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. چند صباحیست کھ آواره ی سرزمین ھای مختلفم. سالھا از غربتم می گذرد
. بدون کوچکترین جرم و گناھی.  شده اماز خانھ و کاشانھ ی خود تبعید

بدون آنکھ دست تعدی بھ مال و ناموس دیگری دراز کرده یا برای کسی 
  . بدی خواستھ باشم

شاید چوب ندانم کاری و سھل انگاری ھای . تبعیدی اندیشھ و تفکرخویشم
شاید ھم بیچاره و در بھ در بی تفاوتی و عدم . نیاکان خود را می خورم

  .یت کنونی ھایماحساس مسئول
در جامعھ ای کھ ھر روز بر روی دین و آئینی نوین آغوش می ! عجیبست

گشایند و زورگو و جنایتکار بی اصل و نسبی را بھ پدری و سروری بر 
ھر چند ! اندیشھ ھای نو را از سوی ھمچو منی را بر نمی تابند, می گزینند

 زحمتکشان کھ بھ نفع عامھ بوده و خیر و صالح توده ھای محروم و
یعنی آفرینندگان و تولید کنندگان حقیقی نعم مادی و معنوی در آن , جامعھ

آئین ھای کھن را در زیر قائمھ ی شمشیر ھخامنشیان و ! نھفتھ باشد
ساسانیان و اشکانیان کھ بر اساس مصالح خویش دگرگونش می کردند 

یاوردیم اما بدعت گذاری و عدالت خواھی مزدک ھا را تاب ن. گردن نھادیم
  .و زنده بر دار شدنشان را بھ تماشا ایستادیم

اسالم توأم با کشتار و جنایت و سیھ , از ھزار و چھار سد سال پیش تا کنون
تسنن مغوالن و , خلفای عباسی, خلفای اموی, روزی خلفای راشدین

تِشیع دیلمیان و صفویان را تجربھ می , ایلخانان و پادشاھان ایرانی و افغان
ر خرافھ پرست و اوھام پراکن عوامفریبی را می ستائیم و قدر و ھ. کنیم

در نھایت بھ خمینی و دار و دستھ . مقام بی مقدارش را بھ عرش می رسانیم
ی تبھکارش می رسیم و دل خوش می داریم کھ در ازاء جھنمی کھ برایمان 

درھای بھشت را بھ رویمان می گشایند و در میان ھزاران , مھیا نموده اند
حوری و غلمانھای شھوتران و آشوبگری . حوری و غلمان رھایمان کنند

کھ از آغاز خلقت تا کنون نزول اجالل ظفر نمون ما و دیگر مومنین و 
پرھیزکاران ریا کار و دروغ پرداز را انتظار می کشند و دلشان برای 

  !کنجھ ای گوشت  لک زده است
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, بزمی وجود می داشتغافل کھ اگر باغ مصفا و خوش آب و ھوا و چنین 
حضرات علمای دین بھ زور پس گردنی و اردنگی ھم کھ شده ما را 

تا راه رسیدن بدان چراگاه ابدی و , معِصت کار و گناھکار می نمودند
روسپی خانھ ی جاودان را بر رویمان ببندند و سدی بزرگتر و غیر قابل 

حتی بھ قیمت ! نفوذتر از سد یاجوج و مأجوج در برابرمان ایجاد نمایند
وسوسھ کردن  مادران خود و قرار دادنشان بر سر راه ما و دیگر بندگان 

  !تشنھ ی معصیت و تبھکاری پروردگار
بدون تعقل و ذره ای درنگ و تفکر بھ ریسمان پوسیده ی مالھا کھ تار و 

و تا بدانجا . پودی بھ غیر از اوھام و خرافات و جھالت ندارد چنگ انداختیم
ھ وظیفھ و مسئولیت خود در قبال حال و آینده ی خویشتن و پیش رفتیم ک

خود را امت محمد عرب و سرزمین مان را . فرزندانمان از یاد بردیم
بر گرد . آن طفل متولد نشده ی حسن عسکری نامیدیم, مملکت امام زمان

چاه جمکران حلقھ زدیم تا آنچھ را کھ از دستمان بر می آید از ایشان گدائی 
  .کنیم
بلکھ , نھ تنھا بر ھمسایگان و ھم قبیلھ ھای خود رحم نکردیم, طمع بھشتبھ 

! جگر گوشھ ھای خود را با شقاوت و بی رحمی بھ کام مرگ فرستادیم
چنان در چاه ویل اوھام و خرافات سرنگون شدیم کھ فراموش کردیم انسانیم 
و بھ دلیل برخورداری از گوھر تعقل و معرفت مورد غضب و عتاب 

ار قرار گرفتھ و از چراگاه سبز تر دامن بھشت رانده و بھ زمین پروردگ
  !تبعید شده ایم

شمشیر و شالق بھ دست گرفتیم و پیکرھا و گردنھای شریف انسان را آماج 
قرار دادیم تا بھ اصطالح در زمره ی یاران و پیروان موالی متقیان قرار 

سعد ,  ابن ولیدھاخالد, حجاج ابن یوسف ھا, گیریم و با منصور دوانقی ھا
. ابن وقاص ھا و دیگر جالدان و تبھکاران عرب ھم خانواده و فامیل شویم

  !و چھ بیشرمانھ دم از ایرانی بودن و انسانیت زدیم
مصلحت اندیشی . در پشت ابر سیاھی از اوھام و خرافات سنگر گرفتیم

, ندو تحت تأثیر افیون مھلکی کھ در کاممان ریختھ و می ریز. پیشھ نمودیم
و در نھایت بھ بی تفاوتی . از انجام وظایف انسانی و بشری خود باز ماندیم

  .و عدم احساس مسئولیت رسیدیم
چنان در این بی تفاوتی و فرار از مسئولیت غرقھ شدیم کھ در بین اقوام 

بھ طوری کھ امروزه فاقد ھر نوع . گوناگون و ملل جھان بی ھویت گردیدیم
تفکر و اندیشھ ای کھ ستاره ی راھنمایمان باشد . ماندیشھ و تفکر بومی ھستی

از ! و از دل شبھای سیاه و گردابھای ھول بھ سر منزل مقصودمان برساند
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با , ھارت و پورت ھای معمول و ادعاھای بدون پشتوانھ مان کھ بگذریم
کوچکترین فشار تسلیم بیگانگان و بیگانھ پرستان می گردیم و سرنوشت 

مأموری . ه بندی دیگر و ماموری بی اختیار می سپاریممان را بھ دست قدار
کھ بیشرم تر از کفن دزد پیشین چپاول مان کند و گرده ھایمان را با تازیانھ 

  ! ی بیداد سیاھتر نماید
چنان در اوھام , مردمی کھ دوستشان دارم و آنھا نیز بھ نوعی دوستم دارند
 کھ سود و ١رفتارندو خرافات مبلغان مذھب و آخرت فروشان زالو صفت گ

دوست و دشمن از ھم باز نمی شناسند و برای . زیان خود نمی نگرند
بھ وعده ھای دروغ شیخ . رھائی از زندگی نکبت بار گوش شنوائی ندارند

با کوچکترین تحریکی از سوی این قبیلھ زالو صفت و بد . دل بستھ اند
با , ھ ی مناسبسگال بر می آشوبند و در صورت توانائی و مھیا شدن زمین

سرزمین ھا را ویران و شھرھا را بی نفوس می , وعده ھای دروغینشان
زیرا ! بدون آنکھ از نیت شیخ آگاه باشند و بھ عاقبت کار بیندیشند! نمایند

. ٢امت تسلیمند و با کمال تأسف قوه تشخیص و تعقل را بھ کناری نھاده اند
جماعت را با جان و دل داستان ھا و روایت ھای مسخره و خنده آور این 

وقتی بھ آنان گفتھ می شود کھ خداوند بھ پاداش . می پذیرند و باور می کنند
پرستش و عبادت ھای شما در آخرت ده ھا و سدھا قصر و چند ده حوری 

آب از لب و لوچھ شان جاری  و خشتک ھایشان را خیس , خواھد بخشید
, دیکتاتوری! ان در عذاب استج, عقل کھ نباشد, از قدیم گفتھ اند. می نمایند

استبداد و در بیسوادی و بی فرھنگی نگاه داشتن تاریخی ما کارھا بھ 
جھل و نادانی چنان در ! دستمان داده و بھ بد جایگاھی سوق مان داده است

رگ و پی و و تک تک سلولھایمان رسوخ نموده و با ذره ذره ی وجودمان 
مان را بدون مطالعھ و اندیشھ بھ عجین شده کھ مھار زندگی خود و آیندگان

                                                        
بھ بھشت قدم نھادم و دیدم کھ شمار حوریان علی بیشتر از برگ ,   رسول اکرم فرمودند- ١

آیت اهللا سید محمد . ستدرخت و قصر ھائی کھ برای او بنا شده چون شمار افراد بشر ا
  .  ٢٣٠جلد اول صفحھ ,  زندگینامھ چھارده معصوم, ھدایتگران نور, تقی مدرسی

« :شنیدم رسول خدا می فرمود:   سعید بھ جبیر از ابن عباس روایت کرده است کھ گفت- ٢
: از جبرئیل پرسیدم. در شب اسراء بھ بھشت داخل شدم و نوری دیدم کھ بھ چھره ام خورد

این نور مھر و ماه نبود بلکھ یکی از کنیزان ! ای محمد: ری کھ دیدم چھ بود؟ گفتاین نو
بھشتی علی بن ابی طالب بود کھ از قصرش پدیدار شد و بھ تو نگریست و خندید و این 

او در بھشت ھمواره می گردد تا ھنگامی کھ امیرمومنان بھ . نور از دھانش بیرون آمد
زندگی نامھ چھارده , ھدایتگران نور, محمد تقی مدرسیآیت اهللا سید . بھشت وارد شود

  .٢٣٧صفحھ , جلد اول, معصوم
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دست ھای بی کفایت الشھ خورانی بیمقدار و سفلھ سپرده و کور کورانھ بھ 
مغزش , امت ھمیشھ در صحنھ ی تاتر جمھوری! دنبالشان بھ راه افتاده ایم

گیرم کھ وزارت مسکن و , را بھ زحمت نمی اندازد و از خود نمی پرسد
و می تواند با ,  بر خوردار استشھر سازی پروردگار از چنین قدرتی

خداوند نیز با ! چنین سرعت و حدتی این ھمھ قصر و خانھ و تخت بسازد
. اشاره ی سرانگشت خود میلیون ھا و میلیاردھا حوری و غلمان خلق کند

اما مومن مسلمان با ده ھا و سدھا قصر و آن ھمھ حوری چھ ! شکی نیست
ارد؟ خروس ھم کھ بشود و بھ جای ؟  اصال چھ نیازی بھ آنھا د١خواھد کرد

در شھری کھ چھل , آب و دانھ شراب زنجبیل و ماھی سقنقور ھم کھ بخورد
ھزار ھزار خانھ دارد و در ھر خانھ تختی و بر روی ھر تختی حوری ای 

بھ کوچھ ی بغلی نرسیده غش می کند و از پای می , منتظر و کمربند گشاده
ل و جاھلھای سر گذر را نیز کھ اجازه ی خبر کردن بچھ ھای مح! افتد

  ! ندارد
آنگاه کھ انسان بھ اصل خود پیوست و در کنار معبود و , از ھمھ مھمتر

چھ نیاز بھ ظواھری دارد کھ دروغ و بی پایھ بودنش , محبوب قرار گرفت
  از سد فرسنگی ھویداست و اظھر من الشمس است؟

مرکز تفکر و , اگر مومنین و پرھیزگاران و مدعیان تھی مغز عبودیت
اندیشھ ی خود را برای یک ثانیھ ھم کھ شده از پائین تنھ و خشتک متعفن و 

در می , چرک مرده ی خود بھ باالی گردن و مغزشان منتقل می کردند
, حدیث ھا و روایت ھای مزخرف و بی سر و تھ شیخ, یافتند کھ افسانھ ھا

                                                        
منادی از آسمان , و کسی کھ سی روز از رجب را روزه بگیرد:   رسول خدا فرمودند- ١

در باقیمانده عمر خود عملت را از , گذشتھ ھایت آمرزیده شد! ای بنده ی خدا: ندا می دھد
در ھر بھشتی چھل ھزار شھر از طال بھ او خواھد , تمام بھشھاو خداوند در . نو شروع کن

در ھر خانھ ای , در ھر قصر چھل ھزار خانھ, داد کھ در ھر شھری چھل ھزار قصر
در ھر کاسھ چھل ھزار ھزار , در ھر سفره چھل ھزار ھزار کاسھ, چھل ھزار ھزار سفره

نیھا و نوشیدنیھا رنگ نوع خوردنی و نوشیدنی وجود دارد کھ ھر کدام از این خورد
در ھر خانھ ای چھل ھزار ھزار تخت از طال وجود دارد کھ اندازه ی . جداگانھ ای دارند

ھر کدام از این تختھا دو ھزار ذراع در دو ھزار ذراع است و بر ھر کدام از این تختھا 
ند دختری از حورالعین است کھ ھر کدام از آنھا سیصد ھزار زلف جلو پیشانی از نور دار

کھ ھر کدام از این زلفھا را یک ھزار ھزار دختر خدمتکار خردسال حمل نموده و با 
تمام اینھا برای کسی . مشک و عنبر خوشبو می نمایند تا روزه دار رجب پیش او بیاید

ثواب , )ابن بابویھ ( عالم ربانی شیخ صدوق . است کھ تمام ماه رجب را روزه بگیرد
مترجم , ١٣٧٨چاپ دوم تابستان , ١٢۵و ١٢۴فحھ ھای ص, االعمال و عقاب االعمال
  .   ابراھیم محدث بندر ریگی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦

 نمی افزاید نھ تنھا ذره ای بر عظمت و بزرگی و ابھت پروردگارشان و
. بلکھ شأن و شوکت و عظمت وی را بیش از حد تصور پائین می آورد
! چنین تعریف و تمجیدھائی مایھ ی تحقیر و خواری و ذلت پروردگار است

وظیفھ و سرگرمی گرداننده ی جھان و , چون این ابلھان زیر پاالن دریده
رآشوب و نظم دھنده ی کائنات را بھ خالق زنان و دختران مھ پیکر و شھ
آنھم بھ . پسران دلربا و پا اندازی برای ھر بی سر و پائی منحصر می کنند

  !نحوی اغراق آمیز و توھین آمیز
مالی بیسواد و شپشوئی کھ در روستاھای ری و کرمان و یزد و زاھدان و 

آنھم بھ زبان عربی و , غیره عمر گذرانیده و نسل اندر نسل بھ خواندن قرآن
 درک معنی در گورستانھا و مجالس تحریم اشتغال داشتھ بدون, با تلفظ غلط

این اطالعات چپ اندر قیچی و بی , و در ازاء آن لقمھ حلوائی کوفت نموده
پایھ و اساس و خلق گمراه کن را از کجا آورده است؟ علمایشان از کدام 

دعاھای روئیت البول و ! منبع و کتاب مرجع فیض برده و بھره گرفتھ اند
 در کدامین کتاب معتبر عربی بھ چاپ ١ایت و آداب بیت الخالءروئیت الغ

بھ عنوان یکی از بزرگترین , رسیده است؟ آیا در کشور باستانی مصر
چنین دستورالعملھائی خریدار دارد؟ آیا علمای دین حنیف , کشور عربی

جرأت بازگوئی و آموزش چنین , حتی در صورت قبول و باور و یقین
 مردمی کھ داری تاریخی بھ درازی تمدن بشری خزعبالتی را دارند؟

چھ نیازی بھ دستورھا و آداب و رسومی دارند کھ در صورت , ھستند
بیابانگرد و بیگانھ با توالت و , برای مردمی چادر نشین, حقیقی بودنشان

این ھمھ مزخرف , دستشوئی و حمام و آب نگاشتھ شده است؟ از ھمھ مھمتر
 اولین و آخرین معروف گردیده و امامان و و یاوه گوئی ھا کھ بھ علوم

زحمت شکافتن و حالجی کردنشان را بھ , پیشوایان و علمای مذھب شیعھ
بھ چھ درد جامعھ ی در حال گذار و در حال توسعھ ای , عھده گرفتھ اند

چون ایران می خورد؟ چھ باری از دوش مردم مستمند و گرسنھ بر می 
ی را در خواب و قرص نان را در دارد؟ اصوال شکم گرسنھ ای کھ سیر

نیازی بھ توالت رفتن پیدا می کند تا دعای روئیت , گردی مھتاب می بینید
                                                        

  در حدیث است کھ بر ھر بنده فرشتھ ای موکل است کھ سر او را بھ زیر می اندازد در - ١
ای فرزند آدم این عاقبت : پس آن فرشتھ می گوید, بیت الخالء کھ نظر بھ حدث خود کند

پس فکر کن کھ از .  در خوبی و پاکیزگی آنھا می کردیخورشھای توست کھ سعی بسیار
کجا بھم رساندی و عاقبت بھ کجا رسید پس سزاوار آن است کھ در این حال بنده این دعا 

حلیھ , عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی. اللھم ارزقنی الحالل و جنبنی الحرام. بخواند
  . ١٣٧٩سال , ارات گلیانتش. ١٧٢صفحھ , فصل یازدھم, باب ھشتم, المتقین
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الغائط و بین الخالء را قبل از خوردن پس گردنی از سوی فرشتھ ی 
  موکلش بخواند و پروردگارش را حمد و ثنا بگوید؟   

ی فشرد کھ بھ جرأت می توان بر این حقیقت ساده و پیش پا افتاده پا
بیگانگی زبان شیرین پارسی در بین اکثریت جھانیان و عدم کاربرد آن در 

بزرگترین شانس و اقبالی بوده کھ بھ ما ایرانیان روی , سطح بین المللی
گرنھ جھانیان پس از مطالعھ و بررسی انواع و اقسام رسالھ ! آورده است

نی کھ از ھای عملی علماء و کتاب ھای حدیث و روایت و سایر متو
مغزھای گندیده و متعفن مشتی رجالھ ی بیسواد بھ نام علمای اسالم و تشیع 

, ؟ مردمی بی فرھنگ١تراوش نموده در باره ی ما چھ قضاوتی می کردند
  !٢عاری از تمدن و نا آشنا با اصول اولیھ زندگی

  ؟ ٣جز این می پندارید
ی شیطان کھ در وای بر ما و خوشا بھ حال تخم و ترکھ ھا, اگر چنین است

کشوری چون ایران و بین مردمانی چون ما بھ سر می برند و بر مسند 
دست از گلھ و شکایت برداریم و گناه ! فرمانروائی و حکومت جای دارند

بیچارگی و ادبار و تیره روزی خود را بھ , گرسنگی, فقر, عقب ماندگی
  !کمان قضا و تیر و نیزه و شمشیردیگران حوالھ ندھیم

                                                        
در بیت الخالھا نوشتند کھ بسیار نشستن در بیت : حضرت لقمان فرمود:   منقول است- ١

مکروه است زیرا کھ , الخال باعث بواسیر می شود و استنجا بھ استخوان و سرگین کردن
, اجنھ بھ خدمت حضرت رسول آمدند از برای خود و حیوانات خود طعامی طلبیدند

ن را برای ایشان و سرگین را برای حیوانات قرار داد و بھ این سبب حضرت استخوا
خوب نیست و ھمچنین استنجا بھ سایر مطعومات کردن خصوصا , استخوان را پاک کردن

نان کراھت شدید دارد و استنجا بھ تربت حضرت امام حسین و نوشتھ ای کھ در آن قرآن یا 
کافر می , حرام است و اگر وجھ اینخفاف کند, اشدنام خدا و پیامبران یا ائمھ یا حدیث بوده ب

صفحھ , فصل یازدھم, باب ھشتم, حلیة المتقین, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی. شود
  .١٣٧٩سال , انتشارات گلی. ١٧٣
  در احادیث معتبره وارد شده است در خاک قبر امام حسین شفای ھر دردی ھست و آن - ٢

ھر کھ را علتی حادث : گر از حضرت صادق منقول استدر حدیث دی. است دوای بزرگ
در حدیث . البتھ شفا یابد مگر آنکھ علت مرگ باشد, شود بھ تربت آن حضرت مداوا کند

. تربت آن حضرت شفا می بخشد از ھر دردی و امان می دھد از ھر ترسی: دیگر فرمود
رید کھ امان می دھد کام فرزندان خود را بھ تربت آن حضرت بردا: در حدیث دیگر فرمود

  .٢٢٣صفحھ . فصل دوازدھم, باب نھم, ھمان. از بالھا
  از حضرت صادق منقول است کھ ھر کھ پیش از نوره کشیدن اندکی از نوره بردارد و - ٣

صلی اهللا علی سلیمان بم داود کما امر بالنورة او را : ببوید و بر سر بینی بگذارد و بگوید
  .١۴۶صفحھ , فصل نھم, مباب ھفت, ھمان. نوره نسوزاند
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تا صبح رستاخیز باید چشم بھ راه ماند و ! د کرده را چاره نیستکھ خو
بھ پاس حماقت ھا و چشم بر ھم , انتظار کشید تا سید علی حسینی خامنھ

نھادن و سکوت در برابر بھشتی کھ برای خود و اعوان و انصارش بر 
ما را بر سر دوش گرفتھ از پل صراط ,  ویرانھ ھای جھنم ما بر پای داشتھ

در پیشگاه پروردگار شفاعتمان کند و درھای بھشت خداوندی را ! دبگذران
بھشتی کھ سید بزرگوار نقدش را بیشتر دوست دارد و ! بھ رویمان بگشاید

بھ حدی کھ در راه ! نوعی زمینیش را ھزاران بار بر آن ترجیح می دھد
دست بھ جنایت و تبھکاری ممکنھ می زند و , ساختن  و پاسداری از آن

  !   خیمان تاریخ کسب حیثیت و آبرو می نمایدبرای دژ
انواع و اقسام توھین ھای , امتی کھ چنین راحت و بدون اندیشھ و تفکر

خوار کننده را نسبت بھ خالق و پروردگار و ھستی دھنده اش می شنود و 
چرا نباید ستم و بیداد و جنایتکاری از گور تاریخ , تحمل می نماید

, خدا و طبیعت و جنگ و زلزلھ را رحمت الھیقھر , برخاستگان را عدالت
و توھین شیخ بھ مقدسات و فرھنگ و تاریخ سرزمینش را حکمت و ١کفر

  .سخنان گھربار نپندارند
برای خود و فرزندانمان سرنوشت شوم و مخربی را رقم زده و با خوش 

ھر روز و ھر ساعت مجبوریم تا ! خیالی و بی تفاوتی بھ نظاره نشستھ ایم
و از آنجا کھ تاریخ . و سرنوشت خود را تکرار و باز تکرار نمائیمتاریخ 

, در تکرار استثنائی و نادر خود بھ صورتی مضحک و مسخره در میآید
مجریان و ایفاگران کمدی ترین و  خنده دارترین نوع زندگی و تکرار 

  . اشتباه ھای گذشتھ در بین ملل جھان ھستیم
آئین ھا و آداب و رسوم !  می رودتاریخ و فرھنگ سر زمینمان بر باد

اوھام و خرافات و . چندین و چند ھزار سالھ مان بھ سخره گرفتھ می شود
فساد و ! بی فرھنگی از سر و کول و دیوار و بام خانھ ھایمان باال می رود

بازھم بی خیالیم و می گوئیم , تباھی عرصھ زندگی را بر ما تنگ نموده اند
ا و مرجع تقلید خود یعنی آیت اهللا روح اهللا موسوی پیشو, زیرا امام! بھ جھنم
  .»نادر را می خواھد چکار؟, ملتی کھ قرآن دارد« :آموختھ ایم, خمینی

                                                        
سال دوھزار و شش ,  بر اساس گاه شمار چینی کھ مورد قبول جھانیان نیز قرار گرفتھ- ١

آیت اهللا سید علی حسینی . سال سگ است, برابر با ھزار و سی سد ھجری شمسی, میالی
ھ این نامگذاری ن. با مغز گندیده و متعفن خود این سال را سال پیامبر اعظم نامید, خامنھ

بلکھ , تنھا روزھا و ھفتھ ھا زینت بخش صفحھ ھای تلویزیونی شبکھ سراسری ایران بود
از سوی دولتمردان مسلمان و شیعھ مذھب ایران نیز پذیرفتھ و مورد استفاده قرار گرفتھ و 

  .می گیرد
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اما آنگاه کھ واژه ھای دینی و آئینی ملعبھ دست شیخ قرار می گیرند و 
  .  ؟١چطور, باورھای زیادی را بھ ھم می ریزند

. ن و گوشی برای شنیدن نداردچشمی برای دید!امت باز ھم بی خیال است
و در سایھ ی ھمین بی خیالی بھ ھر ! تسلیم بی چون و چراست و بی خیال

تا حد حیوانی بی شعور و درنده نزول می . خواری و ذلتی تن می سپارد
کفر و الطائالت شیخ . گلوی ھم قبیلھ و ھم خونش را بھ دندان می جود. کند

خودش را بھ دردسر !  و دل می پذیردرا نھ تنھا گردن می نھد بلکھ با جان
جای گرفتھ در , مغز زائده ایست! نمی اندازد و عقلش را بکار نمی گیرد

برایش چھ فرق می کند ! فضای جمجمھ و وزنیست اضافی نشستھ بر گردن
کھ بھشت چھ و کجا باشد؟ یا خانھ ی خدایش کعبھ باشد یا برج شھیاد؟ شفیع 

و این شیخ مختارست دست بھ .  استو نجات دھنده روز رستاخیزش شیخ
او مسیح و ! ھر جنایتی بزند و ھر سخن یاوه و چرندی را بر زبان بیاورد

و امت از بی دینی می ھراسد و بی خدائی ! نجات دھند و چوپان امت است
بھ فرمان وی نیز ! با ھدایت شیخ رستگار می شود. را طاعون می پندارد

و سر بر آستان موجودی . ی می نمایداز خدائی خونآشام و دیوسیرت پیرو
موھوم و ناپیدا می گذارد کھ عالوه بر دانش ستیزی و دشمنی با تعقل و 

  !بسی خونریز و خون خوارست, پیشرفت و ترقی و ضدیت با نوع بشر

                                                        
مناسبت این سوره . سوره ای وجود دارد بھ نام کوثر, کتاب آسمانی مسلمانان,  در قرآن- ١

محمد پیامبر مسلمانان را بھ دلیل نداشتن پسر , جاست کھ اعراب شبھ جزیره عربستاناز آن
بدین . ھمان نظری کھ در بیشتر نقاط ایران نیز وجود دارد. ابتر یا دم بریده می نامیدند

در ِان سوره خداوند ضمن وعده ی ابتر . فالنی اجاقش کور است: معنی کھ می گویند
.  بشارت می دھد کھ ما بھ تو کوثر یا بھشت را عرضھ داشتیمبھ پیامبرش, نمودن دشمنان
حوضی کھ در میانھ ی بھشت . شیعیان افسانھ ی حوض کوثر را ابداع کردند, بر ھمین پایھ
یعنی , آنان مدعی شدند کھ علی بن ابیطالب. گوارا و بینظیر, خنک, با آبی پاک. قرار دارد

و مدعی شدند . »ساقی کوثر« ن حوض است خلیفھ ی چھارم و امام اول شیعیان ساقی ای
کھ در روز قیامت یعنی روزی کھ بھ اندازه ی ھفت ھزار سال طول می کشد و خورشید 

حضرت با جامی بر , چنان بھ زمین نزدیک می شود کھ مرغ زنده از تفش بریان می گردد
ز پس ا. ا جامی از آن آب پذیرائی می کندسر حوض ایستاده و از شیعیان مخلصش ب

مدعی می شود کھ منظور از , رھبر جمھوری اسالمی, گذشت ھزار و چھار سد سال
سالروز تولد فاطمھ را تولد کوثر می نامد و ! فاطمھ دختر پیامبر و ھمسر علیست, کوثر

را زینت بخش صفحھ ھای تلویزیون و تابلوھای نئون می » تولد کوثر مبارک « جملھ ی 
از فردوس بھ فاطمھ تو خود حدیت مفصل , معنی واژهبا این کشف جدید و تغیر ! نماید

     !تعصب و دینداری امت حزب اهللا سد آفرین بگو, حواس, بخوان از این مجمل و بر ھوش
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قول و روایت بند تنبانی مالئی بیسواد و کودن , ھم قبیلھ ھای ھم خون من
با . شمندی فرھیختھ ترجیح می دھندرا بر دالیل و براھین فیلسوف و دان

شیوه ی آخرت فروشی , فتوای شتر قواره حیوانی کھ از بی دانشی و تنبلی
گیرم کھ . ھزاران اندیشھ ورز را بھ دیار عدم می فرستند, را بر گزیده

در آن صورت , بردباری پیشھ نمایند و دستشان بھ خونی آلوده نگردد
تبھکاری و , فاوتی و سکوت خودتماشاگر بی طرف می مانند و با بی ت
  !سیاھکاری دیوان را حقانیت می بخشند

ھزاران سال از سلطھ ی چنین شیوه تفکر و سلوکی بر اذھان ھم ! بگذریم
دشمنان داخلی و خارجی ما نیز از چنین نقطھ . قبیلھ ای ھایم می گذرد

م در حالیکھ ھ. ضعفی آگاھند و پاشنھ ی آشیل ما را بھ درستی شناختھ اند
قبیلھ ای ھایم کمترین تالشی برای شناخت و تصحیح این نقطھ ضعف بھ 

  .خرج نداده  و نمی دھند
با مردمانی از اقوام و ملل . سرزمین ھای زیادی را پشت سر گذاشتھ ام

در این مسیر طوالنی و بی پایان با ھم قبیلھ ھا و ھم . گوناگون آشنا شده ام
. فقیر و غنی. کودک و بزرگ, ردم, زن! خون ھای بسیاری روبرو شده ام

, سوسیال دمکرات, ماتریالیست. با اندیشھ ھا و تفکراتی مختلف و گوناگون
اعضاء اقلیت ھای قومی و , پیروان ادیان و فرقھ ھای رنگارنگ موجود

حتی مسلمانان و شیعیانی کھ حلقھ ی اوھام پرستی و خرافات مالئی ! مذھبی
ر این باور پای می فشردند کھ بھشت دیگر را بر گردن و گوش داشتھ و ب

حتی ! آن دیگری حقیقی تر و حوریانش با حجب و حیاتر و پاکدامن ترند
بھ طوری کھ ! غلمانھایش نیز در درستکاری و کون درستی شھره ی آفاقند

رشک و حسادت قدسیان و ساکنان حرم سر عفاف ملکوت را بر انگیختھ و 
حضرت جبرئیل حریص نموده حضرت عزرائیل را نسبت بھ خون و جان 

, اعتیاد, فحشاء, تحقیر, گریزاز فقر! اما ھمھ آواره و در گریز! اند
  . شکنجھ و اعدام, زندان, خفقان, سرکوب

