاحب  نمايد   ر كند  ،  داشته ها  و  ثروت هاي چندين هزار نسل راعم ساعتي  هفت هزار سال 
  ؟ ... ! نديده ام   ،  نخورده ام  ؛  نمي دانم  و  نمي توانم  واويال  به راه  اندازد  كه  چيزي 

  باز  وقت  ؛ چور شده   بوده ژيي دگر  هم  مملو  انر  منبع من  ترا  شناخته ام  ،  حتي  اگر  تن  من  از  يورانيوم  و  هر
  !چوشيدي ؟  تا  نفسم  بر آمدن  ؛  مرا  مي    عقلم  مي رسد  كه  چرا   حاال حاال.  است  

 نشناسي ؛    را  جان خود  يا  ميراث مانده  از نياكان خود و تن   ارزش   ثروت  و ناداني  بسيار  بد چيز  است  و  اينكه
   : كند  و  مي افزايد  مي  اشاره  خود  به.  است     نه  كه  حماقت ناداني

   : دهد  اشاره  به  من  ادامه  مي  ضمن و ... تا احمق در جهان است
  ! مفلس در نمي ماند ... 
   : ميگويم پاسخش  در 

  !  هم  شيرينكاري  نكن كه  به  راستي  مي خورمت   ؛  اينقدر قندول
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  :ضميمه ها و افزوده ها 
  

  حالت مسلمانان ـ 1
  :شاخص هاي مقايسوي جهان امروز و در آمار گيري نفوس 

   ميليون نفر14جمعيت يهودي هاي جهان                          
  :مت هاي مختلف جهان ستقسيمات يا انتشار آنها در ق

   ميليون نفر7در امريكا                                      
   ميليون نفر5در آسيا                                          
   ميليون نفر2در اروپا                                          
  هزار نفر100در افريقا                                         

-- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---  
   ميليارد نفر5/1                     :  جمعيت مسلمانان جهان 

  :تقسيمات يا انتشار آنها در قسمت هاي مختلف جهان 
   ميليارد نفر1در آسيا                                                
   ميليون نفر400در افريقا                                               

   ميليون نفر44                         در اروپا                       
   ميليون نفر6در امريكا                                   

  :بدين ترتيب 
  . نفر آن مسلمان است 1 نفر نفوس دنيا ؛ 5از هر 

  . نفر مسلمان وجود دارد2 نفر هندو   1در مقابل  
  . نفر مسلمان وجود دارد2 نفر بودايي  1در مقابل    

  . نفر مسلمان وجود دارد104 نفر يهودي  1  در برابر  اما 
 ميليارد مسلمان جهان 5/1 ميليون يهودي از هر جهت قدرتمند تر و متعالي تر از تمامي 14ولي 
  چرا ؟ميباشد ؛ 
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  !طبعاً بنابر داليل و عواملي 
  :دقت كنيد 

  :بيشتر سر برآوردگان تاريخ معاصر جهان اينانند 
      يهودـ آلبرت اينشتاين  

  ـ زيمگوند فرويد     يهود
  ـ كارل ماركس       يهود
  ـ پاول سمويلسون     يهود
  ـ ميلتون فريدمن       يهود

  :بيشتر كشافان و جهش دهندگان در عرصه طبابت اينانند 
  ـ بنيامين روبين  ابداع كننده واكسيناسيون                                     يهود

    كاشف واكسين پوليو                                         يهودـ جوناس سالك 
  ـ گرترود ايليون     كاشف  دواي  لشمانيا                                       يهود

                                             يهودBـ بروچ بلمبرگ      كاشف هيپاتيت 
  دواي سفليس                                         يهودـ پول ايرليچ          كاشف 

       يهود                                 موسكولررووـ ايلي ميتكنيكاف   سازنده  ني
  ـ اندري اسكالي     پدر  اندوكرينولوژي                                          يهود

   تراپي                                    يهودنتيفگـ هارون بيگ         ابداعگركو
  ـ گريگوري پينكوس  كاشف  امپول كانتراسيپتيو                             يهود

  والت             كاشف سازمان چشم انسان                              يهود. ـ جي 
                                 يهودـ استنلي كوهن           پدر امبريولوژي               

  يهود                                             Kidney Dialysisـ واليوم كالف كيم    كاشف 
  :بيشتر برندگان جوايز نوبل اينانند  

  : نفر حايز جوايز نوبل شده اند اما 180 ميليون يهودي 14 سال از جملهء 105طئ 
  . تن جايزهء نوبل گرفته اند 3 ميليارد مسلمان صرف 5/1 از جملهء ـ در تمام همين زمان

  :بيشتر اختراعاتي كه تاريخ را تغيير داد 
   استنلي ميزور                 يهودنگ چيپ                     سميكروپروسيـ  
  يهود    ليو اسزيلند                  نوكليرچاين ريكتور                             ـ  
  پيتر اسكولتذ                  يهود                             اوپتيكال فيبر كيبلـ  
  كارلس آدلر                  يهود                                   چراغ ترافيكيـ  
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   يهود                                     بينو استريوس               ستينليس ستيلـ  
                                              آيسيدور كيسي              يهودآواز فيلمـ  
   ايميله برلينر                     يهودتليفون ميكروفون                              ـ  
                         كارلس جينزبورگ             يهودويديو تيپ ريكاردر ـ 

  :از شخصيت هاي پر نفوذ و پر قدرت  در عرصه تجارت جهاني 
                            يهود   ـ رالف رولن      تجارت پولو 

  يهود      ـ                 تجارت كوكاكوال                    
  ـ  ليوي استريوس      پتلون ليوي                            يهود

  تس    ستارهء بوكس                        يهودـ  هاورد سكول
  ـ  سيرگي برينگ       راه انداز گوگل                    يهود

                    يهودهاي ديلـ  مايكل ديل           كمپيوتر  
  ـ  الري ايليسون          اوراكل                               يهود

  يهود  )                                   DKNY (     ـ  دوناكران        
  يهودـ  ايرف روبينس      باسكين و روبينس                    

                       يهوددينكين دونوتسـ  بيل ريسين برگ    
  :از شخصيت هاي پر نفوذ ، روشنفكر و سياستمدار در عرصه جهاني 

  يهود در امريكا              ياستمدار زبدهس           ـ هانري كسينجر
  رئيس ايل يونيورستي                   يهودـ ريچارد ليوين              

  يهود           در دولت فدرال امريكا          ـ االن گرينس پن  
  ـ جوزف ليبرمن           در دولت فدرال امريكا                 يهود

          يهودوزير خارجه و سناتور در امريكا يت      ـ ميدلينه البرا
  يهود         در دولت فدرال امريكا             ـ كسپر واين برگر
  يهود       در روسيه                                   ـ ماكسيم ليتوينو
  يهود                        در سنگاپور               ـ ديويد مارشال

  يهود     در استرليا                                 ساكس اساكسـ ا
  يهوددر بريتانيا                                         ـ بنيامين ديسريلي

   يهوددر روسيه                                   ـ يفگيني پريماكوف
                 يهود                     در امريكا ـ بري گولد واتر       
    رئيس جمهور پرتگال             يهود        ـ جورج سمپايو   

                               يهوددر كاناداـ  هيرب گيري                  
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  يهوددر فرانسه                                      ـ پيري منديس    
   يهوددر بريتانيا                                  ـ مايكل هاورد        
                        يهوددر استرليا              ـ برونو كريسكي    
  يهوددر امريكا                                        ـ رابرت روبين    

  :اشخاص بانفوذ در عرصهء رسانه هاي جهاني 
   يهود ان          سي ان                 ـ والف بيليدزر  
  يهوداي بي سي نيوز                          ـ باربارا والترز 

   يهودواشنگتن پوست               ـ يوجيني ماير          
   يهود                    تايم مگزينـ هنري گرنولد          
  يهود                 واشنگتن پوستـ كتريني گراهام     

  يهود           نيويارك تايمز       ليليلت    ـ جوسيف
   يهود           نيويارك تايمز           ـ ماكس فرانكل 

  :از اشخاص بشر دوست و خيرخواه بزرگ 
    يهودـ جورج سوروس              
   يهودـ والتر اينين برگ               

  چرا يهوديان قدرتمند هستند ؟* 
   هستند ؟چرا مسلمانان ضعيف* 

  :يك دليل عمده اينست 
  :چنانكه .  را از دست داده ايم توليد دانشظرفيت ) مسلمانها ( ما 

( گاه ــــــــــ دانش500دارد كه در همهء آنها فقط   كشور اسالمي وجود 57ـ در تمام دنياي اسالم 
  .موجود مي باشد ) پوهنتون 

  .اه وجود دارد  دانشگ5728ـ اما تنها در اياالت متحدهء امريكا 
  . دانشگاه وجود دارد 8407ـ تنها در هندوستان 

در تمام دنياي اسالم ؛ حتي يك دانشگاه هم وجود ندارد كه ويژه گي آنرا داشته باشد تا با يكي از 
  .وجود دارد ؛ برابري نمايد ) ي بيرون از اسالم( دانشگاه عالي و درجه اول كه در دنيا500

  :است اما  % 90ر دنياي مسيحيت  د باسوادينرخ يا ميزان
  .بيشتر نيست % 40ـ نرخ با سوادي در دنياي اسالم 
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اما اين رقم در تمام . ميرسد % 100 كشور با جمعيت حد اكثر مسيحي نرخ باسوادي به 15در 
مي باشد ؛ به عبارت ديگر هيچ كشور اسالمي اي وجود  % 0كشور هاي داراي حد اكثر نفوس مسلمان 

  .باشد % 100رخ با سوادي در آن ندارد كه ن
در حاليكه اين .  فيصد مردم كشور هاي مسيحي نشين تعليمات ابتدايي را به پايان رسانيده اند 98

  .ميباشد  % 50رقم در كشور هاي مسلمان نشين صرف 
اما اين رقم به طرز ماللت انگيز . از جمعيت كشور هاي مسيحي نشين شامل دانشگاه شده اند % 40
  .ميباشد % 2شور هاي مسلمان در ك

 نفر در هر يك ميليون نفر 230تعداد دانشمندان در كشور هايي با حد اكثر نفوس مسلمان به 
  :اما . ميرسد 

  . نفر در يك ميليون نفر است 5000 ـ تنها در اياالت متحده امريكا اين رقم به 
) فوق بكلوريا ( صص فني  نفر تكنيشن يا متخ1000در دنياي مسيحيت در هر يك ميليون نفر 

  :وجود دارد ؛ اما 
  . نفر متخصص فني سراغ ميشود 50ـ در تمام دنياي عرب در هر يك ميليون نفر فقط 

  :را صرف تحقيقات و پيشرفت علم ميكند اما  ) GDP% ( 2/0دنياي اسالم صرفاً 
  .مينمايد  برابر دنياي اسالم ـ را صرف اين امر 25ـ يا  ) GDP % ( 5ـ دنياي مسيحيت 

  : نتيجه 
  !دنياي اسالم گرفتار كمبود ظرفيت براي توليد دانش ميباشد 

  

 23مثالً در پاكستان .  ؛ همانا ميزان انتشار و ترويج دانش است درجهء دانشراه ديگر ارزيابي 
  : شهروند نشر ميشود ؛ اما 1000روزنامه براي هر 

  .هزار نفر است  روزنامه براي هر 400ـ اين رقم در كشور سنگاپور 
  : عنوان كتاب منتشر ميشود اما 2000در كشور انگلستان براي يك ميليون نفر 

  . عنوان كتاب براي هريك ميليون نفر ميرسد 17ـ در مصر اين رقم به 

  :نتيجه 
  !دنياي اسالم در انتشار دادن علم و دانش ناكام مي باشد 

   
  :ي وجود دارد  از گونهء ديگر ؛ چنين ارزيابرد دانشكار بدر 

  ُكل صادرات اين كشور است ؛ % 9/0ـ صادرات تكنالوژي برتر از پاكستان 
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  ميرسد ؛% 2/0ـ اين رقم در عربستان سعودي به 
  ميباشد؛%  3/0ـ در كشور هاي كويت ، مراكش و الجزاير اين رقم   

  . فيصد ميرسد 68ـ در حاليكه فقط در كشور سنگاپور اين رقم به 

  :نتيجه 
رد علم و دانش ساينتفيك  اسالم و كشورهاي اسالمي عموماً در بكار گيري يا كاربدنياي
  .ناكام هستند 

-- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ------ ---- --- --- ---- ---- -- ---- -  
 Here are some Interesting & shameful statistics/facts???   

