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 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  

هء تحقيقات بيگروند پشتي ؛ تصاوير حقيقي  بوده و متعلق به مؤسس تصاوير استفاده شده در 
 .ميباشد »  NASAناسا « كيهاني ي 

 
 
 ÷

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

 . باشد تلويزيوني  و سايت هاي اينترنيتي  براي  نويسنده  محفوظ  و  مشروط  به  موافقت  كتبيي  وئ  مي
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  :ياد دهاني 

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

 .  نمايد آغاز »   ؛ 1زينهء «  مستقيماً  خوانش كتاب  را  از
گهگاه  اضافه مي شود كه در  در زينه ها  نيز توضيحاتي ـ عالوه  بر سير داستانيي  بافت پروژه ـ

البته در مورد . قدم  نخست الزم نيست خواننده خود را براي فهميدن كامل آنها به عذاب اندازد 
ا حالجي كرده  به مرحلهء  پاورقي ها تصميم با خود خواننده است و چه بسا اگر بتواند ؛ پاورقي ها ر

 .بعدي بگذرد ؛ مطلوبيت بيشتري خواهد داشت 

 :هوشدار 
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 . كند و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند 
يتود زينه ها  بر آورده نشده است بلكه احتماالت زياد وجود دارد كه خواننده در معرض تأثرات م

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

اقب كوتاه مدت و بلند محضاً  به خاطر آنكه به خود آسيب رواني وارد نياوريد كه ميتواند عو
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 

 

 :تذكر 
 زينه و مواد و مصالح درست كنندهء آن ها  101ن مي گردد كه اين در همين جا اكيداً خاطر نشا

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

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

 . ي خويش  بهره برداري كند علت وجوديارضاي  منويات ارثي  و كسبي يا  

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

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

دوران  بدوي  تا  عصر امروز ـ در از (  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 
 : پسين  تاريخ  بشري  ؛  چنين هم  مطرح  مي شود كه كدام  باور ها  و  شرايع  اين دعاوي  در هزاره هاي  

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

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

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

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

 .اد هاي حل آن  ها ـ  را  به  دست  مي دهد مسايل  حيات و  بشر  مي گردد  و  صورت  حل  ـ   يا  انگيزه ها  و  داليل  و  بني
؛  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  
 . نيز اساساً  پائين تر  از سطح  اكادميك  نيست  و  نمي تواند  از  اين  سطح  پائين تر  باشد  »  جهان دوم « 

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

آزاديي انديشه  و  بيان  ،  تحمل  و  احترام  عقايد  و  افكار ديگران  خيلي ها  باالست  ؛  حد اقل  افراد  كتاب خوان  و  
  مخصوصاً  جستجوگر حقايق  و انديشه ها  پيرامون  مسايل  غامض  و  جانسوزي كه  تما م  بشريت  با آن  مواجه  بوده  و  هست
؛  مي توانند  چنين  مباحث  را  زير  مطالعه  بگيرند  و  با  مدد  ديكشنري ها  ،  مراجع  مدد كنندهء ترمينولوژيك  و  باالخره  

 .به  كمك  استادان  ؛  كما بيش  به  ژرفاي معانيي  آن  ها  واصل گردند  و  از  اين  عمليه   لذت  سرشار هم   ببرند 
مع .  كشور ما  هم  ؛  در حد  استثناءات  وجود  دارد  و  خوشبختانه  روز تا روز  افزايش  مي يابد  چنين  امكاناتي  در 

؛  تشريح  و  مستدل گرديده است  ؛  قبل از  مطالعات  در مباحث  جهان شناسيي »  پرتوي بر هدف «  هذا چنانكه در مقالهء 
 ما  احتياج  شديد  به  يك  سلسله  مطالعات  مقدماتي  و  ورزش هاي ساينتفيك  ؛  نسل هاي آينده دار و آينده ساز  وطن 

 . ذهني  دارند 
و  مطالعات  و  خود آموزي هاي  ) صرف نظر  از  مالحظات  در بارهء آن ها ( البته  تعليمات  در مكاتب  و  پوهنتون ها 

 .  از  راه ها  را  بدين جهت  باز  مي كند  هدفمندانه  و  پر ثمرِ خود  اين  نسل هاي  پويا  و  پر توان  ؛  خيلي



 ٧ 

كه  يك  ميتود  ويـژهء  تشخيص داده  شد  ولي  عالوه  بر آن ها  ـ   به داليل فراواني   ـ   مفيد  و  مؤثر  و  سازنده  
ن  مراحل  مقدماتي   ـ   براي  تسهيل  هرچه  بهتر  و  سريعتر  و  فشرده ترِ  طئ شدن  ايميتود زينه هاـ »  دايره پلكاني « 

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

ـ  در آن  ! ي   ـ  نه تخصصجهان شناسانه  و   نمونه ها  و  اشارات  كوتاه  تحليلي  از  مفاهيم   فرد  بشر نوعيسرگذشت  يك  
 .مي باشد 

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

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

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

كه  احتماالً  خواننده گان جوان  در فهم كامل آن  به  كمك »  پرتوي بر هدف « لهء  فشردهء بنابر اين ؛ پس از مقا

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

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

 !سيي ساينتفيك  خواهد  بود جهان  شنا»  فصل صفر «  اين اثر  به  مثابهء 
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 »خانهء خدا «  ؛ تحول در مفهوم 14زينهء 
  ؛ مسجد ـ مظهري از بشر بودن 15زينهء 
  ؛ اختالل عقلي از يك فاجعه16زينهء 
   پرواز  ؛ يك عطر ـ يك نيروي17زينهء 
 ! ؛ گوشوارهء جانبخش جادويي 18زينهء 
  ؛ التفات به آشفته گيي باور ها 19زينهء 
  ؛ مكتب  و دنيا  و آفتاب  من 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 برتر25زينهء 
 »! 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 
 موني شاذ  و اتفاقي نادر ؛ آز30زينهء 
 ! ؛ 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 
 اضداد در مفهوم پادشاه ؛ دريافت 36زينهء 
  ؛ آشنايي با  زن و مطبوعات 37زينهء 
 يعني چي ؟» پيشرفته  و عقب مانده «  ؛ 38زينهء 
 ...» صندوق شيطان «  ؛ قاري جنتي  و 39زينهء 

   ؛ ورودي به قضا  و دين اجرايي40زينهء 
  ؛ پيشرفت ناخواسته به سوي دانش سياسي41زينهء 
 »الب منحوس كمونيزم سي«  ؛  سرچشمهء 42زينهء 
   ؛ توفان غضب و باران رحمت43زينهء 

 )پرواز خيال (   ؛  رؤيايي در بيداري 44زينهء 
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  ؛ اعجاز گل زرد و گل خون 45زينهء 
 )نقطهء عطف (  ؛  نامه اي از اوج ها 46زينهء 
  ؛ از معشوق تا آموزگار ، تا خدا 47زينهء 
  ؛ زن و نظافت  و عطر و آرايش 48زينهء 

  ؛ اگر زن نيست ؛ انسان چيست ؟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 

 

 :يد دخوان در جلد دوم 
 

  ؛ آيا هر جانور دو پاي انسان است ؟53ء زينه
 ! ؛ 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 
 يا جانانه ؛ كدام يك مقدم است ؟ ؛ جان 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 » دف تصا«  ؛ 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 
  ؛ دل مادر و پنهاني ترين سوز ها  و راز ها 69زينهء  
 ..!. ؛ نيازي در عشق و در ماوراي عشق  70زينهء 
  درجه اي 360 ؛ 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 
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 و اصالً اين كدام دنياست ؟...  ؛ 75زينهء 
 !يت  ؛ فقط انسانگري ـ فقط انسان76زينهء 
 ؛ 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 
 !يون ضرب صفر ؛ باز هم صفر  ؛ ميل82زينهء 
 ! ؛ انسان بزرگ با خود گرفتاري هايي دارد 83زينهء 
 ! مانند بي بي خديجه ؛ محتاج تست … ؛ 84زينهء 
  ؛ يك رؤيا  و هزار سؤال بي جواب 85زينهء 
 »! يافته گيي هر كس ؛ از خودش «  ؛ 86زينهء 
 !  ند  ؛ بيچاره ديگران ؛ اصالً توان انديشيدن ندار87زينهء 

 :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
 

 :د يي خوانم و در جلد سوم 
 

 مرگ بدفرهنگي
 سخن  نخست

 پرتوي بر هدف
  اعضاي يكديگر اند ولي كجا ؟ ؛ بني آدم88زينهء 
  ؛ قدرت و ثروت اغلب مانند كان نمك است89زينهء 
  ؛ ميان طبيعت  و ماوراي طبيعت 90زينهء 
 ! ؛ ما به جنگ اهريمن مي رويم 91زينهء 
  ؛ گوهر آدمي در كجاي اوست ؟92زينهء
 ! ؛ ما نه دعواي خدايي داريم نه پيغمبري 93زينهء 
 »مادر آدميت كامل «  دو  ؛ تجلي و تولد94زينهء 
 پهناي مسؤليت و پيشينهء نوزاد:  ؛ داستان معجزات 95زينهء 
  ؛ سمفونيي پيراهن عشق 96زينهء 
  ؛ به جايي رسيده ايم كه خود را حيوان ثابت مي كتيم 97زينهء 
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  ؛ در آنسوي پرده هاي تكبر و تقدس 98زينهء 
 »مادر  آدميت  فردا «  ؛ با  مادر  99زينهء 

  ؛ اخالق ارگانيك ؛100ينهءز
 !خواهد كرد و نه حكومت » عمل « اخالقي كه 

 ! ؛ عشق  ثمري بزرگ  داد  و قربانيي يزرگ گرفت 101زينهء 

 چيست جادوي شگرف خورشيد ؟ : 1ضميمهء نمبر 
 ...از شش هزار سال  : 2ضميمهء نمبر 
 ...!روحي با دنيا برابر  : 3ضميمهء نمبر 
 !...از سرود مي آيي تو  : 4ضميمهء نمبر

 
 

 :تكرارِ هوشدار 
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 . نمايد و ناگهان يكي دو يا ده زينه  در ميان پرش نكند 
ه احتماالت زياد وجود دارد كه خواننده در معرض تأثرات ميتود زينه ها  بر آورده نشده است بلك

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

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

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 

ب  براي خوانندهء كنوني سخت خطير و بنابر همين مالحظهء فوق العاده جدي  و حياتي ، اينجان
 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 
ا نبود سيماي مجملي از امر  زايدي بود ؛ معهذ» زينه ها« احتماالً با اين مالحظه ؛ فهرست دادن از 

 !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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 :در طبيعت حيه ؛ دو قطب  متقابل  و متضاد  وجود  دارد 

شكم  و سبك مغزي  چون  شير و پلنگ  قرار مي در يك قطب  ؛  ددان  درندهء گران 
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 

 .ر ديگري  ميرسانند خواب  نموده  خويشتن  را  به  اشتهاي شكا
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 سرگذشت و سرنوشت  همنوعان خود  در گذشته و حال و آينده  انديشه  مي كنند و حيات  

  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 
مانجا  بميرد ؛  آدمي كه  محكوم است در تهء چاه  يا  تنگناي دره  متولد شود و هبينشآيا  

 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 

 !اي  ممكن  يك  فرد  بشر  بوده  مي تواند ؟ه
*** 

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

 !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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يش  ـ  نزديك  به  يك  دهه است كه  در دغدغهء  تدوين و  تأليف  اثري  مي باشم كه  به  نظرم  جا
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 
يت  بزرگ و  داراي  عواقب  فيصد  موجودات  حيه  را  نابود  كرد ؛  اما ميسر نبود  از اين اتفاق  بي نها

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

ميسر نمي شد كه اين » قرون وسطي « اوايل  يا درست شبيه فاجعه ايكه از لحظهء پيدايش بشر تا 
ر عمر نوعيي خود را  ؛  با  دقت  و  روشني طومار كند و  به موجود سرگذشت و تطورات عطفي  د

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   طئ  نكنند  ؛  گمراهي ها و  فالكت هاي  تحمل شده  و  شناخته شده  را 

 .  به آزمايش  نگيرند  نگردند و
 !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 

 : ينجا  در ميان مي گذارم و اين قسمت فاجعه  ؛  ابعاد  چند گانه  دارد كه فقط يكي از آن ها را  ا
 :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 دريافت و استفاده كه  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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وس ها لغات و اشارات اقيان ( 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 

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

 ؛  از حروف الفبا و  اعداد و عالئيم حسابي گرفته  تا  كلمات بشرييا   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 
قانونمندي ها و جريانات و اطالعات جهان بشري  ـ در سطح امروز ـ  مي تواند  توسط آنها  افاده  

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

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

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

 . يك بليهء آفت زا و  مرگبار نيم قرنه  در جهان  قرن بيستمي  بود جنگ 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 
احتمال آنكه  حتي آني ديگر  يك سنگ  يا  سيارك عظيم آسماني ؛ به جوِ  زمين  داخل شود  و  

ش  بر زمين  در  نتيجهء حرارت و  فشار قياس ناپذيري  كه  ايجاد  مي دقايقي پيش از رسيدن خود
كند ؛  تمامي جنگل ها  و  تمامي مواد  قابل اشتعالِ  نه فقط درجه اول  درين كرهء خاكي را  به 

 !آتش  مبدل  سازد ؛  طبق يافته هاي ساينتفيك  بسيار  باالست 
 فيصد  بشر و مدنيت هاي آنرا  100صد حيات  و   في90 چنين رويدادي   باالخره  دستكم  همان 

 !   نابود  خواهد ساخت 
جهانشناسيي ساينتفيك  همچنان مبرهن مي دارد كه  بشر امروز و فردا  تا  چه حد  مي تواند ؛ 
نيروي مقابلهء  پيروزمندانه  با  چنين خطرات را  ـ  تحت  مجموعه اي  از  شرايط عيني  و  ميسر  و  

ي ـ  ذخيره  و  متمركز كند  و از يك چنين  خطر آسماني  هم ؛  خود و حيات  و  زمين  را ميسر آمدن
 !محافظت  نمايد 
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اين آفت  تقريباً  همانند  آن  سنگ  عظيم آسماني  ؛  بر فراز  سرِ  بشريت  چرخيد  و  چرخيد  و  
تباهي هاي  نهايي  را  بر اين فرود آمد ؛  ) افغانستان ( چر خيد  و   سر انجام  در  سرزمين  من  

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 

ره  مفهوم  و  چنين نيست كه  مردم  و به ويژه جوانان افغانستان  استعداد و امكان آنرا كه  باالخ
 .  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 
فهام  و  تفهيم  ميكند  ؛  از ـ  با آن  ا! كه  امروزه  بشر پيشقدم  ـ  از اين لحاظ ) 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 

  مفاهيم  را  ـ عمق  فاجعه  اينجاست كه  من و امثال من  ؛  امكان نداريم  كه  همچو  عالمات  و
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  
 .مطلوب  و  الزامي  را  ميسر گرداند 

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

 به مسايل و مطالب  بپردازيم  ؛  چرا كه  تمامي اين  اتفاقات  و سرگذشت ها  جنبه  و رياضيكي 
 را  داراست  و  با  قوانين  و  رياضيات  طبيعت  هم  بي تمام جهاني  و تمام تاريخيخاصيت  و  معناي  
 . يوند است چون و چرا  در پ
 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 
  انجام  دادم  ؛  يكسره  صحت  و  كرده است  ؛  به ويژه كه قريباً  همه آزمون هايي كه اينجا  و آنجا

 .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 آسمانيي90 و 80دهد  كه  در دههء 

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

، مبارزه  براي تحميل خط ...  هاي پاكستاني ها  از افغان ها و حتي انتقامجويي ها و  انتقامگيري»  
 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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ت  ؛  تا چه حدي مي توان  ـ  مردمان كشور و  اما  ؛ آيا  مي توان  ـ  و در صورت پاسخ مثب
بيشتر  محروم  و  »  باشنده گان « سرزمين بدوي  و  عقب نگهداشته  شده اي مانند افغانستان  ـ  به ويژه 

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

  و يكم  ـ  رسانيد ؟ ـ  يعني قرن  بيستعصر
 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 
الصه  شود  ؛  عالماتي كه  نه  معناي خ زبان  و قوميت   و  دين و   كفرآنان  فقط  و  فقط  به  عالمات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 (مي خيزند   در واقع  از  فراز اقيانوس ها  بر جبهات هواي سرد و گرمدرست 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  ؛
از  شدت گرما  همه چيز  را  خشك  مي گردند  ؛  يا  مي بارند  و  سيل و توفان  ببار مي آورند  و  يا  

 .مي كنند  و  مي سوزانند  
 اين پروسه هاي طبيعي در اثر مداخالت مخرب بشري بر طبيعت ؛ در عصر تمدن صنعتي و گرم 

به مراتب پيشبيني ناپذيرتر هم   » گاز هاي گلخانه اي« شدن عموميي كرهء زمين در نتيجهء تراكم 
 !گرديده است 

 اين مردم  در چشمان شان است و  فراتر از خانهء خود  و  محوطهء همسايه  ولي هنوز ؛ عقل
علت  در درون خانهء خود شان  بايد چيزي  را  ديده  نمي توانند  و حتي  وسوسه  مي شوند كه  

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

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

پس بايد جمعي را كُشت  و  مسخ  و  مثله  و  پريشان  و آواره كرد  و  نماز هاي حاجات  و  قرباني 
 ! ها  و  صدقات  به جا آورد  تا  وضع  درست  شود 

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 
 داشته  ؛  پروگرام هاي كاديالك و كروزين سوار شوند و  ممكن است  با كمپيوتر  و  انترنيت  سر و كاري 

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 

 .  فرق  ميكند   در هر  عصر و  زمان شاخص هاي بشر بودنالبته  
 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  بشرهدفي  پرتاب  مي نمودند  ؛  در معناي كامل كلمه  
 .جام  ميدهند   انبشر ماقبل اوليهحيوانات ديگر حتي  بيشتر و  بهتر از آن  

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

حتي در همان عصر حجر ـ  از برهه اي  تا  برهه اي  بشر بودن  و  بشر شدن  اما  شاخص هاي  
 .  كرد  ـ  بسيار تغيير 
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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

 .د تا  بيست  هزار سال  قبل  به  طور نهايي  منقرض گشتن
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 آگاهيسازد  و  استقالل  مي بخشد  ؛  تواناييي 
 !!جهان شناس بودن  او  است 

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

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

  است  ؛  موجوديست جهان شناسذا  بشر معاصر ـ  حتي در تحليل ساده و مقدماتي  ـ  موجود  ل
 . دريابد )  و  بايد ( كه روابط متقابل خويش  با  تمامي  هستي  را  مي تواند  

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

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

 ؛  پيش پا  افتاده  و  بسيط  و   مري مي بايستي  هم  چنين ا  ـ  امر  پيش پا  افتاده  ايست  و 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  
  يعني قادر نشدن  به  ارتباط يافتن  با  هوايي كه تنفس ميكنيم  ؛ 

  كه عمر مان  را رقم  مي زند  ؛ با زماني
 مي گذرد و خواهي كه  در تمام ربع مسكون زمين) عمدتاً  با  سياست هايي ( جرياناتي  با 

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

وي بودن ، بومي  و منطقوي بودن ، از ديگر همنوعان ـ محلي بودن ، قومي  و قبيل
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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وم  و  بكت  و  بر  و  ـ جهاني نبودن ، جهاني نيانديشيدن  و در پيلهء  انفراد  و  س
 ! 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 

 : عقب مانده گي در عصر ما  يعني 

  !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 

 
 سخن  از خدا و  شيطان  در ميان آمد  ؛

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

 !اي خدا  و اي  اله :  ديد موسي يك شباني را  به راه     كو همي گفت 
        چاروغت دوزم  ، كنم  شانه  سرت       تو كجايي ؛ تا شوم من  چاكرت

 !       جامه ات ُشويم ، شِبشهايت ُكشم      شير  پيشت  آورم  ؛ اي  محتشم 
 گر ترا  بيماري اي  آيد  به پيش      من ترا غمخوار باشم همچو خويش
 دسَتكَت  بوسم  ،  بمالم  پايكَت       وقت خواب آيد ؛ بِرُوبم  جايكَت

 خانه ات را من ؛ مدام       روغن و شيرت بيارم صبح و شام گر ببينم 
 هم  پنيـر  و  نان هاي  روغنين       خمره ها  ، جغرات  هاي  نازنين
 سازم و آرم  به پيشت  بر دوام        از من آوردن ، زتو ُخوردن تمام

 !اي به يادت هئ هئ و هيهاي من !       اي فداي تو  همه بز هاي  من 
 با كي هستي اي فالن؟ :      گفت موسيين نمط بيهوده ميگفت آن شبانز

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

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

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

 . او  باشد شخصي و درونيي امري كامالً  
دا هايشان  در ولي  وائ  به روز گاري كه  چنين چوپانان  و  غير چوپاناني ؛  با  چنين باور ها  و  خ

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 

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

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

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

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 

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

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

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

 صد سال پيش است  و  نه 8انديشه و احساس ميكند  و علي الوصف اين مالحظه  هم ؛ آدم  كائيناتي
 !آدم امروز  
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 ـ وائ  بر روزگار و روزگاراني كه  قدرت ها  و  ابر قدرت هاي شيطانيي جهان طبق منافع 
و  مقاصد دور و نزديك خويش  ؛ حسب  پالن ها  و  پروژه هاي  مخفي  و  نامرئيي  سياسي  و  
جاسوسي  و  نظامي  و  استراتيژيكيي خود  ؛  براي چنين  توده هاي چوپان  و غير چوپان  دام 
ها  بگسترند  ،  سياست  ها  و  فلسفه ها  و  مدرسه ها  به وجود آورند  ،  پيشوايان  و  
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  

نگ خويش را  ؛  اجير  به وجود آورند  ،  جنگ ها  و كارنامه هاي  غير جنگيي خطرناكتر از ج
 !!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 

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

 هم اكنون مردم  و سر زمين من ؛  غرق  و  اسير  يك  چنين  روز وه ؛  اينجاست  كه بر عال
 !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 » ن توسط ارتش امريكا نجات افغانستا«  آن  و  باز 

( اشغال واقعي و  همه جانبهء افغانستان آسيايي  به واسطهء پيمان نظامي اروپايي انتالنتيك شمالي 
 با كسر و جذر هاي معين ؛  طبق خرد  علمي  و  ساينتفيك  و  رياضياتي  چگونه  مي تواند  مقايسه )  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  
 در موردي كه  پاي   مي باشد  و ثواب جنت فردوس دارد  ؛  وليفرض 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 
ـ در اساس و  قاعده ـ  چيزي جز  راهسازي  و  جاده » ! جهاد اسالمي«  مگر نه  اينست كه اين 
 !   نبوده  است ؟ران دور تر و بيگانه تر و كافر تر اشغالگهموار 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 ؟جنگ بين المللي سوم كه 

ه گيي ما  درين رابطه  ؛  ال آيا  در مورد  ناداني  و  ساده گي  و  تخدير شده گي  و  تحميق شد
 :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             
علي الرغم معصوميت  و  برحق پنداريي  مراد و  درك  ( و مسلمانيي جهادي و  جهاد اسالميي ما  

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

 :نيست كه نما  ؛  به چنين راحتي  » شبان « چرا  امروز ؛  ديگر پيشامد  چنان موجود 
 اي موسي ؛ لبانم   دوختي       وز پشيماني تو جانم سوختي :      گفت 

      جامه را بدريد و آهي كرد و تفت      سر نهاد اندر بيابان  و  برفت
يعني ديگر چنين  داعي و مدعي ؛  قانع و پشيمان پئ كارش نمي رود  ؛  بلكه بالفاصله و  بدون 

د و  موسي را شقه شقه ميكند  ؛  يا  بمب  به كمر مي بندد  و  موسي  و  هزاران گفتگو  شمشير  بر مي دار
 !نا آگاه و  بي خبر از همه چيز را  منفجر  و  خاكستر  مي سازد 

 :فاجعه اينجاست كه موسي همان است كه  بود  
  ـ رمه ايشبان ؛ و برجامانده  در عصر عصر شبان ـ رمه اي  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 ؛ 

بالهت  شبان  برجامانده  موساي امروزين  معترض  و  پروتستانت  بر ناداني  و  :  و مهمتر از آن 
   نسبت  به جهان  و  عصر  و  همنوعان  امروزي اش  ؛  مي باشد  و  به مقصد شبان ـ رمه ايدر عصر  

 !روشنگريي ذهن  و  دماغ  و  بيداري  و  اعتالي خرد و بينش  و  دانش  او  تالش  ميكند  
 ! ست امروزين ؛  ديگر  حقيقتاً  همان  شبان  ني»  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  ؛  

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

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

 جامعه  و  سرزمين من  ؛  در چنگال چنين شباناني گرگ فاجعه  اينجاست كه  بيشترين بخش  بدنهء
  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 
 . باري ؛  سخن  به  درازا كشيد 
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يهات و  تمثيالت و  استعاراتي كه  در فوق طرف استفاده  بود  ـ  و از با  صرف نظر كردن  از تشب
فقط توجه مشخصات و امتيازات فرهنگ شاعرانهء شرقي اعم  از فولكوريك و  مدون  مي باشد ـ  و  

تضاد  جانكاه  افهام    ؛  سخن  بر سر  اينست كه  ما  گرفتار  داشتن  به  مفاهيم مطلوب و مقصود

  .ا  تودهء  مردم  خود  هستيمو  تفهيمي  ب
 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  
 . توان  در اين  ظروف  تنگ  و  اندك  گنجانيد به وسيله آن  ها  منتقل كرد  و  نه  مي 

 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 
  تاريك زير زميني  ،  از ميان  سيالب  پر گند و الي و لوش و دغا  ،  از درون  سياهچال ها  و  نقب  هاي

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  »  

 

 » نسل هاي سوخته « از 
 :ازنده پيش ت 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 

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

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

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  

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

  رسيدن  به  اين ريشه نسبت  به  ريشه هاي  ژرف  حقيقت ها  و  واقعيت ها  بيحوصله  و  در امر  مهم

  .  سخت  نا بردبار  مي باشندها
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مشخصهء سوم كه  شايد  دو  مشخصهء  باال را  هم  به مقام  فروعات خود  تنزل دهد ؛  زبوني  در 
در حاليكه  حتي  .  هاي  ميسر  يا  زود  به چنگ آمدني  مي باشد  » فرصت « قبال  منافع  و  هوس ها  و 

تحت ( ع  و مقامات و امتيازات به  باور عوام  ـ كه  باور دقيق  و  درست آزمون شده  هم  هست  ـ  مناف
با  حقيقت جويي  و حقيقت يابي  و  مبارزه  در راه  پيروزي ي حقيقت ؛ تضاد آشتي )  هر شرايطي 
 .ناپذير  دارد  

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

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

توهم  و   و  س هوس و يأاين ها  هنگام  جواني  و  توانايي در موقعيتي  بودند كه  ميان  تالطم  

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 «  هاي شان  در  محدودهء شديد  بود  و  در نتيجه  خواست ها  ،  برنامه ها  و آرمان
 .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   توهم ـ  ! گزير ستراتيژي هاي اينان  بيشتر ـ  و آنهم  به  نا

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

 .  مي فرمود مقدسي است  ـ  با  جمعي صحبت 
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  

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

 :پرسش اين  بود .  مطرح  و  حاضران  را  مكلف كرد كه  پاسخ  بدهند  
 ـ آيا  دوستي افغان ـ شوروي  تاكتيك  است  يا  استراتيژي ؟

 ـ آنهم  در چنين پرسش و پاسخبيچاره ها  چه بسا كه  اصالً  به  .   سكوت كردند  لحظاتي  همه
 !سطحي  ـ  خو  نكرده  بودند  ؛  نه  اينكه  بپنداريم  متعجب  بودند  كه  اين چه سؤالي است ؟

 !پرسش  رهبر  با  صداي  بلند  و  قسماً  خشم آلود تر  دوباره  تكرار شد 
 :ن  جمعيت  برخاست كه  اينبار صدايي  از ميا

  !استراتيژيـ  
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در واقع  هم ؛ حزب  حاكم  وقت  و  دم  و  دستگاه آموزشي و  تبليغي و  ترويجي اش ؛  اهداف را  
  تقسيم  و  ارائه  نكرده  بود  ؛  از اين لحاظ  پاسخ  تاكتيك و استراتيژيجز  به  همين دو كتگوريي  

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

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

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

به سوسياليزم  بيانات  غرا  ايراد  شده  بود  و حسب آن فقط  به  تطبيق  چند  پالن  ) سرمايه داري 
 شد  و از اين رو افغانستان ؛  پس از دو سه دهسال ؛  قطعاً  پنجسالهء ديگر احتياج  ديده  مي

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

يم كرد ـ  بجاي  بود كه  پس از ده ـ بيست  ريكاردي از تقوي  و طهارت و صدق انديشه و گفتار را  قا
 !سال  بر دوستي افغان ـ شوروي  باز انديشي  ضرورت  نشود ؟

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

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

و  غشِ احساسي  و  ادراكي  مي دانم  ؛  معهذا  در  بيرحميي  تاريخ  و  سيرِ ـ  حتي كُور ـ  تحوالت  و  
قه  و جهان  ؛ كه پيش از همه خود  همين  رهبر  پاكيزه طينت را زير تطورات  در سطح  كشور  و  منط

 :پاشنه هاي آهنين خود ؛ له  و  مچاله كرد ؛ اين حقيقت را  مي يابم كه  
ي  راه ها  و  وسايل  مبارزه  و  واقعيت هاي و اناليز علمي(***) جهان بيني ي علمي ما  از  

  زياد  فراتر  نمي  توهمتيم  ـ  در تحليل نهايي ـ  از محدودهءكشور  و  منطقه  و جهان  هرآنچه  داش
 !رفت 

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

 تازه آنچه روايت  شد  از  لحاظ زماني  در  يكي  از  بهترين  موقعيت هاي  ممكن  مطرح  مي
دژ تسخير ناپذير صلح  و  « چند صباحي  پيش از آنكه  اين  ده ساله ها  تكميل شود  ؛  .  گشت  

لذا  بدبختانه  خود .  يعني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي  فرو ريخت  »  سوسياليزم جهاني 
 ! نماند  تا  چه رسد  به  دوستيي  افغان ـ شوروي ؟ » جاودان« شوروي 
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صله  بايد خاطر  نشان  ساخت  كه  اينهمه حقايق  مكشوف و  معلوم كنوني  و  بيان  و  و اما  بالفا
  قرباني ارج  و منزلتنشر و  تعميم  و  آموزش   و  نهادينه كردن آن  ؛  هيچ  شك  و  شائيبه اي  را  در 

 شدن  هاي فرزندان  ها  و  فداكاري ها  ،  سر باختن ها و جان دادن ها  ، شهيد شدن ها  و  هردم  شهيد
« 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 
 گمنام  اين  سرزمين ؛  با  دريغ  و  درد  كه  نه  تنها  هزاران  در  هزاران   افراد  و  اوالد   به  نام  و 

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

 . قدرت جهاني  گرديد 
قط  اصل و  نسب  افغاني  نداشتند ؛  ده ها  هزار اجير پاكستاني ، عربي  ، اين اجيران جنگي ف

افريقايي ، ازبكي ، چيچيني ، چينايي  و  مزدوران جنگي از  تمام  مناطق جهان ـ  از ميان لومپن ها  ،  
  طويل  معتادان ،  جنايتكاران متكرر ،  ساديست ها  و  بيماران رواني كه  خيلي ها  شان  به  حبس هاي

و حتي اعدام  محكوم  بوده  و در زندان هاي كشور هاي مربوط شان  به سر  مي بردند  ؛ آورده شده  
 . را  مي ساختند »جهادي « و  بخصوص لشكر جنگجويان 

 البته در آخر ها  باصطالح  كمونيست ها  و  طرفداران  شوروي  هم  به  نيروي  بيحد  زياد  لومپن 
 معتادان  و  بيماران روحي در عرصه ء جنگ  ؛  پئ  بردند  و  سعئ  در جلب  و  استفاده  ها  و جانيان  و 

 !از آنان  نمودند كه عمدتاً  لشكر هاي مليشه اي  از ميان  شان  پديد آمد 
  

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

در  تمامت ابعاد آن ؛  بينش علمي داشتيم  و  ديگر تمام بشريت  صرف نظر از  عاليق و  منافع 
 !؟» ر خورده  بودند مغز خ «  و  انگيزه هايشان  حسب يك ضرب المثل عاميانه

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

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

 ! ايشان حتي الفباي دانش آنان را درست نياموخته و هضم نكرده بودند 
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عقب مانده گيي  ذهني  و  فقر  اطالعاتيي  مردم  و  به  اضافهء  »  جنگ سرد « خالصه  بليهء 

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

 گرمتر   كه حوادث را  مي تازاندند  و  بساط  توطئه ها  و  دسايس را  گرم  ونيرو 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  

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

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

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

و  اصالً  يكي  از  داليل  و  حتي  عوامل  سرمايه گذاري  هاي عظيم  غول هاي جهاني  جهت 
در جغرافياي استراتيژيكيي افغانستان ؛  همين غناي عناصر »  جنگ سرد « كشانيدن  و  فيصله بخشيدن 
  و مقابلتاً  سات  و  هيجانات  ديني و قومي و قبيلوي و ميهنياحساقهرماني  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 5م در فورمول هاي علمي  به ثبوت رسانيد كه  جهان بشري  ـ  دست ك
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 
ه و ضايعات  بي حاصل ثمر زيادي  به  بار كارا و  سازنده اي  نيست  و چه  بسا  جز قرباني هاي  بيهود

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

  ؛  به  يك  نتيجه  اعظم  و اعلم  و اظهر من الشمس  مي رسيم كه  افغانستان  و كشور هاي ادامه  دارد
 خود را ؛  هرچه عاجلتر  با  قهرماني و حماسييدينه شده  و  هزاران سالهء مماثل  بايد  ثروت هاي  نها

  يعني  بينش غير اساطيري  ،  غير توهمي  و  غير شاعرانه  غناي جهانبيني  و  جهانشناسي  ساينتفيك
 ء كنوني  تركيب  نمايند  و  درمغلق شده  و  مغلق شوندهنسبت  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 

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

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

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

 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  
 . اقصاي كائينات  مي فرستند 

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

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

،  ماهواره هاي كشاف و  هدف ياب  توسط رادار و  ماورا بنفش و  مادون قرمز ... بردار  و  كروز انداز 
 و  به  باالترين اندازه  كارا و  پر توان است ؛... 

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

 ارد ؛د!  و  نزديك  به  هزار  سوپر ميلياردر  دوست  و  برگزيدهء خداوندي»  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 ؛ ... ميليون ها  دالر و  پوند و  يورو 



 ٣٠ 

ن  تكنيك ها و ابزار هاي اعجاز آميز  مي توان  به  نهاني ترين قسمت  هاي در دنيايي كه  با چني
حريم خصوصي افراد قوي  و ضعيف و حتي  به رخت خواب هايشان  نفوذ كرد ،  اسرار  و  اطالعات  
محرمانه  و  سكس  و  همخوابگيي شان را  با  تصاوير رنگي  و  تمام بعدي  و صدا  و  مشخصات  تام  به  

 ت آورد ؛دس
در  دنياي  عظيم ترين  و  عجيب ترين  و  محيرالعقول ترين  توليدات  و  مال التجاره ها  و ميل 

 المصرف ها ؛
در دنياي  سرشار از دانشگاه ها  و  اكادمي ها و  مراكز  تحقيقاتيي  رو زميني  و زير زميني  با  

 نوابغي حقيقتاً  اعظم  و افخم  ؛
 !آري 

 و مردمان مماثل ما يعني جهانبيني جنس حياتيي مورد ضرورت مانين دنيايي ؛  احتماالً  در چ
را  هم توليد خواهند كرد  ؛ آمادهء فروش خواهند ! ) عقل سليم  و صايب و تند و تيز ( و جهانشناسي 

داشت  و  چه بسا كه دولت هاي دوست استراتيژيك سخاوتمند  مان چون اياالت متحدهء امريكا ،  
اين متاع ها را  براي مان ؛ حتي  بيش از  اندازهء  )  » ناتو« يا كمپلكس ... ( اي كبير ،  آلمان بريتاني

 !!!فرستاده  اند  و  هر كدام  مان  از آن ها  مستفيد  و  مستفيض  خواهيم گشت !  نياز  طور بال عوض 
سياسيي حاكم  امروز قبالً  بدون  هيچ پروايي  بايد  خاطر نشان  ساخت كه  نظام  اقتصادي ـ 

 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 

ز  فراواني  به  نفع  همه  بشريت  بوده  ،  هست  فئودالي  ؛  نظامي داراي  دستاورد هاي  تحسين بر انگي
 .و  هنوز  مي تواند  باشد 

نظام  سرمايه داري كه مدت هاست در باالترين فاز خود  ( رشد و تكامل و گسترش اين نظام  
در سطح جهان علي الوصف جنگ ها و غارتگري هاي ) يعني انحصارات  و  امپرياليزم  قرار دارد 

النهء بيشمار كه  همراه  داشت  ؛  تقريباً  مجموع  بشريت را  به  يك  سطح  تكامل كيفيتاً  ظالمانه  و  قات
بااليي  رسانيد   ؛  چرا كه  به  رشد انقالبيي  علوم  ساينتفيك  ،  تكنيك ها  و  فنون  بيحد  و حصري  مدد  

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

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

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

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

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

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

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

 . بوده است و  ثروت شخصي 
 استخراج  منابع زير زميني  ؛ يعني  سرمايه گذاري  در صنايع  و تجارت و » 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 است سود و ثروت  شخصيمديريت  اين  عرصه ها  هم  به  انگيزه  و جاذبهء  

 .  است ليد براي فروش توهدف 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  ؛  

  و  خدمات  به  تودهء بشري  منتقل  مي گردد  و  لذا  از اين طريق كم كم  دانش هاي نهفته در كاال ها
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 
تن صنايع و فابريكات خود نياز دارد و  مثالً سرمايه دار  برق را  در درجهء اول  براي راه انداخ

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

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

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

 دارد ؛  قادر نيست  از نشر و  پخش توليد  ميكند و جهت فروش و مصرف  به عامهء  بشريت عرضه مي
 . 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  
اجتماعي و باال رفتن آگاهي هاي فشار ها و  انگيزش هاي ناشي از واقعيت هاي ملموس زنده گي ؛  

 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  

  پول در آوردن خود  بوده اگر سرمايه داران  تا  چنين مرحله اي  هم  مصروف  توليد و كاسبي  و
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  ... اوت هايي چون  مذهب  و  قوميت  و  نژاد متفرق نگهدارند و حتي با  استفاده  از تف
همديگر اندازند  و  نيز با  ايجاد  يك سلسله  اشرافيت هاي  كارگري  و  احزاب  و  سازمان ها  و  بنگاه 
هاي ايدئولوژي  سازي و  تبعات آن  به  توده هاي گارگري  و  مردمي لگام  زنند و آنان را  تحت 

و  باالخره  تحت   پيگرد  و  زنجير  و  زندان  و  در معرض  ترور و  » تفتيش عقايد « وليسي  و كنترول  پ
 .اعدام  قرار دهند 

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

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

 !رده تر از نظام هاي حاكمهء پيشينه يا مماثل معاصر البته ظريفتر ولي مؤثر تر و گست
  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 « ر نظام  سرمايه داري   به  انگيزهء غريزهء به سخن ديگ

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

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

 .  در  زمان كنوني چندين  برابر گذشته  افزايش كسب كرده  است معنوي
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  و معتاد ساختن  نوجوانان  و  جوانان و مردان و  زنان  ميان سال و  مادياينهم  تخديرولي  با  
  ولي  سخت بسيار نامرئيحتي كهنسال توسط مواد  و ادويهء مخدره  ـ  با  ذرايع  و  طريقه هاي  

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

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

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

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

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

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

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

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

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  

دد  نمي رسانند  بلكه  منحيث قاعده  با   ؛  مطبيعيخرافات  به  مرحلهء ساينتفيك  و  اخالق  و  معنويات 
 .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 
 اً  جهانيي  سرمايه داري  را  بر آورده  مي كند ؟ساينتفيك  و  تبعات آن  منافع  نظام  عجالت

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

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

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

خ گردون  جز  به  همين مدار ؛  به براي  يك لحظه  فرض  مي كنيم كه واقعيت چنين است  و  چر
 ! 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  
اع سياه و جهل و ؛  تا كئ و  تا كجا  با  ارتج(!) بشريت  و  پايان تاريخ  عالم  و  هستي »  پايان تاريخ 

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

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

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

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

يت  جاني  و  تمام  فوكس  و  توجه  و  اهتمام  به خود  سرمايه داران  محترم  و منافع  و آينده  و  امن
 .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 
رسانيده  اند ـ خطري احساس نمي كنند  ؛  اينهم  عمدتاً  به دليل آن است كه جهانشناسيي  و معرفت 

 !  نيست ؛  توهمي  و  اساطيري  و  تخيلي  است ؟ساينتفيك و  جريانات آن  آقايان  نسبت  به  عالم 
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 
برگرداندن مي خواهند  و  دارند  بر مي گردانند  ؛ آن هم  با  زور  نيروي  »  اول تاريخ « را  به آن

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

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

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 
نظام   به اين جهت  برنامه ريزي  و لذا  توقع  اينكه  اكادمي ها  و  مؤسسات  عاليي تحقيقاتي  درين  

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

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

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

يت  بسي  از حقوق  مربوط  در فاز  بسيار  بلند  مدنيت  و  دموكراسي  و  سكوالريزم  قرار  دارند  و  رعا
 . 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   تضاد  هاي  ذاتي  و ادواري  و  ساختاريي  عالج ناپذير  فراواني  دارد  ؛  و اين  تضاد  اخير ـ

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

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

شت جدي  است كه هم كشفيات  ساينتفيك براي تكوين و تدوين يك در همين حال  قابل  ياد دا
جهانبنيي ساينتفيك   تا  ربع  سوم  قرن بيستم  هنوز  ناكافي  بود  و  هم  درك ضرورت  و  اخذ  تصميم  و  
تدارك  توانايي  به  اقدام قاطعانه  و سيستماتيك  توسط  متفكران  جانبدار عامهء بشريت  درين جهت  ؛  

 !  محدوديت ها  و  موانع عديده  روبرو  مي گرديد  با
  از  20اما  دستاورد  هاي  كيفيتاً  بزرگ  و  دوران ساز  ساينس  به ويژه  در سه  دههء  اخير  قرن  

نيم قرنه  در فضاي  بين المللي  از سوي ديگر  ؛  بازنگري  در  »  جنگ سرد « يك سو  و   پايان يافتن 
ت  به  جهان  و  سرشت  و  سرنوشت  خودش  را  در ابعاد  متفاوت  از گذشته  و  متمايز  بينش  بشري  نسب

 !از گذشته  ؛  در دستور  روز تاريخ  قرار  داد 
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 » ساينس تخصصي « از 
 :» جهان شناسيي ساينتفيك « تا 
  

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

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

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

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

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

چون سخن از جهان بينيي ساينتفيك  در ميان است و  اينكه من كدام  متخصص حتي  در يك 
م  و  نيستم  ؛  بر وفق منطق عاميانه  يا منطق ارسطويي  و حتي پيشرفته تر رشتهء كوچك  ساينس نبود

از آن ؛  پرسشي بر انگيخته  مي شود كه حد اقل  ادعا  از ساينس  و  مفاهيم ساينسي  در گفتار هاي من 
 . ؛  چيز زايد  و  خود خواهانه  و  وقيحانه ايست كه اصالً  قابل سمع  نبايد  باشد 

تعيين ميكند ؛  قباله ايكه حتي »  قبالهء روباه «  كشوريكه ميزان  و قيمت دانش  را به ويژه در
بدون حضور يافتن يكروزه  در مكتب  و  فاكولته ـ  به نيروي كالشينكوف ،  قوميت  ؛  قدرت سياسي  و  

؛  نمي من .  به ويژه  پول  ـ  حصول مي شود و مي تواند حصول شود  ؛  چنين  پرسشي طبيعي است  
 !!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 
نوز مقامي ؛  احتماالً  هندسه آنوقت  ؛  اُس اساس  ساينس بود و ه»  هندسه نمي داند  وارد  نشود 
 . آنقدر ها كوچكتر از اين ندارد  
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 چنين  قاعده   بوده باشد  ؛  مطلق  بي استثنا مع هذا  فكر  نمي  شود كه  منظور افالطون  يك 
بود  و چنين هست  كه آنكس كه  سواد ابتدايي  ندارد  و  هندسه  در مفهوم  بسيار بدوي  را  نمي تواند  

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

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

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

  روبرو  مي شود  و  مي بينيم كه  شاگرد  چند روز پيش  چند پراتيك و عملطبيعت  يعني  عرصهء 
هئ   ناگزير است كه  به شاگرديي  هزاران  استاد  نامشخص زانو  زند و  استاد مشخص ؛  اكنون

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

 آيد ؟
  !!وقت و هيچ زمانهيچ ـ  

 معمول در اجتماعات  ؛  در قاعدهء تاريخ علم  و فلسفه و هنر فراوان نشان داده است كه همين 
يعني .   بدل گرديده است  و  بدل  ميگردد   استثنا عرصهء عمقيي علم  و تحقيق  و كشف  و خالقيت  به

 قادر مي شوند  به  مرحلهء استثناييداد از ميليون ها  فرد دانشگاه ديده  و  تخصص يافته  ؛  فقط تع
  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  

 !  سر و گردن  از ديگران  باالتر  هم  مي باشند   يافت  كه  چه  بسا  يكفرهنگ  و  خرد  بشري
 .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  
حال سود آور باشد  ؛  ديگر متخصص  ناگزير خاصتاً  اگر اين تخصص زياد  مصروف كننده  و  در عين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؛   ترين تكنيك  افاده و ميتود و روش افهام  و تفهيم  در حد  مردم  و جامعهء خود را بيابم
 .اما  بدبختانه  به جاي قناعت بخشي نرسيدم 

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

 . ريخ  در آن  نگه داشته اند  و  نگه  مي دارند  ؛  قرن هاست  جباران  تا
 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 
ز اين  مخمصهء جانسوز  يافته ام  كه  چنانچه  كارا  با  اين هم  فكر  مي كنم  باالخره  مَفر كوچكي ا

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

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

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

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

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

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

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

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

 بعدي  و 4 بعدي يا 3همين موجود » كس « مگر  از اين سخن  نبايد چنين  برداشت  نمود كه اين
لظاهر به  نظر مي آيد  و همه  بود و نبودش در همان يك نگاه ؛ آغاز چند كيلويي مي باشد كه علي ا

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

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

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

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

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  

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

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

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

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

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

 .   يكي  را  با  ديگري  مقايسه كرد  ولي كم كم  بزرگتر  و  پهناور تر شده  مي روند شود ؛  تفاوت  شعاع
توقع من حسب  ايجاب امر ؛  از خواننده  و استفاده كننده  اين است كه آنقدر ها  به دنبال قصه ها  

يگري ـ و نباشند  بلكه  اثر آن ها را روي مغز و دماغ  پرسوناژ ـ چه منِ نوعي  و چه خود و چه د
و  به  .  قدرت آن ها را در انتقال پديده ها  و  سيكل هاي  معنوي  و  رواني  به سنجش گيرند 

توضيحاتي كه  در حاشيه ها و  پاورقي ها  افزود  مي گردد  ؛  نيز فقط  به  اندازهء برداشت خويش در 
 . ن كامالً  فهما  باشد همان لحظه ؛ بسنده كنند و دنبال آن نباشند كه همه چيز آناً  بر ايشا

چرا و به كدام داليل انتخاب شده است ؛  » 1زينهء « مثالً  ياداشتي  مبني بر اينكه دايره پلكان  يا 
 .در متن ؛ پيش روي خواننده  قرار ميگيرد 

 فهميدن اين ياد داشت  به  ظاهر  بسيط  نيازمند مقدماتي زياد و منجمله ورود نسبي به اساسات 
جمعي از خواننده گان اين مقدمات را قبالً  پشت سر گذاشته .  لي و بيولوژيي موليكولي است كيمياي آ

اند  و  لهذا مشكلي  پيش رويشان وجود  نخواهد داشت ؛ ولي جمعي ديگر حتي  با  هر كلمه  و واژهء 
علمي و  طرف  كاربرد  مسلماً  دشواري دارند و تنها  مراجعه به فرهنگ هاي لغات و اصطالحات 

 .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 

«  داشتن در راهپيمايي ؛  نعمت  بي بديل  مي باشد ؛ صبر و حوصلهكنم  ؛  خاطر نشان مي سازم كه  
به احتمال قريب  به يقين دوام  .  » !م اند و پس از صبر نوبت ظفر مي آيد ظفر و صبر ياران قدي

 !مطالعات در جهان سناسيي ساينتفيك  ؛  همهء اين مشكالت  را  مرتفع خواهد كرد 
نگارش »  اعترافات « با همين مالحظات ؛  بائيست  مطالعات  بيشتر روي خاطرات  و  باصطالح 

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

 .داده شود 



 1١ 

ص اميد واثق وجود دارد كه بدينترتيب رفته رفته نردباني درست خواهد شد كه توسط آن شخ
  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  جزهء تكاملمعنيز گرديده    بعد زمانآنگاه  به ساده گي قادر خواهد شد كه وارد 

  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 

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

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

 

 

  ؛88 زينهء
  ؛ ولي كجا ؟…بني آدم اعضاي يكديگر اند

 
 

ام  و خاطرهء زنده  ياد فدا محمد دهنشين اهداء ميدارم كه در حساس ترين فصل زنده گاني و تكامل به ن
 . معنوي  و شخصيتي ام  ؛  دوست  و  همراه  و  همدرد  و  همدرك  بزرگي  برايم  بود 

 
كمپ .  اند  بسا خود حاجي اول ؛ واقعاًٌ شهكاري آفريده  و چه  مشاورانش  قاضي ستيز و ديگر همياران و

نگاه  معلوم  مي شود كه   در اولين .   است   و معنويت  معنا   شهكار  يك  نيز  و  مهندسي يك شهكار مناظره  ؛ 
 بايد آمده   چون كابل  يا  مزار شريف  شهري  بزرگ  از جوشكاران آهن  از   تيمي براي  به  پا  ايستاد كردن آن

 . باشند 
 تناسب  يك ابتدا  پايه هاي نيرومند آهني در  .  احتوا مي كند   را ب زمين قريب ساحهء يك جري  ؛ كمپ
درست  فهميده  نمي شود كه .  و  سقف  بافت خورده است   سپس چوكات  بااليي  و  به آن داده شده حرفه اي 

  . را  پوشش دهد  پيوند گرديده  تا  توانسته اين سقف  پهناور چند خيمهء  بزرك  به هم  ديگر 
 و خروجي است  ولي دري كه  به جهت  غرب وجود  دارد  بزركتر  است و   ورودي كمپ  داراي  هفت  در 

 . متفاوت  ساير در ها  نسبت  به 
به  كعبه و  متناظر   و  به  جهت قبله  اين  در ـ اين شاهدر ـ ؛  نميدانم  هدف از استقامت  و  نما و  اثرات

 همزمان  با  شروع  مناظره  اشعات خورشيد  به  تأني  از آن  درون كمپ آمدن  مي  حجاز بودن آن است  يا  اينكه
 ! ؟ روشنايي  را  در كمپ  گسترش  و  افزايش  مي بخشد   و  نور گيرد  و  تدريجاً 

 . وجود  دارد ... شايد  هم  هر دو  منظور  در ميان است  و  شايد  نيز منظوري  سومي  و  چهارمي 
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و  بدو  و  بدو  در اين  ساحه  پيش آمده  ؛  مردم  پس از شركت  در ختم قرآن  و   و جوش  در جنبوقفه اي  
عمومي ؛  جايي آنسوتر  براي  اداي  نماز  پيشين  رفته اند  و  كسان  ديگر  را   به  خواهش  و  استدعا  و   خيرات 

 .امر  از  ساحه  دور كرده  ايم 
و  يك   پري و من ـ  اينجا آمده :   عذر مي خواهم  ني  است  كه  من  و  پري  ـ  استفاده  از چنين امكا با

 .پيش آشنايي  با  كمپ  تأمين  ميكنيم 
يادم  رفت  بگويم كه روزي  پيش  در ساحه ايكه  اكنون كمپ  پا  بر جاست  ؛  كُرد هاي  سبز  ريشقه و  فاليز 

 در اين مكان  درختان   .  وده است ؛ ولي اينك  همه  نابود گشته اند بادرنگ و  تره و  تربوز و خربوزه  موجود  ب
هستي ساقط گشته  از   شده  و   قلم  ديگر  اند كه  بوده ثمري  به  پا  ايستاد  در حال   و زينتي  و  ميوه دار  با  ثمر

ء آن از خط طرح مهندسي  بركنار  همسان آنها  يك درخت شفتالوست كه  اتفاقاً  نيمه ماندهء نمونهء  برجا .  اند  
مانده  است ؛  لذا  شاخه هايي اينسويي اش  را  بريده  اند  ولي شاخه  هاي آنسويي اش بر جاي  اند  و  از فشار 

 .اند   نهاده  ميوه  سر  بر زمين
  ؛  ولي چه بايد كرد ؟  غم آور است  و تأثر انگيز

 به ويژه   ؛ كاري ؛  و  زماني كه  ما  هستيم  در جهاني  و  در كم  ـ كم از و قرباني كردن بدون قرباني دادن 
 !  ـ  نمي توان كرد  كار مهمي

 ؟! ممكن است  جهان  فردا  و  زمان  فردا  چنين  نباشد 
 فرد  از آن ها  قرباني 21 فرد گاو  كه  از پيش قرار  بود ؛  بلكه 10خبر شده ام  كه  همين  سحرگاه  ؛  نه 