در بدر و . اشکھائی بر گونھ و بغضی در گلو. با دلھائی شکستھ در سینھ
سرگردان در جستجوی آزادی و فضائی برای نفس کشیدن و روزگار بھ 

  !نیدنفردا رسا
کولھ باری از خاطرات تلخ و شیرین بر دوش و اندیشھ ای تحول طلب و 

  !آزادیخواه و برابری طلب در سر
  کدام آزادی؟ کدام برابری؟ کی و در کجا؟

کھ ھمھ جا عرصھ ی ترکتازی اھریمن است و آوردگاه دشمنی قھار و 
آئین ھای با ھم قبیلھ ای ھا و ھم خون ھائی کھ ! آشتی ناپذیربھ نام سرمایھ
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دوران بربریت و توحش را چون جان شیرین عزیز می دارند و در راه 
تا بدانجا کھ ترک و دست کشیدن از ! پاسداریش سر و جان فدا می نمایند

  ! این افیون تخدیر کننده و جان ستان را مرگ و پایان جھان می دانند
ا عزیز می ھم قبیلھ ھائی کھ خرافات و اوھام مالئی بی دانش و مفتخواره ر

دارند و ستمکارانھ ترین نوع حکومت و فرمانروائی زالوھای خون آشام و 
چرا کھ از فکر بیدینی و کفر ورزیدن بر خود . ضد بشری را گردن می نھد

دست از آئینی کھ طی ! می لرزند و وحشت سراپایشان را فرا می گیرد
 مورد قرنھای گذشتھ حاصل و اثری جز ویرانگری و تبھکاری نداشتھ و

. سئواستفاده تبھکارترین و چپاولگر ترین افراد قرار گرفتھ نمی شویند
تبھکاران و غارتگرانی کھ بی شک از گورستان ھای متروک و نمور 
تاریخ بر خاستھ و اندیشھ ای جز ضدیت و دشمنی با این کشور و ملت ھای 

  ! ساکن در آن نداشتھ اند
ست کھ قرن ھا پیش از این خدای قھار و قدرتمندی, آن خدای بیرحم! سرمایھ

آسمانی و ھمھ فرستادگان و نمایندگان و خلفایش را بھ بند کشیده و چون 
  !   برده ای جان بر کف بھ خدمت گرفتھ است
مرزھای جغرافیائی را زیر پا می . گیج و منگ بھ راه خود ادامھ می دھم

تفاوتی بر میزان بی . از کشوری بھ کشوری و از شھری بھ شھری. گذارم
و بھ ھمان . و سر در گمی ھم قبیلھ ای ھایم روز بھ روز افزوده تر می شود

ھم خون ھایم بیش از پیش . نسبت بر عمر ننگین رژیم اضافھ می گردد
افق آینده را تارتر از روز , با گذشت ھر روز! خستھ و درمانده می شوند

 تفاوتی پیشھ بی. دل و دماغشان الغر و الغر تر می شود. پیشین می بینند
قدرت و توانائی ھای خود را ! با بی حوصلگی گام بر می دارند! می کنند

سالح بر زمین گذاشتھ و آزادی خود و , بھ جای چاره جوئی. باور ندارند
! سرزمین شان را از دشمنان و بھ اسارت کشندگانشان گدائی می کنند

بل از آنکھ دیر شود اما ق. درھای بستھ را با بی تفاوتی بھ صدا در می آورند
و در ھای بھشت و آغوش حور العین و لمبرھای کپل غلمانھا بھ طور کامل 

! بھ اسالم و اسالم پناه یان ضد بشر روی می آورند, بر رویشان بستھ شود
نادم و پشیمان بھ پای بوس مالیان می شتابند و تسبیح گویان و ذکر خوانان 

  !بھ حقانیت شان گواھی می دھند
کھ ذلت و خوار شدنی چنین را بھ حساب زرنگی و کار کشتگی جالبست 

مورد شماتت و , خود می گذارند و آنانی را کھ تن بدین ذلت نداده اند
  !سرزنش قرار می دھند
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. یک ھفتھ ایست کھ بھ محل سکونت جدیدم وارد شده ام! بھ ھر جھت
مالقات سرزمینی جدید با مردمانی متفاوت از دیگرانی کھ تا کنون دیده و 

خانھ ای . قبل از ھر چیز بدنبال خانھ و سر پناھی می گردم. نموده ام
کوچک و ارزان قیمت تا در ان بیتوتھ کنم و شبھا بدون دغدغھ ی خاطر 

محل و وضعیت درونی و . کپھ ی مرگم را بگذارم و سر بر بالین بنھم
خانھ می بھ مجرد ورود بھ شھر بھ دنبال . بیرونی خانھ برایم اھمیتی ندارد

ایستگاه اتوبوس ھا و ترامواھا را , آگاھی ھای نصب روی دیوارھا. گردم
بھ منظور . سراسر شب گذشتھ را راه رفتھ ام. با دقت از نظر می گذرانم

مجبور بھ راھپیمائی , صرفھ جوئی و عدم بھ ھدر دادن نقدینگی ناچیز خود
پاھایم را . کنماحساس خستگی می . با پای پیاده و طی نمودن مسیرھا ھستم

. با زحمت چشمانم را باز نگھ می دارم. بھ زور بھ دنبال خودم می کشنم
با زحمت و مرارت آنھا . پلک ھایم سنگینی می کنند و بر روی ھم می افتند

  .را باز نگاه می دارم
اتاقی کوچک و . باالخره حوالی ظھر می یابم, از آنجا کھ جوینده یابنده است

خانھ .  خانھ ی قدیمی کھ در حاشیھ ی شھر قرار دارددنج زیر شیروانی یک
گذشت زمان بر چوب ھا ! ای با آجرھای تیره و درب و پنجره ھائی چوبی

و حتی شیشھ ھای پنجره ھا نقش و نشان خود را بر جای گذاشتھ و چون 
کودکی خرد سال رد پاھایش را با خط ھائی کج و معوج بر آنھا حکاکی 

ذ سفید و کلمھ ی پانسیون مرا بھ سوی خانھ می تکھ ای کاغ. نموده است
ساک سفریم را بر روی شانھ ام جابجا . دور و برم را نگاه می کنم! کشاند

. جوابی دریافت نمی کنم. می نمایم و زنگ خانھ را بھ صدا در می آورم
مجددا انگشتم را بر روی تکمھ ی زنگ می گذارم و بیش از پیش فشار می 

  :زنی بھ گوشم می رسدصدای نحیف پیر. دھم
  چھ خبرتھ؟!  آمدم-

پیرزنی ریز اندام و نحیف با . کمی از در فاصلھ می گیرم. لبخندی می زنم
تبسم کنان . موھای سفید نقره ای در را می گشاید و بھ چھره ام زل می زند

سالم می کنم و بھ شیوه ی اباء و اجدادی دستم را بھ نشانھ ی احترام بر 
  :پیر زن لبخندی می زند و با مھربانی می گوید. ذارمروی سینھ ام می گ

  چھ فرمایشی دارید؟!  بفرمائید-
  :با صدائی آرام و آھستھ می گویم

  اگر اشتباه نکنم اتاقی برای کرایھ دادن دارید؟.  دنبال خانھ می گردم-
پیر . ضمن بر زبان آوردن کلمات با انگشت بھ آگاھی روی در اشاره کردم

  : با دستپاچگی گفتزن لبخندی زد و
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حاال چرا . حق با شماست, بلھ, بلھ. چقدر گیج و منگم! خدای من,  اوه-
  .جلوی در و توی خیابان ایستاده اید؟ بفرمائید تو

با خوشحالی و بھ سرعت از جلوی در کنار رفت و از من خواست تا وارد 
کھ یکی دو ت. از راھرو کوتاھی گذشتم و قدم بھ اتاق نشمین گذاشتم. شوم

ساک را . فرش کھنھ و رنگ و رو رفتھ با مبلھائی زوار در رفتھ و قدیمی
بر . منتظر تعارف صاحبخانھ نماندم. از دوشم گرفتم و کنار دیوار گذاشتم

. دور و برم را نگاه کردم. روی یکی مبلھا نشستم و نفسی بھ راحتی کشیدم
بھ سینھ دیوار چند گلدان گل و تابلوئی از چارلی چاپلین کھ , تمیزی اتاق

پیرزن . حکایت از سلیقھ و پاکیزگی بانوی خانھ می کردند, آویختھ شده بود
  :با صدائی بلندتر از پیش گفت. بھ طرف آشپزخانھ رفت

  .منھم اآلن می آیم!  شما بفرمائید بنشینید-
  :صدایش را پائین آورد و بھ خود گفت

سوزانھ قبول کن ! م فراموش کرده بودم کھ برای کرایھ اتاق آگھی داده ا-
  !کھ بیش از حد انتظار پیر شده ای

زنان بھ , خبر نداشت کھ در سرزمین من! پیر زن بیچاره! خنده ام گرفت
و آنان کھ ھمزمان با وی زاده شده اند تا حاال سد ! سن و سال او نمی رسند

رایحھ ای مطبوع و دل . بوی مطبوع قھوه در فضا پیچید! کفن پوسانده اند
. زمانی طوالنی نگذشت کھ با یک سینی قدم بھ اتاق نشیمن گذاشت! انگیز

  :لبخندی زد و گفت. بھ احترام از جایم بر خاستم و کمی دوال شدم
  .الزم نیست از جایتان بلند شوید. نیازی بھ کمک شما ندارم.  راحت باشید-

دو پیش دستی کوچلو و بشقاب بزرگی حاوی , دو فنجان, با دقت طرف قھوه
  :ا بر روی میز گذاشت و لبخند زنان گفتکیک ر

  !صبحانھ ھم میل نکرده اید,  از قیافھ تان می خوانم کھ عالوه بر خستگی-
  :از شرم سرم را بھ زیر انداختم و خیلی آرام جواب دادم

  ! راضی بھ زحمت شما نبودم-
  :در حالیکھ قھوه را در فنجانھا می ریخت جواب داد. رو برویم نشست

  ! شما ھم بھ جای پسرم ھستید! چھ زحمتی-
  :آھی عمیق کشید و در ادامھ گفت

او ھم ھیچ وقت در . من ماندم و تنھا پسرمان!  شوھرم دو سال پیش مرد-
ھمھ ی روزھای ھفتھ و ماه چشم بھ راھش ! خانھ و در کنار من نیست

  . کمتر او را می بینم. ھستم
  : دستانش را بھ ھم مالید و در ادامھ گفت
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خستگی نمی . در حال سفر بھ این طرف و آنطرف جھان است ھمیشھ -
  تا حال اسم پزشکان بدون مرگ بھ گوشت خورده است؟! شناسد

  :در حالیکھ دستھایم را وسط پاھایم گذاشتھ و بھ ھم می فشردم جواب دادم
! انسانھای شرافتمند و از جان گذشتھ ای کھ زینت بخش نام بشریتند.  دقیقا-

, نین عالوه بر جانفشانی بخاطر انسانھای محروم و بی پناهاین انسانھای ناز
در این دوران وانفسا از وجدان زخمی و جریحھ دار شده ی بشریت در بند 

بھ جرأت می توانم بگویم کھ وجود این ! پاسداری و نگھبانی می کنند
شعلھ ھای امید بھ آینده و یقین بھ زنده بودن بشریت را در دلھا زنده , انسانھا

  !گاه می دارندن
. تکھ ای کیک در پیش دستی ام گذاشت. فنجان قھوه را بھ طرفم ھل داد

  :چنگالی کوچک در کنارش قرار داد و ضمن دعوت بھ خوردن گفت
اما در . سال گذشتھ در کشور نپال بود.  پسرم از پزشکان بدون مرگ است-

. ا شدمپس از مرگ ھمسرم کامال تنھ. حال حاضر در اریتره بھ سر می برد
  ببینم کجائی ھستی؟! خودم ماندم و این خانھ و تنھائی شبانھ روزی

  :با ولع نفس کشیدم و لبخند زنان گفتم. فنجان قھوه را زیر دماغم گرفتم
ھر روز و شبم را در یک گوشھ ی جھان بھ سر !  ھمھ جائی و ھیچ جائی-

 رودخانھ کناره ی. ساحل دریاھا. در قلب جنگلھا. در میان کوھھا. می برم
زیر ! ایستگاھھای قطارھا و اتوبوس ھا. حاشیھ ی شھرھا و روستاھا. ھا
یک ! شاید ھم بدتر! مثل یک کولی! خالصھ ھر جائی کھ دست بدھد. پلھا

مسافر گم گشتھ و سرگردان کھ ھر روز بیش از پیش از موطن و زادگاھش 
می دورتر و دورتر می شود و خاطره ھای کودکی و نو جوانی اش رنگ 

  .بازند و فراموش می شوند
  :سرم را تکان دادم و آھستھ گفتم. قلپی قھوه نوشیدم

  ! شاھکار است-
  :پیر زن با تعجب پرسید

   چی؟ سرگردانی و آوارگی؟-
  :دستی بھ دور دھانم کشیدم و در جواب گفتم. قاه قاه خندیدم

گی از زند. زندگی کولی وار کھ لطف و صفائی ندارد! قھوه را گفتم!  نھ-
  !سگی ھم رقت انگیزتر و مالل آورترست

فنجان قھوه را سر جایش گذاشتم و . سرم را تکان دادم. مکثی کوتاه کردم
  :در ادامھ گفتم

باستانی ترین و ! فکرش را بکنید!  برای مسببینش شاھکارست-
بیش از سھ میلیون تبعیدی و آواره در سراسر , ثروتمندترین کشور جھان
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الیا و اقیانوسیھ گرفتھ تا اروپا و امریکای التین و از استر. جھان دارد
ضد مردمی و آزادی کشش , برای دولتمردان بی لیاقت. اتازونی و کانادا

  شاھکار محسوب نمی شود؟
   کدام کشور و سرزمین را می گوئی؟-
  !پرشیا!  ایران-
  !زرتشت و تروریسم, سرزمین نفت.  آھا-
تروریست ھایش را از , بر ایرانرژیم حاکم !  کدام تروریسم مادر جان-

بین عناصر غیر ایرانی و دیو سیرتی بر می گزیند کھ سوار بر بال 
. دالرھای نفتی تا سر سبزترین و آبادترین نقطھ ی بھشت پرواز می کنند

  بیش از سھ میلیون آواره ی ایرانی چھ پیوندی با ترور و تروریسم دارند؟
  : پیر زن آھی کشید و گفت

از . نام ایران با ترور و تروریسم پیوند خورده است! وید ناراحت نش-
حمایت و پشتیبانی حکومت شما از سازمانھا و گروھھای تروریستی کھ 

فراموش , بگذریم و آنرا بھ حساب دشمنی و تبلیغات سئو دشمنانتان بگذاریم
از ! نکنید کھ مدت زمان زیادی از واقعھ ی میکونوس برلین نگذشتھ است

 تلویزیون شنیدم کھ رھبران و مقام ھا و مسئولین درجھ یک – طریق رادیو
با توجھ بھ تبلیغ و , بھ نظر من! کشورتان در آن دست داشتھ اند

شما ایرانیان وظیفھ ی , پروپاگاندھائی کھ در غرب علیھ ایران می شود
باید شب و روز زحمت بکشید تا دامنتان را از این ! سنگینی بر عھده دارید

بھ ما نیز حق بدھید در بر خورد با شما جنبھ ی احتیاط !  پاک کنیدھمھ اتھام
از طرف دیگر ھمھ ی ما مسافران آواره . و محافظھ کاری را رعایت کنیم

دورانی کھ روز بھ ! بھ ویژه در این دوره و زمانھ! و سرگردان این دنیائیم
, ھمدیگرنھ تنھا از ! روز فاصلھ انسانھا از یکدیگر بیشتر و بیشتر می شود
روزگار تلخ و کسل ! بلکھ انسان از خویشتن خویش نیز بیگانھ شده است

  .کننده ای را می گذرانیم
  :آھی عمیق کشید و گفت. مکث کوتاھی کرد

  ! پس ایرانی ھستی؟ در پرشیا بھ دنیا آمده ای-
  !من ایرانیم!  بلھ در ایران متولد شده ام-
  ! و حافظزادگاه خیام! سرزمین زرتشت. پرشیا!  آھا-

  :سرم را تکان دادم و تبسم کنان گفتم
سرزمین شکنجھ و اعدام و ! سرزمین نفت! سرزمین خون!  بلھ-

سر زمینی کھ یک نفر بھ جای ھمھ ! دیکتاتوری و استبداد افسار گسیختھ
آزادیخواھان را . قانون اساسی را بھ دلخواه تغییر نی دھد. تصمیم می گیرد
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عدالت جویان را بھ جوخھ ھای .  می بنددمطبوعات را. بھ بند می کشد
دین و آئین مردم را . گذشتھ ی ملت را بھ سخره می گیرد. اعدام می سپارد

و اال ! ملعبھ ی دست خود نموده و بھ دلخواه خود تعریف و تفسیر نی کند
امواج خونی بر سرزمین من گذشتھ کھ باید با احتیاط و , باور بفرمائید! آخر

بدون شک از البالی !  سرگذشت ملتھایش را ورق زدتیز ھوشی تاریخ و
اوراق و صفحھ ھای آن خون بر سر و رویتان می پاشد و قشر ضخیمی از 

بویژه در سد سال اخیر کھ سازمان ! خاکستر بر چھره تان خواھد نشست
اخوان المسلمین و غیره توانستھ اند , صھیونیسم, ھای فرمانسونی

ران را اجیر و بر سر نوشت مردم حاکم سیاستمداران و فرمانروایان ای
  ! نمایند

آھی کشیدم و بھ گوشھ ی اتاق چشم . سرم را بھ چپ و راست تکان دادم
 :پیر زن نیز بھ دنبال من آھی کشید و با صدائی گرفتھ و آرام گفت. دوختم

,  امیدوارم بھ حساب فضولی من و دخالت در امور شخصی تان نگذارید-
  مسلمان ھستید؟

  : تکان دادم و بھ آرامی گفتمسرم را
  !پیرو مذھب شیعھ و مقلد روح اهللا خمینی!  پدر و مادرم مسلمانند-
   مقلد یعنی چھ؟-
بلکھ کلیھ .  یعنی موجودی کھ از خودش کوچکترین اراده و اختیاری ندارد-

مثل . رفتار و کردارش را با نگاه و پیروی از دیگری کپی برداری می کند
  .حرکاتی کھ میمون ھا انجام می دھندسخن گفتن طوطی یا 

  :روی این اصل خیلی سریع پرسیدم. از ادامھ ی بحث خوشم نمی آمد
   کرایھ ی ماھانھ ی اینجا چقدر می شود؟-

  :بھ چشمانم زل زد و گفت
   از فضولی ھای من خستھ و ناراحت شدید؟-

  :با دستپاچگی جواب دادم
انید خانھ تان را بھ کی این حق شماست کھ بد. خواھش می کنم!نھ!  نھ-

  چرا باید ناراحت بشوم؟! کرایھ می دھید
  :لبخندی زد و گفت

چرا موضوع کرایھ را پیش کشیدید؟ شما کھ ,  اگر خستھ و ناراحت نشدید-
در . بعد در باره ی کرایھ اش حرف می زنیم! اول ببینید! اتاقتان را ندیده اید

  !ی دھدقھوه ی سرد مزه نم! ضمن قھوه تان را بنوشید
سرم را بھ عالمت تشکر تکان دادم و فنجان قھوه ام را ھول ھولکی سر 

  .کشیدم
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  ! اگر پسندید باز ھم بردارید!  کیک را فراموش نکنید-
پیش دستی را برداشتم و در یک چشم بھ ھم زدن تکھ کیک را در دھانم 

از حرکت . گذاشتم و بدون آنکھ زحمت جویدتش را بخودم بدھم آنرا بلعیدم
صبحانھ ی دلچسب و . ولی بھ روی مبارکم نیاوردم. خودم شرمنده شدم
گرچھ دلم . مدتھا بود کھ چنین صبحانھ ای نخورده بودم. بسیار گوارائی بود

دست ! می خواست ھمھ ی کیک ھا را بخورم اما بھ ھمان تکھ اکتفا کردم
 و از خستگی. دور دھانم را با کف دست پاک کردم. ھایم را بھ ھم مالیدم

یک آن تصمیم . نای نشستن و حرف زدن نداشتم. بیخوابی  کالفھ شده بودم
پیر زن نیز بھ تبعیت از من بر خاست و بھ . گرفتم و از جایم بر خاستم

دستی بر نرده و دستی بر زانو پلھ ھا را یکی یکی . سمت پلھ ھا بھ راه افتاد
  .پشت سر می گذاشت و بھ آرامی باال می رفت

در حالیکھ خودم را بھ . رمق در پی اش قدم بر می داشتمبی حال و بی 
درب اتاق ! دیوار و کولھ پشتی ام را بر روی پلھ ھا می کشیدم باال رفتم

پیر زن درب اتاق کوچک زیر . مورد نظر در انتھای پلھ ھا قرار داشت
شیروانی را کھ در حقیقت طبقھ ی سوم ساختمان بود بھ رویم گشود و 

تختخوابی و میزی و دو عدد صندلی . ید تا وارد شومخودش را کنار کش
نفسی . وسط اتاق ایستاد. پیر زن نیز بدنبال من قدم بھ اتاق گذاشت! چوبی

  :عمیق کشید و از من پرسید
   می پسندی؟-

  :با این حال جواب دادم. قبل از دیدن پسندیده بودم
  !بھ شرطی کھ کرایھ اش نیز مناسب باشد!  عالیست-

  :د و گفتخنده ای کر
  . بستگی بھ کرم و وضعیت مالی خودت دارد-

  :دستی بر روی آن کشید و در ادامھ گفت. خودش را بھ کنار تخت رسانید
قبل از ھر چیز بھ وجود و .  در واقع من نیازی بھ کرایھ این اتاق ندارم-

او سالھا . این اتاق پسرم است. حضور یک انسان در این خانھ فکر می کنم
پشت . روی ھمین تختخواب می خوابید. ق زندگی کرده استدر این اتا

و از پشت ھمین پنجره ی کوچولو کھ . ھمین میز درس ھایش را می خواند
  !رو بھ جنگل باز می شود آینده اش را رقم می زد

  :دست راستم را بھ سرم کشیدم و با دست پاچگی گفتم
  ! خداوند حافظ و نگھدار او باشد-

دلم می خواست . پلک ھایم سنگین تر شده بود.  کردتختخواب وسوسھ ام می
از شانس . ھر چھ زودتر تکلیفم روشن شود و و مجبور بھ ترک اتاق نباشم
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. دستش را بھ نرده ھا گرفت و سرازیر شد. پیر زن از اتاق بیرون رفت, بد
پیر زن بر روی پلھ ھا . بھ طبقھ ی دوم رسیدیم. من نیز بدنبالش بھ را افتادم

  : و پرسیدایستاد
   شما بھ خدا اعتقاد دارید؟-

  :با دست پاچگی جواب دادم
اما نھ آن خدائی کھ فرمان ترور و سرکوب و شکنجھ و سنگسار و !  البتھ-

مثل اون خدائی کھ بر ایران و کشورھائی مثل ! اعدام بندگانش را مي دھد
  !ایران فرمانروائی می کند

چوبی گرفتھ و از پلھ ھا پائین در در ھمان حال کھ دستش را بھ نرده ھای 
  :می رفت آھی کشید وگفت

ھنوز ! وحشتناکست. خدای جنگ افروزا و ویرانگرا,  خدای تروریست ھا-
. ھم وقتی خاطرات دوران جنگ جھانی دوم را بھ یاد می آورم تنم می لرزد

عرق سرد بر پیشانیم می نشیند و عزرائیل را در یک قدمی خودم احساس 
! ای کریھ تر و زشت تر از چھره ی جنگ وجود نداردچھره . می کنم

ما کھ در . بھ ویژه در ارتباط با زنان و بچھ ھا. اھریمنی زشت و خون آشام
اما در زمان جنگ . زمان صلح نیز از آسایش و راحتی بی بھره ایم
عالوه بر مشکل ھای . گرفتاری ھا و بدبختی ھایمان سد چندان می شود

خودی و غیر خودی بھ ما زنان و بچھ ھا ,  کشتارھاناشی از بمباران ھا و
طعمھ ای برای بلعیدن و مورد . بھ صورت یک طعمھ نگاه می کنند

  . سئواستفاده قرار دادن
  :خنده تلخی نمودم و گفتم

بھ .  اھریمن یا خدای جنگ از پشتوانھ ی محکم و پایداری بر خوردارست-
این خدا کماکان .  نمی دارداین زودی ھا نیز دست از سر بشریت در بند بر

در کاخ سفید واشنگتن و بانک جھانی پول و صندوق بین المللی پول و ھمھ 
این خدا کوچکترین ! ی کاخھائی کھ بر بنیاد ستم بنا شده اند بھ سر می برد

ربطھ ای با خدای انسانھای اندیشمند و فرھیختھ و صلح دوست و بندگان 
  . نداردمفلوک و تو سری خورده ی ما و شما
رویش را بھ طرفم . بر جای ایستاد. ھنوز بھ طبقھ ی ھم کف نرسیده بودیم

  :بر گرداند و با تعجب پرسید
 می خواھید بگوئید کھ یازدھم سپتامبر و انفجار برجھای دوقلوی -

  نیویورک را مسلمانان فناتیک نیافریدند؟
  :پوز خندی زدم و از وی پرسیدم

  ت؟ نظر خودتان در این باره چیس-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩

ھمھ ی رادیو تلویزیونھای دنیا می گویند کھ کار !  من کھ سیاستمدار نیستم-
از کجا . متعصبین واپسگراھای مسلمان و گروه موسوم بھ القاعده است

او معتقد است کھ کار سازمان . بدانم؟ پسرم عقیده ای خالف ھمگان دارد
ھای سال امریکائی ھا سال, بھ نظر وی. امریکائی سیا و صھیونیست ھاست

مردم دنیا را از لولوی کمونیسم ترساندند و برنامھ ھای استراتژیک 
پارچھ پارچھ شدن , پس از واریز اردوگاه کمونیسم! خودشان را پیش بردند

این ! آنھا نیاز بھ لولوی تازه ای داشتند, اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد
, بی ثروتمندعر. لولوی سازمان القاعده و رھبر آن اسامھ بن الدن بود

جنگ طلب و دوست خانوادگی و شریک تجاری خانواده ی جرج , متعصب
اسامھ بن الدن و نیروھای تحت فرمان وی  , بھ گفتھ ی پسرم! دبلیو بوش

کھ از سوی قدرت ھای بزرگ و ارتجاع منطقھ ی خاورمیانھ حمایت و 
ا دست پرورده و جیره خوار دولت امریک, تربیت شده, پشتیبانی می شوند

رھبران و افراد این گروه افراطی کھ بھ بھانھ ی , بھ باور پسرم. ھستند
تجاوز روسھا بھ افغانستان و روی کار آمدن دولت کمونیستی در آن کشور 

قادر بھ باال کشیدن تنبانھای خودشان , جمع آوری و سازمان دھی شده بودند
ی دو قلوی تا چھ رسد بھ عملیات انتحاری و حملھ بھ برج ھا, ھم نیستند

  .نیویورک و ساختمان وزارت دفاع امریکا پنتاگون
دنیای سرمایھ داری و در رأس ھمھ شان ایاالت .  حق با پسرتان است-

پس از شکست کمونیست ھا و از ھم پاشیدن اتحاد جماھیر , متحده امریکا
شوروی سوسیالیستی با ھدف تسلط بدون منازعھ بر چاھھای نفت 

ردم جھان و باجگیری از آنان احتیاج بھ یک لولوی ترساندن م, خاورمیانھ
لولوئی کھ در پناه آن بتوان یک جنگ صلیبی جدید را ! سر خرمن داشت

چھ کسی بھتر از سپاه تربیت ! علیھ ملتھای مسلمان منطقھ بھ راه بیاندازد
شده و سازمان یافتھ ی القاعده؟ سپاھی کھ پس از سقوط کمونیسم و دولت 

.  و روی دست سیاستمداران کاخ سفید بالاستفاده مانده بودافغانستان بیکار
جرج دبلیو بوش و باند تبھکارش این لولو را در وجود دراز گوشی مثل 

بعدشم دست بکار شدند . اسامھ بن الدن و سپاه زپرتی القاعده اش پیدا کردند
یک , و با کمک رسانھ ھای خبری گسترده و قدرتمندی کھ در اختیار دارند

این لولوی خیالی و موھوم را تبدیل غولی مھیب و ھراسناک نموده و شبھ 
بھ جھانیان معرفی کردند تا در پناه آن اھداف جنایتکارانھ و غارتگرانھ شان 

  !را جامھ ی عمل بپوشانند
  ! پس مسلمونا-
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 کدام مسلمونا؟ کاخ سفید واشنگتن و متحدین آنان دم از جھان اسالم و -
شما ھم باور کردید؟ دنیای اسالم با بیش از یک . دقدرت مسلمونا می زدنن

میلیارد و نیم جمعیتي کھ دارد از پس دولت دست نشانده و اشغالگر 
صھیونیستی بر نمی آید و عرضھ و لیاقت آزاد نمودن نخستین قبلھ گاه و 

تا چھ رسد بھ انجام عملیاتی گسترده و دھشت . مرکز پرستشش را ندارد
حتی ترورھای برون مرزی جمھوری اسالمی . مریکاآنھم در قلب ا. انگیز
بدون ھمیاری و ھمکاری سازمانھای امنیتی و اطالعاتی غرب و , ایران

کشورھای سرمایھ . ایاالت متحده امریکا بھ نتیجھ نرسیده و نخواھد رسید
در راه حفظ منافع غارتگرانھ , داری و در رأس آنھا ایاالت متحده اتازونی

نایتی می زنند و از دست یازیدن بھ ھر وسیلھ ی ی خود دست بھ ھر ج
یک شبھ دست بھ خلق غولی می ! مشروع و غیر مشروعی ابائی ندارند

بھ نظر شما . زنند و شاخ ھزاران غول را می شکنند و بی پایش می نمایند
کرامت انسانی و , عدالت اجتماعی, حقوق بشر, واژگانی چون دمکراسی

دولتھا جایگاھی دارد؟ دولت امریکا و غیره در قاموس و فرھنگ این 
سیاستمداران غربی بھ فکر ملتھای در بند و اسیر چنگال دیکاتوری و 
استبداد افسار گسیختھ ی مذھبی و غیر مذھبی کشورھای عقب مانده و در 

با تبحر ! حال توسعھ ھستند؟ آنھا تنھا بھ منافع حیاتی خودشان فکر می کنند
با کمک رسانھ ھای خبری این برنامھ ھا . ندو مھارت برنامھ ریزی می کن
زمینھ را آماده می کنند و ھمین کھ میوه ی . را بھ خورد ملت ھا می دھند
صھیونیستی و سیاست , بنیادگرائی اسالمی. توطئھ ھا رسید آنرا می بلعند