The figures speak very loudly if you are able to listen.  
Some thoughts:  

Extracts of speech by Hafez A.B Mohamed:  
Director-General, Al Baraka Bank, South Africa  

--- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----   
      
؛   سايرين فرستاده اند   من و ايميل  به توسط   را   اين جدول وستان فوق الذكر كه از د  بسيار  ابراز سپاس    با

 ارسال   نيز  منبع مطبوع و انترنيتيي آنرا  بر ميخورند ؛  شان است ؛  ترجمهء هديهء  اين متن كه  به آرزومندم در صورتيكه
  . شود   پرداخته  به آنها بيشتر  تا  بفرمايند ؛

و حتي انقالبي ي محمدي از همان   پيشرو   بهتر است گفته شود  دعوت تاريخي  پويا و اگر اسالم محمد ومن ايمان دارم 
وكراسي جبارانهء ـ تئ  به نمي گرفت ؛ و آغاز گرفتار دسايس ارتجاع و شيطنت ابوسفياني و طبقات حاكمهء خاين و خايف قرار 

 معنويات عاليه   با شده است ، همراه  شگوفا   تكنولوژي كه در غرب نعت و تمدن و ص امروزه  نمي شد ؛  مبدل  تخدير  تحميق و
  « در كتاب   ميداشت و حتي دسايس شومي كه منجمله  اسالمي مركزيت  بالد در  بي عيب   به گونهء مدنيت كامل و بشري يعني

 اصطالح جهان اسالم ه  ب  بر ضد استعمار غربي توسط   ميشود و  بر مال ) �	�� �ر�	�� ـ ��� ا��
	ت ه���� ( »بازيي شيطاني 
  .  مي گرفت   به خود  را  نيز حالت چيز غير ممكن  ميشود ؛ تطبيق شده است و  تحميل و  طرح و  خفت  به كمال
از  زمينه س  هستند كه خود  اسالم  اصطالح به    مسلط  بر عالم  صاحب امتياز  حاكمه و  همان طبقات در همه جا مي بينيد 

  .  مي باشند   بالد همين بازي ها  در اين  باالخره محصول  بازيهاي شيطاني و اجرا كنندهء  و
  . درين ميان افغانستان كه گويا  اسالمي ترين كشور است ؛  فاجعه انگيز ترين موقعيت را داشته است  و دارد 

  :  و دست اول  در بارهء اسالم است ؛ ميخوانيم كه عصارهء همه  تاريخ هاي معتبر» تاريخ تمدن اسالم « در كتاب بزرگ 

 بود و مسلمان و عرب دو لفظ مترادف بودند و هركس عرب يك نهضت عربياسالم در ابتدا  ((
به همين جهت عمر نامسلمانان ميگفت قصدش مسلمان بود و اگر مسلمان ميكفت منظورش عرب بود و 

���ة ا���برا از �  .جزيرهء عربستان از مسلمانان تشكيل يافت  و تمام سكنهء شبه  اخراج كرد
  .اساس و قواعد اسالم قرآن بود و تقويت از قرآن طبعاً تائيد و تقويت عرب به شمار ميرفت 

 و همينكه صحابهء پيغمبر مؤفق  به  تسخير و فتح  ممالك شدند و  بر ايران و روم غلبه كردند اين اعتقاد در 
در زمان بني اميه اين . ب است و غير از قرآن نبايد كتابي خوانده شود كه سيادت مخصوص عرآنان پديد آمد 

نظريه خيلي شايع گشت  و  به قدري  در اين عقيده تند رفتند كه نسبت به ساير ملت ها همه نوع ظلم و 

   .تعدي را جايز دانستند
نتيجه مسلمانان معتقد بودند و در  » اسالم گذشته را نابود ميسازد« :  نظر عمومي اين بود كه  در صدر اسالم

 براي اتحاد كلمه ؛   نيز شرع اسالم   .  قرآن ناسخ  همه كتاب هاست كه نبايد كتابي جز قرآن بخوانند زيرا



 171 

 تا  بدانوسيله  تمسك اسالميان منحصراً به قرآن    از مطالعهء كتب آسماني غير قرآن نهي ميكرد مسلمانان را
  ..باشد

كتاب ديگر چشم پوشانيده آنرا محو سازند و فقط  كه  از هرمسلمانا ن برآن شد در نتيجه تصميم  قطعي 
 همانطور كه بعد ها در   . باقي مانده از بين بروند و ايران روم  قرآن شوند و آنچه از كتاب هاي  مستمسك به 

 نيست كه عرب درين صورت عجب. صدد خراب كردن ايوان كسري و هرم هاي مصر و ساير آثار ديگران برآمدند 
  .ها كتابخانهء اسكندريه يا ساير گنجينه هاي علوم قديمه را سوزانيده باشند 

ال اقل خود  گفته اند ؛ »!  هيچ فقط قرآن و ديگر«  امر فكر ميكند كه به راستي كسانيكه ي خواننده در بدو
  رآن را ميدانسته اند كه چيست ؛ چه معني ، چه هدف و چه پيام دارد ؟ق

نظر در بارهء قرآن و در بهترين حالت ؛ الفت هاي اسالمي اين است كه آغاز خعيت از همان زمان اما واق
  .دارند » نت موسيقي «  با كتاب   هنر موسيقي قرآن چنان بوده است كه امروزه اهل مخصوصاً رفتار در برابر 

  «به   پديده اي موسومظهور     است كه  با  باال  بدين معني سخنان   ؛  اين ساز  و كار شكلي عالوه  بر
   . ه استانتقال نمود» جاهليت مركب و منافقانه «  به  و حتي معصومانهء قديمهء عربي بسيط » جاهليت «   ؛ »!اسالم

داعي ي بزرگ اسالم  و آرندهء قرآن ؛ حضرت محمد مصطفي كه هنوز خرد و دانش بشري ايشان را  آيا 
ين نابغهء سياسي ـ نظامي  و  معلم سترگ اخالق و معنويات ميداند ؛ ميخواسته مرد  اول تاريخ جهان  و  بزرگتر

  !؟و خالص   تعويض كند  مركب» جاهليت «  به  بسيط را»  جاهليت « است 
  : محمدي دقيق شويد   دعوت  و دين  تاريخ  اين مسجالت  به  لطفاً

بيات عمومي و علمي ـ كامپيو تري به است  و معناي آن در اد» قرآن « ي ف محمد مصط  نام كتاب ـ 1
  !است  » خواندني« يكسان 

است يعني قطعاً آشكارا و بي مجامله و  »  مبين«با در نظر داشت اينكه صفت مؤكد قرآن در خود قرآن ؛ 
دو » صرفاً خواندني «  در برابر  . دانست » صرفاً خواندني « غموض و رموز ؛ ميتوان به زبان كامپيوتر آن را فايل 

  »مخفي شده « و »  آرشيف شده « : حالت  يا  دو  نوع  فايل  ديگر  داريم كه  عبارت است از 
فايل آرشيف شده ؛ فايلي است كه از دسترس مستقيم  و بالفاصله بيرون شده براي روز مبادا در جايي به 

ص از دسترس عامه پنهان ساخته  فايل هايي است كه با تدابير خا ؛»  مخفي شده «ولي   .  نگهداري سپرده ميشود
اين . نميتوانند و نبايد در آنها مداخله كنند  ويژه ـ آنهم  با كليد ها و رمز گشا ها   و جز اهل تخصص هاي  شده

فايل ها معموالً نرم افزاري استند و هرنوع مداخله غير تخصصي آنها را تخريب ميكند و سيستم هوشمند كار افزار 
  . ميسازد  لج ف يعني كامپيوتر را

غير « انحراف و انهدام دعوت محمدي به طريق شروع فاجعه هزاران فكت و سند و ثبوت نشان ميدهد كه 
» قرآن مبين =  روشن  و خواندني آشكار « اين روند عمالً  . صورت مي پذيرد ساختن قرآن است كه » خواندني 

  .تعويض ميدارد »  خفيان و كتمان مخوف « را به
مكه كه حضرت محمد و مسلمانان اوليه از آن رانده شده بودند ؛ فتح ؛ هم هجرت يل سال د ـ در اوا2
نه فقط تنبيه مسلمانان و جنايتكاران جنگي ؛   ء تباهي هاي ده ساله  و  آواره گي هامسئوالن ولي  ميگردد

ابو سفيان و سران . ميشوند  همين جنگ  ؛ سهيم ساخته  نائيم خود  پيمانه هاي هنگفت در غ به  حتينميگردند بلكه
گان ه  اعتراضات شديد جنگند ديگر كفار قريش سهم هاي عظيم ثروت و خلعت دريافت ميكنند تا جائيكه موضوع ؛

  . نمايد  را آرام  هاي راز آلود آنان  دفع الوقت  با  ناگزير ميشود حضرت محمد  و  بر مي انگيزد را 
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 نيم كاسه  حتماً ميدانند ؛ كه اينجا  ها  تاكتيسين  و ها اتيژيسين  استردانش و مهارت نظامي بخصوص ارباب 
ميباشد كه اين پيروزي ظاهري ميتواند صرف    چنان ضعيف جبههء حضرت محمد و حد اقل  اي زير كاسه است

  ! است  بلكه دام نيست   پيروزي  لذا  باشد و  نتيجهء يك سازش مرموز
 متصرف و حاكميت و شريعت خود را در آن برقرار دارند ، واپس به بجاي اينكه مكه را!  چنانكه فاتحان

  !مدينه بر ميگردند 
 و مرموز حضرت محمد طئ كمتر از دوسال بعدي ؛ سخت پرسش بر انگيز   ـ مرگ نا بهنگام  و ناگهاني3