 !  تا  خام  و  پخته  به  همهء مردم  برسند گشته  اند
 .  چه  قرباني هاي ديگري  بايد كرد  تا  به آرماني كه  در  پيش است  ؛  دست يافت 

من  براي عَلم كردن .  ؛  به  تمامي معناي كلمه  ؛  قرباني شوم   ممكن است  ساعتي  بعد من خودم  هم 
براي  رقص  و  پايكوبي ؛  و اين  پيكار سختي است ؛  سخت تر از  ؛  نه   اين كمپ خواهم گذاشت  حقيقتي  پا  بر

   ! تمام  دنيا  يكسو  خواهد  بود  و  من  يكسوتقريباً   .   پيكار ها  و  پهلواني  هاي  رستم  و آشيل
 ! احتماالً  همين كمپ   مذبح  و  قربانگاه  من است  ؛  خواهيم  ديد 

قرباني ايكه  در زنده گي ؛  پيش از مرگ ؛  .   تاريخ  بشريت خواهم  بود   اني  در قرب اما  من خوشبخت ترين
 ؛  به ملجا و   و خاكشير  شدن  و  شر خاك پيش  از حالل شدن ،  پيش از تير خوردن  و  زير پاي  نيرو هاي  باطل

   . رسيده است  سرانجام  خود و هدف 
 ولي    از  وجود  نازنين  و  پاكيزه  و  شبنم گونهء  پري خواهد  رفت ؛ اثرات  قربان  شدن  من ؛  فراتر   شايد

و فرمان  اوست ؛  كه  بدينجا  رسيده ام  و  اكنون  راه  برگشت  هم   باالخره  او  مرا  برگزيده  است  و  من  به  امر 
كجا  بگريزم  نهايتاً     رفته ام  و  به  هربر نمي گردم  ،  برگشته  نمي توانم  ؛  به  هر جا روم  به  سوي  او .  ندارم  

  . بايد  به  او  پناه  ببرم
 مرا  قرباني  در تاريخ  بشريت  خواهم  بود كه  پري ؛  اگر هم  چار روز عمر  من خوشبخت ترين !  آري 

و  زنده گاني  را   عمر  ترين سال ؛ شيرين ترين  و  زيبا ترين  و  با شكوه يرد ؛   قبالًٌ  برابر  هزار سال  و  ده هزار بگ
 !هم  با  من خواهد  بود  من است  و  تا آن  لحظه   و  هم  اكنون  نيز  چون  جان ؛  با  !به  من  بخشيده  است 

من را  و  مادر  همه آحاد  بشر  را  ستايش كنيم  و  سپاس  پري را  ،  زن را  ،  مادر  را ،  مادر پري را  ،  مادر 
 !براي ما  زنده گاني  بخشيده  است و  منجمله  ما  را  سزاوار  قربان  شدن  ساخته است  كه   گوئيم
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و  بخت آن  مي بود كه  همين لحظه  نيز  پري  ـ عشق رؤيايي و ماوراء عقالئي خود را ـ     اي كاش  وقت 
ر  در  او  غرق  و  محو  مي  ديگ بار درون جان خود  ،  ميان قلب خود  و  ميان  پوست  خود  مي كشيدم   و  يك

 ؟!شدم 
من  بايد  كمپ مناظره  را  ببينم  و  با آن  پيش آشنايي حاصل .   كه  فرمان ؛  فرمان  ديگر است   اما  حاال

 !كنم 
شاهدر  ِكمپ  كه  اينك  پري  و  من  در  برابرش  ايستاده  ايم  ؛  يك  لوح  خيلي  بزرگ  و   برجسته  بر  

 :بر اين  لوح  ابتدا  با  خط  نسخ  برجسته  نقش شده  است .   دارد  باالي  خود  
 بسم الرب العالمين  

 : زير آن  با  خط نستعليق  با  شكوهي  ميخوانيم  و  در
 بني آدم   اعضاي  يگ ديگر   اند          كه در آفرينش  ز يك گوهر اند 

 ها  را  نماند  قـرارچو عضوي  به  درد آورد  روزگار         ديگر  عضو 
 تو  كز  محنت  ديگران   بي غمي           نشايد  كه   نامت  نهند  ؛ آدمي 

 :هم  اكنون  با  ما  مي بود  و  ازش  مي پرسيدم   قاضي ستيز !  اي كاش 
 :    چرا  نوشته است  

ننوشته ...   حسب  عادت  و اعتياد  رواج  ؛ و مانند  معمول ، مانند  عنعنه  و  رسم  و»  بسم الرب العالمين « 
 :است 

   بسم اهللا الرحمن الرحيم ؟
 :كه  مي گويد  صدايش را  مي شنوم .  ها ست  معلوم  مي شود كه  همين  طرف 

يعني چي ؟ » بسم اهللا الرحمن الرحيم « و نتوانست بداند كه بداند    ،  نخواست قرن كس ندانست14 در 
 معنا  دارد  و   چه» بسم الرب العالمين « قرار دهد كه  و  مورد سؤال   و اصالً  توجه كند  كس مي تواند  بداند! باش 
  ،  نيست ؟  متفاوت  هست» بسم اهللا الرحمن الرحيم « با  

و  استاد  عحيب   همان حاكم  سابق .  سخنان  پير شيراز سعدي ؛  انديشهء ديگري  مي كنم   و اما  در مورد 
 و گويا جاي  بسيار   و كجاست در  سازمان ملل متحد كه  نميدانم  چيست    اين ابيات  بر پيشانيي من گفته است كه
 .و  باال كشيده  شده است  نگارش يافته   ؛  هم   مورد احترام  جهانيان  مي باشد مهم  و  مقام  بسيار

از  پري  تمنا  مي كنم  كه  .   جا  بكند كمپ را  از ناگهان گرد بادي  بر  مي خيزد  ؛  چنان تند كه  نزديك است 
 .  امني خود  را  قايم  نمايد  و جاي برود 

مي بينم  همين نوشتهء  با  عظمت را هم  از  در سازمان ملل .  از ميانهء گردباد  هيواليي  بيرون  مي آيد 
 و  لوحه ها   پ  چمپاته  مي زندمتحد كنده آورده  و هم  از  سر  در اين  كمپ  بر  مي دارد  ، خودش  بر سقف كم

  :   ميگويد و را   به  من  مي دهد 
 ! ؟ بر آن جانوران  بنما  كه مگر مقصود يافته آيد! بر گير ؛  اين ها  بدان جايگاه  بر 

 . ) ؛  اشاره  دارد  به طويله  هاي  حاجي اول  كه  چند  متر آنسوتر  ديده  مي شود ( 
 را  اجرا  مي   كه  نا چار  مي روم  و  امرش  و  هول افگن  ؛  غضبناك  مي نمايد چنان؛  هيوال    يا اين نيرو 

 . كنم 
آن .  و  حيوانات  ديگر  با چوچه هاي شان  موجود  اند   و  بز و گاو  و گوسفند  و خر  در طويله  ها  چند  اسپ

  هم  مي آيند  ؛  لوحه ها را  مي  بويند  يا  مي  چند  تاي  شان  من  و  سوي  نوشته  ها  مي  بينند ؛  ها  به  سوي
؛  در نگاه  هاي  شان  پرسش  وجود  دارد  مگر  من  نه  تنها  به آن  پرسش    من  مي  بينند  ؛  باز  باال  سوي بوسند 
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حد اقل ديگر   ؛ ها  جواب  ندارم  بلكه آن  ها  را   فهميده   نمي توانم  ؛  حيوانات  نوميد و  اندوهگين  مي شوند 
 ديگري  بر  مي گردند  ؛  مي ايستند   هاي    در جاقسماً  به  جا هاي  پيشين  و  قسماً .    و  مانند  سابق  نيستند  شاد

رو  مي روند فرت  ويا  دراز  مي كشند  و  به  چ! 
 ! است   كشف مي كنم  كه  اساساً  اين حركت  غلط 

 :   مي زنم   هيوال  داد  مي روم  و  بر آن
است كه  اين  ها  و  مرا  آنجا   فرستادي  ،  ...  سخن  از  اسپ  و  گاو   و  خر   شيراز  مگر  در ابيات  پير

 !مگر اينجا  سخن  از  بني آدم  است ،  از آدمي است .  مي آيد  بكن   هرچه  از  دستت !   ابله  بيسواد  ،  نادان
 : ميگويد   و  مي خندد ه وحشيان مي پندارم  با  قاه قاه

  آدمي ؟ 
 من همين جستمي و همين جويمي  ؛  همين كدام جانور  بايستي بودن  ؟! آري 

 !سازمان ملل را  اندر ؛ ساليان پائيدمي و  پاليدمي ؟!   در همه دنيا كه  نيستي و نبودي ؟
حم در دست  ،  در بر در ، و چون  نا  اميد گشتمي  ؛  اينك ساليان ديگر  بر  من  بگذشت كه اين لو

كوه بر كوه ، جنگل بر جنگل ،  بحر بر بحر ، كشور بر كشور ، خالفت  بر خالفت ، سلطنت  بر سلطنت  ،  
اندر تكاپوستمي  و  اندر طلب   ؛  در هيچ كجا  اثرش  پيدا  نه  و در هيچ كجا  .... مملكت بر مملكت 
 ؟!خبرش  هويدا  نه 
  و  بهشُد  و  درمانم  را  گوهر اصيل آدمي در كار و  َنَفس پاكيزهء آدمي  و  بهبود. منم  بيمار 

 ! التزام  
 پنداري  ؛ آنچه  اندر سازمان ملل ناپيدا  ؛  آنچه اندر اينهمه جاي ها  و  مكان ها  كه  پئ كرده امي  

 ! اندر اين  پهنه  توانمش  يافتن  ؟!  موجود  و طئ كرده امي ؛  نا
 !  بيافتمي ،  نبش بكردمي  ،  ليك دشوارم آسان  نگشتي  من گور سعدي
من را  نه معناش ! من اين كالم  الكي سرودمي ؛ چون اين سخن از هر دهن شنفتمي :  او هميگفتي  

 . روشن بودي  و نه مصداقش پيدا 

  حيث آدمي  تحويل  چون  معلوم  است كه  اين  هيوال  من  را آدم  ندانسته ؛  مي ترسم كه  پري  را  هم  به
 ... ،  حاجي اول  و  قاضي ستيز  را چطور ؟  مادر پري ولي .   نخواهد  گرفت

گمشده اش را  هيوال  و اين  همه آمدند  انگاه  به  ذهنم  ميگذرد  كه  اگر  در اين كمپ  هم ؛  ساعتي ديگر   و
 نيافت  و  راضي  نشد  ؛ چه اتفاقي خواهد  افتاد ؟

 : و  ميگويد  نديشه ام  مي تازد ميان ا هيوال 
 و چه  آنكس كه لوح  اينجا  نهادستي كجايش توانمي يافتن  ؛ شايد  او  بدانستي كه آدمي چون استي

 !سان پيدايش توانمي كردن ؟

پس !... پيشتر كه آوازش  مي آمد ؟.  چه بگويم  ؟  قاضي ستيز  بايد خودش  از جايي جواب  بدهد ! خدايا  
 :مي گويم از مكثي  

راستي ! ... لطفاً  لوحه را  به جايش  بگذار ؛  تا حدودي تالش  ما  هم  براي يافتن آدمي است !   جناب 
 ! مهرباني كن ؛  درين  تالش  مددگار  ما  باش 
 : و  ميگويد  به طور غير منتظره  نرم  و  رام  مي شود

ستي آگاهستمي  و  بر آنچه  اينجا  بهرش من  بر آنچه  اينجا  بگذشتن!   پندار به  باطل  مدار 
 !فرازيده ؛  اميدوار ا  بري  اينجاستاني كه آن   اين لوح  و  بر  دكذا  بر.  كوشندي  دانا ستمي 

  اين سخنان را چنان  نيرو ستي  ؛  كه خود  مرا زنده  نگه داشتستي  و  بر همين برهان آنرا  پرچم  
تاخته امي   ؛  اينجا  نويد مرا نيكوتر آمده  و  اميد  مرا  فزونتر  ا در پئ آن  بر دني ساخته  امي  و 

 !برازيده 
 ! القصه اگر آدمي  را  خود ؛  نيافتمي  ؛  ديگـر  راه  بهتر جستنش  بياموختمي 
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 :دلم  قوت گرفته است ؛  ازش  مي  پرسم  .  او  لوحه  را  معجزه آسا   به  جايش  نصب  ميكند  
 :  آدم  نمي يابي ؟ ميگويد مرا !  جناب 

 !آدم جويت  يافتمي   ؛  بيشتر  پرسيدن نشايد  كه  پاسخ   بر نيايد 

 . ؛  طوريكه  ديگر  هيچ  تفاوتي قابل  رؤيت  نيست    بر  سقف  كمپ  پهن  و  با آن  يكي  مي  شود
 هفت خوان     تو از چيز هاي  شبيهدر ذهنم  تداعي ميگردد  كه  بزرگان در باغ گلبته ها  برايم گفته  بودند ؛

.  معجزه گونه  به  عزم  و  اراده ات  مدد  خواهد  رساند   رستم  ميگذري  و  در جريان  همين كارت  ،  هفت  اتفاق 
 :به خود  ميگويم 

 !مسلماً  اين  ؛  يكي از  همان  هاست 
 
 
 

  ؛89 زينهء
 !قدرت  و  ثروت  اغلب  مانند كان  نمك است 

 
و   ؛ روزي خشم   جان آمدم  به  سرپناه  در شاروالي كابل براي  يكه پيدن دو سال و تي  از  دويدن وقت

منجمله   ؛  دادم    و آسمان دشنام  بر زمين ؛ بيرون ريخت  به حضور همكارانم  انيتم  در صحن دفتر كار  و بعص
 .  كردم    محكوم و ه  تخطئ  شدت را  بهببرك كارمل  شخص زنده ياد  و   دولت   و حزب

 همين   به و سنگين ترين جرم  تلقي ميگرديد   ـ   به شمول نظر خودم  از هر نظر ـ  بود  آنچه بروز شده
 احاله   مجازات  اشد  پيشنهاد باتوأم     را  ؛ موضوع  بود  ما  بريالي كه آمر كالنتر محمود دليل  مسئول دفترم  به 

 .  داد   پرسش هايي قرار  مورد  احضار كرده مرا  باالخره  و كم اعتنايي هايي ا  وقت كشي ه با او .  كرد  
 گشته  جويا  ام   خود آموزي  و خود پروري  از شرايط  ضمن احوال پرسي رفيقانه منجمله  بريالي خود قبالً

  با در سرپناه  د اقلي گرديده  از شهردار خواسته بود كه به زودي يك ح بي سرپناهي ام  بزرگ    متوجه مشكلو
 . نمايد  مساعدت  من 

 اين  بود كه  بايد از چوكات  هاي   بريالي نسبت  به  من در جمع كسانيكه آنوقت  با  هم  بوديم  ؛  نظر  
 .روتين  فراتر  بروم  ؛  ضمن  اعتالي  استعداد شعري   به  تحقيق  و  نظريه پردازي  بگذرم 

 : نامش را گرفته برايش گفت  هاي  بيش از حد  مسئول دفترم  ؛ آخر بريالي  در  برابر  شله گي 
 !بده  قرار ؛  در شرايط اين   باري  هم خودت را  ! خورد  مي بيني   از اينكه چشمانت خورد است ؛  دنيا را

 برايش اطمينان دادم كه كليد يك آپارتمان   به حل مشكل پرداخت ؛ وقتي حسب خواستش پس از اين سخن
 : و گفت   ؛ چشمانش برق زد وچك را گرفتمك

 ! بيشترين استفاده  را بكن  و خود را  برسان   از  وقت انرژي  هاي جواني زود گذر است  ؛  برو 
  در شعري   ؛   توقفي داشتم مشرف  به  دفتر كار  بريالي چند روز بعد  در  بالكن  منزل دوم  قصر ستور 

 امروز   تا ه  در اين سرود  . و آنرا نوشتم از باطله داني گرفتم را   توته كاغذي  ،  دماغم جاري شد ؛ قلم داشتم
 !نشده است وارد   و افزود   يك كلمه كاست حتي

 همين 1شعر ضميمهء نمبر . ( اين زينه و هم آن سروده را  به  ياد  و خاطرهء محمود بريالي اهداء ميدارم 
 )ست » زينه ها« مجلد 
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 : ولي ميگويد ...  ؛  مي پندارم كه  هيوال را  ديده  عجيب  نگران  و  پريشان است.  ي شود  پري  پيدا  م

چطور  رنگ و رويت  زرد  شده  ،  اين  تمام كاال ها  در جانت  شاريده  ؛  هله  برويم  عاجل حمام كن  و 
 ! بپوش  كاالي ديگر

 :تيله ام  مي كند و  مي گويد  ر با  اينكه خودم  هم  روانم  ولي  با  دست  از  پشت  س
 !...هله !... هله !..   هله 
* 

و  سه چهار گارگر  مصروف  جارو  و  پاك  قاضي ستيز  .   مي گرديم    دقيقه واپس  به  محل  بر10 در كمتر از 
قاضي  .  كند  از  پري  خواهش مي كنم  خود را  از ديد  كارگر  ها  گوشه .  كاري  در كمپ  و  حواليي آن اند  

 : ميگويد 
دقيقه  ميتواني همانجا  برو ي ؛  صرف  به    يكي دو  براي!   است  ؛  دختر گلم   بخش زنانه  ختم كار ما  در

 !  لوله كرده  همانجا گذاشته ايم  ؛  دست  نزن  را ك ها كه آن  هائي تكه
 :مي دهد   ؛  قاضي  به  سخنانش ادامه   دور شدنِ  پري با

كارگراني كه  با  من بودند ؛  هيچ  چيز نفهميدند  و حتي گرد باد را  ديده  . شاهد  تمام  قضايا  بودم   من 
.  هم حيران ساخت   نتوانستند  ولي اين  كه كمپي  با آن  ستره گي چنين  پر خاك و خاشاك  شده  بود  ؛ آنان را 

  : پرسيدم
ما  چه خواهد  شد ؟  قاضي انديشمندانه   ما  و كار   و  عاقبت د؛  اين چه  بو  نظر شما   به!    قاضي صاحب

 :گفت 
 هستند  پرسش اساسيي   اين كار  هاي غيبي كه  پشت  سر  يا  اينكه  نيرو  امكان  به  نظرم  مي رسد دو
 بعضي  از درد هايواقعاً  موجوداتي  در دنيا  هستند  كه  دواي    و  يا  اينكه   برجسته كردند  و  تعيين مناظره را

 . شان  ديدار و  نفس آدمي است 
كه هم اكنون در باالي كمپ است ـ آدم داراي چنان كرامت و او ها ـ مخصوصاً  در صورت اخير آن 

و  قصر ها و كاخ ها و  در الي  لباس ها و  داعيه هاي  پر  اثرمندي را در سازمان ملل متحد ،  ميان دولت ها 
 :  ميگويم .  چيزي  نمي يابند  بلكه روزگار شان  بدتر  هم  مي شود    اينكه  ند  و الجرم  نهطمطراق  جستجو  مي كن

 و  اين عيب    .  وغيره  باشد  ملل متحد  ؛  يا  شاه  و  صدراعظم  و  قصر نشين حاال چه عيبي دارد آدم  عضو
 : هم چنان  بزرگ كه آدميت  او  را  سلب  نمايد ؟  قاضي ميگويد 

هي نشده كه خدا نخواسته گژدم  يا  ماري  ترا گزيده و  زهر آن را  كسي  با  دم  و دعا  از تنت خارج گا
 : ميگويم  .  كرده  باشد 

 هفت ساله گي مرا  يكي اش اينست كه  در شش ـ .  اتفاقاً  از اين  بابت چندين  تجربه  و خاطره  دارم  
مرا  نزد  ورد خوان  و  .  كسي جان  سالم  به در  مي برد    اين گژدم  كمتر از  نيش.   نيش زد    و كالني  سياه گژدم

 : گفتند .  اتفاقاً  خليفه جاي دوري  رفته  بود   .    بردند  ؛ بود مشهور ... تعويذ گري كه  به خليفه 
 . د دار»  اذن «   براي خنثي كردن  زهر  در همين نزديكي ها ست  از طرف خليفه  پسر كالنش كه

سينه ام  به حدي  سنگيني مي كرد كه  نفس كشيده  .   و  دير گاه  او را  پيدا كردند  خالصه  بسيار  به  سختي 
 ميكنم   پسر جوان كه  فكر.   و فرياد  مادرم  به آسمان  باال  بود   و  دهانم كبود  مي شد ، چيغ نمي توانستم  و  لب
 . گرفت » دم « ه  بود  ؛ آمد  و  مرا  زير  ها  عروسي  هم  كرد در همين  نزديكي

 :پسر خليفه گفت .  گژدم  از  نوك  انگشت  پايم  نيش زده  بود  
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من تالش بنده گي  .   شده  و  به  دماغ  شروع  به  تأثير كرده ؛  فقط دعا كنيد    وجودش  تيت  زهر در تمام
 .و  قسمت  هرچه  بود   ؛  باز  تقدير  را مي كنم
ه  براي قاضي  توضيح  دادم كه  چگونه زير  دم  و  دعاي  او  سبك  شده  مي رفتم  تا  اينكه ضمناً  با  خالص

به چشم  ميديدم  و  با  .  مالش  و  تماس دست ؛  او  از  محل  نيش گژدم  مايع  زرد رنگ  زيادي  را خارج  كرد  
 .و  رها  شدم    .تمام  وجود  حس ميكردم  كه  از  زهر  رها  مي شوم  

 :پسر خليفه گفت 
 . خدا و  پير  ها  و  بزرگ  ها  يك  شفقت  كردند ولي  من  اينقدر اميد  نداشتم 

 و  جادو   بي عقيده  هم  شده    و طومار  كه  من  به  داليلي  به  تعويذ افتاد  حالي  اتفاق   رويداد  در اين
 : قاضي گفت .  بودم  

هندي  ها و چيني ها و  مردمان سرزمين هاي غير اسالمي .  ه عقيده ربط  ندارد   اين مورد آنقدر ها  ب
 . ها  در اين كار  پيشرفت  ميكنند   مسلمان ما  از  مؤفقانه تر

چيز مسلم  مي باشد كه چنين اشخاص  بايد خاضع  و خاشع    است ؛  اما  يك  بحث  در اين  باره زياد!  خوب 
كبر  و  غرور  و  ظلم  و  جور  بر ديگران  و  حتي  بر  حيوانات  مايل  و  راغب  و   اشند  و  به و  پاك  و حالل خوار  ب

 . قادر  نباشند 
همين  مسلم است كه  هيچ  خان  و  امير  و  پادشاه  قادر  نبود  به  تو ؛  در آن  حالت كمك كند  ؛  و لو  پسر 

 !البته  بحث  طبابت جدا ست  ؛ آن  يك راه  ديگر  مي باشد  .   و  يا خود  همين خليفه  هم  مي  بود  خليفه
 و ، است  و  هر چيز  را  به  نمك  تبديل  مي كند  و لو خليفه كان نمك قدرت  و  مكنت  و  ثروت  اغلب  مانند  

 : يادت  هست كه  يك  روز  برايت گفتم  .   لو  پيغمبر  را
در روايات قرآن  به . فرق ها  ميان آيات  مكي  و  مدني  متوجه  باش  فارسي  بخوان  و  به    قرآن را  به

خوانده » كمثل الكلب « قصهء پيغمبري  هم  بر ميخوري كه وقتي خود را گم  ميكند  ؛  به  چيزي كه  قرآن آنرا 
 . تبديل ميگردد 

 : آن اينكه البته منظور من  اينجا  چيز  ديگري  است و
 و    و  زور  با  قرآن  در  بيرون  از مقام  قدرت كه حتي قرآن  ما  در مقام  قدرتاست   روشن  مثل آفتاب
 . زور  يكسان  نيست 

 :  افزود  قاضي
داستان  هابيل  و قابيل  يك  اسطورهء .  مالحظهء ارث  و  وراثت  .   يك  مالحظهء  ديگر  هم  هست 

 . عوام  نكرد  پشت  تصورات .  سمبوليك  است  
مي شود كه آدمي  پس از آدم شدن  و  شروع كردن  به  اينكه  به   نتيجهء مهم  عايد  ين داستان  يكاز ا

و   و  نيرو هاي خير  در يكي ؛  عناصر.   ؛  به دو  واحد  ارثي  متفاوت  انقسام  يافت   حيث آدم  توليد مثل  نمايد
و  نيرو هاي   ولي در ديگري ؛ عناصر .   بود  هابيل   و  اين واحد ارثي بود  غالب   و محبت و ملكات حميده عشق

 . است  قابيلاين  نماد .  شر و  بدي  و  قدرت طلبي  و  زور گويي  و  طمع ورزي  و  صفات رذيله  مسلط  بود  
داً  در  نتيجه آنچه بع.   هيچ  نسلي از او  باقي نماند    و  از ميان  برداشت كه  چنان كشت هابيل را  قابيل ؛ 

 . به نام آدمي  پيدا  شده  رفت ؛  از  نسل  قابيل  بودند   
 در چند  پشت  يكبار    ما  وجود  دارد  و گاه  يعني  هم  در و  نيكي  ارث خوبي   ما  همه  از نسل  قابيليم  ولي

 درجه اول  يك  يا   ن هاي ما  بهاما  اينها  ثمره  و  بركت  مادر كال.   ما  غلبه  هم  ميكند   و صفات  ساير  وجنات  بر
 . دو  زن  قابيل  است  چونكه  نصف  موجود  زنده  از طرف  جنس  مؤنث  مي آيد 
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 :مي گويد . قاضي ستيز متوجه شده است كه كارگران وظايف خود را به انجام رسانيده اند 
 .  تنها  ماند را  مرخص  مي كنم  تو  برو  پري  را  بيار  كه  دخترم  دير گاه من آنان 

  :  از  پري  مي پرسم.  به شتاب  در  بخش  زنانه  مي روم  
 :؟  سر خود را  به سينه ام  ميگذارد ،  زار زار مي گريد  و  مي گويد !ببخش  ؛  دق  نياورده  باشي !  عزيزم  

 !...بخش زنانه  يعني زندان  ،  يعني قبر !   خاك  به  قسمت و  تقدير  زن 
  :  م  مي فشارمش  و  به  سر و گردنش  بوسه  ها  زده  ميگويمدر آغوش

تالش  و  مبارزهء  ما  براي  همين است  كه شرايط و خصوصيات  بد  را  ؛  جامعهء خراب  و  !  جان و  دلم  
ردانه  يكي  از نتايج  همين خواهد  بود كه  ديگر  در جهان  بخش زنانه  و  بخش م.  حوض خراب را  تغيير دهيم  

 ! البته  مرد  هم  نتواند  بدون اجازه  و  رغبت  زن  حتي  به  او  نگاه  كند .   باشد   وجود  نداشته
 درد كرده  و  با  پهنا و  ژرفاي زيادي  يك نوميدي   اما  معلوم  مي شود كه  در  تنهايي اجباري خيلي دلش

  رخسار  و  زير چشمانش  نوشيده  ميروم  و  با  دست ها  و  روي اشك  هاي  گرمش را  از .  را  تجربه  نموده است  
 : ديگر  اندام  هايم  برايش  مهر  و  نوازش  و  محبت  مي بخشم  ؛  ميگويم  

 دلكت  را   تا  مي تواني.   و  رهبر  و آموزگار  من  استي  ؛  نمي گويم  گريه  نكن   تو  مخصوصاً  اكنون  پيشوا
  ؛   اما  فراموش  نكن كه  تا  زنِ  با  همت  و  بزرگي چون  تو   پشت  مردي چون  مرا  نگيرد  ، خالي  و  سبك  بساز

 !گرم  نكند  و كمرم  را  محكم  نبندد  ؛  من  پيروز  شده  نمي توانم 
  توانايي   حاال كه  قدم  به قدم  به  طرف  هدف  و خط و  نشان  تو  نازنين  نزديك  مي شويم  ؛  به  ما روح  و

ميدان خلوت  شد  و  نيم  بيا  برويم  ؛ ... و  يكي دو  تاي  ديگر  نه  ؛  به  همه  ؛  به  هزار  ها  به  من !  و  الهام   بده 
 .ساعت  بعد  محفل شروع  مي شود 

 و  در يكديگر را خيلي  مي بوسيم .  هنوز سينهء پري  بغض  دارد  ولي سعي ميكند  با  من همكاري  نمايد  
يعني  .  درك  ميكنم  اين  تنها  راه  خروج  از گودال  درد  و  رنج  براي  پري است  .  تن همديگر مي فشاريم  

و كنار زن  و  مرد  صرفاً  كاري  جهت آماده  سازيي طرفين  براي  همخوابه گي  و  شهوتراني    يابم كه  بوس  درمي
د  اند  و  از اين طريق  به  هم  ديگر  نيرو  مي دهند  تا  درد  و  آسيب  وارده  اين ها  ؛  دو  نيمهء  يك وجو.  نيست  

عيناً  مانند  اعضا  و  جوارح  تن واحد  كه  در  هنگام  ضرورت ؛  تمام  نيروي شان  در  مبارزه  .  را  مغلوب  كنند  
 ! متمركز  مي گردد  ؛  براي  مقابله  با  فشار  يا  آسيب  وارده  در  يك  قسمت  از  بدن

* 
آياتي از قرآن  با  ترجمهء آن ها  . گمپ را  تُند تُند  يك  دوره  مي زنيم   با  يك  حالت  نسبتاً  عادي  اطراف 

و غرب  با  خطوط زيبا  و  متفاوتي  بر  در ها  و  سر  بزرگان انديشهء  شرق   از موالناي بلخي  و  ساير  و  اشعاري
در  درون كمپ  تصويري  از  پادشاه  مرا  متعجب  مي سازد  ولي  با خواندن  .   مي كند   نظر جلب  تاق  هاي كمپ 

 . خرد  تدوير كننده گان آفرين  مي گويم   از  قانون اساسي  در اطراف آن  به مواد  مهمي
سم  باز  دختر را مي تر.  قاضي ستيز  مقابل مان  مي آيد  و  با  پري  مالطفت  و  احوال پرسي  مي نمايد  

.  گريان  نگيرد  و  ناگزير  از  ادامهء  مباحثه  در  بارهء  هيوالي  پهن شده  در سقف كمپ  نيز  اجتناب  مي كنم  
 پري  را گرفته  به   دست.  ديده  مي شود  كه  مردم  با  بي انتظامي  و  رمه وار  به  جانب  كمپ  سرا زير  مي شوند  

 !تاً  ترك  مي كنم  صحنه را  مؤق سرعت
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  ؛90 زينهء
 :ميان  طبيعت  و  ماوراي  طبيعت 

 
من طبق پيشبيني  در صف  همصنفان و هم .   و حواشيي كمپ اخذ موقع كرده اند  درون  مردم  در  همه

در . در حدود صد دختر  مكتب نسوان  هم  پهلوي بخش زنانهء كمپ صف كشيده اند .   ايستاده ام    هايم مكتب
ذهنم  مي گردد ؛ كاشكي ترتيبي مي داديم  كه  پري  يونيفورم  شاگرد  يا  معلم  اين  مكتب را  پوشيده  در قطار 

 .   فضاي  باز  مي ايستاد  آنان  در
 و  مؤظفاني  براي  امور  مختلف چون آب دادن ،  پرسش گرفتن ،  پيغام رساندن  وغيره  اينسو  و  خادمان
 شبيه  پوليس را  بر    هم  هستند كه  يونيفورمي  دختر مي بينم  در جمع آنان  دو  سه.  د  اند   و آم آنسو  در  رفت

خيلي  به  .  توسط  يكي  از آنان  پيغام  مورد  نظرم  را  به  پري  مي فرستم  .  دلم  طاقت  نمي كند  .  تن دارند  
 : مي گردد  و  ميگويد  تُندي  بر

 مانند  نگين  او    و  در اطرافش حلقه زده  دختر شادمان  است  و  بيش از دو صد زن  و پري جان  در همانجا  
 : را  در  بين گرفته اند  ؛  پري جان  براي شما  پيام  داد  

 ! و  از جانب من خاطر جمع   فقط  در فكر خود  باشيد
 دستگاه  درست كار   . ي شودصدايي كه معلوم  مي شود  براي  تست كردن  بلند گوي  هاست  شنيده  م

 :آواز  قاضي ستيز  را  مي شنوم  . ميكند 
 ! حاضرين  محترم 

 و علماي كرام  اجازه  و دعا  مي  و  تعليمي  دولتي ءاز  شما و مخصوصاً ولسوال صاحب ، ماموران عاليرتبه
 اصالً    مراسم چون.  آغاز  نمائيم   محترم  شان را  و  فاميل مورد  نظر حاجي صاحب  اول كار   خير  خواهم كه  به

از سحرگاه  با  ختم كالم اهللا مجيد و خيرات عمومي آغاز گرديده است ؛  بنابر اين وقت  بيشتر  را  به كار اصلي 
اختصاص داده  در ابتدا  از محترم حاجي اول خواهش مي كنيم  مختصراً  داليل اينهمه زحماتي را كه كشيده و  

پس از ايشان ولسوال صاحب  سخناني  به  شما خواهند  .  كه كرده اند  ؛  توضيح  بفرمايند   مصارف گزافي را 
 !داشت 

  :  صداي حاجي اول  بلند  مي شود
 بسم اهللا الرحمن الرحيم « 

 برادران عزيز ، 
 !بخش زنانه  شاگردان  مكتب  هاي  پسران  و  دختران  و خواهران گرامي ام  در   نورچشمانم 

همه  .  من خيلي گمراه شده  بودم  .  خداوند  اجر و  بركت  بدهد  .  ء تان بسيار خوش آمديد  همه
 و  زمين  و  درخت  و   باغ    جان  دهقان  ها  و گارگر  ها  و  مواشي  پيدا كردن  و  كشيدن  شيرهء مصروفيتم  پول

 .بود 
   و  اصراف در اوايل خيلي.  به  ميراث  برده  بودم   اين ها را  من  از  پدران  و  مادران چند  پشت خود  

زياد كردن  هنگام  نماز  به  فكر  نمودم  ولي  درين  اواخر  حريص  و كنسك شده  بودم  و حتي در  ضايع كاري 
ه  هنوز  به  تنها  خدا را  شكر  مي كنم  ك.  جايي كه آيات  و  اوراد  نماز  را  كامل  نمي خواندم   دارايي  بودم  تا 

 .و  ملك  مردم  و  تعرض  به   ناموس  و  امنيت آنان  شروع  نكرده  بودم  چور  و  چپاول  مستقيم  مال 
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آنان  مرا  سخت  مالمت  و  مذمت  كرده  و  . درين حال  شبي  بزرگان  هفت  پشت  خود را  به خواب  ديدم   
 .  به راه راست  هدايت  نمودند  

   چه  بود ؟راه راست  نكته  لطفاً  دقت كنيد كه  اين  فقط  به  همين
در خاندان  ما  از  ده  ها  و  شايد  صد  ها   پشت  رسم  و  عنعنه  بوده كه  شاهنامه خواني  و  مثنوي خواني 

  مناظره   را  به مسأله  هاي  موجودعلما  و  دانشمندان را  قدر و  عزت  مي  نموده اند  و  .  ميكرده اند  .... 

سواد  پيدا كردن  و خود آموزيي علوم  عصر  بيشتر  از  .  و كتابخانه  داشته ايم   ما  هميشه كتاب   .  مي گذاشته اند
 .  و  كالن  ما را  مي  ساخته  است    و  زنده گيي خورد نيمهء  مصروفيت

در كوچ  و  كوچ كشي  و  جابجا .  ه  بودم  ها  و  ميراث  هاي  اجداد  مطلقاً  غافل  شد  اما  من  از اين  سنت 
 و  چاه  هاي كهنه  انداخته  مي و چقور  ها   ها  و  جر  شدن ها  كتاب ها  و آثار خطي  و  تاريخي را  به  تهكاوي

 . رفتم 
حتي حج رفتن مرا  . گذشته گانم كه  به خوابم آمدند ؛  از همين  ناحيه  بسيار دلسوخته و خشمگين بودند 

 : معقول  و  بيجا  دانسته گفتند  نا
باز  مكتب  مي ساختي ،  پل و  راه  مي ساختي ،  شفاخانه مي .   و  بر خانه ات  بود    حج  اكبر  در دور

يك طبيب  در كل  منطقه ات  نيست ،  زن و  مرد  و  صغير  و  كبير  از  بي  دوايي  و  بي غذايي  و  .  ساختي 
اطفال  و  جوانان  اغلب  بيكاره  و   فاسد االخالق  و  بالي  جان  ديگران  بار  .  ي  دربدر  اند  بيسوادي  و  بي تعليم

 . مي آيند 
خدا  .   هاي  نيك  و  عادات  شريف  خانداني  هدايت  كردند    و  به راه خالصه  پيشينانم  مرا  شالق  زدند

 . ان  و  خانم  خود  مشوره  ها  كردم  يك  دختر  و  يك  پسر  برايم  داده  بود  ،  با آن
 مخصوصاً  دختركم  كه  نام  خدا  هوش  و  فراست  زياد  داشت  ؛  دست  پدر  را  گرفته  به  اينجا  ها  كه  مي  

 .در حقيقت  پس از آن  بزرگانِ  گذشته  ؛  پيشوا  و  مرشد  من  همين  فرشته  شد .  بينيد  ؛  كشانيد  
ر  پشت  خواستگار  برايش  مي آمد   تصميم گرفت  كه  با  استفاده  از  هر  امكان  ميسر ؛  او كه  خواستگا

دانش خود  را  باال  ببرد  و  تحصيالت  عالي كرده  از خود  يك  عضو  مفيد  جامعه  و  خدمتگذار  براي  مردم  و  
از اين  لحاظ  از  .    درين  راه  كمك  كند  بخصوص خانم هاي  محتاج   بسازد  و  زنان  و  دختران  ديگر  را  هم

متأسفانه  بعضي  .  شد  ،  نه  اينكه  خدا  نخواسته  به  خواستگار هايش  بي احترامي  كرده  باشد   شوهر كردن  تير 
 كرديم  ؛  از آنان  ما را  درك  نكردند  و  تا  امروز  از  ما  خفه  هستند  و  با  اينكه  زياد  دعوت  و  حرمت  شان 

 . خدا  توفيق شان  بدهد .   ما  و  شما  نيامدند   امروز  اينجا  بين
اين  مطلب  را درينجا  به خاطري  ياد آور  مي شوم  كه  علما و  فضال  كه  اين جا  تشريف آورده اند  روي  

 و  چاره جويي  فرمايند كه  بعضي رسي  حق  و  حقوق زن  و  مادر   بيشتر  توجه  كنند  و  اين  قسم  تصورات  را  بر
 ما  و  خود  را  ـ بسيار  ببخشيد  به  دهنم  راست  نمي آيد  ولي حقيقت  است  مجبورم   ها  خانم  ها  يعني  مادران

بگويم  ـ  ها ؛  مادران  ما و  خود شان  را  مثل حيوانات اهلي  و خانه گي فكر  مي كنند  و  مخصوصاً  دختران  را  
 .   براي  خريد  و  فروش  و  سيالي  و  همچشمي  مي دانند  اسباب

 نكتهء ديگر اين است كه  جوانان  ـ چه  دختران  و  چه  پسران ـ  ثروت  و  سرمايهء حقيقي  و اصليي  ما  و  
ء كامل آنان  انجام   و  تربيه بايد  اولين  و  بيشترين  سرمايه گذاري  را  براي  رشد  سليم  و  تعليم .   ملك  ما  هستند

از اين  خاطر  در اين مناظره  بايد  پسران  مكتب  شركت  .   ها  بكشيم    دهيم  و  به  باال آنان  را جرئت. دهيم  
 . كنند  و آرزومندم  كه  به زودي   وقت  دختران  هم   برسد 

 :من  به  اجازه  همه  اولين  سؤال  اين  مناظره  را  طرح  ميكنم  
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   و ناداني  چرا  فراموش  مي كنيم  كه روزي  مادري  ما را  به  دنيا  آورد  ؛  كودك  ناتوان ما 
اين چيز ها را . و اجتماع چيز هايي به ما بخشيده رفتند  كه از ما آدم درست كرد بوديم  ؛  پدر و مادر 
ما حيواني بيش نميتوانستيم  و بدون آن چيز ها ده و از خود به جا گذاشته بودند گذشته گانمان پديد آور

 باشيم ؟؟

 »!  خدا  به  همهء  تان خير  بدهد 
در جريان  و  پايان  سخنان حاجي اول ؛ عده اي خورد  و  بزرگ  نيشخند  و  پوزخند  ميزدند  ؛  عده اي  

بخصوص  بخش .  ند  ريستن  رسيد و  باالخره   به  گحيرت  زده  بودند  و  عده اي  هم  تأثرات  احساسي  پيدا  كرده 
 !زنانه  حالتي  را  به  خود  گرفت كه  گويي  جنازهء  عزيزان  جوانمرگي  را  مشايعت  مي كنند 

 :و  اين صدا  ها  نيز  مرتب  و  متواتر  به آسمان  بلند  بود  
 !آفرين ، صد آفرين 

 ! خدا  گذشته گانت  را  غريق  رحمت كند 
 !هايت  نور چشم  ما    خودت  بزرگ  ماستي  و  اوالد

 . آدمگري  را  ببينيد  و  ياد  بگيريد !  ،  هو  باي  و خان  و  بيگ  هو ،  مردم
 !... پروردگار است   و  رحمت  ؛  قدرت اين معجزه است

* 
 :سپس ولسوال  به سخن آمد 

 !وطنداران عزيز «  
ر اين كار خير  زحمت كشيده اند   و ديگر  برادران كه  د  و قاضي صاحب ستيز من از حاجي صاحب اول

مخصوصاً  به خاطر  اينكه ؛  اينجا  تمثال  پدر معنوي  و  پيشواي ملت اعليحضرت .  بسيار سپاسگذاري  مي كنم  
 . همايوني را  نصب  و  احكام  قانون اساسي را  درج  كرده اند  ؛  بسيار  تشكر  مينمايم 

يك چيز كه .  ارادهء  پادشاه  بزرگ  و حكومت مهربان ماست  سخنان حاجي صاحب اول هم  موافق  نيت و 
من خبر دارم  كه  در همين  مكتب  خورد  شما  چند  .  من  اضافه  ميكنم  اينست كه  در مورد  جوانان  احتياط  كنيم  

هيچ كار مهمتر  از   .   منحوس كمونيزم  غرق كرده  مي رود امروز  دنياي  ما را  سيالب.  نفر  از  دين  بر آمده  اند  
شمشير از  شيعه  .  بايد  در  برابر آن  ؛  شمشير  دين  از غالف  كشيده  شود  .  مقابله  با   اين سيالب  منحوس نيست  

 !  ؛  فرق  نميكند  باشد  يا  از  سني  يا  مذهب  و  طريقه  ديگر
 ؛  من  ميگويم   ينجا  علماي كرام  زيادي  جمع  هستندحاال كه  ا.  فعالً  ديگر  صحبت  ها  آنقدر  مهم  نيست  

كمونيست ها  و  دهريون  پيدا   كه  درين  باره  مناظره  كنيد  و  راه  هاي خوب  و  قوي  را  براي  نابود كردن 
 .نمائيد 

 :ولسوال گرفته  باشد ؛  به  سخن آمد   قاضي ستيز  مانند آنكه  ميكروفون  را  از  دهان 
حكومت و سلطنت ما  از خود  قدرت و  . شريف آوريي ولسوال صاحب  و  مامورين دولت  بسيار  تشكر   از ت

آناني را كه ولسوال صاحب كمونيست  مي نامند  تا جائي كه  من  مي دانم  ناراضيان . لشكر و  بودجه  دارد  
يل  شورا ست ؛  در كابل  مظاهرات كالن  مي خاندان شاهي  يا   نفر  هاي  همان  ها  هستند  و  يك  تعداد  شان  وك

 آتش  باال  مي شود  و  كس طرف شان چپ  سيل كرده  نمي  كنند  ؛  اخبار هايي انتشار  ميدهند  كه  از آن  ها
 . تواند 

 قانون اساسي  و  اعليحضرت  اجازه    هم  خود ساختن حزب  ها را.   و جذب  دارند   و جلب حزب سازي
 .د  ساخته اند  داده  و آزا



 71 

ما  در .  ما  مردم  غريب  را  به كار هايي كه  نمي دانيم  چيست  و   پشت  سرش چه  مقصد  است  ؛  نكشانيد  
درينجا  فقط  روي  همان  مطالب  و  به  همان  ترتيب  .  فكر  يتيم  و  يسير  و  اوالد  سوخته  و  محروم  خود  هستيم  

و طبق احكام قانون  ود كه  اين فاميل  نجيب  ؛  برايش  زحمت كشيده  و  مصرف كرده اند مناظره  و  مباحثه  مي ش
فقط  .   هم   اساسي كس حق چون  و چرا  در آن  باره  را  هم  ندارد  و  حق  تكليف  تعيين كردن  براي اينان  را

 ! كه  در  تأمين  امنيت  همكاري   نمايند قانون  وظيفه  دارند  قوماندان  صاحب  و  مسؤالن  پوليس  ما   به  حكم 
 :ناگهان  يك  صداي قوي  از ميان جمعيت  بر خاست 

 ! ما  به  سياست  نه كار  داريم  و  نمي فهميم .   همين گپ  صحيح  است  
 . تقريباً  همه گان  به  رسم حمايت خيلي طوالني كف  زدند 

 : قاضي ستيز افزود 
 !خانهء همهء تان آباد 

غير از  سؤال حاجي صاحب  سه .   ها  در مناظره  شركت  مي كنند   كنيم كه كي اجازه  بدهيد  ثبت نام 
 . ؛  توسط  قرعه  انتخاب  مي شود   ميان سؤال هايي كه  تيار  شده سؤال  از 
  مكتب  ثبت   از  بين شاگردان  ؛  اول  احترام  پيشنهاد  و  نظر  بسيار  نيك  و  هيجان آور حاجي صاحب به

 .كساني كه  حاضر  به  شركت  باشند  ؛  عالمت  بدهند   .  نام  مي كنيم
 . مي شود   من دست  بلند  ميكنم  و  نامم  نوشته

 و  به همين دليل    نفر بعدي  يك  شاگرد  صنف هشتم  است كه  در  سال  اخير  نشاط خود را  از  دست داده
 .لقب داده  اند »  غمدرون « و  را بعضي شاگردان  شوخ  يا  خيله  ا

كه  برايم آشنا ست  و  در صدر مجلس هم  نشسته   همان دامال   ؛ سوم  نوشته  شود پيش از اينكه  نام  نفر 
 :خطاب  به ديگر مولوي ها  و  معلم  ها  ميگويد  

مناظره  ميان ! نيم ؟  عجب ما و شما  با  اينطور  بچه گك  ها  مناظره  ك.  اين توهين  به  مقام علما ست  
 .هوش كنيد حيثيت  خود  را  پائين  نياوريد .  علماي  زبر دست  مذاهب  و  اديان  مي شود 

 :  ميگويد  قاضي ستيز
 از جوانان ؛  داو طلب  ديگر  هست ؟

 !؛ آماده  مي شود   ؛  محصل فاكولته است   يكتن كه  ميكويند
 : بعداً  قاضي  ستيز  مي افزايد 

 بايد  عرض كنيم  كه  مناظره  اجر  معنوي  دارد و  هدف آن  روشن  شدن  اذهان  و  پيدا شدن  اتفاق  نظر  
 .در جامعه  مي باشد 
 هم  حاجي صاحب اول ؛  يك  اسپ  اصيل  بزكشي  را  به  برندهء  مناظرهء  امروز  جايزه    مگر  با آن

  جانور  نجيب  و  بي آزار  و  در عين حال  وسيله راه رفتن  و  به  انتخاب  شده  كه اسپ  به خاطري .  ميدهند  
اهل خبره   برندهء جايزه  ؛  اگر  در نگهداري  اسپ  مشكل داشته  باشد  ؛  به  تثبيت  دو  نفر .   منزل رسيدن  است  

 .؛  قيمت  برايش  پرداخته  مي شود 
دامال صاحب كه  .  اهش مي كنيم  ؛  ثبت  نام  فرمايند  حاال  از دامال  صاحب  و  مولوي صاحبان محترم خو

  :  اول  هستند  ؛  نفر انشاءاهللا
 : همان دامال  ميگويد 

 سخن شما  شركت  مي  و  به  احترام  احترام  اين  زحمت ها  كه  حاجي صاحب كشيده   بگويم  به  واهللا چه
 . كنم ؛  نوشته كنيد 
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 :قاضي  ستيز ميگويد  .  شود   مولوي ها  هفت  تن  مي  تعداد
انشاء اهللا در نوبت ديگر  به مولوي صاحب هاي .  چون وقت كم داريم  ؛  درين مجلس  همين قدر كافيست 

پيشنهاد  مي كنم كه  يك  هيأت حَكم  انتخاب شود  تا  عادالنه  و  عالمانه  نظر  .  ديگر شانس داده خواهد  شد  
 .ود بدهد و حقِ حقدار  ضايع  نش

 : حاجي اول ميگويد 
بر  مي   نمايندهء من  و خاندان  ما  در  هيأت  حَكم  قاضي صاحب  ستيز  هستند  و  از ميان جمعيت  صدا  ها  

 :آيد 
 ! قاضي صاحب  صحيح  است ،  قاضي صاحب كافي است 

 : قاضي ستيز ميگويد 
من دو  .  رئيس هيأت  حَكم  در  نظر  بودند ر نه  به  حيث   ؛  در مناظره  شركت كردند  و  گدامال صاحب

 :جناب را  پيشنهاد  ميكنم كه  دليل  دارد 
  كه و ديگر قوماندان صاحب امنيه   يكي قاضي صاحب  محكمهء ولسوالي كه فعالً  داور شرعيي ما  هستند 

ك  محترم  را  هم  از معلم ي.  هم  تحصيالت  عالي دارند  و  هم  مسؤليت  امنيت  همهء  ما  به دوش شان است  
 .  را  از  مولوي صاحب  ها  كه  مجموعاً  هيات حكم  پنج  نفر  شود   صاحب  ها  مي گيريم  و  يك نفر

  هيأت.   ها  خطيب  مسجد جامع  تعيين  مي شود   و  اجتماعيات  ما  و  از مولوي مكتب  معلم  ادبيات  از 
 .حكم  در جاي مخصوص قرار  ميگيرد 

 :  هيوال  اعالم  مي دارد ءاضي ستيز  براي  احتياط  از  ناحيهق
چون . و جهانگرد  هم داريم كه  شايد خود  را  برسانند  ما  يك  مهمان  جهانديده !  برداران و خواهران 

  نشويد  و   ؛  در آن صورت  وار خطا سيمايشان  و  وسيله  ايكه   با آن  مي آيند  براي  ما  و  شما  غير عادي  است
 !نظم  را مراعات كنيد 

 : و  مي گويد    حاجي اول  مي رساند  و  نفس زنان خود را  نزد كسي دوان دوان
 گاوي كه  ديشب  و  اين صبح  قرباني  و خيرات كرده  بوديم  تماماً  21عجب  كرامات است  ؛ !   حاجي صاحب 

 ! سالم  نزديك  طويله  پيدا  شده اند   و صحت
 :   و  مي گويد   اول  بااليش خشمگين  مي شودحاجي

 !؛  فكر  مسلمان ها را  خراب  نكن   ديوانه شده اي ؛  اين چيز  غير ممكن است 
 : آنكس ميگويد  
حاجي اول  مردد  ! با من ؛ ديگر نفر روان كنيد ؛ خود تان بيائيد و  با چشمان خود  ببينيد !  حاجي صاحب 

 : ضي ستيز  ميگويد مي شود  و خطاب  به  قا
 :چطور كنيم ؟  قاضي ستيز  پاسخ  ميدهد 

 ! ؛  چه خبر است  ؛  چيز هاي غير طبيعي  به  نظر  من  هم  معلوم  شده   ،  ببيند  يكي دو  نفر ديگر  برود
 . سه  نفر  به  شمول  يك  مولوي  براي  مشاهدات  مي روند  

 :قاضي ستيز ميگويد 
جوانترين داوطلب  بيايد و  براي يك  .  مده ايم  اول  به جوان  ها  موقع ميدهيم به اساس قاعده ايكه آ

 . صحبت كند   همين سوال حاجي صاحب ء باره دقيقه در
 : و صدا  بر  مي آيد  از ميان شاگردان مگتب  سر

 !...انجا  خالي كن غم  هايت را  هم  هم!  برو ،  بچيم ! ... رسيد » غمدرون « نوبت  به  ؛  اول   بي شك  هئ 
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شاكرد جوان در حالي كه  به وضوح  هيجان  دارد  و  مي لرزد ؛ خود را  به جاي معينه  مي رساند ؛ چون  
 ! ؛  بيشتر مشوش  مي شود  فضا  هم  غير عادي است  و خبر هاي  رسيده  هركس  را  به  فكري  انداخته است

 :هيات حَكم  برايش مي گويند  
 :مي گويد  شاگرد  به  تته پته  افتاده !   وقتت  مي گذرد  حبت كن ؛ ص ! پسر شير 
 !رفت ..يادم .. د ..و..چي ب.. چ ...  سوال 
 : ستيز ميگويد   قاضي

 :  خوب گوش كن 
 :سوال اين طور است 

ما  چرا  فراموش  مي كنيم  كه روزي  مادري  ما را  به  دنيا  آورد  ؛  كودك  ناتوان و ناداني   
اين چيز ها را . ديم  ؛  پدر و مادر و اجتماع چيز هايي به ما بخشيده رفتند  كه از ما آدم درست كرد بو