ھای راسیستی و شوونیستی ھمھ و ھمھ دست پخت دنیای سرمایھ داری و 
آفرینندگان و خالقین فاشیسم و . یالیسم امریکاستدر رأس ھمھ ی آنھا امپر

بستر رشد آن در اروپا چھ کسانی بودند؟ مگر چمبرلن عصای دست آدولف 
ھیتلر نشد؟ مگر دستش نگرفت و پا بھ پا نبرد تا چون غول و ھیوالئی 
ویرانگر و خونریز بھ جان مردم جھان بیفتد؟ خمینی طلبھ ای بود در نجف 

تحده امریکا و انگلیس و فرانسھ بیدارش نکردند و از خفتھ؟ مگر ایاالت م
او غولی دھشتناک نساختند؟ رادیو دولتی بی بی سی کھ ھمھ ی برنامھ ھای 

بھ ! روزانھ اش را وقف آیت اهللا و دار و دستھ ی قرون وسطائیش کرده بود
عقیده شما ھیاھوئی کھ در امریکا و غرب علیھ مسئلھ ی اتمی ایران بھ راه 

برای چیست؟ برای تو دھنی زدن بھ رژیم ایران؟ برای مھار کردن , افتاده
گروه و سازمان یا فرد و , کدام دولت! این بچھ غول در حال رشد و نمو؟ نھ

منافع , شخصیت مردمی و ضد مردمی قادر است تا در ایران و منطقھ
امریکا و غرب را بھتر از رھبران جمھوری اسالمی حفظ و پاسداری کند؟ 
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گیرم کھ یک دولت سد در سد امریکائی بھ قدرت برسد و رئیس ! ِھچکس
جمھور و رئیس دولت برگزیده سوار بر تانک ھا و زره پوش ھای 

عالوه بر ھزینھ ھای سرسام آور و کمر , امریکائی وارد تھران بشوند
باز ھم برای مدتی کوتاه منافع غرب دچار رکود و توقف نخواھد , شکن

پس این ھمھ ھیاھو و جنجال برای چیست؟ ! غانستانمثل اف! شد؟ مثل عراق
نھ؟ برای ترساندن کشورھای منطقھ از غول در حال رشدی , خنده دارست

بھ نام  جمھوری اسالمی؟ با ھدف آماده کردن اذھان دولتمردان منطقھ و 
وادار کردنش برای پذیرش چنین غولی کھ در آینده ای نزدیک نقش 

!  خدای سرمایھ را بھ عھده خواھد گرفتژاندارمی منطقھ و خلیفھ گری
! ھمان نقشی کھ در گذشتھ بھ عھده خاندان پھلوی و محمد رضا شاه بود

حال ما دلمان را خوش کنیم و سقوط جمھوری اسالمی و ظھور دمکراسی 
  !   نوع امریکائی را در افق آینده ی کشورمان انتظار بکشیم

پیر زن روبرویم نشست و . بر سر جایم نشستم. بھ طبقھ ھم کف رسیدیم
  :غمگنانھ پرسید

   آخر و عاقبت ما چھ خواھد شد؟-
  :تا آمدم دھان باز کنم و حرفی بزنم گفت

دین و آئینم را از پدر و مادرم بھ ارث .  من یک مسیحي کاتولیک ھستم-
منظورم . بنا بر این زیاد پای بند بھ اصول و مبانی آن نبوده و نیستم. برده ام

! ھمین. ی؟ فقط بھ ھنگام عروسی و عزا بھ کلیسا می رومرا درک مي کن
خدا را باور دارم و معتقدم کھ باور بھ یک نیروی ماوراء الطبیعھ یا قدرت 

. پسرم بر عکس من فکر می کند. نیاز روحی و معنوی انسانھاست, آسمانی
او بھ خدی آسمانی و نیروی . درست در نقطھ ی مقابل من نشستھ است

می گوید کھ ھر انسانی خدا و پروردگار و ! عھ اعتقادی نداردماوراء الطبی
او ھمھ ی بدبختی ھا و نکبت و ادبار جوامع بشری را ! خالق خودش است

در وحلھ نخست , بھ نظر او! از ناحیھ ادیان و مذاھب گوناگون می داند
او با فرستان ! خداوند باعث و بانی تفرقھ و اختالف در بین انسان شده است

بران گوناگون و واسطھ ھائی کھ ھر یک بھ نوبھ ی خود سخنان و پیام
قوانین مربوط بھ پیامبر قبلی را نقض و پیام ھای خود را دست اول و 

چنان آتشی در بین بشریت بر افروختھ کھ خاموشش , حقیقی دانستھ اند
گناه واسطھ ھا و , بھ عقیده ی پسرم. کردنش غیر ممکن بھ نظر می رسد

. ھ با پروردگار از حضرتشان سنگین تر و ویرانگرتر استمدعیان رابط
واسطھ ھائی کھ بھ گفتھ ی او جز جماعتی کالش و کالھبردار و عوامفریب 

انسانھائی کھ در راه منافع خودشان دروغ ھای قلمبھ سلمبھ . نبوده و نیستند
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او پیامبران خدا را شیاد و ! می تراشند و دست بھ ھر جنایتی می زنند
بھ ویژه آنان کھ بھ خلق و ابداع خدائی یگانھ و ! دار می خواندکالھبر

دیکتاتوری و , آنان بودند کھ پایھ ھای حکومت فردی! آسمانی دست زدند
او بت شکنی پیامبران و جانشین ! استبداد را جاودانھ و ھمیشگی نمودند

نمودن بتی آسمانی و ناشناختھ را گامی در راه محو دمکراسی و آزاد 
بھ باور وی مردمان عقب مانده و بیابانگرد و !  بشریت می دانداندیشی

چادر نشین صحرای بیشترین نقش را در راه بھ بند کشیدن بشریت و 
او ! گرفتاری انسانھا در چنگال خدائی بیرحم و جنگ افروز ایفاء نموده اند

می گوید کھ در پاره ای مواقع ھفت تا ھشت پیامبر بھ طور ھمزمان در 
. کناره ھای صحرای سینا و منطقھ ی فلسطین زندگی مي کرده اندگوشھ و 

شبانان بیسواد و عقب مانده ی چادر نشین و بیابان گردی کھ در بیشتر 
مواقع امتی جز زنان و فرزندان و گلھ ھای شتر و گوسفند ھایشان نداشتھ 

  ! اند
 در بحث و گفتگو, از این گذشتھ. از خستگی و بیخوابی بھ خودم می پیچیدم

باره ی پروردگار و ادیان و مذاھب مالل و کسالتی ھزاران سالھ را بھ 
بھ ویژه زمانی کھ گفتگو کننده نھ در اندیشھ یادگیری و نتیجھ ! دنبال داشت

درست . گیری بلکھ در فکر وقت گذرانی و پر کردن اوقات بی ارزشش بود
 غیره  اجتماعی و- اقتصادی– فرھنگی - تاریخی–مثل بحث ھای سیاسی 

ما ایرانیان کھ بی حافظھ گی تاریخی و درد بی درمان و مصیبت بار بی 
  . تفاوتی و بی خیالی دچاریم

پیرزن نطقش باز شده بود و می خواست تالفی تمام دوران تنھائی و بی 
چاره ای . ھمزبانی اش را در یکی دو ساعت سر من بیچاره در آورد

پایان می بایست طاقت بیاورم و تا . تکلیف اتاق روشن نشده بود. نداشتم
  :دستھایش را بھ ھم مالید و در ادامھ گفت. سرش را تکان داد. صبر کنم

بر خودم می ,  مواقعی کھ این کلمھ ھا و جملھ ھا را بر زبان می آورد-
برایش دعا می کنم و عاجزانھ از خدا می . لبم را گاز می گیرم! لرزم

ھ ای بھ آنچھ بر زبان می آورد خواھم تا بھ حرفھایش گوش ندھد و توج
باور نمی کنم کھ پروردگار گوشش بدھکار باشد و بھ دعاھای من ! نکند

  !توجھ نماید
  :لبخندی زدم و در جواب گفتم

مسبب ھمھ ی اختالف ھا و درگیری ھای بین اقوام و .  شاید حق با او باشد-
دوار واسطھ ھائی کھ در ھمھ ی ا! ملل گوناگون ھمین واسطھ ھا ھستند

تاریخی وابسطھ و جیره خوار قدرتھای حاکم بوده و دستورالعمل ھا و 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣

فرامین آنان را بھ نام خدا بھ عوام دیکتھ نموده و خواھان تسلیم توده ھای 
  !زحمت در مقابل فرمانروایان و اجرای فرامین و دستوراتشان بوده اند

  :لبش را بھ دندان گزید و گفت
  داری؟ پس تو ھم بھ خداوند باور ن-

  :با صدائي آھستھ و آرام جواب دادم. سرم را بھ زیر انداختم
باالخره از میان خدایانی کھ دیده و می شناسم یکی را . باور دارم!  چرا-

نیاز بھ یک تکیھ گاه و , انسان درمانده و عاجز, بھ قول شما. قبول دارم
ھم کھ حداقل از نظر روحی و معنوی ! پشتیبان زمینی یا غیر زمینی دارد

لحظھ ھا و دقایقی در زندگي انسان وجود دارد کھ خواه نا خواه ! شده است
  !او را بھ پرستش و پناه بردن بھ یک خالق و قدرت مطلق وامیدارد

مگر بشر خاکی می تواند ! شما گفتید خدایانی کھ دیده اید!  متوجھ نشدم-
  خدا را ببیند؟

ور کردم و با لکنت زبان با ھر زور و کلکی بود دست و پایم را جمع و ج
  :گفتم

. سر تا سر دیشب را نخوابیده و چشم بر ھم نگذاشتھ ام.  من خیلی خستھ ام-
بعدا نھ تنھا بھ ھمھ سئوالھای شما . یکی دو ساعتی بخوابم, اگر اجازه بدھید

جواب خواھم داد بلکھ در باره خدایانی کھ دیده و در باره شان چیزھائی 
  .ردشنیده ام صحبت خواھم ک

  :خیلی سریع از جایش برخاست و گفت
ھر چقدر دادید . نگران کرایھ و این جور مسائل نباشید.  اشکالی ندارد-

  !قبول می کنم
  :قاه قاه خندید و در ادامھ گفت

  !ھر چھ بیشتر بھتر.  خود دانید و کرمتان-
  :دستش را در ھوا تکان داد و گفت

احتی بکنید و خودتان را از تا شما استر. نگران نباشید.  شوخی می کنم-
منھم برای خرید و تھیھ پاره ای خرت و پرت , دست بی خوابی نجات بدھید
  .موقع ناھار شما را می بینم. ھای الزم بیرون می روم

, در حالیکھ دست راستم را تکیھ گاه بدنم نموده و از جایم بر می خاستم
  :گفتم

فکر نکنم ! تان را میل کنیدمنتظر من نمانید و ناھار.  مزاحمتان نمی شوم-
  .حاال حاالھا بیدار شوم

ساک را از کنار . از پلھ ھا باال رفتم. منتظر جواب و واکنش پیرزن نماندم
بدون ذره ای درنگ با لباس . دیوار بغل در بر داشتم و کنار تخت گذاشتم
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اما قبل از اینکھ . چشم بھ سقف دوختم. خودم را روی تختخواب انداختم
  .ای اندیشیدن پیدا کنم و بھ فکر گذشتھ و حال بیفتم بھ خواب رفتمفرصتی بر

خستگی از تنم رفتھ . دو ساعتی خوابیده بودم. شر حال و شنگول بیدار شدم
لحظاتی بھ سقف چشم . کامال احساس آسودگی و آرامش می کردم. بود

م زھر خندی زدم و از جای. بیدرنگ پشیمان شدم. بھ فکر آینده افتادم. دوختم
پیراھنم را کھ از زیر کمربند بیرون زده بود با فشار انگشتان بھ . بر خاستم

درب . دستی بھ موھایم کشیدم. لباسم را مرتب کردم. درون شلوارم ھل دادم
یکی دو پلھ را طی . اتاق را پشت سرم بستم و قدم بر روی پلھ ھا گذاشتم

ا با صدائی آرام ترانھ شادی ر. کرده بودم کھ صدای پیرزن بھ گوشم رسید
از . ھمانجا ایستادم و با لذت بھ صدای وی گوش دادم. و لطیف می خواند
او از قبل صدای . با خاموش شدن پیر زن بھ راه افتادم. جایم تکان نخوردم
  .چون جلوی راه پلھ ایستاده و بھ باال نگاه می کرد. پاھایم را شنیده بود

  :ده و خوشحال پرسیددستانش را بھ ھم زد و ذوق ز, با دیدن من
  ! خوب خوابیدی-

  :لبخند زنان جواب دادم
خیلی خستھ بودم و بیش از ھر چیز بھ یکی دو ساعت خواب نیاز !  آره-

  .داشتم کھ آنھم با لطف و کرم شما حاصل شد
  :حمام و دستشوئی را نشانم داد و گفت

ا آماده میزغذا ر, تا آبی بھ صورتت بزنی و سر حال بیائی.  غذا آماده است-
  .می کنم

. گویا چیزی بھ خاطرش رسید! بھ دنبال این حرف بھ طرف آشپزخانھ رفت
  :چون در چھارچوب در ایستاد و گفت

 قصد نداری دوشی بگیری و دستی بھ سر و صورتت بکشی؟ گستاخی -
بھ نظر من قبل از خوابیدن و استراحت کردن باید اینکار را . مرا ببخشید
  .ن بودلذتش دو چندا! می کردی

اما . ریشم بلند شده بود. بي اختیار دستم بھ طرف صورتم رفت. لبخندی زدم
حمام و دستشوئی تمیز و . تبسمی کردم و تشکری. حوصلھ اش را نداشتم

, دستمال کاغذی ھا, دکوراسیون و نظم و ترتیب حولھ ھا. مرتبی بود
ن می صابون و غیره حکایت از سلیقھ و کدبانوئی بی نھایت ظریف پیر ز

جلوی آئینھ ی دستشوئی ایستادم و بھ ریخت و قیافھ ی خودم نگاه . کرد
چشمانم گود . ریشم بد طوری بلند شده بود. پیر زن بیچاره حق داشت. کردم

دست و رویم را . افتاده بودند و ھالھ ای سیاه بر گردشان سایھ انداختھ بود
. شوئی بیرون آمدمموھایم را با انگشتان دستم شانھ کردم و از دست. شستم
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با راھنمائی پیر زن وارد . بوی مطبوع غذا در ھمھ ساختمان پیچیده بود
در وسط . آشپزخانھ شدم و بر روی یکي از چھار صندلي موجود نشستم

میز و در میان ظرفھای غذا و ساالد شمعی می سوخت و بوی مطبوعی در 
در کنارش پیر زن شیشھ ی شرابی را کھ . فضای آشپزخانھ پخش می کرد

  :با دقت و وسواس درب آن را گشود و لبخند زنان گفت. بود برداشت
زیرا . پس تنھا برای خودم می ریزم!  شنیده ام مسلمانان شراب نمی نوشند-

دوست ندارم در این سن و سال ترا بھ گناھکاری وادارم و مسبب گمراھی 
  .و تباھی یک مسلمان گردم

  :ادامھ گفتقھقھھ ی شادمانھ ای سر داد و در 
   نکند در این جور مواقع مسلمان و مسلمان زاده نیستی؟ -

  :خنده کنان جواب دادم
باید گفت کھ آنان نباید ! مسلمانان نمی نوشند درست نیست.  جسارت نباشد-

  . بین این دو جملھ فرقی ماھوی وجود دارد! بنوشند
من ! بی پرده و بدون کنایھ حرف بزن.  متوجھ ی منظورت نمی شوم-

عالقھ . ازآداب و رسوم مسلمانان بی اطالعم و چیزی در این باره نمی دانم
ولی از شما خواھش می کنم کھ اگر . ای نیز بھ دانستن و شناختشان ندارم

. ممکن است کمی واضح تر صحبت کنید و بگوئید کھ منظورتان چیست
دغن شده تنھا شنیده ام کھ خوردن و نوشیدن پاره ای چیزھا برای مسلمانان ق

  .و در شمار گناھان محسوب می شود
  :دستی بھ سرم کشیدم و جواب دادم

  منظورم اینست کھ مسلمانان نسب بھ انجام کارھا و اعمالی کھ منع شده -
مگر در مسیحیت چنین نیست؟ می , از طرف دیگر! حریص ترند, اند

اند؟ خواھید بگوئید کھ پیروان مسیح از خوردن یا نوشیدن چیزی منع نشده 
خاص اسالم , منع خوردن و نوشیدن و حرام و مکروه بودن پاره ای چیزھا

درھمھ ی ادیان و مذاھب قوانین و مقررات خاصی در ! و مسلمانان نیست
رعایت یا عدم رعایت آنھا نیز بستگی بھ . باره ی چنین مسائلی وجود دارد

ای از پاره . درجھ خلوص و میزان ایمان پیروان آن دین یا آئین دارد
یا یھودیان نھ تنھا .  تا پای مرگ راضی بھ خوردن گوشت نیستند, ھندوان

بلکھ , حق خوردن گوشت پاره ای حیوانات زمینی و آبی و ھوائی را  ندارند
یعنی بھ , گوشت حیوانات حالل گوشتی را نیز کھ مسلمانان ذبح می کنند

ز خوردنش حرام می دانند و ا, شیوه ی شرعی و آئینی خود سر می برند
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اما مسئلھ ی مسلمانان با ھمھ ی ملل و پیروان ادیان و . ١پرھیز می نمایند
بدین معنی کھ ھر آنچھ برای مسلمانان منع . مذاھب دیگر فرق می کند

در بین این جماعت خریداران , قانونی شده و در ردیف گناھان قرار دارد
تھمت , غیبت, زنا کاری, دزدی, ربا خواری, نوشیدن شراب. بیشتری دارد

تجاوز بھ ناموس , قسم خوردن دروغ, پرونده سازی برای ھم نوعان, بناحق
! دیگران و غیره از جملھ اعمالیست کھ مسلمانان از انجام آنھا منع شده اند

صراحتا بھ آنان گوش زد شده کھ در صورت ارتکاب بھ ھر یک از این 
این وجود ھیچ با . گناھان از رحمت پروردگارشان محروم خواھند بود

طایفھ و قوم و قبیلھ ای بھ اندازه ی مسلمانان طرفدار و خریدار چنین 
بطوریکھ پاره ای وقتھا انسان بھ این فکر مي افتد کھ نکند ! کاالھائي نیستند

! اشتباھی فھمیده و تفاوت بین منع شدن و جایز بودن را درک ننموده است
عمال و اشتیاقشان در حرص و آز و کشش جماعت مسلمان بھ سوی این ا

از ! انجام آنھا بھ حدیست کھ فکر می کنی با دیوان وارونھ کار طرف ھستی
بزرگترین بدبختی ما در , مردم گرسنھ و عامی و بیسواد کھ بگذریم

اینجاست کھ دست یازیدن بھ این اعمال و دیگر اعمال ضد بشری و خالف 
.  و مذھب بیشتر استشئون اسالمی در بین علماء و مروجین و مبلغین دین

مثال در ایران تبھکاری و جنایت ھای روحانیون بھ حدی بوده کھ پس از 
وقوع انقالب اسالمی در ایران و قبضھ ی قدرت سیاسی از سوی 

پایھ ھای اعتقادھای دینی و مذھبی مردم بویژه جوانان بھ , روحانیون شیعھ
امعھ ی ایران از این امر باعث شده تا ج! شدت سست و نا پایدار شده است

بھ ھمین دلیل . نظر اخالقی با سرعت و حدتی باور نکردنی سقوط کند
اعتیاد و دیگر , دزدی, جنایت, قتل, مشاھده می کنیم کھ میزان روسپیگری

پاره ای . مفاسد اجتماعی چنان باال رفتھ کھ بھ نقطھ ی انفجار رسیده است

                                                        
بنی اسرائیل را خطاب کرده .   و خداوند موسی و ھارون را خطاب کرده بایشان گفت- ١

ھر . بھایمیکھ بر روی زمین اندبگوئید اینھا حیواناتی ھستند کھ می باید بخورید از ھمھ ی 
اما از نشخوار . شکافتھ سم کھ شکاف تمام دارد و نشخوار کننده از بھایم آنرا بخورید

کنندگان و شکافتگان سم اینھا را مخورید یعنی شتر زیرا نشخوار می کند لیکن شکافتھ سم 
نیست این و َوَنک زیرا نشخوار می کند اما شکافتھ سم . نیست آن برای شما نجس است

 و خرگوش زیرا نشخوار می کند ولی شکافتھ سم نیست این برای. برای شما نجس است
و خوک زیرا شکافتھ سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمیکند . شما نجس است

از گوشت آنھا مخوریدو الش آنھا را لمس مکنید اینھا برای شما . این برای شما نجس است
باب , سفر الویان, کتاب مقدس... چھ در آب است اینھا را بخورید از ھمھ ی آن. نجس اند
  ...آیھ ھای یک تا , یازدھم
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ین مفاسد را بھ حساب از روشنفکران ایرانی و غیر ایرانی رشد تصاعدی ا
در حالیکھ بھ نظر . فقر و نداری مردم و سیاست ھای غلط دولت مي گذارند

من چنین نیست و عامل اصلی را باید در سقوط اخالقی جامعھ و دروغ 
بھ اضافھ ی سیاست . پراکنی ھا و شیادی ھای ھیئت حاکمھ جستجو کرد
 ھای دقیق پیگیری و ھای ایران بر باد ده آنان کھ با ھدف و برنامھ ریزی

چرا کھ جامعھ ی ایرانی فقر و فالکت ھای بدتر و شدیدتر . دنبال می شود
در ھیچ دوره ! از این را ھم در سالھا و دھھ ھای گذشتھ تجربھ کرده است

ای زنان و دختران ایرانی تا این میزان تن بھ تن فروشي و روسپیگری 
د کھ تماشاگر بی تفاوت و بدون و مردان ایرانی نیز حاضر نشده ان. نداده اند

تا چھ رسد بھ اینکھ زنانش ! احساس روسپیگری زنان و دخترانشان باشند
را با ھدف کار و کسب غیر شرافتمندانھ و روسپیگری بھ شیخ نشینی ھای 

! ایران امروز درگیر یک فاجعھ است! خلیج فارس و دیگر نقاط جھان ببرند
دوده ناشدنی بر دامان علمای شیعھ فاجعھ ای بزرگ کھ چون لکھ ی ننگی ز

  .و رھبران جمھوری اسالمی مانده و خواھد ماند
سرش را . پیر زن کھ با چشمانی مات و از حدقھ بیرون زده نگاھم می کرد

  :با تحسر تکان داد و با حالتی بغض گرفتھ پرسید
جز خوردن تأسف و دلسوزی برای قربانیانی کھ چنین پرپر می !  متاسفم-

  کاری از ما ساختھ است؟ چ, شوند
نگاھش را بھ چھره ام دوخت . سکوتی کوتاه مدت بر آشپزخانھ سایھ انداخت

  :و با صدائی آرام و گرفتھ پرسید
   باالخره می نوشی یا نھ؟-

با سر انگشتانم جام پایھ بلندی را کھ در کنار بشقابم گذاشتھ بود بسویش ھل 
  :دادم و گفتم

نمی خواھم در زشتکاری و ! ع گفتھ ام سالھاست کھ با مسلمانی ودا-
  .سیاھکاری ھایش سھیم باشم

  :لیوان را تا نصفھ پر کرد و پرسید. پیر زن لبخندی زد
   با خدایشان چطور؟-

  :نفسی عمیق کشیدم و با صدائی دردناک گفتم. سرم را تکان دادم
مدت زمان زیادی زندانی و اسیر .  داستانی را برایتان تعریف کنم-

در این دوران نسبتا طوالنی کھ در زندانھای !  حاکم بر ایران بودروحانیون
با مسائل و پدیده ھای دھشتناک و ددمنشانھ ای رو بھ رو , مختلفی سپری شد

جنایت ھا و بربریت کھ مو بر . شدم کھ از حوصلھ گفتگوی ما خارج است
 من وقایعی کھ بھ عقیده ی! اندام ھر انسان شریف و آزاده ای بلند می کند
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! ھیچ نویسنده و نقاش و سینما گری نمی تواند آنھا را بھ تصویر بکشاند
رئیس دادسرای , روزی کھ داشتم از زندان دوره ی اول آزاد می شدم

  :انقالب رژیم کھ از قبل با وی آشنائی و سالم و علیکی داشتم از من پرسید
   فالنی از این دوران بازداشت و زندان چھ آموختی؟-

آنھم در , از طرح سئوالی چنین! و خشمگین نگاھش کردمبی تفاوت 
حضور دادستانی جنایتکار و آدمکش و سھ چھار پاسدار و شکنجھ گر تشنھ 

مال کھ متوجھ ی حالت عصبی و . ی خون بوی خوشی استشمام نمی شد
  :تبسمی کرد و دستی بھ ریشش کشید و گفت, خشمگینانھ ی من شده بود

چھ کھ باشد کوچکترین اثری در پرونده ی تو  مطمئن باش کھ پاسخت ھر -
من با آقای دادستان و این آقایان شرط بستھ ام کھ ! تو آزادی! نخواھد داشت

  !تو در ھر حالت و موقعیتی حرف دلت را خواھی زد
زیرا اطمینان داشتم جوابی کھ می دھم . دلیلش قانع کننده و منطقی نبود

ونی خطر آفرین و دردسر ممکن است در حال حاضر و در لحظھ ی کن
ھمینطور . اما در آینده ای نھ چندان دور دامنم را خواھد گرفت, ساز نباشد

بھ تک تک چھره ھای خشم آلود و حیوانی افراد ! بھ ھر جھت. ھم شد
  :حاضر نگاه کردم و با صدائی آرام و شمرده جواب دادم

ذھبی و متدین  در بازجوئی ھا و بازپرسی ھایم گفتھ ام کھ ھیچگاه فردی م-
اما ھمیشھ ی اوقات و در ھر برھھ ای از زمان بھ اعتقادات مردم ! نبوده ام

ھمین احترام بھ عقاید و سنت ھای مردم باعث . احترام گذاشتھ و می گذارم
شده بود تا در تنھائی و خلوت خود نیز مرتکب عمل و کاری کھ مورد پسند 

بھ عقاید و آداب و رسوم دیگران نبوده و دھن کجی و بی احترامی نسبت 
با بدن نجس و پیکر ناپاک پای بھ : برای مثال. شان تلقی می شود نشوم

دلم , ھر گاه خواستم اینکار را بکنم. صحن ھیچ امامزاده و مسجدی نگذاشتم
  .لرزید و عقلم مانعم شد و مرا از این عمل باز داشت

  :عمامھ اش را جلو و عقب داد و پرسید. شیخ لبخندی زد
  .حاال چی؟ فکر می کنی دلت نخواھد لرزید و عقل مانعت نمی شود -

  :گوشھ ساکم را بھ دست گرفتم و در جوابش گفتم
 از نمایندگان و پاسداران ناموس و قوانین الھی چیزھائی دیدم و اعمالی -

ساده اندیشی و کوتھ فکری خود می خندم و , مشاھده نمودم کھ بھ حماقت
  !خواھم خندید
ضب از چشمان دادستان و پاسداران حاضر می بارید کھ از در شعلھ ھای غ

در جامعھ نیز پدیده ھای شرم آور و . اتاق رئیس بیدادگاه بیرون آمدم
انزجار بر انگیزی ھر لحظھ و ھر ثانیھ اتفاق می افتد و آتش خشم و نفرت 
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مردم بیسوادند؟ ! توده ھای مردم را بیش از پیش شعلھ ورتر می نماید
! ز نظر دانش فرھنگی و اجتماعی بی بھره یا عقب مانده اند؟ باشندا. باشند

زمانی کھ خان نیز متوجھ ی شوری آتش شده ! اما گاو و گوسفند کھ نیستند
در ایران امروز رھبران .  چیزکی حالیشان می شود, و روی ترش نموده

 مذھبی ایران ھمھ ی سیاھکاریھا و زشتکاریھای ضد بشریشان را –سیاسی 
فرامین و . نام خدا و با اتکاء بھ فرمانھا و دستورھای او انجام می دھندبا 

یعنی کتاب آسمانی مسلمانان بھ ثبت رسیده بھ جای , دستورھائی کھ در قرآن
چنان در آتش خشم ضدیت و , علمای شیعی مذھب حاکم بر ایران! خود

د و دشمنی با ایرانی و فرھنگ و آداب و رسوم این سرزمین بھ سر می برن
می سوزند کھ قوانین و مقررات ضد بشری دیگر ادیان و مذاھب را نیز بھ 

  !خدمت گرفتھ و علیھ ملت بیچاره بکار می بندند
   مثل سنگسار زنان؟-
در کتاب آسمانی مسلمانان در رابطھ با آن دستھ از زنانی !  کامال درستھ-

نی نداده کھ تن بھ خواست ھای جنسی مردان بر اساس قوانین و مقررات دی
, و بنا بر تمایل و خواست خودشان با مرد دیگری رابطھ بر قرار نموده اند

حتی در باره زنانی کھ در جنگھا . ١دستور اجرای سنگسار داده نشده است
بھ اسارت و تملک مجاھدین و غازیان دین پروردگار در آمده و با وجود 

اسالم رھسپار امامان و خلفای , ھمسر و فرزند بھ حرامسرھای سرداران
خداوند کھ بھ مردان مسلمان حق می دھد تا از ھر زنی کھ . ٢می شده اند

سھ سھ و چھار چھار و یا , خوششان آمد بھره مند شوند و زنان را دو دو
ھر زنی را کھ مالک شدند و از کنیزان و بردگان ھر کھ را خواستند و 

سار زنان نداده فرمانی در باره سنگ, میلشان کشید بھ بسترشان بکشانند
او چنین مجازات و تنبیھی را برای زنان اسیر و بھ بردگی گرفتھ شده . است

بر عکس مجازات آنان را در صورت ارتکاب .  است٣نیز در نظر نگرفتھ

                                                        
یعنی چھار ( از چھار تن از خودتان ,   و از زنان شما آنان کھ مرتکب فحشاء می شوند- ١

اگر شھادت دادند زنان را در خانھ محبوس دارید تا . بر ضد آنھا شھادت بخواھید) مرد
  .١۵سوره ی نساء آیھ شماره . سد یا خدا راھی پیش پایشان نھدمرگشان فرا ر

. مگر آنھا کھ بھ تصرف شما در آمده اند,   و نیز زنان شوھر دار بر شما حرام شده اند- ٢
  .٢۴سوره ی نساء آیھ ی 

نھ زناکار و نھ , پاکدامن باشند) این زنان اسیر کھ ایشان را نکاح می کنید(   و باید کھ - ٣
, ھرگاه مرتکب فحشاء شوند, کھ بھ پنھان دوست می گیرند و چون شوھر کردنداز آن ھا 