به فرض . ء اوست است و ميتواند نتيجه جريانات دسيسه آميز فتح مكه باشد چونكه دقيقاً به نفع ابوسفيان و جبهه
براي ايشان  مي »  !عطيه الهي«  يك اين اتفاق ؛ درين امر دست نداشته باشند ؛ البد  اگر آنها خودتقريباً محال 

  .  باشد 
 و خط و كتابت  ؛ امضا  در پايان عمر سواد آموخته بود  دارد كه حضرت محمد  ـ روايات مؤثق وجود4
  :ميگويد !  موت اري   بيم بستر  در  جهت بدين  .  ميكرد

  »! و دوات بياوريد تا وصيتي كنم كه گمراه نشويد   برايم قلم« 
 ولي حضر عمر كه قبل از اسالم دپلومات و سفير قريش بوده اند ؛ جداً مانع از اين كار ميشوند و ميفرمايند 

  ! كافي است )اهللا (كه حضرت تب زايل كنندهء شعور دارند و براي ما كتاب خدا
آنهم  از  رسول اهللا و آورندهء قرآن  به بدترين شكل » وصيت كردن «    به  وضوح  حق مسلم  و  بزرگ اينجا

چنين معني » ! براي ما كتاب اهللا كافي است « و فرمودهء حضرت عمر مبني بر اينكه . ممكن سلب عمدي ميشود 
بلكه چيزي است كه در ذهن حضرت ميدهد كه كتاب اهللا آن نيست كه آورنده اش تقاضاي وصيت كردن دارد ؛ 

  !به حضرت محمد  نه  به حضرت عمر نازل گرديده  ميباشد و حتي چيزي است كه اصالً  عمر موجود 
پرستار  يك يار و   پوليسي دارند ميتوانند اينجا در سيماي حضرت عمر چيزي بيش ازه و شعور ماكسانيكه ش
  !اي حضرت در ثقيفهء بن ساعده روشنتر ميگرداند  و اين سيما را نقش آفريني هپيغمبر را بيابند 

شتابزده گي عجيبي براي ميراث و مؤثق شدن مرگش ؛   نيرومند حضرت محمد حتي پيش از     ـ   ياران5
جلسات ثقيفهء بن ساعده ؛ حديث كشيدن .  نظامي ميباشد  دخيل در كودتا هاي  افراد  قدرت دارند كه شبيه حاالت

انجام فيصله   سر  ؛ و» از مهاجران قريش باشد من از پيامبر شنيده ام كه خليفه بايد« اينكه  بر  حضرت عمر مبني
   رد از كنارشان  به راحتي بتوان  چيز هايي نيستند كه ؛   به  حضرت ابوبكرشطريق بيعت خود    به دادن جلسات

  .شد 
ايشان  هر دو . ر قرآن ؛  نمي توان يافت   ب؛  عمر فاروق رضي اهللا عنه  را  ـ  ظاهراً  عاشق تر از حضرت6

بدينجهت فرامين صادر ميفرمايند كه در كتابخانه هاي عالم هر چند كتاب   مي يابند و  دنيا را در قرآن مي بينند و
 قرآن صورت ما خود درين و آثار خرد بشري  كه وجود دارد ؛ از دو حالت بيرون نيست يا  مطابق قرآن است كه 

   نابود بايد و  بيدرنگ  فقطقابل نگهداري نيست ؛  لذا  همه چيز   صورت درين  مخالف قرآن  است كه   يارا داريم  و
  .شود 

  !  نابود گردد اال قرآن همه چيز بايد : دقت فرمائيد  
   پاك  بشري است ؛  از هرچه كتاب و ماحصل فكر و فرهنگ  و چون امر  حكومتي و شاهنشاهي است ؛ دنيا

 بر  آمده و كتاب هايي   باالي خدا زور  بدبختءو حتي كتاب هاي الهي  نابود ساخته ميشود ؛ چرا كه بندهميگردد 
   !!!ستغل كرده اول و جَغ ج بوده شده پائين فرستاده پيش از اين    از لوح المحفوظ كبرياييكه را
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 بكر پير و مردني احاله فرموده  به ابو مصلحتاً  براي چند صباحي رياست راكه  حضرت ؛ پيش ازين ها  اما
 شود كه  جمع آوري و  توحيد  پيرمرد فشار شديد وارد مينمايند كه قرآن بايد   سر همان بودند ؛ طاقت نياورده

   .  برده ميشوند  به آسمان باال براي اهللا تعالي ضرورت  و  پس از تدوين قرآن حضرت ابوبكر  .ميشود 
 براي آن   ؛ كه شدهء قرآن  نسخهء آماده ه و حاكم و قدر قدرت اند وخود خليففاروق اينك حضرت عمر 

يشان ده سال  و شش ماه خالفت ا.  بستر شان قرار دارد  خت وت ملت را شسته اند ؛ زير بالشت ت كتب خانه هف
مع آوري  و كتاب  جبه كالم اهللا  سال و شش ؛ 10  همين مدت طوالني يدر تمام  پر صولتي دارند ولي ومؤقفانه 

  ! تا  تكثيرش فرمايند  رسند   نميشدهء  محمد 
 نزد جهانيان ؛  قريش معناي اين حركت  مسجل  تاريخي چه  بوده  ميتواند  جز  اينكه دپلومات  پيشين و سفير 

و  قرآن  مورد نظر خود  را  هم  شانس نمي آورند موافق نيستند كرده با آنچه حضرت  ابوبكر خليفهء اول فراهم 
البد  درون ذهن حضرت  عمر كتاب اهللا حقيقي است كه وجود . ه  تدوين يا علني نموده و جانشين آن سازند ك

  .  ؟؟؟ !!! و زمين و  زمان  را  در آن موج ميزند   و  به راستي همه دانش هاي گذشته و آينده دارد
ميكرد و آن حفظ جان   كهكاري را اما عجب  اين است  كه  اين كتاب اهللا  هرگز  بيرون  نمي آيد ؛ كمترين 

 نيز انجام  نمي دهد  و  با  مرگ و  شهادت و  به خاك رفتن  ذات عمر  به خاك  حافظ و مالكش بود ؛ حضرت عمر
 شايد هم آسمان باالتر  كه در خود همان كتاب معلوم   ـ و! غالباً واپس به آسمان هفتم  :  خيلي ببخشيد . مي رود 

  !!ـ  مي رود بوده 
  رازي و ال اقل راز  داراي  اهميت درجه دوم  وجود داشته باشد ؟  درينجا  مگر نبايد

پس ديگر    در بسترش آراميده ؛   و بماند كه آمده  شبانه روز از معشوقي غافل  عاشق نميتواند  حتي يك
چه  معني دون خالفت اول ؛   و  شش ماهه  در  برابر  قرآن  م  يك  سالو  بي التفاتي  بي توجهي و  بي خبري   اين

  ؟دارد 

  نمي  به معشوق ؛ ميميرد و اماـ  اهللا كتابـ و قدر قدرت قرآن  و ذيصالح  خالصه عاشق چنان بزرگ 
   ؟ نيرويي ميتواند حل كند چه  و معما را چي كس   اين   . پردازد
. يم اجمعين فرا ميرسد   ـ پس از اين دوران حضرت عثمان و حضرت ابوسفيان رضوان اهللا تعالي  عليه7

.  است   بوده اند  به  استخبارات چي  هاي هر  زمانه معلوم تاكنون كجا اينكه حضرت ابوسفيان رضي اهللا تعالي عنه 
همه هيچ و پوچ است فقط .. ميفرمايند كه وحئ و جبريل و اهللا   بي پرده وارد صحنه ميگردند و اعالم  ولي اينك

  !بس   و  دارد ني و جهانگشايي معنا قدرت حاكمه و غارتگري جها
رده است ؛ ارادهء اهللا ه محمد  م ك لذا  اينك  نمي ريزد ؛ درخت  برگي از   بي ارادهء اهللا سبحان از آنجا كه

 به معشوق نپرداخته است ؛  اراده اهللا است و اينكه اينك  ؛ حضرت عمر فاروق علي الوصف وصله  كاست و اينك
  نيز اراده اهللا سبحان است ؛ گرچه اهللا جل ن دشمن اصلي ي محمد و قرآن و  اسالم است ؛بساط از آن ابوسفيا

محمد   به خاطر حضرت   راها آسمان)) الك لوالك لما خلقت االفالك لو(( علي شانه حسب حديث قدسي ي 
 بيشتر و   بلكه  نيست به وجود آورده بودند ولي اخيراً متوجه گشتند كه ابوسفيان  هم ثروت كمي نيست كه مصطفي 

» ! اسالما  وا« قرن هر آنچه و  هرآنكس را كه  14 قادر است كم از كم  ميخورد و  درد خداوندگاري   به بيشتر
  ! دهد  جهت و سمت و سودهن بند زند و  افسار كند و ميگويد ؛  

  .  در پايان آن  به آخر ميرسد !جريان در جنگ صفيبن و حكميت الهي
كه  به هايي پرداخته اند ..  تن فروشي و هنر فروشي  به  بيشتر  به گونهء فواحش حرفوي  اعران اينكه ش با

شاعري يك اصل   خر شدن آدميزاده گان نامحدودي انجاميده است ؛ معهذا از شعراي استثناءاً آدم مانده ؛
  : معرفتي را چنين به  نظم كشيده است 
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  ليك:    گشت   انسان  نخواهد آگهيگاو  و  خر؛  از
   كند ؛ خـر مي شود غفلت                                                            آدمي  ؛  گر انـدكي 

 
افاده »  اندكي غفلت « بدبختانه  گپ  در تاريخ  اسالم  ِ به  انحراف كشانيده شده  و  بر ضد خود  بدل گردانيده شده  ؛  با 

 سطح  حيوان  نگهداشتن  جامعه   ابوسفياني  و  معاويه اي  استراتيژي اي  جز  در ، عمري  لوژي ي اسالم  شده  نميتواند  ؛  ايدئو
 ال  و ـفـ  طور  روشن  يك  پهناي  ديگر اين  اغ2ضميمهء .  و  تودهء اسالمي  نداشته است  و  ندارد  و  نمي تواند داشته باشد  

  .ار  را  بر مال  ميگرداند  ـاستحم

 غالباً  دانشجويان بشري و در.  است فاشيسمبشري     دايرة المعارف  جهان امروز  پليد ترين و خبيث ترين  جنايت ضددر
 برهنه   فاشيزم  فاشيزم جاپاني  و چند ني ،ي فاشيزم هيتلري  ، فاشيزم موسول  پديده هايي چون جمع آنان دانشجويان مسلمان

  . مي شناسند   را و مستور ديگر
  ؟ دارد   دم  فاسيزم شاخ و  آيااما

 و همينكه صحابهء پيغمبر مؤفق  به  تسخير و فتح  ممالك شدند و  بر ايران و روم غلبه كردند اين اعتقاد (( 
در زمان بني اميه . كه سيادت مخصوص عرب است و غير از قرآن نبايد كتابي خوانده شود در آنان پديد آمد 