گذشته گانمان پديد آورده و از خود به جا گذاشته بودند  و بدون آن چيز ها ما حيواني بيش نميتوانستيم 
 باشيم ؟؟

 :پسرك جواب ميدهد  
مي شود كه  ما  از آسمان افتاده  باشيم  ،  يا  .   دنيا آورده  باشد    به هيچ  سند  موجود  نيست كه  ما را  كسي

از اين خاطر  ما  دين دار  كس  .  از  زمين سبز كرده  باشيم  و  يا هم خود مان خود مان  را  پيدا كرده  باشيم  
تنها  .  گپ هاي  من حيران  نشويد  به .   ؛ آينده  نداريم   گذشته  نداريم. نيستيم  و  سر كس  هم  رأي نمي زنيم  
  را  كشيده درد زائيدن خيلي از آن ها  هم كه    دنيا آورده است ؛  او  را  به يكطرف  فراموش  نمي كند كه  كسي

 !! اند ؛  فراموش مي كنند  كه گپي  بوده است 
روازهء  ديگر كمپ  خارج   و  نالهء  تحمل ناپذيري  از  د چنانكه گويي  منفجر  شده ؛  با  فغان پسرك 

 .گرديده  كامالً  منطقه را  ترگ  مي گويد 
 :  و  مي گويند  حقايق  رفته  بودند  ؛  بر  مي گردند سه  نفري كه  براي  تثبيت 

 سر   اند كه مواد  ديگر  هم  به گدام  پس آمده  و حتي  بته هايي كه آتش شده بود ؛  ها  بر گشته نه فقط گاو
 !اهللا ر ؛  استغف توبه!   استند   اولي جاي

 :  ميدارد  قاضي ستيز  با  قاطعيت  تمام  ابراز
خير  شما    اين  اقدامات  هاي خود  شما  بيش از  همه  معلوم  است كه  پشت  از صحبت !   حاجي صاحب
 اين لحاظ  به   به .   ؛  نيروي آگاهيي  تاريخي  و  ميراث  هاي اعظم  معنوي  قرار  دارد  ارواح  مقدس نياكان

 ! مبارك است ؛   عقيدهء  من  هر چه  هست
و حضور ذهن  و  قلب خود  را  بيشتر ساخته    و  صفا   صدق  و  تمام  حضار گرامي  تمنا  مي كنم كه  از شما من

 ما  و     نصيب  تمام اين  هم  ممكن است   ثمرات  و  بركات  بيشتر  از !  به  ادامهء اين امر  مبارك  توجه  فرمائيد 
 !شما  گردد 

 :همه  تقريباً  به  يك صدا  ميگويند  
 !جوان  ديگر  را  بخواهيد   !    ؛  دوام بدهيد دوام  بدهيد
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  ؛91 زينهء
 ! ما  به  جنگ  اهريمن  مي  رويم 

 
  .    مي شوم هيجان  سختي  من  دعوت  باال رفتن  به  ستيژ  داده  نشده است  كه  دچار هنوز  بر
 :و  ميگويد    مي آيد كه  پري آمده  و  دارد  با  دستمال  ابريشمين آبي رنگي كمرم  را  مي بندد  به  نظرم 

رويم  ،  جنگ  اهريمن  مي  ما  به .   ؛  ديگر  در  يك  تنيم    دادند  ،  هر  دو   در  تو حلول ؛ م ـ را  نياكان  من
 .  و  شكمش   بيرون  مي آوريم   را  از چنگغارت شدهء آدمي »  ر ـوهـگ« 

 ! عزيز دلم  ؛ رستم  و آرش  پري  ؛  رستم  و آرش  نياكان  پري 
 !فقط تعرض كن 

 ! تو   برگزيده  هستي 
  ؛  شمشير فوالدين  بساز  و  نشان  بده كه  شمشير هاي  زنگ زده و    حساب ومنطق  و  از  پرسش  از 

 ! تو  بايد  پيروز  شوي .   ؛  ديگر  از كار  افتاده است   ن عتيق آنا فرسودهء  عهد
 !...تو  پيروز مي شوي  ،  ما   پيروز  مي شويم  ، آدمي  پيروز  مي شود 

 از  همصنفانم  بازويم  را گرفته   يكي.   نشنيده ام    ولي  اند  كرده در جريان  اين هيجان  دو  مرتبه  صدايم
 .   هولم   ميدهد  و   به جانب  محل مخصوص

 :قاضي ستيز  ميگويد  .  چون  در  جاي  معين  قرار  مي گيرم  
 :يكبار  ديگر  براي  خودت  و  براي  حضور ذهن حضار سؤال  را  تكرار  مي كنم  

ما  چرا  فراموش  مي كنيم  كه روزي  مادري  ما را  به  دنيا  آورد  ؛  كودك  ناتوان و ناداني   
اين چيز ها را . در و مادر و اجتماع چيز هايي به ما بخشيده رفتند  كه از ما آدم درست كرد بوديم  ؛  پ

گذشته گانمان پديد آورده و از خود به جا گذاشته بودند  و بدون آن چيز ها ما حيواني بيش نميتوانستيم 
 باشيم ؟؟

  :  ويم؛  ميگ ده  مي يابم تا  اين  لحظه  نفس  هاي  عميقي كشيده ام   و  نيروي خود  را  فزاين
 ؛  نزد  همهء  افراد  با خرد  زياد  است  و حتي چنان  پرسش كه  برادر    ها  نزد  ما زياد  است اينگونه  پرسش

 : هم  وجود  دارد    ؛  من  پيشتر كرد
 اوالد را آنان   حتي  بعضي  ها  با  وصف  درد زايمان كشيدن  هم  فراموش  مي كنند كه  اين و آن يعني چرا 
 ! و  نبايد  چون  تخم  بقه  ميان حوض گنديده  رها  كنند  به دنيا آورده  اند

اما   تا  كه  سؤال  مي كنيم  از  لخك  دروازهء  خانه  تا آخرِ آخر كه  نمي دانم  كجاست ؛  جواب  مي شنويم 
ست  ،  تقدير الهي است  ،  بي اراده  خدا   خدا  مي كند  ،  خواست خداست  ،  نصيب  و  قسمت ا كه  خدا كرده ،

 ... برگ  از  درخت  نمي ريزد 
 و  نارسايي و  فساد   اين سلسله ؛  تا جايي هم  پيش مي رود كه خدا دنيا را  به كافران داده ،  بدبختي

براي  .  ست  جاي  ما آن دنيا .  مسلمانان  براي امتحان است  ،  براي عبادت  است و  براي حصول  جنت است  
و  اختراعات  تالش كردن  بي ايماني   ،  براي كشفيات   فابريكه  ،  براي مكتب  ،  براي  كشت و كار ،  براي شفاخانه

 . خدا  و  حتي تعرض  به  صالحيت  هاي الهي  است   ؛  دليل  باور نداشتن  به است
؛  من   ؛  مي ترسم  ولسوال صاحب كفتند پيشتر  اين  سؤال  جواب  خود را  دارم  ؛  ولي چنانكه   من  براي

صاحب  و  مولوي   دامال  لهذا  از.   همان بيدين  شده  ها  نباشم  و  شمشير  اسالم   بر  سرم كشيده  نشود    از يكي
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ش  را جدا و  اختيارات  خدا و  بنده گان  و  احترامانه  تقاضا  مي كنم  ؛  اول  حدود  توانايي ها  صاحب ها  عاجزانه
 .من جوابم  را  عرض خواهم  كرد    و  روشن  بسازند  ؛  باز  كنند

 هيأت حَكم آغاز  مي شود  و  چون  موج  مقاومت ناپذير  يك  دريا  گسترش  يافته   كف زدني  از  پشت  سر
 !  مراسم  را  در  مي نوردد ء تمام  عرصه
.    جاي  برخاسته   با  شاگردكش  از كمپ  خارج  مي شود    از ها  دوام  دارد  كه  دامال كف زدن  هنوز 

 : كسي  مي پرسد 
 :خيريت است ؟  شاگردك  جواب  ميدهد 

 !!دامال صاحب  ؛  طهارت  تازه  ميكنند 
 :ستيز ميگويد  قاضي .  سكوت  مستولي  ميشود  

توضيحاتي به اين .  ب  نمي شود اداي  مطل»  بلي و ني «  مولوي صاحب  ها  مناظره است ديگر ؛  تنها  با 
 . و حاضران  داريد ؟  فقط  ترق ترق  تسبيح  انداختن  شنيده  مي شود  جوان

 :قاضيي  محكمه  ميگويد  
هايي دارد  ولي    و  استعداد  آدمي اختيارات. از عهدهء اين  بحث  بر آمدن  بسيار  مشكل است !   بچيم 
 ش  نكن  ؛ آزادانه جوابت  را  بگو  ؛   بشنويم  كه  چيست ؟تشوي.   الهي هم  هست   تابع  مشيت

 : ميگويم 
 ؟! مرا  به كفر  نمي گيرد  ،  لت و كوب  نميكند  و  به  بالي ديگر گرفتار  نمي سازد  كسي

 : قوماندان امنيه  مي گويد  
 . گناه  نكن ؛  از  پادشاه  نترس 

 : ميگويم  
 ناه  حتي اعدام  نشده اند ؟مگر  هزاران  نفر  بيگ.    نشد  

 : و  توسط  قاضي  ستيز  مي گويند  باالخره  هيات  حَكم  بين خود  مشوره كرده 
 !فقط جواب  بده  ؛  ديگر  مجادله  نكن !  همين جا خودت  مصؤنيت  سياسي  و  قضايي  داري 

 :ميگويم  
  و حتي  فراموشيهايي  هستند  كه  براي  ما  دواي نيرو .   گفته ام   اول جواب  خود را  تقريباً  من  از همان 

چه  به  حيث  .  خورانده  مي روند  تا  چه  بودن  و  چه  كردن خود  را  فراموش  كنيم  »  مغز خر« به قول  مردم 
ي كه  اول آن  چيز  هاي. فرد ،  چه  به  حيث  قوم  و  چه  به  حيث  ملت  و  اُمت  دايم  خرِ  باركش آن  ها  باشيم  

 !گفتم   به  همين  منظور اختراع  شده است 
 عقل  ما  از  اولين روز ها  ؛  از همان كودكي  دزديده  مي شود  ؛  نسل  گذشته و آيندهء خود  را  ني كه  

ما  بايد  مثل حاجي صاحب  با  .  آب  از  سرچشمه  خيت  است . و راست  خود  را  هم  گم  مي كنيم   دست  چپ 
 تقدير  ما  باشد   بايد   اگر خركاري  هم  در. ها  را  با خود  داشته  باشيم   اكان خود  مالقات  كنيم  و  هميشه آن ني

 !از گهواره  تا  گور  دانش آن  را  جستجو  نمائيم  و  كامل كنيم 
 : حاجي اول ميگويد  

 !جوانان  صد چندان  شد    شما مرا  سر فراز كردي  و  ايمان  من  به!  آفرين ؛  شاباش  بچيم  
 :معلمان  ،  همصنفان  و  هم  مكتب  هايم  كف زدن  را آغاز  مي كنند  و  شعار  ميدهند   و  اينبار 

  مرك بر دشمنان علم  و معرفت ؛ 
 !مرك بر جاهل نگاه دارنده گان  و  گمراه كننده گان مردم مسلمان 

 :  ؛  خطاب  به  شاگران  مكتب  ميگويد  قوماندان  امنيه  از جايش  بر  مي خيزد
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و  از حاجي صاحب  و  ديگر حاضران  هم خواهش ! اينجا مظاهره  نيست مناظره است !  ديگر شعار ندهيد 
قاضي .  ها  دارند   حاال  يك جوان ديگر  و  هفت مولوي  صاحب  هم گفتني .  مي كنم  كه  زود  احساساتي  نشوند  

 !چانس  بدهيد صاحب  نفر  بعدي را 
 :جوان  بعدي  را  فرا  مي خواند    ستيز  قاضي

 :  ميگويد  اين جوان
دانش   را  تأئيد  مي كنم  ولي  معلوم  مي شود كه  اين  برادر آخر كامالًٌ  من گپ  هاي  هر دو   برادر  پيشتر

آمده كه  يك  توطئهء جهاني  براي  بي من  به  عرض تان  مي رسانم كه  حاال  اسناد  فراوان  بر .  دارد   روي  خود
اتفاق ساختن ، جنگاندن ،  تحميق كردن  ، خر ساختن  و  عقب  نگهداشتن  مردم  مسلمان  وجود  دارد  ؛  اصالً  از 

راه آن    ولي  در  پنجاه  شصت  سال  اخير  بسيار  زيركانه  و  دامنه دار  و  منظم  شده  و  در  سابق ها  وجود  داشته
 ؛  به سويهء  داكتر ها  و  پروفيسور ها  افراد  متخصصِ  همين كار  تربيت  مي  يليارد ها  دالر  پول  مصرف  مي شودم

جلد  كتب  احمق كننده  تهيه و چاپ  و  تدريس  مي شود و  كار هاي  ديگر كه  ساعت ها  وقت  گردد  ؛  ميليون ها 
  . الزم است  تا  توضيح گردد

داريم  حاال  ميكروفون  را  نزد مولوي    وئ  تشكر  ميكند ؛  مي گويد  كافيست  ؛  وقت كم قاضي ستيز  از
 .  ـ  ارشادات خود  را  لطف كنند   مختصر و مفيد صاحب  ها  ببريد  تا  به  نوبت  ـ

 :مولوي اولي 
 كنيم  كه  توفيق  ساعت  عذر24پيش خداي خود .   اينطور نگوئيم كه  تمام گناه  به دوش ديگران است  

خدا خودش روزي رسان  است ؛ آنكه  دهان بخشيده ؛ خوراكش  . بدهد  و   به صراط المستقيم  هدايت  مان كند 
 : مگر   .  اعطا  ميكند را  هم
 شكر نعمت  نعمتت افزون كند       كفر نعمت از كفت بيرون كند  

 :مولوي دومي 
 :عالمه اقبال چه خوب گفته .  د  ماست   مقصد ؛  نقص  به  دين  نيست  ؛  به خو

 !اسالم  به  ذات خود  ندارد  عيبي     هرعيب  كه هست  در مسلماني ماست 

 !  بايد  باشد يوم الدينمسلمان  هميشه  متوجه  .  شرك  است   به  دنيا  چسپيدن خودش  بسيار 
 :مولوي سومي 

 : اسالم  ؛  هم گفته  
 ن تشاء  و  تعز من تشاء و  تزل م

 :  و  هم گفته 
 ! ليس لي االنسان اال ما سعي ؛  كل  نفساً  بما  كسبت رهين 

عزت و ذلت  به دست خداست  مگر بنده  هم  سعي  بنده گي خود را  بكند  تا آنجا  ني كه مثل شداد  و  
 ؛  خودش   غم  داريم اينكه  مردم  عوام  مي گويند  ؛ خدا  داريم  چه!   خودش دعواي خدايي  نمايد   نمرود

 !عبادت است 
 :مولوي چهارمي 

دنيا  هر قسم كنيم  چار روز است ؛ اينقدر  به جنجالش  نمي ارزد ؛  طاعات و  عبادات  خود  را  محكم   
 پيغمبر اولي العزم خود را  به خاطر  يك   خداوند حضرت موسي ؛  ؛  دانش  زياد  مي بود  اگر شرط.  بگيريم  

 !مخلص خود آن قدر  منت  و  سرزنش  نمي كرد   ولي  چوپان جاهل
 :مولوي پنجمي  
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اسالم  كاملترين اديان  است و حضرت  خداوند  به زبان مبارك  پيغمبر آخر الزمان در خطبهء حجته الوداع 
ين  با در دست داشتن  همين حبل المت.   من  نعمت  خود  بر شما  يعني دين شما را  تكميل كردم   فرمود كه

 . و  به  ما  چپ  سيل  نمايد    نمي تواند راه  ما را كج  كند انشاءاهللا  هيچ  قدرت شيطاني
 : مولوي ششمي 

و  ماشين و    غرب  گمان ميكنم زياد عاشق فرهنگ. مولوي صاحب ها  مغز مغز  اسالم  عزيز  را گفتند  
 و  ترقي و   ان ها  كه  اينقدر  مكتب  و  شفاخانهميدانم اين جو!  تخنيكش شدن خودش دين  ما را  خراب  ميكند 

 : نماز خود  را  ميخوانند   پيشرفت  ميگويند ؛ چه قدر
 !روز محشر كه جان گداز بود       اولين پرسش  از  نماز  بود 

 ) :دامال ( مولوي هفتمي 
 ! تشريف  ندارد  

* 
 تشديد   و همزمان  با مي شود  ميش  و وا گرگ  ه .  از قبل آغاز شده است  تزايد  به  باد رو س  يك رشر

.  تقريباً  يك  پردهء رنگين كمان  به  دور كمپ  پيچيدن  مي گيرد  .  وزش باد  فضا رنگ آميزي  شده  مي رود  
 : حدس زده  است  در  ميكروفون  ميگويد    مانند آنكه  پيامد  را  قاضي ستيز

 !  و  برادران  خواهران
تا  مي توانيد  به  .  ر  مي رسد كه مهمان  جهان ديده  و  جهانگرد  ما  تشريف فرما  مي شوند چنان  به  نظ

.   نيست  بر خيزيد ؛  شايد آمدن شان وقت زياد  را  در  بر  بگيرد    ؛ الزم احترام  در استقبالش قرار داشته باشيد
 !منتها  پريشان  نباشيد  

 :فاصله  به  گوش  مي رسد  آواي  متفاوت  و  پر هيمنه اي  بال
شما  را پرسشي است  حيرت افزا كه گاوان  و متاع هاي خيرات .  سوده   منم در  رسيده  و بر بيا 

من . من آنم  كه رب النوع زمانم خوانندي .. بدين پرسش پاسخ  ببايدم دادن . گشته  چگونه  واپس بيامدي  
 چندين نيرو ؛ هستي چرخانندي  و  بر پيش همي رانندي  ؛  را ؛ مؤكل ؛ همسو  و همره  و همداستان  با 

روزان  و شبان بياورندي و ماه  و سال و  قرن  ؛  تموز  و  شتا  و گرما  و سرما  هم آنان  بياراينندي  و  بر 
 من را  چرخه اي از  زمان. . . آفرينندي  و اندرين نمط دگرگوني ها  و سر شدن ها  و  بر شدن ها  بيشمار 

در خطي  و  رشته اي  واپس آوردن  اندر توان  بودي و اين نيكو ديدمي كه  چرخهء  بگذشته  بر گاوان و 
  خيرات بر گردانمي و شما را و فرزندان شما را و فرزندان فرزندان شما را كم كم  بر اين  برهان ءامتعه
 ! يدي  سبب  وقوف حاصل آ و

 مر اتالل و صحاري و    ؛ با آنكه خود  رب النوع بوديمن را نبردي هستي از چندين هزار ساليان
بسي .  ليك  بر آدمي طماع  و عطشان بسيار  بودي چون سوسمار ؛  و خاصيت  قيافت   به  او. بيابا ن ها را 

گاه  بر بته اي شاخ  و شانه . نمودي بر بهانه ها  و حيلت هاي  بسيار باقوام ساده  بر دام كردي و تاراج  
 همي فريفتي  بر آن كه جهانسازمي  و جهان آفرين انكس. ؛ گاه  بر درختي  و گاه  بر سنگستاني كشيدي 

 . ؛  بر من  قرباني  ها  بياوردن  ببايد  و  نيايش ها  همي كردن 
آنگاه  . القصه ؛ او بس آدمي تباه كردي  و  بر آب  و  بر آتش  بسپردي ؛  به تمامي از براي خويشتن 

ر آسمان شدن ؛ در آن حال كه خود ندانستي آسمان  چه بودي ؛  از چه آغازيدي  و  بر چه  طمع كردي  ب
بپالودن  و  ستاره گان  و  من  را  دستور همي در بيامد  با  او  ستيزيدن  و آسمان از او ...   انجاميدي 

 ! مزاحمتش  بر  رهانيدن  خورشيد ها  از

 :مكثي  ميكند  و  ميگويد 
   فهما ستي  و  مقاصد  شما  را پيدا  همي آيدي ؟من را سخنان

من را  هر آنچه .   من  بر كوي و برزن  بودن  نتوانمي  و  بر بازار  و  دكان  نمي  بايدمي بگذشتن  
 ؛  از ن ؛ از كتابت  آمدي  و از  نوشتندانايي  باشد و آشنايي مر شما  را بر زبان  و  بر كالم  و  بر سخ



 8١ 

  و از شاهنامه ؛  از رودكي ، از دقيقي ، از فردوسي ، از مولوي ، از پور سينا ، از سعدي ، اويستا  بر شدي
بر اين باعث مي جويمي كه دانستنش همي توان  و  دريافتنش ... از حافظ ، از نظامي ، از ناصرخسرو ، 
 اآلن  ميسر  همي آيدي شما يان  را  ؟

 :همه جواب ميدهند 
 . دلچسپ است    بلي ؛  بسيار روان و 

 :ميگويد 
 . بر آسودمي  و  بر آسوده تر گشتمي 
 دراز   مر اين رب النوع صحاري و اتالل را كه پاي از گليم خود  در شش هزار سال آنسوي مر مرا و

القصه  تيري در مغزش فرو  بردمي كه از آن پس حساب و .  در گرفتي » يونوسفير « كردي ؛  نبرد  اندر 
در يكي روز هم چپه شدي  و    بس  ؛ چونان كه مر او را سخنان  ادي و هذيان ها  بگفتي ودب  منطق از كف

 ! مردار كردي  و آدميان  بيمار ها   هاش  عالم هذيان. هم  راسته شدي 
التيام  مر اين زخم  .  هم  از دستان  او  زخمي  مر مرا عايد گشتي كه تا  اكنون  بي التيام  ماندستي 

اندر آدمي كه ذروه  باشد و  قله مر تكامل را ؛ آنچنان گوهر استي .  مي بايستي و بس  نفس آدميرا دم  و 
 .از آن من جهان همي پويمي و آدمي همي جويمي . كه ديگر در همه  عالم  نيستي 

 ! نيستي  با آن گو هر پاكيزه »  آدمي « عالم را آدمي بسيار استي مگر 
ا  داني باال گشتي ، پهنا گرفتي  و عالمگير شدي  و  بر گوهر آدمي پس از هزاران ساليان كه كيمي
اندرين . بودي » يونوسفير «  ما  دو  رب النوع  را  نبرد ؛ نبايستي در  راه يافتي ؛ معلوم گشتي كه مر

 ما را ، بر  ها كه نتيجه بودي مر نبرد» يون « آن . گشتي و فرود آمدي بر زمين » يون «ساحت همه ذرات 
 ! شدي  و سامان آن آسيب زدي و بشكستاندي  گوهر آدمي فرود

را به تنهايي توان آن نيستي كه اين گوهر  به قيافت و سامان   ـ زمان ـ  اينك من و مؤكل من
تمام  نيروها  با هم مرمت كردن توانندي و . چون آنچه تمام  نيرو ها  باهم  بسازندي . نخستين در آوردي 

 . به هم خوردي    ؛ چون عالم را نظامنگذشته  نتوانندي  بر گشتبيرو ها پئ كار و تمام  ن. الغير 
بدينسان مر درد  مرا  درمان  و مر كار مرا تدبير همين بودي كه تنها يگ گوهر ناب و نخستين 

 !ميسرم  گرديدي 

 .پ  به  سختي  لرزيد ريست ؛  چون كمظر  رسيد  كه  گدرين جا  هيوال  دچار  ارتعاش  احساسي  شد  و  به  ن
ناگزير  همه  يك  سكوت  تلخ  و  .  هيچكس  نمي دانست چه  بايد كرد ؟  حتي كس جرئت  فرار  نداست  

خوشبختانه  .  لرزش  هاي  خفيف  از  جانب  چت  به  پائين  كمپ  احساس  مي گشت .  طوالني را  تحمل كردند  
 :مجدداً  هيوال  به  سخن آمد  

مر . دي يلرزانبكه مرا  اينك در نورديدي ؛ هستي را به تمامي هم پشت ؛ گاه به گاه چونان  درد 
 .ساليان ثمر و ميوه  ـ آدمي ـ آسيب ديدستي سخت و آن نيستي كه مي بايستي بودي  تكامل را ميليارد ها 

و ليك . ن بدين روي بايدم دم  فرو بست. از اين بيش ؛ شما را ميسر نيستي دانستن كه من چه گفتمي 
يك سخن هم بايدم افزودن كه كيمياگران بسي خوشبين استندي سر انجام آدمي را توانايي حاصل گشتي 

 !بر گوهر خويش  باز ساختن 
 !و من را درد ؛  بيدر مان خواهي ماندن تا آن دوران 

 شما    گوهر ليك  روشنگري ام كردن الزم كه آسيب  بر  مر شما  را  بر باور ؛ اينك مرا كار  نباشد
 بهر نجات ي بهر دفاع  و چتري مر اين گوهر را سپر را از آن ناحيت  وارد گشتستي كه تكامل را  نيرو ها

 .  نام استي » ايمان « بخشيده بودندي كه آن را 
هيچ رب النوع  و هيچ  نيروي . مر اين سبب را مشوش استمي كه اينك بر من ايمان راست ننمائيد 

 !  همه چيز  نيستندي و ايمان را  نمي سزندي  هستي  به تنهايي
شما را تپش و كوشش پسند است مرا ؛ و ليكن از يك  ناحيت ضربت خوردستمي و درد مرا  افزون 

نامرادي اندك آنسوتر  به در  رفت از اينجايگه ؛  بر ميگردانمي او را  و ببخشائيد  مر مراد  .  گشتستي 
 !اوي را 
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ش  مي خواندند ؛  پشت ستيژ  »غمدرون«  به  عقب  بر  مي گردد و  جوان  اولي كه در دم  خيلي چيز  ها  
من  مي پندارم كه  دامال  مدنظر  رب النوع خواهد  .  اينك  دامال  هم  حضور  دارد  .  سخنراني  ديده مي شود 

د  و  لرزان  و  اشكباران  طلب  بود  ولي  همان  يار همنشين  سه  زنهء  من   بر  مي خيزد  ،  مقابل  جوان  مي آي
 . بخشايش  ميكند 

 :سپس روي  به  جماعت كرده  ميگويد  
و  نادل  مي شدم   بار ها  دل .   شده  ام    اعتراف  ميكنم كه  بدترين جنايت را  در حق  اين  جوان  مرتكب

نمايم  ؛  باز هم  مرض هايي كه  در جانم  كه  همين جا  از  او  و  از  همهء  شما  طلب  بخشايش كنم  و  جبيره گناه  
 . هست  جرئت  را  از  من  سلب  مي كرد 

ولي  براي  شما  اعالم  .   و  نازنين  اين  جوان  را  خريده  و  در قفس كرده  ام    من عشق  بسيار  پاك
 .  نكرده ام  ميدارم  كه  بر  وئ گه گويا  زن  سوم   من  است  ؛  دست  نيافته  و  او  را آلوده

 ! اينك  او  كه آزاد  مي شود  ؛  همچنان  پاكيزه  و  باكره  است 
من  .    ديگر  هم  جهت  به  دست آوردن رضائيت  قلب  هاي  اينان  هرچه  الزم  باشد ؛  انجام  خواهم  داد  

   .اين  موضوع  و  تصميم  در  باره  را  براي  قاضي صاحب  ستيز  هم  عرض كرده  بودم
 و جوان  را  در آغوش گرفته   قاضي  ستيز  بر  مي خيزد.  جماعت  در  بهت و حيرت  عظيمي  فرو  مي رود  

 : سر و  رويش را  مي بوسد  و  ميگويد  
او آگاه شده  بودم  و  فقط   من نميدانستم  اين دختر  شريف  عشق  تست  ولي  به  طريق  يك  خواهرم  از دل 

چه  اعال كاري  شد  كه  شانه  هاي  من  هم  .   او  را  از  سر  مي گرفتم   ات  براي  رهايي آبرومندانهءاز  فردا  اقدام
 !سبك  گشت 

 همه حاضران  و غايبان  ما را  به  عشق  و آرمان  پاك  شان  برساند  و  چنين  موانع  عصر   خداي راستين
 جا  ختمش آغاز   شده  باشد  ـ  هرچه  زود تر  از  سر  راه  هاي   جاهليت  را  ـ كه  اميدوارم  از  همين  وحشت  و

 .شان  بر دارد 
 :آنگاه رب النوع گفت  

 !  راضي گشتمي و شادمان ؛ كارها تان پر اثر و پر ثمر  بادا 

 !واپس آناً  چيز  هايي  به حالت  پيشين  برگشت  و  دامال  مجدداً  غيب  شد 
 
 
 
 

  ؛92 زينهء
  در كجاي  اوست ؟گوهر آدمي 

 
در جماعت  نيز  تحرك  و  پرسش  و  .  پا  يك رنگين كمان  معلوم  مي شود  هنوز  فضا ال اقل  براي  من سرا

 .غالب  افراد روي آنچه  ديده  اند  و  شنيده اند  ؛  تبصره  ميكنند  .  پاسخ  زياد  شده  است  
 :  انديشمندانه  ميگويد   قاضي ستيز
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  درخواستي  از سوي  مالك  باغ  كه  ادامهء  مناظره  در آنجا مدنظر است ؛  مواصلت كرده !حاجي صاحب 
 ؛ چون پس از  اينكه  هوا  رو  به  تاريكي  برود  ؛  نمي تواند  اشخاص را  به   و گفته است كه زود تر  تشريف  بياوريد

 !ارپايان  را  با  خود  نياوريد داخل  باغ   بگذارد  و  همچنان  افزوده  است كه حيوانات  و  چ
سؤال از فرمايشات مهمان جهانديدهء عاليقدر ما  پيدا شده كه اگر جواب  بدهند  بسيار  در عين حال  سه 

 لطف كنيد  تصميم   بگيريد ؟.  سودمند  خواهد  بود  

 : حاجي اول ميگويد 
  به آهسته گي جمعيت را  به جانب باغ  تقاضاي  مالك  باغ  بسيار  درست است ؛ كسانيكه وظيفه دارند ؛
حاجي  دو  تن  را  نام  گرفته  مسؤل .  رهنمايي  و مشايعت كنند  و  در محل تعيين شده  جابجا كرده  بروند  

 !آنان  به  قصد  اجراي  وظايف  حركت  مي كنند .  مي كند  وارسي  از كار ها
* 

 :حاجي اول  مي پرسد .  ر  تأثير  ابهت  رب النوع  هستند  مزيد  بر  اين معلوم  مي شود  كه  همه گان  زي
 كسي  مي تواند  با  مهمان مان  صحبت  و  از ايشان  پرسش كند ؟. مقداري وقت  داريم  

 : ميگويم .  قاضي ستيز  مرا  دعوت  ميكند  و  پرسش ها را  به  من  ميدهد  
 ! جناب  بزرگوار حضرت رب النوع زمان 

 :يد  از  الطاف  شما  بيشتر  بهره مند  شويم ؟  پاسخ ميدهد اجازه مي ده
در بگذشتمي . مر مرا كفت و شنود  چنان ببايستي كردن كه همقطاران و دوستان را مرسوم استي  

 !برگوي .  شادماني بخشيدي  و توانمندي  اين بار ؛ مرا پرسيدن

 :  ميگويم 
 :ميگويد !  ست  و  چطور ممكن است حفاظت گردد ؟پرسش اول اين  است كه گوهر آدمي در كجاي  او

ـ ! آدمي را گوهر اندر يك آغاز ـ كه آغاز ها باشند  بسيار ! واه كه پرسشي باشد پر مغز و بس زيبا 
 ذره و الكن اندر  وجود  مادر و پدر  درست شدن گرفتي تا دو نيمه با هم جفت گشتي و آن  باشد يكي

همين گوهر كه ذره باشد .  اين گوهر را از همين زمان ببايستي كردن حفاظت رم. آفتابش  در ميان  
ناديدني ؛ به تكثر خود در خود پرداختي ، عدد خويشتن زياد  و زياد گردانيدي  هردم ؛  تا تمامت وجود 

. دي بخشوگوهر هاي كهنه مدام از ميان رفتي و جاي خويشتن بر گوهر هاي نوين ب . يافتيآدمي كمال ب
مر هر تار موي را  .  به تمامي    را گوهر بودي  در همه جاي  و  وجود اوي ساخته شدستي از آنپس آدمي

 !ساختندي  هزاران گوهر به هم آمدندي  و بر
يا . مر اين گوهر را  اگر آفتي در  رسيدي اندر ساخت  و اندر بافت ؛ خرابي ها  بي نهايت كردي  

!... بي خرد گشتي  و  يا  به بار آمدي چون چهارپايان  و  بسيار پايان آدمي نزادي  و  نماندي ، يا  بيمار و  
 !برگوي ديگر 

 : با  تشكر  و  سپاس  از  شما  ؛  پرسش دوم  اينست :  ميگويم  
 !آيا  ممكن  است  ساعاتي  رفته  از  روز  ما  را   بر گردانيد 

  :پاسخ  ميدهد  
از آن توانمي كردن كه شما  خود  با ُكردي از گل توانيد كرد ؛ انگه من اندك  بيش .  نه ابداًٌ ؛  مطلقاً  

آب  هم  !  يد  بروبيدي  و گل ها  برگرداندي مر پيشينه حالت را زاآب . ي در فراوان آب ستكه فرو  رفت
 .روان كردي  بر سويي ؛  بر  راهي 

چه بر پيش . كردن  به تنهايي ؛  يكي نيرو  نتوان  كه چندين  نيرو كردندي  به يكجايي ليك آن چيز
 !بردن  بودي  ،  چه  باز آوردن 

آنهم زمين و خورشيد و ماه .  زمان مؤكل است مرا ؛ آن را  عظمت برابر است هستي را به تمامي 
 ! بر گوي ديگر !...  به تنهايي  گردانيدن آني  بر نتواند
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.   است و  باز مولوي صاحب  ها جواب  مي دهند اين  پرسش  معلوم.  نه ببخشيد ... پرسش سوم ؟ :.. ميگويم 
 : ميگويد 

 !شنفتنش ؛ اولي ؛ بر گوي 

 : مي گويم  ؛ ببخشيد  كسي فضولي كرده است و  نوشته كه 
  ؛  به كجا  مي رود  و  چه وقت قيامت  مي شود ؟   دنيا  از كئ آغاز شده ؛ آنرا چه  كسي ساخته

 : ميدهد با  لحن  پرقدرت تر  از  پيش  پاسخ 

مر هركس  را دنيا  همو ساختي ؛ از همانجاي بياغازيدي ؛ بر همانجا برفتي كه همو خيال كردي و  
 ! ِبمردي  او قيامت همان روز پيش آمدي اش كه 

.  و ليك دنياي بي هيچكس ؛ دنياي حقيقي از پانزده ميليارد سالِ زمين ؛ آنسوتر  بياغازيدي از انرژي 
گرفتي به نيروي متحدهء بزرگ و به ماده ؛ و بعد به نيروهاي چند گانه كه يكي زمان  بانرژي تبديل گشتن 

بعد ستاره گان از كوه هاي هايدروژن  .  باشد مؤكل مرا  و عناصر مادي كه بياغازيده است از هايدروژن 
ال تبديل پديد گشتي  و  عمري  بكردي و  بر عناصر سنكين تر تا آهن و تا يورانيوم در ده ميليارد س

آنگاه  منظومهء شمسي بياغازيدي به پيدايش از پنج ميليارد سال پيش ، منظومهء شمسي  و  زمين . گشتي 
را پنج ميليارد  سال ديگر عمر باشد  و آنگاه  دگرگونه شود  و  اما  قيامتي نباشد  بدا ن معني كه برخي ها  

 !ي ندرپنداهمي 
براي .  ديگر  بر انگاري يهركس هم آزاد استي كه طوركس آزاد استي كه چنين  برپنداري و  هر

دنيا  و  نيرو ها  و  عناصر اوي  فرقي نكردي و ليك  غلط پندار ها  ناگزير مر شما را گمراهي زادي و 
 !بدبختي 

 : گفتم 
ز  به  اين دنيا را  خداوند  ما ـ اهللا رحمن رحيم ـ  در شش رو.  درين  زمينه  اضافه گويي كرديد  !  جناب 

هفت طبقه  دوزخ  و  هشت طبقه جنت  در آن دنيا  .   و اين روز ها آخر الزمان است    است  آفريدهكن فيكنلفظ  
 خاطر مهمان بودن تان عرضي  به.  براي  ما آماده  شده  و  هركس مطابق اعمالش  ؛  به راهي خواهد رفت  

شما   از سيالب  منحوس كمونيزم  بد  تريد ؛  .  مجازات  كرد  نداريم  و آنگاه  نمي دانيم  شما را چطور مي توان  
 !ممكن است  تا دير  نشده  تشريف تان  را  ببريد ؟

 :قاه قاه  مي خندد و  ميگويد  
*   شما را آدميان بزرگ مغز در همين دور و پيش و در همين نزديكي ها در يافتندي  و بگفتندي  

 !   ِبمردي يدنيا آمدي  و هم  با  او اين خدا بر هم كه همراه  با هركس خدايي 
مر مرا همين درد بيدرمان كه آدميي سالم گوهر نيافتمي و ليكن  با آن گوهر اندك بشكسته كه شما 

 . راست ؛ هم  داشتن خرد  اندر حد  بيشتر از يك چار پاي  توانستي ميسر بودن 

 : ميگويم  
هيچ چيز ديگر  را  بر  نمي  .   ست ار و  ندار  ما  دين  و  مال و  مسجد  مابيشتر  فضولي  نفرمائيد  ؛  د!   جناب 

 !تابيم  و كار  هم  نداريم  
   شبانه روز از گل 40ر جد  ما را  در  دنيا را  در شش روز آفريد  ؛  مگ ما  اهللا  مهرباني  داريم كه  تمام 

 ؛    او  روح خود  را  دميد  ؛  او  را  اهل  جنت  ساخت نگاه  برو آ!   خدايي  را  ببينيد  و  شفقت خمير كرد  ؛  دقت 
 همه چيز  برايش بخشيد  و  در همه  باباي  بزرگ  ما  سجده كنند ؛ مكلف ساخت كه  بر  همه فر شته گان ملكوت را 

  .جا  و  در  همه كار ها آزادش گذاشت  فقط  همين قدر خواهش كرد  كه  يك  ميوه  را  نخورد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اشارت به عقايد كنفوسيوس ميباشد * 
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مار  يا  شيطان آمده  جد  نو ساخته شدهء ما آدم صفي اهللا  و  مخصوصاً  زن  اوشان   را  كه  روزي چند  پيش  
نافرمانيي خدا  را گرده  از  از  دندهء  چپ  حضرت  بريده  شده  و  درست  گرديده  بود  ؛  فريب  داد  و آنان  

همان ميوهء ممنوعه   خوردند  و  لهذا  طرف  غضب  اهللا رحمن رحيم  قرار  گرفتند  ؛  از  جنت  بيرون  پرتاب  شدند  
 ! و   به  بدبختي هايي  رو  به  روي  گرديدند  
 و  پر دد  و  دام  يا  پر  لي  صد  سال  در  روي  زمين  خشگ  و  خا5جد  بزرگوار  و  بي بيي محترمهء  ما  

  عربستان  ؛  تا  آنكه  اهللا  صحراي هندو ستان  و   يكي  در  يكي  در سرانديب.  جن  و  ديو  از هم  دور  ماندند  
 .اي  ساخت  و  به  هم  رسانيد ود  يكجبزرگ  به رحم آمد  و آنان را  در صحراي  عرفات  به  جوار  بيت شريفهء  خ

هللا  ما  رحمان رحيم است ؛  به ما  نعمت هاي عظيمي  بخشيده چون حضرت  ابراهيم خليل اهللا ،  باز هم  ا
حضرت موسي كليم اهللا  ،  حضرت  عيسي روح اهللا  و  حضرت  سيدنا  محمد مصطفي صلي علي عليه و آله و  

 .  و  ازواجه و  ذرياته اجمعين صحابه ا
دنيا را  به خاطر آن   .  د مصطفي  شده  بودند  در ملكوت اعلي اصالً  اهللا رحمن رحيم  عاشق حضرت محم

 .لوالك لوالك  لما خلقت االفالك :  چنانكه  خود  فرموده اند  كه  . مبارك آفريدند  
مي فرمايند  اگر  تو  نمي بودي  !   حتماً  شما  جناب  زبان عربي ـ  زبان  اهللا  و  رسوال اهللا  ما را  نمي دانيد 

 .خلق  نميكردم   ؛  ق  من  بر  تو  نمي  بود  ؛  من  افالك را  كه  معناي  همهء دنيا را  داردو  عش
عليه السالم  را  به  خاطري  پيدا كردند  كه  نور محمد را  به پشت  مبارك حمل كنند ،  اين    ما آدم  و  باباي
 . ند  و  وقت  ظهور حضرت  محمد  فرا  رسيد   پشت حمل شد  و  در عين حال  مردمان  زياد  شد نور  پشت  به

درين هنگام  نور محمد  به  پشت عبدهللا جوان محتشمي از  قريش  در عربستان  رسيده بود و  او  با  بي بي 
حضرت  دوره  نه ماهگي  را  در شكم  .   ؛  نور  به  نطفهء حضرت  محمد  گذشت    موسوم  به آمنه خوابيد مكرمه اي
 گرديد  و  هزاران  معجزه   زير و  رو در روز  والدت  فرخندهء ايشان ؛  دنيا .  شتاندند  و  به دنيا آمدند  مادر  گذ

 !در  سراسر آن  اتفاق افتاد  كه  جز  اهللا رحمان رحيم  قادر  به  انجام  دادن آن ها   نبود و  نيست 
خدا را  براي  ما  كامل و  ما را  بهترين  اُمت  دين  حضرت محمد  قرآن شريف  را  از لوح المحفوظ آوردند ؛ 

 هم  شكستانده   حضرت محمد  پيشواي  بزرگوار ما  مهتاب  را  به آن آساني كه  مردم  نان خود را.  عالم  ساختند  
 ! حضرت  بهترين عالم  را  نشنيده ايد ؟» شق القمر « نمي توانند ؛  از ميانه  دو  شق كردند  ،  معجزهء 

 ؛  در  طبقه اول  و  دوم  و  سوم  و چارم  و   نان حضرت  سيد اال نبيا  به  معراج  رفتند  در آسمان  هاهمچ
اولي العزم  اهللا  رحمن رحيم  ديدار  ها كردند  و  بعد  در  طبقهء   پنجم  و  ششم  و  هفتم آسمان  با  تمام  پيغمبران 
 خود  اهللا  تعالي  رفتند و آنچه  براي اًمت  محبوب خود  مي هشتم  يعني در اعلي عليين  به ديدار  مبارك 

 *) (. خواستند  كمايي كردند  و  همهء ما  را  رستگار  و جنتي گردانيدند  
و  تمام  بزرگان  و  مقدسان گذشته ؛  تا  خود  حضرت آدم  باباي  همهء ما    تعالي ؛ حضرت  محمد  اكنون اهللا

  در روز جزا  حضرت  مي باشند  ؛  همه منتظرپيدا شده اند  و  ثناگوي  و  تسليم آن  محمد   كه  به طفيل حضرت
 !! ؛ آنجا  ترازو  و  ميزان  و  سنجش  است ،  عدل  الهي است  هستند

باز خواهد  ديديم  و  روز جناب عالي را  هم  .   قيامت  ممكن است  همين  يكي دو سال ديگر آغاز  شود 
 !يم   خواهد كرد تماشا

 كاغذ  ها را  به  قاضي  ستيز  مي دهم  و  مي طلبم كه  ديگر  مرا  به  همچو  مباحث  بي معني  و   بي حاصل  
 ! نكشاند 

ولي  تا  مي خواهم  به جانب  صفوف  شاگردان  مكتبم  بر گردم  ؛  كمپ  به حدي  فرو  مي نشيند كه  با   سر  
 .  باره  به  حالت  نخستين  بر ميگردد  ديگران  تماس ميگند  ولي  دو   و من
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 :آواز  رب النوع  بلند  ميشود   .  همه گان  به  سختي  ترسيده اند
من اينك طرز تكلم  شما  بياموختم  ؛  ديگر همچون خود  شما  صحبت خواهم كرد ؛  چون  آنرا  

 .بس نكو  يافتم  و  سليس  و  روان 
 .ه  به راه انداخته ايد شما مناظر

معناي مناظره آن نيست كه فقط بپرسيد  و پاسخ  بشنويد ، چيز هاي همسو  با ذهن  و ايمان خود  را   
 .د  و  مقابل  با آن  را  تف كنيد و  بر آن  و  بر گوينده  بتازيد يبپذير

تصور كن كه  اگر تو  در سرزمين  يهود زاد شده بودي  ؛  اينك  يك يهودي  نبودي  ؛  !  اي جوان 
حيي كاتوليك يس ؛ اينك ميتوانستي بيشتر از يك م در سرزمين هاي مسيحيان كاتوليك زاده شده بودياگر

باشي ؛ اگر در قلمرو آئين بودا  به دنيا  مي آمدي  مگر  يك  بودايي  بيشتر  بودي ؛  اگر در  ديار چين و  
ئوتسه و شينتو و چيز هاي ژاپن  و  توابع عقيدتي آنها مي زادي ؛ مگر جز مؤمن به كنفونسيوس و ال

مختص  به همان سرزمين ها  بودي  ، اگر در جنگل هاي آمازون  يا  استرليا  يا  در جنگل هاي  مهجور  
 هند  مي زادي  دين و آئين تو  غير از  باور هاي آن  قبيله هاي عصر حجري  بود ؟؟؟؟؟ 

 در همين جا  و  در همين دره  و از همين اگر تو جوان ؛ .  در جغرافيا  هم كاري نداشته باشيم    بيا 
 سال پيش از اين زاده شده  بودي ؛ اينگ  دين تو  و آئين تو چه بود ؟ مگر 1400مادر تنها  در زمان ديگر ؛ 

جز اهورا مزدا  و اهريمن ترا خدايي  و داداري  بود  و جز  باور هاي  تنيده شده  بر نام  زرتشت ؛ آئيني 
 داشتي ؟

پيشتر و  پيشترِ خود و همكيشانت  را هم  تصور كن  و  . يش تر و  پيشتر را تصور كن   همينطور پ
پيشتر و پيشترِ يهوديان  و مسيحيان  و  بودائيان  و كنفونسيوسيان  و  ديگر  مردمان  و  امم  و قبايل را 

 !!! هم  تصور كن ؟؟؟
گفتم گه گوهر آدمي از همان جاي هم .  ست كاري  نيست   با آنچه در  وجدان  شما گفتم كه مرا

 سپر بال و ابزار دفاع  در اين  آسيب  برداشته  كه  نيروهاي آفرينش و  تكامل ؛ كيمياي ايمان را چون
اين سپر چنان شكست برداشته كه ديگر هر داعي و مدعي  توانسته  بر آن رخنه .  گوهر  نهاده  بودند 

چنانكه آدمي ديگر تماماً  بدل شود  به  همان  .  در تصرف  گيرد آورد و  هر پندار و  باور توانسته  آنرا 
دست . شود  به همان باور ، مختصر شود  در همان باور ؛ كوچك شود در بيضهء همان  باور  باور ؛ محدود 

   كس دوم و  پا  زند و  دست  و  پا زند  و  دست  و  پا  زند  در حيطهء همان  بيضه ؛ كه  در آن  بيضه  حتي
 . با  او  نباشد ؛  چونكه كس دوم  در بيضهء خودش  باشد  و كس هاي ديگر در بيضه هاي خود ها شان 

آدمي كه بائيستي جالل و جبروت آن پيشاپيش همهء هستي در حركت و  تازش و جوشش : اين است 
 و كهكشان و آفرينش  بودي  و عظمت  درك و كشف و ديدن  و يافتن  و سنجيدن و تسخير كردن اختران

نمانده ؛  فروتر و كوچكتر و  ناچيزتر  از مگسي  شده است  و  از خسي  و  اين » آدمي « ها  را  داشتي ؛ 
 . است كه  نه  به  درد  خويش درمان است  و  نه  بر درد  من 

 مي   بلكه گفتم  مرا  به آنچه در گوهر شما  ظرف  ايمان ها  را مملو كرده است كاري نيست
 مي شويد ؛ بر آنچه شاديد ؛ شادمان باشيد ،   بر ايمان خويش سستي  هم نياوريد كه بيمار و نابود  كهافزايم

 !بر آنچه اميد  بسته ايد اميدوار  و  بر  آنچه از كودكي ها  بر شما  باورانده اند  باور دار 
و اصول  و حساب  و  منطق  هستي  به  تمامي قانون  .  با اينهم  راهي  بيابيد كه  هستي را  دريابيد  

قانون ها  و اصول و  محاسبات  و منطق  هاي  هستي  را  در يابيد  ؛  ابعاد  زماني  و  مكانيي  .  است  
 !ايد  ؛  نه مناظره اي مي  بايد تان ؛  نه مذاكره اي » نيست « ايد  و » هيچ « هستي  را  دريابيد  ؛  در غير آن 

 :ب  و  وصف ناپذيري آه  مي كشد  و   مي افزايد  رب النوع   به  طريق  عحبي
بدانگونه كه مي بينيد دنيا هميشه . بسيار خوش داريد قيامت شود يعني اين دنيا  به پايان برسد 

اگر عقلي  در سر داريد  ؛  بر اين مهم دقت !  ميگويم  ؛  بدينگونه .  نبوده  و هميشه هم  نمي تواند بود 
 !كنيد 

اين براي  امروز . االت دگرگون  مي شود چنانكه  لحظاتي ديگر اينجا  شب  ميگردد اين اشكال و ح
روزگاري  مرگ  زمين  و خورشيد  هم  فرا  مي .  قيامت است ؛ چنانكه مرگ براي  هر فرد  قيامت است  

ه اند كه ستاره  به همين گونه كه شمائيد ـ  به دنيا  نيامده  و  نمرد در جهان تاكنون آنقدر آدمي ـ. رسيد 
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تازه    شما  زمينولي خورشيد  و .  دنيا آمده اند  و  مرده اند  گان  و خورشيد ها  و كهكشان ها  به
 . دوران جواني آغاز كرده اند  و كم از كم  پنج ميليارد سال ديگر مي توانند زنده  باشند 

ولي در رياضيات هستي . دارند ميگويم ؛  مي توانند يعني اينكه امكان دارند  و تا حدودي شانس 
 .ي ؛  عوض مي شوند » متغيير« معادالتي  هست كه  به محض تغيير عددي  و  تعويض 

 اگر سياركي ديگر از مدار خود  بيرون گشت  و آمد و  بر زمين خورد  ؛ زمين مرد  ؛  چنانكه 
 . جواني در تصادمي مي  ميرد 

خورشيد  به  او چنان نزديك شد كه حوزه هاي جاذبهء شان   و اگر  يك  جرم  نزديك  يا  برابر  با 
؛  چونانكه زمين  و  مهتاب  به  دور هم  مي » دبل استار « به  هم  اتصال يافت ؛ خورشيد شما  مي شود 

گردند  ؛ آن  دو  ستارهء  عظيم  ، آن دو خورشيد هم  فقط  به  دور خود  چرخيدن  مي گيرند ،  ديگر 
اجرام كنونيي  منظومه شمسي  يا  در فضا  هاي  بيروني  رها  مي شوند  و  يا  تو سط اين ستاره گان  و  

 . يعني  اين خورشيد  هاي  جوره  گشته  ؛  بلعيده  مي شوند »  دبل استار « 
معهذا  اين . اينها  قيامت هايي اند كه  تا كنون خيال آدميي آسيب  ديده گوهر ؛  به آن راه  نيافته 

چنانكه  شب  براي  شما  قيامت  نيست  و  فردا  خواهيد بود  و  خواهيد  . اي  هستي قيامت  نيست ها  بر
 !!!خورد  و  خواهيد آشاميد  و  اين  يا آن  بد  يا  خوبي  را  انجام  خواهي  داد 

 :ميگويم 
 هويت نابغه اي ه يك هيوالي بيشايد ميخواهيد ما قبول كنيم ك. بسيار از موضوع بيرون شديد ! جناب 

 ميتواند ؟  بوده   حضرت محمد مانند پيامبري   يا  اينشتاين  ونهمچ
بندهء اهللا  و اصالً  هر قسم آفريدهء اهللا تعالي در ازل تقدير  نوشته و معلوم  .  اهل معنويت نيستيد     هيچ

من  و  همه چنان .    در كار نيست لذا  هيچ  اگر  و  مگري.  دارد كه  هيچ  پس  و  پيش  و كم  و زياد  نميشود  
است   و  اگر  و  مگر شما    هم  به  دست اهللا تعالي  زمان  مقدرات زمين  و  كه  هستيم  و  اختيار  و آفريده شده ايم 

 !در مورد آنها  بي معني است  ؛  مطلق  بي معني 
 : صداي رب النوع  باال  مي شود 

 !چشمانت را  ببند ! جوان 

 :؟ ميگويد  !خود  نمي كوئيد ؛  من  بر ايمان  و  وجدان  شما  كار  ندارم  آخر شما:   ميگويم
 !چشمانت را  ببند !  من  نميگويم  ؛  ايمانت را  ببند 

 :ميگويم 
 ... مگر 

 :ميگويد 
ارادهء خود  بازش كرده  بتواني  ولي   ببند  تا  به چشمانت را  به  ارادهء خودت!  اگر مگر  نكن 

 من آن  را  بستم  معلوم  نيست كه  بازش كنم  و  معلوم  هم  نيست كه كس ديگر  بخواهد  يا  بتواند اگر
 !آنرا   باز كند 