  .٢۵سوره ی نساء آیھ ی . شکنجھ ی آن ھا نصف شکنجھ ی زنان آزاد است
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طرح مسائل و , تناقض گوئی ھا.  فحشاء و زنا نصف زنان آزاد می داند
می در قرآن کھ خرافی و واپسگرایانھ و ضد عل, موضوع ھای غیر عقالنی

بھ ادعای غلط و بی پایھ و اساس مسلمانان از ھر گونھ تحریف و دستبردی 
پاره ای از آداب و رسوم آن بدون کوچکترین .  در امان مانده زیاد است

! تغییر و تفسیری از یھودیت کپی برداری و مورد استفاده قرار گرفتھ است
شیعی مذھب  در این اما مذھب تشیع و علمای ! بویژه مراسم عبادی آن

زمینھ سنگ تمام گذاشتھ و ھزاران پیرایھ و دستورھای ضد علمی و غیر 
بھ طوری کھ از دین و آئین محمد ملغمھ ای ! عقالنی دیگر بھ آن افزوده اند

دروغ ھا و ! از اوھام و خرافات و رمالی و جادوگری بر جای مانده است
وده و بھ نام اسالم بھ خورد یاوه سرائی ھائی کھ علمای شیعھ سرھم بندی نم

در پاره ای موارد امامان و ! دھشتناک و و ویرانگرانھ است, امت می دھند
! پیشوایان شیعھ از پیامبران و خدای آسمانی نیز قدرتمندتر و متعالی ترند

آنان در ساختن جھان و کائنات یار و ھمراه و شریک خداوند بوده و پیش 
بگذریم کھ محمد بھ ! ١ا می زیستھ انداز ھمھ ی ھستی و ھمزمان با خد

خاطر پاره ای مسائل و شرایط حاکم بر عربستان آن روزگار و در نظر 
شھرھا و مناطق مختلفی چون خیبر و در گرفتن شمار کثیری یھودی کھ 

ان بویژه بعضی از آداب و رسوم یھودی, تبوک و غیره زندگی می کرده اند
و واف خانھ ی خدا اسم حج مانند طآداب و موازین مربوط بھ مناسک و مر

در بھره برداری و بھ اما , را کپی برداری نمودهاعمال بین مروه و صفا 
علمای , ی آئینی و آداب و رسوم یھودیتدستورھااز بیشتر کارگیری 

و تا نا کجا آباد پیش ھ کوی سبقت را از ھمگان ربوده شیعو جلیل عالیقدر 
و مالحظھ ھای مصلحت آمیز و  بھ نحوی کھ بدون تعارف! رفتھ اند

ادعا و قول پاره ای از محققین و پژوھشگران را می توان دروغین 
شاخھ ای  دست پخت ابن سبا شیعھ گری ادعاھائی مبنی بر اینکھ ! پذیرفت

است کھ با توجھ بھ سابقھ و قدمت حضور یھودیان در یھودیت آئین از 
بویژه در دوران ! ود بیابدتوانستھ بستر مناسبی برای رشد و نمو خ, ایران

حکومت صفویان و زمانی کھ دولت پنھان یھود تصمیم گرفت تا دولت 
عثمانی را بھ زانو در آورد و راه رشد سرمایھ داری و رنسانس اروپا را 

  مقررات و موازینی کھ بر خالف نص صریح قرآناز جملھ! ھموار نماید

                                                                                                             
  
  .نی خلقت آدمی و نی حوا بود/   روزی کھ خدای ازلی تنھا بود- ١

  .معمار خدا بود و علی بنا بود/ میخواست کھ این جھان را آرد بھ وجود
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مالیان حاکم بر منشانھ ی و بھره برداری رذیالنھ و ددمورد سئواستفاده ی 
 ھمین مسئلھ قرار گرفتھ و ھر روز از آن بھره برداری می شودایران 

. این مھم از کجا پیدا شده است؟ حدس تان درست است! است١سنگسارزنان
 این شیوه ی ضد بشری را از برادر ,علمای شیطان صفت و جنایتکار شیعھ

یعنی . گرفتھ اندو عاریت  خوانده ھا و ھم قبیلھ ھای ھم خونشان بھ ودیعت
کتابی کھ بھ ادعای ! از یکی دیگر از کتابھای آسمانی بھ نام تورات

مسلمانان مورد تحریف و سئو استفاده ھای فراوان قرار گرفتھ و سندیت و 
  .ولیتی نداردمقب

پیر زن بیچاره کھ لحظھ بھ لحظھ بر میزان تعجب و حیرتش افزوده می 
  :با دستپاچگی پرسید, شد

اسالم آخرین و کامل ترین دین ابراھیمی , مگر بنا بھ ادعای مسلمانان -
چرا روحانیت مسلمان و , نیست؟ اگر چنین ادعائی صحت داشتھ باشد

پیروان آنھا از دستورھا و قوانین  تورات پیروی می کنند؟ مگر مسلمانان 
ناد و ع, کتاب تورات را قبول دارند؟ تا آنجا کھ شنیده و در تاریخ خوانده ام

                                                        
آنگاه دختر . لیکن اگر این سخن راست باشد و عالمت بکارت آن دختر پیدا نشود:   الف- ١

را نزد در خانھ ی پدرش بیرون آورند و اھل شھرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا 
بمیرد چونکھ در خانھ ی پدر خود زنا کرده در اسرائیل قباحتی نموده است پس بدی را از 

اگر مردی یافت شود کھ با زن شوھر داری ھم بستر شده باشد . میان خود دور کرده ای
پس ھر دو یعنی مردیکھ با زن خوابیده است و زن کشتھ شوند پس بدی را از اسرائیل دور 

  .آیھ ھای بیست تا بیست و دوم, باب بیست و دوم, سفر تثنیھ, کتاب مقدس. کرده ای
 را بگو ھر کسی از بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: ب

از غریبانیکھ در اسرائیل مأوا گزینند کھ از ذریت خود بھ مولک بدھد البتھ کشتھ شود قوم 
آیھ ھای یک و , باب بیستم, سفر الویان, کتاب مقدس. زمین او را با سنگ سنگسار کنند

  .دو
ود زنا نماید زانی و و کسیکھ با زن دیگری زنا کند یعنی ھر کھ با زن ھمسایھ ی خ: ج

و کسیکھ با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید . زانیھ البتھ کشتھ شوند
و اگر کسی با عروس خود بخوابد . ھر دو البتھ کشتھ شوند خون ایشان بر خود ایشان است

ر و اگ. ھر دوی ایشان البتھ کشتھ شوند فاحشگی کرده اند خون ایشان بر خود ایشان است
مردی با مردی مثل با زن بخوابد ھر دو فجور کرده اند ھر دوی ایشان البتھ کشتھ شوند 

و اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است او و . خون ایشان بر خود ایشان است
و مردیکھ با بھیمھ جماع کند البتھ . ایشان بھ آتش سوختھ شوند تا در میان شما قباحتی نباشد

و زنی کھ بھ بھیمھ نزدیک شود تا با آن جماع کند آن . آن بھیمھ را نیز بکشیدکشتھ شود و 
, سفرْ اویان, کتاب مقدس. زن و بھیمھ را بکش البتھ کشتھ شوند خون آنھا بر خود آنھاست

  .آیھ ھای ده تا شانزده, باب بیستم
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بھ نحوی کھ . دشمنی وصف ناپذیری بین مسلمانان و یھودیان وجود دارد
ھمھ ی جنگ ھا یا بقولی غزوات پیامبر اسالم علیھ یھودیان عربستان بوده 

  مگر نھ؟  . است
  :پوز خندی زدم و در جواب گفتم

, بزرگترین خدمت محمد بھ اعراب بادیھ نشین عربستان!  حق با شماست-
.  اتفاق بین آنان و تشکیل دولت متحد در آن سرزمین بودایجاد اتحاد و
از جملھ ابوسفیان یعنی بزرگترین و سرسخت ترین دشمن , بزرگان عرب

محمد و مسلمانان و دیگران کوچکترین اعتقادی بھ اسالم و راه و رسم 
انصار و مھاجرین و . محمد نیز کامال بھ این امر واقف بود! محمد نداشتند
یز بھ این امر واقف و آگاه بودند و می دانستند کھ محمد با یاران محمد ن

با آنان سازش و , وجود علم و اطالع از دشمنی و عناد بزرگان قریش
مماشات می کند و منافع اسالم را فدای روابط فامیلی و قوم و خویشی می 

تا جائی کھ فرامین پروردگار و دستور ھای قرآن را نیز نادیده می ! نماید
با غور و بررسی در سوره ھا و آیات . و بھ راحتی زیر پا می گذاردگیرد 

قرآن در می یابیم کھ محمد ھدفی بنام ارشاد و راھنمائی مردم و فراخوان 
ھمانطور کھ موسی و دیگران نیز چنین ! آنھا بھ دین اسالم نداشتھ است

ن وقتی فرمان قتل عام ھمھ مردا! وظیفھ ای برای خودشان قائل نبوده اند
یا محمد بھ دریافت جزیھ , شھرھای مغلوب از سوی موسی صادر می شود

نمی توان مبنا را , از آنان کھ دین وی را نمی پذیرند اکتفا و سفارش می کند
, تا پیش از ظھور اسالم و بعثت محمد! راھنمائی و نجات گذاشت, بر ارشاد

 بر ماه ھای عالوه, اعراب بادیھ نشین و چادر نشینان شبھ جزیره عربستان
حرام کھ در طول آنھا جنگ و خونریزی متوقف می شد و جنگ آوران و 

داری و حفظ اطراف خانھ ی کعبھ یعنی محل نگھ,  ستوران دمی می آسودند
یعنی منطقھ ای کھ ھر ! منطقھ امن اعالم نموده بودندبت ھای خود را نیز 

امر اگر این ! کس در امان بود و دیگری نمی توانست خونش را بریزد
ادای احترامی نسبت بھ بت ھا و بتخانھ ی , ریشھ در یھودیت ھم نداشتھ

 در پس از فتح مکھ و ورود مسلمانان بھ آن شھر! بوده استکعبھ بزرگ 
کھ از نفاق و چند پارچگی قبیلھ ی قریش یعنی محمد , سال دھم ھجری

عتی دست بھ بد, سروران عرب و کلید داران بتخانھ ی بزرگ رنج می برده
از چشمان تیز بین پاره ای از صحابھ و بدعتی کھ ! دنزمی خطرناک 

در ھمان دقایق اولیھ بذر نفاق و چند پارچگی و انصار بدور نمی ماند و 
 الوداع خود و در حجةمحمد در ! دپاشمی بین مسلمانان را در دشمنی 

 مرکز توطئھ و دسیسھ و دشمنی علیھ آئین نو بنیادحضور مسلمانان 
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مرتبھ و جایگاھی چون نیز را بت پرست یعنی خانھ ی ابوسفیان , میاسال
محمد بھ تبعیت از یھودیان کھ شش شھر را . دبخشمی کعبھ و مسجدالحرام 

خانھ , ١در سرزمین فلسطین بھ عنوان شھرھای امن اعالم نموده بودند
! می نمایدمحل امن اعالم , و خانھ ی خداابوسفیان را پس از مسجد الحرام 

جز , بدین معنی کھ ھمھ چیز! تیجھ ی این عمل محمد بھ سرعت معلوم شدن
میزان . مسئلھ ی اتحاد و دولت نوبنیاد اسالمی با مرگ محمد تمام شود

کھ زحمت کفن , خلوص و اعتقاد مسلمانان بھ محمد و عقاید وی بھ حدی بود
 بزرگان عرب بھ مجرد. و دفن و بھ خاک سپاری وی را نیز تقبل ننمودند

در نقطھ ای بیرون از شھر یثرب گرد آمدند تا بر , شنیدن خبر مرگ محمد
از میان آن ھمھ فدائی و ! سر مسند قدرت و جانشینی پیامبر چانھ بزنند

تنھا علی بود کھ در خانھ ماند تا بھ کفن و دفن , اصحاب و انصار و مھاجر
ر قید آنھم بیشتر بھ خاطر ھمسرش کھ دختر محمد و د. پسر عمویش برسد

نتیجھ چھ شد؟ کفن و دفن پسرعمو باعث گردید تا علی بھ مدت ! حیات بود
بیست و پنج سال از ھمآغوشی عروس دلبربا و ھوس انگیز قدرت دور 

  . بماند و خانھ نشینی و عزلت پیشھ نماید
شیر آب را . از جایم بر خاستم تا جرعھ ای آب بنوشم. نفسی عمیق کشیدم

. پیرزن بھ سرعت از جایش برخاست. یر آب گرفتمباز کردم و لیوانم را ز
  :در حالیکھ بطرف یخچال می رفت گفت

  .بیش از میزان الزم گچ و امالح معدنی دارد!   از آن آب نخور-
با . شیشھ ای آب برداشت و آنرا بھ طرف دراز کرد.  درب یخچال را گشود

ی آب جرعھ ا. سر جایم نشستم. شیشھ آب و لیوان بھ طرف میز برگشتم
سرفھ ای نمودم و . با پشت دست دور دھانم را خشک کردم. گوارا نوشیدم

  :بھ حرفھایم ادامھ دادم
اسالم و قرآن وسیلھ ای شد در دست بادیھ نشینان و صحرا ,  از آن پس اهللا-

تا بھ یاری آن بتوانند دیگر ملل جھان را بھ زیر یوغ ! نوردان عرب
زرگترین شقاوت ھای تاریخ را در فرمانروائی و قدرت خود بکشانند و ب

                                                        
 چون شما بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ ایشان.   و خداوند موسی را خطاب کرده گفت- ١

آنگاه شھرھا برای خود تعیین کنید تا شھرھای ملجأ . از اردن بھ زمین کنعان عبور کنید
و این شھرھا . برای شما باشد تا ھر قاتلی کھ شخصی را سھوا کشتھ باشد بھ آنجا فرار کند

برای شما بجھتھ ملجأ از ولی مقتول خواھد بود تا قاتل پیش از آنکھ بحضور جماعت برای 
سھ شھر از . و از شھرھائیکھ می دھید شش شھر ملجأ برای شما باشد.  بایستد نمیردداوری

, کتاب مقدس. آن طرف اردن بدھید و سھ شھر در زمین کنعان بدھید تا شھرھای ملجأ باشد
  . آیھ ھای نھ تا چھارده, باب سی و پنجم, سفر اعداد
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اسالم بھ سدھا شاخھ و ! از آن تاریخ قرنھا گذشتھ است! حق شان روا دارند
در ھمھ ی این مراحل و از آثار بر جای . مذھب و فرقھ منقسم گردیده است

تنھا یک چیز بر جای مانده , مانده از این گروھھا و دستھ ھای رنگارنگ
ھزاران سال نوری فاصلھ , دعای مسلمانانآنھم اینکھ از عمل تا ا. است

بنا بر این عجیب و غریب نیست کھ علمای اسالم بھ طور اعم ! وجود دارد
از آنجا کھ رگ و ریشھ ی یھودیت شان , و مراجع شیعھ بھ طور اخص

برای رسیدن بھ اھداف , بسی محکم تر و پایدار تر از مسلمان بودنشان است
بھ ھر ! ھ ھر شگرد و ترفندی می زنندشوم و ضد انسانی خودشان دست ب

در صورت دست یابی بھ ! وسیلھ ی مشروع و غیر مشروعی متوسل شوند
بھ ھر جنایت و تبھکاری دست می , قدرت و تکیھ زدن بر مسند فرمانروائی

بھ سھولت نوشیدن لیوانی آب ریا می ! بھ راحتی دروغ می گویند! یازند
دست بھ ! وھام و خرافات می پراکنندجھل و ا! عوام فریبی می کنند! ورزند

بنیانھای فکری و فرھنگی ملتھا را ! قتل عام و چپاول و غارت می گشایند
افراد پست و فواحش را ! با ھر پدیده علمی عناد می ورزند! بر باد می دھند

بھ محو و نابودی ! کتاب سوزان راه می اندازند! بر سر مردم می گمارند
ریا , بازار دروغ گوئی! ا ھمت می گمارندآثار علمی و فرھنگی ملتھ

قرنھا ! رباخواری و ھر فساد دیگری را گرمی می بخشند, دزدی, ورزی
جان و مال و ناموس مردم را مورد ! جامعھ را بھ عقب بر می گردانند

جامعھ را بھ خمودی و بی تحرکی ! تعرض و دست درازی قرار می دھند
تخم نفاق و ! جدید متوسل می شوندھر روز بھ حیلھ و نیرنگی ! وامیدارند

, رذیالنھ خود را خلیفھ اهللا بر روی زمین! چند دستگی و دشمنی می پراکنند
چاشنی دین ! کلید داران بھشت و شفاعت کنندگان روز رستاخیز می خوانند

و مذاھب را تا حد مسمومیت و تخدیر کننده ای قوی و مرگ آور باال می 
 و فتور بر آنان دست یافت و پایھ ھای اما بھ مجرد اینکھ ضعف! برند

از آنجا کھ برای ھر نوع گرفتاری و گندکاری راه حل و , قدرتشان لرزید
سریع خود را بھ موش مردگی می , نسخھ ی از پیش نوشتھ شده ای دارند

امبران و امامانشان را دشنام یپ! بھ خداوندشان دروغ و بھتان می بندند! زنند
عادل و چپاولگر را آباد کننده ی زمین و مردم چنایتکار را ! می دھند

 خالصھ بھ از آنجا کھ بھ !دوست و طرفدار آبادانی و رونق می خوانند
بھ ھر مذلتی , خواری و ذلت خو گرفتھ و زندگی انگلیشان را دوست دارند

با چنین جانورانی چھ باید ! تن می دھند و بھ ھر لباس و آئینی در می آیند
تزاقشان را مسدود نمود و وادارشان کرد تا در امر تولید کرد؟ باید راه ار

آنگاه کھ خواب راحت و حیات ! جامعھ سھم بگیرند و زحمت بکشند
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بھ اوھام پراکنی و عوامفریبیشان نیز پایان داده , پارازیتی شان پایان پذیرد
  ! شده است

  :دستی بھ موھایم کشیدم و در ادامھ گفتم. نفسی کشیدم
متوجھ صحبت ھایم می شوید؟ اگر !  نموده اند١خودشان تقیھ زیرا بھ قول -

وجود ھمھ ی آخرت فروشان و عوامفریبان را کھ ھدفی جز زندگی انگلی و 
, خدمت بھ خدایان زر و زور دنبال نمی کنند از لجن و کثافت آفریده باشند

زیرا این ! ذات اقدس علمای شیعھ را از مدفوع و کثافت این قبیلھ ساختھ اند
بیرحم ترین و غارتگر , ایفھ و جماعت کھ ھمیشھ در خدمت سفاکترینط

با توجھ , ترین امیران و پادشاھان بوده و بر توده ھای زحمت ستم رانده اند
, بھ خلق و خوی پادشاھان و امیران و سیاست دیکتاتورھا و مستبدین زمان

تا بھ ! ندقوانین و مقررات دینی را نیز بھ نفع خود تعبیر و تفسیر نموده ا
اینست کھ تقیھ می ! موقع بتوانند تغییر دین بدھند و بھ لباس روز در آیند

بھ رنگ محیط در می آیند و ! چون آفتاب پرست تغییر شکل می دھند! کنند
بھ سرعت باد و ! شیادی و عوامفریبی را با شیوه ای نو از سر می گیرند

ھ بھ گوشھ ای می عبا و ردا و عمام! برق از دین و آئین بر می گردند
در ! یک شبھ کفر می ورزند و خدای آسمانی را دشمن می شوند! افکنند

برابر بت ھای تراشیده شده از سنگ و چوب و تپالھ سجده می کنند و 
تیمور لنگ و , ھالکوخان, چنگیزخان مغول! پیشانی بر خاک می مالند

ر دو عالم دیگران را خلیفھ و سایھ ی اهللا بر روی زمین و منجی بشریت د
در ! می خوانند و بیضھ ھای خلفای اموی و عباسی را بر دیدگان می مالند

دوران کنونی نیز جرج بوشھا را پاسداران حریم کبریائی و رونق دھنده ی 
بھ ھر خفت و خواری ممکن تن می , سخن کوتاه! سنت ھای اهللا می نامند

پشت سر ! نددر برابر دیکتاتورھا و مستبدین جھان زانو می زن. دھند
ریش ھای شریف شان را بھ ماتحت خر فرو می ! شیطان نماز می خوانند

حتی بھ قوادی و دیوثی و پا اندازی روی می آورند و بیشرمانھ و ! نمایند
رذیالنھ بھ شادی و پایکوبی می پردازند و جملھ ی شریفھ ی الدیوث سعید 

یر پاالن دریده ای از چنین جانوران ز!  را زیر لب تالوت می کنند٢الدارین
چھ انتظاری می رود؟ برای چنین موجودات رذل و خطرناکی سئواستفاده و 
                                                        

ان کردن واجب است و کسی تقیھ در بالد مخالف,  از حضرت امیرالمؤمنین منقول است- ١
برای او گناه و کفاره , کھ از روی تقیھ قسم بخورد برای آنکھ دفع ضرری از خود بکند

, ١٣٧٩سال , انتشارات گلی, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی, حلیتة المتقین. نیست
  . ٢۶٨صفحھ ی , فصل یازدھم, باب دھم

  .  دیوث در دو جھان رستگار و سعادتمند است- ٢
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بھره گیری از کتاب تورات و تعالیم موسی در بیش از پنجھزار سال پیش یا 
با شیطان نیز ھمراه و ھمگام می شوند و اگر . ١بیشتر کھ سھل است

و نبرد من آدولف مصلحت ببینند بھ کتابھائی چون شاھزاده ی ماکیاول 
این جانوران زیر پاالن دریده با ! ھیتلر نیز قداست و الوھیت می بخشند

 کھ بر زبان دیوانھ ٢مستمسک قرار دادن حدیثی مجھول و آیھ ای از قرآن
سدھا زن مسلمان و غیر مسلمان ایرانی را , ای خون آشام جاری شده بود

حی و روانی مورد در زندانھای قرون وسطائی عالوه بر شکنجھ ھای رو
این , کارگزاران جمھوری جھل و جنایت اسالمی. تجاوز جنسی قرار دادند

, زنان بی پناه را کھ از خانھ و کاشانھ ھایشان ربوده و بھ بند کشیده بودند

                                                        
مرحلھ ابتدائی است , تا اصالح شود, خانھ نگھ داشتن زنی کھ دچار انحراف شده:   الف- ١

حد » مالء عام « باید در دیدگاه عمومی , و اگر آشکارا و علنی اثبات شد. و باید پنھان باشد
پرتوی از , آیت اهللا سید محمود طالقانی. اجراء شود» َرجم « یا سنگسار » َجلد « تازیانھ 
  .١٠٨صفحھ ,  جلد چھارم,قرآن
مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر و زن را تا نزدیکی سینھ در گودالی : ب

  .٣١۶٩مسئلھ ی , توضیح المسائل, آیت اهللا شیخ حسنعلی منتظری. دفن می نمایند
اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو دارای ھمسر دائمی باشد بھ گونھ ای کھ ھر گاه : ج

, با ھمسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن بھ زنا داده باشدبخواھد 
» زنای محصن یا محصنھ « زنائی کھ انجام گرفتھ نسبت بھ کسی کھ دارای ھمسر است 

و حد آن در مورد مردی کھ بالغ و عاقل و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی . نام دارد
اگر پیر مرد است ابتدا یکصد ضربھ شالق و سپس , ی کردهکھ بالغ و عاقل است نزدیک

و اگر جوان است فقط او را سنگسار می کنند و بنا بر احتیاط واجب شالق , سنگسار است
و ھمچنین است حکم زن بالغ و عاقل و آزادی کھ شوھر دائم دارد و شوھرش با او , نزنند

  .٣١۵٨مسئلھ , ریآیت اهللا منتظ. نزدیکی کرده و فعال در اختیار اوست
چنانچھ در حال شالق خوردن , زنا کار غیر محصن کھ باید حد شالق بر او جاری شود: د

خواه زنای او با , یا پیش از آن فرار کند بر گردانده می شود و حد بر او جاری می گردد
 ولی زنا کار محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار کند دو, اقرار ثابت شده باشد یا با بینھ

باید برگرداند شود و حد او جاری , اگر زنای او با بینھ ثابت شده باشد: الف. صورت دارد
حتی بنا بر احتیاط , نباید او را برگردانند, اگر زنای او با اقرار ثابت شده باشد: ب. گردد

مسئلھ , آیت اهللا منتظری. اگر یک سنگ ھم بھ او نخورده باشد نباید او را باز گردانند
  .٣١۶٧شماره 

یعنی عمل جنسی , اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر مساحقھ کنند: ه
ھر چند . خواه ھمسر داشتھ باشند یا نھ, انجام دھند کیفر ھر یک از آنان یکصد تازیانھ است

و . ولی احوط ترک است, نسبت بھ زن محصنھ جواز سنگسار نمودن خالی از وجھ نیست
  .٣١٧۵مسئلھ , آیت اهللا منتظری. ن مساحقھ ھمان است کھ در لواط گفتھ شدراه ثابت شد

مگر آن ھا کھ بھ تصرف شما در آمده ,   و نیز زنان شوھر دار بر شما حرام شده اند- ٢
  .٢۴سوره ی نساء آیھ ی . اند
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مشمول قانون اسالم و قرآن در باره زنان و دختران بھ اسارت گرفتھ شده 
 با مستمسک قرار دادن آیھ گزمھ ھای رژیم اسالمی. در جنگ قرار دادند

ھای قرآن ده ھا دختر نوجوان ایرانی را قبل از اجرای مراسم اعدام مورد 
با این اندیشھ ی ناپاک و شیطانی کھ از ورودشان . تجاوز جنسی قرار دادند
  !بھ بھشت جلوگیری نمایند

پیر زن در حالیکھ اشک در چشمانش حلقھ زده بود با صدائی گرفتھ و 
  :سیدبغض آلود پر

 مردم چی؟ اونا چرا می پذیرند و بدون ھیچ مقاومت و اعتراضی  بھ این -
  ھمھ خفت و خواری تن می دھند؟

  :سرم را با تأثر تکان دادم و گفتم. پوزخندی زدم
.  کدام مردم؟ ما ایرانی ھا در یک رشتھ تبحر و سر رشتھ و مھارت داریم-

صباحی یک قداره بند ھر از چند . آنھم قھرمان پروری و بت تراشی است
پایگاه و جالل . و راھزن و آدم کش بی سر و بی پا را بھ قدرت می رسانیم

گذشتھ ی نکبت بارش را بھ دست فراموشی . خدائی بھ وی اعطا می کنیم
چنان القاب و اسم و رسم و شجره و غیره برایش می تراشیم کھ . می سپاریم

ن نیز باورمان می شود کھ بلکھ خودما, نھ تنھا طرف خودش را گم می کند
الوھیت و قداست . طرف از آسمان و از جانب خدا فرستاده شده است

تبھکار و جنایتکاری کھ بھ عرشش رسانده ایم چنان باورمان می شود کھ تا 
, حد جانوران درنده و خونآشام تنزل می کنیم و بھ فرمان وی ھر حقیقت گو

دن می زنیم و او را بھ کفر و روشنفکر و گمراه نشده ای را گر, دگراندیش
وقتی قھرمان مورد نظرمان ساختھ و ! زندقھ و غیره متھم می نمائیم

تیغی برنده و خون فشان بھ دستش می دھیم و ترغیب و , پرداختھ شد
اعم از , تشویقش می کنیم تا زبان و گردن و دست و پای مخالفین و منتقدین

زندانھا را توسعھ و !  بشکندقلم ھا را! مغرض و دلسوز و بیطرف را ببرد
در آمدھای ملی مان را صرف خرید وسائل و ابزار پیشرفتھ ! گسترش دھد

بساط شکنجھ و اعدام و قتل عام را فراھم آورد و بر جان ! ی شکنجھ نماید
در سایھ ی , آنگاه کھ ھمھ چیز مھیا گردید. و مال و ناموس مان حاکم گردد

تن بھ ھر خفت و خواری و ,  کرده ایمچنین دیوی کھ خود پرورده و تربیت
چشم ھا و ! ذلتی کھ بتوان تصورش را کرد می دھیم و دم بر نمی آوریم

جز بھ سخنان خداوندگاری کھ ! گوش ھایمان را بر روی حقیقت می بندیم
گوشھ و زوایای مغزمان را برای انبار کردن . پرورده ایم گوش نمی دھیم

ھر اندیشھ و گفتھ ی ! دا مھیا می کنیماوھام و خرافات خلیفھ و سایھ ی خ
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و ! ١غیر علمی و بیگانھ با عقل و منطق را با جان و دل می پذیریم, خرافی
وقتی می شنویم پروردگار عالم بھ ازاء روزه ی ماه رمضان دویست 

بیش از بیست میلیارد , بیست میلیارد خانھ, سی سد ھزارقصر, ھزارشھر
یز کھ زلفھای جلو پیشانی این حوریان حوری بھ ھمراه شش سد تریلیون کن

را حمل می کنند و بھ ھمین اندازه در برابر روزه ی ماه رجب بھ ھر بنده 
و این الطائالت را بھ عنوان علم اولین و آخرین بھ خوردمان , ای می دھد
. زیرا با کمال تأسف و تأثر مغزی نداریم. مغزمان سوت نمی کشد, می دھند

چنین تبلیغ رذیالنھ و , و شناخت و تفکر می بودیمزیرا اگر دارای شعور 
توھین بھ , عوامفریبی بیشرمانھ ای را بھ جای نشانھ ی بزرگی اهللا دانستن

مائیم کھ ھر بیسواد و ابلھ و کودنی ! وی و خوار و ذلیل کردنش می دانستیم
را کھ از محاوره ی روزمره و سخن گفتن بھ زبان فارسی نیز عاجز و 

بھ اوھام و !  بھ رھبری و امامت و پیشوائی بر می گزینیم,درمانده است
جادو و جنبل و رمل و اسطرالب و فال نخود و قھوه و غیره پناه می بریم و 
دست نیاز بھ سوی ھر رمال و کالش و کالھبردار و بی پدر و مادر دستار 

اخ و تف و ادارا ھر مالی شپشو و جذامی ای را بھ ! بندی دراز می کنیم
صورت جگر گوشھ ھای مریض مان می مالیم و در حلقومشان می سر و 

                                                        
  سعید بن جبیر می گوید از ابن عباس پرسیدم کسی رمضان را روزه بگیرد و حق آن - ١

آماده شو ابن جبیر تا چیزی بھ تو بگویم : چھ پاداشی دارد؟ او در جواب گفت, درا بشناس
و خود را برای آنچھ کھ از من پرسیدی فارغ .  کھ گوشھایت نشنیده و بر دلت نگذشتھ است

سعید بن جبیر می گوید رفتم و فردا بھ . ساز کھ آنچھ پرسیدی علم اولین و آخرین است
نماز صبح را خواندم و مطلب را یاد ,  را بھ او رسانیدهھنگام طلوع فجر بسرعت خودم