به قدري  در اين عقيده تند رفتند كه نسبت به ساير ملت ها همه نوع اين نظريه خيلي شايع گشت  و  

  ))  .ظلم و تعدي را جايز دانستند
   اين  فاشيزم  نيست ؛ چيست ؟ آيا
���ة ا���بعمر نامسلمانان را از ((� و تمام سكنهء شبه جزيرهء عربستان از مسلمانان  اخراج كرد

  )) تشكيل يافت
  !! بوده اند   هم ـ در عالم اسباب  انان قبايل خوس و خزرج ـ اين ناجيان محمد و اسالم نامسلم  اين  در جمع البد 

  ! نيست ؛ چيست ؟ آيا  اين فاشيزم
مگر آيا  محمد و كتاب محمد  ؛  حتي  با  اشارت و كنايتي چنين فاشيزمي را مجاز و مباح كرده بودند ؛ آيا در همين 

 با آن چه ناروايي هايي شده است ؛  مجوزي  براي  و خدا ميداند به در آمده  و سفيانقرآن كه در واقع از خانهء عثمان و اب
  چنين فاشيزم  ددمنشانه وجود  دارد ؟

  !است  » !نه خير و هرگز«  به قاطعيت  پاسخ
اب اهللا  كتكدام  با  ميگرفتند و از كدام قرآن و كتاب اهللا مجوز و الهام   به اين فاشيزم متوسل شدند ؛  پس آنان كه

  ميفرمودند ؟  توجيه  را  خود پليد   افكار اين چنين شنيع و اعمال و
مسلمان  در   نيم مليارد  يك وننگين و سنگين بدبختانه فاجعه  به  حدي  بزرگ است ؛ كه سخن تنها  بر سر عقب مانده گي 

حضرت محمد و دومين قرباني  قرآن محمد  و  در  فاجعهء عظيم ؛ خود   نيست ؛  اولين قرباني ي اين  مليون يهود14به  تناسب 
  . است  مجموع دين و دعوت محمد

  !  به اين حال افتاده ؛ ميتواند  پيشرفت و دانش و اعتال و ارتقا را  سامان دهد و متحقق سازد ؟؟يمگر داعي و دعوت
  

    قرآن و طرز جمع آوري و تدوين آن    ـ2
  

  :درين كتاب مهم خويش مي نويسد » خ تمدن اسالم تاري« جرجي زيدان محقق معتبر و مؤلف 
 عجب اين است كه چرا اين (عجبي نيست كه مسلمانان به جمع آوري و تدوين قرآن همت گماشتند (( 

چون دين و دنياي آنان  با  قرآن  ) ! سال پس از رحلت حضرت محمد به تأخير افتاد ؟20  تاهمت گماشتن
  . رآن ؛ جمع آوري و تدوين آن بود بوده است  و نخستين وسيلهء حفظ ق
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 سال از آغاز دعوت اسالم تا رحلت حضرت رسول 20چنانكه مي دانيم قرآن يكبار ظاهر نشد بلكه در مدت 
كاتبان  و هر آيه و سورهء آنرا صحابه و. بر طبق مقتضيات آيه به آيه و سوره به سوره در مكه و مدينه ظاهر شد 

 هاي پهن مانند كتف و دنده ها  يا روي ليف خرما  يا روي سنگ هاي پهن سفيد  روي تكه هاي پوست يا  استخوان
  .مي نوشتند 

 هجري رحلت نمود و قرآن يا به ترتيبي كه گفتيم نوشته شده بود و يا اينكه عده اي از 11 پيغمبر در سال 
  . در سينه حفظ داشتند  آنرا)قاريان ( مسلمانان به نام قراء 

گران در تدوين قرآن كوشش نمودند اول از همه علي بن ابي طالب ، سعد بن عبيد بن كسانيكه بيش از دي
  . نعمان ، ابودردا ، معاذ بن جبل ، زيد بن ثابت ، ابي ابن كعب و ديگران بودند 

و ابوبكر با مرتدان ) بيشترين اعراب از اسالم برگشتند ( اما پس از رحلت پيغمبر موضوع ارتداد پيش آمد 
 1200 در غزوه يمامه   به قسمي كه تنها و عده زيادي از مسلمانان در جنگ با مرتدان كشته شدندجنگ كرد 
  . تن حافظ قرآن كشته شدند 700از آن جمله  مسلمان و 

همينكه اينگونه اخبار به مدينه آمد مردم سخت دلتنگ شدند بخصوص عمر بن خطاب مرد بزرگ اسالم و 
بوبكر خواست كه به جمع آوري و تدوين قرآن فرمان دهد تا مبادا به واسطهء مسلمين بسيار نگران گشت و از ا

  .مرگ صحابه چيزي از قرآن كم  و كسر گردد 
كاري را كه پيغمبر خدا نكرده چگونه انجام دهم :   ولي ابوبكر در اجراي اين پيشنهاد تأمل نموده گفت 

   .بخصوص كه حضرت رسول درين باب چيزي نفرمودند 
  .مر به قدري اصرار  ورزيد كه باالخره ابو بكر تسليم شد و به جمع آوري قرآن دستور داد  اما  ع

 زيد بن ثابت را كه از كاتبان وحئ بود احضار و با نظر او سوره ها و آيات را كه در نزد صحابه متفرق بود 
مد ولي از سوره توبه جمع آوري كرد ؛ بعضي از سوره ها دو نسخه سه نسخه نزد اشخاص مربوط به دست مي آ

  . ابي خزيمهء انصاري موجود بود  فقط يك نسخه نزد
به هر حال به دستور ابو بكر نسخه هاي موجوده جمع آوري شد و با محفوظات ديگران توسط زيد بن ثابت 

 13سال دقيقاً  تطبيق شده  به ابوبكر تسليم كشت  و اين قرآن مدون منظم  نزد  ابوبكر ماند  تا  اينكه وئ  در 
همان مرد بزرگ ( درگذشت و قرآن مزبور از وئ به جانشينش عمر ) پس از دوسال و چهار ماه خالفت ( هجري  

آن مصحف به )  ماه بر اريكه خالفت تكيه زده بود 6 سال و 10كه ( منتقل شد و پس از قتل عمر ) اسالم و مسلمين 
  .دست حفصه دختر عمر از همسران پيغمبر افتاد 

رسيد و در زمان او ممالك اسالمي توسعه يافته مسلمانان در ) ساله 12( هجري عثمان به خالفت 23درسال 
متفرق شده بودند و بعضي از آنها نسخه هايي از ) ممالك شمال افريقا ( مصر و شام  و عراق و ايران و افريقيه 

 اهل هر شهر و كشوري  به نسخهء يم كرده بودند و از آنروه داشتند كه  به ميل خود آنرا تنظقرآن به همرا
  . مخصوص خود اعتماد  نمودند 

مثالً  اهل دمشق و حمص نسخه مكتوب مقداد ابن اسود را مي خواندند و نسخهء ابن مسعود نزد اهل كوفه 
و . مي خواندند ) مغز دل ها ( رواج داشت و اهل بصره نسخهء ابوموسي اشعري را معتبر دانسته آنرا لباب القلوب 

 آنكه قراء در ضبط و حفظ قرآن نهايت درجه كوشش داشتند ؛ معذالك در قرائت  پاره اي از سوره ها  اختالف با
  .پيدا مي شد 

 با  ديگران به آن صفحات رفت و همينكه   ارمنستان و آذربايجان پيش آمد و حذيفهء يمانيءدرين اثنا  غزوه
  :اسالمي براي عثمان نقل كرده گفت  اختالفات قراء در ممالك  از جنگ  برگشت  شرحي از
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مسلمانان را در ياب و از اين اختالف رهايي ده و پيش از اينكه مانند يهود و نصارا در بارهء كتاب خود « 
  .»اختالف پيدا كنند چاره اي بيانديش 

ر عواقب چه در آن ايام معمول بود كه هريك از قراء نسخهء خودرا معتبر و بهتر ميدانستند و البته اين كا
را نزد من ) ؟(يت مطلب شده كسي نزد حفصه فرستاد كه آن نسخه معهود ملذا عثمان متوجه اه. بدي داشت 

  . از روي آن استساخ كنم  و دو باره پس بدهم  بفرست تا
وي زيد بن ثابت و عبداهللا بن زبير و سعيد بن عاص و عبدالرحمن .   حفصه نسخه معهود را نزد عثمان فرستاد 

ارض بن هشام را دعوت كرد و به آنان گفت كه نسخه هاي موجود را با نسخه حفصه و محفوظات خود و قراء بن ع
تطبيق كنند و پس از تطبيق و مطالعه  ازآن نسخه كاملي تهيه نمايند  و در هر جا كه با نسخهء زيد بن ثابت اختالفي 

  .ش نازل شد ديدند  لغت قريش را  انتخاب نمايند چه كه قرآن به زبان قري
اين مهم را  انجام داده  و چهار قرآن ) ؟!درست بيست سال پس از وفات پيامبر (  هجري 30 آنان در سال 

 بعداً تهيه شد ؛ يكي   بصره و كوفه و شام  ارسال شد و دو نسخه هم نوشتند كه به چهار شهر مهم اسالمي يعني مكه و
مي نامند و ) امام ( ود عثمان برداشت و اين همان است كه آنرا را براي اهل مدينه نگهداشتند و يك نسخه را خ

   . عثمان ساير قرآن ها و صحف را جمع آوري كرد و فرمان داد آنرا بسوزانندسپس 
از آن به بعد نسخهء عثمان ؛ نسخه ايكه با امر و دستور عثمان جمع آوري شده بود ؛ مورد اعتماد تمام 

  .كوتاهي نسخه هاي زيادي از آن استنساخ كردند مسلمانان قرار گرفت  و در مدت 
مسعودي مؤرخ مشهور در ضمن شرح جنگ صفين ميگويد كه چون سپاهيان حضرت علي بر معاويه غلبه يافتند 

به دستور عمرو عاص قريب پنج صد قرآن را سر نيزه كرده گفتند لشكريان معاويه براي جلوگيري از شكست معاويه 
  .شما حكم  باشد كتا ب خدا  ميان ما و 

 سال طول نكشيده بود 7 مقصود از ذكر جمالت فوق آنكه از موقع تنظيم نسخه مربوط تا اين واقعه بيش از 
ولي به قدري استنساخ نسخه هاي قرآن به سرعت پيشرفت كرده  بود كه در چنان مدت كوتاهي در ميان سپاهيان 

  .معاويه پنج صد نسخه قرآن يافت ميشد 
  .بت در ميان ساير مسلمانان نسخه هاي متعدد قرآن موجود بود و به همين نس

گرچه از طرف عثمان و ساير صحابه كوشش بسياري ميشد كه تمام قرآن هاي موجود منحصراً مطابق نسخهء 
تنظيمي عثمان باشد معذالك نسخه هاي ديگري نيز پيدا مي شد كه با آن نسخه تطبيق نمي كرد و مشهور ترين آن 

  .   ؛ نسخه حضرت علي ابن ابي طالب مي باشد نسخه ها  
ان ؛ حضرت علي نخستين كسي است كه پس از رحلت پيغمبر به جمع آوري سوره هاي قرآن هبه عقيدهء شيع