 :  وار خطا  ميگويم  
 !بستم  ؛  چشمانم  را  بستم 

 :ميگويد  
 ؟  چه مي بيني 

 : ميگويم  
 !با  چشمان  بسته  هم  مي توانم  ببينم ؟!   عحب 
 : ميگويد 
باز ديده   ا  نمي تواني ببيني  ؟ آنهمه كه  تاكنون ديده  بودي  و  تعريف  مي كردي  با  چشمان چر

 بودي  يا  با چشمان بسته ؟
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 :ميگويم 
 !لطفاً  بر قول خود  ايستاده  باشيد  و  بر ايمان  و  وجدان  ما  متعرض  نشويد .   خواهش مي كنم  

 : با لحن محكمتر ميگويد 
آنهمه كه  تا كنون ديده  بودي  با  چشمان  بسته  ديده  بودي  يا  با  چشمان  !  حاشيه  نرو پاسخ  بده ؛

 !باز 

 :سراپايم  را  لرزه  گرفته است  ؛  ميگويم  
 :ميگويد !  لطفاً  از كس ديگر  بپرسيد .  يادم  نيست  ؛  لطفاً رهايم كنيد  !  جناب 

 :  ميگويم داري ؟با كس ديگر چه  كار !    فقط خودت باش 
 :ميگويد !  مي خواهم  راحت  نفس  بكشم  ، خواهم  مرد .  من  ناتوان شده ام  

 : ميگويم ! ؟چرا  از مردن  مي ترسي ؟  دنياي آنسو  كه  بهتر از اين دنيا ست 
 :ميگويد !  گيچ شده ام  ، مغزم  كار  نميكند 

 !ا  بگشاي حاال چشمانت ر. بسيار هم خوب كار ميكند !   نه 

 :با عصبانيت بيشتر  بر  هيوال  داد  ميزنم  
بچه گي  و  نوجواني ي  من را  ديده  شيرك  شده ايد  ؛  اگر  به راستي چيزي  هستيد  با  پيشوايان ديني ي 

 !شكنانند   دندان تان را ـ  اگر داشته باشيد  ـ  به يك ضربت ب32ما  و جانشينان  پيغمبر ما  وارد  بحث  شويد  ؛  تا 
 :  هيوال خندهء مستانه اي سر ميدهد و مي گويد 

چه نازنيني  هستي ؛  از آندم  كه با تو همصحبت  و  در ارتباط شده ام  ؛ مرتباً  احساس  بهتر شدن  
همين حاال خودم  ميخواستم كه  مرا  با  ديگران  .  و قوي  شدن  مي كنم  ؛  گوهر خيلي ها  سالمي  داري  

 !ا  با  من  رو  بروي  گرداني و آنان ر
سخن بگويم ؛ ميخواهم  با  صاحب  » .. بني آدم اعضاي يكديگراند « ميخواهم  با  بر فرازندهء لوح 

بهترين گوهر در ميان شما  كه  از يك  پرده  و  يك  ديوار آنسوتر بر من جان  مي بخشد  و  شعاع 
 فيض بيشتر  بگيرم  و  تن  فرسوده ام  تاب  و  توان  گوهرش  سر شارم  ميكند ؛ هم كالم  شوم  تا  ازش

 .بيشتر  بيابد  
اما جانشينان پيغمبر را زياد مزاحمت نمي كنم ؛ صرف به من بفرمايند كه حضرت محمد عربي  

شتش ؛ چرا تنها  و  بي برنامهء از پيش سنجيده شده ؛ در كمال تب و درد ؛ وقتي چنان بيمار گشت كه ُك
ف  همراه  با غالم  خاص خود  ميان  قبرستان رفت  و  در آنجا  چنين  سخنان را  بر  زبان شباهنگام  صر

 :آورد 
سالم  بر شما  اي  اهل قبور ؛  بايد  به شما  تهنيت گفت  و  به اين  وضعي كه شما  پيدا كرده  ايد  « 

اوند  شما را  از آن  نجات  داده  ميدانيد كه خد.  ؛  در  مقابل وضعي كه  مردم  دارند  ؛  درود  فرستاد  
 .است 

فتنه  ها  مانند  تكه  پاره هاي  ابر  شب  هاي  تاريك روي  به  هم آورده  يكي  به دنبال ديگري  
 »! روان است   ؛ و  شر آخري  بيش از اولي  است 

برد  و  قرن است شما ميگوئيد ؛ رحلت فرمود ، اهللا تعالي خود  به جوار رحمتش  14پيغمبر كه 
حتي  سالي پيش  در خطبهء حجت الوداع  سفر خود  به  اعلي عليين را  پيشبيني  و  اعالم  فرموده  بود ؛  
چرا  با  چنين  سوز و گداز  از  فتنه  ها  ناليد  و  از  شر   هاي  كه  پسين ترش  از  پيشين ترين  سنگين تر  

 و  تباهكن تر است ؟ 
به  تناسب  وضع   مردم  بيرون  از  قبر  ها  يعني  وضع  ياران  و  چرا  وضع  ميان مقابر  را  

همسران  و  پيروان  و  قوم  و  قبيله  و  اُمت  و  مكه  و  مدينه اش  شائيستهء  درود  و  تحيات  دانست  و 
 مرده گان  را  نجات  يافته گان  وارسته  نزد  اهللا  تعالي خواند ؟
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ميخواند  يا حقيقتاً  غرق » فتنه و شر «  را  در  زمينه رحلت دادن خود  آيا  او  مشيت  اهللا تعالي 
)  براي  ما  و شما  ـ  نه  براي  خود  پيغمبر ( گرداب  فتنه و شر  از سوي  ابوسفيان هاي آشكار  و  پنهان 

 !بود ؟؟
ن  سخت  بيرحم  و آيا  ؛  اينها  فرياد  يك  مقتول  مظلوم  و  محكوم  در  زير  دست  و  پاي  قاتال

 خاين  و  پليد  نيست ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معراج النبي يك  اسطوره  مي باشد و  همان مقدار ارزش دارد  كه  ساير اساطير بشري  از آن  برخور  (*)

جيد  از آن  سخن  مي گويد و  كه  قرآن ماست » اساطير االولين « بخشي از اين  اساطير  همان  .  ار اند د
داستان هاي  پيدايش جهان  تا  مجموعهء  قصص  تورات  و  تلمود و انجيل و ديگر اساطير اوليه مردمان جهان را 

 .شامل مي شود 
 علوم  تاريخ  و  باستانشناسي  و كيهانشناسيي ساينتفيك ؛ تازه طئ دو  سه قرن اخير و  بيشتر در قرن بيستم  

ند  تا پرتو هاي  بر پرسش هاي جانسوز  بشري  پيرامون چوني  و  چرايي گذشتهء هستي از جمله قادر شده ا
 .گذشتهء منظومهء شمسي ؛ و زمين و جريانات تكاملي در آن  طئ پنج ميليارد سال پسين ؛  بيافگنند 

. ساطير فرو  بنشاند  لذا  پيشتر از آن ؛ بشر ناگزير  بود  عطش سوزان خود  در  زمينه را صرف  به طريق ا
امروزه  نيز ميليارد ها  فرد بشري كه  به داليلي ؛ توانايي  يا  امكان  دسترسي  به علوم  و جهانشناسيي ساينتفيك  را  
ندارند  ؛  داراي موقعيت همان مردمان پيشين  مي  باشند  و  با  همين اساطير آتش  هاي  روانيي خويش  را  فرو  

 .مي نشانند 
اينها واقعيت هاي . نميتواند واقعيت مادي و فيزيكي  داشته  باشد » معراج النبي « ا از اساطير منجمله ولي بس

همچنان كه ريسمان و . ذهني و مجازي اند و به خاطر اهداف ، آرمان ها و  تعاليم  معيني  به وجود آمده اند 
 نيامده اند كه دار و افسار و غل  نيافته و به وجودرسن و زنجير و يا الياف و فلزات آن ها حتماً بدين منظور هستي 

 و تير جارحه و قاتله درست شوند  ؛  ولي چنين چيز هايي هم درست ميشوند ؛ اساطير نيز  و  بند دست  و پا  و تيغ
براي اهداف مردم فريبي و خرساختن و تخدير و تحميق گردانيدن مردمان  به وجود نيامده اند ؛  ولي اين 

اين امر . لخ  وجود  دارد كه از آنها  به همچو اهداف بي نهايت رذيالنه و ابليسي هم كار گرفته ميشود حقيقت ت
نيازمند بررسي هاي مفصل جدا گانه است  و اما  اين سوء استفاده ها  و سوء كاربرد ها  ؛  خود بخود دليل آن 

 .  مي باشند  نيست كه اساطير بد اند  و مضر و مردود
تحليل خدمتي كه اساطير منحيث المجموع  به  بشر كرده است ؛ هنوز با اثر منديي  تمامي آثار در آخرين 

بشريت آينده هم  بدون اساطير ويژه  و  تكامل يافته  نمي تواند  به  . علمي و هنريي جهان قابل مقايسه نيست 
 .هستي و  تكامل معنوي ادامه دهد 

انديشيدن خيال ين ـ به اعتبار عصر حاضر ـ در تحليل نهايي ثمر هنر و تا اساطير آخر... » اساطير االولين « 
بشريت امروز و فردا  بائيست اهليت يابد و قادر شود كه  اساطير نيرو .   بشر اوليه  و  بشر جديد تر بود محورانهء

يك ارتباط ارگانيك  اين اساطير هم در . بخش و حركت زا و  به هم آورنده  و پيشبرندهء  زمان خود را بيافريند 
 .نمي تواند باشد ... و منطقي جز ادامهء همان اساطير االولين 

منتها هم  به خاطر آنكه از گنجينه هاي اساطير بشر سوء استفاده  نشود  و هم اين گنجينه ها  مورد بهترين 
 شود ؛  به رشد و شگوفايي دانش هاي اسطوره شناسي بيش از پيش نياز است  استفاده ها  و استفاضه ها قرار داده

 تأمين و  نقد اساطيرخردمندانهء يآزاديو اين دانش ها نمي توانند به وجود آيند و شگوفان شوند مگر اينكه 
 . تضمين گردد  و همه جانبه مورد حمايت مادي و معنوي و قانوني قرار گيرد 

زرگ آشكار و كرم ها و ميكروب هاي غير مرئي كه از گنجينه هاي اساطير بشر تغذيه مسلماً  هيوال هاي  ب
كرده و در البالي آن حيات طفيلي دارند ؛ از آزادي نقد و بررسي و تحقيق روي اساطير گرفتار وحشت مي 

 .  ميگردند  شوند و لذا  با تمام قوا مانع آن
بشر تا  بوده چنين .  ضرورت  قرباني هم  به ميان مي آيد اينجاست كه پاي ضرورت  مبارزه  و عنداللزوم 

 ! بوده  و تا  هست كم و بيش چنين خواهد بود 
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 آيا  اين  ثبوت ُكشته شدن  مظلومانه  و خائينانهء پيغمبر  شما  نيست ؟
 آيا  با  ُكشتن  پيغمبر  ؛ دعوت  و  پيام  او  را  نُكشته  اند ؟

 كشتند  كه  دعوت  و  پيامش را  نابود كنند  و  درهم  بشكنند ؟؟؟ آيا  او را  به  خاطر همين  ن
 قرن ؛ جانشينان پيغمبر  نه  بلكه جانشينان  14پس نتيجه اين نميشود كه شما  و همانند هاي شما  در 
 ...قاتالن پيامبر  و  خائينان  به  اسالم  و خدا  و قرآن  هستيد ؟؟؟

نمي يابند  و  با    وحشت زده شده اند كه راه گريز  را   طالب  ها  چنانو آخوند ها  و  مولوي  ها خيلي از 
گريز      برايها  لذا  تالش  ؛  مردم  هم  موانع  ايجاد  ميكنند   احتماالً  ساير .اينهم  ديوانه وار  هر سو  مي دوند  

 محشر است   ؛  وضعي مانند صحراي   نميتوان گفت .  مي رود  بد  پيدا كرده كم كم  فضا  بوي  . بي نتيجه است 
 !در  همان حد  را   بر گروهي  مستولي كرده  است   هراسي  و ولي رعب 

 !از من  و  هيچ  كس  ديگر  اصالً  انتظار  سخن  و قدمي  برده  نميشود 
 بايد  پاسخ  ولي  به  هر حال  مناظره  است  ؛  پرسشي است  و  بايد  پاسخي داده شود  ؛  اما  نه ؛ آنان كه 

ولي  پرسش ها  » جانگداز بود .. روز محشر «   باور داشتند كه  آنان . بگويند  ؛  اين روي  ورق را  نخوانده  بودند  
ن  بودند كه با   دادن را  گرفته  بودند  و  متيق ميباشد  و  براي آن  تياري ي پاسخ  در حدود  نماز  و چيز  هاي مشابه

  .مي روند   در باغ هاي خلد برين  زد حور  و غيلمان چند  جواب  رأساً  ن
 
 

 
 

  :93 زينهء
 !مبري ا نه دعواي خدايي داريم  و نه پيغم
 

سايرين  تقريباً  همه  .   م  يدر عجب  مخمصه اي گير آمده امن  و قاضي ستيز  و حاجي اول  و خالصه  همه  
 چيست  و  سخن از كجا  به كجا  رسيده است ؟  بدبختانه  من هم  نمي دانند كه گپ قالب  تهي كرده اند  و  بيشتر 

 : چي  ميگويد  كه جانب  مقابلم    و  در مي يابم  مي دانم
  مناظره كنم ؟ آيا  قرار اين  بود كه  من  با رب النوعي! خدايا 

  به نقطه اي كه  .ميشود   ان  ايجاد در همه گ   تحرك  بي سابقه اي   و در همين چرت  ها  استم كه  توجه
 .تردد  و  نگراني  و  بالتكليفي ام  به  هيجان  جانفزايي  مبدل ميشود .  چشم ها  خيره شده است  ؛  تمركز  مي كنم  

  بر  وزيني   و  رو بندهء زيبا و حجاب .   مردانه شده است   وارد كمپ  زنان و دختران  پري پيشاپيش لشكر
 .  دارند  اندام  بر هاي سنگيني   يونيفورم   يا  اند محجبه   سايرين هم  يا  .تن  دارد 

 باال  مي زند  تا سيماي  ملكوتي اش نمايان گردد  و كسان مورد  پري  به  مجرد  ورود  ؛ روبنده اش را
 :با آواز نيرومند  و  نافذ  ميگويد  .   او را  بشناسند   نظرش

 ! محترم   مهمانان  همه سالم  و درود  به
  به  و  ودخبه   لطفاً   .  طاقت كنم نتوانستم  ؛   پيش آمده  ما   بي نظمي در امورمقداري   يلي ببخشيد كهخ
 .   درست كنيم  اوضاع را تا   فرمائيد  من مدد

 به كمك و   و يا من استند ؛ به كساني كه غش كرده اند  با  هايي كه مادر و  ها  خواهر؛  شما ءبه اجازه
  . ميكنند   رسيده گي  ؛  دارند   نياز گررهنمايي دي
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و يند مي آ ميان جمعيت  و دسته هاي منظم  ها  دختران در قطار و  ها   پري  خانم  اين سخن  باهمزمان 
 . مي برند   بيرون به   با خود راشده    لكات  و  لته تن  چند

 : ميكند  دعوت   پري  از  اشك ريزان و  است   متشنج  ستيز قاضي
 ! چراغ  انسا نيت  چشم  و

 زرگب  عظمت  راز آلود   و  عجيب  بساط اين و  اين شهكار تو  ؛  ياس نشدني داري عظمت ق تو  ميدانستم كه
   ثمر  به راها  و كار  دهد  نجات  را  ما  ميتواند  تو  نبوغ  تنها  . نمي دانستم را آن   مقياس  و حد   اما   . دارد
   ! بوديم   اشغال كرده  درمانده آنرا و  بي صالحيت  و  عوضي  ما كه  مقامي   !بيا   مقام  خود  به  ؛  ا بفرم .   رساند

 : مي آيد   سر گپ هم حاجي اول 
 ! بگير  خود به دست را  رشتهء كار ها  رس او    باالتر از  و مثل سلطانه رضيه!   پدر  بلي  دختر دل آگاه

 .    اند تخليه كرده هاي خود را   بي اختيار جا  داوران ؛   هيأت  اعضاي  ديگر  و  وقت قاضي ستيز  اين تا
 قطعهء ـ  چهار دختر  يونيفورم دار مانند  پهره دار و  ميگيرد   جايگاه  قرار تأني  مي رود  و  پشت آن  با  پري

 : و  ميگويد  مي ايستند  ـ  تشريقات  عقبش
 ؟! نيستم   بيش   من كه طفلي لطفاً  همه كمكم  بفرمائيد  ؛

 : ميشود   باال آواز رب النوع
 !اي يگانه ؛  اي آغاز 

 گوهر  بي نظير تو  و تشعشعات اينك كه  با آهنگ آوازت هم ؛ امواج . به تو خوش آمد ميگويم  من 
 با  همه گان با من  و    خواهش دارم   ؛سازد  ميم ميرسد  و  دمادم  سالمتر  و  پر قوت تر  بر من نازنين

ديگر نباشد  مرا  دشنام  بده ؛  من از هزاران سال است كه  دربدر به   سخن  سخن گفته  برو ؛ حتي اگر
  كه  گوهر اصيل آدمي  مي پندارم. كه از تو خيلي ها  به آن نزديك است   ميگردم  نفسي   دنبال  دم  و 

 ميرسد ؛ مبادا  تو  و   يا كس   كمال  به در تو شايد    و  نازنين رابطه اي دارد من به دنبالش هستم  با تو
 جويندهء سرگردان هزاران سالهء  من  ـ  منِ با  ديگر   كرد ؛ تو  خواهم ديگر تصور كند كه رهايت

 را  پيدا   تكامل و گمشدهء هستي  و  ما   بود  خواهي  ـ  گوهر اصيل آدمي  در همه اقليم هاي عالم
 !كرد  خواهيم 

 :يگويد م پري 
 !ي گرانقدر ـ الههء زمان  جناب مهمان غيبي

من .   سپاسگذارم   بيحد  به خودم  نسبت  شما  نيك  نظر و از لطف  .    قبول فرمائيد   خير مقدم  مرا  و درود
 بيرونم آورده اند ؛   .  بيرون آمده ام  و خود گم كرده گي  از گودال غفلت  يك اندازه و صرف هنوز كودكم 

 !! بزرگان انسانيت   و  نياكان  ؛  بزرگانم و اكان ني
 )» زينه ها «  همين مجلد 2ضميمهء نمبر ! اينجا شنيدني است »  … از شش هزار سال «سرودهء ( 

 !من  و شرف  همراهي  و  همسويي  با  شما  ؛  با  ابَر نيروي  زمان ؟
  لطفاً . د  مي لرزسراپايم  .  را ندارم  و جليل عظيم قدرت برداشت تصور چنين خوشبختي  !  مي ترسم  نه ؛
  حاال  يك قسم كمكم كنيد كه  استوار شوم  و  به كار  و   .  نفرمائيد افراط    ومن غلو   در نوازش اينقدر هم

  . مسئوليتم  برسم
 :ميگويد  رب النوع 

ي خود  بگير ؛  همه  چيز  تو فقط تنها ستي ؛  يار و جوره ات  ؛ آن همصحبت  نازنين  من را  پهلو
 .درست  ميشود 

از هيجان  پري ؛   و شوكت  شان  با   و اين چنين بدون اين سخن هم  به دليل حضور اين چنين غير منتظره
 .  شوم    منفجر  بائيست   اكنون؛مي كفيدم  
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پاكي ؛   به سوي نيكي  و  دانش ؛    و تالش  به سوي معرفت و  اين  همه چيست ؟ آيا  هر گونه كوشش !  خدايا 
 !  را  با  اينهمه سخاوت  پاداش  ميدهي ؟ .... و انسانيت   به سوي آدمگري به سوي  عشق  و زيبايي  ،

 ! به  اين سرعت  به  من رسيده  و  در آغوشم گرفته ؟؟ حاجي اول ؛ چطور! چه ؟
  امواج مادون قرمز  يتواند و فقط با سخن گفته نم  ؛ او  مثل من  و  شايد  بيشتر  از  من  هيجاني  است

 : ميگويم  بيك ل   و  ميخوانم هم باز  ، پيامش را خوانده ام  .   پيام  ميدهد   من  تنش  بر با گرماي وجودش ؛ 
من بره ء قرباني  پري ؛  برهء قرباني ي پيامور دختر نازنين ترين !  به سر و جان ؛  پدر بزرگوار !  به چشم 

  چيز  تا  نهايات  كه  نميدانم كجاست ؟ همه به .   چيز آماده ام  شما  به  همه
   دور  ما  همانطور از و مي لرزد  و   ميريزد  شكا  فقط  .  و  مي نشاند حاجي  اول  مرا كنار  پري  مي برد 

  از پيش هم كساني.  ميدهند   ادامه هاي خود را  هدايتي كار  و  بدون سخن   ها  دوشيزه و   ها خانم  .  ميشود
   و  مينمودند توزيع  و تازه دار  و ميوه هاي خشك   چاي  و آب سرد  و آب ميوه   و حتي شير عسل  مهمانان براي

  سرويس ها  پر تنوع تر  و  زيبا تر  گرديده   اين حاال  اما  . ميكردند   فرمايشات شان رسيده گي  و ها  تقاضا  به ساير
 شربت  هاي سرد    بيشتر ها  و عطر ها  فضا را گوارا ساخته اند  و  تازه  با  اسپري  ننده گان پذيرايي ك بر عالوه

 . ميكنند   تعارف حاضران ليمو  و  انار  و آلو  به 
  همه و  .  نثارم  ميكند يك لبخند  اينك خيلي خفيف  و  به من انداخته است  كنون نيم نگاهي پري تا

 سلطانه  به  براي آنكه   . دارند معلوم  ميشود كه  نميتوانند چشم  از ما  بر؛  جي اول بخصوص قاضي ستيز  و  حا
پري     پيش از  نزول  رب النوع به آخرين سخنان  و  پرسش هايباشم   كرده   ديگران كمك را آغاز  و رضيهء خودم

 : ميگويم  كردهاشارت  و پريان 
 نميدانستيم دانستيم كه   اگر هم ؛  يك خواهش است   منتها  ؛ خيلي سپاس از كليه الطاف شما! جناب 

 ظرفيت  بسيار كم  داريم  و  مردم    ميدانيد كه  ما  هم  اما شما  بيحد و بيكران ميباشد ؛ اطالعات جناب عالي
ل كنند ؛ راز تحم  بزرك را  اينقدر راز هاي  يكدم  و  يكي   ؛  نمي توانند  ؛ ها  دارند بيچارهء ما  بسيار معذرت 

شنيد  ؛  مگر  به   ما خصوصي تر حقايق  را  از شما خواهيم .  شد  را  مي ُك  هولناك آنان  و  مخوف هاي اينچنين
 !كنيد  احتياط  هولناك  هاي   اينگونه راز   در مورد ديگر مردم  ما  رحم  بفرمائيد  و 
 :رب النوع ميگويد 
من به  تو  و  يار مشعشع ات  سخت احترام  .  سرت  مي بينم  كه خرد كبير را  بر  !  جوان نازنين 

   پرده   راز من هنوز از هيچ  اما   .  ميشود  زيادا مش  بر    و محبتم احترام  هم دارم  و  لحظه  به لحظه
ل  روش او  نق به  اهل قبور  را تمامي مدعيان منافق  راه و سخنان  محمد  پيامبر  خطاب.  نبرداشته ام  

 كه  تا  امروز  هيچ  يك  به معنا  و  پيام  حقيقي ي آن   كرده اند  ؛  اما آنقدر احمق  و سفيه بوده اند
كه محمد روز يكشنبه يعني روز قبل از  كداً روايت ميكنند  مؤ حتي آنها .توجه  و  دقت  ننموده  اند 

 :ن راند  به مسجد رفت و اين سخنان را خطاب به حضار بر زبا مرگش باري هم
آنچه را كه . آتش فروزان شد و فتنه ها مانند تكه پاره هاي ابر شب تاريك  روي آورد ! اي مردم  « 

 ». من حرام كردم  كه قرآن حرام كردرا  و آنچه   من حالل كردم كرد قرآن حالل 
دان به خردمن. مي بينيد كه عين پيام به اهل قبور اينجا در حضور جماعت مسلمانان تكرار ميشود 

 سهولت مي توانند بدانند كه منظور پيامبر چيست ؟ 
 را مبني بر اينكه بايد حياتش پايان يابد ؛ اينگونه تعبير كند كه آتش خالقاو نميتواند ارادهء 

 را معبود به جريان افتادن ارادهء  . شب تاريك  روي آورد  فروزان  شد و فتنه ها مانند تكه پاره هاي ابر
 ممكن نيست ؛  محمد پيامبر قطعاً   آنهم توسط خواندن ـ »  روي آوردن فتنه ها«  و  » آتش فروزان شدن « 

؛ كه ديگر محمد را خاكستر ميكند و فتنه ها كه  لذا آتش ؛ آتش انتقام و كين دشمنان توطئه گر است 
ت اوست بخصوص استمرار و پيشين و پسينش هم مشخص ميشود ؛ فتنه هاي متداوم دشمنان محمد و دعو

 . كه اينك با قوت دفع ناپذير و مهارت كار ساز براه افتاده است 
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بدينگونه محمد  خيلي هم روشن به همه اعالم داشته است كه گرفتار وحشيانه ترين سوء قصد 
سر داننده ها   يا هم ! ولي بدبختانه شنونده بوده و اما داننده نه . گشته و اميد نجات از آن را هم ندارد 

 ! ال  شان شده رفته است زير ب

همه را در اعماق جانم . پري آمرانه سويم مي بينيد  و  اين طرز  نگاه زيبايي  و  شكوه  و لذت  ديگر دارد  
 .مي فهمم  و  اطاعت  ميكنم   ميريزم  و  پيامش را 

 :جماعت را  مخاطب  قرار ميدهد ما » سلطانه رضيه « 
 !مهمانان بسيار عزيز 

.  در مناظره  و  پايداري ي تان  تا  اكنون در آن    شركت تان  از تشريف آوري ي  شما  ؛  بازخيلي تشكر از
 رسوم  پسنديده  و  زيباي نياكان همين مهمان  تانه  ازخوشبخ.  گرامي ميدارم   قدم  هايتان را  باالي چشمانم

 نمي   مهمان  ميزبان  به  هرگز مان نوازيمه  سنت  مطابق.  مانده   سالم  و قوي  باقي نوازي  براي مان خيلي 
 :ننشين ؛  تا  چه رسد  به  اينكه خدا  نخواسته بگويد   و آنجا   بنشين اينجا گويد كه 
 !برو   

 .سخن  و حركت را مستثني ميكند آن  ؛ كه جبراً  اين يا   هست  و غير عادي  فوق العاده بعضي حاالت اما 
را   البته ما . و بيش تكان خوردند   مناظره كم  از مهمانان  در جريان  تعدادي  همه شاهد بوديد ؛  قراريكه

 بشريم  و ظرفيت هاي مان محدود  ما  هرحال   به .  ما  واقع شد  يو پيشبيني بدون اراده   اين قضايا  ؛ شيد مي بخ
 .   دوامدار است   پيامدش   كه گذارد مي  بر جا   ها  تأثير رواني شوك برين  همچو   است ؛  بنا

يك  .   همچو  قضايا آنان كدام  مسؤليت ندارند    در بگويم كه  بايد  در مورد  علماي كرام  ديني ي مان
از ما  بهترين  ها  در سراسر عالم  .  ها  قبوالنده رفته  اند    بر  ما  اعم  از عالم  و عامي طئ  قرن سلسله  چيز  ها را

 .  چيز  مهمي  از  دست  مان  بر نمي آمد  هم  ميخواستيم لذا  ما  اگر .   اند   كرده   چيز  ها را  باورهمين
و  براي مان كمال  و  بي است  بسيار خو چيز  بحث و گفتگو  و هرحال خوشبختانه ديديم كه مناظره   به 
   بعد راه  و ميگيريم دن را ياد ازين گذشته فكر كر.     ميرود ندهيانما  متعلقات آنرا   و  انسانيت و ت جمال حقيق
 .ميشود   باز  دقيق تر  به رويمان  و  وسيعتر  هاي  هاي دانش

 اگر  تأثرات رواني  برداشته ايم  ؛  اولين  تدبير  ذهني  و  رواني حتماً  داريم  ؛ با  تمام  اينها  محدوديت  هاي 
 .  كه سبك شويم  و  رها  گرديم   ديگر  بپردازيم  هاي  به چاره بعد  براي خود  عوض كنيم  و   فضا را آن است كه

؛ اينجا  احساس دلتنگي و ديگر بزرگان  مولوي صاحبان ، به  همين خاطر عرض كردم  كه اگر  دوستان 
شان  و  خدا  به  همراه.    تشريف ببرند   هر جايي  كه ميل دارند  ؛ ميكنند ؛ آزادانه ميتوانند  در فضاي آزاد  و

ما را  از  دعاي  نيك  خود  بي نصيب    ؛  فقط   ديگر  و  ديدار ديگر  تا  بخت .   از  تشريف آوري ي شان سپاس
 .نفرمايند 

 .ند ستاگر  خواستيد  عالمت  دهيد  خواهران  و  برادران  مؤظف  به كمك  تان حاضر  ا
 : ميگويد  خيزد  و  مي  بر  از جا بالفاصله قاضي ستيز

 ! واهران  و خ برادران
 ! هستيم  چه شخصيتي  مخاطب   ميكردم  كه  معرفي  قبالً بايد من  ؛   نبود   هوشم  ببخسيد كه بسيار
   اول  حاجي صاحب   نيكو سيرتو  نيكو صورت  و  و سير دانش   پر نبوغ  و  خردمندر همان دخت ايشان

 ار   ابتك هستيد و  امروز شاهد بوديد   تمام آنچه  . شد   ياد بزرگ شان اينجا  شخصيت از محفل   آغازدر كه  هستند
 محيطي  ي  عقب مانده گيء هاي  زاده بر نزاكت  بنا  . استم ء قديسه شريفه  و   خواستهء اين دختر و  سليقه  و

ه  وضع يديد كد   اما  در امور اينجا  حصه نگيرند ؛  بمانند  و در بخش زنانه  ترجيح  دادند كه   در آغاز؛ ايشان 
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كرد كه   بلند ايشان  ديگر حكم    فراست و خرد  .    شد  مشوش  و  متشنج  مادست از   چنان  پيش آمد كه  كار
 .  و  در انتظام  امور  دخيل شوند  بيايند

طور اداره  و خرد  و  تدبير  چ خدا  نام  ؛  براي  همهء ما  افتخار  بخشيدند  و  مي بينيد كه   خوش آمدند 
  .هستند   متوجه  ي ـ رواني روح اجتماعي  و  ديني  و  تاريخي  و   دارند  و  عين  به  چه  نزاكت هاي باال

 . منطقه  ما  و  مملكت  ما  ميباشند  ايشان  ثروت  بسيار  بزرگ 
  برانجام  همه    تا  سره مي رود  و  وسيعتر شد  وسيع  موج كف زدن ها  ويرد گميجمعيت به تدريج كف زدن 

 . ند دارو تحسين  و شادماني مي  ابراز  هلهله   به گونه هاي مختلفها  و ضمن كف زدن مي خيزند  پا 
   ولي  مگر ريلكس شوند ؛  و  رددعوض گد  كه  كساني  خواهند رفت  تا  فضا  برايشان ميكنپري ؛ البد  ترصد  

 !؟ استنظير  عوض نشده  بي  و جمال  بهشتي ي او  ؛  فضا  در كمال  با  حضور يافتن
   محضر  جز  در گر  م شده بودند ؛  تروما  چنان هولناك  دچاري به حقيقت به رو شدن   از رو آيا كسانيكه

؛  درمان  افزا  و  روان بخش  پري  در كجا  ميتوانستند  عدالت خرد و  جز  در محضر  خرد عدالت گستر  پري ؛ 
 :  و ظريف ؛  خويشتن خويش را  ببخشايند  ستند چنين  لطيفمگر حتي خود آنان ميتوان!  گردند ؟

در مورد  علماي كرام  ديني ي مان  بايد  بگويم كه  در  همچو  قضايا آنان كدام  « 
يك  سلسله  چيز  ها را  بر  ما  اعم  از عالم  و عامي طئ  قرن  ها  قبوالنده .  مسؤليت  ندارند  

لذا  ما  اگر  .    در  سراسر عالم  همين  چيز  ها را  باور كرده  اند  از ما  بهترين  ها. رفته  اند  
 !؟!؟!؟».هم  ميخوا ستيم   چيز  مهمي  از  دست  مان  بر نمي آمد 

 :   مي آيند  و  مي گويند نزد حاجي اول؛   )  بودندبه  باغ  فرستاده  شدهكه ( آن  دو  نفرِ 
از ده  نفر كه ما  برديم  دو نفر را  اجازهء .  ا  تراشيده  مي رود  باغ واال  عجب  بهانه  ه!  حاجي صاحب 

.  ميگويد  كه  من  باغ  را  براي  ساعاتي  و  به  شرايطي اجاره  داده ام  ؛  نفروخته ام  .  ورود  به  باغ  نمي دهد  
حيوانات  باغ  مرا  خراب  .    وسيلهء آدم  هاستقرار داد  من  با  حاجي صاحب آمدن  و  تماشا كردن  باغ  به  

و  هنر هاي اين  باغداري    بته  و  درخت  را  من  با  چه خون دل  پرورده  ام  ؛  اطالعات  و  دانش  هر.  مي كنند  
 !را  من  و  اجدادم   با  زحمات زياد  از سراسر  دنيا  اندوخته ايم  و  فراهم  كرده ايم  

 : حاجي اول  با  تعجب  مي پرسد 
 !  ؛  به هوش هستيد ؟ مگر  شما  ذوق زده  شده  گاو هاي  برگرانيده  شده  از خيرات  را  نبرده  باشيد

 : ميگويند 
ما  همه را  از جمع  مردم  و  بيشتر از كساني كه  شوق  تماشاي  باغ  را  داشتند  با  خود  !  نه حاجي صاحب 

 . برده  بوديم 
 : حاجي اول مي گويد  

 : ه غلطي ميكند ؟ ميگويند  پس او چ
راستي ؛  حاجي  .  دهد  و  راه  نميبه آدم  نمي مانند همه را  نه ؛  يك تعدادي  را  ميگويد كه   باغدار

!    همان دروازهء  چوبيي  فرسودهء  باغش  هم  بر روي  همين  قسم  افراد  خود بخود  بسته  مي شود  !صاحب 
 !استغفراهللا !  الهي توبه 
 : مي پرسم .   رب النوع  پيدا  كرده ام  پرسش از ي  براي  مواد
  !  الههجناب

 : شما  كه رب النوع  زمان  هستيد ؛  علت  اين  بهانه تراشي آن  باغدار  را  مي دانيد ؟ ميگويد 
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!  درين  مناظره  مخصوصاً  من و  تو  جز  در همين  باره  بحث كرديم  ؟.  مگر شما  نمي دانيد    
ر حاصل صحبت  ها  همين  نيست كه آدميان كنوني  از گوهر  معيوبيت  دارند  و  لهذا  به  درجاتي  مگ

آن ها  كه خيلي  از . برخي ها  هم  بيشتر  و  برخي ها  كمتر .  از آدم  بودن  به  دور افتاده  اند  
  مگر  در لوحهء  شما  و  .خصوصيات آدمي  پرت  مي شوند  مسلماً  كه  ديگر آدمي  حساب  نمي گردند  

 ؟!  نشايد  كه  نامت نهند آدمي )تحت شرايطي : ...( در  پرچم  من  نوشته  نيست  

 :ميگويم  
!    ندارد  كه  از درون  و  از گوهر آدمي  بداند ؟واليت  باغدار كه  يك آدم  معمولي  بيش  نيست  ؛  

 : ميگويد 
باغدار چطور آدم  .  اما  از آن  مي گذرم  .  شكل داشته ام م»  ولي « گرچه  من  هميشه  با  كلمهء 

دريافته است كه  گوهر .  او  با  گوهر هاي گوناگون  تمام  نباتات  و  درختان آشناست !  معمولي است ؟
از همين .  كدام  ها   با  كدام  ها  نزديك  و  موافق و  گوهر كدام  ها  با كدام  ها  دور و متضاد  است 

 نباتات داراي گوهر  مشترك  و  مشابه  ولي ظاهرًا  متفاوت  را  چگونه  و  با  چه   ديده اي كهرو 
 ؟ ! كرده  و  چه  بساط  را  در  عمل  به  هستي آورده  است    هم   پيوند وسعتي  به

  خواهند  هايي كه  شما  باور داريد  قادر  به  اين كار  بوده اند  و  يا» ولي «  مگر كدام  يك  از 
 .گوهر آدمي  هم  ؛  مرحلهء  عاليتر  همين  گوهر ها ست كه  در نباتات  و حيوانات  وجود  دارد  !  بود ؟

 !  لهذا  باغدار  گوهر شناس است 

 جانب  باغ  بيمناك  مي   رفتن  به حاضران  از  بيشتر   ؛  عدهء  رب النوع  اين كلمات شنيدن باالخره  با 
 .شوند 

نور خورشيد  .   كمپ  به گونهء  ديگري  مي لرزد  و  در بيرون  هوا  رنگ  به رنگ  شده  مي رود  ناگهان 
 .ورا  اما  نيرومندي  وزيدن  مي گيرد  گتشديد  مي گردد  و  نسيم  

 :خطاب  به رب النوع  ميگويم .  شايد  به آخرين  پرسش كه  قادر خواهم  بود  بكنم  ؛ رسيده ام  
 گاو  و  امتعه اي  را كه خيرات  شده  بود ، ذبح  و  مصرف  و  تلف  21قتي شما  توا نستيد  ؛ و! ـ جناب 

  بر  به زنده گي ؛ ؛  احيا كنيد  و  باز  گردانيد  ؛  نيروي  ديگري  نمي تواند  ما را  پس از  مرگ   گرديده  بود
 ؟ .... و حشر كند  گرداند

 :ميگويد 
ولي در حصهء خود  وضاحت  مي دهم  ؛  .  واقعاً  به آن كاري  ندارم   آن ايمان  شماست  و  من 

 .  پرسش بسيار عالي كردي  

حاضران  به  طور  بيسابقه اي  به  اظهارات رب النوع  در اين  زمينه عالقه مند  شده  و  از  پرسش من 
 .خوششان آمده است 

 : ادامه  مي دهد  رب النوع
 شما را  احيا كرده  و  يا  جنساً  بر گشتانده ام ؟من كجا  گاوان  و  امتعهء 

 اين يك  تصوير  از  يك خط  طئ  شده  توسط زمان است  به  اضافهء نور خورشيد كه  بر آن 
من  تمثال  و  تصوير آن ها  را  .  اين  انعكاسات  همچنان  ميان  فضا  در  رفت  و  برگشت  است  .  تابيده 

اين گاوان  و  اشيا  ؛  ديگر جسميت  و  ساختمان . عكاسات  باز سازي كرده ام  فقط  به  مدد  همين  ان
شما  .  تنها  مي توانيد   ببنيد  .  آن ها را  نمي توانيد  ذبح  و  مصرف  كنيد  . ماديي  پيشين  را  ندارند  

 .فقط  نور  را  در نواري  از  زمان  مي بينيد 
مين آدميي گوهر شكسته و معيوب ـ  هم  توسط ابزار هاي  اين چيزيست كه  اكنون آدمي ـ  ه

 !سري  نيز خواهد  گشت   مي تواند  انجام  دهد  و  اين قابليت  به  زودي جهاني   و  سرتا مخصوص

 :پري  ؛  به  پا  ايستاده  ميشود  و ميگويد 
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 !سروران عزيز 
؛ فضاي مناظره را سالم  و  دلپذير ساختيد ؛ بيحد از اينكه  با  اعتماد و  اطمينان  به اين فرزند كوچك تان  

كه  ما  نعوذ  باهللا  نه  دعواي خدايي داريم  نه  كنم    عرض ميجانم   قلب  و  اعماق ءبه شما  از  ته.  ممنون  
 و  گفتگو نجيب همهء  مان  ؛  اين است كه  بدون  پرس  و  پال  و  جستجو  و   شريف و  پيام  نياكان  فقط .مبري   غپي

 تقريباً  ؛  ضعيف ميشود  و  جوش و خروش  خود را مي بازد  و يقين كردن ؛  انسانيت  شك كردن  و و جواب  سؤال 
 گنده ميشود و  ؛   موج نداشته باشد  و  اگر جپله خورده نرود  ؛  ديده ايم  مانء همه حوض كه  يا   يك دند مثل آب

 . ميگردد  از زنده گي بخشي محروم
اما  .  ظره مخصوصا ً در حيات معنوي ي ما  حيثيت  همان تموج  و جپله هاي  تازه گي آور را  دارد  منا

 در آن  گپ  هاي قالبي  و خوش آيند  نمي باشد  ،  تلخ  و  شيرين ،  مثبت  و منفي  ،  سياه و سپيد ،  خام  و  هميشه
مهم چگونگي  بحث  و جدل ها  نيست ، مهم  نتايج  است و حل .  پخته  و  باالخره كفر  و ايمان  تا و  باال  ميشود  

 !  توانا شدن  و  دانا شدن  ، مسايل  و  يافتن  بهترين  و  سالمترين  راه  هاي  با  هم  بودن
در  نتيجه  مگر  . هم  ميكند  ه   مجادالتي  و  مناظراتي  ؛  اشتباكار    ميكند  و  مخصوصاً با  اينكه آنكس كه كار

 . روش  هاي كار  بهتر  هم  پيدا شده  مي رود  مين  اشتباه  ها  ؛  راه  ها  وه
به اين دليل .  ما  موجودات قدر قدرت  نيستيم  ؛  دنيا  اسرار  زياد  دارد  و  حتي يك پارچه اسرار است  

همه را  به  فال  .   رفت  خيلي چيز ها  در اين اولين  مناظرهء  مان  قسم غيبي  و  اسرار آميز  پيش آمد  و  پيش
من به اجازهء  تان مي روم  و  بزرگان مان مانند .   كامياب بوديم  ء مانلطف  پروردگار  همه به .  نيك  بگيريم  

 .سابق كار هايشان  را  دنبال  ميفرمايند 
 و  دعا ها  و  هلهله من  و سلطانيه رضيهء خويش را  با  به  پا  ايستاد شدن  شوكت  پري ي  خروج  با ؛ جماعت 

 .  و كف زدن ها ي ممتد  بدرقه  مينمايد   ها 
  
 
 

  ؛94 زينهء
 :»مادر آدميت  كامل « تجلي و تولد  دو 

 
 و  پري  و  بچه ها  زياد  گشت و گذار و    و  جانب  شرق رودخانه  ؛  از  همان  ساحات كه  من از جانب  شمال
فضا  رنگين تر و  .  ا  نور افشاني اي  ويژه  پيش  مي آيد  آتش  بازيي  خفيف  يي  مشابه  يك بازي كرده ايم  ؛  چيز

 . عطر آگين تر  شده  مي رود 
 و ديگران كه  دقيق  سرانجام  چيزي  در زير اين  نور افشاني  سياه  مي زند  و  چون  نزديكتر  مي آيد  و  من

او  مي آيد  و  مي آيد  ؛  .  بينيم  كه  بسته اي  در  بغل  دارد  تر  مي شويم  مرد ژوليده و گريان و  غمگين  را  مي 
حاجي  اول  از  مشاهدات  در باغ  و  ديدار  .  با  هر  گام  او  فضا  بازهم  رنگين تر  و  عطر آگين  تر  شده  مي رود  

 .با  باغدار  بر گشته است 
 : رب النوع  مي گويد 

براي آنكه  اذيت  نشويد  اين  سمت را  تخليه كنيد  و  باز  .  شوم  من  به  جانب  شمالي  پائين  مي 
 .بگذاريد  
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رب النوع  كه  سيما  و  قيافهء  يك آدم  بالدار و  هفت  .   لحظه  به  لحظه  حيرت  جمعيت  افزوده  مي شود  
مين  مي آيد  و  از  فراز  كمپ  تا  برابر  بزرگتر از افراد  معمولي  را  به  خود گرفته  است  بسيار  به  تأني  بر ز

پايان  فقط  دو  بار  بال  مي زند  ولي  باد  ناشي  از  بال زدن  هايش  اذيت كننده  نيست  و  گرد  و خاك  متصاعد  
 . نميكند 

 :رب النوع  ميگويد 
 كه  اگر  من  با   اين مرد گفتني ها  دارم.  آن جوان  بيايد كه تا كنون  با من صحبت  مي كرد   

 . ضرورت شد  افهام  و تفهيم  ما را آسانتر نمايد 

من  در قبال آن  به  جوجهء  نو  از  تخم   بر آمدهء  يك  مرغ  جثه دار  .  نزديك رب  النوع  مي روم  
 !مشابهت  پيدا  مي كنم 

 :رب النوع  ميگويد 
  ! نزديك  دعوت كن جوره ات را هم   

.  نشود كه پريي خود را  از دست  بدهم  .  هراس در سراپايم  مستولي مي گردد  فلبم  تپيدن مي گيرد  و  
 ؟ !رب النوع  باليي  بر  سرش  بياورد 

 : رب النوع  روحياتم  را  مي خواند  و  مي گويد 
  ...امانتي  بر  او  خواهم  سپرد  كه  جز  او  سزاواري  برايش سراغ  ندارم .  بيم مدار 

درست  لحظه اي كه  پري  رسيده  ؛  پير مرد  هم  مواصلت كرده .  مي روم  پري  را  مي آورم  چار و  ناچار 
 .است 

رب النوع  ابتدا خود  ؛  بسته را  از  پير مرد  مي گيرد  و آنرا  چندين  بار  و  همراه  با  نفس هاي  عميق  بو  
يك  بغل رب النوع  به  بيرون   شود  و  ابزار هايي از و  برنگي  مي  شرنگ .   مي دهدش  به  پري   ميكند  و  بعد

رب النوع  از  ميان آن ها  چيزي  شبيه  يك ذره بين را كه داراي  قطر يك  غربال  يا آرد  بيز كوچك  .  مي جهد  
 :است  ،  به پري  مي دهد  و  با  اشاره  به  بسته ميگويد 
 از همين  اكنون  صحت  و  توانايي خود  را  باز  من .  اين كمشده و  مطلوب  و  مراد  من است 

 :ولي آنرا  ناگزير  و  قانوناً  به  تو  تسليم  ميكنم  .  يافتم  
دفعتاً  بزي   پيدا كن  كه  تازه  بزغاله  به  دنيا آورده   .  رسالت  توست  كه از وئ  مواظبت  كني 

آن خورانده  برو ؛  اوالً كودك را  در اختيار  هيچ كس و  بعد از شير » فيله « اين  طفل  را  از .  باشد  
مگذار  و  اگر  براي لحظاتي از اين كار ناگزير شدي  به كسي كه كودك را  مي سپاري ؛  اجازه  مده  كه  
بر گوش كودك ال اليي ها  و  ورد ها و آواز هاي  بدمفهوم  و  بي مفهوم  فرو كند  و حتي موزيكي از 

هر گز  دايه اي  براي  او  نگيري ؛ و  نگذاري زني  پستان  پر شيرش  را  بر .    بشنواند  اين دست  بر وي
براي رفع  نيازش  به  عاطفهء  مادري  فقط در آغوش خودت  بفشارش  و  گهگاه  بگذار  .  دهن  او  كند  

 .سينه هايت  را  لمس كند 
...  شنواني  و  مي نماياني  و  مي آموزاني تكرار و  تأكيد  مي كنم آنچه  برايش  ميگويي  و  مي

تالش كن  فرياد هاي  َكرِيه  و  بانگ هاي  زشت  .  معنا  و پيام  و احساس شريف  و  لطيف  داشته  باشد  
 . از دور ها  هم  بر او  نرسد 

 :رب النوع  خريطه اي حاوي چيزي  مانند  پخته  را  در اختيار  پري  گذاشته  مي گويد  
وسته  در  گوش كودك  كمي  از  اين   بگذار ؛  از آنچنان آفات  دور و  ناگهاني  محفوظش  مي پي 
اين وسيله آناًٌ چيز .  بهره گير )  جادوگر ( تا زماني كه  بر اين  امور مسلط  شوي  از آن وسيله .  دارد  

  ،  تعاليم  زشت  ،  مفاهيم  هاي  زشت  ، كسان  زشت  ، سخنان  زشت  ، آوا هاي  زشت  ، ادا هاي زشت
اما  مواظب  باش كه خود  را  بر اين  شئ  معتاد  نكني ؛  كوشش كن  .  زشت  و آسيب آور را  مي نماياند  

 !!به  زودي  تمام  مقاصدت را  بدون  كمك اين  شئ  انجام  داده  بتواني 
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لمترين گوهر هاي آدمي  در روي  اين  مادر آدميت كامل  است و گوهر او  سا.  اين رسالت  توست  
 !زمين  مي باشد 

من حاال  يقين  دارم  كه جنس مقابل  او  را  هم  خواهم  يافت  و  اگر هم  نيافتم گوهر خود  او را  
مسأله سرنوشت .  من در هر كجاي  دنيا كه  باشم  با  شما  پيوند خواهم  داشت  .  تكثير خواهيم كرد  
حاال  بدون  اينكه  به كس چيزي  بگويي  در اتاق  و خانهء خويشتن  برو  .  بين  است  آسمان  و  زمين  در  

 !رسالت  تو آغاز شد  ؛  رسالت  سخت  و  بزرگ  و  اما جليل  و  جميل كه  احدي  را  نصيب  نباشد . 