از رسول خدا شنیدم کھ . آنچھ ذت می گویم بشنو: او بھ من رو کرد و گفت. آوری کردم
بیش از این شکر , اگر می دانستید در رمضان چھ پاداشی برای شما نھفتھ است: فرمودند

ھ شما عطا می کند کھ در ھر در روز ششم خداوند صد ھزار شھر در بھشت ب. می کردید
شھری صد ھزار خانھ و در ھر خانھ ای صد ھزار تخت از طال ھست کھ درازی ھر 

و بر ھر تختی ھمسری از حورالعین است کھ سی ھزار زلف جلو . تخت ھزار ذراع است
در . پیشانی دارد کھ با ُدر و یاقوت یافتھ شده است کھ ھر زلفی را صد کنیز حمل می کنند

ست و ھشتم خداوند در بھشت جاوید صد ھزار شھر از نور برای شما قرار می روز بی
بھشت ( در جنت النعیم , صد ھزار قصر از نقره) نوعی بھشت ( در جنت المأوی , دھد

نوعی ( در جنت فردوس , )نوعی عنبر خالص ( صد ھزار خانھ از عنبر ُاشھب ) نعمت 
در بھشت جاوید صد ھزار ,  اتاق استصد ھزار شھر کھ در ھر شھری ھزار) از بھشت 

منبر از مشک کھ درون ھر منبری ھزار خانھ از زعفران و در ھر خانھ ای ھزار تخت 
عالم . بھ شما عطا می نماید, از در و یاقوت و بر ھر تختی ھمسری از حورالعین ھست

ان چاپ دوم تابست, ثواب االعمال و عقاب االعمال, )ابن بابویھ ( ربانی شیخ صدوق 
  .١۴٨ و ١۴٧صفحھ ھای , مترجم ابراھیم محدث بندر ریگی, ١٣٧٨
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. ریزیم و ادعای آدم بودن و شعور و فرھنگ و فرھیختھ گی نیز می نمائیم
بھ طور دائم و ھمیشگی نیز غر می زنیم و ! نھ اینکھ باور داشتھ باشیم ھا

اما ! مخالفت و دشمنی خودمان را با ھمھ چیز و ھمھ کس اعالم می داریم
.  بھ کوچکترین حرکت و اعتراض سازنده و تحول طلبانھ ای نیستیمحاضر

چرا؟ برای اینکھ دوست نداریم متھم بھ بی دینی و المذھبی و کفر و زندقھ 
این ھم بدبختی و نکبتی است کھ دامن ما را گرفتھ و در طول تاریخ ! شویم

ئمھ با این حال بھ مجردی کھ پای زور و قا! بھ خاک سیاھمان نشانده است
بھ سرعت تغییر دین و مذھب می دھیم و بھ , ی شمشیر بھ میان می آید

  ! دنبال بدعت گذار جدید بھ راه می افتیم
  :نفسی تازه کرده و در ادامھ گفتم

 در ادعای تشیع و دوستداری تاریخی علی و فرزندان یازده گانھ اش نیز -
 ھای این ھم دروغیست مثل بقیھ ی دروغ! صداقتی در کارمان نیست

یعنی از زمان , فکر نکنم در ھزار و چھارسد سالھ ی گذشتھ. دیگرمان
قوم و قبیلھ ای , سقوط تیسفون و شکست نھائی سپاھیان ایران در نھاوند

مانند ما ایرانیان بھ دفعات تغییر دین و مذھب داده باشد و در دایره ی بستھ 
 خلیفھ دوم در قرن اول ھجری بھ فرمان. ی اسالم بند بازی کرده باشد

مسلمین و شمشیر سرداران عرب گردن نھادیم و دست از دین و آئینی 
شستیم کھ با ھمھ ی عیب ھا و کاستی ھایش از آئین جدید مترقی تر و 

  ! انسانی تر بود
بھ دنبال ! فرمانروائی خلفای بنی امیھ و بنی عباس را ازجان و دل پذیرفتیم

کھ از درگیری سیاسی و جنگ قدرت پادشاھان آل بویھ راه افتادیم و بدن آن
بین این خاندان و خلفای عباسی با خبر باشیم سنگ خاندان علی را بھ سینھ 

چند صباحی بعد با فتوای شاه اسماعیل ! مجددا بھ تسنن روی آوردیم! زدیم
صفوی و تصمیم سیاسی وی کھ با اشاره ی دولت پنھان یھود و 

, ران رنسانس صورت می گرفتسیاستمداران و برنامھ ریزان اروپائی دو
کجدار و مریز روزگار گذراندیم تا خمینی . بھ تشیع صفوی روی آوردیم

آمد و اسالم واقعی و تشیع سرخ علوی بستھ بندی شده در نوفل لو شاتو و 
در این مرحلھ نیز تا حد افراط ! سرزمین فرانسھ را برایمان بھ ارمغان آورد

مدی غرق شدیم کھ قتل عام فرزندانمان پیش رفتیم و چنان در اسالم ناب مح
چشم بر روی ! فقر و بی خانمانی ھم نوعان مان را متوجھ نشدیم! را ندیدیم

نسبت بھ رشد روز ! غارت و چپاول ثروتھای مادی و معنوی کشور بستیم
و در نھایت از دل فرھنگ و تمدنی . افزون اعتیاد و فحشاء بی تفاوت ماندیم

گوھری چون , ھائی عجیب و غریب و بی پشتوانھچندین ھزار سالھ و ادعا
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بھ بی تفاوتی و ! بعدش ھم بی خیال. محمود احمدی نژاد را بیرون کشیدیم
تا جائی کھ اختیارمان را بھ دست عده اي وطن فروش و ! بی خیالی رسیدیم

خائن و بی ھمھ چیز سپردیم تا بر سر جنگ و بمباران و ویرانی خانھ ھا و 
ن مان با قدرت ھای غربی و ایاالت متحده امریکا و قتل عام ھم میھنا

رھبران رژیم اسرائیل و صھیونیسم جھانی بھ چانھ زنی و معاملھ بھ 
یعنی ھمان بالی خانمانسوزی را برایمان بھ ارمغان بیاورند کھ ! پردازند

  !ملت عراق و افعانستان با آن دست بگریبانند
چشمانم را . میان دستانم گرفتمسرم را . آرنج ھایم را بر روی میز گذاشتم

چشمانم را باز کردم و زیر چشمی بھ چھره . آھی سرد و عمیق کشیدم. بستم
! پلک بر ھم نمی زد. پیر زن بھ چھره ام چشم دوختھ بود. پیرزن خیره شدم

با طوالنی شدن سکوتم . سراپا گوش شده و با دقت بھ حرفھایم گوش می داد
  :سرفھ ای کرد و پرسید

  ز ایران خارج شدید؟ چرا ا-
در دوران حکومت مالھا دو بار بھ ! از وحشت اعدام!  از ترس مرگ-

جمعی از . روزگار سخت و وحشتناکی را پشت سر گذاشتم. زندان افتادم
مرتبھ ی سوم . بھترین و شریف ترین دوستان و آشنایانم را از دست دادم
 بر قرار ترجیح منتظر نماندم و پیش دستگیری و رفتن بھ زندان فرار را

  !یقین حاصل کرده بودم کھ این بار زنده باز نمی گردم. دادم
   ممکنھ بپرسم بھ چھ جرم یا اتھامی؟-
سرنوشت کسانی ,  پیش از ھر چیز بگویم کھ در کشورھائی چون ایران-

, بی شباھت بھ زندگی ژان والژان, کھ گام بھ دنیای سیاست می گذارند
نویسنده ی بزرگ و شھیر فرانسوی , تور ھوگوقھرمان داستان بینوایان ویک

سرخ یا , آبی, با این تفاوت کھ در این گونھ کشورھا برگھ ی زرد! نیست
! بلکھ مھری بر پیشانیت می کوبند! ھر رنگ دیگری بھ دستت نمی دھند

نشانی مانند آنچھ برده داران بر بدن برده ھای خود ! مھری چون داغ لعنت
ھر نیروئی کھ بھ قدرت برسد یا ھر !  ھم بدترشاید. بر جای می گذارند

در ! فرق نمی کند. با ھر تفکر و ایده و اندیشھ ای, دولتی کھ روی کار بیاید
در یک . مرحلھ ی نخست بھ مھر و انگ خورده بر پیشانی ھا نگاه می کند

! دوست یا دشمن فرق نمی کند! سابقھ دار بودن خوشآیند کسی نیست! کالم
از خاندان پھلوی بھ متحدین و ھم کاسھ ھای تاریخی و زمانی کھ قدرت 

من در ردیف چنین افرادی , سابقھ دار شاھان یعنی روحانیت شیعھ منتقل شد
بنا بر این از ھمان آغاز کار زیر ذره بین و کنترل آقایان قرار ! قرار داشتم

دستگاه اطالعاتی و شکنجھ و اعدام رژیم گذشتھ ھم کھ دست نخورده . داشتم
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بھ مجردی کھ زمینھ ی .  بطور دربست در اختیار آقایان قرار گرفتھ بودو
دو بار زندانی شدم و گذرم . مناسب پیش آمد و زمانش رسید بھ سراغم آمدند

  .بھ دانشگاھھای اسالمی افتاد
پوز خندی زده و در حالیکھ بھ چشمان پیرزن چشم دوختھ بودم بھ آرامی 

  :گفتم
ھر کچل و گر و , ر نابینا و کوری را عین اهللا از آنجا کھ در کشور من ھ-

در ایران اسالمی نیز شکنجھ گاھھا و , بی موئی را زلفعلی می نامند
عادل آباد و غیره را دانشگاه نام , گوھر دشت, کشتارگاھھائی چون اوین

  .گذاری کرده اند
  :پیرزن نیز پوزخندی زد و گفت

ت دانشگاه را چھ می در این صور!  چھ نامگذاری جالب و با مسمائی-
  گویند؟

مرکز اشاعھ ! مصلی نماز جمعھ.  بنا بھ موقعیت روز اسامی مختلفی دارد-
  !ستاد و سنگر ضد انقالب و غیره. ی فحشاء

  !شما ایرانی ھا آدمھای خوش قریحھ و با ذوقی ھستید!  جالبھ-
  : لبخندی زدم و در جوابش گفتم

زیر آتشباری و بمبارانھای , گ کجایش را دیده اید؟ در دوران و زمان جن-
دشمن با ھر قطعھ سرب مذابی کھ در قلب و مغزمان جای خوش می کند 

شیاف , در حالیک در دوره صلح و آرامش. شربت شھادت می نوشیم
  !اسارت استعمال می نمائیم

با بی تفاوتی سرش را تکان داد و , پیرزن کھ متوجھ ی حرفم نشده بود
  :گفت

  !باره زندان می گفتیدر !  چیزی نفھمیدم-
بار اول بھ دلیل داشتن عقیده ای خالف نظر و رأی حکومتگران بھ !  آھا- 

اما بار دوم بھ خاطر دفاع از عدالت و بھ سینھ زدن حق و ! زندان افتادم
راننده ھائی کھ سھمیھ الستیک ! حقوق تعدادی راننده ی بی پناه و بی دفاع
زگاران می دزدیدند و در بازار و روغن موتورشان را دینداران و پرھی

  !سیاه بھ چند برابر قیمت می فروختند
  :پیر زن سرش را تکان داد و گفت

   بھ ھمین دلیل بی خدا شدی و از مذھب بریدی؟-
  :قاه قاه خندیدم و در جواب گفتم
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. سالھا پیش از این بین ما شکر آب شده و بھ بی خدائی رسیده بودم!  نھ-
چطور بگویم؟ خدای سر .  حکومت مالھا نداردربطی بھ زندان و دوران

  !قھار و بی ترحم داشتھ است, زمین من ھمیشھ چھره ای خشن
مگر نھ؟ خدائی کھ بھ مسیح و نجات دھنده خود !  بر خالف خدای مسیح-

طرف ,  زدیھ اگر کسی بھ طرف چپ چھره ات سیلسفارش می کند ک
  !ند تا دومین سیلی را بزدرا بطرفش بگیرصورتش راست 

صدای قھقھ ام زیر سقف و در سراسر خانھ ! بی اختیار زدم زیر خنده
کف دستم را تکیھ گاه صورتم قرار دادم . آرنجم را روی میز گذاشتم! پیچید

چند لحظھ بھ . و در حالیکھ می خندیدم بھ چھره ی پیر زن زل زدم
  :سپس با لحنی مالیم و آرام جواب دادم. چشمانش نگاه کردم

خدائی کھ بر سدوم و ! الف خدای مسیح؟ این ھمان خداستچرا بر خ -
خدائی کھ بھ کورش فرمان داد تا از بابل زیبا ! گمرا آتش و گوگرد بارید

خدائی کھ ! چنان ویرانھ ای بسازد کھ شغاالن نیز در آن سکنا نگزینند
کشتار ھشتاد ھزار ایرانی بیگناه و بی دفاع بھ فرمان استر و مرده خای را 

 بزرگ یھودیان یعنی قوم برگزیده اش مبدل کرد و در کتاب مقدسش بھ عید
ھمان خدائی کھ بیش از دو قرن شاھد جنگ صلبیون با ! بھ ثبت رسانید
ھمان خدائی کھ دو جنگ جھانی اول و دوم را بھ نظاره ! مسلمانان بود

ھمان خدائی کھ از کشتار سرخ پوستان و سیاه پوستان بھ دست ! نشست
ھمان خدائی کھ از فراز کوره ھای آدمسوزی فریاد !  لذت بردپیروان مسیح

بیدادگری و جنایت ھمان خدائی کھ ! میلیون ھا انسان بی پناه را نشیند
ھم ھمان خدائی کھ ! پیروانش را در شبھ جزیره ی بالکان مشاھده نمود

نستان و عراق نظارت می اکنون بر کشتار و جنایت پیروان مسیح در افغا
خدای مسیح ھمان خدای ابراھیم یا بھ گفتھ بر خالف خدای مسیح؟ چرا ! کند

ھمان . خدای یعقوب و خدای یوشع و الیاس است. ابراھام است, ی شما
ھمانی کھ در کوه تور بر موسی ! ھمان یھوه است! خدای موسی است

, در یک کالم! ظاھر شد و بھ صورت آتشی شعلھ ور با وی سخن گفت
ریگھای تفتھ و شن ھای , نھای خشک و برھوتاخدای کوھستانھا و بیاب

 با شتر و االغ و عربی شبھای خلوت و تنھائی مردان خدا. روان است
ھمانست کھ بھ تکرار رویاھا و آرزوھای مردان عرب می . گوسفند است

پردازد و بھ آنان قول می دھد کھ تمام آمال و ارزوھایشان را بر آورده 
گزیده و رانده شده اش از مصر وعده اگر روزگاری بھ قوم بر! نماید

اکنون بھ محرومیت ھای مادی , باغھای سرسبز فلسطین و لبنان را می داد
بی سبب نیست کھ تمام وعده ھایش بھ ! و جنسی مردان عرب توجھ دارد
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باغھای سرسبز و جوی ھای پر آب و حوریان کف کرده و آماده ی 
موقع ورود بھ صحرای ھموست کھ در . منتھی می شودو لقاح جفتگیری 

عربستان اسمش را عوض و با اسم مستعار اهللا وارد کعبھ می شود تا جای 
طوایف عرب بت بزرگی بھ ھمین نام را کھ بر سایر بت ھای قبایل و 

حجاز و سرزمین سوختھ ی در خدای موسی و مسیح !  بگیردردبرتری دا
 از خشونت ھای !در دستان محمد تا اندازه ای مالیم تر و رام تر می شود

با فحاشی ھا و توھین ھای گاه و بیگاھش فاصلھ ! اولیھ اش کاستھ می شود
مسلمانان و شھرھای آنان را روسپی و فاحشھ و ھر جائی نمی ! ١می گیرد
خرامیدن و با تکبر راه رفتن زنان و دختران عرب بھ خشمش نمی ! خواند

 کارھای مخرب از فشفشھ بازی و! ٢آورد و حسادتش را بر نمی انگیزد
شھرھای مکھ و مدینھ را بھ خاطر عمل لواط و جماع . فاصلھ می گیرد

شتر و بز و االغ و سگ و گربھ و ماکیان ھا , اعراب بادیھ نشین با یکدیگر
نزدیکی , زنای محصنھ و غیر محصنھ, و دیگر حیوان ھای اھلی و وحشی

                                                        
  و می گوید اگر مرد زن خود را طالق دھد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود - ١

لیک , آیا بار دیگر بآن زن رجوع خواھد نمود مگر آن زمین بسیار ملوث نخواھد شد
چشمان خود را .  نزد من رجوع نماخداوند می گوید تو با یاران بسیار زنا کردی اما

برای ایشان , ببلندیھا بر افراز و ببین کھ کدام جا است کھ در آن با تو ھمخواب نشده اند
عرب در بیابان نشستی و زمین را بزنا و بد رفتاری خود ملوث ) زن ( بسر راھھا مثل 

زانیھ بوده حیا را پس براش ھا باز داشتھ شد و باران بھاری نیامد و ترا جبین زن . ساختی
آیا از این ببعد مرا صدا نخواھی زد کھ ای پدر من تو یار جوانی من . از خود دور کردی

و من دیدم با آنکھ اسرائیل مرتد زنا کرد و از ھمھ ی جھات او را بیرون کردم و . ... بودی
 زنا طالق نامھ ی بوی دادم لکن خواھر خائن او یھودا نترسید بلکھ او نیز رفتھ مرتکب

و واقع شد کھ بسبب سھل انگاری او در زناکاری زمین ملوث گردید و او با سنگھا و . شد
ھشت تا ... آیھ ھای یک تا چھار , باب سوم, کتاب ارمیاء نبی, کتاب مقدس. چوبھا زنا نمود

  .نھ
  و خداوند می گوید از این جھت کھ دختران صھیون متکبرند و با گردن افراشتھ و - ٢

.  راه می روند و بناز می خرامند و بپاھای خویش خلخالھا را بصدا میآورندغمزات چشم
بنا بر این خداوند فرق سر دختران صھیون را کل خواھد ساخت و خداوند عورت ایشان را 

و در آن روز خداوند زینت خلخالھا و پیشانی بندھا و ھاللھا را دور . برھنھ خواھد نمود
و دستارھا و زنجیرھا و کمربندھا و . ندھا و رو بندھا راو گوشوارھا و دستب. خواھد کرد

و رخوت نفیسھ و رداھا و شالھا . و انگشترھا و حلقھ ھای بینی را. عطردانھا و تعویذھا را
و واقع میشود کھ بعوض . و آئینھ ھا و کتان نازک و عمامھ ھا و برفع ھا را. و کیسھ ھا را

یسمان و بعوض مویھای بافتھ کلی و بھ عطریات عفونت خواھد شد و بعوض کمربند ر
کتاب , کتاب مقدس. عوض سینھ بند زنا پالس و بعوض زیبائی سوختگی خواھد بود

  . ٢۴آیھ ھای شانزده تا , باب سوم, اشعیاء نبی
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تادن از بلندی بر با خالھ و عمھ و دیگر محارم بویژه ی در زمان زلزلھ و اف
روی آنان بمباران و زیر و رو نمی کند و دریچھ ھائی از جھنم بر رویشان 

 کھ بھ تفصیل در شرفتارھای خشونت آمیز دیگراز بسیاری ! نمی گشاید
اما باز ھم چھره ای خشن !  فاصلھ می گیردتورات و کتاب مقدس آمده است

یابان و عربھای بادیھ چھره ای مناسب صحرا و ب! و خونریز و بیرحم دارد
دزدیدن زنان و دختران و کارھائی از این , خونریزی, نشینی کھ راھزنی
و مباھات انجامشان بھ نسبت بلکھ , گ و عار نمی دانندقبیل را نھ تنھا نن

نیز و ترانھ د و در باره ی ھر کدامشان غزل و قصیده ننیز می کنافتخار 
  !می سراید

مقررات و قوانین وی , آئین! ی مسیح استھمان خدا, خدای محمد!  قبول-
اما شما چرا؟ شما ! نیز مختص عرب ھای بادیھ نشین و صحرا گرد است

کھ ملتی متمدنع پیشرفتھ و آگاه بوده و ھستید چرا پذیرای چنین آئینی شدید؟ 
بھ خاطرش خون . عرب ھا فریفتھ باغھای بھشت و حوران آن چنانی شدند

شما چرا؟ ! قسام جنایت ھا و ویرانگریھا زدندریختند و دست بھ انواع و ا
شما کھ بھ گفتھ بعضی از محققین پایھ گذاران تمدن بشری ھستید و پیامبران 

شما کھ با ریگھای تفتھ و شن ھای ! یده اصلح و دوستی و مھربانی بود
شما کھ گرفتار فالکت و محرومیت ھای اعراب ! روان سر و کار نداشتید

شنیدم کھ پاره ای از شمایان ھموطنانت ا چرا؟ از شم! صحرا گرد نبودید
فرزندان خودتان را بھ دست پاسداران انقالب داده و از آنھا تقاضا نموده اید 

در میان شما پدران و مادرانی بوده اند کھ جگر گوشھ ! تا آنان را اعدام کنند
بھ ! ھایشان را بھ زور بھ جبھھ ی جنگ ایران و عراق می فرستاده اند

 امروزه !دی کھ شھید شوند و راه بھشت را برایشان ھموار نمایندامی
ھزاران نفر از ایرانیانی کھ مثل تو از آن کشور گریختھ اند بھ ایران می 

چرا؟ تحولی در ایران صورت گرفتھ است؟ از ! روند و بر می گردند
سبعیت و درنده خوئی رژیم کاستھ شده است؟ در ایران امروز نشانی از 

 شکنجھ و سنگسار نیست؟ می توانی بھ این چراھا و ھزاران چرای اعدام و
  دیگر پاسخ بگوئی؟

دستانم را در ھم حلقھ ! عرق شرم بر پیشانیم نشست! سرم را بھ زیر انداختم
      :سپس بھ آرامی جواب دادم. نمودم و انگشتانم را فشردم

, سورسان, سرکوب, فقط می توانم بگویم کھ جو خفقان!  جوابی ندارم-
تنھا از میزانش کتستھ ! اعدام و سنگسار در ایران پایان نیافتھ است, شکنجھ

آنھم بدین دلیل کھ در طول زمان ھمھ مبارزان و مخالفان رژیم ! شده است
, یعنی پس از گذشت بیست و ھشت! بھ دار آویختھ شده یا تیرباران شده اند
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در رابطھ با بقیھ ! دیگرکسی نمانده تا جلوی جوخھ ھای اعدام گذاشتھ شود
ھمزمان با شکست سپاه ایران و ورود ی سئوال ھایتان نیز باید بگویم کھ 

آوری نصیب ما چنین ارثیھ شوم و ننگ , اعراب بیابانگرد و صحرا نشین
با قدرت گیری خلفای بنی عباس و پیدایش حکومت ھای محلی ! دشومی 

 مغول و بیدادگری با حملھ! در دل و جانمان ریشھ می دوانددست نشانده 
سرمستمان می وحشیانھ اش کھ بھ دوران ترور عمومی  ملقب می شود 

 .نماید و آرام آرام رگ و پی و ھستی مان را می سوزاند و خشک می کند
دل بستگی بھ ضد ارزشھا و بعضا فاصلھ گیری , تا آنجا کھ بیگانھ پرستی

با . می شوداز خصائل انسانی در سرشت و ذاتمان جاودانی و ماندگار 
. در می یابید کھ چھ می گویم, نگاھی بھ تاریخ و تاریخ ادبیات این سرزمین

ا آثار در ادبیات نگاشتھ شده و شفاھی ایران زمین تا دلتان بخواھد بمثال 
 کھ در مدح و ستایش خونخواران خودی و منظم و نثری برخورد می کنی

یرانگرانی کھ ارمغانی جنایتکاران و و. نوشتھ یا سروده شده است, بیگانھ
جز نکبت و ادبار و سرکوب و خفقان بھ ھمراه نداشتھ و اثری جز قتل و 

از اسکندر . عام و چپاول و شھرھای سوختھ و ویران بر جای نگذاشتھ اند
خونخواران , خان ھا و ایلخانان مغول, مقدونی گرفتھ تا پادشاھان ترک

کسانی چون , ھ مصیبت بارتررھزنان و گردنھ گیران افغان  و از ھم, تاتار
این شیوه برخورد نا بخردانھ ! ١سر وینستون چرچیل و غیره, آدولف ھیتلر

تا جائی کھ ! و نا فرھیختھ آثار دھشتناک و مخربی ببار آورده و می آورد
, بلکھ در مقام خداوندی, سید علی حسینی خامنھ نھ بھ عنوان خلیفھ ی اهللا

را در بیابانھا و زیر چادرھا رھا می مردم محروم و زلزلھ ی زده ی بم 
معلولین و بازماندگان زلزلھ ی بم و ! کودکان بمی را از یاد می برد. کند

جنگ با عراق را فراموش می کند تا شمعی را کھ بھ خانھ سال ھشت 

                                                        
  .کھ بریتانی اعظم ز وجود تو خراب/   بھ سر ادوارد گری ژرژ چنین کرد خطاب- ١

  .نھ ز ھر آتش سوزنده سمندر خیزد/ نھ ز ھر جنگل و ھر بیشھ غضنفر خیزد
  ناشناس. این پروس است کزو شیر غضنفر خیزد/ مرد از لندن و پاریس کجا بر خیزد

  :یا
  !در جھان دالوری مردی/ گفت موسولینی بھ قائد ژرمن
  .ھر چھ گفتی کھ میخورم َخوردی/ ھر چھ گفتی کھ می کنم کردی

  .ندیریشھ ی بلشویک بر ک/ از لھستان گرفتی تا پاریس
  .تخم چرچیل اگر خوری مردی/ فتح مسکو نمی بود مردی
  .چکنم متحد تو نامردی/ داد پاسخ ورا قائد ژرمن

  ناشناس. ارتش کون گشاد پروردی/ بعد سد سال الیق ریش ات
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 خانھ و یبدین معنی کھ برای آوارگان لبنان. رواست در مسجد بیافروزد
چنین عمل ! سانی و برق غیره بسازدبیمارستان و مدرسھ و شبکھ ی آبر

در صورتیکھ کھ در محدوده ی ! خیر خواھان و انساندوستانھ ای بد نیست
بر بی شام فرمانروائی و حکومت خلیفھ گرسنھ ای نباشد و گرسنھ ای سر 

کودکی از تب بیست و چھار ساعتھ نمیرد و زن و دختری ! زمین نگذارد
من از ! گزیدگی و مرگ نشوددر چادرھای اھدائی دچار مار و عقرب 

محدوده ی فرمانروائی و قدرت نمائی و اجرای فرامین و دستورھای چنین 
  !خدائی و چنین مردمی گریختھ ام

دستی بھ صورتش . سرش را تکان داد. پیرزن بر روی صندلیش جابجا شد
  :کشید و با صدائی گرفتھ و آرام پرسید

   قھوه می نوشی؟-
ولی ادب و نزاکت ایجاب می کرد کھ تعارفی . ودسئوال بھ جا و بھ موقعی ب

  :پشت گوشم را خاراندم و با صدائی آرام جواب دادم. بکنم و چیزی بگویم
  ...آخر !  راضی بھ زحمت شما نیستم-
می نوشی یا نھ؟ من ھوس نوشیدن فنجانی قھوه کرده .  اول و آخر ندارد-
  !             تو ھم اگر دوست داری بگو. ام

قھوه جوش را بھ دقت بازرسی ! ش بلند شد و بھ طرف اجاق رفتاز جای
با . فیلتری گذاشت و قھوه را اضافھ نمود. مقداری آب در آن ریخت. نمود

تبسمی کرد و . دستمالی دور و برش را خشک کرد و کلید آنرا روشن نمود
  :در حالیکھ دستانش را بھ طرفین باز می کرد گفت

نوشیدن یا عدم نوشیدنش بھ خودت ! دانیحاال خود !  بھ ھمین راحتی-
  .من زحمت خودم را کشیدم! مربوط است

  :خودم را بر روی صندلی جابجا نمودم و گفتم
, حاال کھ زحمت کشیده اید. امکان ندارد!  نمی شود با شما ھمراھی نکرد-

  .من ھم یک فنجان می نوشم
تداول را پیر زن کھ در ھمین فاصلھ خیلي خودماني شده و تعارف ھای م

شاید مرا بھ جای پسرش گرفتھ و تحت تأثیر چنین . کنار گذاشتھ بود
در حالیکھ فنجانھا را از کمد شیشھ ای آشپزخانھ ! احساسی قرار گرفتھ بود

  :بر می داشت و کنار قھوه جوش قرار می داد گفت
اصال و ابدا از ننوشیدن و عدم ھمراھي شما !  دیدی کھ زحمتی ندارد-

تعارف , اگر فکر می کنی عالقھ ای بھ نوشیدن نداری. شومناراحت نمی 
  !نکن
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آنرا جلویم . فنجانی قھوه ریخت. ولی سخنی بر زبان نیاوردم. در دلم خندیدم
  :گذاشت و بھ شوخی گفت

او ھم بھ چنین تعارف ھائی عادت !  اخالقت مرا بھ یاد پسرم می اندازد-
در مورد تو ھم . می کنماما من محلش نمی گذارم و کار خودم را . دارد

وادارت می کنم کھ مرا در , با اینکھ قھوه دوست نداری! ھمین طور
  !نوشیدنش ھمراھی کنی
آرام و با گامھای آھستھ سر جایش بر گشت و بر . فنجان خودش را پر کرد

فنجان . گوشھ نعلبکی اش را با سر انگشت گرفت. روی صندلی نشست
بھ آرامی آنرا بر . غش گرفت و بو کشیدآنرا زیر دما. قھوه را باال آورد
درب آنرا باز . از جایش بلند شد و بھ جانب یخچال رفت. روی میز گذاشت

بستھ را . در یخچال را بست و سر جایش نشست. بستھ ای را بر داشت. کرد
  :باز کرد و گفت

  . بھ ھضم غذا کمک می کند!  از این شکالتھا بخور-
  :دھانش گذاشت و گفتآنرا در . تکھ ی کوچکی برداشت

بھ عقیده ی . مدتی است قند خونم باال رفتھ است.  من اجازه ندارم بخورم-
  !پزشکان باید رعایت بکنم
  :قلپی قھوه نوشید و گفت

  ! امروز بھ اندازه ی کافی حرف زدیم و کفر گفتیم-
می خواستم . بھ چھره اش نگاه کردم. قاه قاه خندید! ناگھان خنده اش گرفت

قھقھھ ی دوم . دور دھانش را با کف دست پاک کرد. ه اش را بدانمعلت خند
  :خیلی سریع خنده را قطع کرد و پرسید. را سر داد

 در مورد جھنم چی؟ در آنجا نیز خداوند با دست و دل بازی قصر و خانھ -
  و ھمبستر می دھد؟

  :سرم را تکان دادم و گفتم
بستانی شان را در بھشت  آز آنجا کھ رھبران و علمای شیعھ تعطیالت تا-