  . اهل بيت منتقل گشت   به حضرت جعفر صادق و  باقي بود و پرداخت و آن نسخه در خاندان او
به خط حضرت امير نزد ابي يعلي حمزه حسيني ديدم كه در  ابن نديم در كتاب فهرست ميگويد كه قرآني 

  . اما م حسن دست به دست ميگشت ء خانواده
ديگر از قرآن هايي كه با قرآن عثمان در ترتيب سوره اختالف داشته نسخهء ابي بن كعب و عبداهللا بن 

  .مسعود مي باشد 
كه به منظور اتحاد كلمه و جلوگيري از اصراري داشتند ! ) روي مصلحت نظام ( امرا  در هر حال خلفا و 

تفرقه فقط نسخهء عثمان مورد استناد باشد و ساير نسخه ها از ميان برود و براي انجام و اجراي نقشهء خود غالب 
امراي اسالم نسخه هايي از روي نسخهء عثمان مي نوشتند و در مسجد ها ميگذاردند تا مسلمانان بدان مراجعه 

ا تصحيح  نمايند و چه بسا به فرمان اميري ده ها و صد ها مصحف مي نوشتند و در شهر ها و كرده نسخه هاي خود ر
  .ممالك اسالمي پخش ميكردند و اين عمل را يكنوع وسيله بسط  نفوذ و قدرت ميدانستند 
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مالك مثالً حجاج  والي كوفه نخستين اميري بود كه نسخه هايي از قرآن عثمان را تهيه كرده و به شهر ها و م
عبدالعزيز بن مروان والي مصر اين اقدام حجاج را . اسالمي فرستاد و از آنجمله نسخه هايي به مصر ارسال داشت  
كار حجاج به جايي رسيده كه در قلمروِ من قرآن «  :مخالف خودمختاري خود دانسته خشمناك گشت و چنين گفت 

  .))..» ! ميفرستد ؟

  !چنين كج و پيچ هايي داشته است ؟ هم » لو ح المحفوظ « دهليز  ؛ بدينگونه كه مي بينيم 
 سواد و خط و كتابت درين زمان در چه حد بود  و سطح شعور جامعه شناسي و دنيا شناسي و ء اينكه درجه

 شان چه نيات و اغراض و غرايز و شهواتجهانشناسي در اعراب چادر نشين چه معياري داشت و از همه مهمتر 
قرآن چه بايد مي بود و چه ميتوانست باشد و باالخره چه  تعيين ميكند كه پشت پردهمل بود ؛ با ساير عوا

   .چيزي از آن باقي ماند و چقدر در آن كاست و افزود به عمل آمد 
 حافظ قرآن كه تنها در يك جنك كشته شدند ؛ آيا همه همين چيز ها را در حافظه داشتند يا فرقي 700آن 
  داشت ؟

ها و صحف سوختانده شده فقط  همين جمالت و معاني تكرار شده بود يا آن ها چيز هاي  اينكه در قرآن 
  بهتر و بد تري را  هم در بر داشتند ؟

و اينكه در نسخه هاي نسوخته كه احتماالً روزي از جايي سر در خواهد آورد ؛ چيز متفاوتي هست يانه ؛ هنوز 
  .معلوم نيست 

 كه مرد بزرگ اسالم و مسلمانانين است كه حضرت عمر بن خطاب  ولي يك سؤال بزرگ و بيحد بزرگ ا
وقتي قرآن تهيه شده به . قرآني را با آن اصرار باالي خليفهء اول ابوبكر آماده كرد و آن خليفه به زودي مرد 

 سال و نيم خالفت پر بركت و نيكو نام خود  ؛ 10 افتاد حتي طئ بزرگ اسالم و مسلميندست مبارك خود اين 
  !نسخهء دومي هم  از اين قرآن استنساخ نكرد و به مراكز مهم مسلمين نفرستاد ؟

 او را  از اين كار باز داشت تا آنكه كشته شد چه قدرت و ابر قدرت و چه نقشه و پالن عظيم و خطيرآيا 
  و آن نسخهء يگانه  به دست حضرت بي بي حفصه رسيد ؟؟؟
رامون همخوابه شدن حضرت محمد با ماريه قبطيه كنيز  بي بي حفصه همان زن حضرت محمد است كه پي

اهدايي مقوقس حاكم مصر ؛ محشري را در خاندان نبي بر پا كرد تا باالخره خود حضرت اهللا تبارك و تعالي به 
را فرستاده  به حفصه و عايشه ) نسخهء عثمان 66سورهء ( » التحريم « پشتيباني از پيغمبر خود  برخاست و سورهء 

  . داد كه اگر خاموش نمي شويد پيغمبر طالق تان مي دهد و آنگاه اهللا زنان بهتر از شما به وي مي بخشد اخطار
عايشه نيز با  اينكه زن محبوب پيامبر بود ؛  پس از يك سفر جنگي شبي با جواني به نام صفوان در بيابان ماند 

. مردم مدينه در نهايت درجه بدنام و متهم شد و فردايش سوار بر پشت آن جوان به اقامتگاه پيغمبر آمد و نزد 
تصديق نمود و »   سورهء النور13 و 12 ، 11آيت هاي «بازهم  اهللا تعالي پا در مياني كرد و بيگناهي اش را توسط 

كفته بود كه با طالق دادن عايشه ؛ خود را  از اين بدنامي وخيم  ) ص( به محمد  ؛ علي اما چون قبل از نزول آيه ها 
 و   را با علي راه  انداخت ؛  در حاليكه خودش هم سوار بر شتر نيزهجنگ جملجات دهد ؛ عايشه روي همين عقده ن

  .هم از همينجا مي آيد » ) شتر(جنگ جمل « اصطالح . تير مي انداخت 
يند مرد ميگو. و اما در مورد حضرت عثمان موضوع از اين قرار است كه ايشان از قبيلهء نيرومند اموي بودند 

معاويه بن چون در زمان اقتدار خود ؛ .  بود زيركيضعيفي بودند ولي به نظر مي آيد كه ضعف شان از 
ابوسفيان را به واليت ستراتيژيك شام گماشتند و ساير امويان سياستمدار و كاركشته را نيز در مهره هاي 

رت  به  امويان  و امپراتوري صد ساله كليدي خالفت جابجا فرمودند كه باالخره  منجر  به انتقال كامل قد

   .آن ها شد
  :مروزي مؤرخ مشهور مي نويسد كه 
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  :تاريخ آن خط عربي و 

. در آثار باقيمانده از اعراب حجاز چيزي در دست نيست كه برخط و سواد داشتن آنان داللت كند 
درصورتيكه از عرب هاي مقيم شمال و جنوب حجاز آثار كتابت  بسيار موجود مي باشد ؛ مشهور ترين آن اعراب 

خط شان نبطي بود و هنوز آثار كتبي آنان يمن هستند كه با حروف مسند مي نويشتند و ديگر نبطي هاي شمال كه 
علت بيسواد بودن مردم حجاز آن بوده كه آنان  با  اعراب مصر زنده . در نواحي حوران و بلقا موجود مي باشد 

از آنرو تا كمي پيش از اسالم كتابت در . گاني صحرانشيني داشتند و خواندن و نوشتن از عادات مردم شهري است 
  . مول نبوده است ميان مردم حجاز مع

اما بعضي از مردم حجاز كه كمي پيش از اسالم  به عراق و شام مي رفتند با اخالق شهر نشيني آشنا  مي 
گشتند و به استعاره نوشتن را  از عراقيان  و شاميان  فرا مي گرفتند و همين كه به حجاز  مي آمدند  عربي  را  با  

 نوشتند  و خط سرياني و نبطي  پس از فتوحات اسالم  نيز ميان اعراب حروف  نبطي يا  سرياني و يا عبراني  مي
  .پديد آمد و از سرياني خط كوفي پيدا شد ) دارج ( باقي ماند  و  تدريجاً  از خط نبطي خط نسخ 

 خط كوفي در ابتدا به خط حيري مشهور بود و آنرا به شهر حيره  از شهر هاي عراق نسبت مي دادند و بعد 
و اين مي . لمانان در نزديكي حيره ؛ شهر كوفه را ساختند  شهرت خط حيري به خط كوفي تبديل يافت ها كه مس

) سطرنجيلي ( رساندكه سرياني هاي مقيم عراق خط خود را با چند قلم مي نوشتند كه از جمله خط مشهور به 
  .مخصوص كتابت تورات و انجيل بوده است 

را از سرياني اقتباس كردند و يكي از وسايل ) سطرنجيلي(ين خط  عرب ها در قرن اول پيش از اسالم ا
نهضت آنان همين خط بوده است و بعداً خط كوفي از همان خط پديد آمد و هردو خط از هر جهت بهم شبيه 

  .هستند 
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مؤرخين در بارهء شهري كه خط از آنجا به حجاز آمده اختالف نظر دارند و به قول مشهور خط سرياني از 
ديمي انبار به حجاز آمده است به اينقرار كه مردي به نام بشر بن ملك كندي برادر اكيدر بن عبدالملك شهر ق

 آن خط را  در شهر انبار آموخت  و از آنجا  به  مكه آمده  صهبا  دختر حرب ابن اميه دو%N ا�79'لفرمانرواي 
مردم قريش نوشتن خط سرياني را  از داماد خود را تزويج كرد و عده اي از ) پدر معاويه ( يعني خواهر ابو سفيان 

آموختند و هنگامي كه اسالم  پديد آمد  بسياري از طايفهء قريش مقيم  مكه خواندن و ) بشر بن عبدالملك ( 
  .نوشتن مي دانستند تا آنجا كه پاره اي گمان كردند سفيان بن اميه اول كس بود كه خط سرياني را به حجاز آورد 

آنچه مسلم است آنست كه عرب ها  در سفر هاي بازرگاني كه به شام  مي رفتند خط نبطي را و در هر حال 
از مردم حوران آموختند و كمي پيش از هجرت خط كوفي را  از عراق فرا گرفتند و هر  دو خط بعد از اسالم ميان 

ي بردند يعني همانطور كه آنان شايع بود و احتمال كلي مي رود كه بعد از اسالم نيز هر دو خط را به كار م
سرياني ها خط سطرنجيلي را در تحرير تورات و انجيل استعمال مي كردند ؛ مسلمانان هم خط كوفي را براي 
نوشتن قرآن و مسايل ديني تخصيص دادند و خط نبطي را در نوشتن نامه هاي رسمي و عادي معمول داشتند و 

 شكل باهم شبيه هستند در خط سرياني و كوفي هردو چنين عالوه بر اينكه خط كوفي و خط سطرنجيلي از حيث
چنانكه در اوايل اسالم مخصوصاً  در . معمول است كه اگر الف ممدود در وسط كلمه واقع شود از كتابت مي افتد 

  . مينوشتند  ظلمين و با جاي ظالمينكتبتحرير قرآن اين قاعده كامالً  مراعات مي شده و به جاي كتاب 
ه اسالم آمد عرب هاي حجاز با نوشتن آشنا بودند ولي عدهء كمي از آنان نوشتن مي توانستند و باري همينك