انست   بسته  و پري  به  شدت  احساساتي  شده است  ؛  در حدي كه  مي  پندارم  به  تنهايي  نخواهد  تو
وضع  طوريست كه  هيچ  كس ديگر  نمي تواند  بداند ؛ چه ميگذرد  ؛  پير مرد  كه  .  اجناس  را  به  منزل  برساند  

 !بسته را آورده  است  نيز  غش كرده  و  بيهوش افتاده است 
  :ميگويد :  از رب النوع  مي خواهم  اجازه  دهد  پري  را  تا  اتاقش  مشايعت كنم  

 !حتماً ،  بسيار عالي   

.  پري خواهش مي كند كه  مادرش  را خبر كنم  .  چون  به  اتاق مي رسيم كودك را  در حال  اغما  مي يابيم  
 :مادر پري  وقتي  مي آيد  و  از جريان آگاهي  مي يابد  لرزيدن  مي گيرد  و  خدايا خدايا  ميكند 

 : پري مي گويد 
ايد  كلماتي را  كه  از  دهان ما  بر  مي آيد  از  الف تا  يا   دوباره  بررسي ب!   مادر خاموش باش 

  !كنيم
  اين كار را خواهيم كرد ولي  تا آن گاه  ، خاموشانه  به  من كمك كن  ،  فقط  به هم  اشاره خواهيم كرد و 

  . كلمات و جمالت  در ذهنت  نيز  حركت  نكندحتي  سعي كن كه  
خود را چيزي  بيشتر از يك آدم  مي يابم  به دليل اينكه كسي ؛  داراي . د را گم كرده ام  دست و  پاي خو

 !چنين رسالت  عظيم  و  بي مثال شده  است كه  محبوب من ، عشق من ، مرشد من  و  مراد من است 
رب النوع  .  يفه اي دارم  هم  وظ من  اما .  دلم مي شود  تمام  دنيا را  وداع  بگويم  و از كنار پري  دور نشوم  

رب النوع ؛ .  به  تندي  نزد رب النوع  بر ميگردم  .   هم  ضرورت  دارد   منتظر  من  است  و  شايد  به  من ديگر
كامالً  به  يك  پريي  بزرگ  مي ماند كه  از قصه .  ديگر آن كراهت ، خشونت  و  درشتي هاي  پيشين  را  ندارد  

 . تصاوير شان  را  در  مخيله  دارم  ن كودكي ام  ؛ هاي  شنيده  در زما
چيزي شبيه  بوتل كوچك عطر  به  من مي دهد  تا  بر روي و ريش و .  او مرا  بيشتر از خودم  مي شناسد  

 : با  انجام  اين كا ر  پيرمرد  به  هوش  مي آيد  و  مي ايستد .  ساير جاهاي  پير مرد  مالش  و  يا  پاش دهم  
 :النوع  مي پرسد رب 

  از ما چه مي خواهي  و كودك را چطور  و  به چه  منظور  اينجا آوردي ؟ 

 :ميگويد 
دختركم  در  باكره گي  اين  را  بدنيا  آورد  و  خوب  شد  كه  حين  زادنش  مرد  و  من  .  خانه ام خراب  شد 

 .   و  بي سر و صدا  بزرگ  كند فقط  همين  قدر  مي خواهم  كه  كسي كودك  را  تسليم   بگيرد
 :رب النوع  ميگويد 

  دفعتاً  از كودك كامالً  خاطر جمع  باش ؛  ديگر چه كمك مي خواهي ؟

 :  پيرمرد  مي گويد 
 !هيچ  

 :رب النوع ميكويد 
  تو  سزاوار كمك هاي  بسيار هستي ؟!  نه ؛  درست نيست  

 :و خطاب  به  من مي افزايد 
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 :  ميگويم  ؟ميخواهم  ؟ و  مي تواني آنرا  بر آورده  كنيمي داني من چي  
 تمام  كوشش  ها  را  مي كنم   تا  اين مرد ـ  تا  پايان  زنده گي ـ  به  مشكلي مواجه  نباشد  و  يأس و  تأثري  

 .او  را  اذيت  نكند 
 :ميگويد 

 ولي بيشتر ؟! درست  

 :ميگويم 
 ! شما  امر  بفرمائيد 

 : ميگويد 
ام حقايق  در بارهء آن دختر  را كه  با  به  دنيا آوردن  اين كودك  ؛ خودش از دنيا رفته است  ؛  تم

 !كشف كن  و  بعد  با  هم  در باره اش  بحث  مي كنيم  و  تصميم  مي گيريم 

 :رب النوع  از  پير مرد  مي  پرسد 
 مادر كودك را  به  خاك  نسپرده اي ؟

 :ميگويد 
اني  د ر همان خانهء خودم   دفنش  كنم  ؛  به دليل اينكه  در گوشش  زمان كودكي آذان  مي خواستم  پنه

 !داده  نشده  بود ؛  مال  نماز  جنازه  برايش  نخواند 
 :رب النوع  سخت هيجاني  مي شود و  مي گويد 

  ؟!چه  اتفاق  نيكو  و  ميموني !  واه  

 :و خطاب  به  من مي افزايد 
پس از كمك هاي عاجل ؛  با  پيرمرد  برو  ؛  جسد را  در همان  خانهء  :   ديگر  اينهم  وظيفهء

پيرمرد  ؛  جائي كه نزديك درختان بخصوص ريشهء  تاك  انگور  باشد  ؛  در چال عميق دفن كنيد  و  سطح 
 !محل دفن  را  مطلقاً  هم كف زمين  ساخته  هيچ  بلندي  و  نشانه اي  بر آن مگذاريد 

 :يم ميگو
 ....ما  امكانات كافي داريم  ؛ برايش  بارگاه  و  تعمير  زيارت  باشكوهي  مي سازيم !  جناب 

 : رب النوع  مانند آنكه عصباني  شده است  ؛  سخنم  را  قطع  ميكند  و  ميگويد 
را  با  با چه  تصادف  نادري ؛ گوهر اين ميت  از آفات  و آسيب ها  در امان مانده  ؛  مي خواهيد آن

تضرع ها  و كرنش ها  و  ندبه ها  و  تكدي ها  و  تجارت ها  و  داد ها  و  واويال  هاي  عاجزانه  يا  
 .شيادانهء  مشتي  دردمند  ولي  ابله ، مشتي ذليل ولي زيان دار  ؛  داغان كنيد  و  تخريب  نمائيد 

 سالم  مانده  ؛ تكثير    اين  گوهر هاي آنرا  فقط  به خاك  و  تاك  و  درخت  و گياه  بسپاريد  تا 
 آدميي   زنجير غذايي  و  عطر  و  نور  و  گرد افشاني  باالخره  به  موجودات شوند  و  از  راه  سلسلهء

صاحب  و  نگهبان  و آراينده  و پاكيزه  دارنده اش  را  باز  ؛ كاملتر  تبديل  يابند  تا  سر انجام  زمين 
 !يابد 

آدميت  بت پرست  و  بارگاه پرست  و  زيارت پرست  و  .  آنچه گفتم  كاري  نكنيد   هر گز ؛  جز
 ! بايد  به تدريج  مانند  بيماريي  من  از  وجود  زمين  پاك  گردد ...  مرده پرست 

ي نشاني  را  بگير ؛  هر زمان كه خواستي  با  » نئ « فقط  اين .  من  ديگر مزاحم   شما  نمي شوم  
 !اس  بگيري  ؛  پيامت  را  در آن بِدم  من تم

لذا  . دفعتاً  در ذهنم  مي گذرد  كه  با  ناپديد  شدن  رب النوع  بي نظمي و  پراگندگي زياد خواهد  شد 
 : ميگويد .  ازش  تمنا  مي كنم  تا  لحظاتي  بماند  كه  من  بر گردم  

 !برو ؛  احتياج  ترا  دانستم 

م  ؛  ميگويم  ؛  ديگر موارد  را  بعد  عرض خواهم  كرد  ؛  فقط  ترتيبي  بدهيد كه  سر  حاجي اول  مي دو نزد
وطيفه  مي  كسي را كه  براي خدمت  پيرمرد . و  تميز  ملبس گردد  شسته  و  با كاال هاي  پاك  و تن آن  پير مرد 
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ارد  ؛ و  ضمناً  جمعيت  را  هرجه  زود تر  به  هر  او  منت  نگذ  و جو  نكند  و  بر  دهيد  مطمين  باشيد كه  از  او  پرس
 !تر تيب كه  مي توانيد  مرخص كنيد  

چون  به وضوح  در مي يابم  كه سخنانم  كامالً  درك  شده  و  مقبول  افتاده  است  ؛  نزد رب النوع  بر  مي 
 :سخنان  حاجي  اول  را  مي شنوم  كه  خطاب  به  حضار  ميگويد  .  گردم  

 !  برادران  و خواهران 
اگر نصيب  بود  .  مشگلي  در باغ  پيش آمده  و  ما  مراسم خود را  بيش  از اين  ادامه  داده  نمي توانيم  

فعالً  از ما  و  . جمعهء ديگر آنرا  بهتر  تنظيم كرده  باز  شما را  زحمت  خواهيم  داد  ؛ زحمت  هايتان  را  ببخشيد  
بسيار خوش آمديد  و  به  احترام  مهمان عاليقدر  ما  به آهسته !    ـ  خدا حافظ  أت محترم حَكمبه جز هي شما  ـ 

 . گي  تشريف  ببريد 
 و  تميز  شده  ملبس  با  كاال هاي  پاكيزه  و  زيبا   به   تا  متفرق  شدن  و  رفتن  كامل  جمعيت  ؛  پيرمرد  نيز  تر

 . ما  پيوسته است 
ـ  همراه  با  پيرمرد رفته  امانت  پر جالل ! واز  مي كند  و  ناپديد  مي شود  و  من  ـ  تنها  من رب النوع  پر

 !خويش را  در جويهء  تاكي  به  خاك  مي سپاريم 
 
 
 

  ؛95 زينهء
 :داستان معجزات ؛ پهناي مسؤليت و پيشنهء نوزاد 

 
مطالعات  سرشار  و خصوصيات كم  بديل  و اين زينه را  به  ياد و خاطرهء شخصيت  داراي دانش ها و  

 . مير اكبر خيبر  هديه ميكنم استاد استثنايي 
 در واقع نخستين بنياد هاي   ؛  ساله گي در محضر او  بودم20ـ 19 ساعتي كه در سننين 48 طئ 

 .  ا  شامل بود عمده ترين ه ؛  او كسب كردم  در آموزش هايي كه  از .  جهانشناسيي ساينتفيگ در من شكل گرفت 
 و  و  مسايل  روحي و عاطفي اديان گرفته  تا  فيزيولوژي   و  و اساطير از چگونگي  و چرايي پيدايش ايمان  
» اتومي «  و خلع سالح جهان   و تا صلح مسايل منطقه و كشور،    »سه جهان « چرايي مسايل   تا   و ي بشرتجنسي

و مسايل ژنتيك و آن بخش هاي شخصيت بشر كه در اجتماع ساخته  مي شود  شده ؛  تا خود اتوم  و ماليكول و سلول 
 .و قسماً  هم  نجوم  و كيهانشناسي 

چه بايد كرد مگر تاريخ  و  ! مرگ و شهادت تاريخيي اين مرد  براي من معما  بوده و معما باقي مانده است 
 ما  نيست ؟ معما  نبود  و  يك  مع سرگذشت  و  سرنوشت كشور  من ؛ خود  يك

كه پس از  عواطف و يافته هاي من از اين شخصيت قرباني شده در قربانگاه وطن ؛ احتماالً در شاعرانه اي 
 )» زينه ها « در همين مجلد   3ضميمهء نمبر. ( دريافت خبر شهادتش سروده ام  ؛ بازتاب  بيشتر  دارد 

  
 تمام  امتناع  هايش  با  خود آورده    را  هم  بر خالفوقتي  به  منزل  حاجي  اول  باز  مي گردم   ؛  پير مرد

 !حسب قرار  پيشين كه  قاضي ستيز  با  مادرم  گذاشته است  ؛  امشب  من  بايد  به خانه  بر گردم  . ام  
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 با  لحن حزين  و  عجيبي گفته  مي   به  شانه ام  گذاشته  مي آيد  ؛  سر  در مقابلم  پيشتر حاجي اول از همه
 :ود ر

 ! فرزندم 
هرچه  هستي ،  هركه هستي  يك  نسبتي  به من !  نميدانم حق دارم  تو را  فرزند خود  صدا كنم  يا  خير ؟

 !لطفاً  همين  يك  باور گنگ  را  از من  مگير .  داري  
  برو  ؛  دست او مگر اول  پيش  پري!  من  و  قاضي ستيز  و  بيش از همه  پري  .  اينك  همه  به  تو  محتاجند  

 . دختر من طاقت  برداشتنش  را  ندارد .  را  بكير ؛  قامت  او  را  راست كن ؛  اين امانت از كوه ها  بزرگتر است  
 ! تا كنون  دختر  باكرهء  نورسي دايه شده  و  طفل كالن كرده است ؟!   خدايا 

 دهان خود  مي آورند  به  هوا  باد  بكنند  ؛  من  به  ابلهي و حماقت  كسان كاري  ندارم  هر كثافت كه در
 10 بر9حتي  يك  دروازه ء فرسودهء چوبي . كافي است كه چه  بودن آنان  را  در برابر آن  باغ  و  باغدار  ديدم  

ولي  پريي  من  هنوز خود  كودك  است  چطور  مي تواند  مادر چنين  موجود  .  قبول ندارد  »  آدم «ايشان  را 
 ؟!دره اي  گردد نا

آيا  . ؛  ميكرده ام  و  مرسوم  و  معمول  بوده است ؛  اينك  شك  دارم    مي گفته ام  من ؛  بر همه آنچه
فقط .   هيچ  نمي دانم  ؛  به وقت نياز دارم   ؛»  نه « بگويم  يا »  بلي « دستان حاجي اول را  ببوسم آيا  به سخنانش 

 . هم كه  بوسه اي  بر كتفش  بگذارم  و  خود  را  از اش  جدا كنم همين قدر  به خود جرئت  مي د
پير مرد را  به  مهمانسرا  مي برم  ؛  چون  با  سر  و  وضعي كه  خاك آلود  هم  هست  نمي توانم  و  نمي 

 . و  تن  مي شويم  و حتي االمكان  لباس  بدل ميكنم   خواهم  نزد  پري  بروم  ؛  در مهمانسرا  سر
پري  به  همكاريي مادرش  دخترك  نوزاد را  شسته  ،  لباس ستره  و  تازه  .  ه  اتاق  پري  مي  روم  ب

پوشانيده  ،  در غنداق زيبايي جابجا كرده  عالوتاً  از همان عطري كه خود  هميشه  استفاده  مي نمايد  سرا پاي  او  
طفلك آرام  ،  .  ب  و  بود و  باشش  را  هم خورده اند   غم  تغذيه  و  محالت  خوا .را  معطر گردانيده  است 

 . روي سينه ام  مي گذارد  و  درست  نمي داند  چه  مي خواهد  بكند  پري  سر.  و حتي خندان است   هوشيار 
آواز قلبش را مي شنوم  و امواج  نفس .  مخاطبش مي سازم  ؛  دست بر دهانم گرفته  و  مسكوتم  مي سازد 

باز تالش مي كنم  و  با  اشاره  ازش  مي .  لحظاتي  بدينسان  مي گذرد  .  ر سراسر  وجودم  مي دود  هايش د
 پرسم كه  چه  مي  بايد  بكنم ؟

هيجاني  .  آن  شئ  جادوگر  را  به  احتياط  بر ميدارد  و  با  ترس  و  ترديد  نخست  بر يك  دستم  مي گذارد  
شئ  كيماگريي خود  را  بر جايش  مي .  بدنم  را  توسط آن  وارسي  مي كند  مي شود  و سپس چندين  جاي  

اما  نه  او  مرا  مي بوسد  و  نه  من او  را  ؛ آهسته  .   مي فشارد  كه  بي سابقه است   گذارد  و چنان  مرا  در خود
 : در گوشم  با كلمات مختصر ميگويد 

تو  ديگر آني  نيستي كه  پيش از .  طاقت  ندارم  !  براي يك لحظه  از پيشم  نرو ،  از من دور نشو  ،  حتي 
بي تو  دنيا روي  شانه  هايم  سنگيني  مي كند  ؛ آسمان  ها  همه  بر دوشم  مي افتند  ؛  زير  با ر و  .  اين داشتم  

الهام  چه   همه رؤيا  و    پشت  اين ما  عوض شديم  ،  دنيا  عوض  شد ،.  فشار نفسم  به  بر آمدن  مي رسد  
 !عالمي  نهفته  بود ؟

خيال مي كردم   مادرم  تجربه  و  وقت  كافي  دارد ؛  مي تواند  در پيشبرد  قسمتي از اين  رسالت  ياورم   
 بايد  مادرم  هم  در كاري  استفاده  مي كنم  متأسفانه  و  بدبختانه  اين  امكان  موجود  نيست   ؛  من  اگر  از .  باشد  

نمي كند  ـ  »  پاس « مخصوصاً  از گردن  به  باال  اندام  هاي مادرم  را  »  ذره بين « اين .  سخت  مواظبش باشم  
 ! نشان  مي دهد تاريك تاريك اشكش  روان  مي شود  ـ  چه بگويم  ؛  
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 !مي توانم  داشته باشم ؟فكر كن  ؛  مادر  پاك  و  مهربان خودم  كه  چنين باشد  از  ديگران چه  اميدي  
 :حيرت زده  مي پرسم  

 ؛ مرا  چگونه  يافتي ؟ » ذره بين «  زير آن 
 :باز  اشك گرمش  روي سينه ام  را  مي سوزاند  و  مي گويد 

 ! كامالً  مانند  خودم  و  مساوي  با  خودم 
* 

ي  رسالت  پري  در نظرم  مجسم  در آغاز چندان  چيز  مهمي  دستگيرم  نمي شود  ؛  اما  به  مرور  بزرگي
 :شده  مي رود 

 سخن  بر سر اين  نيست  كه كودكي  را  تر و خشك  مي كني ،  تغذيه مي نمايي ،  برايش پناه  مي دهي  ،  
اين . .. مهر  و  عاطفهء مادري  مي بخشي  ، حين خوابش هم  بيداري ميكشي  و  حين بيداري اش هم  نگراني 

ادامه  ...   تا  به  راه  افتادن كودك  ،  تا  درس آموختن  و  بازي كردنش  با  همسن  و  ساالن سلسلهء  بي پايان
اين كودك  كه  جوره  و  همبازي  هم  ... راستي كدام  همسن  و  ساالن  ؟ ... دارد  و  حتي  افزايش  مي يابد 

 ؟!ندارد 
 . معهذا  سخن  همين نيست .   مي كند   و از اين  استقامت  هزار سؤال  بيجواب  در ذهنم  سبز 

حتي يك كلمه ، حتي يك اشاره  ،  حتي يك الاليي ،  حتي يك مهر بخشيدن ، حتي يك  ناز دادن  به  اين 
تا  بي ...  تا  كجا   .  همه چيز را  بايد  از  نو  بررسي  كرد. كودك  كار شاق  و  پر دلهره  و  پر اضطرابي  است   

تا  نهايات  و  پهنا ها  و  ژرفا هاي  .. .. تا مجموعهء عادات  و  رسوم  و عقايد  و  باور ها  . . . كران حد  و تا  بي 
 !!ذهنيات  و  ُخلقيات   و  وجدانيات  مردم  ها  و  محيط  ها  

هير  و    نمايد ؛  همه را  تقطير  و  تطتجديد  نظر پري  محكوم  است  بر  تمام  فرهنگ  و  فولكلور  بشري  
تعصير  كند  و  بر عالوه  تمامي  افراد را  ،  تمامي مكان  ها را  ،  تمامي اشيا  و  اجناس  را  ،  تماي اغذيه  و  امتعه  

 ....را ،  تمامي جانوران  و گياها ن و  درختان  را  
 !وحشتناك است 

دو   ؛  حتي   شبي را ما و  ا  بپوشد  آيا  ديگر ممكن خواهد  شد  پري آن لباس زرد  داراي گل هاي عشق ما ر
ساعت را ، حتي يك  ساعت را  ؛  چنانكه  به  سر آورده  بوديم  به  سر آوريم  ؟ آيا  درست است كه  من  ديگر  بر  

 پري  يا  او  بر اين  و آن  اندام  من  بوسه  بزند ؟... رخسار  و  لب  و  دهان 
 !  هم بلي  و  هم ني 

 .... مطالعه  شود  ؛  پاس شود  و  از  زير آن  ذره بين جادويي گذرانده  شود همه  چيز  بايد 
اما  تمام  ذرات  وجودم  سنگينيي ظالمانهء  باري  را كه  بر دوش  پري  افتاده .   ديگر مغزم  كار  نميكند  

 .است  ؛  احساس مي نمايد  
 !ت  و طهارت  مادر شده است  ؛  من هم  پدر شده  ام ؟همانند  پري كه  ناخواسته  و  در كمال  بكار...   چه  ؟

به راستي  !   هم  نداريم  ؟  چرا ؟ من كه تنها  پري را  دوست دارم  ؛  نامزد كه نبوديم  ؛  حتي خيال عروسي
 !نامزدي  چيست  ،  عروسي  چيست ؟

 نشده  بود ،  با وئ عروسي نامش داده  بودند ،  نامزد كسي»  غمدرون «   مگر معشوق آن  هم  مكتبم كه 
ـ  در  همان    همين لحظه  تا نكرده  بود  ،  زن  او  نبود  و  قريب  يك سال  در  منزل  او  نبود  و  حتي  هنوز ـ 

 ! ... منزل  نيست ؟
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نامزدي  و  عروسي  و  مراسم  و  مناسك آن ها  بازنگري  نمي وقتا  همه چيز  باز نكري  مي شود  ،  

 .!.. ؟شود
)  پري ( احتماالً  من  پدر شده ام  ؛  فردا  نامم  را خواهند خواست  تا  كنار نام  دختر ك ، كنار نام  مادرش  

آنگاه  چه خواهم كرد ؟  اگر آن ذره بين  جادويي كه مطلقاً  باال تر  و  واقعي .. .  در جايي  ،  در لوحي  بنويسند 
  خود  نشان  داد كه  من  پدر كودكم  ،  چنانكه  پري  مادر اوست  ؛  چه  مي تر  از  جام جم  و آئينهء سكندر است  ؛

 توانم  بكنم ؟
آيا  با  تمام  اين  امكانات  و  احتماالت  ؛  من  و  پري كه  پدر و  مادر اين كودك  شده ايم  ؛  مي توانيم  زن  

 !نه  ؛  نمي توانيم  .  و  شوهر  باشيم   
 !روشن است    اين ديگر كامالً  

.    بر سر اين كودك  نبايد  سايهء طفلي  كه  حاصل  زنده گيي مشترگ  احتماليي ما  خواهد  بود  ؛  بيافتد  
 !ما  چنين  قدرت  و  چنين صالحيت  و چنين  اختياري  نداريم .  چون چنين امري  همه  چيز  را  خراب  مي كند  

 !اين خياالت كه  مرا  مي كُشد ؟
منتظر است ، چشمش  به  .  يك لحظه رهايم كن  و  اجازت  ده كه  به  ديدار  مادر خود  بروم  !  ن  پري جا

 !  كار  ندارد ؟بازنگرياين كه  . اين فرض  من است  .  در است  
 ! اما  نه 

 ! رفتم   و  بر نگشتم  ؟؟
 ! چه خاكي  بر  سرم  خواهم كرد  و خم  شد ؛ و  اين محبوبهء  چون اللهء ترم  ؛  زير آنهمه  بار له  شد

چطور  اين  محبوب  و  مرشد  و  مراد  و  روح  و قلب خود  را  .  حد اقل  امشب  هم  اجازتم  ده  !  مادر 
 !اينگونه  مي توانم  زير اين  بار عظيم  آناً  رها  كنم ؟

 حتي  پيشتر و  بيشتر  از  من  هم  عجيب است  ؛  پري   همه آنچه  را  من  انديشيده ام  ،  انديشيده است  ؛ 
 ! انديشه است 

 : اندك اندك  همه  را  برايم   باز  مي گويد  و  مي افزايد 
را  به  مادرت  برساند  و او   راهي جز  اين  نيست كه  از  قاضي ستيز  تمنايي كنيم  تا  به  طريقي مجبوريت  ما

! ي صاحب را  در جريان مشكل  بگذار ي لحظات كوتاهي  برو  ،  قاضبرا .  تلخ  انتظار  بيرون آورد   را  از حالت
مي شود   مقاصد خود  ـ  به مقاصدي كه حتماً  فكر  چه مي دانم  ما چه حق داريم چنان آدم  بزرگوار را  به 

 ! ـ  استعمال كنيم  ؟! عاشقانه  و هوسبازانه  است 
 ! رسيد آنهم  بي مانع  نيست نميدانم  ؛  همين  راه  به  نظرم  مي!   عزيزم  

پس از  تأمل و  تفكر  بسيار ؛  فقط باالترين ... هست كه  پري  را  ببوسم  يا  نه ؟  جايز  نمي دانم  ديگر ؛ 
 . قسمت زلفانش را  بو  مي كنم  و خود را  ازش جدا  نموده  به  مهمانسرا  مي روم 

 : قاضي ستيز ميگويد 
بر عالوه آن .  همه در اوج  ... پيروزي  ،  سرافرازي ، كمال ،  هنر !   بينم  چنانكه  بايد  شادمانت  نمي

 ... وهم  نايد   رابطهء  بال واسطه  با  رب النوع  زمان  ،  با خود  زمان  و آنچه  اندر  تصور ،  امتياز سعادت  مافوق
  و زار زار مي گيريم  تا  حدي وضعم خرابتر مي شود  ؛  نزديك  قاضي  رفته  سر  روي زانويش  مي گذارم

 !كه  قاضي  هم  با  تمام  تدابيري كه  ياد  دارد  و  به كار  مي گيرد  ؛  به زودي آرامم  ساخته  نمي تواند 
حاجي اول  هم  بي طاقت  مي شود  و  بهتر آن  مي بيند كه  پيرمرد  را گرفته  به جايي ديگري  برود  تا  من  

 !م و  قاضي  تنها  بماني
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را  در آن  مي  بيند كه  در همان حالت گريان ؛  از حقايق  بزرگي  مرا آگاه  كند  ؛   غالباً  قاضي ستيز  تدبير 
 : ميگويد 

به سواريي اسپ جايزه  ؛  پيش تر  ؛  رفتم  نزد خواهرم  و  مژده  برايش  دادم  ؛  دعايش را گرفتم  و از 
هم  برايش خبر  دادم   ؛  روانش كردم  نزد  دختر  تا  احوالش را  بگيرد  و  رهايي  و  رستگاريي آن دختر  معصوم   

 ! برايش  مژده  دهد 
و گفت كه  بسيار شادمان شد  تصادفاً  پسر كاكايت  كه  با  فاميلش  مهمان  من  و  مادرت  بود ؛  از ديدن اسپ 

خالصه كه  اسپ را  از من گرفتند  و  گر  نه  .  ارد  هم  د» چاپ انداز « وارسي از اسپ را  بلد  است ؛  باز آشنايي 
 .من  مي خواستم  به سواريي آن  يك  مرتبه  تا  ده  و  خانهء خودم  هم  بروم  

 ! خوب ؛  دنياست  ديگر  ؛  اسپ  من كه  نبود ؟
اگر تا  !  بر با خ!  آنهمه  بزرگي  و  اينچنين كودكي ؟!  به هوش استي  ،  فهميدي چه گفتم  ؟!  ديوانه 
 ! هق هق ات آرام  نشد  ؛  به  زور قفاق آرامت  مي كنم  لحظاتي ديگر
 و نبات    را كه  مانند  نقل  تكيه كالم  هاي  بي مورد  و  بي معني  از  اوايل  هم  سعي  ميكرد  خيلي قاضي از

: مي گفتند   چيزي  به  ا  با  نهايت  بالهت  ه كه  بعضي  اوقاتي   در  حتي  .   دهان  مردم  بود  ؛  استعمال  نكند در
 :عصباني  مي شد و  طرف را مجاب  ميكرد كه » ....، خدا  قسمت كرده  بود   خواست خداست ،  خدا كرده است« 

 !داد ؟  و چنان  دستور   و چنان كرد  ،  يا  چنين  تو آنوقت  باالي  سر خدا  بودي  ،  ديدي كه خدا  چنين
كه  در  از ما .   درجهء  احتياط و ضبط نفس قاضي كمتر از ما  نيست  احساس  مي كردم  كه اما  اينك  

 !وش فلك  و  ملك  نشنيده  است  گجريان چنان  مسايلي  قرار گرفته ايم  كه  هنوز 
 :قاضي ادامه داد 

 !  به قصهء اين  پيرمرد گوش كن 
 . ساله  بيش  نبوده است 10 ؛ خود  كودك  ه  اندميداني ؛  مادر اين نوزاد كه  حاال  به  پري  سپرد

 :پير مرد  مي گويد  
  روز هايي  به  دخترك  تهوع  و  استفراغ  دست  مي داد  ؛  خيال كرديم كدام  مريضي در شكم  پيدا كرده  

وزي  پيره زني خلص نتيجه  نداد  تا آنكه  شكم  وئ كالن  شده  رفت  و  ر.  خيلي  برايش داديم   دوا هاي  هاضمه
راستي  اين  چه  .  آتش گرفتم  مي خواستم   بكشمش  و خود  را  بي غم  كنم  .  گفت كه  دخترك حامله است  

 ساله  ايكه  نامزد  ندارد  ،  در خانه  و حتي  در كوچه  چنان جواني  نيست كه  11-10رسوايي  بود  كه  دختر 
 !ه است  ؟بتواند  او  را  حامله كند  ؛  حامله  شد

  زن ها  به  بسيار مشكل  او را  از  مرگ  نجات  داده  و  طبق  معاينات خود  به  من  دل پري  دادند  كه  دختر  
 . باكره  است  ؛  مرد  را  نديده  و  شايد حكمتي  است كه چنين شده  

  كه دختر  باكره  هم  حامله  شود  ؟  دور انداخته  سؤال كرده رفتم  كه آيا  امكان دارد!   از  بسيار مردم  دانا 
 !شان مي گفتند  كه  حضرت مريم  چنين شده  و  حضرت عيسي  را  به  دنيا  آورده  تمام 

 :پيرمرد  مي گويد 
كجا  و  ما كجا  ؛  باز خداوند كار خود را  با خاتم االنبيا    من تصور ميكردم  كه حضرت عيسي  و  بي بي مريم 

 ! نمي فرستد   پيغمبر  كرده  ؛  ديگر ي  تمام حضرت محمد  مصطف
 :قاضي  تكانم  ميدهد  و  ميگويد 

سخن  پيرمرد را ـ  داستان معجزات را كه  ديكر دوامش  به  شما  ارتباط  يافته ـ  برايت  ميگويم  ؛  هوشت  
 ! هست  و گر نه  با  سيليي جانانه  به  هوش  مي آرمت ؟
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منتها  دلم  به  اين  بار ماوراء  عظيم  و  مافوق طاقت كه روي  شانه هاي  پري    . من همه چيز  را  مي فهميدم
پري ؛  نازنيني كه  هنوز از  هزار گل  يگ گلش  باز  نشده  ولي .   افتاده  بود  و  براي خود  پري  مي سوخت  

ه  دشوار ترين  وجهي  مادر شده  بود   موقعيتي  قرار گرفته  بود كه  بدون  ديدن  لذت  يك  هماغوشي  ب بيچاره  در
 ؟!كه  احتماالً  ديگر عشق  و  بوس  و كناري  هم  نمي  بايستي داشته باشد  و  چنان  مادر شده  بود 

و  دلم  به خودم  مي سوخت كه  ديگر حتي  معلوم  نبود  ؛  پري  ـ  عشق خود را  ـ  بتوانم  ببوسم  ؛  
و  !  فته  بودم كه  هر دوي ما ـ  هم من و هم  پري ـ  همه چيز را  پاك  باخته ايم  مخصوصاً  من  به  ناگهان  دريا

باز نگريي  موي تا موي  و   اين  بار گران كه   هيچ  در عقلم  نمي گنجيد كه  چطور خواهم  توانست  پري  را زير

و خود  از  زمه اش مي باشد حتي  ذره تا ذره  در سراسر فرهنگ  و معنويات  و عادات  و اعتيادات بشري  ال
ي  زنده گي  و  منجمله  عشق  و  ازدواج    عهدهء  هزاران  دانشمند  و  فيلسوف  بر  نمي آيد  ؛  تنها رها  كنم  و  پئ

 !و  زن  و  فرزند  بروم ؟
 : ادامه  داد  قاضي ستيز

!   اصالً  اين  زن  نازاي  هم  بوده  پيرمرد  زني داشته  كر و گنگ  ؛  ولي اين  دخترك  از اين زن  نبوده  و
پيرمرد كه آنوقت  جوان . را خراب  مي كند   خانهء  پيرمرد   و از جمله   هاي  مردم  زياد سيالبي  مي آيد  ؛  خانه

  پيكر زني را آويزان  بعد  ساعاتي .   ميانهء سيالب گير  كرده    مجبور ميشود  بر  درختي  باال رود   بوده  و تنومند
 .  دارد   طفل در شكم متوجه ميشود كه زن ؛  .  دبر يك  شاخ  همان درخت  مي ياب

 :  ميگويد  پير مرد
 نتوانستم كه چطور طفل را  از شكم زن گرفته و به جايي  اصالً  نفهميدم  و هرچه زور زدم  به ياد  هم آورده

 . رساندم  كه  خانمم  بود  و  برايش سپردم  
 ساله گي چنان حامله  مي شود و آن طفل  را  به دنيا  مي آورد  كه  11-10ميان   است كه و  همين  دخترك 
 !حاال  در اتاق  پري  است 

 ميكند  ؛  سيالب  اشك  من  مي خشكد  جسد زني  بر درخت  و   سيالبدرست  از لحظه ايكه  قاضي  ياد  از 
باالخره  هر چه  هست  اين  نوزاد  ) .  16 ءزينه( مي گيرد  لرزه  سراسر اندامم  را  فرا   ولي  هول  و  هراس و

 ؟!رشته اي  هم  با من  و خاندان  مادري  ام  دارد 
 

 
 
 

  ؛96 زينهء
 :ي  پيراهن  عشق »سمفوني « 

 
به ستارهء  منجمله   وطنم آگاه  و  ذيصالح  و  با مسئوليت  هنرمندان   به  آنراي ي اندرون اين زينه و عواطف

 .  اهداء مينمايم    و جوانمرگ احمد ظاهرمحبوب
هنر يك وثيقهء قديمي و در عين حال .   بشر داشته است بشر شدن هنر  سهم  عظيم  و  اولين  را  در 

 .   بخشيم  عروج پايگاه   و  در عاليترين جايگاه  و  پاس داريم  هميشه   را هنر  .   استبشر بودنجاودانيي  
 !ست  كه اغلب فالكتبار؛ و جهان  كمال مطلوب نه   در كشور   هنر مند  و  هنر متأسفانه وضع كنونيي
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تقريباً  .  و   نزول  نوزاد  شگفتي آور  در منزل  حاجي اول  مي گذرد  »  مناظره « اينك  پنج  شبانه روز  از 

از اين جمله من ؛  هم  به  .  همه گان  مي توانند  در اوقات  معين  به  كار هاي  مربوط  شان  رسيده گي  نمايند
مكتب  مي روم  و  هم  به دارالوكاله  ؛  عصر گاهان  سري  به خانهء خود  مان  مي زنم  و آنگاه  روانهء  اتاق  

پدرم  از  سفر  بر گشته  و  .   محبوبه  مي شوم  كه  ديگر  تنها  سراي  عشق  نيست  بلكه  باشگاه  مسؤليت  نيز  هست  
 . زياد  صحتمند  نيست  اما  سايه اش خانهء  ما  را   پر ساخته است با  اينكه 

و  تنم  مي   و كالمي چون  عشقهء پيچان   بر  سر   رو  مي شوم  ؛  بي حرف گاهي كه  شامگاه  با  پري  رو  در
و  . ت  مي آفريند  ؛  برايم  حير  من  مي مالد كه  مزيد  بر لذت و  ظريف خود را  بر پيچد  ؛ آنقدر تن  لطيف 

 . و  با  بركت تر   پيش آمده است  منتها آشكارا  متفاوت تر ،  غني تر  ؛   همان  ساعات  يكي از امروز  نيز
 به مجرد  مواصلت  به اتاق  پري ؛  توسط اين  عشقهء  پيچان  درهم  تنيده  شده ام  و با  اينكه  لحظات  

و  با  طراوت   نوزاد آنسو  مستانه .  ا  پري  بيشتر خود  را  در من  مي فشارد  معمول  انتطار  به پايان رسيده  ؛  ام
معمول  معطر   از حد  اتاق كمي  بيشتر.  ماهه  تنومند  معلوم  مي شود    طفل  يك  و  پا  مي زند  و مانند دست 
عمول  عاشقانه  ميان  من  و   پري  توسط و عالمات  و  اطوار  م از اينكه  طئ  اين  مدت  تقريباً  همه  ادات .  است  

و  مراودهء خويش آزاديي  معيني  به  دست آورده ايم    و  پري  در  معاشقه  شده  است ؛  من» پاس « آن  جادو گر 
 . ؛  مي توانيم  همديگر  را  ببوسيم  و  به طرق ديگر از  جسم  و  روح  همديگر  لذت  ببريم  

جا ست  و  من  نيز گامالً  توفيق آنرا  دارم كه  حتي  به  اندازهء  مويي  بيش از   بري  پري  پا استثنا مگر 
نيرو هاي شهواني كامالً  در كنترول  نيرو هايي است كه  .  ؛  هوس نكنم  و آرزو   در دل   نپرورانم   حدود  خود 

  مشكل  دارم  كه  اين كلمه  توسط آن »قدسيت « به خاطري  در  استفاده  از كلمهء .  دارند  »  قدسيت « نوعي 
ودك  كنسده  در گوش »  پاس « نشده  است  ؛  يعني ما  مجاز  نيستم آنرا  مانند  كلمات »  پاس « ذره بين جادويي 

 !!پف كنيم  و  ثبت  دماغش سازيم 
 طريق  تركيب كردن آن  چون به  نمي كند  تا  ما  »  پاس «  را  »  ُنور «    بي رحم  ؛  كلمهء  حتي  اين  ابزار

 !وغيره  نامي  براي كودك  بر گزينيم »  نور افشان «  ، »  نور افزا «  ، »  نوريه  « ،  »  نورين «  
 !ولي ؛  پري جان  ؛ محبوب  بي نظير  و  باالتر از  رؤيايم  

ين  من  حقير و  فقير كه  تصادفاً  ا!   است  و چرا  اينهمه  مجذوب  و  مسحوري ؟ افتاده  اتفاق  بگو ؛  امروز چه
و  وضع  درستي  هم  ندارم  و  شايد  كاال  هايم  عرق  بوي  و خاك آلود  نيز  هست  ؛  براي تو  خرمن  امروز  سر 

 گل  و  عطر  و  عشق  و  عاطفه  چه  چيز  غير  معمولي  دارم  ؟
  اشارتي كن ؛  كم  از كم  مرا آنقدر  رها  ساز كه   از كم اگر كلمه اي  براي گفتن  نمي يابي ؛ كم!  پري جان 

 ....ببوسمت  ؛  بر خرمن  مو هايت  دستي  ببرم  ؛  كم  از كم  به  چشمان  فتان  و  سحارت  نگاه  گنم  
  مانند آنكه  مناجاتم  به  محرابم  عشق  مقبول  افتاده است  ؛  پري  بدون  اينكه  فشار  بر كمرم  توسط  دست  

 ؛  دست چپش  را  به  پشتم  تا  حد گردن  و  مو هاي سرم  و  تا  پائين گمرگاهم   به حركت   ست خود را كم كندرا
 طوالني كه  بدينگونه  مي گذرد  ؛  و  به  نظر  مي آيد كه  از  استقامتي  نيرويش  به   پس از لحظات.  مي آورد  

به تأني  و  تردد رهايم  مي كند ؛ ولي بالمقابل دهانش را  بر دهانم  و  اشباع  شده  است  ؛   تحليل رفته  يا  ارضا 
 . ديگريست   قيامت كه مي گذارد  و  چنان  به چوشيدن  مي پردازد 

 درين مرحله  بيشتر  با  او  همكاري  مي كنم  و  گاهي  لبانم  را  از لبانش  فراتر  برده  چشمان  و  ابروان  و  
 . پري كامالً  به  صنم  شاعرانهء  مست  شباهت  پيدا كرده است  .  سم  رخسار هايش را  مي بو

 نكند  چيزي  نوشيده  ؛  نكند  معجون  مستي آوري  مصرف كرده است ؟
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 امروز  ترا  چه  شده  است  و چه  مي شود ؟ !   هست  فقط  يك كلمه  سخن  بگو   هر چه!  آخ  ؛  عزيز دلم 
 و  شاداب تر  مي   و  زيباتر اعت  به  ساعت  زير  دستانت  قد  مي كشد  و  كالنتراز ينكه كودك  سحر انگيز س

 !شود  ؛  هيجاني  شده اي ؟
لطفاً  فقط  يك  كلمه  را   از  تو  گدايي  مي كنم  ؛  يك كلمه  ،  يك  پول سياه  را  حاضر  نيستي  به  !  پري 

 !اين گدا  اعطا  كني ؟
... هئ مي بوسدم  و آخر دستانم  را .  از و  باز دلش  مي شود كه مرا  لمس كند  به چشمانم  مي نگرد و  ب

باز ؛ و  اين  بار  با  صداي  بلند  تر  .  هر دوي ما  به  گريهء  مي رسيم  . مجالش نميدهم  ؛  به آغوشش مي گيرم  
 ؟!دن  او   و  كودك آمده چه  اتفاق افتاده  ؟  مگر  رب التوع   به  دي  ؛   بزند مي طلبم  كه  حرف

باز كوتاه كوتاه  بر  سر  و  رويم   بوسه  مي زند  و  انگشتان عقابي اش  .  گونه هايش كم كم  گل  مي اندازد  
 . را  الي  موهايم  مي برد  و   مي آرد 

 : ميگويم  
ادماني ؟  غمگيني ؟  مستي ؟  چيست ؛  چه اتفاق افتاده  ؛  ش... سخن بگو  ،  تنها  يك كلمه !  پري ؛  محبوبم 

 ! من كه  نمي دانم  و  نمي توانم  بدانم ... خماري ؟
وضعيتش  مي شود  كمي حركت كند ؛  او را  نوازش نمايد  و  از  پري  ناگزير .   و  جوغي ميكند   كودك وغ
  و  هم  نيازمند  شده  كه   ؛  هم  مقداري  احساس  تشنه گي كرده  است به  نظر  مي آيد  كودك.  اگهي كسب كند  

 !به  پهلو  چرخانده  شود 
چند  باري  با  انگشتان عقابي اش .  و  دستان نازنينش را  در گردنم حلقه  مي كند   .   پري  باز مي گردد

  بدنش قسمت  عمدهء وزن  و.  و  پيشاني ام آن  ها را كش  ميكند    و  بعد  بر  بيني  و  چشمان  لبانم  را  مي نوازد
و  سر .  به جانبم  لبخند  مي زند  ؛  لبخندي كه  بي نظير  و   بي سابقه  است   .   روي  سينه ها  و  زانوانم  قرار  دارد

 . انجام  به  سخن  مي آيد 
 :ميگويد 

ا  ش ؛ حالتي را  داشتم  كه  مي دانستم  گناه  مي گنم  و  گناه كبيره  هم  مي كنم كه  درين دنيساعاتي پي
 .سزايش جز سگنسار  نبوده  و  در آن دنيا  جز  بدترين  عذاب  جهنم 

و  بي حيايي ؛  با سوء استفاده  از  اعتماد  و حسن نظر  پدر و مادر و   دختري كه  با  چنين  پر رويي   مگر 
 اوليايش ـ را مكلف  و حتي  به  خاطر  او  ديگران را ـ  بيگانه اي را  در اتاق خود  قايم  كرده  اوليايش  مرد

ساخته است كه  نا  به  هنگام  و  بدون  اجازه  به  اينجا   پا  نگذارند  و  بيش از اندازهء  معين  درين جا   نمانند ؛ 
روزي  مورد  محاكمهء  نهايي  وجدانش  قرار  نمي گرفت  و  روزي  ممكن  نبود  خود  را  در معرض  باز پرس  و   

 د ؟ باز خواست  قرار ده
تن فروشان  را   نمي گويم  ؛  فقط كساني  .  شايد  كساني  پيدا شوند  كه  به  چنين  پيشامدي  روبرو  نگردند  

مخصوصاً آنگاه  كه  باز  تشنه  شدم  ؛  باز عطش .  امروز  براي  من چنين  روزي  بود  .  چون  خودم  را  مي گويم  
 : ن  بر خود  نهيب  زدم  آغوش  تو  مرا سوختاندن  گرفت ؛  ناگها

 ... يعني چي ؟ !   دختر هرزه  
خويشتن  را   بسيار عذاب  دادم  ؛  ابتدا  تصميم گرفتم كه  عاجالً  برايت  اگاهي  بفرستم  كه  ديگر  بسويم   

 :آنگاه  پنداشتم كه  كسي  با  منطق  نيرومند تري  برايم كفت  !  نيايي ؛  ديگر كس منتظر  تو  نيست 
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.  هر مجازاتي كه  مي كني خودت  را  بكن  ؛  تو  حق  مجازات  كردن  كسي ديگر  به  خصوص او  را  نداري  
ميداني  درين  صورت   بر  او  چه  خواهد  گذشت  و   باز چرا  ؟  مگر  او  قدرت و  تواني  داشت  ؛  زور و  مكر و  

 .  بربايد حيله اي   به  كار  انداخت   تا  تو  را   از  راه
 !  پري جان 

 خودت كردي ؛  از اول  تا  آخر ؛  برو   نخست  با  والدينت  ؛   با  اوليايت   مشورت  كن  و   به  ايشان  اعتراف  
حال كه  تصميم  داري  راهت  را  عوض كني  ؛  ببين  چه  مي گويند  و  چه  راهي  پيش  .  نما  كه  گپ  چنين  است  

  !پايت  مي گذارند
 حتي قبل  بر آن  ؛  با  دماغ  سرد خودت  را  قانع ساز كه آيا  به  قطع  اين  مراوده  توانا  هستي ؛ آيا آنچه  

تازه  ؛  اينك  .  را  كه  امروز  مي شكني  فردا  مجبور  به  شكستن خود  و  داغان كردن  خود   برايش  نخواهي  شد  
  همو   نيم  انرژيي  تو  براي  پيشبرد  اين  رسالت  نيست ؟  به تنهايي كجا چه  مسؤليت  سنگيني  بر دوش  توست آيا

 خواهي رفت  و  چه خواهي كرد ؟ 
ببين .  وانگهي ؛ مگر  مجبور  نيستي جاي  او را  به كس  ديگر  بدهي  و كس ديگر را  به  همين  اتاق   بياوري 

از  او  خواهد  بود  ؛  هموزن  او  خواهد  بود  ؛  احساس او  آيا  اين كس  هم  همطر.   تفاوت  مي كند   چه  چيزي
را  خواهد  داشت  ؛  عشق او را  خواهد  داشت  و  همچون  او  محوِ   تو  خواهد  شد  و  در اينسو  و آنسو   به  چرا  و  

 .گدا   نخواهد  پرداخت 
  درد   اول خيلي  محرمانه  با  مادرم  خواستم  در  . نزديك  بود  ؛  قلبم  بيايستد  ؛  نزديك  بود  جانم  بر آيد

  دانست  كه  دچار  عذاب    به  ديدنم  آمد  و  حتي  پيش  از  اينكه  چيزي  بگويم  تصادفاً  مادرم   .دل  كنم  
 : گفتم  .  گردنش را  گرفتم  و  زار زار  برايش  كريستم  .  وجدانم  

 ...  ؛  مگر  چنين  داستان  و  افسانه اي  در عالم   بوده ؟مگر  چنين  سخني  كس شنيده!  مادر 
چرا  به  هنگام  منعم  نكردي  ؛  حتي  مرا  مي كشتي  و  نمي گذاشتي  با  چنين  ديده  درايي  گپ  را  !  مادر 

 !به  اينجا   برسانم 
 !ر  تست  اما  با  تعجب  دريافتم  كه  او  در اين  زمينه  ؛  مادر  من  نيست  ؛  ماد

 اعضاي  فاميل  هم   نهايتاً  جانب  ترا  مي گيرند  و  از  تو   نمي   دريافتم  كه  ديگر   از  برخورد  مادرم 
 .هم  طور  ديگر   شود  ؛  يعني چي ؟  من  چي  را  خواهم   برد  و  چه  را  خواهم   باخت  گذرند  ؛  باز  اگر 

  ها   برسم  ؛  قلب  و  روح  و  سلول  سلول  بدنم   بيدار  شدند  و  عليه  من   تا كه  به  اين  پرسش ها  و  پاسخ
 و  نمي توانم  بدانم    نمي دانم  و خرد  ـ  من  در كمال  حيرت  ؛  در كمال جنون  يا  هم  در  نهايت  عقل .ايستادند  

من  قادر  به گرفتن  .  من هيچكاره  اي  نيستم  در كدام  يك از  اين حاالت ؟  ـ  دريافتم كه  من  ؛  من  نيستم  ؛  
 ! هيچ  عملي  نمي  باشم   هيچ  تصميم  و  انجام  دادن

نگو  كه  به  وحشت  افتادم  ؛  اين چه  افكاري  بر  سرم  زده  .  لحظه اي  دراز  كشيدم  و  نفس تازه  كردم   
 و  اگر  هم  چيزي  در  يگ  هفته   پيش  مي توانستم  ؛  ديگر  نمي بود  ؟؟  بسيار  انديشيدم  ديدم  كه  كامالً   ناتوانم 

 ! باز چرا ؟.  توانم  
 ...چرا  خود  را  آتش  بزنم  ؛  چرا  سرمايه  ام  و   هستي ام  را  به  باد  دهم  ؛  براي  چي ؟ 

ودك  را   بايد  وارسي  مي تا  به  خود آمدم   نزديك  عصر  شده  بود  و  ك... م  برده  همينطور  شايد خواب
 .  ديگري گرفتم  از  دم  و  نفسش  نيروي .   كردم   كردم  كه

 ميداني ؟



 ٨٩ 

دليل  اينكه  قوي  ترين  ثبوت گناه  ها  و  ديده درايي ها  و   بي حيايي هاي  من  در  برابر    مخصوصاً  به  من
 ؛  از اتاق خود  بيرون كرده  و  در جايي قايم  ساخته   ؛ آن  پيرهن  زرد  نقاشي  شده  با  گل ها را  فاميل  است

 هرحال  من  مقروض  بودم  كه  شبي  شايد  به  اين  دليل كه  در.   پيراهن  يادم آمد   نميدانم  چرا  اين.  بودم  
 !!آنرا  براي  تو  بپوشم  و  قرض خود  را  ادا كنم 

 !  باز  من  اسير عشقهء  پيچان  شدم پري  باز  ساكت  شد  و   باز  در من  پيچيد  و
اينك  نيروي ديگري  در دستان  پري احساس  مي كردم  ؛  اگر اندك  ديگر فشار  مي آورد  مسلماً  قبرغه  

 وهم    اندر نه نه آنچه را كه...  پري  چيزي  ،  ثروتي ،  دنيايي ،  بهشتي ؛    ولي  با  اين حركات . هايم  مي شكست 
 . من  مي بخشيد   و خيال  محاط  نشود  ؛  بر وسط  فكرنايد  و  ت

مرگ  ؛  !  نه نه .   و  لذتي  بميرد   و  نشئه  ؛  در يك چنين  سكر   هرگاه  قرار است آدمي  بميرد  ايكاش ؛
 ؟!مگر  مي تواند  در همچنان  جايي  و  همچنان حالي   به  سراغ آدمي  بيايد 

 ! پري ؛  محبوب من 
 اين  تن  و  اين گردن  ؛  هر  و اين  سر .  س  از  من  دفاع  كند  ؛  من از خود  دفاع  نمي كنم  اگر هرك

 ! قطعه قطعه  بساز ، گرد گرد  بساز !  طوري  مي خواهي  ؛  قطع كن  
  !  نه عزيزم

. ز من است چه  بوده  و  هر چه هست  ا باشي  و خطايي كرده  باشي  هر تو  ممكن  نيست  گناهي  داشته 
 ذره ذرهء  وجود  تو  منافات   موي  تو  ،  با  تار تار  ابروي  تو ،  با  خطا   با   تار تار  معناي گناه  و  و   اصالً  لفظ

هزار كس هم  تو  را  در حال كشتنِ  من  ببينند  و  شهادت  بدهند  ؛  دشنهء خون آلوده  و  لباس  اگر .  دارد  
ت  و  هر  چيز  ثابت كنندهء  ديگر  هم  ارائه  شود  باز هم  كشتهء من  فرياد  مي زند  كه  تمام خونين  و آثار  انگش

  منافات  دارد  و  هر  تو   با  جرمروشنتر از آفتاب گه   اين  دليلِ  به  .   آن  ها  خود  مفتري  و  مجرم  اند  نه  تو 
اينگونه چيز ها  مطلقاً   با   تو  .  خود  تو  ؛  با  ذات  تو  منافات  دارد  چه  بدي  و  گژي  و  خالف  است ؛  با تو  ؛  با  
 !جمع   بستني  نيستند  ؛  با   تو  سنخيت  ندارند 

 و  مطلوب  من   كند  ؛  من  از  تو  دفاع  ميكنم   بر  ضد  خودم  ؛  و  اين  مراد  هر كس  از  من  دفاع  اگر
 ! سرمه  كرده  به  خاطري  جانبت  آماده ام  كه  روزي  قرباني ام  كني من چشمان خود  را .  است  

من  است و  تازه آن ها را  من  بر زبان  نمي آورم  كه  اثرات آن  به  وسيلهء   و  هيجانات  اينها  احساسات
  پشيماني  از من  و   چرا  چنين  در من  مي پيچد ؟  از گناه  و  شود ؛  اما  براستي  پري  منتقل كالم  در  پري

 هيچگاه  سابقه  نداشته است كه  در    و  مي دارد  مي گويد  ولي  بر عكس  بيشتر  دوستم  مراودات  با  من سخن
 ؛  حتي مي  كمتر از  نيم ساعت  اينگونه  مرا  دوبار  در آغوش  بكشد  و  اتفاقاً  حاال  مرغوبيتي  ندارم  كه  هيچ

 ! پاكيزه   هم  نباشم ترسم   به  حد  معمول  
 :باز  بلبل  من  كم كم   به   نوا  مي آيد  

 !عزيزم  
نه  تنها كوايف  جمالت  و  اشيا ء  را  نشان  مي دهد   بلكه  در مواردي آواز  »  جادوگر «  پريروز كه  دريافتم  

 اين  وسيله  جز داد و  بيداد  راه ولي  باورم  نمي شد  كه ؛  مي كشد  ؛  واقعاً  مرا  هيجان زده كرده  بود  نيز
 هم  دارد  و  احساسات  و  شعر  و  ترانه  و    خطر  به كودك  متوجه است ؛  كمالي ديگر انداختن  در مواقعي كه

 !غزل  هم  را  هم  بازتاب  ميدهد 
 روشن  يا   تاريك  ميكند   را   تا  ببينم آن  را  مقداري  به  جادوگر  نزديك  كردم  و  لرز   پيراهن من  با  ترس

  .  و  به چه  رنگي  در مي آورد  كه  با  استنتاج  از آن  تصميم خودم  را  در مورد  بگيرم
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 ميداني چي  شد ؟ 
 : گفتم  

 ميخواهم  بدانم  ؛  باالخره  چه  ديدي ؟ 
نيد  به اين  وسيله  معتاد  رب النوع  گفته  بود  ؛  در موارد كامالً  جبري  از آن  استفاده  كنيد  و  سعي ك

 ؛  اما   حال  من  هر چه  انجام  دادم  غفلتاً كردم به هر .    من خشمگين  نشده  باشد نشويد  ؛  مي ترسم  از اين عمل
لهذا  تمنا  ميكنم  فقط  از من   .   معناي ديگر  دارد و  شايد  هم  نتيجهء  اولي  را  ندهد   ؛ حاال  اگر  تكرارش كنيم 

 ! بپذير 
 :  گفتم  

 من   سند  و  اتمام حجت است  ؛  زود بگو كه جانم  را  بر لب  سخن تو   براي!  صدقهء دهان  و كالمت 
 . آوردي  ؛  ديگر طاقت  ندارم 

 :پري ادامه  داد 
  به چون در اتاق هيچكس نبود.   همينكه گوشهء پيراهن را  به  جادوگر ؛  نزديك كردم  ؛  صدايي  برخاست  

 هوشم  را گرفتم  اين صدا  خيلي گوشنواز  بود  و  حتي   حدي ترسيدم كه  توصيف كرده  نمي توانم  اما  پسانتر كه
 :به خود گفتم   .    مي لرزاند  را تار هاي دل
انايي  و  تو وسيله اي  را كه  در  دست  دارم  ؛  بائيست  همه خصوصياتش  را  بلد  باشم  ؛ آنچه كماالت!  باشد 

 به  مشكلي  بر   اگر.   و فرداي  كودك  ضرور خواهد  بود    در آنست  به  نحوي  از  انحا   به  سالمت  امروز ها  كه
 .  جادوگر  در  زمينه  مي تواند  كمكم  كند  يا  خير ؛  درست  نيست  بخورم  و  ندانم كه

   و   بار ديگر  با  جرئت  تر ؛   پيراهن  را  زير جادوگربدين گونه  براي خود  بهانه  و  دليل  فراهم  كرده  رفتم
.  كرد    از آن  بر خاستن گرفت كه  محوم   و چنان صداي  موزيكي  اش گلباران  شدآئينه  ) 85زينهء  .  ( گذاشتم  

.   كار نبود  خاموش شدني  در!  اندكي منتظر ماندم  كه آهنگ خاموش  شود و  بعد  پيراهن  را  بردارم  اما  نه  
  . قلبم  به  شدت  مي تپيد

 لرزلرزان  رفتم  و گلدان  مخصوص گلهاي  زرد را  نيز آوردم  و  پس از  پيراهن ؛ آن را زير جادوگر 
 هوش  بروم  و  اال  هم  منظره  و  هم  موزيك آن آدم  را آب   شايد خود  جادوگر  نمي خواست  من  از.  گذاشتم  
 و مجسم  و  در  زمان  و  مكانش  مي ديدم  و  مزيد  بر آن عشق  و  درد  و  سوز   يز  را  زندههمه چ.  مي كرد  

ساليان  ما را  كه  اين  پيراهن  و گلدان  در خود جاويدانه كرده  بودند  با  روشني  و  شفافيت  سحر انگيزي  مي  
 .  و  احساس  مي كردم   شنيدم 

 اينكه  كودك  هم  راز هاي   مثل.  ها  نادم  و  خجلت زده  شدم   ار  و  بدگماني ديوانه و  خياالت از آن  همه
 .ما را  خوانده  بود  ؛  براي  اولين  بار  نوعي خنده   با  صدايي  نزديك  به  قاه قاه  از او  هم  شنيدم 

يتناهيي  عشق مان   به  حاال  دنيا  مي داند و  كار و گمان  و  بد گماني اش ؛  من نسبت  به  پاكيزگي ال
 . عاليترين  مدارج  ايمان  رسيدم  

 !فقط  تو  و  ديگر  هيچ !  عزيزم  
 !  اين ؛ آسمان   بر سرم  گل  مي  باراند  يا  سنگ   هيچ  پروا  هم  ندارم  كه  پس از
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  ؛97 زينهء
 !به جايي رسيده ايم كه خود را حيوان ثابت مي كنيم 

 
 !ن  و  سرمايه داران  ؛  توليد كننده گان  و كار آفرينان  به  تاجرا:  اهدا 
 !»  جهان سومي «  كشور خودم  و كشور هاي طبقهء متوسطبه  :  اهدا 

  بدون اينكه  به  ساحت  ذي حرمت  نوابغي چون كارل ماركس ؛ متعرض شوم  ؛  اعالم  ميدارم كه آرمان 
 . تعيين ميدارد   بشر شدن وميزان  بشر بودن   از همه  هاي قابل دسترس  و حياتيي  بشريت را  ؛  بيش

متأسفانه چنانكه تجربهء تاريخ هم  ثابت ساخته است ؛ با  بشر  بدوي و بدوي نگهداشته شده  هيچ  نيرو  و  
 .انديشه  و  دين  و  شعاري  قادر  نيست  ؛ آرمان هاي  بيحد  متعالي  را در عمل  پياده  كند 

 است  و گارگران را  هم  نمي توان »طبقهء متوسط « و حتي فراتر از آن ؛  » جهان سوم «  طبقهء بالندهء 
 و  احساس شخصيت  و  دانش و دهاي  بشري  رسالت  دارد كه  به رشد و شگوفايي.  درين فاز ؛ از آن جدا كرد  

 . غرور  و  درك  نقش  تاريخيي  اين طبقه  مساعدت كند  
راتر  و  فروتر از اين طبقه  ؛  در حال حاضر  و  تا آينده  هاي  قابل  پيشبيني گريزي   از موجوديت  طبقهء  ف

لذا  كمك  به  رشد  و  اقتدار سليم  طبقهء  متوسط  ؛  به نحوي كه طبقهء فراتر  و فروتر  را كنترول كرده .  نيست  
انديشه هاي زيبايند و   »   رشد غير سرمايه داري راه «  بتواند ؛  يگانه راه  عملي  و آرماني است  و  چيز هايي چون 

 . اما  غيرعملي ثابت شده اند   
 !  و  اما  حسب  قوانين خودش  و  با  احترام  گذاشتن  به  اين  قوانين طبيعت  را  تغيير دهيم بيائيد  

 
 ، مراسم ، مناسك ، اسامي پري  بنابر اينكه وسيلهء جادويي ؛ كلمات ،. فردا ششمين روز تولد نوزاد است 

 سنت هاي معمول    هاي فاميل كه  به نمي كند ؛  ناگزير  به  همه خواست»  پاس «  مالحظات  پيشنهادي  را  و هدايا 
بر مي گردد ؛  جواب رد  داده است  و  مهماناني  را كه  به منزل حاجي  مي آيند و  هركدام  به داليلي مشتاق 

 . پذيرد  ديدار نوزاد  مي شوند ؛  نمي
 ؛ خود   قصد كرده  و  براي ديدن كودك منظور ديگري مالحظه و    در ين ميان زني از روي كنجكاوي يا 

 بار صداي لرزاننده  و    براي اولين بوده كه ورود  او  به  اتاق  با .   شده است   پري  اتاق  وارد  غفلتاً و سرانه 
  و  تا  هنگامي كه  زن  از  محوطه  اتاق  بيرون  نشده  ؛  خاموش   برخاستهء جادوييهراس انگيزي  از  وسيله

 .نگرديده است  
 كودك  ؛  يك  شب شش ؛  زماني  بر آمد كه  مادر پري  براي  تجليل  و  تبرك  »جادوگر « دومين صدا  از 

زو  داشتم  اين را  به من آر:  سكهء قديمه را كه  نزد  فاميل از مقدسات  بود  ؛ آورد و خطاب  به  پري گفت  
كودكي كه  از  بطن خودت  به دنيا  آيد  ؛  اهدا كنم  ؛  حاال كه  چنين مادر شده اي ؛  شايد  نيكوتر  است كه آنرا  

كند  » پاس «  هر حال  ناگزير  بود  و  هست كه  سكه  را  قبالً  امتحان  و  اما  پري  در.  به  اين معصوم  هديه  نمايم  
 . ست ؛  به مجردي كه آنرا  به جادوگر  نزديك  مي سازد  ؛  بانگ  خشني  از آن  باال  مي گردد اين ا.  