می گذرانند و ھر کدام از آنھا حداقل برای یک بار ھم کھ شده سری بھ آنجا 
درک و اسفل , در باره ی جھنم! در این باره اطالعات دقیقی دارند, زده اند

از این روی تنھا بھ گفتھ ھای . السافلین اطالع دقیق و مبسوطی ندارند
, ھمان برخوردی کھ از سوی پاپ! دخداوند و وعده ھایش اکتفا می کنن

  . کشیش ھای کلیسا و خاخام ھای یھودی صورت می گیرد, کاردینالھا
  :تبسمی کرد و گفت

ھیچ ! قھوه ات را بنوش و یک دوش آب گرم بگیر!  از شوخی بگذریم-
بعدش می توانی در اطراف خانھ قدمی ! لذتی باالتر از گرفتن دوش نیست
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یا می توانی بھ مرکز شھر ! طراف لذت ببریبزنی و از تماشای مناظر ا
تا مرکز شھر نیز ! ایستگاه اتوبوس ھمین بغل است! بروی و گشتی بزنی

شاید سری بھ . منھم بھ کارھای خودم می رسم! فاصلھ ی زیادی نیست
تنھاست و در این جھان پھناور ! زن خوب و مھربانیست. ھمسایھ ام بزنم

  !ھیچ کسی را ندارد
از پلھ ھا . از جایم بلند شدم. قھوه ام را تند تند نوشیدم. مودماز وی تشکر ن

. باال رفتم و پس از برداشتن وسائل حمام و اصالح صورت پائین آمدم
پیر زن مشغول جمع و جور کردن . نگاھی بھ درون آشپزخانھ انداختم

بھ آرامی بطرفم بر گشت و . آشپزخانھ و تمیز کردن میز نھارخوری بود
  :گفت

مذاھب و خدایانی کھ دیده , موش نکن کھ باید برای من در مورد ادیان فرا-
. خیلی عالقمندم تا در باره ی آنھا بشنوم! و می شناسی مفصلترصحبت کنی

اعتقاد ھا و باورھای مردم و میزان رواج ! مخصوصا خدایان شرقی
 .فراموش کھ نمی کنی؟! خرافات و اوھام در بین آنھا

  :گفتملبخندي زدم و در جواب 
اما مطمئن باشید کھ خدای دلخواه و مورد عالقھ تان را در بینشان !  حتما-

ی برابر ماھیتی کھ قرار بگیرند مذاھب، تحت ھر نامادیان و ! پیدا نمی کنید
ھیچ بھ ھمین دلیل ! بازدارنده و واپسگرا, کامال ارتجاعی.  یکسان دارندو

 ادیان .لسفھ تحقق پذیر نیست و فعلوم عقلی,  میان آنھای و درک متقابلیآشت
عبودیت و , یباور ایمان, بویژه ادیان ابراھیمی و یکتا پرستی مذھب، و

! ندنتحمیل میکو ابناء بشرد افرا را بھ فرمانبری برده وار و بی چون و چرا
بھ حدی کھ جرأت و شھامت تفکر در باره ی  اعطای ده میلیارد یا بیست 

. ی ماه ھای رجب و رمضان را نیز ندارندمیلیارد حورالعین در ازاء روزه 
و مجاز نیستند تا باره ی چنین رقمی اغراق آمیز و کامال خنده تر و مسخره 

 ی را یکباره از قید مذھب مآنھافلسفھ دانش و , در حالیکھ علم! بیندیشند
 .ند و بھ قلھ ی رفیع انسانیت و بشریت می رسانندرھان

  :در ادامھ گفتم. رت دادمآب دھانم را قو. مکثی کوتاه نمودم
نھ آن خدائی کھ ! خود انسان است, بھترین خدای انسان,  بھ قول پسرتان-

در روزگاران گذشتھ خلق کرد تا مونس تنھائی و بی پناھیش در برابر 
اما دیری نگذشت کھ بالی جانش . خطرات و مصیبت ھای ناشناختھ باشد

بھ گفتھ ی ما !  یغما بردھستی و مال و ناموس را بھ بند کشید یا بھ. شد
  !برگزیده ترین خدای ھر فردی وجدان شخص است, شرقی ھا
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! آنرا ھمراه داشتھ باش. کلید در خانھ را کنار تلفون می گذارم,  در ضمن-
شماره تلفون را ! صحیح نیست کھ پشت در بمانی! یک دیدی من خانھ نیستم

ر دوستان و آشنایانت می توانی در اختیا. ھم می نویسم و ھمانجا می گذارم
  !شاید کسی خواست با تو تماس بگیرد! قرار بدھی

پیر زن عالقھ ی وافری بھ حرف زدن . بھ سرعت بھ طرف حمام رفتم
معلوم بود کھ مدت زیادی تنھائی کشیده و گوش مفت و مجانی اي ! داشت

گیر نیاورده تا عقده ھای دلش را بگشاید و بھ نحوی از انحاء آنھا را خالی 
دلم می خواست با یکی بنشینم و حرف . منھم دست کمی از او نداشتم! مایدن

ایران و جمھوری , گفتگو در باره ادیان! اما نھ ھر حرف و سخنی! بزنم
موقع سخن گفتن در ! حوصلھ ام را سر می برد! آخوندی خستھ ام می کرد

 آمپرم باال می. ناخودآگاه عصبی می شدم, باره ی رژیم و وضعیت ایران
از مدت ھا پیش بھ چنین حساسیتی ! چرا و بھ چھ دلیل نمی دانم! رفت

ھمھ تالشھا و کوششھایم در راستای کنترل و مھار کردن . گرفتار آمده بودم
با ھمھ ی درگیری و کلنجاری ! وضعیت و عادت جدید بی نتیجھ مانده بود

شانھ تا بھ خود می جنبیدم صدایم باال می رفت و ن, کھ با خودم می رفتم
عصبیت و پریشانی در کلمھ ھا و جملھ ھائی کھ بکار می بردم نمودار می 

  !شد
پیر زن رفتھ . از حمام بیرون آمدم. دوشی گرفتم و سر و صورتی صفا دادم

دلم می خواست . حوصلھ ھیچ کاری را نداشتم. از پلھ ھا باال رفتم. بود
ر خود احساس اما شوق و ذوقی د. بیرون بروم و در سطح شھر گشتی بزنم

فرصتی بود تا خستگی ھا . تختخواب گسترده وسوسھ ام می کرد. نمی کردم
گوشھ ی پتو را ! و بی خوابی ھای روزھا و ھفتھ ھای گذشتھ را جبران کنم

آسمان خاکستری و تیره . آنرا گشودم. بھ طرف پنجره رفتم. بھ کناری زدم
 چکید و بر گاه گاه قطره ی اشکی از گوشھ ی چشمانش می. رنگ بود

احساس . نگاھی بھ لباس ھا و کفش ھایم انداختم! روی زمین سرد می افتاد
سرم را میان دستھایم . روی لبھ ی تختخواب نشستم. دل مردگی می کردم

بر روی . بھترین راه را بر گزیدم! با ایران فرسنگھا فاصلھ داشتم! گرفتم
م را بھ دست بالش را زیر سرم مرتب نمودم و خود. تخت دراز کشیدم

 !خواب سپردم
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از . چشمانم را با پشت دست مالیدم. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم
با مشت ھای گره کرده بھ سینھ . دھن دره ای کردم. جایم بلند شدم و نشستم

لبخند رضایت . پنجره بستھ شده بود. دور و برم را نگاه کردم. ام کوبیدم
با بی حوصلگی .  سری بھ اتاق زده و پنجره را بستھ بودپیرزن. آمیزی زدم

با گامھای آھستھ و آرام خودم را بھ در . لباسم را پوشیدم. از جایم بلند شدم
با . کوچکترین صدائی بگوش نمی رسید. بھ دقت گوش دادم. اتاق رساندم

از دست . دستی بھ موھایم کشیدم. دست و رویم را شستم. احتیاط پائین آمدم
. با سر پنجھ ی پا بھ راه افتادم. ھمھ جا ساکت و آرام بود. ئی بیرون آمدمشو

آنرا درون جیب . کلیدی را کھ پیرزن کنار تلفون گذاشتھ بود بر داشتم
در . درب خروجی را گشودم و پا در خیابان گذاشتم. شلوارم جای دادم

ذاشتم و بھ حالیکھ لب پائینم را بھ دندان گرفتھ بودم درب خانھ را روی ھم گ
  .آرامی بسوی خودم کشیدم
چند بار سینھ ام را از ھوای پاک و سالم . در کنار پیاده رو ایستادم

. شھر خلوت بود. بی ھدف بھ راه افتادم. صبحگاھی پر و خالی کردم
دختر و پسری جوانی در . فروشگاھھا باز نشده و رفت و آمدی دیده نمی شد

سد . ت سر نگاھشان کردم و لبخندی زدماز پش. حال دویدن از کنارم گذشتند
  . متر جلوتر بھ سمت راست پیچیدند و از نظرم ناپدید شدند

ھمان محلی کھ دختر و . سر کوچھ ای رسیدم. بر سرعت قدمھایم افزودم
پشت سرم . دور و برم را نگاه کردم. پسر جوان از نظرم ناپدید شده بودند
با ! یف خانھ ھای دو تا سھ طبقھدو رد. را نگریستم و قدم در کوچھ گذاشتم
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پرده ھای کشیده و باغچھ ھائی پوشیده از رز ھای رنگارنگ  و دیگر 
پرندگان کوچک و رنگارنگ در میان شاخ و ! گلھای زیبا و دوست داشتنی

برگ کلھا و درختان می پریدند و با الحان خوش آھنگ و روح فضایشان بھ 
دائی آشنا و دیرینھ بھ گوشم ص. صبح صفا و جلوه ای بی نظیر می دادند

نفسم را در . گوشھایم را تیز کردم. تبسمی کردم. بر جای ایستادم. رسید
دو کبوتر . ھمان صدا از فاصلھ ای دورتر بھ گوشم رسید. سینھ حبس کردم

قمری با فاصلھ ای دور از ھمدیگر می خواندند و فرا رسیدن صبح و طلوع 
ن صدایشان با قمری ھای دیگر نقاط لحن و ت. خورشید را بشارت می دادند
چھ می شد اگر . سرم را با حسرت تکان دادم. جھان ذره ای تفاوت نداشت

انسانھای روی زمین نیز با یک زبان و یک دل حرف می زدند و آوای 
یکدیگر را پاسخ می دادند؟ این ھمھ اختالف و چندگانگی و دشمنی بھ 

 عنادھای دد منشانھ از کجا جنگ و جدلھا و, خاطر چھ بود؟ بیگانگی ھا
با گامھای ! سرچشمھ می گرفت و با چھ ھدفی دنبال می شد؟ خنده ام گرفت

  :بلند بھ راه افتادم و زیر لب زمزمھ کردم
  ! چھ دانی و پرسی سئوالت خطاست-

با زمینی پوشیده از . در انتھای کوچھ بھ پارکی بزرگ و با صفا رسیدم
دور تا دور پارک با درختان . و شادچمن ھائی سبز و گلھائی رنگارنگ 

در میان چمنزاران پارک نیز . سایھ گستر و کھنسال محصور شده بود
درختانی با قدمت و سایھ گستری درختان پیرامون آن با فاصلھ کم و زیاد 

افراد پیر و جوانی کھ قبل از من بیدار شده و خود را . بھ چشم می خوردند
یکی یکی یا دوتا دوتا در حال , نیده بودنداز حصار تنگ خانھ بھ بیرون رسا

بر روی نیمکتی نشستم و محو . دویدن و اجرای حرکتھای نرمشی بودند
در سراسر . تماشای گوشھ و کنار پارک و جمعیت درون آن فضا شدم

پارک نشان و ردی از پلیس و بسیجی و خواھران زینب و زھرا و 
وحشت و .  نمی خوردماموران امر بھ معروف و نھی از منکر بھ چشم

نگاه حیز و گناه آلودی بر اندام ! ترس و ھراسی در دیده ای مشاھده نمی شد
فرد یا افرادی با چشمان ! موزون و خوش ترکیب زن یا دختری نمی لغزید

در گوشھ ای انتظار نمی کشید تا دختر یا , دریده و نگاھھائی شھوت آلود
 گرفتن شماره تلفن و آدرس و غیره زنی را اغفال نماید یا بھ بھانھ ی دادن و

خبری از پدران غیور و برادران متعصب نبود تا رفت ! مزاحمتی ایجاد کند
و آمد و حرکتھای نوامیس شان را کنترل و خطا و ننگ کرده یا ناکرده شان 

خالصھ ی ! را با خون شستشو و دامن قبیلھ را از پلیدی  در امان نگاه دارند
دنیائی کھ با فضا و جو حاکم بر میھن در خون ! دنیای دیگری بود, کالم
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دنیائی کھ در آن کسی . نشستھ ام فاصلھ ای عظیم و غیر قابل مقایسھ داشت
را با کسی کاری نبود و ھر بی سر و پا و رذالت پیشھ ای وظیفھ نداشت تا 

فرد , با زور تو سری و شالق و چماق و نصیحت ھای ریاکارانھ و وقیحانھ
گناھکاران . بھ سوی ثواب و بھشت و یا گناه و جھنم بخواندیا افرادی را 

نسبت بھ ! چشم داشتی نسبت بھ پاداش و اجر بی بدیل پرھیزکاران نداشتند
آنان و دنیای سرشار از نعمت و زیبائی آخرتشان بخلی نداشتند و حسادتی 

اعطای ھزاران حور العین آماده و منتظر لقاح و جفت گیری ! نمی ورزیدند
مان ھای سبزه بر پشت لب ندمیده را حق مسلم مومنین دانستھ  و و غال

  ! رشکی نمی بردند
خود را بنده ی خدا و نھ خلیفھ و جانشین وی بر روی , پرھیزکاران نیز
بنا بر این با خلوص نیت و صداقت و یقین کار قیصر را ! زمین می دانستند

 دد منشانھ ای نسبت بھ قیصر واگذاشتھ و عناد و دشمنی و کینھ ی حیوانی و
بدین معنی کھ در صالحیت خود ندیده یا وظیفھ خود . بھ گناھکاران نداشتند

ھر کسی بھ راه ! نمی دانستند تا مزاحمت و دردسری برایشان ایجاد نمایند
زیر نظارت و کنترل وجدانھای آسوده یا پریشان خود گام ! خود می رفت

 باور و یقین کھ گناه و ثواب با این. بر می داشتند و عمر می گذرانیدند
دیگری را بھ حساب دیگری نمی نویسند و پاداش این را بھ حساب پس 

  !انداز و قرض الحسنھ ی واریز نخواھند کرد
و , رفاه, آزادی. از نظر روحی و روانی وضعیت بغرنج و نابسامانی داشتم

 و ھر چند بصورت محدود و نسبی بھ وجد, استقالل فردی و اجتماعی افراد
اما ھمینکھ در مقام مقایسھ و سنجش آن با وضعیت ھم . سرورم وامیداشت

وطنانم بر می آمدم غمی بزرگ و جانکاه بر تک تک سلولھای بدنم چنگ 
  .می انداخت و تا سرحد جنونم پیش می برد

سرم را بھ زیر انداختھ . با افکاری مغشوش و پریشان دست بھ گریبان بودم
چشمانم را بر ھم نھادم و تالش نمودم گریزی بھ . فتمو آنرا میان دستھایم گر

ھر چھ بیشتر تالش می ! میھن و یکی از پارکھای مصفا و پر درختش بزنم
اما جرأت , تا درب ورودی پارک پیش می رفتم. کمتر موفق می شدم, کردم

منظره ی جلوی پارک و حضور یکی . قدم زدن بھ محوطھ ی آنرا نداشتم
 مامور نیروی انتظامی کھ با چشمان حیز و دریده دو نفر لباس شخصی و

  !چندش آور و آزار دھنده بود, شان رفت و آمد کنندگان را زیر نظر داشتند
خبر از بھبود اوضاع و عقب , کسانی کھ رفت و آمدی بھ ایران داشتند

, توسعھ ی فضای سبز, ایجاد بزرگراھھا! نشینی ھای رژیم می دادند
سام آور برجھا و ساختمانھای مدرن چیزھائی گسترش پارکھا و رشد سر
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برجھا ! بودند کھ در مرحلھ ی نخست توجھ تازه واردین را جلب می کردند
و آسمانخراشھا در میان کومھ ھا و کپرھائی بر پا می شدند و سر بھ آسمان 
می سائیدند کھ سالھای سال رنگ شادی و زندگی را ندیده و خوشبختی آنھا 

جنگلھا ویران و جایشان را بھ !  و نسیان سپرده بودرا بھ دست فراموشی
رودخانھ ھا خشک و بھ ! خانھ ھای ویالئی و قصر ھای با شکوه می دادند

  !تاالبی ھائی گندیده بدل می شدند
گرانی و . نیمی از مردم شھر و روستا در زیر خط فقر زندگی می کردند

 ببندھای رژیم ادامھ سرکوب و بگیر و. فقر و فحشاء و اعتیاد بیداد می کرد
روشنفکران و نویسندگان و ارباب جراید تحت تعقیب و آزار و ! داشت

خیابانھا و معابر , کوچھ ھا! چوبھ ھای دارھا بر پا بودند. اذیت قرار داشتند
ھنوز افراد از ! نا امن بودند و سایھ ی مرگ بر آن ھا حکومت می کرد

 ربوده شده سالھا زندانی می افراد! محل کار و زندگی خود ربوده می شدند
شدند یا شاھرگ گردنشان بریده و جسد ھای بی جانشان در گوشھ ای رھا 

جوانان بھ اعتیاد و زنان و دختران بھ سوی فحشاء سوق داده ! می گردید
  !می شدند

زیرا بھ مجرد ورود . این قسمت ھا بھ دیده ی  رفت و آمد کنندگان نمی آید
 و شعف و خوشگذرانی فرو می روند کھ چنان در شادی, بھ خاک وطن
دوشیزه ای باکره و زنان و , با کمتر از ده دالر امریکائی! نگو و نپرس

دخترانی را کھ پیش از این محل سگ بھ آنھا نگذاشتھ و حاضر بھ 
ھمسریشان نشده  بودند ھمآغوش می شوند و با پولی سیاه بھترین و 

, کلھ پاچھ و متخلفات, عرق ھای دست ساز, گوراترین چلوکباب ھا
با . بھ دست می آورند, تریاکھای سناتوری و ھر چھ را کھ اراده می کنند

سدھا و ھزارھا نوکر و کنیز و خدمتگزار خودی و بیگانھ کھ بخاطر لقمھ 
بھ دور ھر آشغال و کثافتی پروانھ وار می , ای نان و مبلغ ناچیزی پول
  !          چرخند و او را بندگی می کنند

ھمین چند روز پیش بود کھ با یکی از این . الم داشت بھ ھم میخوردح
داشت در باره کثافت کاریھاش در ایران صحبت می کرد . آشغالھا حرفم شد

و بھ سھ چھار نفر دیگر می گفت کھ ظرف یک ماه توانستھ بھ کمک برادر 
زاده ی پانزده سالھ اش با ھفت ھشت دختر باکره ی سیزده تا ھیجده سالھ 

یا زمانی کھ مبلغ دو یورو بھ کلھ پاچھ . بخوابد و دخترگیشان را بر دارد
یارو سر از پا نشناختھ و حاضر بوده دخترش را ھم , فروش محلھ انعام داده
  !در اختیار او قرار دھد
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! از یاد آوری و مرور چنین خاطراتی کھ بسیار شنیده بودم چندشم می شد
جامعھ . ش از حد کریھ و زشت می دیدمپاره ای وقتھا چھره ی زندگی را بی

اما بھ سرعت ! و مردم ایران را الیق و سزاوار چنین حکومتی می دانستم
خط کشی بر . خودم را سزاوار انتقاد و سرزنش می دانستم. پشیمان می شدم

می داشتم و حساب مردم و توده ھای زحمتکش را از حکومت و آشغالھای 
  . بر می خاستند جدا می کردممتعفنی کھ چنین بھ معرفی جامعھ

سینھ ی چرکین زمین شکافتھ و ھمھ ی چرکھا , از سال پنجاه و ھفت بھ بعد
لجن و ! و کثافت ھای متعفن و منزجر کننده ی خود را بیرون داده بود

کثافتی کھ جامعھ را بھ فساد و تباھی کشانده و بھ مرور در ھمھ ی سطح 
ین گونھ افراد در میان ھمھ ی ا! کره ی زمین پراکنده و پخش شده بود

دستھ ھا و اقشار رسوخ نموده و در حال فاسد نمودن و و چرکین , گروھھا
  !نمودنشان بودند

. یک بار دیگر گوشھ و زوایای پارک را از نظر گذراندم. از جایم بر خاستم
با مشت ھای گره . سینھ ام را یکی دو بار پر از ھوای تازه و مطبوع نمودم

دور و برم را نگاه نمی . ھ ام کوبیدم و سالنھ سالنھ بھ راه افتادمکرده بر سین
بھ , تصمیم داشتم بھ مجرد رسیدن بھ خانھ. حال و حوصلھ نداشتم. کردم

  .اتاق بروم و برای چند روز ھم کھ شده خودم را زندانی کنم
قفل در را . کلید را از جیب شلوارم بیرون آوردم. پشت در خانھ رسیدم

صدای پیرزن از آشپزخانھ بھ گوش می .  در راھرو گذاشتمگشودم و پا
. بھ ناگھان صدایش قطع شد. ترانھ ای شاد را با صدای بلند می خواند. رسید

  :تن صدایش را کمی پائین آورد و گفت
بھ ! دیشب کھ مثل مرده افتاده بودی!  فکر کردم تا دیر وقت می خوابی-

پنجره . یز تاثیری بر تو نداشتطوری کھ سرما و باد و توفان شبانگاھی ن
  .آنرا بستم و پائین آمدم! را باز گذاشتھ بودی

مودبانھ سالم کردم و صبح بھ . بھ سرعت خودم را بھ در آشپزخانھ رساندم
بھ ! لبخندی زد و صبح بھ خیر گفت. پیر زن بھ طرفم بر گشت. خیر گفتم

  :صدای پیرزن بلند شد. سرعت از پلھ ھا باال رفتم
  ا این عجلھ؟ مگر صبحانھ نمی خوری؟ کجا ب-
چشم بھ ھم بزنی . می خواھم لباسم را عوض کنم.  زیاد طول نمی کشد-

  .خدمت می رسم
  .لباس راحتی پوشیدم و آرام آرام پائین آمدم

  :پیرزن گفت. بر روی صندلی نشستم. میز صبحانھ آماده بود

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٥

وه ندارید و یک گویا شما شرقی ھا عالقھ چندانی بھ قھ.  چای آماده کردم-
  .استکان چای سیاه را ترجیح می دھید

بوی . قوری را بر داشتم و لیوان را تا نصفھ چای ریختم. تشکر کردم
قلپی نوشیدم و آنرا سر . لیوان را بر داشتم. مطبوع و نشاط انگیزی داشت

  .جایش گذاشتم
  :پیرزن خوشحال و خندان رو برویم نشست و پرسید

  ...کالباس , پنیر,  چھ میل داری؟ مربا-
  :حرفش را قطع کردم و در جواب گفتم

روزی یک وعده غذا از سر من .  عادت بھ خوردن صبحانھ و شام ندارم-
. تا موقع نھار. صبح ھا بھ یکی دو استکان چای اکتفا می کنم! زیاد است

  !راحت ترم! بعدشم ھیچی
  :خندید و گفت

از پس استراحت !  خوردصبحانھ را باید مفصل و کامل!  اشتباه می کنی-
حق نداری بھ بدن خودت ظلم کنی . شبانھ بدن نیاز مواد غذائی و قندی دارد

  !و آنرا در مضیقھ بگذاری
پیرزن تکھ نان . خنده ای کردم و خودم را با نوشیدن چای سر گرم نمودم

مقداری پنیر و برشی کالباس الی آن گذاشت و بھ طرفم دراز کرد . برداشت
  : گفتو لبخند زنان

  !بعدش خود دانی! این یک لقمھ اجباریست!  بگیر-
  :قاه قاه خندیدم و در جوابش گفتم

بچھ را بیش از حد , با راه و روشی کھ در پیش گرفتھ اید!  مواظب باشید-
  !انتظار لوس و ننر می کنید

  ! اول این لقمھ را از دستم بگیر بعد بھ کار آموزش بھ پرداز-
  !فقط شوخی کردم. و نیتی خاصی نداشتمقصد !  معذرت می خواھم-
من ھم از . ھمھ ی بچھ ھا لوس تشریف دارند!  معذرت خواھی الزم نیست-

. جملھ مادرانی ھستم کھ از بچھ ھای لوس و از خود راضی خوشم نمی آید
  !حاال این لقمھ را بگیر! امیدوارم بتوانی با این معضل کنار بیائی

چند لحظھ آنرا در میان .  دستش گرفتمدستم را دراز کردم و لقمھ را از
  !سپس در گوشھ ی پیش دستی نھادم. انگشتانم نگھ داشتم

  :پیرزن کھ گویا انتظار چنین برخوردی را نداشت با تغییر گفت
وقتی از دست بزرگترت !  در ضمن از بچھ ھای بی نزاکت خوشم نمی آید-

  !آنرا زمین نگذار, نوشیدنی یا خوردنی می گیری
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پیرزن با دقت نگاھم می !  برداشتم و آرام آرام مشغول خوردن شدملقمھ را
  :تبسمی بر لبانش نقش بست و پرسید! کرد

   صبح بھ این زودی کجا رفتھ بودی؟-
. مدتی در آنجا نشستم. بھ طور اتفاقی بھ پارکی رسیدم.  رفتم قدمی بزنم-

  !بعدشم بلند شدم و خودم را بھ خانھ رساندم
   ورزش ھم کردی؟-
روی یکی از نیمکت ھا نشستم و ورزش و نرمش دیگران را تماشا !  نھ-

ایشان ھم ! ما معموال پیروان آیت اهللا روح اهللا خمینی ھستیم! ھمین. کردم
  !اما ورزشکاران را دوست دارند, می گفتند کھ ورزشکار نیستند

   تو ھم ورزشکاران را دوست داری؟-
ر این باید ورزشکاران را دوست بنا ب. ورزشکار کھ نیستم!  خوب معلومھ-

  !داشتھ باشم
او نھ تنھا ورزشکارھا رو دوست دارد بلکھ خودش ھم !  بر عکس پسرم-

گاھگداری کھ برای دیدنم ! شنا و دو عالقمندست, بھ تنیس! ورزشکار است
  !می آید بھ ھمین پارکی کھ رفتھ بودی می رود و یک ساعتی می دود

لیوان چایم را سر دست بلند . ن تشکر نمودماز پیرز. لقمھ ی غذا را خوردم
اول برای پیرزن و . قوری را برداشتم. کردم و آنرا تا قطره ی آخر نوشیدم

اما  اینبار بر خالف دفعھ ی پیش لیوانم را پر . بعد برای خودم چای ریختم
  .نمودم

  :تشکر کرد و پرسید. پیرزن لبخندی زد
 می کنی وضعیت ایران بھ  اوضاع و احوال را چطوری می بینی؟ فکر-

کجا بکشد؟ آیا بھ نظر تو ایران اسالمی وضعیتی چون افغانستان و عراق 
  را پیش رو دارد یا نھ؟

! ایران با افغانستان و عراق تفاوت ماھوی دارد.  چنین فکری نمی کنم-
ھیاھوئی کھ در اطراف ایران بھ راه افتاده یک درگیری حفظ منافع در بین 

ئی و ایاالت متحده ی امریکاست؟ امریکا نمی تواند دیگر کشورھائی اروپا
او طعمھ متعلق بھ خودش می داند و دوست دارد کھ تنھا ! رقبا را تحمل کند

از طرف دیگر دولتمردان کاخ . خودش مالک و صاحب اختیار آن باشد
سفید نسبت بھ ظھور یک ایران قدرتمند کھ متحد و حافظ منافع امریکا در 

بیشتر این ! رمیانھ و آسیای مرکزی باشد بی میل نیستندمنطقھ ی خاو
! تبلیغات و شاخ و شانھ کشیدنھا نیز در ھمین راستا صورت می گیرد

اقتصادی و صنعتی ایران در , کشورھای منطقھ می بایست قدرت نظامی
نتیجھ چنین سیاستی این خواھد شد ! منطقھ را بپذیرند و بھ وی تمکین نمایند
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بنا بھ اعتراف . از دوش ایاالت متحده امریکا بر داشتھ شودکھ بار سنگینی 
حملھ نظامی و اشغال دو کشور , رھبران طراز اول جمھوری اسالمی

یعنی افغانستان و عراق توسط امریکا و متحدینش بدون , ھمسایھ ی ایران
نقش فعال و گسترده ی ! مشورت و ثواب دید آنھا صورت نگرفتھ است

! ر نیز قابل چشم پوشی و نا دیده گرفتن نمی باشدایران در این دو کشو
بویژه در عراق کھ ھمھ ی دولتمردان و ھدایتگرانش جیره خوار و سر 

تا نخست وزیر و , از جالل طالبانی گرفتھ! سپرده جمھوری اسالمی ھستند
قدرت ھای , چھ دلیلی دارد کھ ایاالت متحده! نمایندگان پارلمان عراق

 پیشرفتھ ی جھان را نا دیده بگیرد و بزرگ صنعتی و کشورھای
کوچکترین امتیاز و نقشی در سیاست و باز سازی عراق برایشان قائل 

  اما دست رھبران جمھوری اسالمی تا این حد باز بگذارد؟ , نباشد
   تو چنین فکر می کنی؟-
  !واقعیت ھای موجود چنین گواھی می دھند.  فکر من نیست-
د؟ چھ سرنوشتی در انتظار امثال  تکلیف مردم ایران چھ می شو-

  روزگار و عاقبت تان بھ کجا خواھد انجامید؟! شماھاست
این مردم چشم شان از انقالب و !  تکلیف مردم ایران با خودشان است-

از طرف دیگر نیروی قدرتمند و متشکلی ! دگرگونی جامعھ ترسیده است
از جانب ! ایستنددر برابر رژیم نمی بینند تا بدان چنگ بیندازد و پشتش ب

نیروھای منتقد جمھوری اسالمی و بھ اصطالح اصالحگران داخلی نیز 
آنگاه کھ بھ بلوغ سیاسی ! بنا بر این نیاز بھ زمان دارند! طرفی نبستھ اند

قدرت و توان خود را باور کنند , برسند و از طریق شناخت و آگاھی
یم روشن خواھند مطمئنم کھ دست بھ عمل خواھند زد و تکلیفشان را با رژ

گوش بھ زنگ و وحشت زده و . ما نیز در بیرون مرزھا می مانیم! نمود
تا زمانی کھ بخت یاریمان کند و ملت بھ خود آگاھی و شناخت الزم ! نگران
  !برسد

   حملھ ی امریکا چی؟ موضع مردم در این باره چھ خواھد بود؟-
با ملتھای , مردم ایران!  بھ عقیده من حملھ ای صورت نخواھد گرفت-