  :آنان  نيز از بزرگان صحابه بودند از اينقرار 
علي ابن ابي طالب ، عمر بي خطاب ، طلحه بن عبيداهللا ، عثمان و ابان فرزندان سعيد بن خالد بن حذيفه ، 

 عمرو بن عبد شمس ، عالء بن حضرمي ، ابوسلمه بن عبداالشهل ، عبداهللا بن سعد يزيد بن ابو سفيان ، حاطب ابن
  .بن ابي صرح ، حويطب بن عبدالعزي ، ابو سفيان بن حرب ، پسرش معاويه ، جهيم ابن صلت ابن مخرمه 

 پس از آن عدهء ديگري از اينان نوشتن آموختند ؛ در زمان خلفاي راشدين متصدي دفتر شدند و نامه هاي
  .خلفا را نوشتند و قرآن را كتابت كردند 

مشهور ترين قرآن نويس زمان بني .  در زمان خلفاي راشدين و بني اميه قرآن را به خط كوفي مي نوشتند 
به عالوه خط كوفي را به چهار قسم مي نگاشته . اميه مردي بوده كه قطبه نام داشته و خيلي خوش خط بوده است 

  .است 
رآن نويس بني اميه بوده در اوايل حكومت عباسيان خطاط ديگري به نام ضحاك بن  پس از قطبه كه ق

عجالن پيدا شد و چيزي بر چهار خط قطبه افزود ، پس از او اسحق بن عماد و ديگران نيز چيز هايي اضافه كردند تا 
  :آنكه در اوايل دولت عباسي دازده رقم خط معمول شد از اين قرار 

 ـ 7 ـ قلم زنبد 6 ـ قلم ثالثين  5 ـ قلم اسطور ماركبير  4 ـ قلم ديباج 3 قلم سجالت  ـ2 ـ قلم جليل   1 
  . ـ قلم حرفاج 12ــ قلم قصص 11 ـ  قلم عمود 10 ـ قلم مدمرات 9 ـ قلم حرم 8قلم مفتح  

 سپس در زمان مأمون نويسنده گان در نيكو ساختن خط به مسابقه پرداختند و چندين قلم ديگر به نام قلم
و قلم اخير را از آنرو  رياسي مي گفتند كه مخترع آن فضل بن . مرصع ؛ قلم غبار الحيله  و قلم رياسي پديد آمد 

  .  شكل در آمد 20سهل ابن ذو رياستين بوده  و در نتيجه خط كوفي  به 
 تا آنكه اما خط نبطي يا نسخ  به همان شكل سابق در ميان مردم  و  براي تحريرات غير رسمي معمول بود 

 هجري با  نبوغ خود خط نسخ را  به صورت نيكويي در آورد و آنرا 328ابن مقله خطاط مشهور متوفي به سال 
و ابن مقله ... جزء خطوط رسمي دولتي قرار داد و خطي كه امروز معمول است همان خط اصلي ابن مقله ميباشد 

سپس به مرور زمان خط نسخ فروعي پيدا .... ساخت اصالحاتي در خط نسخ نمود و آنرا براي نوشتن قرآن مناسب 
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كرد و به طور كلي خط نسخ و كوفي در كتابت عربي معمول گشت و هر كدام از آن شاخه هايي داشت كه در قرن 
  : هفتم هجري مشهور ترين آن به  قرار زير است 
 ....ثلث ـ نسخ ـ ريحاني ـ تعليقي ـ  رقاع 

 

  :حركات 
سالم  سينه به سينه و دهان به دهان نقل مي شد و بدين ترتيب در قرائت آن اختالف قرآن در آغاز پيدايش ا

مهمي روي نمي داد تا اينكه قرآن را جمع آوري كردند و عدهء مسلمانان زياد شد ؛ قرآن مدون نيز به  همان 
 مي گذاريحركت و نقطه تناسب افزوني يافت  و تا نيمهء دوم قرن اول هجرت مسلمانان قرآن را  بدون 

  .خواندند و مي نوشتند 
 هجري واضع علم 96 و اول كسيكه حركات را در تحرير عربي معمول ساخت ابواالسود دوئلي متوفي بسال 

نحو زبان عرب است كه به وسيلهء نقطه گذاري براي كلمات عربي حركات تعيين نمود و از آنرو  پاره اي از 
در صورتيكه وئ نقطه را براي تشخيص اسم و .  گذاري را اختراع كرد مؤرخين گمان كرده اند كه ابواالسود نقطه

  .فعل و حرف از يكديگر مقرر داشت ؛  نه براي اينكه  به وسيلهء نقطه يا  و تا  و جيم  و جا را  از يكديگر تميز  بدهند 
چه كه آنان  . ارجح آنست كه ابو االسود حركات را از كلداني ها يا سرياني هاي همسايه عراق گرفته است

 كه كتببراي تشخيص اسم و فعل و حرف از يكديگر  باال و پائين كلمات نقطه هايي مي گذاردند ؛  مثالً كلمهء 
معلوم نبود جمع كتاب و يا فعل ماضي و يا فعل مجهول است  به وسيلهء نقطه گذاري اسم  يا  فعل بودن آن مشحص 

  .مي شد 
در وسط كلمه ميگذاشت كه به جاي حركت استعمال ميشد و كم كم  وكمي پيش ازآن يعقوب رهاوي نقاطي 

آن نقطه ها به شكل دو نقطه در آمد و حركات سه گانه به وسيلهء آن تعيين مي شد و هنوز هم كلدانيان آن طرز 
ان بنابر اين احتمال قوي ميرود كه ابواالسود هم اين نقطه گذاري را از كلداني. نقطه گذاري را معمول ميدارند 

  :گرفته باشد بخصوص كه داستان زير نيز اين احتمال را تائيد ميكند 
هنگامي كه ابواالسود به فكر نقطه گذاري افتاد محرر خود را گفت موقع نوشتن كلمات به دهان من نگاه  « 

ار و هرگاه كن ؛ اگر دهانم را گشودم  نقطه را باالي حرف بگذار و اگر دهانم را جمع كردم  نقطه را ميان حرف بگذ
و از قرار معلوم  عرب ها پس از ابواالسود  به » دهانم را به طرف پائين متوجه ساختم نقطه را زير حرف بنويس 

همان ترتيب نقطه گذاري مي كردند يعني حركات را به وسيلهء نقطه تعيين مي نمودند و ظاهراً نقطه را با رنگ 
  .ديگر مي نوشتند 

ن بسيار قديمي ديديم كه به همان طريق روي تكه هاي بزرگ پوست نوشته شده  ما در كتابخانه سلطنتي قرآ
بود باين قسم كه متن قرآن را با مركب سياه و نقطه هارا با  قرمز نگاشته اند  و همانطور كه ابواالسود گفته نقطهء 

 كوفي نوشته شده  در قرآن مذكور كه به خط. باال فتحه ، نقطهء پائين كسره و نقطه ميان عالمت ضمه مي باشد 
  .جامع عمرو بن عاص نزديك شهر قاهره بدست آمده و از قديمي ترين قرآن هاي جهان مي باشد 

  :نقطه گذاري 
خطي را كه عرب ها  از سرياني ها و نبطي ها گرفتند بدون نقطه بوده است و تاكنون خط سرياني نقطه 

به اين معني كه پس . انجام  دادند همين نقطه گذاري بود ندارد و يكي از اصالحاتي كه عرب ها  در خط اقتباسي 
بازهم  در قرائت قرآن وغيره مشكالتي پيش مي آمد ؛ چون مسلمانان غير عرب ) بوسيله نقطه ( از تعيين حركات 

  . لذا در صدد رفع اشكال برآمدند . تشخيص بدهند )  ث – ب – ش - س– ح -ج( نمي توانستند حروف متشابه را 
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  :خلكان مي گويد  ابن 
حجاج كه اين آشفته « :   اول كس كه به فكر اين كار افتاد  ؛ حجاج والي عراق بود ؛  اينك گفتهء ابن خلكان 

گي را ديد  به كاتبان خود گفت روي حروف متشابه  عالماتي بگذاريد كه خواندن آن آسان شود و از قرار مذكور 
ا براي تشخيص حركات در نوشتن نامه هاي رسمي معمول نمود ولي شخصي به نام نصر بن عاصم ابتدا نقطه ها ر

  »   .چون باز هم اشتباهات رخ  ميداد  نقطه گذاري حروف  بر نقطه گذاري حركات  افزوده شد 
گرچه درعبارت ابن خلكان هم يك نوع پيچيد گي ديده ميشود كه فرق ميا ن نقطه گزاري براي حركات و 

 نكرده است و تصور نميرود كه نقطه گذاري براي حركات مقصود بوده زيرا آن نقطه نقطه گذاري حروف را تعيين
  . گذاري رفع اشكال نمي كرده است 

و از قرار معلوم نقطه گذاري زمان حجاج براي تشخيص حروف متشابه بوده است و نصر بن عا صم در ابتدا 
چنا نكه تاكنون هم  . ف متشابه را نقطه گذاردند پاره اي از حروف متشابه را نقطه مي گذارده است و تدريجا حرو

  .مينا مند » اعجام « معمول مي با شد و اين همان نقطه گذاري است كه آنرا 
» پا پيروس« ما خود ؛ در نما يشگاه خط در كتابخانهء سلطنتي ؛ مكتوبي به زبان عربي ديديـم كه روي تكهء 

ولي فقط با ء . راي نقطه گذاري از نظر اعجا م ؛ نه حركات مي با شد   هجري نگا شته شده و دا91بتا ريخ ) بردي ( 
 نو شته شده است  و ...و ياء و تاء را نقطه گذارده اند و نقطهء روي شين سه نقطه روي يك خط مسا وي به اينقسم 

  .سا ير حروف نقطه ند ارد 
ا ي كوچكي از پوست نگا شته شده و  همين قسم در نمايشگاه مزبور اوراقي از قرآن ديديم كه روي  تيكه ه

را با مركب سياه نوشته اند وعجب اينكه در آن نمايشگاه خطوط كهنه ديده  شد كه با  نقطه و ) اعجام(نقطه هاي 
  .حركات تحرير يافته  و خطوط تازه اي بود كه بدون نقطه  و حركات نوشته بوده اند 

ا از اواسط قرن اول هجري هم نقطه گذاري و هم حركات  از مطالعهء اين مطالب چنين بر مي آيد كه عر به
 داشتند و فقط در اكراهرا در نوشته هاي خود بكار مي بردند ولي تا ممكن بود از نقطه گذاري و تحرير حركات 

موارد خا صي ما نند كتابت قرآن و امثال آن كه دقت و توجه خا صي ضرورت داشت  به  نقطه گذاري و تحرير 
  . ي زدند و در غير آنصورت اقدام  نمي كردند حركات دست م

بخصوص اگر نامه را براي دانشمندي مي نوشتند و اطمينان داشتند كه خواننده به نقطه و حركت احتياجي 
  .ندارد ؛ و در هرحا ل از نقطه گذاري و نوشتن حركات خوششان نمي آمد 