من خواهش كردم  كه  اين  سكه  را  به  من دهند  تا  به معاينهء  .  ما  همه  ازين  رويداد  متأثر  شديم  
 .  نشدن آنرا كشف كنيم  »  پاس « زرگران  برسانم  و  علت 
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صالت و قدمت و  پر ارزش بودن سكه را  تصديق كردند و حتي آنرا  به  قيمت  باور نكردني  ا زرگران
 يكي از شاهان  ناشناخته را  در يكسو  داشت  و  در عقبش چيزي   سكه  از طالي  ناب  بود  ؛  تصوير . خريدار شدند 

 .به خطي كه  ما خوانده  نمي توانستيم  ؛  حك  شده  بود 
 وسيله رد كرده  بود  ؛  در زبان هاي    را  كه)سمپل (  نمونه  يك كلمهء واداشت كه من و  پري را  اين امر ؛  

متفاوت  ـ  تا جاييكه  مي توانستيم  ـ آماده كنيم  و  زير  جادوگر  بگذاريم  ؛  معلوم  شد كه  آنجا  فقط  معنا و  
من  تصور كردم كه  حتماً  نوشتهء  عقب  سكه  معنايي  دارد  كه  همين دليل   بنابر .  مفهوم  اهميت  دارد  و  نه زبان  

 .  است ممنوع الوروددر ذهن و  دماغ كودك  
 ولي  تصوير چطور ؟ 

 .اين مورد  به  تجارب  بيشتر محتاج  بود 
عاشقانه  و  تنظيم  شرايط و  امكانات مناظره  ؛    پري كه  براي  ترتيب  و  برادر  يار  دبستانيي  عزيز  من

 فيصد  تداركات را  فراهم  كرده  بود  ؛  بنابر تقاضاي  عاجل  شركت  مربوط شان  ناگزير 90زحمت كشيده  و  قريب 
 .مناظره  به  مزار شريف  و  از آنجا  به كابل  برود    از  شد  ؛  يك روز  پيش

 هركس كه     داشت  ؛  موضوعات را  ازوئ  روي  عالقه منديي  زايد الوصفي كه  به  مناظره  و  پيامد  هاي آن
 .ممكن  شده  ؛  پرسيده  و  به حكايت كودك  نيز  وقوف  يافته است  

  او كه  درست  پس از شام  امروز عودت  نمود  ؛  مانند آنكه  به  ساير كودكان  نوزاد  تحفه هايي از مناظر  و  
دسي  مي آورند  ؛  تحفه هاي كلچين شده  و  پر بهايي  به نوشته هاي  مقدس  و  حتي  پارچه جات   داراي  ارزش ق

اما  .  نگرديد  »  پاس«   ؛  هيچكدام آن ها  چوشك  شير خواريمگر  از اين  همه  تحفه  جز   . كودك آورده  بود  
جادوگر  مواجه مسأله  ساز تر اين  بود كه خود  او  هنگام  ورود  به  اتاق پري  به آواز  شديد  و  متواترِ  زنك  

 . گرديد 
 دبستاني من    به  مثابهء  يگانه  مورد  استثنايي ؛  پري  و  من  مجبور شديم  خود  را  ساكت  بگيريم  ؛  تا  يار

 !ـ  برادر يگانهء  پري  ـ  از مهمان شگفت انگيز  منزل شان  مختصراً  ديدن كند 
د گل نقش  را  هم  پوشيده  و  مشتاق  بود  ؛ شب شاد  و  اين پيشامد  ؛  پري را كه  اتفاقاً  همان  لباس زر

مگر  برادرش كامالً  شاد و  راضي از اتاق  بر آمد و  .  شكوهمندي  با آن خواهيم  داشت  ؛  به  سختي دگرگون  كرد  
د  را  به  اين  شدن  يا  نشدن  تحفه هايش اصالً  بويي  نبرد  ؛  ولي  پري  نمي توانست خو» پاس « در عين حال  از 

پري  و  برادرش دو گانه گي  بودند  و  اتتظار  داشت كه  ميان  او  و  برادرش  ذره اي  فرق  .  چيز  ها  تسلي دهد  
 .و  تمايز  نبايد  وجود  داشته  باشد 

پري  ـ البته  به كودك كه چندان اذيت كننده  نبود رسيده گي ميكرد ـ  ولي حال  و حوصلهء  ديكري  
تالش كردم  به  نحوي  تسلي اش دهم  و  حتي گفتم  احتماالً  تعويذ  نابابي  در  بدن  برادرت   بسيار.  داشت  ن

 :  نتوانستم  تأثرش  را  كم  كنم  و آخراالمر  به  من گفت  وجود  داشته  كه  چنين  شد  ؛  ولي
 ! عزيزم 

خوابي  اما  من حتي قدرت  سر  به  بالين  نهادن   زياد  داري  ؛  سعي كن آرام  ب  فردا  درس  و كار  تو
اگر !  مرا  به حال خودم  بگذار  و  تو  بخواب  .  مي بخشي ؛  اين  تجربه  برايم  غير قابل تحمل است  .  ندارم  

 ! خواهش ميكنم  ،  عذر مي كنم .  نخوابي  ِبدان كه  وضع  مرا  بدتر كرده اي  
  محبوب خويش  را  ؛  به  ويژه  از جهت  اينكه  لباس  بي بديل عشق شكوهمند  ما در عين  اينكه  نمي توانستم

را  پس از آنهمه  خاطرات  شور انگيز  به  بر  نموده  بود  ؛  در آن حالت  ببينم  ـ چه رسد  به  اينكه در آن حالت 



 ٩٣ 

پري درين  .  د را  به  خواب زدم  لذا  لحظاتي گويا  خو.  رهايش كنم  ـ  ناگزير از اطاعت  امرش  نيز  بودم  
 :  را  حركت  دادم  و  برايش گفتم  به  بهانه اي خود.  لحظات  بيشتر  تأثر  پيدا كرد  و  اندوهگين تر  گشت  

  .   سرم  را  روي  زانوانت  بگذارم  مرا خواب  نمي برد  ؛  اجازه  ميدهي اينطور كه
 :پري با  بي حالي گفت  

 ! يك خاشه طفل  و  حاال  دو  تا كودك ؟ وويش ؛ خودم  
.   و  پس از آن  بي اختيار انگشتانش ميان  موهايم  مي گشت   سرم را گرفت و  روي  زانويش قرار داد

من  نيز  نا متعادل  شدم  و  بر خاستم  اشك هايش .   اشك  بر صورتم  افتاد    جوشان  قطرهء  دو لحظاتي  بعد  يكي
 : به سختي در آغوشش گرفتم  و گفتم  .   يا  نوشيدم    هايش ستردم روي كونه را  از 

 !پري  محبوب  و  مرشد  و  پيشواي  من 
 معضله  به  يك  كه خواهي ديد .  تنها  همين  قدر  لطف  و  قبول كن كه  تا  فردا  همه  چيز  روشن  مي شود  

و  لباس  برادرت  بوده  ، رابطه  دارد  ؛  نه  به وجود  نازنين     دليلي الي كاال  هر بنا  بر عالمت اجنبي كه  جسم  يا 
 ! او كه جورهء خودت  هست 

 !آخر ؛  عزيزم  
كس ديگر روي  مي   تو موقعيت  ديگري داشتي ؛  يادت  هست كه  از  نه ساله گي  به  بعد  از من  و از هر

 ديدار  ترا  مي بينم  و  تن شبنم گونه ات را     زمينم  كه مرد خوشبخت  روي  امروز  نيز  من  يگانه گرفتي  و  همين
 در جامعهء  مرد ساالر و  زن ستيز  ما    ؛ و  مرد  است اما  يار دبستانيي من  به  دليل اينكه   پسر .  لمس ميكنم  

 چيزي  در مغز  هركس چيزي  فرا گرفته  يا  هركس  برخاست  كرده  ؛  از و هركس  نشست   با  محدوديتي  نداشته
 .و  روانش فرو  كرده  

 و  تو  معلوم    چه  بسا  كه  او  هم  عشقي  دارد  ؛  داراي  پيوند  ها  و  مناسباتي است كه كيفيت آن  به  من
 صورت  عقايد  و   توهمات  به حدي است  كه  معشوقي  نمي تواند  عاشق خود  ؛  داشته  و   درين.  شده  نمي تواند  

 . ود  را   بي پروا  رها  كند  ثروت خ
 چنين زنان  و  دختران حتي  به  طور  پنهاني ؛  يار و  عزيز خود  را  تعويذ  و  جادو  مي   معمول است كه

 .مي دهند  قرار ...  لباس  وئ   ني چيزي  از خو د   در  وجود  وئ  ،  در كنند  و  چيزي
تو  مرا  امروز  به حد كافي ـ نه كه هزار چندان ـ  .  روشن  مي شود     لطفاً  تا  فردا  غصه نخور  ؛  همه  چيز

لطف كن ال اقل  براي  يك ساعت  .  مست  و  سرشار كرده اي  و  باز  فقط نگاه كردنت  براي  من  عالمي است  
 . باشم  بخواب  ؛  من مراقب كودك  و  مواظب  تو  نازنين  مي

 را  متحول  ساخت  ؛  به آهسته گي  و  بسيار كوتاه  لب ها  و  دهانم  را  به وضوح  اين  سخنانم  وضع  پري 
 : و گفت  بوسيد

.  خفه  مي كرد  مرا  جهان  به  يك  پنجال  وحشي  مبدل شده  بود  و   ،  تمام   جانم  بر آيد ؛  بود   مانده  كم
 !  همه چيز   آه  ؛  تو  را  داشتن  يعني  ! دادي  عزيزم  نجاتم 

 نه    من  وقت  فارغ  زياد  دارم  ؛  اگر شد  مي خوابم  و  اگر  خودت  مثل  يك  بچهء خوب  بخواب  ؛ مگر حاال
 ! بيكارم   شد  فردا  كه

وه  كه چه  .   ؛  طفلك   به  سختي ذله  شده  بود  هر دو  لحظاتي  يك  تن  شديم  و  اتفاقاً  پري  را  خواب  برد
گرچه  دست راستم  زير فشار وزن  بدنش كم كم  مور مور مي كرد و سرانجام  بي حس شد ؛ . شادماني  بودم  

  .  سازم متأثر  معهذا  به خود  تكاني  ندادم  تا  مبادا  خواب  ناز  اين  يگدانهء  عالم   را 
* 
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؛  به طور    برادر  پري  رفتم  به  اتاق مي بينم  ؛  سير   را  دبستانيي خود صبحگاهان  به  بهانه  اينكه  يار فردا 
 كه  باور كردني  نبود  و    دقيقه چنان  در آغوشم  مي فشرد  و  در حدود  سه ان  شدـادمـ منتظره  ش كامالً  غير

بسيار ابراز  تأسف  مي كرد كه  .  من  تا  جايي كه  توان  و آموخته  داشتم  به  محبت هايش  پاسخ  دادم  .  نيست  
 . مناظره  شركت  نمايد  رنتوانست  د

حين توضيحات من ؛  لحظه  به  لحظه  .   خواست جريان را  هرچه  ممكن است  با  تفصيل  برايش قصه كنم  
هيجاني  شده  مي رفت  و آه  و  افسوس  مي كرد  كه  كاشكي  بوم  اين  شركت  لعنتي  در چنان  زمان حساسي  به  

 !صدا  در  نمي آمد 
 در يكطرفه  براي كمك.  ود حكايت رب النوع  را  باور كند  و  نمي توانست  هم  باور نكند  معهذا سخت ب

 : هايش گفتم   انديشه  شدن
 ولي نمي تواني از جا تكانش   مي بيني ؛  اكنون  در جايش قرار دارد   بوته هايي كه آتش شده  بود  هم

نهايتاً  پنهان مي شود ولي آن چيز ها را كه  پس كردي دو بدهي  بااليش بوته و هر چيزي مي خواهي بيانداز ؛  
 گاو قرباني شده  ايستاده  يا خوابيده اند ؛  مي ايستند 21 و  نزديك  طويله  باره خرمن  بته ها  به  جاي  خود  است

  چون  به ايشان   مي روند  و  با  همديگر  بازي  مي كنند و  علف و كاه  مي خورند ؛  نشخوار مي كنند ؛  اما و راه
 ...مي تواني از  ميان گاو  ها  و  از ميان  تن  هر گاوي  بگذري .   بزني ؛  دستت  به  جايي  بند  نمي شود   دست

 :  پاسخ داد .  درين لحظه  تك تك  در وازه  شد 
.  صبحانه كرديم  سالم  و  تعارفات .  جوان اندگي  بزرگسال تر از يار دبستاني ام  وارد  شد  !  بيا  داخل 

 :  برادر پري  نخست  او را  به  من معرفي كرده  گفت  
خطاب  .  واج  ساخت   و انگاه  مرا  هاج و. هم  سر خورديم  و  از مزار شريف  يكجا  آمديم   تصادفاٌ  در راه  با

 : به  مرد  حاضر گفت 
 !  هستند ايشان  يازنهء محترم  و  افتخار آميز  و  همسر  يگانه خواهرم 

 : مكثي گفت   با... اين طرز معرفي  شگفتي زده  شد  و  مرد جوان  هم  از 
اينطور كه  تنها  مي !    سر  و  صدايي ؟ و  نه  پلو  و  طوئ   دايره  و  نه و  اين ؛  نه  دف !   مبارك است  
 !خوري  نوش جانت 

 :يار دبستاني ام گفت  
و  بيچاره گي  بود  ؛   اون افسانه ها  از  بي عالجي .  تغيير كرده  مي رود  ال ال خواب هستي خواب  ؛  دنيا  

 : و دهل  مي كردند  كه  دنيا  را  خبر كنند  يك  عده  دنگ
 .  چنين شد  و  چنين  نشد 

 داماد  مي شدند  حتي  تا  خانهء لحد  هم  از يگديگر   و و دل كساني كه  كويا  عروس   در حاليكه  جان 
يي  نمي  بردند  و  چه  بسا  نسبت  به  همديگر  نفرت  و  خصومت  تلخ  و سوزنده  داشتند  ؛   ناچار  مي سوختند  بو

و  مي ساختند  و  مي مردند   به  دليل آنكه  دنگ  و  دهل  شده  بود  ؛  راست  و  دروغي ،  ورد  و  خطبه اي جاري  
 . گشته  بود  

و  پوچ    بازي هاي  ابلهانه  مي كنند  ؛  به آن ه  مي شود  قلب ها ست كه حكومت ه اينك  ساخت  در دنيايي ك
را  به    خود  و  شرف و قلب  كه  اخيراً  بيحد  كثيف  هم  شده است  ؛  نه  تنها  احتياجي  نيست  بلكه  اصالً  كس  عشق 

اين الطايالت  و  .   گي  و  برده گي  نمي سپارد  اين لكه هاي  ننگين  نمي آاليد  ،  به اين زنجير هاي  ذلت  و  بنده
 . خرافات  از دنياي نوين آدمي چنانكه  شائيسته است  ؛  روبيده  مي شود 

 ! برادركم 
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به خاطر اينكه  درين  .   در دنياي نوين  كس  به  دهن كس  نمي بيند  كه  چه  مي گويد  و چه  مي پسندد  
؛  درين دنيا  همه  »  ديگر ها  چه كرده  اند و  چه  مي كنند ؟ !  باش «  ؛  »  ن چي ؟ به م«  : دنيا  كس  نمي گويد  

چرا  من  عقل  دزديده شده  و  زايل گشتهء  « ،  »  چرا  من  سرمشق  نباشم ؟ « ،  »  ؟ !چرا  نه  من « :  مي گويند 
»  !شرو  نباشم ؟ چرا  من  الهامبخش  و رهگشا  نباشم ؟چرا من  پي«  ،  »  ديگران  را  بازگشت  ندهم   و  احيا  نكنم ؟ 

 » ! خيرات را  بياوريد ! هاي «   تا  شام   در بدر  نمي دود  و  بانگ  نمي زند كه  ؛  در دنياي نوين كس  بام 
خيرات مردم  اين دنيا  توتهء  نان  و  استخواني  نيست كه  به خواري  و خفت  طرف زنده جان  بيچاره اي  

 دنيا  و  همانند هاي  پرتاپ كني  ؛  خيرات  اين مردم  همان  است كه  از همسايگان  تا  همنوعان خود  در سراسر
 !  نجات  بخشد شرايط  ايجاد كنندهء آن هاحيات  را  از احتياج  و گرسنگي  و  مرض  و   خويش  در سراسر عالم 

كوه  و كمر  را  جستجو  مي كند  تا  نيازمندي را  ـ اگر بازهم  اگر كسي  خيراتي  دارد  ؛  ده  و  دشت  و  
و چه  بسا  هم  كه  اين  پاليدن ها  و  دويدن ها  بي ثمر است  .  باشد ـ  پيدا كند  و  تن و جان خود را  سبك  نمايد  

 از دل كشيده اي ؛  در ؛  از اين  لحاظ  تنها  بانگ ها  و  مؤسسات  احتياطيي  خيريه  بر جا  مي مانند  كه آنچه  را 
 .  شود  تا روزي  ؛  در جايي ؛ آن هم  براي آفت رسيده گان حوادث  طبيعي استقاده!  آن ها  بريزي  

 : لبخند ميزند 
 ! دوست عزيز 

من آدمي ام  ؛  « : و  مذهب  و  روش  و  منش  اينست كه    عقيده  و  دين   نو  كمترين  و  ساده ترين در دنياي
 سالمترش  را  هم  دارم  ؛  پس چرا   و  شده  و  شايد  من  بهتر  هم  داده  من ه  به  ديگران  داده شده  ؛  بههمه آنچ

ـ  ! باشم  و  چرا  از جانوراني كه  اصالً  هويت شان ناپيدا ست  ـ  و  شايد  هم  ابليس  باشند }  شادي  و  بوزينه { 
من  مرجع  تقليد  او  باشم  نه خودم  مقلد  و  مرعوب  و    است  ؛  بگذار اگر كس  به  تقليد خوش.  تقليد  نمايم  

 »! مركوب  ديگري  
 ؛  با  نا باوري ؛  مانند كسي كه خواب  مي  كرده  و  غرق حيرت است جوان مهمان  دست  و  پاي خود  را گم 

 : بيند ؛ مي گويد 
 ؟!يا  ها ؟  توبه ؛  خدا  اينطور گپ از يك  تاجر  بچه  و

 : يار دبستاني ام  ميگويد 
چرا الال  ؛ آدم كه  تاجر  شد  ديگر  نبايد  عقل  و  شعور  و  خود شناسي  و  دنياشناسي داسته باشد  ،  يا  اصالً 

 آدم  باشد ؟
 ديگر  به يك  طويله  در!    كمال  است  و  تمام  ؟پول شماريدن در دنياي  تاجران  ،  در دنياي  تجارت  فقط  

 ؟!آ  و  كنجاره  پشت  كنجاره  زده  برو 
 !  ببين ؛  يار عزيزم 

 ثابت  مي كنيم  و  از  اينكه كم  و  بيش آثار حيوان را   ؛ خويشتن  به جايي رسيده ايم كه  حتي خود
 !!  همقطاران  ما  باقي مانده است  ؛  حيرت زده  مي شويم  ،  وحشت  مي كنيم  آدمگري  در ما  يا  در

  مسلمانزاده  استم  و خواسته  يا  ناخواسته  ؛  درست  يا  نادرست تعليمات اسالمي ديده ام  گرچه هنوز من
يك فيصد قرآن  را  نمي دانم  و  از كوه هاي كتاب  كه راجع  به آن  سياه شده  مشت ريگي  را  هم  زير  و  روي  

بودن خود  در ديگر دنيا  خجل  و  سر افگنده  نخواهم  شد ؛  خيال  مي كنم  از مسلمانزاده   نكرده ام  ؛  با  اينهم 
 هر   را كه  ريايي  و و سودايي دعوايي   ريشهء اسالم  را  مي گويم  ؛  اسالم   و ـ كنده  از كم  ؛  اسالم  چرا كه  كم

 . خير االمور اوسطها اسالم  اصيل  يك ارزش اصيل دارد  و آن اين است كه !   ـ  بلي  ! نمي گويم  طرف  مي بينيم
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 به دنيا  جاي و  مورد  تطبيق مي شود حتي در فرزند البته  اين يك  شعار جهاني و  بزرگ است و در هر
 !  است  حد وسط  حد ضرور ، حد حياتي  ؛   نيك ، حد.  كرد    نبايد  افراط  و  نبايد  تفريط آوردن

 :  نمي دهم  تان  سر زياد درد
  را  مي  بينم  كه  طبقه متوسط سرشت آدمي ؛    و  نيك  و  برابر  با  خير قتصاد  هم  چيز و  ا  من در جامعه

 تفريطيي  دارا   و در جهات  افراطي نبايد جامعه .  از همين  تاجر  و  تجارت  شروع شده است  و  شروع  مي شود  
 در ....   يكي ظالم  شود  و  ده ها  هزار  مظلوم  و  نادار تقسيم  شود  ؛  يكي حاكم  گردد  و  هزار ها  تا  محكوم  ،

 را  نابود  مي كند  و  آدميتفقر زياد  هم  ؛    .  كجا  كه  اين حد وسط  از ميان رفت  ؛  تباهي آغاز مي شود
 نداري ؛  اين گز و قبول .    باقي  مي ماند  و  بس حيوانيت و  وحشت   ديگر.  و  بي حساب  هم   ثروت  بي حد 

 !اين ميدان 
بنابر اين لطفاً  تاجران  و  سرمايه گذاران  و كار آفرينان  يا  در مجموع  طبقهء متوسط را صرف حيواناتي 

 !  مي يابند  و  مي خورند  و  مدفوع  مي كنند  نبين كه
 و  بايستي   اين ها  پاسداران آدميت  و فرهنگ  و علم  و هنر  و معنويت  بوده اند ،  هستند ، خواهند بود 

 !باشند  
 :  ميگويد   و مرد مهمان آهي مي كشد

 ! زخم  شمشير حق  درد  ندارد ! ما  تسليم  بادار 
تمام    ؛  در وقتش كس  نبود كه  اينطور گوش  و كلهء مرا  باز  مي كرد  ؛  در   از ما گذشته مگر افسوس كه

 !م  بود  و  دوم  كتاب  مي آمد ؛  اول معل سال  هاي  مكتب  از چيزي  كه  بدم 
 :يار دبستاني ام  ميگويد 

 :چيزي  نبوده  و گر نه  كتاب  هم  چندان  معلم  و   احتماالً آن 
 درس معلم ار بود  زمزمهء  محبتي     جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را 

 : ميگويم   و  مي خيزم   بر من
 !دوي تان  ؛ شاد  باشيد  به  اجازهء هر. ه  مكتب  بروم   كه  بايد  ب  پاي ؛  حاال  منم  همان طفل گريز

 
 
 
 

  ؛98 زينهء
 :در آنسوي  پرده  هاي  تكبر  و  تقدس  

 
روز ششم  والدت كودك  ؛  روز عطفي  در سير خوشبختيي آنچنان  بي مثال و غبطه  بر انگيز  من و  پري  

 پري  را  كشف كنم كه  به  دليل آن  اس  يا  پيكر  برادر در سحرگاه  مؤفق نمي شوم  راز موجود  در لب من.  است 
اتفاقاً  برادر پري  ناگزير  مي شود  تمام روز را  .  جادوگر محافظ كودك ؛ آنچنان  سر و صدايي  به راه  انداخت  

 آهسته آهسته و  پري  معضله الينحل مي ماند  در نتيجه.   بپردازد   از منزل  بيرون  برود  و  به  امور نسبتي اش
 .  ميدهد  دست  كرده  بودم  از   فراهم من  تصادفاً  برايش كه   و آرامشي را  قرار
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 ديدار  فعلهء زياد  گويا  به  و   عمله  درشن  و و  درين جريان خانم حاكم  منطقه  با كش و فش  و  فيشن 
فوق العاده اي  نسبت  به  او   زت  و  حرمت و  ديگر كسانش  ناگزير  ع پري  مادر .  نوزاد شگفتي آور  مي آيد  

 . وئ  را  با  گارد  تشريفاتش  به  اتاق  پري  مي آورند  مچبوراً انجام  هم   دارند  و  سر ابراز  مي
 مي   از خود  بيرون دادن هولناكي  هاي   است  كه جادوگر محافظ گودگ  صدا  هنوز خانم حاكم  در دهليز

 پري  مادر.  و صدا ها را جويا  مي گردند    دچار خوف  مي شوند  و  علت  سر  د  بي بي  نيز خو  جائيكه گيرد  تا
 مقابل رهنمايي    پري ؛  در اتاق را  به  مهمان عاليقدر  بيان  مي دارد  و  ايشان را  به  عوض اتاق ناگزير حقيقت 

 :ويد گنموده  مي
 هر  ما  شك  نداريم كه  بي بي صاحبه  از.  دست  ما  نيست  اين  چيز  و  حكمت آن  در .   بسيار ببخشيد  

 فرياد  مي   محافظ چنين  به منتها  شايد  درين  همراهان چيز هايي  هست كه جادو گر ؛   منزه  اند  جهت  پاك و
 . ديدار كودك  بگذريد  تا  در آينده  قسمت چه  باشد    بار  از  خير لطفاً  اين.  آيد  

 ...را  ببينند   وسيله جادويي كجاست  ؛  ايشان ضرور  بايد آن   كه  اين بي صاحبه  مي فرمايند اما  بي 
مي شوند  جادو گر را  به  محضر  پري  و  باالخره  پري  ناگزير   خانم  ؛  مادر   حد از  اصرار  بيش   در اثر
مي شود  و  موجود آدم  ول خود  بزرگتر درين موقع صفحهء جادوگر ده  برابر از جسامت معم.  ايشان  ببرند  

 .   نشان  ميدهد  كه  شش  پا  و  سه ماتحت  دارد پور نوگرافيكنمايي  را  در  صحنه هاي قبيح  
 با يك  ماتحتش  حاكم  منطقه  مصروف  است  ،  با  ما تحت  ديگرش  ناظر حاكم  و  با  ماتحت  سومش  شخص 

ي  ابزار جنسيي  سياه  و  دراز  كه  گاه  انجام آن  از دهن اين  موجود  نيز  بيرون  جسيم  و  كريه المنظر  ولي  دارا
 . مي آيد 

ولي  .  بي بي  بر جادو گر  و  مناظر كريهي كه  توليد كرده است  خشمگين  مي شود  و آنرا  به  لگد  ميزند  
شده  بود ؛  از تنش جدا و  به  محل  هدف  دراز    بي بي كه  به  سوي جادو گر جادو گر ؛  همان  پاي به عوض 

 . مي افتد   منزل حاجي اول  بي بي  خون چكان  و  ناقص العضو  در.  گيري  شده  اصابت  مي نمايد  
 ! در آيد ؟ به راستي  اكنون كي  مي تواند  از  عهدهء  چنين  مصيبتي  به

از خود  بيرون داده  مي رود ؛  پري  ناگزير  ير هاي  تحمل ناپذ  حال آواز  عين در  از آنجا  كه  جادو گر 
 !مي شود آنرا  به  حدي  از صحنه  دور كند كه آواز ها  بخوابد 

* 
 :كوچكترين خدمتگار منزل حاجي اول  به  طور ناگهاني  نفس زنان  در دار الوكاله  مي آيد  و  ميگويد 

 !   شما  بيائيد كه در خانه  يك حادثه شده   حاجي صاحب  و ال اليم  ؛ هيچكدام  را  پيدا  نكردم  ؛ 
با  دلهره  و  اضطرابي كه  در عمرم  تجربه  نكرده ام  راهيي خانهء پري  مي شوم  و  از  فرط  ترس  و  

پري ؛   از سايرين چيزي  نمي دانم  ولي .   مي يابم   نگراني ؛  او ،  مادرش  و  سايرين را  دم  دروازهء حويلي
 . رخ  را  از دست  داده  و هم گوشت  و  پوست را  ريي  سابق نيست  ؛   هم رنگ  و پ ديگر آن

در چنين حاالت  مگر كسي  جز  .   مي شوم   هراسان حادثه را مختصراً شرح  مي دهند ؛  من از آنان  بيشتر 
 ! مشوره  نسبتاً  درست  به  ما  بدهد ؟ مي تواند  حتي  يك قاضي ستيز 

 به سواريي  بايسكيل او آمده ام  و ازين لحاظ  به سرعت مؤفق مي شوم  خودم  را به  وئ   تصادفاً  من 
 : وقتي  وضع  را  تشريح مي كنم  ؛  ميگويد .  برسانم  

در حاليكه  جادو گر عمليه  را  تكراراً  بنماياند  ؛ راه حل  قضيه را  پيدا خواهد كرد  و حاكم  را  مجبور 
 .كند   گم و گور   و ببرد*  اتهء خود را  ساخت كه  لك خواهد
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جاد گر  تمامي  صحنه .   ناگزير گادي  مي گيريم  ،  هر دو  به  منزل  مي آئيم  و جادو گر  را  تست  ميكنيم  
قاضي  با گفتن اينكه  فقط  .  ها را  به  شمول  لگد زدن  به خودش  و كنده شدن  يك  پاي خانم  نشان  ميدهد  

 را  محافظت كنيد  ؛  مي رود  تا  شخصاً حاكم  را  در  جريان قرار  داده  و  راه حل معضله را  با  او  در جادو گر 
   .ميان گذارد 

اكنون  تمام  مساعيي  من  وقف آن  است كه  پري  را  دلداري  دهم  ؛  زياد  مي تپم  ولي كمتر  حاصلم  مي 
 ؛  باز هم  چون مسأله  بر  سر  جان  و  جانانه است  ،  لهذا  واپسين  گر چه  خود  را  مجاز  نمي دانم .  شود  

اطمينان را  به  پري  مي دهم  كه  احياناً  اگر  مشكل  مان  بيشتر  شود  بر  نئ  جادويي  مي دمم  و  از  رب النوع  
 .مدد  مي طلبم 

خوشبختانه  امروز  پيشتر از اين  .  همين  اطمينان  باعث  مي شود  كه  او  باالي گهوارهء كودك  برود 
 !رويداد ها  ؛ كودك را  به گهواره  بسته اند 

 : جيپ  مواصلت  ميكند  و  ميگويد   دو  موتر حاكم  با  چند زن  و  مرد  در
  زخمي كجاست  ؟

ساختن لته ها  و  پخته هايي را كه  اعضاي  فاميل  براي  متوقف  .    به  محل حادثه رهنمايي مي شود  
نخست مقداري آب  جوشانده  بر زخم  مي پاشند  و  بعد .   مي كنند   خونريزيي خانم  بر زخم  بسته اند  ؛  دور

  بوده است  و  در  روغنداغپسان ها  ميدانم كه  اين  شئ .  چيزي  برآن  مي ريزند  كه گوشت  را  بريان  مي كند  
ت  طبي  محروم  است  ؛  يگانه  طريقه  بستن خونريزي اي چنين دامنه خطه  ايكه  از  هر گونه  خدمات  و  امكانا

 . دار  همين است  و  بس  
جمع آوري كرده  و  همه  گان  با  تمبه تيله  به  موتر ها  باال    ژنده ها  را  به  دقت  تمام  خون ها  و كثافات  و

 !مي شوند  و  ديگر كس  به عقب خود  نيز  نمي بيند 
 ولي نازنين من  پري  نه  تنها  در ظاهر  به  طرز  بيسابقه    كنم كه بالي آمده  از ميان رفته است ؛باور مي

 . را خورده  مي رود   خود پژمرده  شده  بلكه  از  درون  نيز
در   خانم حاكم  ؛  باز هم  معضله  و  مصيبت  از   او  بيشتر  در مي يابم كه  پس از كنجكاوي هاي  بسيار

يشهء برادر خود  است  و  اين حادثه  و  نمايشات  و  سر  و صدا هاي جادو گر ؛  قضيهء برادر را  برايش چندين  اند
 . مرتبه  بر جسته تر كرده است 

وقتي  براي  تسكين درد  و  تزئيد حوصله مندي اش ؛  بر داليل  و  براهين خود افزوده  مي روم  بي طاقت 
 :ويد مي گ مي شود  و آخر االمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .داده است » بوف كور « اين نامي است كه  صادق هدايت  به  قهرمان  شاهكار عجيب خويش (*) 

 الزم  به تذكر مي باشد كه  طبيب رواني محترم اسماعيل شيوا حضرتي روزي حين معاينه  و معالجه ام  از 
 ... صداق هدايت  را خوانده اي ؟  » يوف كور« : من پرسيد كه 

ثروت هاي معنوي گرانبها  و  به :  خوانده بودم  ولي در همان حال كه ما  مردم ؛  اين بدبختي را داريم  
نيمه سطح عالم  بزرگ  را كه  از آنِ ماست ؛  به هيچ  ميگيريم ـ ولي حاضريم كثافت  مدفوع  چند  مغاره نشين  

 !را  هئ  پرستيده  برويم ـ  به آن توجه شاياني نكرده بودم  هزاران سال پيش  بشر
 پرسش مزبور كه هدفمندانه  و تكاندهنده  بود ، مرا دو باره  به خوانش اين رومان  و  به انديشيدن 
پيرامون صادق هدايت و فضا  و فرهنگ  و  روان اجتماعي كه صادق هدايت را  در هم پيچيده  بود ؛  وادار 

 !ه ژرفش خويشتن شناسي  و  جهانشناسي ام اثر نيرومند تري بر جا گذاشت ساخت  و  ب
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طاقت ديدن  .  اگر اين جادوگر ؛ برادر  يكدانهء  مرا  چنين  بي عزت  و  بي حيثيت  كند  ؛  من مي ميرم  
من است  ؛  پارهء  آخر او  تنها  برادرم  نيست  ؛  مؤنس  و  غمگسار جاويدانهء  . چنين حال  و  روزي  را  ندارم  

 . قلب  و  جگر  من  است  ؛  زنده گي  و  عزت  و آبروي  من است 
 !  را  به  فغان آورد  و  پينه اي  باشد كه جادو گر  لكه   وجود  نازنين  او  چنين چرا  بايد  در

رم  را  تفتيش من چطور  براد.  كاشكي  حد اقل حادثهء  امروز  رخ  نمي داد  .  نمي گويد   جادوگر دروغ
ديدن  و  شنيدنش چون  خانم حاكم  عصباني  شود  و  دست  به عكس العمل  بزند     كه او  از  كنم  ؛  اگر چيزي  باشد

 .    بر  سر كنم   باليي  گرفتار آيد  ؛  چه خاكي چنين  و  به 
 من  و  مرا  به  تو ؛  همو  بخشيده  تو را  به .  ميداني  بعضي حقيقت  ها را  قبول كردن  تقريباً  ناممكن است  

 حاال  نمي توانم  سخن ها  و جدل   !اول ها  تمام  فاميل  يكطرف  بود  و  او  يك  طرف  .  و  همو  رسانيده است  
 . هاي  عجيب  و  حيرت انگيزش  را  قصه  كنم  

  ما  اينك  اين روز گار  را  پدرم  تنها  پس از آن خواب  سخت  و  تكان دهنده اش ؛  دگرگون شد و  اال
 .  راه  و  چارهء  ديگري  برايمان  پيدا  مي كرد    و  يا  اينكه  ناگزير  برادرم  نداشتيم 

 ! و  پيدا  هم  ميكرد 
 !  به جثهء كوچك  او  نبين ؛  او آدم  بسيار  بزرگ است 

 :ميگويم 
 برابرش  بسيار خورد    همين  اين صبح  ؛ خودم  را  در بلكه  نه  تنها  درين سخن  تو  شك  ندارم !   پري جان 

 را  من  برايت  حل  مي كنم  ولو كه  درين  جهت  سرم  نيز   اين معضله.  لطفاً  زياد  غصه  نكن  .   يافتم   و  كوچك
 .برود  

اندك اندك   .  لحظاتي  بعد  حاجي  اول  همراه  با  قاضي ستيز  و  سپس  برادر  پري  به  منزل  مي آيند 
مرا  به  مهمانسرا  مي طلبند   تا  شايد  گزارشات را  مفصلتر  و  .  حكايات  حيرت انگيز  امروز  باال  مي گيرد  

 :يك دلم  ميگويد .  منظمتر  بيان كنم  
 !  نهايتاً  زمينهء رفع  و  دفع  انديشه هاي عذاب دهندهء محبوبت را  پيدا كن   ؛  برو

 : ميگويد   دلم   و  يك
 ! براي حاال  پري  را  تنها  نگذار .    معذرت  بخواه    ؛ نرو

 :سر انجام  خود  پري  ارشادم  ميكند 
  شيشهء   يك ما  در   ؛ آب زنده كانيي   ؛  مگر  بي نهايت  محتاط  باش   برو  ببين ؛  چه كرده  مي تواني

 !شكست  شيشه خواهد دارد  و  به  اندك  بي احتياطي  اين  قرار  نازك 
 در حاجي اول  يك  امتزاج  عجيب  و   به ويژه.    و  به  پرسش ها  شمرده شمرده  پاسخ  ميدهم   مي روم

 .  مي يابم   و  شادماني  را  در  وصف ناشدنيي حيرت  و  غرور 
  :  سر انجام  ميگويد

 ! بروي  راهت  است  ؛  مي تواني كسي چشم  در !  بچهء ُگلم 
 : ؛  همراهم  از مهانسرا  بيرون  مي شود  و  مرا  در اتاق خودش  مي برد  و  مي پرسد  ادر پريبر

 : پري  مي شنيدم  از همين جادو گر  بود ؟  ميگويم    اتاق آن صدا ها  كه  ديشب  هنگام آمدنم  در
 : چرا  اين  پرسش را  مي كني ؟ ميگويد 

 : ميگويم !  نيست ؟ نداده  ؛ وحشتناك  هم  روي خوش نشان  اي  به  منخير ؛  چه را  بپرسم  ؛  چنين معجزه 
 !يار دبستاني  و  پيش دبستاني ام  !  عزيز دلم 
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لطفاً حاال  تو خودت را  نخور ؛  از سفر آمده  بودي ؛  احتماالً  در جيب ها  يا  الي كااليت  چيزي  بود كه  
.  در  بدنت  بوده  باشد   حتي ممكن است  تعويذي   .  ودك  مجاز  نيست و  سايه انداختن آن  بر ك ديدن  و  شنيدن

 .  حرفي  عكس العمل  نشان  ميدهد    كلمهء  ناباب  دو  يك  برابر حتي  در اين  وسيلهء جادو گر 
 :  با  تشويش  و  اضطراب  و  حتي  ترس  ميگويد  

 : ميگويم .  ي گذاشتيد  ؛  كنار كودك  بروم  وظيفهء خود را  اجرا  نكرديد  ؛  نبايد  مرا  م شما 
 ما  ؛  ترا ـ آن هم  پس از چنين سفر ناگهاني ـ  مي توانستيم  با  منع  و  اكراه   مگر.  درست  مي فرمايي  

 داند  و  ما را خواهد   مي را  ما  نيرويي كه  پشت  سر اين كودك  هست  ؛  عذر  احتماالً  هر .  استقبال  كنيم  
باال ست  ؛  از چنين  موارد كوچك  متأثر   باور دارم  كه  نيروي  دفاعي  و  مقاومتي كودك  هم  بسيار .  بخشود  

 .نخواهد  شد 
 :  زانويم گذاشته  ميگويد   بر   نيشند  و  سر مي  من  بر مي خيزد  ؛  متصل

كه  در   امتحانيست  ه  منزل  بيايم  ؛  اين چه نبايد  ب چيست ؟  تا زماني كه  من  پاك  نشوم  ؛ حتي چاره  حاال 
 !رفته  ام  ؟ گبرابرش  قرار 

 : ميگويم !    نمايم ك آيا  من  پاك خواهم  شد  و  اگر  پاك  نشوم   تا  ابد  بايد  شما را  تر
 ! عزيز من ؛  جان من 

 رساندي  و  باالخره     را  به  هم و  پري چرا  اينقدر  به خودت  سخت  مي گيري  مگر  اين  تو  نيستي كه  من
لطف  .    تو  نبودي ؛  هيچ كدام  اينها  نبود  اگر . سعادتي  شده ايم   و  پري اليق چنين ست كه  من  از فيض  سر تو

من  وسيلهء جادو گر را  همين جا  .  كن ؛  فقط  حوصله داشته  باش  و  به  من اجازه  بده  اين مشكل را حل كنم  
اگر  بي نهايت  مشكل  بود  و  مجبور شديم  من  بخت آنرا  . بگذار ؛  هرچه  هست قضيه روشن شود  .  رم  مي آو

 ! اما  اطمينان  دارم  كه  گپ  به آن جا  ها  نمي كشد .  دارم  كه  از  رب النوع  زمان طالب  كمك  شوم  
 :طفلك  بيحد  ترسيده  و  ميگويد  

طهارت  بكنم  و  اتاقم  را  تا  جايي كه عقلم  كار  مي كند ؛   من  يك  غسل  و  .  خير ؛  شما كمي صبر كنيد 
 !حاال رسوايي  از حد  نگذرد  .  تفتيش نمايم  

 دكمه اي  مي تواند  توسط  جادو گر  صداي و  ؛  پري كشف كرده است كه  سر  همين  امروز    چون تصادفاً 
 :  ميگويم كم  و  زياد  و  حتي خاموش شود  ؛ 

   و  صداي جادو گر من  سر.   اتاق خود را  ذله  نكن   براي  تفحص  به  غسل  و طهارتت  كاري  ندارم  مگر 
فقط  اگر  به  .   مي كنم  و  د ر سكوت  ؛  مشكل را  جستجو  مي كنيم  ؛  بي درد  سر  پيدا  مي شود    خاموش را

 : ميگويد .   دارد    حل  ها  راه باش  ؛  همه  دشواري  حقيقت  تلخي  بر خورديم  حوصله  داشته
 !ست  لطف كنيد  و  اال خواهم  مرد  ؛  تحمل  چنين  بار سنگيني  به راستي  از  توان آدمي  باال ؛ خير 

پري  هنوز  در حمام  است ولي  با كمال شگفتي  در  مي يابم  كه  برادر .   جادو گر را  مي آورم   مي روم  و
 ي هاي  چيز  ؛ مي آيد اتاق  دبستاني ام  درون  مگر  به  مجرد آنكه  يار .   سراپاي  اتاق  هيچ  معضله اي  نيست  در

 !  تن  بدر كن  ميگويم  بنشين  و  پيراهنت را  از.  در صفحهء نمايشگر  پيدا شدن  مي گيرد  
  .  ميكند طفلك  اطاعت 

 ؛  مي گيرد   قرار  وقتي جادو گر روي شانه  چپش.  س  مي كنم   لم از پاي  تا  سرش را  توسط جادو گر
  و شهر ها   و  بستن هاي فجيع  ، آتش زدن  و چپاول  ،  كشتن ها چندين قرن حوادث خونين تاريخي ،  غارت 

 به  نيست    سر و  تاراج  ، و خراج  اسيران  ،  باج   فروختن كردن  و  مسخ  و  مثله  و  اسير  و روستا ها  ،  برده 
شمشيره آدم كشتن ها  و    ،  دو  وقت  دستگاه حاكم  خادم  دم  و و آنهم  چه بسا زنان  بزرگ   و  كردن  مردان
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 حالت  هم آمده  مي رود  و خوشبختانه   سر  پشت... سال   خورد و دختر  و كودك  جنسيي فجيع  بر زن  تجاوزات
تاب  و توان  و .  دبستاني ام  ديده  نمي تواند   تحمل ناپذير حوادث  را  يار   و  طاقت سوز   اين سير   كه طوريست

 ويژه   به اتاق پري در محل  بگويم  ؛  جادو گر را  كف  مي دهم  و  بدون اينكه  بتوانم  سخني حتي شعورم  را  از
ياراي  سخن .   و  پريشانتر  مي شود  متاسفانه  پري  اضطرابم  را  مي بيند .   قايم  ميكنم    مي گردانم  و  بر اش

 .منتها  واپس در اتاق  يار دبستاني  بر  ميگردم .  گفتن  با  او  را  نيز  ندارم  
 :مي پرسد 

  يافتيد ؟ چيزي
 : ميگويم 
 ! ولي اجازه  بده  نفس تازه  كنم    بلي ؛
درد هاي طاقت   تحمل چه  تي  و  با مصارفا هايي ،  با چه چه اميد با   مخلص   و  ؛  بچهء مؤمن بيچاره

نام  سكندر  و  چنگيز  و آتيال  و  بربر  نيست  ،  نام  تيمور .  فرسايي نامي  را  بر  شانه اش خالكوبي كرده  است  
لنگ  و  عالؤ الدين جهانسوز  نيست  ؛  نام  پادشاهان  و  پاپ هاي  بيداد گري كه  در سراسر جهان  و  سراسر تاريخ  

 و  پليدي ها زير آن    فجايع  و جنايات يك نام  منتها  درجه  مقدس  است كه آنهمه.  خته  شده اند  ؛  نيست  شنا
 .... ! گرفته  انجام

  مي توان  اعالم  داشت ؟  چطور  را حقيقتي چنين 
  داغ  نم كهمي ك  يار دبستاني ؛  حالي   و احتياج  به  مجبوريت  از روي نهايت  فقط با  اشاره ـ آنهم

خالكوبي شده را  از روي شانه اش  بردارد  ؛  ولي ديگر  همه  تصميم  ميگيريم  كه راز هاي  بيرون آمده  از 
 ! فقط  به  مقصد  محافظت كودك  مد نظر خواهيم گرفت  و  بس   گفت  و  احدي  نخواهيم  را  به جادوگر

  مي كند  و  با  سر  هم كردن  بهانه هايي عازم  هندوستان  پري  با  سرشته  ايكه  اتخاذ بعد  برادر روز  دو 
 بهانه ها  و   ولي.   دو  اين حقيقت  مافوق  طاقت  برداشت  را  از  همه  پنهان  نگهداشته ايم   ما  هر.  مي شود  

 . است  را  اقناع  نكرده صحنه سازي هاي  ما  پري 
هايي در زير چشمان  چروك   و  ؛ چين ن منزل را  ترك  نموده هندوستا  عزم  به  برادر ؛   فرداي آنروز كه

 17 تهء  موي مشكين شقيقه هاي اين دختر  قسمت هايي از  مي يابم كه   ميشوم  در  دفيقتر  مي يابم  و چون پري
 ! است  ه سپيدي گرائيده  ب  نيز ساله

 
 
 
 
 
 

  ؛99 زينهء
 :» ! مادرِ آدميت  فردا  « با  مادرِ 

 
 هفت روزه گيي  و  ما  نتوانستيم  هفت روزه گيي مناظره   داشت  ؛  پري و حال بدي كه كامي   تلخ لت ع به

 مي  تالش هرچه .   غير قابل  تحمل  بود   برايم وضع  پري.  كودك را  برازنده گي  ببخشيم  و  بزرگداشت  نمائيم  
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 تدبيري   االمر آخر. مي شد   بدتر  مرهم  گذارم  نتيجه را    روحش  هاي  بكوشم  و  زخم  دردش كردم  به  مداواي
 .خاطرم  رسيد  به 

 9 و  بخصوص  يكطرف  ديوار اتاق  او  را  كه   بود  پري  و  بالكن هاي آن  يگ گلخانهء  بينظير  اتاق  گرچه
معهذا پنداشتم  سير و  هميشه پر آب  ؛  پوشانيده بود  ؛    تيرهء سبز  نوعي گلبرگ   داشت  ؛  مساحت  متر4در 