آنان بھ استقبال امریکائی ھا ! افغانستان و عراق تفاوتھای ماھوی دارند
بھ نیروھای طرفدار امریکا نیز روی خوش نشان نخواھند ! نخواھند رفت

حرکتھا و موضع گیری ھای چند ماھھ ی اخیر موید این حقیقت ساده و ! داد
ین مدت قدم در راه دستھ ھا و کسانی کھ در ا, بیشتر گروه ھا! روشن است

بھره ای جز , نزدیکی و تحریک امریکائی ھا بھ حملھ ی نظامی گرفتھ اند
تجربھ ی سالھای گذشتھ نشان می دھد کھ مردم ! رسوائی و بدنامی نبرده اند
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ایران ھمین حکومت خونخوار و جنایتکار را بھ خود فروختگان و دریوزه 
شما در باره ی ایران ! دگان قدرت از امریکا و اسرائیل ترجیح می دھن

خوانده اید و از طریق رسانھ ھای گروھی در جریان قرار ! زیاد شنیده اید
تشت رسوائی رژیم سالھاست کھ از بام افتاده و چھره ی کریھ و . گرفتھ اید

ضد بشری رھبرانش در پیشگاه مردمی کھ در گوشھ و کنار جھان زندگی 
رژیم کارنامھ سیاه و نفرت این ! می کنند عریان و بی نقاب شده است
از جھل پراکنی و ضدیت با علم و ! انگیزی از خود بر جای گذاشتھ است

 تا بھ بند کشیدن و سر بھ نیست کردن روشنفکران و ١دانش گرفتھ
از اعدام و شکنجھ و سرکوب مخالفان و دگراندیشان ! اندیشمندان  جامعھ

لھای زنجیره ای از قت! گرفتھ تا سنگسار و قتل عام و رعب و وحشت
! نویسندگان و متفکرین تا بستن روزنامھ ھا و کشتار و سرکوب دانشجویان

از تجاوز جنسی ! از بھ بند کشیدن زنان تا اشاعھ ی فقر و اعتیاد و فحشاء
اعم از زن و مرد تا ترور مخالفین رژیم در کشورھای , بھ زندانیان سیاسی

روردگار و بر اساس قوانین و ھمھ این فجایع بھ خواست و اراده ی پ! دیگر
آنھم توسط خلفای ! مقررات قرون وسطائیش بھ مورد اجرا گذاشتھ می شود

پیامبر و امامان دوازدھگانھ ی , واسطھ ھائی کھ با وی! وی بر روی زمین
برگی از , در ایران آخوند زده. شیعھ ارتباط مستقیم و بال واسطھ دارند
! تا کی؟ معلوم نیست! ت پروردگاردرخت نمی افتد مگر بھ اراده و خواس
! اما بھ روی خودشان نمی آورند! مردم ھمھ ی این مسائل را می دانند

قضیھ زمانی روشن می شود کھ برخورد مردم را با اصالح گران و 
حتی بھ !  مذھبی می بینم-روشنفکران خود فروختھ ی بھ اصطالح ملی 

ند تا آبروی ریختھ شده اصطالح روشنفکران دینی کھ مذبوحانھ تالش می کن
در بین مردم جای پا و تکیھ , ی اسالم و مذھب شیعھ را بدان باز گردانند

با ھمھ ی ھیاھو و جنجالی کھ ! با تمام وعده ھائی کھ می دھند! گاھی ندارند
چرا کھ ! پیرامون سرکوب و شکنجھ و خفقان رژیم بھ راه می اندازند

چرا کھ دستان ھر کدام از این ! آبروی آنھا نیز در کنار رژیم رفتھ است
  !مصلحان دروغین بھ نوعی بھ خون فرزندان این مرز و بوم آغشتھ است

   حتی محمد خاتمی؟-
                                                        

  ما ھرگز در قرآن بھ این منطق بر خورد نمی کنیم کھ انسان آفریده شده است کھ ھر - ١
خلقت بھ ھدف , تا اینکھ انسان وقتی دانست و توانست, ر بتواندھر چھ بیشت, چھ بیشتر بداند

, خود, بلکھ انسان آفریده شده است کھ خدا را پرستش کند و پرستش خدا. خود رسیده باشد
صفحھ , ١٣٧۶آذرماه , چاپ یازدھم, تکامل اجتماعی انسان, مرتضی مطھری. ھدف است

  .٧٩ی 
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شاید برای مردمی کھ در غرب و بھ دور از محیط !  حتی محمد خاتمی-
چھره ی خندان خاتمی جذاب و بھ نوعی , اجتماعی ایران زندگی می کنند

برای کمتر کسانی از ناظرین خارجی ! ھ نظر برسدقابل اعتماد و انسانی ب
این سئوال پیش می آید کھ چرا جریان موسوم بھ اصالح طلبی و شخصیت 

حجاریان و غیره و , سید عبدالکریم سروش, ھائی چون سید محمد خاتمی
, جریانھای خارج از کشوری کھ از آنان حمایت و پشتیبانی بھ عمل آوردند

گرچھ آنان در مقطعی از زمان توانستند با ! ندچنین بی آبرو و رسوا شد
عوامفریبی و خدعھ و نیرنگ مردم ایران را بفریبند و از پشتیبانی و 

اما بھ سرعت مشتشان , حمایت بیست و دو میلیونی آنان بر خوردار شوند
واقعیت اینست کھ سنگ بنای ! باز و چھره ی اھریمنی شان بی نقاب شد

 در ھمان روزھای اول انقالب توسط ھمین کشتار و سرکوب دگراندیشان
عبدالکریم سروش و دیگر ھمپالکی ھای سبک مغز و , سید خندان

برادر , اینان بودند کھ انقالب را بھ سوی خشونت! جنایتکارشان گذاشتھ شد
بھ بھانھ ی انقالب فرھنگی و ! کشی و سرکوب دگر اندیشان سوق دادند

 کشور را بھ کشتارگاه و گورستان مراکز علمی, اسالمی نمودن دانشگاھھا
, ھمانطور کھ بارھا و بارھا بر زبان آورد, خاتمی! دانشجویان تبدیل نمودند

وی ! از فدائیان اسالم ناب محمدی و جان بر کفان والیت مطلقھ فقیھ است
با . در طول جنگ ھشت سالھ با عراق مسئول ستاد تبلیغات جنگ بود

 و ارشادھای شبانھ روزیشان بود کھ بیش تبلیغات ارائھ شده از سوی ایشان
ھزاران معلول بر جای ماندند ! از یک میلیون ایرانی راھی گورستانھا شدند
شھرھا و روستاھا ویران و ! و با مرگ تدریجی دست بھ گریبان شدند

بعد ھم وزیر ارشاد و رئیس جمھور ! میلیونھا نفر آواره و در بھ در شدند
ل ریاست جمھوری وی نیز عالوه بر فزونی در ھشت سا! مملکت گردیدند

و کمر شکن شدن مصائب و بالھائی کھ از اول انقالب دامن گیر مردم 
قتل ھای زنجیره ای روشنفکران و دگراندیشان نیز بر آن , ایران شده بود

جریانی کھ کوس رسوائي سران رژیم و شخص سید خندان را ! افزوده شد
  !آورددر چھار گوشھ ی  دنیا بھ صدا در 
  :پیر زن سرش را تکان داد و گفت

  !دوران انگیزاسیون اسالمی-
بال و مصیبتي کھ در ھزار و ! انگیزاسیون و تفتیش عقاید آخوندی.  دقیقا-

علمای دین و , چھارسد سالھ ی گذشتھ بارھا و بارھا توسط خلفای اهللا
و پادشاھان و امیران اسالم پناه در کشور ما تجربھ و خسارت ھای مادی 

اما چنین بھ نظر می رسد ! معنوی گران و جبران ناپذیری ببار آورده  است
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زیرا حکومت ! کھ از دفعھ ھای پیشین وحشتناکتر و منزجر کنندتر است
بلکھ گروه و , گران نھ فاتحان جنگ و غالبان و لشکرگشایان شمشیر زن

فت دستھ ای ھستند کھ با حمایت و پشتیبانی توده ی مردم بھ قدرت و خال
اینان در سالھای سیاه فرمانروائی خود با ولی نعمت ھا و ! رسیده اند

سروری بخشندگان شان آن کردند کھ تا کنون ھیچ فاتح و جنایتکاری نکرده 
برای روشن شدن قضیھ و شناخت بھتر از . و تاریخ ایران بھ یاد ندارد

ر خدائی کھ ھم اکنون توسط واسطھ ھا و خلفای خونآشام و ضد بشریش ب
داستان غم انگیز و پر آب چشمی را برایتان , ایران زمین فرمان می راند

  !تعریف می کنم
  :نفس عمیقی کشید و با ناراحتی گفت! پیر زن بر روی صندلیش جابجا شد

  !از خودش بدش مي آید,  انسان با شنیدن فجایعی چنین-
  :دندانھایش را بر روی ھم فشرد و در ادامھ گفت. سرش را تکان داد

. من کھ بیشتر اوقات از انسان بودنم منزجرم و بدم می آید!  جدی می گویم-
از خودم می پرسم چرا بھ صورت انسان و در میان آدمیان . چندشم می شود

وقتی بھ ! بھ دنیا آمده ام؟ در کار خدا و کائنات نیز حیران و سرگردانم
خبار و صفحھ ی تلویزیون نگاه می کنم یا بھ رادیو گوش می دھم و ا

گزارش ھای جنگ و قحطی و بیچارگی مردم در سرزمین ھای مختلف را 
آن پدر آسمانی بھ چکاری مشغول , خدا: از خودم می پرسم, می شنوم

ناپاکی و پلیدیھای جھان را با , است؟ آنکھ فرعون را بھ قعر نیل فرستاد
 آشور و نبوکد نصر را بھ! بر سدوم و گمرا آتش بارید, توفان نوح شست

جانب قوم یھود و کورش را بھ سوی بابل گسیل داشت سرش بھ چھ کاری 
چرا ساکت و خاموش نشستھ و نظاره گر است؟ چرا معجزه ! مشغول است

خدای : ای نمي کند؟ چرا کائنات بھ ھم نمی ریزد؟ بارھا از خودم می پرسم
آسمانی کجاست؟ خدائی کھ بھ خاطر وجود چند پدوفیل و ھم جنس باز و 

 بر شھرھای سدوم و گمرا باران گوگرد مذاب و آتش و بال بارید و منحرف
  توفان نوح را بھ راه انداخت چکار مي کند؟
پیر زن نیز شانھ ھایش را باال . شانھ ھایم را باال انداختم و پوزخندی زدم

  :دستانش را بھ ھم مالید و گفت. آھی سرد کشید. تبسمی تلخ نمود! انداخت
شاید ھم از اول وجود ! وف بزرگ آلمانی مرده باشد  شاید بھ قول فیلس-

قرار بود داستانی ! بگذریم. نداشتھ و زائیده ترس و درد و حرمان بشر باشد
  !تعریف کنی

در باره ,  اگر اجازه بدھید پیش از آنکھ داستان مورد نظر را تعریف کنم-
ی حکومت گران بر ایران و ماھیت و جایگاه طبقاتی آنھا و پاسداران 
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خمینی معتقد بود کھ انقالب متعلق بھ مستضعفین ! انقالب کمی توضیح بدھم
حاال این مستضعفین مورد نظر خمینی ! است و مستضعفین وارث زمینند

پاره ای بر این باور بوده و ھستند کھ مستضعفین مورد ! چھ کسانی بودند
زحمتکشان و اقشار کم در آمد جامعھ , دھقانان, نظر خمینی کارگران

! اشتباھی کھ بیشتر روشنفکران و نخبگان جامعھ نیز مرتکب شدند! ستندھ
در حالیکھ افراد ! یعنی فریب خمینی را خوردند و توی زنبیل ایشان افتادند

, دزدھا, چاقو کش ھا, و اقشار مورد نظر خمینی کسانی جز اراذل و اوباش
ضد بشری فواحش یا در یک کالم انگلھای منفور و , جنایتکاران با سابقھ

. ویرانگر و آماده ی انتقام گیری و کشتار, افرادی عقده ای! جامعھ نبودند
افرادی کھ حتی نسبت بھ یک پاسبان و بقال و نجار نیز حسادت و دشمنی و 

ھیچ خدائی را بنده نبودند و کاری جز ویرانگری و ! کینھ و عداوت داشتند
. در کشتگی داشتندبا ھمگان دشمنی و پ! تباھی از دستشان بر نمی آمد

خمینی بھ نیروی ویرانگر و مخرب این قشر ایمان داشت و می دانست کھ 
پس ! تنھا آنھا ھستند کھ می توانند اھداف اھریمنی وی را بھ ثمر برسانند

اولین حرکت خمینی در دھھ ی پنجاه نیز ! مستضعف یعنی اراذل و اوباش
آنھم علیھ اصالحات ! با حمایت و پشتیبانی ھمین قشر صورت گرفتھ بود

. ارضی شاه و آزادی ھای نوع غربی ای کھ شاه بھ زنان اعطاء کرده بود
از آنجا کھ متاسفانھ مردم ایران فاقد حافظھ ی تاریخی بوده یا بھ بیگانگی با 

چشم بر , پانزده سال بعد, تاریخ و گذشتھ ی نیاکان خود معروف و مشھورند
سر دستھ ی ! شریش بستندروی اطرافیان خمینی و حرکت ھای ضد ب
یکی از چماقداران و چاقو , طرفداران خمینی در سال چھل و دو خورشیدی

و ! کشان و قداره بندان معروف و مشھور بود بھ نام طیب حاج رضائی
طیب کسی نبود جز یار غار شعبان جعفری معروف بھ شعبان بی مخ کھ با 

 –ودتای امریکای پشتیبانی و حمایت لمپن ھا و فواحش شھرنو تھران ک
! انگلیسی بیست و ھشت مرداد سال سی و دو را بھ پیروزی رسانده بودند

اما شعبان بی مخ کھ از حمایت ! طیب در بلوای خمینی دستگیر و اعدام شد
کھ ! شاه و دربار پھلوی برخوردار بود ماند تا روزی کھ بکار آید

نزده سال پس از پا! خوشبختانھ بکار نیامد و نیروی اھریمن اش ھرز رفت
خمینی بھ سراغ دار و دستھ ی او و ھمپالکی , اعدام طیب حاج رضائی

افراد این جماعت ! ھایش رفت و سرنوشت ملت ایران را بھ دستشان سپرد
عقده ای و متنفر از ھمھ چیز و ھمھ کس بودند کھ در زندان و در , بی سرپا

 یا خدای آسمانی را جامعھ با مردم روبرو می شدند و قوانین و مقررات اهللا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢

در حالیکھ بھ ھمھ چیز معتقد و پای بند ! بھ مرحلھ ی اجرا می گذاشتند
  !بودند بھ جز اهللا و انسانیت

 در اینکھ تمام حکومت ھای فاشیستی و ضد مردمی جھان بھ چنین - 
اما تا ! نیروھائی تکیھ می زنند و بھ آنھا پر و بال می بخشند شکی نیست

ا کنم کھ ما اروپائی ھا زندگی راحت و بدون دردسری کی؟ نمی خواھم ادع
. یا از دمکراسی و آزادیھائی کھ زیبنده ی بشریت است برخورداریم. داریم

اما بھ جرأت می توانم بگویم کھ احتمال بھ قدرت رسیدن فاشیست ھائی از 
نوع موسولینی و ھیتلر یا دیکتاتور و مستبدی چون فرانکو در کشورھایمان 

یعنی ھیچکس نمی تواند ! در آینده چھ خواھد شد نمی دانم!  استبسیار کم
اما اکثریت مردمی کھ در اروپا زندگی می کنند از بازگشت ! پیشگوئی کند

تعجب من در این است ! چنین رژیمھا و دولت ھائی استقبال نخواھند کرد
دیکتاتور ! کھ چرا چنین روندھائی در شرق بھ طور مرتب تکرار می شود

آنھم نھ با فاصلھ زمانی زیاد و از بین ! مستبد پشت مستبد! یکتاتورپشت د
ھمزمان با انقالب ھای روسیھ و : برای مثال! رفتن یک نسل یا دونسل

انقالب روسیھ بھ انقالب . اروپا در ایران نیز انقالبی بھ وقوع می پیوندد
 این انقالب ھفتاد سال خودش را سرپا نگاه می! بلشویکی منجر می شود

با مثبت یا منفی بودن ! بر روی تمام کشورھای جھان تاثیر می گذارد! دارد
جھان را دو قطبی می کند و ! بلوک بندی می کند. این تاثیرھا کاری ندارم

دیکتاتوری باز می ! اما انقالب ایران بھ سرعت شکست می خورد! اال آخر
 حلقھ می دور دیکتاتور, و جالب است کھ نیروھای انقالبی دیروز! گردد

و ! مجددا انقالب! زنند و پایھ ھای حکومتش را محکم و پایدار می نمایند
دولت انقالبی دست بھ ھمان اعمال و رفتاری می زند ! باز ھم چون گذشتھ

! مردم را شورانده و علیھ شان انقالب نموده است! کھ معترض شان بوده
چشم انقالب جلوی ! خشونت از پس خشونت و کشتار از پی کشتار

بدون اینکھ تاثیری بر انقالبیون بگذارد ! انقالبیون و در دست ماما می میرد
نمی ! ھضم این مسئلھ برای من بسیار مشکل است! و آنان را بر انگیزاند

  !شاید تو بتوانی در این مورد کمکم کنی! دانم چرا
چھ می . پشت گوشم را خاراندم و چیزی نگفتم! شانھ ھایم را باال انداختم

! انستم بگویم؟ ما زنده باد گویان صبح گاه و مرده باد گویان شامگاه بودیمتو
در اتخاذ چنین تاکتیک و استراتژی ویرانگر و مخربی نیز سابقھ ھائی 

یعنی از زمان , حداقل در ھشتاد و پنج سال گذشتھ! طوالنی و فراوان داشتیم
ن تجربھ ی روی کار آمدن رضا خان میر پنج تا کنون بارھا و بارھا چنی
  !تلخ و کشنده ای را تکرار نموده و بھ منصھ ظھور گذاشتھ بودیم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣

نگاھی دلسوزانھ بھ من ! پیرزن با دو فنجان قھوه بر سر میز برگشت
  :سرش را تکان داد و گفت! انداخت

ما ! برای جواب دادن عجلھ ای در کار نیست!  خودت را ناراحت نکن-
ما . یگر ملت ھای شرق نداشتیماروپائی ھا روزگاری بھتر از شما و د

میلیون ھا ! انگیزاسیون کلیسا را از قرن دوازدھم تا شانزدھم تحمل کردیم
دوره ی رنسانس را پشت سر ! نفر زن و کودک و پیر و جوان قربانی دادیم

برای ! انقالب کبیر فرانسھ و دیگر انقالب ھا را از سر گذراندیم! گذاشتیم
پادشاھان ترک زبان ایران و عثمانی فتوای زمانی کھ ! ما ھم راحت نبود

حالل و حرام بودن خون سنی و شیعھ می دادند و روشنفکران و متفکرین 
دو کشور سرگرم تفحص و تحقیق در باره ی معراج روحانی یا جسمانی 

روشنفکران و اندیشمندان اروپائی در اندیشھ ریشھ یابی درد و , محمد بودند
از ! اما ما موفق شدیم!  بھ جائی نرسیدیدشما! عقب راندن دشمن بودند

پیشگامان و ! محاکمھ ی گالیلھ ھا و در آتش سوختن برنوھا آموختیم
قھرمانان دنیای جدید سرانجام فھمیدند کھ ریشھ ی ھمھ ی بدبختی ھا در 

شجاعانھ و بدون ترس ! نکبت و ادبار از کجا سرچشمھ می گیرد! کجاست
ھر چند نھ ! چرکین و عفن را جراحی کردندغده ی ! بھ آن نقطھ حملھ بردند

بھ ! اما جلوی رشد و نمو و غول شدنش را سد کردند! بھ صورت کامل
ادعاھای بدون عمل و , شعارھای بدون پشتوانھ, جای حرافی ھای بی مورد

بھ تقویت و رشد جبھھ ! پایبندی و غیره وارد عرصھ عمل و پراتیک شدند
تا ! ندگی و تعالی اش را ھموار نمودندراه بال! ی ضد غول یاری رساندند

  داستانت چی شد؟               ! آنجا کھ غول را بھ اسارت گرفت و در بندش نمود
شاید در باره ی تجاوز بھ زندانیان سیاسی و فساد پاسداران حریم !  آھا-

کبریائي پروردگار آنھم در جمھوری اسالمی ایران خبری بھ گوشتان 
ه تجاوز بھ دختران باکره ای کھ در بیدادگاھھای رژیم بھ ویژ! خورده باشد

  !بھ اعدام محکوم می شدند
با سر انگشتانش گوشھ ھای چشمھایش ! پیرزن شانھ ھایش را باال انداخت

  :را پاک کرد و در جواب گفت
  !اما حقیقتش را بخواھی بھ خاطر ندارم. شاید شنیده باشم!  نمی دانم-
اگر , ادیث و روایت ھا و قصھ ھای اسالمیگویا بر اساس اح!  مھم نیست-

! بھ بھشت می رود! حاال بھ ھر جرم و بھانھ ای, دختر باکره ای اعدام شود
اما از آنجا کھ روحانیون حاکم بر . من چنین روایتی را در جائی نخوانده ام

ایران خلیفھ تام االختیار و نمایندگان بالعزل و بالفصل پروردگار بر روی 
! توانند چنین داستان و روایتی را خود ساختھ و پرداختھ باشندمی , زمینند
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خدا کھ تا کنون در این باره اعتراضی نکرده و دادخواستی بھ دادگاھھای 
شاید ھم دروغ می گویند و از غیبت و عدم ! محلی و بین المللی نداده است

از آنجا کھ آنھا ! بھر جھت! حضور پروردگار سئواستفاده می کنند
مسئولیت کنترل و نظارت , گان بی برو برگرد خداوند بر روی زمینندنمایند

بنا بر ! بر آخرت و دنیای پس از مرگ بندگان خدا نیز بھ عھده ی آنھاست
فورا بھ , این پس از سوار شدن بر خر مرداد و تکیھ زدن بر مسند خالفت

ر فکر چاره اندیشی افتادند و با ھدف برداشتن باری از دوش خداوند دستو
دادند تا گزمھ ھا و جالدانشان پرده ی بکارت این گونھ دختران را قبل از 

گزمھ ھای رژیم و پاسداران معبد . اجرای مراسم اعدام بردارند
خداوندگاری نیز از خدا خواستھ چنین فرمانی را گردن نھادند و با جان و 

 چون این کار جھاد فی سبیل اهللا و باعث! دل آماده ی اجرای آن شدند
ترویج و رونق اسالم و عزت و بزرگی بخشیدن بھ ذات اقدس کبریائی 

ھمانطور کھ خالد بن ولید و حجاج ابن یوسف ثقفی با . محسوب می شد
خون ایرانیان غیر مسلمان سنگ آسیاب را بھ حرکت در آوردند و سربازان 
اسالم پناه عثمانی مردم افریقا را دستھ دستھ زیر آفتاب گرم و سوزان بھ 

ھار میخ می کشیدند و شرط رھائیشان را پذیرش اسالم و بر زبان راندن چ
ظاھرا یکی , مسئولین و روحانیون مستقر در زندان!  می دانستند١شھادتین

چنین متھم نگون بختی را بھ عقد و , دو شب قبل از اجرای مراسم اعدام
 کھ از ازدواج یکی از فرزندان شیطان یا ھمان پاسداران حریم کبریائی اهللا

چاقوکش و بی اصل و نسب جامعھ بر خاستھ بودند , دزد, بین اقشار لمپن
! تا شانس رفتن بھ بھشت خداوندی را از وی گرفتھ باشند! در می آوردند

واضح و مبرھن است کھ اجرای مراسم و خواندن صیغھ ی عقد و نکاح و 
م شایعھ ای کھ با ھدف خر کردن مرد! غیره شایعھ ای بیش نبوده است

مسلمان و ریختن آب سرد بر روی شعلھ ھای خشم احتمالیشان ساختھ و 
  !پرداختھ و توسط ھمان فرزندان شیطان بر سر زبانھا انداختھ شده بود

   یعنی عقد و نکاحی در کار نبوده است؟-
,  تا قبل از مالقات با یکی از زنان زندانی و شنیدن داستان تلخ زندگیش-

  تصور بودم کھ تجاوز جنسی بھ زنان آنھم در من نیز مثل سایرین بر این
زندانھای قرون وسطائی رژیم منحصر بھ دختران باکره و محکوم بھ اعدام 
بوده و آنانرا قبل از اجرای مراسم بھ عقد و نکاح یکی از پاسداران در می 

                                                        
گواھی می دھم کھ خدائی جز خدای . دأ رسول اهللاشھد ان محم/  اشھد ان ال الھ اال اهللا- ١

  ! گواھی می دھم کھ محمد فرستاده و رسول خداست/ یکتا نیست
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یعنی می پنداشتم کھ این دیوان آدمخوار برای حفظ ظاھر ھم کھ ! آورده اند
تا ! مي خوانده و چند کلمھ ای بر روی کاغذ می آورده اندشده خطبھ ای 

حفظ ظاھر کرده و کالھی شرعی بر جنایت حیوانی و ددمنشانھ شان 
آنھم از زبان یکی از قربانیانی کھ نھ , اما با شنیدن این داستان! گذاشتھ باشند

تنھا باکره و متھم بھ اعدام نبوده یقین حاصل کردم کھ ھمھ ی این شایعھ ھا 
یعني ! و رنگ و بوی مذھبی و دینی دادن ھا افسانھ ای بیش نبوده است

دیوانی آدمخواری کھ بھ سالخی نمودن فرزندان این آب و خاک مشغول 
خود را مقید بھ حفظ ظاھر و تراشیدن کاله شرعی نیز نمی , بوده و ھستند

آخرت فروشان جنایت پیشھ ای کھ بھشت را در ازاء , بھ دیگر سخن! دانند
بھ ھیچ آئین و مذھبی پای بند , ند سکھ ی ناقابل و لقمھ ای نان مي فروشندچ

, یا نسبت بھ بي پایھ و اساس بودن ادعاھای خود در باره پروردگار! نیستند
و فرزندان اھرمن بھتر از ھر ! پیامبر و روز رستاخیز ایمان کامل دارند

ھ کھ خود کسی می دانند کھ رستاخیز و حساب و کتاب روز محشر و آنچ
ھمھ و ھمھ , مبلغ و مروج آن ھستند و توده ی زحمت را با آنھا می فریبند

  !    کشک است
  ! حاال آن داستان چی بود؟ باید خیلی تکان دھنده باشد-

شیشھ . از جایم بلند شدم. با یک دستمال کاغذی عرق پیشانیم را پاک کردم
شیدم و در ادامھ لیوانی آب خنک نو! ی آب را از درون یخچال بر داشتم

  :گفتم
تا شب .  موقع فرار از ایران با خانمی بھ نام ناھید آشنا و ھمسفر شدم-

و نمی دانستم . حرکت بھ سوی مرز کوچکترین اطالعی در باره وی نداشتم
او بھ اتفاق پسر بچھ . کھ در این سفر شخص دیگری نیز با من خواھد بود

مقصد ما کویتھ ی .  می کردی چھار پنج سالھ اش بھ نام روزبھ مسافرت
مرز را می بایست با راھنمائی یکی از بلوچ ھای محلی و ! پاکستان بود

پس از رد شدن از مرز و . پای پیاده از میان گز زارھا طی می کردیم
یعنی مرکز ایالت بلوچستان , ورود بھ خاک پاکستان با ماشین عازم کویتھ

یعنی پایخت کشور اسالمی پاکستان از آنجا بھ اسالم آباد . پاکستان می شدیم
بھ دفتر نمایندگی , قصد داشتیم پس از رسیدن بھ اسالم آباد! می رفتیم

ھر ! یادش بھ خیر! سازمان ملل متحد مراجعھ و تقاضای پناھندگی نمائیم
او . اوائل از ھمدیگر می ترسیدیم! کجا ھست صحیح و سالم و موفق باشد

ک و بچھ ای خرد کار آسان و بدون حمل چمدانی کوچ! بیشتر و من کمتر
معموال . بھ ویژه در موقعیت و وضعیتی کھ ما داشتیم! دردسری نبود

قاچاقچیان انسان تن بھ رد مسافری با بچھ کوچک و خردسال نمی دھند و 
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ناھید خانم با ھزاران زحمت و مرارت توانستھ بود ! از خیرش می گذرند
در ابتدای راه ! قچی را راضی کند تا او بچھ اش را از مرز عبور دھدقاچا

! از من فاصلھ می گرفت و وانمود می کرد کھ نیازی بھ کمک من ندارد
آرام و آھستھ بھ . منھم اصرار زیادی نمی کردم و بھ روی خودم نمی آوردم

گاھی . دنبال راھنما حرکت می کردیم و چشم بھ اشاره ھای وی داشتیم
ما نیز سریع بر روی زمین می ! قات فرمان نشستن یا دوال شدن می داداو

راه ! نشستیم و تا زمانی کھ عالمت نداده بود از جایمان تکان نمی خوردیم
بز رو و ناھموار و نشست و برخاست ھای گاه و بیگاه آرام آرام توان و 

کم کم ! چمدانی در دست و بچھ ای در بغل! نیروی ناھید خانم را می گرفت
تا جائی کھ در مقابل پیشنھاد من ! آثار خستگی در چھره اش نمایان می شد

گاھی بچھ و گاھی ! مقاومتی نکرد و توانائی خودش را بھ رخم نکشید
. چمدان را بھ من می سپرد و تالش می نمود تا پا بھ پای من قدم بردارد

ی مادرش کامال بھ حرفھا و اشاره ھا! بچھ ی ساکت و آرامی بود, روزبھ
! بھ نحوی کھ باعث تعجب و حیرت من شده بود! توجھ و دقت می نمود

سکوت وھم بر انگیز گز زار و فرا رسیدن تاریکی زود ھنگام شب ناھید 
روزبھ بھ خاطر کودکی ! خانم و روزبھ را بیش از پیش بھ من نزدیک نمود

ی دو بار یک! و خرد سالی و ناھید خانم بھ دلیل وحشتی کھ برایم روشن نبود
و ھر دوبار بھ دامن من آویخت و بر بازوانم ! پایش پیچید و سکندری خورد

با ھر بدبختی و نکبتی کھ بود مرز را پشت سر گذاشتیم و ! چنگ انداخت
راھنما با خوشحالی خبر عبور موفقیت آمیزمان . وارد خاک پاکستان شدیم

  .   ت کنیماز مرز را اعالم و گفت کھ می توانیم نیم ساعتی استراح
الفتی بین من و ناھید خانم و روزبھ ایجاد شده , وقتی بھ کویتھ وارد شدیم