  :شان دادند ؛ عبد اهللا گفت  چنانكه مشهوراست هنگامي خط خوبي را به عبداهللا بن طاهر ن
  .   واقعا نيكو نوشته اما حيف كه زياد نقطه گذارده ا ست 

از جمله گفتارها ي مشهور عرب دربارهء خط يكي هم اين است كه مي گويند  نقطه گذاري زياد عالمت بد 
  . مي با شد ) گيرنده نامه(گما ني نويسنده  از مخاطب 

ازآنجمله موقعي متوكل به يكي از مأمورين خود . ي مي شده است گاه هم نقطه گذاري مو جب زيان كل
ذمياني را كه در قلمرو تو : ترجمه » ان احص من قبلك من الذميين و عرفنا بمبلغ عددهم « : چنين نگا شته بود 

  .و شمارهء آنا ن را به ما بنويس ) احصاء كن ( هستند بشمار 
نوشت و معناي كلمه بجاي ) اخص ( ي كلمهء احص ا ضافه كرده آنرا  اما نويسندهء نامه اشتباهاً نقطه اي باال

  . از آب درآمد ) اخته كن ( سرشما ري كن 
فرماندار پس از دريافت نامه تما م ذمي هاي منطقهء خود را  اخته كرد و همهء آنان جز دو نفر شا ن 

ء و خاء سبب  قتل عده اي  بي گنا ه درنتيجهء آن شكنجه هالك شدند و يك اشتباه نويسنده در نقطه گذاري حا
  .گشت 
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 چون در دورهء تمدن اسالم  نو يسنده گان گاه با  نقطه و گاه  بي نقطه مي نوشتند  و غا لباً نقطه  
نميگذاردند لذا در نام  بسيا ري از اماكن و كلمات غير مأنوس و  همانند اشتباهاتي روي داده است ؛ معموالً 

گاري نقطه ها را حذف مي كردند و در كتاب هاي علمي مقيد به نقطه بودند ؛ فقط مردمان اديب در نامه ن
خوشنويسي را در مكاتبات مي پسنديدند و مقيد بودند مطالب را سربسته و به طور اشاره با خط نيگو بنويسند و 

  .توضيح كلمات و حروف را يك نوع قصور ادبي فرض ميكردند 
 و چرم مطالب را نوشته و طومار ميكردند و همينكه ابو العباس سفاح به تا  اواخر امويان روي پوست نازك

خالفت رسيد خالد ابن برمك را به وزارت خود برگزيد و خالد دفتر هاي دولتي را از صورت بسته بندي بصورت 
كتاب درآورد و تا زمان جعفر برمكي به شكل كتاب چرمي جمع آوري مي شد ولي جعفر وزير هارون كاغذ را 
معمول كرد و از آن به بعد ؛ هم روي كاغذ و هم روي پوست مي نوشتند و تا مدتي پوست و چرم و كاغذ چيني و 
تهامي و خراساني وغيره در ميان مسلمانان بكار مي رفت و نوشته ها غالباً به شكل دفتر و يا كتابچه بود و پاره اي 

  .يكردند و تمام تحريرات فارابي روي رقعه بود تحرير م) رقعه(از نويسنده گان روي تكه هاي كوچك كاغذ 
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ولي  از آنجا  كه  ابزار آن  كلمات  .    منشعب  مي شود  شعر  استعداد  ممتاز  بشري  است  كه  اساساً  از ملكات  هنري  او
بدينجهت شعر  وسيعترين جوالنگاه را .  و جمالت است ؛  مانند چيزي كما بيش مفت و  رايگان  در اختيار  همه  قرار  دارد  

در صحبت هاي روزانه اغلب  .  تقريباً  همه مردم  امكان دارند شعر بگويند.   داراست  و ميتوان گفت توده اي ترين هنر است 
خيلي شعر  تبارز ميكند ؛  منتها  از اينكه  تحت  ضوابط قرار دادي  نمي آيد و گوينده  به شعر  بودن آن آگاهي  و  عالقه  ندارد 

  .؛  بي تفاوت  از كنارش  رد ؛ ميشود  
اده گان فراواني  به شمول  دختران  و  در گذشته از ميان هيأت هاي حاكمهء اجتماع  شاهان  و شاهزاده گان  و خانز

  .زنان  شعر  ميسروده  اند  و  در اين  هنر  به  مهارت  و  دقت  و  لطافت  كالم  بااليي  رسيده  بودند  
اما حساب  شاعران حرفه اي  طوري  بوده  كه  از  رهگذر  عرضه  شعر  و هنر سخن  ارتزاق  ميكرده  و حتي  به  امتيازات 

  .مسلماً  در چنين حالت  است كه  شعر كاال  ميشود  و  حسب  تقاضاي خريدار  توليد  ميگردد  .  يي  ميرسيده اند  بلند  باال
 و  خريداران  شعر  هم  از  نظر  بضاعت  مالي  و  توان  صله دادن ؛ طبقات  حاكمه و  صاحب امتياز  و  به درجهء اول  

آنان  ندرتاً   به  خاطر احساسات  هنر  پرورانه  و  زيبايي شناسانه  شعر  مي خرند  و .  استند شاهان  و  خلفا و  خانان  و  اربابان  
آنان در غم  نياز هنري  و  استغناي .  فيصد  سرمايه گذاري شان  در اين  زمينه  ؛ معطوف  به  توده هاي مردم عوام است 99

 مدد  شعر  ؛ خود  و  مقامات  و  امتيازت  خويش  را آرايش  و  پيرايش احساس  زيبايي شناسانهء مردم  نيز  نيستند  بلكه  به 
  ! كرده  براي  محكومان  و  مظلومان   قابل  قبول  و  واجب االطاعه  ميگردانند 

  بدينگونه  شعر ظريفترين  و  زيبا ترين  و  به  همان  درجه  برا  ترين  سالح  حاكمان  و  اهل  دولت  و  ثروت  و  مكنت
  .ميشود  

چنين است  كه  شعر  مدح  و  مداحي از لحاظ حجم  و  اندازه  بيشترين  و سرسام آور ترين  بخش اشعار گذشته  در 
شعر انتقادي  و اعتراضي  و  نفريني  هم   معكوساً  شعري  مربوط  به  عرضه  و  تقاضا ست  و كمتر  كسي  .  مشرق زمين  است  

  .   طور حرفوي   به  چنين  شعر  و  شاعري   پرداخته  و  در آن   مداومت   ميكند  بدون  توجه   به  بازار  
 شبه جزيرهء عربستان  و مردم آن  از قديم االيام  ؛  در  برخورد  با  شعر و  شاعر  نسبت  به  ساير  ملل شرق  ؛  امتيازاتي 

خيلي  ژرف و دقيق  به  اين » تمدن اسالم « ان  در كتاب  تاريخ  جرجي  زيد. برازنده  و  تقريباً  منحصر  به فردي  داشته اند 
  :مورد  مي پردازد  
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���ة مقدمه راجع به �   : و مردم آنالعرب
 

���ة (( �مردمش زراعت نميدانند ؛ چون زمين شان .  زياد است  كوه آن  و صحرا سرزمين كم آبي است كه   العرب
  باير خويش  و محيط خشك  مقتضيات  عرب ها هم مطابق  .  تابع محيط خود استهر بشري طبعاً پرورده و  باير ميباشد و
 بر   صحرانشيني  ؛ از آنرو  زنده گي بسر مي بردند  چراگاه  براي پيدا كردن و كوچ نشيني  غارتگري  به  را   زنده گي خود

  . شهر نشيني در ميان آنان فايق آمد 
 بود ؛  بر سر دام ها  با    به احتياجات آنها كم  نسبت و چون دام آنان شدند    به دام پروري مشغول بيش از هر چيز
جنگ داخلي آنان را به كوچ كردن از اين . پرداختند و اين زد و خورد به جنگ داخلي منتهي گرديد  يكديگر به زد و خورد 

  .نگرفته در حركت افتادند   شب و روز آرام  ي كه قسم  به مجبور ساخت  به آن سرزمين  و از اين سرزمين  به آن بيابان  بيابان
و .  براي راهيابي خود استفاده كردند   چون هواي آنان صاف و آسمان شان روشن بود از ستاره ها و حركات ستاره ها

 و از    شدند بيرون آوردن آنها  از پناهگاه ها محتاج وسيله جهت يافتن آنها  و  به پيدا كردن  براي دنبال كردن دشمنان خويش
و نيز وضع زنده گي صحراگردي آنان را وادار ميساخت كه خود را  از گزند باد و   يافتند   مهارتجاي پاآن رو در شناختن 

 تا ريزش باران و وزش باد را پيشا پيش بدانند و اين همان است كه در   هواشناسي پرداختند  به باران نگاهدارند و به آنجهت
  . شهرت يافته بود ) يا هواشناسي = انواء ( ميان عرب ها به 

جنگجويي آنانرا به دسته بندي وادار مي ساخت و الزمهء دسته بندي آن بود كه نسب و تيرهء يكديگر را تميز دهند و 
 و معالجهء بيماري آن   و نگاهداري آن  لذا در پرورش اسپ  ضروري است چون اسپ و اسلحه براي جنگجويي و كوچ نشيني

  .نبودند در اسلحه سازي كاري از پيش نبردند  شهر نشين  اما چون . شدند ماهر 
 برادر كلدانيان و بابليان و فنيقيان و ساير اقوام متمدن هستند و مانند آنان خردمند و هوشيار بودند و اگر در  عرب ها

در ) عرب ها ( متمدن ميشدند اما آنها ) تبعايه (درهء فرات يا درهء نيل جا داشتند مانند آنان يا مانند همسايگان خودشان 
  .بود  و آسمان آن درخشان   صاف  صحراي خشكي اقامت داشتند كه هواي آن

 لذا ذهن روشن پيدا كردند و قريحهء آنان به سرائيدن شعر گرائيد و به وسيلهء شعر احساسات و عواطف خود را شرح 
قوهء بيان آنان محكم شد و در . ايع مهم زنده گي خويش را بيان نمودند  تبار و نژاد خود را ذكر كردند و يا وق دادند و يا

 بر يكديگر   ، افتخار ، آشتي  جنگ  به  را   مردان را  بر انگيختند  و  يا آنان  بوسيلهء خطبه  همت و سرائيدن خطبه ماهر گشتند 
  . تنفر از يكديگر دعوت كردند  يا  و 

 كه در  نداشتند از همسايگان خود و طبيعت   شده در كورهء آزمون هاي زنده گي  هوش و خرد چنين پخته اگر عرب ها
  . يكنواخت مانده اند  سال پيش تا كنون  از صد ها   چه آنان  هستند ؛ جلو نمي افتادند گوشهء غربي درياي سرخ

 همين كه عرب ها شهر نشين چه. عرب هاي پيش از اسالم مانند يونانيان در دورهء ناداني و روز هاي هومر مي باشند 
  .شدند مانند يونانيان در همه چيز پيش رفتند 