 معيني  از حالت  تجرد    مباحث  گيرد  ـ  تا صورت درآنجا   قرار بود  نيمهء مناظره   باغي كه  در  به ويژه گلگشتي
لذا  باغبان  مربوط را  يافته  و  .  بود   پري خواهد   ـ  مطلوب بدر آمده  با  طبيعت زنده  پيوند  مستقيم  پيدا نمايد

 .  ما  مي  بود   و كمال  در اختيار  روزيكه  باغ  تمام  .  را  با  او  تعيين  نمودم   موعود  روز
اتفاقاً  پري ؛  هر طوري  بود  ؛  اين پيشنهاد را  پذيرفت  و  به مادرش  سپرد كه  سرشتهء آب و  نان را  در 

 وقايوي جهت حفاظت  حد اعالي  تدابير ت  مراعا و  ؛  براي احتياط  دوري  نبود همانجا  بگيرد ؛  با  اينكه راه 
و  مشجر  بود   باغ  همچنان  سبز .   او  گادي آماده  ساختم  و  سحرگاهان  عازم   باغ  شديم   گهوارهء  و  كودك

 .ولي حوض آن آب  نداشت 
ا  اينكه   روز اخير ؛  ب طئ  چهارده.    بود    رضائيت بخش  و  بلكه  پر كيف  هرحال  سايهء درختان به

  كه كودك  رشد  چرا  هم  پاهايش درازي  مي كرد  ؛ بارهابي  گهواره كودك را  از  نو  ساخته  بودند  معهذا  باز
 .  داشت  و غير قابل  پيشبيني غير عادي 

حساسي  مواظبت  شوند  و  از امكانات  تغذيه و  رسيده »  جادو گر« آيا  تمام كودكان آدمي كه  با  چنان 
كامل  به حوايج  شان  بهره مند گردند  ؛  چنين  رسشي نخواهند  داشت  و  سالي را  در ماهي  پشت  سر  گي 

 نخواهند  گذاشت ؟
  كُند  رشد  و  رسش دارند ؟ ديگر  سير  راستي كودكان آدميان  ؛  چرا  نظر  به  همهء جانوران 
 .  بود  مرز ناممكن  دشوار  و  درست  به آن ها  تا   طرح  چنين  پرسش ها  آسان  ولي  يافتن  پاسخ  دقيق  

دست  نداد  و  مدتي  هم  در زير سايهء  بيد ها    تمام  راه  انتقال  به  باغ  حالت  خواب خود را  از  كودك  در
پشه خانهء كوچك  يگ   هايش را  تبديل  نمود  و  زير  بيدار شد  ؛  پري او  را  باز كرد  ؛ كاال بود  ؛  وقتي در خواب 

 . آزادش گذاشت  تا  دست و  پا  زند و  بازي كند 

و  پري  نگران  شديم    حدي  تداوم  بخشيد كه  من   داد  و  اين خنده  را  به كودك  ناكهان خندهء قاه قاه سر
 و كسب  اطمينان او   پري جهت  معاينه.   وجود  نياورده  باشد    كه  تبديل مكان  مسأله اي  برايش  به و  پنداشتيم

و  همينكه منظره اي   كودك  هر لحظه  به  جانبي  مي نگريست. و آنسو گشتاند   را  به آغوش گرفت  و  اين سو 
 دريافتيم  كه  او  شادمان است  و  خود را  در آغوش  بازترِ  خالصه.  خوشش  مي آمد  ؛  باز خنده  مي كرد  

 .  حس ميكند طبيعت  به  مراتب راحت  و  شادمان
كودك   با  هر دويمان   دو ساعت  بعد كه   وااليي  بر جا  نهاد  ؛  تقريباً  اثر  ما  نيز  كودك  بر  هيجانات اين

بوديم  ؛  پري كم  و  بيش  بدن او  را  شست و  شو  داد ،  پودر و عطري  بر آن پاشيد  و  بعد در  شاد و مشغول 
  .گهواره اش  بست  و كودك خوابيد

مي خوابيديم  ولي  پري   هم   شب قبلي كه  با 14شب گذشته  من  و  پري  ؛  شب استنثايي داشتيم  و  خالف 
هم  سعي كردم  تا  هر چه  مي توانم   من .  نبود  ؛  امشب  حال  و  هواي خوبي  پيدا كرده  بود   مجسمه اي  بيش 

چه  »  دست دعا ساختن كف پاي بلورين «  كه  از  ار  يادم آمد و كن  گرماگرم  بوس حتي در.  برايش محبت  بدهم  
رويم  مي ماليدم  احساس  حيني كه  كف  پاهايش  را  بر . لذتي  مي برد  و  در نتيجه  همين  كار  را  هم كردم  

د  و  به  كر در ميان  ران هاي خود  احاطه ام.  را  منتفي كند   ش استثناء دارد ؛   كردم كه  پري آماده گي
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و    لحظاتي كه  نزديك  بود  دست  از  پا  خطا  كنم   به  پهلو  چرخيد  و  ناز  گرفت  ولي  پس  از خويشتن  فشردنم 
 : نوازش زيادم  داد  و گفت 

زن طوري  . كنم     واسوختت   بار اينجا  ها  بكشانم  و من حق  ندارم  تو  را  هر.  اينطور  درست  نيست !  نه 
ي آفريده  شده  و حد اقل من  طور ديگري آفريده  شده ام  ؛  من تا  اينجا  اشباع  و  ارضا  مي شوم  در ديگر

 . حاليكه  تو  تازه آتش  مي گيري  
 !  عزيزم 

 همين خاطر دلم  مي   مريض خواهي  شد  و  به اينطور.   ضايع  شود   من  يك  تدبير  ميكنم  ؛  نبايد  حق  تو
بسيار  ببخشي ؛  !  نه  ؛  عزيزم  .   مي بود    دو  بار  يكي اما  كاشكي كار.  كنم   قل  يك  بار  سيرابت خواست  حد ا

  .  راه  مي مانم  من  از   نكن  مرا  تا آنجا  ها  بكشاني  ؛  همه  چيز  خراب  مي شود  و نمي توانم  و  تو  هم  سعي
 سه  شب  ديگر  در خانهء   امشب  هم  مرا  ببخش  و  سعي كن  دو ط  هميناما  حق  تو  را  تأمين خواهم  كرد  ؛  فق

 !!  ؛  اينجا كه  ديگر  پرهيز  ممكن  نيست  خود  تان  باشي
 .  خبر هاي خوبي  برايت خواهم  داشت  درست  شب جمعه  بيا  و

* 
 : با  اشاره   به  حوض گفت .  اينك  پري  فارغبال آمد  و  كنارم  نشست  

.  ) 74 – 72زينهء (  ها  كجا  شدند  هاي  بقه  و  تخمك   و چوچه ها آن  همه  بقه ها! يدي  عزيز  دلم د
 شرط زنده گي  براي  ما   ميدانيم كه   الاقل   بقه  نيستم چه  هستيم  ما  هر  استند ولي  ،  بقه ها خوب ؛  بقه ها

 ! ولد  بپردازيم   و  دريا  و جويباري  به  زاد نار ك  يا  بداريم  و  ؛ آب  تأمين   در حوض هاينست ك
 !  و  ايمان  پري   ؛  جان ببخشي

   هايي كه  شب  برايت گفتم  در خاطرم   تمام  چيز   .  ميگويم   ؛  من خودم  را   بد  نكني گپ  مرا  تعبير
 ولي كور كورانه   كس  نمي داند ه اش را ما  تمام  رسوم  و عنعنات  را كه  معنا  و  هدف  و  سابقه  و آيند.  هست  

 جوي  نگرفته    كنون  حتي  به   مي كنند  تا را  جهت آن  برباد  ندار خود  و  را  برايش  مي ُكشند  و  دار   خود همه
 بلكه  به حساب  من  اينك  نزديك  به  يكماه  مي شود  كه  من  و  تو  نه  تنها  نامزد  و  خاطر خواه  هم .  ايم  

 .همخانه  و  همبستر  هميم 
 گرفته ام  ولي  ميدانم كه    مي خواهد  بكيرد ؛  از  تو مرد  مي تواند  و  يك   زن  از را كه  تمام  لذاتي  من

معلوم    خوب جلوگيري  از  بارداري   راه  من  خوشبختانه  براي .كرده ام    تر حق  ترا  ضايع  نيم  و  بلكه  اضافه
   رخنه باز نشود  اصالً در حال حاضر اما  نمي شود  ؛  همان  بهتر كه.  را  هم  دارم     ابزار هاي  مطمئينش است  و

اما  باز  هم  ميگويم  كه  من حق  ندارم  شيره  و .  ؛  باز آدم  عادت  ميكند  و  همان است كه راه  كج  مي شود  
 .  را  برايت  ندهم  را  بگيرم  و  در مقابل كام  الزم  شربت  تو

.  داشته  باشند    يك  زن  از  اند ؛  بيش   مجاز كرده  مردان را ميداني ؛ آنقدر ها  هم  بيمورد  نيست كه
 . كند   جبران  كاستيي  مرا  مي افزايم  كه  خودم   بر ولي  چيزي   رها  مي كنم    را تصور  نكني  من  تو

 ! ؛  بلي   رابطه  به  مسايل جنسي   ؛  در  خواهد كرد ما  تفاوت حبت  در آنصورت  م  شايد  تصور كني كه
فرزند آيندهء  تو    تو  را  اطفا  ميكند  و  احتماالً  مادر   تو  مي خواهم كه  با آنكس كه شهوات من خودم  از

 كسي را  برايت  در  نظر  رفتار كني  و  نميتواني  هم  رفتار كني  ؛ مخصوصاً  كهوسيلهمي شود  ؛  نبايد  منحيث  
 .  خودم    چند  برابر  بهتر  از  نظر  اين   ؛  از گرفته ام

 ؟!و  ناكس  نمي دهم  من تو  را كه  به  هر كس !   عزيزم  
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من  و  تو  .  ولي  در محبت آرماني  و علمي  و  اشراقي و  عرفاني  و معرفتيي ما  افزوده خواهد شد  
.  رفت    فراتر خواهيم  و صرفاً  يك غريزه  فراتر  اهيم خوابيد  و  در عين حال  از حيطهء يك بستر خو  در  همچنان

اگر !  تكليف كند   ما  تعيين   غريزه  براي  تكليف  اين غريزه را ما  تعيين خواهيم كرد  و  نخواهيم  گذاشت كه  اين
 .وده  خواهد  شد  گش  در مقابل آدميزاده گان  نوي  شديم  ميداني كه راه پيروز

 فكرم  از  ناحيهء  برادرم  سخت  پريشان  است  هاي  مربوط  هم  انديشيده ام  ؛  ببخش كه  من  به  قرار داد 
 ! را آماده  مي كردم  و  اال  همه چيز 

ا و  تو  بايد  بداني  امشب  و  اين ساعت كج.   باشند     بايد  همه حدود  تثبيت  شده  داشته اين رابطه  ها
 !   چه  وقت  در اختيار خواهيم  داشت  تو  را   بايد  بدانيم كه   و  ديگري  هم  خواهي بود  و  من باكي

  :   گفتم  و دويدم   صحبت پري  ميان
 ! نفسم 
گفت  ؛  اما  تمنا  مي كنم  از    سخن خواهم   سرا  پا گوش  هستم  و  در  پايان  من  فقط موارد ديگر  در 
من  ـ  نگراني  نداشته باشي ؛  آخر چقدر    و  پيش دبستاني خود   دبستاني اين يار نازنين ـ   برادرت رهگذر 

در تنش  هست  ؛  به  ويژه  در هندوستان  برداشتن آن  اشكالي  »  بخار« برايت  بگويم  ؛ چيزي  به  اندازهء  يك 
 .  ما  خواهد  بود  با   خير  همين  جا    به امروز  يا  فردا داشته اند  و    كنون آنرا  بر احتماالً  تا.  ندارد  

 : كش  مي كند  و  ميگويد  پري  طبق عادت  لذت بخش  قديم  گوش  مرا 
 حسن  نيت  به  من  است  ؛  از   هدف  تان  درين كار شما  بيهوده  تالش  مي كنيد  مرا  فريب  دهيد ؛ چون

صاً  تو  همتن  و  همنفس من  قادر نيستي  حقيقت را  از من  پنهان  داري  ؛  چرا كه مگر  مخصو.  آن  بدم  نمي آيد  
 مي دانم   من .   حتي  تار تار موي  سرت  با  من  سخن  مي گويند. بينم  و  نمي چوشم   من  تنها  زبان  تو  را  نمي 

هم   ل  سرسري  و  سطحي  بر آن انجام گيرد  بازعم  حتي اگر  در لكهء شانه  برادرم  نامي  عميقاً  خالكوبي  شده  و
 . واكنش  پيشين را  انجام  خواهد  داد »  جادو گر « اين 

لذا عمل  بايد  عمقي  اجرا  شود  تا  هيج  سايه  و اثر ذره بينيي آن هم  باقي  نماند و  بدين حساب حتي 
و چه  بسا كه  يكسال ديگر  برنامه هاي  ما  به  عقب  ممكن است  برادرم  در  وقت  امتحانات  خود  رسيده  نتواند  

 .بيافتد 
 وابسته  را  از  ؛  يك  درس ديگر  به  من آموخت  كه خود   اين  تجربه  با  تمام  تلخي  و  تحمل ناپذيري اش

   برداري  قرار  مورد  بهره  كمال  مطلوب تر  چون  ترا  به  كنم  و  ثروتي تر  از حد  به  برادرم آزاد  گيي  بيش
 !حتي پيغامي  به همين مضمون  از  برادرم  گرفته ام  . دهم  

 پيش   عطش پيدا  مي كنم كه  چند  بوسهء آبدار از  لب و  روي  و  ابرو  و  سر و  زلف  پري  بگيرم  ولي حيا
ديگر  پري  موجود  مي  ن  نزديك  و كسا مادر پيدايند  اما ـ  در باغ  ؛   ـ  با  اينكه  نا آخر. رويم  را  ميگيرد  

  بغل  مي خوابيم  و  شايد  تصور مي  و  و  پري  شب  تا  سحر  بند   مي دانند  ؛  من كساني كه  به خوبي. باشند  
.  است   در اين  توهم  شريك  مادر پري حتي  . هم  مي كنيم كه  ما  در واقع  از آن اجتناب داريم   كنند  كار هايي

 : شادماني گفته  است   بوده  ؛  با  كرده   پيدا  دلبدي مختصر   وزي كه  پريچنانكه ر
 !ثمر كند  درخت ميوه دار ؛  بايد  در  وقتش !   ؛  بچيم  مبارك است 

و ال  هم خواهند گشت  من  پري را مي بوسم ؛ حتي شادمان  ببينند كه   ها   ؛  گيرم آن  پس چه باك خوب ؛
 !هيچ  ؟   متعرض كه  و  شد  د نخواهن  متعجب اقل
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 تلقي  و احساس ديگران  ؛ آنچه  ميان  ما  دو  تن  مي باشد ؛  بايد    هر چيز  و  هر صرف  نظر از!  نه  مگر
خود را  .   جاست     وقار آدمي  همين شرف  و  احتماالً  يكي  از  مهمترين  عناصر!  محدود  و  منحصر  به  ما  باشد 

 ! چيز  روشن  مي شود  وران  مقايسه كنيم  ؛  همه جان با  ديگر
 و كنار خيالي  و  شاعرانه  لذت  و   لذا كوشش مي كنم  اين كار را  با  نيروي خيال  انجام  دهم  ؛  وه كه  بوس

 !غناي   بيشتر  هم  دارد 
 : پري  ادامه  ميدهد 

 قرار  نيست    است و  چون اف آينده  طراحي  شده اهد براي»  جادوگر «  اينكه    اي  ؛  از  كرده  فكر راستي
   سر  ها را  از  چنان  تباهي »مقدس «  ولي  در آينده  هم  تحت  اساميي  نامفهوم   كه آدمي  و  نبايد  باشد

  بد تر  يا و آنرا  نمي توان  بهتر گذشته  است   ؛    زمينه  سخت گيري  مي كند  و  اال  گذشته  ؛  اينهمه  در بگذراند
 : ميگويم .  كرد  

 !قربان دهان  و  زبان عزيز  با  فراست  و  پر نبوغم  
 .   و  اتفاقاً  هم  زياد  بااليش فكر كرده ام   من كامالً  با  تو  هم  عقيده  هستم

وه  ديگر  باغ  را  طراوت  و  شك  مي دهد كه  همهء   اينجا  پري  ناگهان  پوخ  ميزند  و  خندهء جانانهء اي  سر
 :   مي بخشد  و  باالخره  محگم  مي شود 

 ! پيش پنج  هم  پنج  و  پيش صاحب  پنج  هم  پنج !   را  گرفتم   اعترافت!  ديدي  دروغ گوي 
 :ميگويم  !  حاال  لطفاً  حقيقت  مشكل  برادرم  را  از  اول  تا آخر  برايم   تشريح  كن 

 :ميگويد !   به يك شرط 
 : ميگو يم  !   شرط   كدام  به

كسي را  بيار  و  اينجا  نزديك گهوارهء كودك  بنشان ؛  هر دو يمان  هم  باغ  را  دور  مي زنيم  و  هم  قصه  
  . مي كنيم

. به  راستي  سخت  اغفال  شده  و  راز  را  تقريباً  فاش  ساخته ام  .  هدف من  وقت  كمايي كردن  است  
حال جاي  و   دين  معنا  نبود كه  او  همه  چيز  را  فهميده  است  و  باز  تأئيد  من ؛  در هر  حدس هاي  پري  ب معهذا

 يك  مرض   در صورت  مجبوريت  نام  ويژه كه  من  به  برادرش  متعهد  بودم  كه  خود  را  داشت  ؛  به  قيمت  و  اثر 
 !را  مخفي  نگهدارم   اس ترين  قسمت  حقيقت  قضيه ولي حس بدخيم  و العالج  چون  سرطان  را  در ميان آورم  

پري  به  اتاق  هاي  نشيمن  باغ  سري  ميزند  و  مقداري  شربت  با  خود  مي آورد  كه  هر دو  صرف  مي 
 : مي افزايد   داريم  و

! نوقت معطلم  نساز  لطفاً  تا  آ.   مادرم  وقت  پيدا كند  ؛  مي آيد  ؛  ديگر ها  بي تجربه  و  خام  هستند  
 :ميگويم  

به گوشه اي ( » ! مرد  را  قول است  و  زن  را  وعده « چون  من  باالي  شرط  خود  بايد  بيايستم  ؛  از اينكه 
از آنسو گردش خود  را آغاز  مي كنيم  و  مراقب كودك  )  ايكه كامالً  و  مطمئناً  خلوت  است  ؛  اشاره  مي كنيم 

 :ميگويد    !  هم  مي باشيم
 ! درست است ؛ رفتيم 

آنچه .  ميسازم    متعجب   كه خودم  ر ا  مي رسد چنان  سخت  در آغوشش مي كيرم  به جاي  مد نظر وقتي
بوسه است  و  مطلقاً  حتي از چوشيدن  سينه هايش در بستر كه    باالتر از   چيزي اينك من از پري  مي ربايم  ؛

 در حاليكه  با  گوشهء چشم  متوجه  امنيت  مان  هستم  ؛    مي باشد ؛ نالش مي آورد ؛  لذيذ ترباالخره  پري  را  به  
دلم  مي شود  يك  لقمه اش كنم  ؛  حتي مجالش  نمي دهم  كه  كلماتش  .   مي چوشم   هئ  مي بوسم  و  مينوشم  و
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ز لب   به  رخسار  مي پرم  و  از  زلف  به  سينه  ؛  ا.  كامل كند  ... » حاال بس است « ، » ديوانه شده اي « را  چون 
م  لبانش را  مي چوشم  و  گاهي  تنگ  در آغوشش  مي كيرم  و  گاهي در حاليكه  تنش  را روي  دستانم  برداشته ا

ن  را  آخر  هم  ناگزيرش  مي سازم  كه  زبانش را  به  كامم  دهد  تا  سزاي  اين  همه  شيرينكاري  و  جانستانيي آ
 ؟  !بدهم 

حاليم كه چيزي  مانند  شرفهء پايي ؛  عيش ما را  منغض  مي كند  و  ناگزير حالت  نميدانم  چه زماني درين 
 روي  شانه  يا  كمرش  بر نمي دارم  و   به  مجرد  احساس امنيت  باز  با  اينهم  دست  از.  مي كنيم    اختيار  عادي

 پردازم  ؛   به ويژه  اين  احساس كه وضع  رواني  و انديشه ايي نازنينم  بهتر  شده    و  غارتش  مي هم  به  چپاول
حتي مي بينم  كه  چين  و  چروك  خفيفي كه  در  تهء .  مي رود  ؛  مرا  درين  امر  بيشتر  تحريص  مي نمايد  

 ! وجود  ندارد  چشمانش  ديده  بودم  ؛  ديگر
  : فرصت  مي يابد  و  ميگويد آخر

 :ميگويم  !   نيستم  ؟ گريزي  من  از  تو  چه  مي خواهم  و  تو  چه  ميكني ؟  حاال  صحبت كن  ؛  من كه 
 !جانم  

برايت گفته  بودم  كه  در جامعهء  ما  مرد و  زن  وضع  غير قابل  مقايسه اي  دارند  ؛  شايد  در سفر چين  يا  
؛  يار دبستانيي  مرا  فريفته و  غالباً  بيهوشش ساخته اند  و آنگاه عالمت جاپان  بوده كه  به  هر شكلي  ميزباناتش 

براي  اينكه  در .  حتمي  هم  نيست  كه  خالكوبي  شده  باشد  .  اند   صليب  را  بر باالي  بيلك  شانه اش حك  نموده
 و  پاك كردنش  فقط  به  ادويهء    دوام  مي آورد دنيا  رنگ هايي  وجود  دارد  كه  از نقش خالكوبي شده  بيشتر

 : ميگويد !  مخصوص ضرورت  دارد  نه  به  عمل جراحي  
 !به چشمانم  نگاه كن كه  راست  مي گويي ؟

سپس ادامه  مي .   ؛  چشمانش  را  هئ  مي بوسم  تا آنكه  بالكل  به  فرياد  مي آيد   به عوض  نگاه كردن
 : دهم 

صيهوني ها  و    وجود  دارند كه   و  مسيحي ا  و  تشكيالت  متعصب  يهوديمتأسفانه  در جهان  سازمان ه
در آوردن  به اين  آناني كه  بخصوص  به  منظور  پول .  مانند  اينها  ناميده  مي شوند   چيز هايي و فارموسيونر ها 

 !ساب  مي دارند هم  برايشان كالن  مؤفقيت ح سازمان ها  كار  مي كنند  ؛  همينگونه  اقدامات  را 
 فقط چند صباح  ديگر حوصله  داشته باش  ؛  خواهي ديد كه من  راست  مي گويم  يا  نه ؟

 !اگر خفه  نمي شوي  اجازه  بده  ما  مردان ؛  خود  مشكل خود  را حل كنيم   !    عزيزم
 يعني چي ؟:  اندكي  با  تأثر مي گويد  

   هم  من  محكومم  كه  مرد ساالري  را  تحمل كنم  ؟  مي خواهي  بگويي  ؛  كه  با  وجود  تو
  بسيار  ببخشيد ؛  چند صباحي قبول  ميكنم كه  به حكم  طبيعت  يا  سنت  شما  عاشق  من  بوديد  ؛  بدين 

اكنون  من عاشقم  و  .  آن  دوران  گذشت  . بودم  »  مفعول «  زبان عربي   حسب گرامر من  معشوق  و معني كه 
 !اما  نه  به  قاعدهء زبان  عربي !   معشوق  شما 

و  بود    چنين خواسته  ،  و  هست   من  به سوي  شما  مي آيم  ؛  ناگزيرم  ؛ چون  دنيا  چنين خواسته  ،  طبيعت
در و  ـ   نه  تو را  ؛  حتي  تو گك را  از  پ! مرغوب  و  درشتي  ـ  چه كلمهء  نا... من  شما .  من چنين  مي خواهد  

به آنان خواهم  فهماند  كه  بدون  .   تو حقي  دارد ؛  براي خود  گدايي  ميكنم    و  اوليا  و  هركسي كه  بر  مادر
اين  پارچهء  نان خيرات  من  مي ميرم  ؛  نمي توانم  زنده گي  كنم  و  چه رسد  به  اينكه  براي خود  و  ديگران  

 . مصدر  امري  شوم  
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با وجود چنين  تصور كه  ترا  ... ـ ! حتي  بر زبان آورده  نمي توانم  ـ ... با  وجود  چنين  تصور  فكر ميكني  
 اين كودك  اعجاز  باشم  غذايي صرف كرده  خواهم  توانست  ،  كتابي  مرور كرده خواهم  توانست  و حتي نداشته 
  را  وارسي كرده خواهم  توانست ؟ انگيز

و  نازنينم  بر  مي گردد  ؛  شايد  به  كودك  نزديك  شده  نتواند  اما   عزيز  م كه  برادر  ايمان  دار  همين قدر
وحشت ناك است  ؛  خيال مي كنم  به .  در صورتي كه  تو  در كنارم  نباشي  ؛ من  به روي  او  چگونه  خواهم  ديد  

 :من خواهد گفت 
حاال  بفرما  ؛  !   نتوانستي  نگهش داري ؟ فقط. دنيا  سپردم   ؛  به دست شائيسته ترين موجود  من ترا  ساختم 

 ! ديگري  مي خواستي  و  مي خواهي ؟ فاحشه خانه هاي  دنيا  پيشكشت  ؛  معلوم  است كه  تو  چيز
 :دست  بر  دهانش  ميگذارم  ؛ ميگويم  

  معشوق چيست ؟ ديوانه شده اي ؛  عاشق چيست ؟ مگر !   بس كن 
بلد  نيستم  ؛  چيز  ديگر  كني ؛  چيز   تو آمده ام  كه  قرباني ام  را  سرمه كرده  به  سوي خود  من فقط چشم 
من  .  حد اقل چنين  سخن هايت  را  به  من  نگو  !  آمد طفاً  بس كن كه  جانم  خواهد  بر ل.  ديگر نمي خواهم  
 كن  و   مي خواهي  بارم هر قسم كه  به !  متحانم  كن  ا  قسم كه  مي خواهي هر به !    هستم   فقط  تابع  امر  تو

 !راهم  بيانداز  
 اين  دنيا  به آن  نمي  سرا پاي و  نگراني  به خود  راه  ندهي ؛  آخر   تنها آرزو  دارم كه  به  ناحق  تشويش 

»  مادر آدميت فردا « تو  مادرِ  دلت  بنشيند  ؛  به خصوص كه    پيشاني ات  بيافتد  و  غباري  در چيني  بر ارزد  كه 
 !هم  هستي 

 
 

  ؛ 100دايرهء 
 اخالق ارگانيك ؛

 !خواهد كرد  نه  حكومت » عمل « اخالقي كه  
 

 . اهداء مي كنم    افتخار اين دو  زينهء فرجامين  را  به  همسر  عزيز  و  صبور  و  مقاومم  معلمه خانم حبيبه
 و قهرمان وئ .  كرد شان  ساخت  و  تربيت شان  و  بيشتر  هم خود  بزرگ  او شش فرزند مرا  به  دنيا  آورد 

(  كه اخيراً  در انترنيت  واكنش عجيبي بر انگيخت باشد مي»  !تو از سرود مي آيي « : انگيزندهء شاعرانهء من 
 و روان  روح گان و ه يددر د  او   نشان دهد كه  اين شعر بلند  اميدوارم .)  »زينه ها «  همين بخش  4ضميمهء نمبر 
بخصوص در ساليان من اينكه وقت و بخت خيلي نزديك شدن به كار هاي   با   .  دارد و  قرار داشته  من در كجا

 .  ببيند   اثري  و  مرا مصدر امر  است كه  مترصداميدوار  و  راضي و  خموش   اما  ؛ نداشته است  را  اخير
 

 جانب  يار  و  نشاني ها  از  نامه ها   از  بسته اي گرديم  ؛  در مي يابيم كهمي  وقتي از باغ  به  منزل  بر 
 دارا  بود   تجارتي  در خطوط  او  با  امكانات  و  شناخت هايي كه.   است   هندوستان مواصلت كرده دبستاني ام  از 

  بسته  سه  پاكت  جداگانهء  نامه  وجود  در.  هنگام  به  ما  اين بسته را  برساند   ؛  قادر  شده است  ؛  چنين زود 
 : دارد  
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 مربوط  به  من   در نامهء.   ي  من   و  سومي  عنواني ي  پدرش   ي  پري  ؛  دومي عنواني يكي عنواني
 هم  با   »خاص « مي باشد  و  قسمت  »  رأساً  و خاص « اي آن ـعنـ مي دانم  م ط خودم ـقـ كه  ف اشارتيست

 .مي  تواند  خوانده  شود  و  بس » خاص « نوشته شده  و فقط  به  طريقهء  »  خاص« مركب 
 دو كاپي است كه  توسط  يك  ماشين  تحرير  در عين   ولي متباقي  عبارات  هر دو  نامه  يكيست  و  حتي

 . زمان  نگارش يافته است 
 مي كند كه  چرا  به  عناوين   مي يابد  ؛  تعجب دو  را  مشابه    دو  نامه  را  باز  مي كند و  چون  هر پري  هر

 ؛  چون  برادرش  مي   دوي  ما  كفايت  مي كرد  است  ؛  به  نظر او  همان  يك كاپي  به  هر جداگانه  فرستاده  شده
باز چيزي   هم جدا و  دور  از  هم  نمي توانيم  باشيم  و    هم  نيستيم  و چندان دانست كه  من و  پري جدا و  دور از
 !نداريم كه  از همديگر  پنهان  باشد 

 :به هر حال ؛  نامه  را  چنين  مي خوانيم 
 !خواهر نازنين  و  يار دبستاني  و  يازنهء  محترم  و گرامي ام « 

و  راحت  به مقصد   با  نثار درود هاي گرم  به  شما و  تمام  اعضاي  فاميل ؛  اطمينان  ميدهم كه  به سالمت 
جاي « معايناتم  ساعتي  پيش از  نگارش اين نامه  ؛  تكميل  شد  و  همان چيز  تشخيص شد  كه  يازنهء .  دم  رسي

خالصه اين آفت نوعي سرطان است ولي تا كنون  در تن من  بدخيم  نشده  و  به  .   بود   ام  حدس زده» رسيده 
  پوست  در كمتر  از  ده   دقيقه  مي تواند  از  بدنم  خود آن  همراه  با  مقداري.  تخريبات آغاز  نكرده  است 

 . گردد  برداشته  شود  و  اما  تنها  مشكل  در  پوست  سالمي  است  كه  بايد  در عوضش  پيوند
 :از اينكه  شما  ضرورت  داريد  من مجبورم  كمي  توضيح  دهم  

ست  و  در جايي كه حتي  ممكن  نيست  از   دكتوران  مشكل  اينجاست  كه آفت  در شانهء من ا نظر  به 
پوست  دستم  به آن  پيوند گردد ؛ چرا كه  در عمليات  قسمتي از  پوست را  باز  و  در حالي  به جاي جديد  پيوند  

 . سابق  نيز قطع  نشود   كه  از جاي مي كنند
 و  به  مرور  با  محل   حفظ مي دارد پوست  در آغاز  از قسمت  قبلي  بدن  تغذيه  ميكند  و  حياتيت خود را 

سه ماه  ممكن  شود كه رابطهء   شايد  پس از .  شده ، كم كم  با  سلول هاي آن  رابطه  برقرار  مي كند   جديد آشنا 
براي  اين  منظور  اساساً  پوست روي شكم خوب  نتيجه  ميدهد  و  پوست كف .  پوست  از محل سابقه  منقطع گردد  

 . ان كمي دارد دست  امك
حاال  تصور كرده  مي توانيد كه  سه ماه  يا  بيشتر اگر كفت  دست من  در  پوست  باالي  بيلك شانه ام  پيوند 

 . ست ؛  تقريباً  ناممكن  هم  هست   اينكه طاقت فرسا  همانجا  بسته  باشد  و  اين كار عالوه  بر  ؛  بايد در گردد
پيدا  شود  و  شانهء  من  با  شكم  او  پيوند گردد  و  او  تا  سه ماه  با من  در يك   داكتران  اميدوار اند  كسي  

بستر  بخوابد  ؛ چنين گسان  كه  پوست  بفروشند  زياد  پيدا  مي شوند  اما  بايد  اهدا كنندهء  پوست كسي  باشد  كه  
 . فاعيي بدن  من آنرا  قبول  نمايد  پوستش  با  پوست  و  وجود  من  تمام  و كمال  بخواند  و  سيستم د

لذا  ناچار از .   البته بايد چنين كس را  پس از يافتن  بايد  راضي كنيم  و  ناگزير  پول كافي  برايش  بدهيم  
 . خواسته ام  كه  يك  سراي  يا  قطعه  باغي  را  به  فروش  رسانيده  پول آنرا  برايم  ارسال  دارد  قبله گاهم 

 قضيه را  نگويم  هميشه  در حال سؤال   حقيقت  مقصدم  اين  نيست كه شما  پريشان  شويد  ولي  اگر ؛  خوب 
 .  مي باشد   ماه  بسيار خسته كن چهار  حالت  در سه   و  چطور  به  سر  مي  بريد  و چنين  چرا  و  فردا   و و  امروز

 :داكتران مي گويند 
عي خوكچهء هندي  وجود  دارد  كه  اعضاي  بدنش   با  اعضاي  بدن آدمي  نو.   يك  امكان  ديگر هم  هست  

اما  .   سيستم  دفاعيي بدن آدمي از خود عكس العمل  بد  نشان  نمي دهد   مي تواند و  در برابر آن پيوند  شده 
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چهء  مناسب  برايم  پيدا  اگر خوك.   مورد  تفاوت  ميكند    مورد  تا  ديگر هر خوكچه  هم  مانند  هر آدم   از  يك
 .شود  احتمال دارد كه  زود تر  و  با  مصارف كمتر  از حالت  موجود  بر آيم 

 ! خواهر خردمند  و  فاضله ام 
شك ندارم  كه  تو  و  همسر گرامي  و گرانبهايت  ؛  مادر جان ،  قبله گاه  و  ديگر اقارب  دلسوز  را  مي 

 را  مجال    ما ديگر  عمليات  آگاه  سازيد  ولي  نه  خود  تان  و  نه كسان  و  رمز  اين توانيد  بهتر  از من  از  راز 
 خواهد  بود  فقط  اندكي  زمان   عمليات  من  تقريباً  بدون  درد.  و  تشويش  را  به  خود راه  دهند   دهيد كه  غصه 

ران  نيستم  ؛  حاال  هست  و  در آينده  بيشترش  را  پيدا  مصارف آن  نگ  رهگذر   من  از البته.   مي گيرد   را  در  بر
 . خواهم كرد 

 ! خواهر عزيز 
دلم مي خواهد  در جايي  پنهاني  نشسته باشم  و .  از هم  اكنون  پشت  تو  و  جورهء كميابت  دق آورده  ام  

 . اين كمال آرزوي  من  بوده  و  هست  .  سعادت  شما را  تماشا  كنم  
مي داشتم  كه  ؛ كاشكي كم  از كم  بخت آنرا  مچنان  دلم  براي  كودك  نازنين تو  ريش ريش  مي شود  ه
 چه   با  اينهم.   غير مستقيم  از  نزديك آگاه  شده  ميرفتم    و  شيرين شدنش  ولو  به  طور  قد كشيدن  از روزانه

  مي رسم  كه  اجدادم  در  هزاران  پشت  از آن  بويي   و  سال  به حقايقي  اين سن شاد  و  سعادتمندم  كه  در
 . نبرده  اند  

 بايد  برايتان  حالي كنم كه  يك  بركت  و  نعمت  و  سعادت  است كه  به  دليل  وجود  اين كودك  اعجاز 
 يك خر  باقي  مي  ظاهر آدمي  و قبول جامعه ؛  در  باطن  فقط   وصف من  با ؛  و اال  آميز  نصيب  من  شده  است 

 .خر  بيچاره  را  توهين  نمي كنم  ؛  چه كنم  كلمهء  ديگر  براي  بيان مقصد  و  احساس خود  نمي يابم  .  ماندم  
همين  قدر از  تو  گلمهره  تمنا  دارم كه  در تصاميمت  عجله  نكن  ؛  هر قسم كه مي خواهي ـ در  در اخير 

؛  از  زنده گي  و جواني  و  يار  و  عشقت  لذت  ببر ؛  اما  به  فكر  وظيفه  و  حدي كه  به  ضرر  ديگري  نباشد 
البته من كسي نيستم  كه  براي  تو  تعيين  تكليف كنم  ولي چون  اينجا  به !  باش  رسالت  بزرگ  و  بي مثال خود 

ود  حق چنين گستاخي را  دادم  ؛ حقايقي  برخورده  مي روم  كه  هنوز  تو  تصورش را كرده  نمي تواني ؛  به خ
 !واي  اگر  مرا  نبخشي  و  معذورم  نداني ؟

 وجود  دارند كه به   زنان  رياضت پيشهء  عاليمقامي و يكي از حقايق  همين  است  كه درين  سرزمين  مردان 
 آنگونه آسان  و  ناگهاني ها  و  نيرو هايي رسيده اند كه  يكي  از  ايشان  جا نيروي رياضت و  يوگا  و  عرفان  به

كودك جادويي كه  . خود  به كلبهء  ما آمده  و آنهمه خير و  بركت و شعور و معرفت را  نثار ما كرده است  
 !ي  من شده  يك  نادرهء هستي است  رامي نصيب خواهر گسرپرستي  و  مادر بودنش 

 !لم خواهر گ
هوش كني اين .  پاسداري كن    من  بهتر  خودت  و  جان امانتي را كه  من  برايت  گذاشته ام  ؛  از جان

كه گويا  ارزش  و  بهاي  بيشتري  نسبت  به  او  داري  و  چار پول  سياه  و  قدري  زمين  و    نگيرد   ترا  فرا غرور
 .ملك كه  ما  داريم  ؛  اسباب  تفاخرت  نشود 

 تابناك  را  نهايتاً  تا  يكسال  بيشتر  ردند كه  تو  ؛  اين گوهر داليل  ثابت ك  بزرگان  اينجا  به  من گفتند  و  به
 دليل    و  فاميلي  بلكه  به  او  نه  به  دليل  ناتوانيي اقتصادي . راه  ما  و  او  جدا  مي شود .  مالك  نخواهي  بود  

 ي شش ماه روز و شش ماه شب سرزمين هارسالت خود  ناگزير  در  وطن  مي ماند  ؛  در حالي كه  ما  بايد  به  
سالمتيي  من  ضروريست  و  هم  براي حفظ  ايمنيي كودك  كه  فرداي جهان  به    دوام  هم  براي   اين امر  .برويم  

 .او  تعلق  دارد 
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 ما    بر  و  اكنون در دور شايد  تعجب كني كه خيلي از  مرتاض ها  و  رياضت پيشه گان  اينجا آنچه را كه هم
عالوه  .   مي گويند    پيش آيد ؛  مثل آئينه  مي بينند  و  باز نزديك  و  دور  است  در آينده هاي   قرار و گذرد مي 

بر آنچه  در پشت  من  نقش بسته  و  من  مجبوراً  بدان  مشقت آنرا  از  تن خود  دور كنم  ؛ و  اساساً  تحت  همين 
 .ا  بدبختانه  پر از  مصايب  باور نكردني  خواهد  بود  م سال آيندهء  سرزمين  سي چهل  عالمت  ؛

اين كوه ها  و  دشت ها  سرازير خواهند  شد  و  وطن نازنين  اما    و  پنهان زيادي  به   لشكر آشكار و  عسكر 
ار  ما  وادبيخبر و نا آگاه و جاهل و مقلدمردم  .  بي صاحب  و  صاحب مردهء  ما را  توته توته خواهند كرد  

 و  نيا كان خود  چنان  تيشه ها  بزنند  كه  اثر آن  در صد ها    ريشه هاي خود  بر خواهند  شد  كه  به  دست خود 
 .  هم  جبيره  نگردد  سال  پس تر

مي شود كه  ناگزير است  ما را  ترك   ي  تو  ؛  عهده دار  رسالتي   كنوني  رهگذر  يار  و  همسرو  از  همين
از فرصت  اندك  بهره گير ؛  نه تنها  .  ذاشت    گ هاي خواهد  خود را  براي  هميشه  در دل ه  بسا  حسرتبگويد  و  چ

 ! دوي  تان است  بلكه  براي  بيشتر آموختن  و  توانا شدن   حق مسلم  هر براي خوشگذراني كه آنهم
 فردا    كه از ؛ لي آرزوي  من است و هدايت  به  تو  و  هيچكسي را  ندارم  و من حق دادن  امر و  دستور 

 را  صرف آموختن    ساعاتي  و ساعاتي را  از  همديگر  لذت  ببريد  و كام  بگيريد.   ترتيب  نمائيد  برنامهء  منظمي
 .  هاي  ديگر خود  اختصاص دهيد   ساعاتي  را  هم  به كار دانش و  معرفت  نمائيد  و و  توسعهء 

 من  خيلي  ساده لوح  و آسان گير  بودم ؛    و آن  اينكه من  را  هم  تحمل  نمائيد در اخير  يك عرض ديگر 
اما  نه  براي چنان  تحوالتي  بايد كودكان .   فردا و  پس فردا  سخت  تغيير خواهد كرد   خيال مي كردم  دنيا  همين

ب النوع  زمان  به  شما   ارزاني  داشته  و  آينده  آنگونه  تربيت  و  مواظبت  و  آماده  شوند كه  نمونه اش  را  ر
 !ارائه كرده است 

 را  بهتر كنيم  صادر نخواهد  شد  و  همين كه  شخصاً  در    از ما  و  همساالن  ما  چنان خيري كه كار اين جهان
 خرابتر  مي كنند  و  در حاليكه  اكثريت  ما  جهان  را .  بد تر  كردنش  سهيم   نباشيم  ؛  سعادتمند خواهيم  بود  

 از آن  ؛  زير نام  هاي  پر طمطراق    و  حقيرانه تر كردن آن  بدبختانه  مانند كلوخ  بيت الخال  و  بد تر براي خرابتر 
 !استعمال  مي گردند »  مقدس« گويا 

د و چنين ميان حد اقل  يك  كسي  بايد رسالت  پيوند دادن گذشته و آينده را  به عهده داشته باش درين 
 بيش از يكي  باشد  كه آرزومندم  بيش از يكي   و  همتن  و  همسر  تست  و  اگر  همانا  يار ؛  باشد   يكي اگر كسي 
قبول كن  وقتي كسي را  دنيا  و  تاريخ   و  زمان  ضرورت  دارد  .   ؛  مسلماًٌ  يكي اش  باز  همان است كه گفتم   باشد

 !اميدوارم  بتواني  درك  كني كه  چه  مي گويم ؟.    براي  خود  نگهش  داريم   توانيم ؛  من  و  تو  نمي
«  كه  بخير  در  كمتر  از  يكسال  ما  ؛  من  و  تو  و  كودك  و  فاميل ؛  بايد  به  سرزمين هاي  فراموش  نكني 

   روز حد  ؛  مخصوصاً  هردارند   ساعت 24 هايي كه  درين  سرزمين.  برويم  »  شش ماه روز و شش ماه شب 
ه شناختش  نيست  دماغ  و  روان مصيبت عظمي كه  هنوز كسي قادر  ب  مرتبه  يك 24اقل حد اقل حد اقل  بيش از 

 !كودك  معصوم  را  تهديد  ميكند  و  ما  قادر نيستم  امنيت  او  را  در چنين فضا هايي  تضمين  و  تأمين كنيم  
خواهش مي كنم  با  غصه خوردن  و  وسواس .  مي بوسم   را اي شرف اندودت ه و خرمن مو پاك  دستان 

 شاد  باشم  ؛  شاد زي  شاد  باش كه من.  هاي  ديگر كه  ميداني  مستقيماً   به  من  منتقل  مي شود  ؛ آزارم  ندهي  
 .در آيم برو  شده ام   ؛  به  با  آن رومن شاد  زنده گي كنم  و  با  شادي  و آساني  از عهدهء امتحاني ك كه 
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ه آشكارا  متوحش مي شود  و  بار  بزرگي  بر دوش من  مي افتد  تا  طئ  چندين روز  نام  از خواندن پري
 .  كار مرارت آميز  او را  به  وضع  عادي  بر گردانم  

  با  ترس  و  عرق  بار حتي  بار .است  » يكسال «  اندك اندك  در مي يابم  كه وحشت   او   بيشتر  از  كلمهء 
 : ب  مي پرد  ؛  در حالي كه  گفته  مي رود كرده  و  لرزان  از خوا

 ! ....هست و  بود  من يكسال  است ؟...  يكسال ؟ فقط... يكسال ؟
 و احساس خوشبختي كردن متداوم    هر حال روشن است كه در جامعهء  بدبخت ؛ خوشبخت بودن به
 ؟ !چگونه حيواني هم  نمي دانم    و آن است حيوان بودن   مستلزم

 پري  و  بودن  با   يكسال سعادت  ديدار  از  من كمتر.  ست   خودم  ا  پري  درد  از  بيشتر  حتي   ؛پري درد 
  گشت كه  خورشيد  ؛  سرزمين  مسكن  پري  را  در هم  دور خواهيم  آنگاه  به حدي  از . داشت   او را خواهم 

 دور  پري.  بار آمد  و  رفت  دارد     ساعت  يك24 هر   دوازده  ماه  فقط  يكبار  دور   مي زند  ؛  در حاليكه  اينجا
  !كه  كم كم   به  او  معتاد  شده ام    ؛ خواهد  رفت  و  كودك  هم » كوه قاف «  از  تر

 !كودك  از  همين  حاال  صد  برابر  پري  زيباست 
دبستاني ام  را خوانا   خط  يار ويژه     در گوشهء خلوتي مطابق  تخنيك  طاقت  نياورده  و  رفته ام قبالً 

.  اينك آنچه  من  مي دانم  به  مراتب وحشتناكتر  از آنچه  است كه  پري  مي داند  .   كرده ام    مطالعه  و ساخته
و  تو ضيح   نيست  بر  مي آيد كه  او   دبستاني كه  به  طرز  مخصوص  نوشته  شده  و  تماماً  قابل  نقل   سخنان  يار  از
يونيي خيلي از نقاط ديگر جهان  طئ و مردمان چندين ده ميل*  ميليوني افغانستان12ه حيث  يك  تن از مردمان ب

اما  اين  مرض در  تن و جان  همه هست  و  متأسفانه  به  شدت  هم  .  چنين عملياتي  پاك خواهد  شد  

 ؟ !ساري است
 خواهم   بود كه  تا كنون جهان  به خود  نديده است  و آن  پيام  ديگر  نوشته  اين است كه  من شاهد   بربريتي

من  طئ  اين  توحش ؛ چندين  بار  .   و  به  همين  نام   به  راه  مي افتد   بربريت  نيز  به  همين  بليه رابطه  دارد
 !مي ميرم  اما  تنها  گور  نمي شوم 

 مؤكد  يك  مرتاض  سه صد  و چند    و خواست نظر ويژه  تاكيد  كرده است  كه  حسب   يار دبستاني ام  به
به  شناخت  و  بايد  پيوسته  به  شناخت  و  مطالعهء  نو  به  نو  جهان  بپردازم  و  »  دورهه بابا « ساله  موسوم  به 

   !اثر معرفتي  يا  ايمانيي احدي  اتكا  و  بسنده  نكنم

 دو  نبات  و    و بار  يكي  از آب  گنگ  ،  تغذيهء صرف  از  برگ دليل  نوشيدن  مداوم  كه  به»  دورهه بابا « 
به  سر  بردن  در ساحتي  به  پهنهء  يك  درخت  ؛  قادر شده است  چنين  عمر  طوالني  و  پر بار  و  سر شار از  

تما گاندي  تاكنون  معرفت  كند  و  تمامي  زعما  و  انديشمندان  و  بزرگان  هند  ؛  كم از كم  قرني  پيش از مها
 : وئ  الهام  ها  گرفته اند  ؛  مي انگارد كه    وئ  مالقات  ها  داشته اند  و از شخصاً  با

 مي آورند  و    بر باره  دم   هاي  موجود  دو  دنيا  هنوز  خراب  و  خرابتر خواهد  شد  تا  جايي كه  آدم
 غارت  مي كنند  و  به  پر خوري  و  و لع  و  عطش   كه  بيشتر هايشان  دراز  مي گردد  ؛ آنان   و  پوز گوش ها

) سرنوشت :  و آخر االمر (  تر شده  مي روند  ؛  نسالً  قيافه  و  قامت  و  جسامت   سيري ناپذير  معتاد  و  معتاد
 كه  بر  مي  ايطرز هاي  زيست   و  محيط  هاي زيستيديناسور ها را  پيدا  مي كنند  و  ديگران  هم  حسب  

و  انديشه  ؛  حسب  چنان    هاي  زيستيي  ويژه  و  تغذيه  گزينند  و  يا  ناچار  از  قرار گرفتن  و  ماندن  در محيط
محيط ها  مي شوند  ؛  در تداوم  نسل خود  هيكل ها  و  اندام  هاي  متناسب  به  زيستگاه ها  و  زيست بوم  هاي 

 .    تا  حدود  موش هاي  صحرايي  و  سوسمار ها  گسترش  مي يابد  خويش را  پيدا  مي نمايند  كه
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بار بردن و خار «    مي دهند  و  با  شور و  جذبهء  ايماني سواريدرين  ميان  ؛ وضع آنان  كه عمدتاً  

 هاي  زمان   مطلق  بر  واقعيت  از  انگيزه ها  و  سبب  هاي آن  و  با  بي اعتنايي ـ  صرف نظر خويش  را  » خوردن
و  مكان  ـ  توجيهات  مقدس  كرده  مي روند  ؛  خيلي  روشنتر  از  ديگران  است  و  خيلي  پيشتر  از  سايرين  به 
جهش هاي  قيافه اي  و  هيكلي  نايل  مي گردند  ؛  زيرا  طبيعت  بيش  از آنكه  نامراد  كننده  باشد  ؛  مراد بخش 

 ... و  اما !!! .... است  
 جهان ر بنياد آنچه  پاكيزه  و  پاينده  و  بالنده  مي ماند  ؛  دوران  ديگري از آدميت آغاز  مي شود كه ب

 را روشن  مي كند  و  اين  دوران حدوداً  چهار ميليارد  سال ادامه خواهد  يافت  و  با  پيچ    ديگري آني شناسي 
خواهد كرد  »  عمل « اخالق ارگانيك   ويژه  در آن  خواهد  شد  و  به و  با  معنويت تر   و  تاب  هايي  مرتباً  زيبا تر

 !نه حكومت و 
 چرا ؟

 ؛  تنها  معرفت  جهان  از كانال هاي  تجربي  و   تنها  جهان شناسي:در واقع  ي تازه  ؛   يشناس جهان 
 گوهر  اعالي تكامليي خويشتن  را  رياضياتي  و  ساينتفيك  است  و  مانع  از آن  خواهد  گشت كه آدمي  باز و  باز 

 !!به  تخريب  و  تباهي  بسپارد 
 
 
 
 

 ؛101زينهء 
 !عشق  ثمر  بزرگ  داد  و قربانيي  بزرگ گرفت 

 
برداشت  اين ضربت  مهلك    توانايي   پري  نه و من  طئ  دو  هفتهء  ديگر  نشان  داد  كه  نه  گذشت روزگار 

هيچ  تدبير  و  تساليي  قادر  نبود  .   و  ندار ما  كمتر  از  يكسال است    و  بود  و  داررا  داشتيم كه گويا  تمامي  هست
 . مان  ؛  بيرون آورد  ما را  از  افسرده گيي  نابود كننده اي كه  در هم  پيچيده  بود

 ها  سعئ  مي هر دو  تالش  مي كرديم كه مكنونات مان  به  همديگر  مكشوف  نشود ؛  به  تقليد  از گذشته 
من  از  بسكه  سينه هاي  پري  را  مي چوشيدم  و  مي .  نموديم  كه تمامي  بازي هاي  عاشقانه  را  انجام  دهيم  

ليسدم  دهان  و  زبان و االشه هايم  به  درد  مي آمد  ولي آن آوا هاي  جانبخش ؛ آن  نالش هاي  سحر انگيز  و  
.  شد  بلكه  بر ميزان  درد و  افسرده گيي روانيي  هر دوي  ما  افزوده  مي گشت مستي آور  نه  تنها  توليد  نمي 

پري  را  به طرق گوناگون  مي بوسيديم  و خويشتن  را  در  همديگر  مي فشرديم  ؛  ولي  تقريباً     ؛من  و  من؛  پري 
 .هيچ  احساس  ارضا كننده  و لذت بخشي  پيدايش  نمي يافت  

ه  شب كم از كم  يك  بار عرق كرده  و  هراسان  از خواب  مي پريد  و  تا  هنگامي كه كامالً  پري  هر دو  س
 :هوشيار  نشده بود  ؛  گفته  ميرفت  

   فقط يكسال  ؟  همه چيز  يكسال است  ،  زنده گي  يكسال است ؟
 .ء  متحركي  بيش  نمي يافتم  من  در  مكتب  و  دارالوكاله  و  هر جايي كه  مي  بودم  ؛ خويشتن  را  مرده

 :امروز  قاضي ستيز  از  روي  مزاح  برايم  گفت .    آخر  هاي  هفتهء  دوم  بود  
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.  نعمت هاي خدا  ؛  مخصوصاً  چيزي  كه   به  تو  ارزاني  گرديده  ؛  شيريني  و  لذت  بيحدي  دارد  !    بچه 
نم  كه  شما  تمام  اين  ماه  را  نخوابيده  ايد  و  تمام  ذخاير خود  را  اما  اين  قدر افراط  نكنيد  ؛  من گمان  مي ك