غيب گويي از گذشته و ( ولي عرب نيز مثل اقوام بزرگ معاصر خود از اعتقاد به پاره اي موهومات مانند كهانه و عرافه 
اشتياق   طبعاً   چه انسان . هايي نيافتند ر  تعبير خواب  و  پرنده گان   پرواز و  دانستن آهنگ  بد  و خوب و  فالگيري) آينده 

 و   مي شود  متوسل به اوهام   محروم ميماندوسايل عادي براي كشف آنو چون از   بداند   را  وقايع  علل و جهات  دارد كه 
  . شد   زياد  عرب  در ميان  مانند آن و و عراف  بهمين جهت كاهن 

  

 :مقام و منزلت شعر 
ا ترغيب ميكردند كه شعر نيكو بسرايند چه شاعر در ميان عرب ها  پناه شرف و ناموس و راوي عرب ها جوانان خود ر

 پيدا مي شد  ترجيح مي دادند و همينكه در قبيله اي شاعري) شواليه(  بر پهلوان  چه بسا كه شاعر را و بود  اخبار و آثار آنان 
سپس مجالس مهماني و جشن ترتيب مي دادند و . مي گفتند  تبريك   قبيله شاعر را  مباركباد آن قبيله رفته و قبايل ديگر به

كه   بودند   معتقد  و جوانان مشغول خدمت گذاري مي شدند ؛ چه  ساز وآواز پذيرايي ميكردند  با مي گستردند و زنان خوانها 
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در واقع آنچه .   مي دارد   جاودان  را ها مي سازد و آثار آن  بلند را  نام آنان  و  مي كند  و ناموس قبيله دفاع شاعر از شرف 
  .... وسيلهء اشعار است   به همانا باقي مانده   اخالق زمان جاهليت  و و علوم  كه از اخبار و آداب 

 طال   با آب را  شعراي خود  قصيده از اشعار قديم   هفت كه  احترام مي گذاردند  شاعري را به قدري شعر و عرب ها 
  .يا مذهبات ميگفتند ) سبعه (  كه  معلقات   همان است  اين و كعبه آويختند   پرده هاي   در  و آنرا نوشته مصري    پارچهء روي 

  .  شاعر باقي مانده است 49كه از   قصيده است 49زبدهء اشعار جاهليت 
 شعر   كه  چه بسا و أثر مي شوند بليغ مت  چنين مردمي طبعاً  از سخنان  و  هستند  فطرتاً ؟ خيال پرور و اهل حماسه عربها 
 بيم داشتند و به  ؛ از آنرو عرب ها  از هجو شاعران  يا  از جنگ باز مي داشته است   بر مي انگيخته  جنگ  به  را يك فرد آنان

  . مدح آنان فخر مي كردند 
 از مداخله در كار  ي شد شاعر گرفتار م  به حكميت ميان دو  تحت همين تأثير بوده است و هرگاه كه حتي عمر نيز

 سه  با  و موقعي  . فصل قضيه مامور مينمود   براي حل و  مانند او و  ثابت   بن مثل حسان  و كساني را  امتناع ميداشت شاعران 
بيم   به قدري عرب ها  از هجو شاعر  و. كه بر ضد مسلمانان چيزي نگويد   خريداري كرد   شاعر را  زبان حطيه هزار درهم

  .  مي گرفتند   تعرض عهد و پيمان  عدم براي  وئ   از شتند كهدا
عرب ها مي كوشيدند كه شاعران آنها را مدح گويند چه هركس كه مدح ميشد ؛ قدر و منزلتش باال مي رفت و اگر 

شي اكبر از وي در  پس از مديحه گفتن اع چنانكه دختران ملحق.  شوهر ميرفتند  به  شاعر   پس از مدح  به خانه داشت دختراني
 باعث شهرت وئ گشته خواستگاران دنبال   شوهر رفتند زيرا قصيدهء اعشي كه در مدح اكبر گفته بود سوق عكاظ ؛ فوري به

   . دخترانش آمدند
 مسكين دارمي از شعراي مشهور  . بود   در مانده و در فروش آن  خريده   سياه  رو سري موقع ديگر شخصي مقداري

يبايي زن شعري سرود كه رو سري سياه  بر سر داشته است  و  همين اشعار دارمي سبب شد كه زنان عرب عرب در وصف ز
  .  رهايي يافت   شعر شاعرءوسيله  به   از كسادي  او و  تاجر را خريدند  روسريي سياه

   : ترجمهء شعر مسكين
  »بر سر  زاهد آورده اي  باليي   بكو  به آن  زن  زيباي  نمكين  با  اين  رو سري سياه چه« 
  ؛   بيچاره زاهد جامهء خود را باال زده آمادهء نماز بود« 

   ))»اما  همينكه روسري سياه تو را ديد نتوانست از در مسجد  درون برود 
  : و اما  برخورد  قرآن  در  برابر  شعر  و  شاعر  بر عكس  اين عاليق  و  احترامات ميباشد  ؛  توجه  فرمائيد 

 

    
 =ٌ#4ِi% ْ��ٌنEُِذْآٌ� َو 	nِإْن ُهَ" ِإ� )ُ�َ p5ِ4َ7�َ 	%ََو �َ�ْq*ُ: ا�	7َ,ْn$
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جز ارشاد و قرآن مبين ؛ همچو چيزها  شعر نياموختيم و در خور وى ] محمد[ به او] ما[و  
  ) ـ ياسين69( نمي باشد
*  

  ) ـ الصافات36 (	ِ
ٍ� %7ُ9ْn"ٍن َوَ�ُ>"ُ�"َن َأn7vِ	 َ�َ�	ِرُآ"ا �ِ�َ;7َ�ِ	 ِ�َ*
 خدادست از  ؛ آيا ما براى شاعرى ديوانه: گفتند   مى] نسبت به محمدكافرانلي [و 
  ) ـ الصافات36 (! ؟مان برداريم هاي

 *  
  ) ـ الشعراء4ِn��َ ) 224ُ�ُ;ُ� ا5َ�ْ	ُووَنَوا�*iَ�َ�اء

  ) ـ الشعراء224 (كنند  و شاعران را گمراهان پيروى مى

  
و  شعر  اين است كه   همانا   درجه اي ؛180 تضاد  روانشناسانه  در قبال اين  و   شناسانه جامعه عيني  و  و  منطقي  پاسخ 

عقايد  و   نظام  و   از دفاع  به   ؛ و داشته ستيز    و  ناسازگاري  سر  قرآني  نوين   دعوت  با  اغلب زمان  از   برهه  درين شاعر
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  نظر از  برابر دعاوي نوين ـ  صرف  در طوري است كه   پيوسته   بشر ي سامانهء روحي  البته  .   پرداخته است خرافات كهن  مي
 و   چيز ها  به  نهايي  نتيجهء همان اعتياد  تحليل  در  اين امر .  ميكند  ـ  مقاومت  زشتي ي آنها   نادرستي و خوبي و درستي و
  .ه  غرايز  اتصال  دارد  كه  ب  است» موجود  « به اوضاع 
 ي  سخنگوي  و مظهر ايدئولوژي  شاعر  شعر و  اينجا   .  ميدهد  نشان را  از آن   ؛ وضعي فرا تر قرآني ي فوق  ولي آيات  
   .  ميباشد تقبيح آن  و  رد و  بر اندازي   علم  قرآن  است كه  هايي  باور و نظام 

عرضه ـ «  محرك هاي  و  از انگيزه ها  فراتر سخنان  اين   است كه   بدين معني ؛   نيست شعر ؛   محمد   سخنان  اينكه رد
 بنابر   مي فروشند و مي بافند و معنوي   و  مادي  امتيازات   صله و  دريافت  براي سخنوراني  كه   نيست  چيزي  بوده يي»تقاضا 

و  مسئوليت   احساس   نداشته  و نظر  مدنظر  را خن سرايي  س  منطقي ـ اجتماعي ي ضرورت  و  خرد ورزي  ها  همان انگيزه
  وقف  را ريـ شع  بدايع و  صنايع  و  جمالت  و كلمات » َِ)	ِ
ٍ� %7ُ9ْn"ٍن  « و  قسم  ه وار ـوانـ دي لذا  .  ندارند  ماموريتي

   .   ميكنند »عوام كاالنعام  «  و ر ـ شع  خريداران » خوش آمد«
به  طرز غالب  همچو  يك  نقش  و  ... ـ  در  رابطه  با  قدرت  و  ثروت  و  حاكميت !    و  نه  تنها  شعر با  تأسف  شعر  ـ

  !مقامي  را دارا  بوده و  هنوز  هست 
چنانكه  وقتي  اسالم ؛  قدرت  ميشود  و  يا  قدرت  و  حاكميت  لباس  اسالم  و  محمديت  مي پوشد  ؛ شعر و  شاعر  ديگر 

.  ا مي بندد و  بدون  دانستن  و  حساب  و كتابي  به  مداحي  قدرت  و  باور و  داعيهء  نوي  متعلق  به آن  مي پردازد چشم  ر
است ؛  نه  تنها  روا  ميباشد  ؛  بلكه  كمال ... چنانكه معلوم  است  در  مداحي  هر چه  اغراق  و  غلو  و  دروغ  و   تحريف و  تزوير

  !   و  پيروزي ي  تحسين  بر انگيز  شاعرانه و جمال  هنر  است
 سال  در  مدح  و  ثناي  حضرت  محمد ؛  خلفا و  امرا  و  شاهان  و  لشكريان  و  1400آنچه كه  شاعران  طئ  اين 

كننده  و  از سياه كرده اند ؛  از لحاظ  حجم  وحشتناك ؛ و  از لحاظ  معني  و  محتوا  بيحد  مشمئيز » اسالمي « ...قوماندانان 
اين حجم  اراجيف  و چرنديات  واضحاً  ضد قرآني  ؛ در  تحميق و  .  لحاظ خرد  و  دانش  بشري  ؛  ننگين  و  روسياه كننده است 

خر ساختن  توده هاي ميليوني  و  ميلياردي  مسلمان  و  مسلمان  نما  نقش  بسيار  شومي  بازي كرده  و  به سهم خود  مانع  از آن 
  .يده است  كه  توده ها  به  حقيقت  اسالم  و   بشر  و  اجتماع  و  عالم  و آدم  توجه كارا و انديشهء رهگشا  مبذول دارند گرد

نيست ؛  نسبت  به حقيقت و  دانش  و  بشريت  و طبيعت  پروا  و  اعتنا  » مسئول « سرنوشت و   ماحصل  شعر و  هنري كه 
  !ا  و  پروايي  نيست  ؛ جز اينهم  نمي تواند  باشد ندارد  و  يا  اهل  چنين  اعتن

. تأليف چندين مجلد  كتاب  را  اقتضا  ميكند ؛ خوانندهء خردمند  ميداند  كه  اين  بحث سخت  دراز دامن است و خود 
   .درينجا  سخن  هنوز  بيشتر  از  حد گنجايش  آمد 

  هـ ش 1389 جوزاي 26 م ـ 6/2010/ 16                                                       
     محمد عالم افتخار                                                                                                       

  
  