تو ؛  خودت  را  بالُكل  پير  و  فرسوده  ساخته اي  ؛  شايد  دختر  من  هم  از  تو  بهتر  .   بيرحمانه  مصرف  كرده  ايد  
 !نباشد 

 :در جوابش گفتم  
مدت  هاست كه  بستر .  ا  را  غلط  مي يابم  ؛  همين جاست  در يگانه  موردي كه  حدس  شم!   قاضي صاحب 

عزيز ترين كس  براي  .  عشق  براي  ما  گليم  غم  شده  ؛  فقط  نقش  بازي  مي كنيم  و  همان  را  هم  نمي  توانيم  
به كجا  مي رسد ؟   نظر  سرطان  زير تداوي  است  و معلوم  نيست كه سر انجامش    هندوستان ؛  از هر دوي  ما  در

 . روز  ؛  از آسمان  مي بارد  و  از  زمين  بلند  مي  شود  احساس هاي  نوميدي ها  و  نامرادي  هاي  ديگر  نيز   هر 
 :قاضي گفت  

 گرچه  نمي توانم  باور كنم   باز  هم  اگر  واقعاً  اينگونه  باشد  كه  با  همهء  اين  بخت بلند  ؛  گذاشته  ايد ؛   
براي .  درد و نوميدي  شما را  به  زير  گيرد  ؛  اخالص  و  احترام  و  عقيدهء  من  به  شما  نقصان  پيدا  مي كند  

من  به  شما  كمكي كرده  نمي .  زانوي  غم  در  بغل گرفتن  ؛  دنيا  بهانه  و  دليل  و  عامل  بيحد  و  بيحساب  دارد  
 ! ا  صالحيت  و  توانايي  و  وظيفه  داريد  كه  چنين  نباشيد توانم  اما  فكر  مي كنم  كه  شم

جوان  هاي  رشيد  و  عاقل  و  بالغ  و  نادر  ؛   در غم  و  ماتم   نشسته اند  كه  بيمار خود  در  !  عجب 
  آن  سرِ  دنيا   برود ؟ هندوستان  را  مداوا  كنند ؟  اگر  با  اين  بساط  او  را   مداوا  مي كرديد  ؛  چرا  گذاشتيد  به

ر نه  ؛  مي گفتم  خجالت  بكشيد  ؛  مگر  به  جاي  تان  پيش چشمم  را  مي گيرد  و  گ يك  اندازه  بچه گيي  
 !  شما  من  خجالت  مي كشم 

ز  با  اين سخن قاضي  منفجر  شدم  ولي  اشكي  نبود كه  بريزم  و  نيروي  نبود كه  داد  بزنم  ؛  فقط  دود  ا
دار الوكاله  را  ترك گفتم  و  همان راه  را  در  پيش گرفتم  كه  قطار  سپيدار ها  .  درونم  به آسمان  باال  مي رفت  

پا  هايم  سستي  مي كرد  ؛  سخنان  قاضي ؛  هم  بدم .  در كنار  جوي   موازي  به  سرك  در آن  امتداد  داشت  
 ! آمده  بود  و  هم  نه 

نشستم  و .  جويهء  سپيدار ها آب  زالل روان  داشت  و  بوي  نم  و آب  و  درخت  مرا  متوقف  ساخت   اتفاقاً  
 . جريان آب  و  سپس  قطار سپيدار  ها را  به  دقت  از  نظر گذشتاندم  

 : مي زدند به نظرم آمد  كه  سپيدار ها  دانه دانه  يار دبستانيي  من  بودند  و  اندوهگينانه  بر من  نهيب  
عجيب مردي ؛  من خواهر يكدانهء  خود  را  براي آن  به  تو  نسپرده  بودم  كه هنگام  شادي  و طراوتش  

 و  اندوه   دارد  ؛  از شاد  ساختن  و  اميدوار  بازيچهء  خود  سازي   ولي  زماني كه  احتياج   و   درد   دارد  ،  غصه
 .  بماني  ساختن  و  قوت  بخشيدن  او  ناتوان

  ديگر  وقت  ها  او  براي  تو  همه چيز  بوده  ؛  اين لحظه  ايست كه  تو  براي  او  چيزي  شوي   و  حد  اقل  
كمي  همت كن ؛  تو  بسيار  چيز ها  مي تواني  .  يك  خاطره   از  يك  مرد  در  زنده گي  برايش  باقي  بماند  

 !انجام  دهي ؟
شاد باش كه  من  ناتوان  نشوم  ؛  شاد زي كه « : ات  نامه كه  خطاب  به  پري  مي گفت  اين سخنان  با آن كلم

؛  در هم آميخت  و  مرا  به  نوعي »   دارم  آسان  به  در آيم  سختي كه  پيش روي من قادر گردم  از عهدهء امتحان 
 ؛  تصميم  و  اقدامي كه  پري    از آن  نامه از آنجا  كه  پس.  نزد  خود  احساس  حقارت  كردم  .  وحشت  انداخت  

 ؛  انديشيدم  كه  از  همين زاويه  خواهم   از  آن  سخن  مي گفت  ؛  مسكوت  مانده  و  عمالً  منتفي  شده  بود
 .توانست   به  اقدامي   بپردازم  ؛  با  اينكه  بسيار  امكان  داشت  ؛  اندوه  پري  به  بر آشفته گي  مبدل شود 



 ١١1 

آهسته آهسته  حتي جزئيات  اقدام  را  در ذهنم  ترسيم  كرده  بودم   و  اين روند  كه  سر صحبت  را  چطور  
باز  كنم   و  چطور  ادامه  دهم   ؛  انتظام  يافته  بود  ؛ معهذا  ناگهان   به  ياد  نئ جادويي  كه  رب النوع  برايم  

 . داده  بود  افتادم  
 به  اين  امر خطير   دست  بزنم  ؛  خطير  از  لحاظ   بهانه   دست  و  پا  مي كردم   تا  خود   شايد  براي

به  هرحال  چه  مي خواستم  و  چه  نمي خواستم  ؛  كودك  پري  امانت رب النوع  بود  و .  مراجعه  به رب النوع  
خت ؟  با  اين  انديشه  براي  كار خود  نوعي   شد  با  وجود  او  ؛  به  فكر  ديگري  هم  پردا آيا  به راستي  مي

 .برهان  يافتم 
تصميمم  فرو  .  پايم  استيال  يافت   مگر  وقتي  نئ  را  به  دست  گرفتم  تا  بر آن  بدمم  لرزش شديدي  بر  سرا

 .خواهم  گرفت در عوض  بدان  اميد  بستم  كه  از جادو گر محافظ كودك  مدد .  ريخت  و  از  نئ  منصرف  شدم  
ديگر  به  يك  احوال  پرسيي  خشك  با  پري  اكتفا  كردم   و  از  .   به  تندي  خود  را  به  اتاق  پري  رسانيدم  
 .بوس  و  كنار  بيمزه  و  ساخته گي  اجتناب  نمودم 

م  كه  پري  مطلب  مورد  نظرم  را  طوري  زير جادو گر  قرار  داد.  پري  حيرت زده  و كنجكاو  شد  
.   دلپذيري  هم  توأم  گرديد   شد  بلكه  با  نغمات»  پاس « نتوانست  ببيند  و  اما  نه  تنها   با  صفا  و  شفافيت  كامل 
 و  غمگيني  هيچ  كدام  نبود ؛  يك  چيزي  بود  كه   مسرت.  پري  مقصد  و طرح  مرا  گرفت  ؛  حالش  دگرگون  شد  

مه  براي  ابرازش  نيست  و حتي  از  مجاز  و  استعاره  هم   براي  تصوير  و  تجسمش  نمي توان  كار نام   ندارد  ؛ كل
 .گرفت  مگر  اينكه  حافظ  بود  يا  ويگتور هوگو    ،   بليتيس  بود  يا  فروغ فرخزاد 

 : پري  يك  بوسه  بسيار كوتاه  بر گونه ام  زد  و گفت  
 ! عزيزم  

احتمال  ! ... باش  از همين  لحظه  حد  اقل  تا  فردا شب  مرا  تنها  بگذار  و  از من  دور خواهش مي كنم  
تمام  زنده گيي  مرا  زير و رو كردي  ؛  لذا  ديگر  تا  .   از آن  هم  يك چنين  تقاضايي  از من  بشنوي   دارد  پس

  !من  به  تصميم  قطعي  نرسم   هر دو   به  بستر  نخواهيم  رفت
به عين  ترتيبِ  بوسه اش  ولي  با  نفوذ  و كيفيت  بي نهايت  باال  ـ حد اقل براي خودم  ـ  پاسخ  دادم   و  

 :گفتم  
منتها  اين  من  نيستم كه  زنده .  هرگز  جسارت  يك جانبه  نكرده ام  و  هرگز  هم  نخواهم كرد  !  به چشم 

زياد  به   چنين چيزي  اتفاق  افتاده  بود  و  من  با  انديشه  و  تفكر .  باشم  گيي  تو  نازنين  را  زير  و  رو  كرده  
اگر  اشتباه  كرده  باشم  و  يا  نيت خرابي  .  همين  نتيجه  رسيدم  كه  راه  سامان  بخشيدن  بدان  همين  است  

 !؛  دلت  با  تيغ  تيز  مي  بري  يا  كُند  داشته  باشم  اينهم  گردن 
  :  گفت

 !خواهش  مي كنم  فقط  بي  حرف  و  حركت   و  حتي  به  عقب ديدن   برو  و  تنهايم  بگذار 
درست  شام  بود  كه  منزل  محبوبه  را  ترك  مي كردم   ؛   با  عرض  بهانهء خوبي  از  مادرش كه  پيش  رويم  

تصورم  اين  .  دماني  در  پيراهن  نمي گنجيدم  ولي  از  شا.    .آمد  و  دچار شگفتي  و  پرسش گشت  ؛  رد  شدم 
 مي ماند  ولي  يك  تا  دو شبانه روز  مضمون جديدي    خود  باقي  تصميم دو  باره  بر  پري  بود  كه  احتماالً 

 هاي  ديگر  مي برد  و  احتماالً  افسرده گي اش كاهش  برايش فراهم  كرده ام  كه  ذهن  و  روانش را  به  جا
 .اهد  يافت خو

اما  براي  شب سوم  پيغام  فرستاده  بود كه  نامه اي از  برادرش  .  شب دوم  هم  نخواستم  به  سويش  بروم  
 !رسيده 
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باز هم  چون  عشقهء  پيچان  در تنم  پيچيد  و اين  بار .  وقتي  با  هم  روبرو  شديم  ؛  دنيا عوض شده  بود  
نسبتا  با  بي باوري  به  .   مي داد   د  نفس مي زد  و  يگان آواز نالش كونه  هم  سرهيجان  بيشتر  داشت ؛  تند تن

اما الزم  بود  قبالً  سخناني  با  هم  .  همكاري  پرداختم  ؛  لحظه  به  لحظه  شك  و  شبهه ام  كاهش  مي  يافت  
 .  و  بخصوص  نامهء  يار دبستاني  را  بخوانيم   باشيم داشته

 ؛  عوض آنچه را  از من  باز  مي ستاند كه  در گوشهء خلوت  باغ  ازش  ه  نظر  مي آمد  كه   پريمگر  ب
خواستم  با  استفاده  از كالم  خودش ؛  او  .  دانستم  كه  مطلب  فراتر  از  تصورات  من  است  .  چپاول كرده  بودم  

  :  گفتم.  سر گپ آورم   را
 !عزيزم  

لطفاً  غنچهء  لبانت  را  باز كن  و  مرا آگاه  بساز كه  چه  انديشيده اي  و  به كدام    !  من كه گريزي نيستم
 نتيجه  رسيده اي ؟ 

 : در همان حال گفت 
تا  مي تواني  مرا  ببوس ؛  تا  مي تواني  سينه هايم  را  بچوش  و  تا  مي تواني  ساعد  و  سرين  و  !   عزيزم 

مرا  كوفته كوفته  كن  و  يك  .    ؛  سياه  و كبود  كن  ؛  لبانم  را آن قدر  بجو  كه  خونين  شود  بازوانم  را  فشار  بده
نه  ازين  هم  بيشتر  مي خواهم  ؛  آنرا  گفته  نمي .  لقمه  خام  بساز  ؛  تنها  مي خواهم   درون  پوست   تو   بروم  

 ! ميداني   توانم  ؛  خودت  بدان  ؛  خودت
.  كلمهء  بسيار عالي  و جانبخش ترا  از ياد  بردم  و كم  بها  دادم  و  نيم  ماه  اسير  غم  و  ماتم  شدم  يك  

 كه  كام  تو   شيرين  مي دانم!  اينجا  خودم  ذوب  گشتم  و آنجا  جورهء  جان  و  تن  خود  را  به  عذاب  ساختم  
 !دلم  ؛  هم  تلخ   بود 

 :گفت  .   داغش  به  هر  قسمت  بدنم  اصابت  مي كرد   ات  اشكبغضش  تركيد  و  قطر
 برادرم  تا كنون  نه آدم  الزم  يافته  و  نه  خوكچه  ؛  نوشته  كه  سخت  دق مانده  ؛  بسيار ضعيف  شده  و  

 . خالگوبي  شدهء  شانه  اش  التهاب  كرده  ، گاهي  هم  تب  ميكند  قسمت 
 :  فغان آمد پري  ديگر كامالً   به

 شادي  بخشيده  مي  نوشته  كه  همه اش  از  دست  تُست  ؛  تو  شادمان  نيستي  و  همسرت را  هم  نه ... 
نوشته  ؛ كه  اگر اين  وضع  تو  دوام  كند  ؛  من خواهم  مرد  ... تواني  و  نه  به كار  و  درس  و آموزش  مي گذاري  

  .و  خونم  به  گردنت  خواهد  بود
عقل  و  هوش  از  سرم  .  هم  گپ  تو  و  هم خط  او  ديوانه  ام  كرد  .  پريروز كه  تو  رفتي  نامه اش  رسيد  

همان  نتيجه  به  دست  .  ده  بار آن  مطلب را كه  تو  زير جادو گر  امتحان كردي  من  هم  امتحان كردم  .  رفت  
طفل  ما  بايد    .  را  مد نظر  نمي گيرد   كودك    جادوگر  درين  مورد  چرا  نمي كرد  كه هيچ  عقلم  كار.  مي آمد  

 .   باشد چيز هاي ممنوعه  براي او  مثل  ديگر
همين كه  به  يك  طفل احتمالي  انديشه  مي كردم  ؛ .  نزديك  كودك  بودم  .  شب  از نيمه  گذشته  بود 

:  با  تمام  اينها  مي ترسيدم  .  جيب  شادي  ميكرد   و  عجيب  بالك  ميزد  كودك  قير قير  به  خنده  مي افتاد  ؛  ع
 90باور مي كني .  از همه چيز  مي مانم  .  من طفل  دار شوم  ؛  ديگر تمام  مي شود  ؛  يك زن خانه  مي گردم  

 : فيصد  يقين دارم  كه  كودك  ضمن  قير قير  خنديدن  به  من گفت  
 !...  نداري  ؛  حاال  مادر  نيستي  ؛  مادر  بيعقل ؟مگر حاال  طفل

 ساله 4 مثل يك  بچهء  آنگاه  به  نظرم آمد  تا كه  من طفل دار شوم  با رشدي كه  كودك  دارد  ؛  به خير
  لهذا  يك طفل  ديگر احتماالً  حيثيت  يك  سرگرمي  و  باالخره  حثيت  يك  همراه  و  همكار  براي.  خواهد  شد  
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در  عين حال  به  فكرم  رسيد  كه  اين جادو گر چقدر  مرا  كمك  خواهد كرد  كه طفل .  را  خواهد  يافت   او 
 . زادهء خودم  را  نيز  درست  تربيت كنم 

 . آنچه  ببار خواهد آمد  ؛  به  احتمال اغلب  از  بهترين  ها  خواهد  بود 
  جهان  تقديم  نكنم آيا  يك گناه  بزرگ  نيست ؟ ندي  به امكانات  فرز  من كه  با  اين فكر كردم 

 همينطور است ؛ وقتي من  به اينجا رسيدم  و    شايد حكمت  ؛  نمي دانم گذشته گانم  تا  اين زمان كجا  بودند
نرا  نمي خود شا.  تصميمم  را گرفتم  ؛ آنان هم  از چار طرف  پيدا  شدند  و آئينه اي  مقابل ديده گانم  گرفتند  

 .  را  مي شنيدم   سخن هايشان  اما  ديدم 
 چشمان خود را  بستم  اما   با   تحكم   بيرحمانه    تصاويري كه بر آئينه  مي افتاد  ؛  قابل  تحمل  نبود  ؛  ناگزير

 :زدند   داد 
 ! حقيقت  را  تماشا كن !    ببين 

س  را  مي ديدم  كه  با  فريب  وحشيانهء مردم  ؛  به  نام  ارباب كليسا  ها  و  معابد  و  ديگر روحانيان  مقد
 مي داشتند  ـ  شايد  حاال  هم  بر ميدارند  ـ  در نتيجهء  اين عمل عروسان  تبرك ؛  بكارت  نو عروسان  را  بر

 *!» بي پدر « حامله  مي شدند  و صاحب فرزندان 
هزاران  زن  و  .  بود  »  بي پدر«  همه اش فرزندان صيغه كردن  و  متعه كردن ها را  مي ديدم  كه  حاصل 

دختر جوان كه  مجبور  به  تن فروشي  مي شدند  ؛  ده ها  هزار  زن  و  دختر جوان كه  جبرًا  مورد  تجاوز  قرار  
 تعليم  و  و  بدبختي  بدنيا  مي آمدند كه روي »  بي پدر « مي گرفتند  و  از تمام  اين  ها  اطفال  نا خواسته  و  

زناني كه .  تربيه  و كانون خانواده  را  نمي ديدند  ؛ آنان  بزرگ  مي شدند  و  جامعه  بشري  را  تشكيل  ميدادند  
گويا  ازدواج  هاي  جامعه پسندي  هم  مي كردند  بدبختانه  نه  تمام  و كمال  اوالد  درست  به  دنيا  مي آوردند  و  

 ...غذيه  و  تعليم  و  تربيت  درست كرده  مي توانستند نه آنان  را  پرورش  و  ت
خيال كردم  بزرگاني كه  پس از  به  تصميم  رسيدن خودم  ؛  چنين  صحنه ها  و خاطرات  عبرت انگيز  را  بر 

  ؛  قصد  سرزنشم  را  دارند  ولي  از چه  بابت ؟  نمايانند  مي من
هم   باز.  خوشش شان  نيامده است    تصور كردم  مقدس مĤبي هايم كم كم.   به درستي فهميده  نمي توانستم  

ديدم  كه  نزديك  به  دو ماه  مي شود  ؛  ترا  دارم  و  با  قوت  .  تصورم  پيشتر  و  عميقتر  رفت  .  قانع  نمي شدم  
 ...  آنچه  مي توانم  با  تو  ميكنم  مگر. در  تو چسپيده ام  
 !رد  كار ك عقلم مثل آنكه 

تشنه  به  دريا  مي .  بچه  بيچارهء  مردم  را  دايماً  كباب  مي ساختم  .   اساساً  من كار  زشتي  مي كردم  
 . مي آوردم   بردم  و  سرش را  هم  به آب  مي رساندم   و  اما  تشنه تر  پس

 چرا ؟
  پس اين چه كاريست ؛  اين چه .  بي بي ؛  چنين و چنان مي خواهد ،  مي خواهد  فالن و  به همان كند  

ظلمي است ؟  بچهء مردم  را رها  كن  ؛  به حالش  بگذار ؛  حتي اميدوارش  نگذار  و آنگاه  تو  ميداني  و كار  و  
 ! پالن  و  زنده گي ات 

 طبيعت  را  در  و  تمام  نظام   را  بكش  بسترت   ميان  پيراهنت  قرار  بده  ؛  شيرهء جانش اما  او را  بيار ؛  در
روح « و » پدر آسماني « وجودش آتش بزن  و آنگاه  گوشه بنشين  و  خوش باش كه  قديسه  هستي  و  جز  با 

 !و كاري  نداري ؟  سر  »القدس 
كنم  و اطمينان بدهم كه همه چيز را جبران  مي كنم  ؛  »  توبه نصوح « مي خواستم  گوش هايم  را  گرفته 

 :شده رفت      شدهء  ترا  ادا خواهم  كرد  ؛  ولي  صحنه  ها  عوض گرديد  و  قبيح تر  و  فجيع تر تمام  حقوق ضايع 
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همه  به  لشكريان .   ها  و  سر زمين ها  رسيد   نوبت جهانگشايان  و  چپاولگران  مقدس  و  غير مقدس  كشور
در نديده ها  بودند  با  عبارات  مختلف  و  قلبمه و  و  پدر نديده ها  و  ما ها» بي پدر « وحشيي خويش كه  از  همان 

 :سلمبه  هاي گوناگون  فقط  يك  دستور  و  فتوا  مي دادند 
 برويد  ،  امان ندهيد  ،  فتح كنيد  ،  غنيمت  بگيريد  ،  چيزي  به  سرگرده گان  بياوريد  ؛  بقيه را خود  

  .  تصاحب  نمائيد
مردان  را  قلع .   تاختند كه  گفتني  نيست   و  توحش  و  بربريت  به  هرجا  ميآنان  با  چنان  ولع  و حرص  

 دم  تيغ  تير  مي كردند  ،  گوش    مي جنگيدند  ،  چه  نمي جنگيدند  ؛  از جوانان  را  كه  چه.  و قمع  مي كردند  
 و غالم  مي ساختند  و     مي بستند  ،  اسير زنده زنده  پوست  مي كردند  ،  در غل  و  زنجير  ، و  بيني  مي  بريدند

 ....به  برده فروشي  ها  روانه  مي داشتند 
البته  طال  و  جواهر  و  خزانه  و  مال  و  مواشي  و  باغ  و  قصر  همه  براي  اين  اهريمنان  جالب  و  جذاب  

  !  اصالً همين جاذبه ؛ نيروي كشور كشايي هاست.بودند  
ميان  بيچاره  زن  و  دختر ـ  ناموس هاي مردم   ـ  هدف  اول  و  مطلوب  نخست  بودند  ؛  چه  ولي  درين  

به حريم  كسي راه  يافته  بودند  و سه چهار زن  و  دختري ـ  و حتي دختر كودك  ـ  »  بي پدر « بسا  اگر صد  
شان كه  به  خون خود   شوهران  و  ديگر عزيزوجود  داشتند  تمام  اين جانيان  پيش چشم   پدران  و  برادران  و  

 . شَت  مي زدند  و  غلط  مي خوردند  ؛  بر زنان  و  دختران  تجاوز كرده  ميرفتند 
در ديگر .  زن  و  دختر كه  تاب  اينهمه  فشار و  ادبار  را  نداشت  و  در همانحال جان  مي داد   چه  بسيار 

ايان  به  يكسان  قطار  مي كرديدند  ؛  اكثراً  پاي  و  پاچهء  دختران  بكارت زدايي حاالت  زنان  و  دختران  و  چارپ
 به كشور  هم چنان   برده  مي شدند  ،  تا   شده  ؛  خون و خون  پر  بود  و  شهر  به شهر  و  ده  به ده  و كشور

 ....مي  رسيدند تقسيمات  مي گرديدند  ،  تا  بيع  و  بها  مي شدند  ،  تا  به  فروش  
پرورش  و  مهر  و  محبت  و  .  ها  روئيده  مي رفتند  » بي پدر « در نتيجهء  اينهمه  تجاوزات  وحشيانه  باز هم  

 امپراتوري  هاي  قدر قدرت  از  زمين  سر  باال  مي كردند  ؛   ديگر  و  هاي جامعه.   اصالً  نبود   تربيتي كه  و  تعليم
  داشتند  ؛  احياناً  مجال  تنفسي  پيدا  مي شد  و  باز  بزن كه  نمي زني  ،  بكش كه  نمي كشي  چند روزي  دوراني

مخصوصاً  تجاوز  به  زنان  و  دختران  ،  مخصوصاً  كنيز كردن ها  و كنيز فروختن ها .... ،  چور كن كه  نمي كني 
ود  گه  گوش فلك  را  كر  مي كرد  و   بيرق هاي   دعوي ها  و  داعيه هاي  پر طمطراق   و  مقدس  ب مگر..... 

 !....و گوهر نشان  بود  كه  نپرس  زرنگار 
 !دزد  هم  ميگفت  خدا  و  كاروان  هم 

 بودند و چپاول شده گان  و   و  ناموس شكنان  هم  بنده گان خدا ظالمان  و  تجاوزكاران  و  بي ناموسان
 !  و  هردم  شهيدان  هم  بر باد رفته گان  و  شهيدان  ناموس

 ! هم آنان خدا  مي گفتند  و  هم  اينان خدا  مي گفتند 
كس  نبود  و  نيست كه  حق را  از  باطل  جدا كند  ؛  اگر  بود  و  باشد  هم  ؛  گوش شنوايي  نبود  و  نيست  و  

 !چشم  بينايي  وجود  نداشت  و  ندارد  ؟
 خود  افضل  و  اشرف  مي يابي  وقتي  مي بيني    بد ترين  جانور  را  بر بودنت  متنفر  مي شوي  و  از آدم 

 :كه 
و  برادر  و  ويران  كنندهء  كشور  و  سر زمينش  باردار  جالد  شوهر  و  پدر   بي بي ؛  از اثر تجاوزِ    احمق

 مي كند و    نام  طفلش  انتخابشده  و  پاي  سبك كرده  ؛  با  غرور  و  تبختر كثيف  ؛  نام  سرلشكر جانيان  را
 !چنين  بوده است ؟ خويشتن  را  به  اين چرند متقاعد  ساخته است كه خواست  خدا 



 ١١٨ 

احمق بابه  كه  ناموسش را  ديوي  برباد  داده  و  فرزندان  و  هست و نيست خودش و  هم كوچه ها  و  
د  همين ديوي درنده  را زيارت  ساخته  و  قبلهء  حاجات  د پلي هموطنانش  را  درنده اي ُكشته  و  تباه  كرده  ؛  جس

 !! ؛  او هم  به  اين  متكي است  كه  ارادهء  خدا  همين  بوده  است   گردانيده است خود  و  ديگران
 وهر پاك آدمي ؟  گراستي  در چنين جهنمي چطور  مي توان آدمي  پيدا كرد  و 

 ! آدمي ؟ اصيلگوهرـ 
  كرد  و  عقل  و  شناخت  و  معرفت ؟ خرد  پيدا   توان  چطور مي

 ! مي توان عشق  پيدا كرد  و  مهر  و  عاطفه  و  همديگر خواهي  و  همديگر دوستي  ؟  چطور
 ! ميداني  ؛  عزيزم  

به  يك ترتيبي  تنم  را  به  جادو گر  رسانيدم  و  امتحان كردم  تا  كمي  .  حتي  به  خودم  مشكوك  شدم   
 !لي  يافتم تس

نكرده  كه  ما  كودك  »  پاس «  تازه آنگاه  دريافتم  كه چرا  جادو گر  طئ   بيش  از  يكماه  هم  كلمه اي  را 
 را   با  آن  بناميم ؟ 

نمي »  پاس «  به كثافت  كشانيده  شده  و  توسط جادو گر »  نور «  وحشتناك است  ؛  حتي گلمه  اي چون 
 !شود 

؛  حتي بدون اينكه  يك كلمه  در مورد  اين نمايش تاريخ سخن  بگويند ؛ آئينه را  از  برابرم  گذشته گانم  
 به راستي  مگر كدام  كلمه  را  بايد  مي گفتند ؟.  برداشتند  

  مگر  ما  مغز  نداريم ؟
 ! ما  انديشيده  نمي توانيم ؟ مگر
* 

من  با  چنين  امكانات  استثنايي  ابلهانه   لت كشيدم كه  خجا از آنچه دريافتم ، از آنچه در يافته  توانستم
  داريم  توتياست  ،  عذاب  اصطالح  جامعه  ايكه   اصالً  در  به  و  عشق  بينظيرم  كه مقدس مĤبي كرده ام  و  به  يار
   ؟ هم   با  تفاخر  شرم آور  پشت  زن  ديگر  برايش  بر آمده ام و  بيماري  تحميل كرده  و آخر

؛  هم   اين امر  نرسيد  اصالً  به  جايي رسيدم كه خود را  به  شدت  محاكمه  كردم  كه  چرا  تا كنون عقلم  به
 قرار  باشد  يكسال  بعد    به راستي و اگر .   را  ؛  حاال طفل  ما  يك و نيم  ماهه  مي شد خود را  جزا  دادم  و  هم  تو
 . باشد   وانست  دو سه ماه  هم   پدر  را  داشتهاز  هم  جدا  شويم  ؛  او  مي ت

 ! عزيزم  
 . نيستم  يك ساعت وقت را  تلف كنم   ديگر حاضر من حتي.   شدم   خوب شد  ؛  از خواب  غفلت كالني  بيدار

م  آرزومندم   مانند  خودم  و  برادرم  ؛  از  تو  يك جوره  در تن  من  پرورده  شود  ؛  حتي اگر من  فدا  ه
بشريت  اگر  بماند  به  دست فرزندان  پاك  و ماحصل عشق  و  درست .  شوم  ؛  باز  به آرمان  بزرگي  رسيده ام  

 و  تو    را  من  كه  يكي دو  تا  از  همچو  فرزندان شك  ندارم.   ماند   پرورش شده  و  تعليم  و  تربيت  ديده  خواهد
 !قادريم   به  دنيا  تقديم  كنيم 

ري رفته رفته  در  نظرم  بزرگ و  بزرگتر  شد و آنقدر  عظمت  پيدا كرد  كه  نگران  گشتم  و   بر خود  پ
 آيا   اين خواست  عظيم  را  من  بر آورده  خواهم  توانست ؟. اعتمادم  متزلزل  شدن گرفت  

يار .  ن دريافت كرديم  پري حامله شده است ؛ خطي از هندوستا ؛   تثبيت گرديد  وقتي كه  روز پس از 21
 :دبستاني ام  منجمله  نوشته  بود 

 ! و  نازنيم   خواهر عزيز« 
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مقداري التهاب  از شانه ام كه .   مي شود كه  تغييرات  عظيمي  در  وجود  خود  احساس مي كنم    دو هفته
زير آن  ران  مي گويند  كه  از  انداخته  مي رود  و  داكت كرده  بود  ؛  قدري چرك  بيرون آمد  ؛  اكنون  پوست

ست  و  ديگر  به   پوست جوان  و سالمي  باال  مي آيد  و  بدينگونه  همه  فكر  مي كنند  كه يك  تحول معجزه آسا
 . عمليات  و  پيوند  پوست  ضرورت  نخواهد  بود 

لي  شادمانم  و  در دلم  تو  و  خي روز  تا روز  اميدواري ام   بيشتر  مي شود  ؛  خواب خوب  پيدا  كرده ام  ؛ 
 ». همسرت  ساعت  به ساعت  شيرين تر  مي شويد 

حتي »  جادو گر«  روز ديگر  بعد  ؛  يار دبستاني ام  با سالمت كامل  به  خانه  بازگشت  ؛  ديگر 21و درست 
 . حين لمس شانه اش كدام  عكس العملي  نشان  نمي داد 

 چنان  احساساتي گشت  كه   روزي  يار دبستاني ام.  گ  شگوفان  شده  بود   بر  خرمن گل صد پري مانند  يك
 :روي  پيراهن چندين  بوسه زد  و گفت   در حضور من  شكم خواهرش  را  از 

  !طبيب  هاي  من  اينجا  هستند حاال  فهميدم  ؛  
 .   تعجب كرد م  به دنبال آن»  هاي «  عادي  بود  ولي از حروف »  طبيب « براي  من كلمهء 

 اسكنديناوي  شد  ؛ عالوه  بر كودك  جادويي ؛  دو طفل   پايان سال كه  پري  با  فاميلش عازم  ممالك اما  در
 !جوره اي  مانند خود  و  برادرش  را  ؛  از  ثمرهء  عشق  ما  هم   با  خود  به  همراه  برد 

ي رب النوع  ) انتي بادي  و انتي ويروس (  چون  كه  جادوگر       هر  سه  طفل  ؛   هنوز  نام   نداشتند  ؛ 
 ! نمي كرد  »  پاس «   ؛  هيچ  كلمه  را  به  هدف  نامگذاريي اين كودكان  زمان

 رب النوع   ي جادويي  دميده  از  جهت رفع  و  دفع  اين  مشكل  بر  نئ  بودم   ؛   سر انجام  ناگزير  شده
 !                                                             بگيرم  زمينه  مدد   زمان  در 

 :پاسخ  اين  بود كه 
  !   خود  مي آفرينند ؛ايشان  نام  ها  و  فرهنگ  خود  را  نگران  نباشيد  ؛  

  و  ديگر ولي  هولناكترين  معضله آن  بود كه آالينده  هاي  صوتي  و  ماوراء صوتي  ،  سموم  ،  ويروس ها
هايي كه  كوهر آدميت  را  تخريب  مي كردند  ؛  بخصوص  پس  از  يك و نيم  تا  دوساله گي ؛  امواج  و  يون 

 اين   پيش  مورد  هجوم  قرار  ميدادند   و  هر اندازه  كه  را  بيش از ـ  اين طاليه هاي آدميت  فردا ـ كودكان  ما 
)  پري ( را  به  بيرون از حريم خانه  و  به دور از ساحهء كنترول  مادر كودكان دايرهء  حركت  و  نوسان خود 

 .گسترش  مي  بخشيدند  ؛  آسيب پذيري  ايشان  بيشتر  شده  ميرفت 
خوشبختانه  تحقيقات ساينتفيك  به  ثبوت رسانيده  بود كه  اهريمن  مؤجد  و  منتشر كنندهء  آفات  مخرب 

از كرويت زمين  و  خورشيد و قوانين حاكم  اسي  برخورد دار نبوده  چيزي  گوهر آدمي  ؛  از شعور جهانشن

  ؛  لهذا  ساحهء بر منظومهء شمسي  و  ديگر اجرام  و فضا  هاي كيهاني  نمي داند  و  نمي تواند  بداند
 اوقات  شبانه روزيعملش  در  پهنه  هاي  نسبتاً  مسطح  حواليي  خط  استوا  محدود  است  كه  با   مانور  و  قدرت 

 .   ساعته  نيز  همراه  مي باشند  24ي 
 هاي  سياه    نزديكي  هاي  قطب شما ل  و  قطب جنوب  از  تير رس  انديشه  بدينجهت  فضا  هاي  بزرگي  در

وي  هوا  همانا  ممالك  اسكندينا و   ؛  مصئون است  و يكي از اين  مناطق آبادان  و خوش آب  و  اعمال  پليد آن
 مدار هاي حركات  وضعي  و  انتقاليي آن ؛  شش ماه  روز    به  دليل  كرويت  زمين  و مي باشد  ؛  سرزمين هايي كه

وقت  و  شش ماه  شب  دارند  و  محضاً  به  همين  دليل  هم  ويروس  ها  و آفات  زيادي  كه  در بافت آن  ها  عنصر 
 .أثير  ساقط  مي شوند  ساعته  وجود  دارد  ؛  از كار  و  ت24



 ١٢٠ 

اين حقيقت  اعظم  و اعلم  من و  پري را  ناگزير  و  متقاعد  ساخت كه  دوام  شور ها  ،  لذت ها  و  ثمرات  
مان  و  پرورش  و  تعليم  و  تربيت آنان  در اين فضاي  غير  بيشتر عشق  بزرگ خويش  را  به  نفع  سالمت  فرزندان 

  !بر سينه  نهيم »  سنگ صبور «   و  ن  ؛  قرباني  كنيم اهريم قابل  دسترس  براي
                                         

 
  2008 جون 17 :    ختم نگارش                                                       

 انستان   افغ  ـ شهر شبرغان                                                           
   عالم افتخارحمد م                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢١ 

 
  
�����ء �� ١:  

 

 !هـنر سوختن 
 

 چيست جادوي شگرف خورشيد ؟

 كه نه اش خسته گي در پندار است 

 كه نه اش سكته گي در كردار است

 آمده از ازل ناپيدا 

  ابد اين دنيامي رود تا

 نه اش انديشه زمـرگ ،

 .نه اش افسوس ، نه ترس 

 شاد از پيشينه ،

 ...شاد زايندهء بيحد  دراز

**** 

 چيست جادوي شگرف خورشيد ؟

 كه همه رويش و جوشش از اوست ، 

 آفرينش از اوست ؛

 قامت افرازي ي هر باغ و درخت ،

 زنده گي يابي ي هر سخت و كرخت ، 

 ده تنان ،پايكوبي ي همه زن

 رقص گل ، رنگ چمن ،

 ....نشئهء بادهء ناب 

**** 

 چيست جادوي شگرف خورشيد ؟

 كه ز پيشاني ي آبي ي بلند ؛ 



 ١٢٢ 

 رهبر رهروي هر كوره رهيست ،

 شاعر شعر شكوهمند بهار،

 ناظم بزم طربجوش تموز ،

 آفرينشگر تصوير خزان ،

 ...!!قصه پرداز زمستان سپيد 

**** 

 يد ؟چيست جادوي شگرف خورش

 ياد دارم كه فراوان مـردم

 نسل اندر پئ نسل ؛ 

 چو خدايش به نيايش بودند

 و فراوان شاعر؛

 .قرن هايش به ستايش بودند 

 اين نكته ندانست كسي ؛ : ليك 

 :                                  زانهمه ورد و سرود 

 كاندرين گنبد آبي ي بلند ؛

 !!!سحر اين قدرت جاويد چه بود ؟؟؟

 

**** 

 آري ؛ جادوي شگرف خورشيد ؛

 !! است سوختن است ، سوختنجاودان 

  در تاريخ ؛ " خورشيد شدن "راز 

 !!! آموختن است " هنر سوختن "
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 ١٢٣ 

 
 
 
 

  
�����ء �� ٢:   
 
 

 ....از شش  هزار  سال 
 
 

 دوشينه در نگار خانهء تاريخ روز گار؛ 
 استاد كهنه كار ؛ 

 چون آشناي ناكس گم كرده خويشتن 
 : در نشئهء مقام 

 .                  چشمم به چشم دوخت 
 خونم فواره زد ، 
 خشمم شراره زد ؛ 
 پرسش گرفتمش ؛زير تگرگ آتش 

 :آنسان كه گفتي آهن و پوالد و خاره سوخت 
 !ائ آشناي ناكس گم كرده خويشتن « 

 چون ميتوان نهفت ؟
 كز شش هزار سال ؛

 ما دد ستيز در دل  خاور  به سنگريم ، 
 در جنگ ديوي ظلمت و اهريمن دروغ ؛ 
 !                                        نستوه لشكريم 

 تاب ؛ مانند آف
 از لحظهء طلوع ؛

 .تقدير ما ، رسالت ما محوي تيره گيست 
 مانند انقالب ؛

 !ميالد ما سپيدهء دنياي ديگريست 
 

*** 
 چون ميتوان نهفت ؟
 كز شش هزار سال ؛ 



 ١٢1 

 .با زشتي و پليدي و پتياره دشمنيم 
 در كار و در كنش ،
 در فكر و در منش ،

 !آزاده گي و نيكي و خوبي شعار ماست 
  اوج و پست و پيچ و خم اين شگفت  ره ؛ در

 !                                     مرگ افتخار ماست 
*** 

 چون ميتوان نهفت ؟
 كز شش هزار سال ؛ 

 ما ؛ كاوه ايم و رستم و بومسلم جهان ؛
 بيباك و بي امان ،

 . فاتح و قهرمان 
 

*** 
 چون ميتوان نهفت ؟
 كز شش هزار سال ؛ 

 ه و دره و اين شيب و اين فراز ؛اين دشت وكو
 .                                          نوشيده خون ما 

 ضحاك ماردوش ، 
 اسكندر درنده و چنگيز دهر سوز ، 

 غوالن باديه ،
 ديوان بحر و بر ،

 ارباب گيتي خوار زر و زور و مرگ و شر ؛ 
 .گرديده بار بار به سختي زبون ما 

 

*** 
 هفت ؟چون ميتوان ن

 كز شش هزار سال ؛
 ما ؛ شط  پر طالطم  رزم  و شجاعتيم ،

  توفان غيرتيم ،
 برقيم  و آتشيم ،
 رعديم  و زلزله ،

 »!عين  قيامتيم 
 

*** 



 ١٢7 

 چون تير آخرين من از چله شد رها ؛ 
 استاد گارگاه ؛ 
 :آمد به قاه قاه 
 !قيامتيد ! آري                  « 

 از شش هزار سال ؛ 
 .  و دد  فگنده  به  خاك  مذلتـيد بس ديو

 اما چه بيشتر ،
 تاج شهي كه از سر ديوي ستانده ايد ؛
 ؟!باري ديگر به تارك ديوي نشانده ايد 

 

*** 
 از شش هزار سال ؛ 

 فاتح قدرتيد ؛ 
 !اما نه صاحبش 
 فاتح ثروتيد ؛ 
 !اما نه مالكش 

 جز خون خويشتن ، 
 خون برادران ،

 با تلخ و سخت ـ نان ؛ 
 !                          ناديده سفره تان

 

*** 
 از شش هزار سال ؛
 ُگرديد و قهرمان ؛ 

 اما ؛ چه بيشتر ؛ 
 !!بر جان همديگر

 

*** 
 از شش هزار سال ؛ 

 بس تخت و بارگهء جهانخواره اهرمن ؛
 با مشت تان شكست ؛ 

 فريب ؛ تير خرد سوز واپسين ؛... اما 
  آهنين ؛ »آشيل«چون ضربه گير نقطهء 

 درپاي تان نشست ،
 ! بر اوج قله هاي ظفر راه تان ببست 



 ١٢8 

 ابليس فتنه گر ؛
 ـ آسوده زانتقام ـ

 !آنك به تخت قدرت و وحشت دوباره جست 
 

*** 
 از شش هزار سال ؛ بر آشفته سرگذلشت ؛ 

 بتوان اگر گذشت ؛
 ـ اينگاه كه خون رفتهء تان در دل قرون ؛ 

 ته است ،خورشيد آتشين شده و باز گش
 اينگاه كه فتح تان با هرچه ديوي ظلمت و پتيارهء ستم ؛ 

  آغاز گشته است ؛
 اينگاه كه بخت تان 

                             انباز گشته است ،
 چون ميتوان نهفت ؟
 چون ميتوان نگفت ؟

 »زئوس« اين ننگ سحر  و خدعهء اهريمن و 
 با آفتاب جنگ ؛ 

 ب جنگ ؟؟؟با آتش پرومته و با انقال
 يعني شما و باز ؛ 

 گونه قتل و قتال برادران ، » قابيل « 
 » ...كشتار خواهران 

 

*** 
 استاد كار گاه كه روزش سياه باد ؛

 ـ اين گفت و بر گرفت ، 
 چشمان زچشم من ، 

 !باري ديگر قيامتي انگيخت خشم من 
 بگرفتمش  گلو ،

 .دندان و چنگ را بردم بدو فرو 
  بازش به كارگاه ، >و دندان بسود ؛ ريخت اما شكست چنگم 

 :پيچيد قاه قاه  
 از شش هزار سال ... « 

 رزمنده گان حق ؛ 
 اينگونه بوده اند ؛ 

 »! در آستان حق 



 ١٢٧ 

 

*** 
 ديگر نبود طاقت اين جاي بودنم ؛ 
 وهن عظيم اينهمه تهمت شنيدنم ؛

 صحبت گسيختم ؛ 
 !البد گريختم 

 

*** 
 بيرون كارگاه ؛ 

 .  پاي بود محشر به
 از شش هزار سال ؛ 
 آنچه گذشته بود ،

 خاموش گشته بود ؛
 در پيش چشم خستهء من راه مي كشيد ؛ 
 چون دود كوره هاي جهنم شرر فشان ؛

 ...انبوه نسل هاي كهن ؛ آه مي كشيد
 ...رفتم زهوش و باز 

 چون آمدم به خويش ؛
 زانبوه رفته گان 

 .ديگر اثر نبود 
 : شكوهمند مولوي به بحر  شعر.. اما 
 »كز ديودد ملولم و انسانم آرزوست « 

 بر روي دست من ؛ 
 رستم به خون سينهء سهراب پهلوان ؛

 :                                 رنگين سروده بود 
 بر نسل انقالب ؛ « 

  ـ اين بر ترين بنا گر دنياي بي فريب  ـ
 در نور سرخ تجربت شش هزار سال ؛ 

 »! عهء دورانم آرزوست رستن ز ننگ خد
 سر دار قهرمان خراسان ؛ به پاي آن ؛ 

 با تكه بدن ؛ 
   !امضاء نموده بود

 
 ١٣٦٠                                                                         �� ? ــ  �	? 

         53�B ا�ـ��Aر                                                                         
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�����ء �� ٣:  
 
 

 

ا �� $�� !...رو%� �$ د
 
 

 رو��  � د���  !ا !،
،!#!   D�ر��E از �	*� 
 !�+�  ��� F*�G ؛ �I
�: 

،!I�E روح 
،!I�E 5*� 

!I�E L
M. 
 

**** 
 �P	�&� ���� �! �!د ، 

 ه%Dو����E F  � �! �!د ،
 :Pر&��� Pه� R�%*#P از ��%�   � در �!د 

،!I�E S�ر 
،!I�E S(E 
 !I�E د!�. 

 
**** 

 ه��6 $ ا����6ء �5 ،
 �4%� $ رؤ&�$ ر��5 ،

 !�  : 5�F ؛ Pن : ا$  �6  ا&2 
 ،!I�E $ه� 

!I�E $وا!! 
 

**** 
 �Wد$ در در&�$  � �G&�ن دا�F ه� �%�ور ، 
 �!د$ از Y!داب ر�X #�د� ه� ا�!ا���  �!،

 �!د ��Dان ،
 !Z%� د!�!! 

 
**** 



 ١٢٩ 

 .��دش از �[�
S �!د$ ذرات و
 Fا$ روا�W�د$ ا!�: 

 S�زاد$ ، �!اP ، _
`                          . 
 ، a� د!� 

 S"�"� د!�!!! 
 

**** 

a دردش ،E د$ ؛ درد!� 


a ،  +! �!دم   �Dاد Pزرد�  �I!دش E !+  د$ ؛!�. 
 F&رأ  a
E $د$ ؛ رأ!�. 
 F&��  a
E L
M د$ ؛!�. 

 
**** 

 اY $�dM��� ، �!د$ ؛ ��و �� د&D در 
 �E`� در G+%�$ �*�ر ،

 �*�� 53�e ، �*�� و�*� ،
 !Z	�� R�(� ��*�: 

 #�د� ه� را ؛ #�د� ه�$ ز�P ���Y �D�!&2 را ، 
 .                                   ز��D ز�S��G �D ���!د 

 �!د$ ��و ��f� D&D ه�$ در �Eن ،
 �Gز �	� ��3�D و د�Dان ، 
 ...�ن ��E  �  Wن و �56  ده"

 
 �!د$ ��و ��D&D در د&�ار ه�$ �!�!&dM 2! زر و زور ؛ 


W� aدور ،E ان�Aا�� 
 ..��د�ء ��ن و #2 �!دم   � ��ن  ر�f و ا��ر 

 �!د$ ��و ��R�� D&D ��%�ء ����س ��+2 ؛
 .��h!$  +! ��� ���6 $ د&�ان ��5  �د 

 �!د$ ��و �� د&D ��$ ��!�ء ا��Zر و Y? ه� ؛
 ...+D و �!اب زور�%�i� D*5  �د �Eن �!دم  �د� و �

 
 �!د$ ��و  � ��م �	*�D$ $ دا�F ؛ 

 �� �	�د G�Dا و ر��ا ؛ 
 j#�Mن و�*� $ W&!��E را، 

 j��Bن   l�S&�% ه�$ ه�ل ا�Z�W را ،
 ��%� �Yن ��ر و �! را ،

 ...دزد را ، #�را�Z! را 
 

 �!د$ ��و  � ا�E! ا�D&*�ء �!FE ؛  � �!دا$ ره�&� ،
 :���+�$ P !+� $�� �&jmر



 ١٣٠ 

 �� �	�د ر� ��رY! را ،
                       ده"�ن را ،

 #�د� ه�$ �G  � ز�n�! و  � �hرت ر��� و Pوار� �Yن در Dر را ،

��ن ژ��G �Dش  � DGر را،(m 

 ... ��� �Yن ���� Y! را 
 

 �!د$ ��و ر� #	� �	�د �D%&P را
 G!�5 �*�ف ��  *A�D  �6? ار�D و  ��D%3 را

 . ���!د و ه	� Pرا�S اردو؛ رزم ه�$ ��#_ و ��ز��D را�"*�
 �!د$ ��و 5dE ��5  �د ؛

 .r�!م ��Pج ��2 و و�*S و E*5 ��5  �د 
 

**** 
 �!د ��Dان ، �!د �%Z! را �+�دت �!���S ا�S ؛


L �!دم ،M رD, ا��3 
 Sا� S*+  $ ودا���� $ �Y �Dز� $�� s&در دل #�ر! 

 
**** 

 ،!I�E S�ر 
،!I�E S(E 

 !د E�I! ؛ �
 !Z%  ,�3 :؛ !Z%� �  �� ان ؛D�� �  �� 2 دون ؛	د� 

D�P 5ف ر���d� !  ؛ در دل ر� �&�(E در. 
 !#��6G 2&!  u ـ  !ان tB	S درود 

 .��م ��+2  �ز &, �	���ء د&Z! �!ود 
 

**** 
، !I�E S�ر 
، !I�E S(E 
، !I�E د!� 

 !I�E R�  WY!د از �!گ ه�I� ن��. 
 �Dو ز� Sا� �Dز� !I�E R�G $ه� �*&Dد ا�� ! 


L و2m ا���د  داFh ؛M در ��!Y 
 Fhان �!اD&و�� D�ر��E ن�� S, #� �ن ا��3. 

 
 

 ١٣٥٧ �	? ٣١                                                                             ��h!Iن ــ 
                    53�B ا�ـ��Aر                                                          
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�����ء �� ٤:   

 
  ...تو از سرود مي آيي

 
 

 تو از سرود مي آيي 
 »آهورامزدا« و » ميترا« تو از سرود پر ترانهء 
 »ورجمكرد « تو از مدينهء فردوس 

 مي آيي» پندار نيك ، گفتار نيك ، كردار نيك « تو از 
 ست» هوما « و دهانت  ميكدهء 

 »زردشت « اهت  آتشكدهء و نگ
 و پيشانيت  دشت الله
 و گونه ات  صد برگ

 و تنت  گندمزار
 و سينه ات كبوتر سپيد

 و قامتت  اوج
 .و قلبت عشق 

 

*** 
 مي آيي» آمو « تو  از

 »راه ابريشم « و 
 با گلوبند فضايل عتيق
 »تهمينه « با دامن پاكيزه گي ي 
 »رابعه « با پيرهن  شيقته گي ي 

  راه ها و رود ها را به رقص مي آوردو گامت 
 و موج زلفان مخملي ات

 باد ها و باديه ها را مي انگيزد
 !سپيد سر را ديوانه ميكند » هندوكش « و 

 

*** 



 ١٣٢ 

 تو مي آيي 
  (*)با دو گـل حماسه و آرامش

 زيرا كه ميداني  من 
 تاريخ را زيسته ام
 تاريخ را مي زيم

 ي آورمتاريخ را از مقابر گمشده به شهر م
 !و هديه ام  جز اين  نميتواند  بود 

 

*** 
 تو مي آيي

 و من از شوق و ترس مي لـرزم
 از شوق تو

 وز ترس آنان
 آنان كه كوه هاي الماس را 

 كنام وحشت كرده اند 
 آنان كه دره هاي زمرد را
 به مرگ و فاجعه مي انبايند

 آنان كه تناور چنار هاي معصوم را 
 به خاك مي افگنند

  كه لحظه هاي سازنده گي و تولد را آنان
 غريق مـرداب دلهره ميسازند
 آنان كه روشني و انسانيت را 

 به گلوله مي بندند
 و نام نياكان خود را از خاطر زدوده اند

 نمي خوانند» تاريخ « زيرا كه در جنگل 
 !و هيچ درنده  نام جدش را نميداند 

 

*** 
 !و دريغا  دريغ 

  سنگ ها را به شيشه ها عاشق كنيماين گاه كه ميتوانيم
 و رود ها را به ريشه ها

 و بر بيشه ها مداين فاضله بر پا داريم 
 و ستاره گان را به دشت ها بكاريم

 و خورشيد را به خانه ها مهمان كنيم 
 !اينگونه فجيع به كشتن خود برخاسته ايم 



 ١٣٣ 

 

*** 
 تو ؛ مي آيي 

 ميدانم ، ميدانم ، ميدانم 
 . را داري تو عظمت تاريخ

 و تاريخ
 .در هيچ باطالقي در نمي ماند

 تو مي آيي ؛ 
 و ما با كيمياي هنر

 روسپيان دد زاي را سترون خواهيم كرد
 .و فرشته گان سترون را آبستن 

 سرود  ي ديگر  را خواهم »اويستا« و من ؛ 
 . بر انجام سيادت اهريمن 

 را» هورمزد « و تو فتح 
 را »  نيك ، كردار نيك پندار نيك ، گفتار« و فتح 

 به گوش جهان خواهي خواند
 و عشق را به جنگل 

 ! و عاطفه را به سنگ و باد و آهن و آتش خواهي آموخت 
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