در ! ناھید خانم از من نمی ترسید و روزبھ مرا عموجان صدا می کرد! بود
از ! ھمانجا بود کھ ناھید زبان گشود و داستان زندگیش را برایم تعریف کرد

وھرش در یک تشکیالت خود و ش! یک خانواده مذھبی و مسلمان می آمد
زمانی کھ سھ ماھھ حاملھ بوده توسط شوھرش لو ! مذھبی عضویت داشتند

شکنجھ ھا و اذیت و آزارھای گوناگون و ! میرود و بھ زندان می افتد
ھر روز انتظار سقط شدن و از بین رفتن ! متعددی را از سر می گذراند

 او اسمش را روزبھ و! باالخره بچھ بھ دنیا می آید. بچھ را می کشیده است
  !می گذارد

با ضربھ ی ھر لگد و شالقی کھ بھ پھلو !  بچھ خیلی سرتق و محکمی بود-
چند بار دچار خونریزی . باھاش خدا حافظی می کردم, و شکمم میخورد

بعضی وقتھا حرکتش رو تو شکمم حس نمی . دلم بھ حالش می سوخت. شدم
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کنج . د و شالق راحت شده یقین می کردم کھ مرده و از درد سر لگ. کردم
بلکھ بھ , نھ بھ خاطر خودم. سلول می نشستم و زار زار گریھ می کردم

خاطر این بیچاره کھ قبل از تولد و قدم گذاشتن بھ روی زمین محکوم بھ 
ھفتا این ! اینجوری نگاش نکن! خیلی بیشرفھ! شکنجھ و تعزیر شده بود

ید کرده و مرده اش می زمانی کھ کامال ازش قطع ام! قدیش زیر زمینھ
یھ ضربھ آروم بھ شکمم می زد و حضور خودش رو اعالم می , پنداشتم
بر روی زندگی لبخند می زدم و براش . با لگدھاش جون می گرفتم! کرد

اصال و ابدا باورم نمی ! باالخره صحیح و سالم بھ دنیا اومد. دعا می کردم
سھ سال و ! کلفت و سرتقخیلی ھم پوست ! ولی سالم بود! شد کھ سالم باشھ
ھم . بقیھ اش ھم بیرون و در کنارم, شش ماه تو شکمم! نیم ھم سلولم بود
نھ خبر چینی مو می کرد و نھ بھ . ازش بدی ندیدم! سلولی خوبی بود

فرموده ی رئیس زندان و پاسدارا توی اعصابم می رفت و اونا رو خط 
 می دید ھوا پسھ با یھ کلمھ ھیس ساکت می شد و ھر وقت! خطی می کرد
مانده بودم کھ این ھمھ دوز و کلکو از کجا و پیش کی یاد ! خوابش می برد

قبل از ! خودتون بین راه متوجھ شدین و دیدین کھ چھ مخلصیھ! گرفتھ
برمون می , اگھ بین راه حرفی بزنی یا صدات در بیاد: حرکت بھش گفتم

خودتون ! کنیمگردونن تو ھمین خراب شده ای کھ داریم ازش فرار می 
. با شما غریبی می کرد! شاھد بودین کھ نھ حرفی زد و نھ صداش در اومد
اما تحمل می کرد و دم بر ! دوست نداشت تو بغل یا روی شونھ ھاتون باشھ

  !نمی اورد
پاھایش را بھ نوبت در ھوا . دستی بھ کمرش کشید. پیرزن از جایش بلند شد

  :تکان داد و گفت
   یک فنجان قھوه چھ جوری؟با!  گوشم با شماست-

نصف لیوانی آب ریختم و قلپ قلپ . سرم را بھ عالمت توافق تکان دادم
  :سپس در ادامھ گفتم! نوشیدم

زمانی کھ وارد زندون شدم مسلمانی معتقد و باورمند :  ناھید می گفت-
! پیامبر و ھمھ ی امامای شیعھ ی دوازده امامی باور داشتم, بھ خدا! بودم

مثل ھر مسلمون شیعھ ی ! ر حضرت قائم جزء آرزوھام بودوجود و ظھو
شکنجھ ھا و آزار و اذیت ھای پاسدارا و مسئوالی زندون رو بھ ! دیگھ

یھ لحظھ نشد کھ ! حساب آزمایش پروردگار و امتحان کردن خودم می ذاشتم
بر خوردای دژخیما و جالدای جمھوری اسالمی رو بھ حساب خدا یا  اسالم 

گرچھ اونا با فریاد یا علی مدد و ! رو گناه و کفر می دونستماین کا! بزارم
با کابل و شالق و مشت و لگد تموم بدن ! ما رو می زدن, یا فاطمھ ی زھرا
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دم و دقیقھ آیھ ھای قرآن رو بھ زبون ! مون رو سیاه و آش و الش می کردن
خدا اما من حساب اونا رو با اسالم و ! میاوردن و با صدای بلند می خوندند

شالق خوردن یا برخورد , بعد از ھر بازجوئی! و پیغمبر جدا می کردم
! ازش خواھش می کردم تا کمکم کنھ! توھین آمیزی بھ خدا پناه می بردم
درد ! احساس می کردم کھ تو سلولمھ! بھم صبر و مقاومت و بردباری بده
 از شوھرم ناراحت! حرفامو می شنفھ! دل و راز و نیازام رو گوش میده

اما حاضر بھ ! حاضر نبودم اونو ببخشم. نمی خواستم ریختشو ببینم. بودم
درستھ کھ ! درستھ کھ او منو فروختھ بود! سنگین تر کردن پرونده شم نبودم

درستھ کھ بھ بچھ ی سھ ! پای منو با شکم حاملھ بھ زندون باز کرده بود
ذار کرده اما من اونو بھ خدای خودم واگ! ماھھ ی خودشم رحم نکرده بود

او بھ من و بچھ ای کھ تو شکمم بود رحم ! دیگھ باھاش کاری نداشتم. بودم
. چون نمی خواستم مثل اون باشم. اما من بھش رحم کردم! نکرده بود

مسلمونی کھ بھ رحمان و رحیم بودن خدا ! خودمو یک مسلمون می دونستم
اتفاقی کھ ! تادتا اون اتفاق شوم اف! با ھمھ ی وجودش قبول داره! باور داره

  چطوری می تونم از یاد ببرم؟     ! نمی تونم! ھیچ وقت فراموشش نمی کنم
برای من و بعد برای ! بھ کنار میز آمد.  پیر زن قھوه جوش را برداشت

بر روی صندلیش ! قھوه جوش را سر جایش گذاشت! خودش قھوه ریخت
  :نشست و با صدائی لرزان پرسید

   چھ اتفاقی؟-
سپس درونش شکر ریختم و خوب آنرا بھ ھم .  تلخ نوشیدمیک قلپ قھوه

  :پیرزن پاکت شیر را بھ طرفم ھل داد و پرسید. زدم
   شیر نمی ریزی؟-

فنجان قھوه ام را . با اشاره سر تشکر کردم و پاکت شیر را جلویش گذاشتم
! پیرزن آرام و قرار ندشت. آرام آرام شروع بھ نوشیدن نمودم. برداشتم

قھوه را تا تھ . پلک بر ھم نمی زد. ھره ام ثابت مانده بودنگاھش روی چ
دور دھانم را با کف دست پاک . فنجان را درون نعلبکی گذاشتم. نوشیدم
حالم ! حال و حوصلھ ی تعریف کردن ادامھ ی داستان را نداشتم. نمودم

از خودم , ھر بار کھ آنرا بیاد می آوردم یا تعریف می نمودم! منقلب می شد
ناھید اآلن در کجا بود؟ تصمیم داشت بھ مجرد ! زندگی متنفر می شدمو از 

نھ ! رسیدن بھ اروپا ھمھ ماوقع را نکتھ بھ نکتھ و مو بھ مو یاد داشت کند
! باید ھمھ چیز را بداند: می گفت! بلکھ بھ خاطر پسرش! بخاطر چاپ

او چکار می کرد؟ آیا بھ مدرسھ می رفت؟ آیا تا ! راستی پسرش؟ روزبھ
اال پای قصھ و درد دل مادر نشستھ بود؟ آیا از گذشتھ ی خودش خبر ح
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جلوی محل تولدش چی نوشتھ بودند؟ یادم رفت از , داشت؟ توی شناسنامھ
پایتخت و ! ام القرای اسالمی! تھران, حتما نوشتھ بودند! مادرش بپرسم

  !مرکز خالفت اسالمی! مرکز کشور امام زمان
  شدی و ما را تنھا گذاشتی؟ چی شد؟ بر مرکب خیال سوار -

. با دستپاچگی از وی معذرت خواھی کردم! صدای اعتراض پیر زن بود
  :دست ھایم رو بھ ھم مالیدم و در ادمھ گفتم

مثل باران بھاری .  ناھید موقع تعریف کردن ای جریان گریھ می کرد-
! از اینکھ صدای گریھ اش بچھ را بیدار کند ناراحت بود! اشک می ریخت

حرف ھا و کلمھ ھا توی گلویش ! ه شمرده و کلمھ کلمھ حرف می زدشمرد
یا ! تو گوئی گلویش را می فشردند. نفسش بند می آمد! گیر می کردند

از ھمھ چیز و ھم ! بعد از اون جریان بریدم! داشتند خفھ اش می کردند
پیامبر و اماما و بقیھ . خدائی در کار نبود! بھ بی ایمانی کامل رسیدم! کس
ھمھ شون افسانھ ھای تو خالی و دروغینی ! چیزا دروغی بیش نبودنی 

من کھ چیز ! بودن کھ توسط یھ مشت شیاد و کالھبردار ردیف شده بودن
کھ چی؟ حاال کھ . التجاه نمودم. التماس کردم! زیادی ازشون نمی خواستم

ھیچکدوم شون عرضھ ی این ! حداقل جون مو بگیرن, نمی تونن کمکم کن
امتحان ! این دیگھ امتحان من نبود! دیگھ زیر بارش نرفتم! داشتنکار رو ن

و آزمایشی کھ بدون اغراق از سد بار کشتن و خالص کردن بدتر و 
چھ امتحانی؟ چرا خدا می خواست منو امتحان کنھ؟ رو چھ ! زجرآورتر بود

چرا بھ فکر امتحان کردن دیگرون نمی ! حسابی؟ مگھ کی و چھ کاره بودم
اگرم دروغ نبود ! ھمھ ش دروغ بود! نھ! نم با چنین شیوه و سیاقیافتاد؟ او

در ! نھ خدای من و امثال من. خدای اونا بود, و واقعا خدائی وجود داشت
! منتھا من احمق بودم و دیر خبردار شدم! گذشتھ ھم این کارا رو کرده بود

افسانھ ھای ! ھمھ ش افسانھ بود, قصھ ھائی کھ در باره ش می گفتن
تو جریان حضرا ابراھیم و توفان نوح و قوم لوط ھم ! وغین و بر عکسدر

یعنی بین بد و بدتر بھ پشتیبانی و دفاع از بدترا بلند ! او بدا حمایت کرده بود
چھ فرقی ! برای من اصال و ابدا مھم نیست! باور نمی کنی؟ نکن! شده بود

بھ عنوان یھ , بھ عقیده ی تو! میکنھ کھ تو یا دیگرون قبول کنن یا نکنن
گناه قوم لوط بیشتر بوده یا خود لوط؟ قوم , آدمی کھ سرت بھ تنت می ارزه

! تورات اینو میگھ! لوط چکار می کردن؟ خب کون ھمدیگھ می ذاشتن
رو ! دو تا شھر نابود میشن! مگھ غیر از اینھ! قرآن ھم ھمینو میگھ

توسط در حالیکھ پیغمبر خدا ! سرشون آتش و گوگرد مذاب می ریزه
دو تا ! بھ حدی کھ منترل خودشو از دست میده! دختراش مست میشھ
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چھ ! ھر دوتاشونم از پدرشون حاملھ میشن! دختراش باھاش می خوابند
ننگی از این باالتر؟ چرا خدا لوط رو موأخذه نکرد؟ چرا پیغمبر خدا 
خودشو سرزنش نکرد؟ چرا از تعصب و غیرت دست بھ خود کشی نزد؟ 

کنار ! تو اتاق بازجوئی! گم؟ اون شبم خدا اونجا بودمیدونی چی می
اما یقین , من کھ جائی رو نمی دیدم! بغل دست پاسدارای حریمش. بازجوھا

! با تک تک سلولھای بدنم وجودشو حس می کردم. دارم کھ اونم اونجا بود
مگھ میشھ نباشھ؟ حتما ! مابین ھمھ پیامبراش و چھارده معصوم نشستھ بود

اونا را تشویق و ترغیب ! دارای حریم کبریائیش حضور داشتتو بزم پاس
  !از دیدن اعمال و کردارشون لذت می برد! می کرد

  !اگھ تا حاال دیوانھ نشده باشد عجیبھ!  زن بیچاره داغون شده بوده-
  :سرم را تکان دادم و گفتم! صدای پیرزن بود کھ رشتھ کالمم را می برید

عافیت طلبان و ساحل نشستگانند کھ نمی ! م ھمھ ی ما بھ نوعی دیوانھ ای-
! خواھند درک کنند و بفھمند کھ ماھا چھ می گوئیم و در پی چھ ھستیم

تعداد دیگری نیز در راھند و منتظر تا نوبتشان ! ناھیدھا فراوانند و بیشمار
  !برسد و بھ چنین سرنوشت شومی دچار گردند

  !بقیھ ی داستان!  خوب-
زجوم یھ پاسدار کوتولو و ریشوی زردنبوئی بود بھ سربا: ناھید گفت.  بلھ-

! پاسدارا و بقیھ بازجوھا برادر حاج حمید صداش می کردن! نام حاج حمید
از اون مادر قحبھ ھای پاچھ ور مالیده و ! بیش از اندازه وقیح و دریده بود

مثل اکثر پاسدارا و ! سواد و معلومات زیادی نداشت! بیشرم  روزگار
 ھنوز دکتر و مھندس و کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانھ آخھ! بازجوھا

احساس کرده بودم کھ نسبت بھ من نظر سئو ! و افریقا و غیره نشده بودند
بھ بھونھ ھای گوناگون خودشو , چند بار موقع بردن بھ اتاق بازجوئی! داره

دران با چشم بندھای اھدائی برا! یا بازوھام رو فشار داده بود. بھم مالیده بود
در ھمھ ی ! صھیونیست کھ جائی رو نمی دیدم و کاری از دستم ساختھ نبود

! این ھر چند بار سعی کرده بودم تا بازویم را از چنگال کثیفش بیرون بکشم
حتی یکبار دستش رو ! یکی دو بار خودشو بھم مالید, اون مثل دفعات قبل

شھ؟ محل کوچولو چند ماھھ : رو شکم گذاشت و با لحن مسخره ای گفت
میونھ راه حس کردم کھ مسیرمون عوض شد و ! نذاشتم و جوابشو ندادم

از بس این مسیر رو رفتھ بودم مثلھ کف ! داره منو بھ یھ جائی دیگھ می بره
دستم می شناختمش و اگھ روزی ازم میخواستن تا بدون ھمراه بھ اتاق 

از سھ تا در . تا وسط اتاق رو بدون بر خورد با مانع می رفتم, بازجوئی برم
اتاق باز , در چھارم! درائی کھ باز و پشت سرمون بستھ مس شدن. گذشتیم
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حاج حمید منو روی یک صندلی دستھ دار نشاند و بھ سرعت ! جوئی بود
یک میز چوب . اتاقی بزرگ و نیمھ روشن بود! چشم بندم رو برداشت

 چیز دیگھ ھمین! گردوئی و دو صندلی دستھ دار تو وسط اتاق گذاشتھ بودند
شروع کرد بھ . برای اولین بار چھره کریھ حاجی رو دیدم! ای تو اتاق نبود

مانده بودم کھ از جونم ! دور من و میز و صندلی ھا می چرخید! قدم زدن
دور و . چی میخواد؟ سئوالھای تکراری و مسخره اش خستھ ام کرده بود

از قلم و . اق نبودغیر از من و حاجی کس دیگھ ای تو ات. برم رو نگاه کردم
بعد روی صندلی نشست و . حاجی چند دوری زد. کاغذ ھم اثری ندیدم

  :گفت
   باالخره ما با تو چکار کنیم؟-

  .سرم را بھ زیر انداختم و جوابی ندادم
  :باز پرسید

  با تو چکار کنیم؟!  باالخره نگفتی-
  :جواب دادم

نھ . ھیچی نمی دونم. میخواھید چکار کنید؟ من کھ بھ شما گفتم!  نمی دونم-
  .کار سیاسی تشکیالتی کرده م و نھ کسی رو می شناسم

باالخره میخوای با ما . تو گفتی و ما ھم باور کردیم!  آره جون عمھ ات-
  ھمکاری کنی یا نھ؟

من دوست دارم توی زندون بمونم و ,  چھ ھمکاری ای؟ شما فکر می کنید-
 با کدوم عقل و منطقی شالق و کتک بخورم و و توھین بشنوم؟ اخھ این

  !جور در میاد
  :آمد و باالی سرم ایستاد. حاجی از جایش بلند

   پس اون شوھر بی ھمھ چیزت چی میگھ؟-
حتما نتونستھ تحمل کنھ و یھ ! ھر کسی یھ ظرفیتی داره!  من از کجا بدونم-

  !سری دروغ سر ھم کرده
   کھ چی بشھ؟-

  :پوزخندی زدم و جواب دادم
  مگھ غیر از اینھ؟! بردارین کھ دست از سرش -

بر وبر تو صورتم نگاه کرد و . روی صندلی نشست! بر سر جایش برگشت
  :در حالیکھ دندوناش رو رو ھم فشار می داد گفت

 و تو حرف نمی زنی چون می خواھی ثابت کنی کھ ظرفیتت از اون بچھ -
  کونی مادر قحبھ ی تروریست بیشتره؟
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برای اولین بار کھ چنین الفاظ و . تادبدنم بھ لرزه اف. سخت یکھ خوردم
سرم رو بھ زیر انداختھ و بھ زمین . کلماتی رو در باره ی شوھرم می شنیدم

چند . دست ھاش را بھ کمرش زد. کثافت از جاش بلند شد. نگاه می کردم
  :پوزخندی زد و گفت. دقیقھ ای بر و بر نگام کرد

! این بازجوئی آخره! یحوصلھ ی منو سر برد!  تو دیگھ منو کالفھ کردی-
حاضربھ ھمکاری با ما و گفتن ھمھ چیز . برای آخرین بار ازت می پرسم

  ھستی یا نھ؟
شایدم . حاجی کامال عصبانی شده بود. سکوت کردم و الم تا کام حرفی نزدم

صداش را باال برد و . دروغ می گفت و ادای افراد عصبانی رو در میاورد
  :گفت

کردم کھ تو چیزی نمی دونی و شوھر بی ھمھ باور !  ببین دختر خالھ-
بنا بر این سئوالھائی میکنم کھ بتوونی ! چیزت در باره ی تو دروغ گفتھ

ھیچ ربطی ھم بھ سازمان و تشکیالت و گروھک و این چیزا ! جواب بدی
فقط می خوام بدونم کھ تو بھ سرنوشت خودت و اون تولھ سگی کھ ! نداره

  !ا نھتو شکم داری عالقمند ھستی ی
چرا دروغ بگویم؟ در تھ دلم ھم . بی اختیار دستم رو روی شکمم گذاشتم

منتظر ماندم . یا داشت تموم می شد. بازجوئی تموم شده بود. خوشحال شدم
روی صندلی نشست و بھ چشمام زل ! تا نخستین سئوالش رو مطرح کنھ

وی می ترسیدم شادی درون قلبم رو از ت. سعی کردم نگاھم رو بدزدم! زد
  :حاجی لبخند مرموزی زد و گفت! چشمام بخونھ

صدات بھ ھیچ ! تو اتاق تا دلت بخواد می تونی فریاد بزنی.  اول گفتھ باشم-
  !حتی بھ پشت اون در! جا نمی رسھ

چرا باید . دلم ھری فرو ریخت. با انگشت سبابھ در ورودی رو نشونم داد
ھالھ ای از ! نبودفریاد می زدم؟ چھ قصدی داشت؟ ھیچ چیز برام روشن 

  :صدای حاجی بلند شد! ترس و ابھام منو احاطھ کرده بودند
اینو کھ می تونی . بگو ببینم قطر و بلندی آلت شوھرت چقدر بود,  خب-

  ! جواب بدی
  :سرم گیج رفت و فریاد زدم. ناخودآگاه جیغ بلندی کشیدم

  ! یا قمر بنی ھاشم کمکم کن-
  :صدای حاجی بلندتر شد

جنده ی دگوری چکار بھ ! اشم تو لنگت بزنھ کھ دروغ میگی قمر بنی ھ-
اگھ می شناختین ! قمر بنی ھاشم داری؟ شماھا اصال اونو می شناسین؟ نھ

دست بھ جنایت و خرابکاری نمی ! کھ علیھ فرزند خلفش بلند نمی شدین
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امروز یھ قمر بنی ھاشم بھت نشون بدم کھ تا آخر ! قمر بنی ھاشم! زدین
  !دو تا دستای بریدش را فراموش نکنیعمر قیافھ و 

زار زار . بی اختیار شروع بھ گریھ نمودم. صورتم رو میون دستام گرفتم
چنگ انداخت و . حاجی آمد باالی سرم. گریھ می کردم و اشک می ریختم

  :چادر و روسری و دستھ ای از موھام رو توی دستاش گرفت و گفت
! ھرت کھ خبر نداری پس چطور زنی ھستی؟ از کارھای سیاسی شو-

پس ! از اندازه ی آلتش ھم کھ بی خبری! دوستا و آشناھاشم کھ نمی شناسی
چی می دونی؟ نکنھ این بچھ ھام مال اون نیست؟ نکنھ مال پسر ھمسایھ یا 

  مسئول شورای محل تونھ؟
  :سرش داد کشیدم و گفتم. دیگھ طاقت نیاوردم

این چھ !  شوھر دارممن یک زن مسلمان و!  خجالت بکش مردکھ ی ھرزه-
طرز صحبت کردنھ؟ از خدا و پیغمبر خدا خجالت نمی کشی؟ فردای محشر 
در پیشگاه حضرت فاطمھ اون یقیھ کثیف و چرکت رو می گیرم و ازت 

  !شکایت می کنم
. بھ صورتم نگاه کرد و قاه قاه خندید. خیلی خونسرد و آرام روبرویم نشست

  .مثل دیوونھ ھا
فحاشی بھ پاسدار انقالب و سرباز امام ! بونت باز شدباالخره ز!  چھ عجب-

این کینھ حیوونی را نسبت بھ ما پاسدارا از کجا پیدا ! دیگھ چی؟ ببینم! زمان
شایدم انگلیسی یا بقول امام . کرده اید؟ امریکائی بھتون یاد می دن یا روسا

 بالئی بھ روزگارت بیارم کھ زبونت! ھر سھ؟ ھنوز حاج حمید را نشناختی
, مسلمون کھ نیستید ھیچی, تو و امثال تو از نظر ما! برای ھمیشھ بند بیاد

کافرھا و مشرکھائی کھ خون و جان کثیف ! کافر حربی  بھ حساب می آئید
می دونی چی میگم؟ بی خود و بی جھت اسم خدا و . تون بر ما حالل است

ھ بیشتر تو یھ زن مشرک! پیغمبر و ائمھ رو بر اون زبون نجس و پلیدت نبر
منم حق دارم ! زنی کھ جزء غنائم و اسرای جھاد محسوب می شوی! نیستی

اما از اونجا کھ خیلی ! طبق تعالیم قرآن و سنت رسول اکرم با تو رفتار کنم
با تو طوری رفتار می کنم کھ خودت , زبون دراز و دریده تشریف داری

  !      دوست داری و الیقش ھستی
  :م ایستاد و گفتدر کنار. از جایش برخاست

.  با زبان خوش لخت میش یا نھ؟ مدتیست کھ با یک زن حاملھ نخوابیده ام-
  ...شاید ازش یھ مسلمون ! دوست دارم اون تخم حروم ولد زنا رو غسل بدم

. از جام بلند شدم و بھ طرفش حملھ بردم! مھلتش ندادم تا حرفشو تموم کنھ
  :یکی دو قدم عقب نشست و خیلی آروم گفت
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اآلن میگم بیان و ترا از اینجا ! بشین سر جات! عصبانی نشو, خب, خب -
  !ببرن

موھایم از زیر رو سری بیرون زده . چادر از سرم افتاده بود. خام شدم
کف دستھایم رو روی میز . لنگ لنگان خودم رو بھ کنار میز رساندم. بودند

دلم .  آمده بودنفسم بند. گذاشتم و تمام سنگینی بدنم رو روی دستام انداختم
! شروع کردم زیر لب دعا خواندن. قدرتشو نداشتم! میخواست جیغ بزنم

نفسی تازه . حاجی از در بیرون رفت. کاری دیگھ از دستم بر نمی اومد
! من احمقو بگو! دقایق بھ کندی می گذشتن. کردم و روی صندلی نشستم

تم ھمھ وقایع رو تصمیم داش! منتظر بودم تا بیان و منو بھ سلولم بر گردونن
. نقشھ ھای دور و درازی داشتم. برای رئیس زندون بنویسم و توضیح بدم

حتی اگھ بھ قیمت اعدام و محروم شدنم از . آبروی این کثافت رو می بردم
مثل قرقی از . تو این فکرا بودم کھ در اتاق باز شد. زندگی تموم می شد

دو پاسدار قوی . د شدندحاجی بھ ھمراه دو نفر دیگھ وار. جایم بلند شدم
. نفسی کشیدم و سر جام نشستم! ھیکل و باال بلند با ریش ھای توپی و سیاه

لبخندی زد و . حاجی بر روی صندلی نشست. ھر سھ تا کنار صندلی آمدند
  :وقیحانھ گفت

برادرا محسن و روح اهللا از بچھ ھای خوب .  فکر کردی با تو شوخی دارم-
اضرند بھ خاطر اسالم و نابودی دشمنان اون دست اونا ح! و فداکار زندانند

  !بھ ھر کاری بزنند
  :ابروھایش را باال زد و با لحنی وقیحانھ تر از اول گفت

تا اون تھ ! حرف ندارن! باور کن!  در ضمن آلت ھای معرکھ ای دارن-
  ...با یھ عالمھ آ . رحم را کامال می شویند و پاک و پاکیزه می کنند

اما یھ نیروئی بھم ھی زد . با پیشونی روی میز افتادم. نچشمام سیاھی رفت
بھ زور چشمام رو باز کردم و . کھ وقت غش کردن و از حال رفتن نیست

اون دوتا حیوون درنده پیش اومدن و دو , با اشاره ی حاجی. سرجام نشستم
از روی صندلی بلندم کردن و کشان کشان بھ گوشھ ای از ! طرفم ایستادند

حاجی مثل یھ ! بھ سرعت لباسھایم رو از تنم بیرون آوردن! اتاق بردند
! حیوون بھ سینھ ھام چنگ انداخت و سپس اونا رو الی دندوناش گرفت

دست بھ دامن خدا و رسول و فاطمھ زھرا ! التماس می کردم. جیغ می زدم
بر اثر تقال ! اما کسی گوشش بدھکار نبود! قول ھمکاری می دادم. می شدم

چند ! بھ جای برادرم ھستی! از ھوش رفتم, زدنھای زیادو دست و پا 
, ساعت و تا کی تو اون اتاق و تو چنگال اون سھ جونور وحشی بودم

خونین و مالین توی سلولم افتاده ! فردا حوالی ظھر بھ ھوش اومد! نمیدونم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٥

جلو و پشتم بھ . تموم بدنم درد می کرد! لباسام پاره پوره شده بودن. بودم
اون سھ حیوون درنده و دیو سیرت بھ ! ھ کننده ای می سوختنحو دیوون

وظیفھ اسالمی و دینی خودشون عمل کرده و برای خشنودی خدا و رسول 
اونم با زن بیچاره و اسیری کھ ! خدا و ائمھ ی دین بزمی راه انداختھ بودن

در حکومت اسالمی و در سایھ ی عدل علی جزو غنائم جنگی محسوب می 
خدا و تموم ! دا پرستی و مسلمونی من ھمونجا تموم شدچی بگم؟ خ! شد

توی ھمون سلول تنگ و تاریک , پیامبرای با کتاب و بی کتابش رو ھمونجا
ھمھ ی تالش و . از اون بھ بعد ھم بھ یادشون نیفتادم. زندون دفن کردم

کارگزارا و ! کوششم رو بھ کار بردم تا خاطره ھاشون رو ھم از یاد ببرم
یم کبریائی حق تعالی اونا از ھر دیو و شیطونی خونخوارتر و پاسدارای حر

چرا؟ چون از خدائی خونخوار و دھشت انگیز ! بیرحم تر بودن
اگھ خدایان و پیامبران بیسواد و بیابانگردشان شقی ! فرمانبرداری می کردن

توی دلھای واسطھ ھاشون ذره ای رحم و مروت و , و بی رحم نبودن
این چھ ! چیزائی کھ مردم ما بھشون نیاز داشتن! نانسانیت کار می ذاشت

خدائی توانا و قادر متعالی بود کھ از پشت دیوارھای زندون خبر نداشت؟ 
مھربان و رحیمی بود کھ دستان پاسداران جھل و , این چھ خدای آگاه

, جنایتش را در راه انجام نامردمی ھا و شقاوتھا باز گذاشتھ بود؟ بی رحمی
ضد بشری و ضد اخالقی مسلمونا و شیعیان علی ابن شقاوت و کارای 

ابیطالب از پشت دیوارھای سر بھ فلک کشیده ی زندون ھای جمھوری 
بذرش رو خمینی بھ ایرون اورد و با سئواستفاده از ! اسالمی شروع شد

جالدا و ! بھ تکثیر و پرورشش ھمت گماشت, بیسوادی و عدم شناخت مردم
داهللا الجوردی ھا و حاج داودھا تو باغچھ ھا آدم کشھای دیو سیرتی چون اس

بعد نھاالشو بھ وسیلھ ! زندون اون بذر رو کاشتن و بار ورشون کردن
امامای جمعھ و مساجد و پاسدارا و نیروھای بسیج تو سرتاسر و در بستر 

و جامعھ ما رو بھ نا کجا آباد ! جھل و اوھام توده ی عوام پخش کردن
وز بیشتر از روز پیش با مسائل انسونی و جامعھ ای کھ ھر ر! کشوندن

! بشری فاصلھ می گیره و دلھای مردمش بھ سنگ و خاره سنگ مبدل میشھ
تو کجای دنیا سابقھ داره کھ مردمی بر روی اجساد اعدام شده ی جگر 
گوشھ ھاشون پایکوبی کنن؟ کدام قوم و قبیلھ و ملتی بھ تماشای سنگسار 

مشاھده ی سر و روی خونین آنھا عربده دختران و زنانش می ایستد و با 
  می کشد و بھ بزرگواری و توانائی خداوند گواھی می دھد؟   
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اشک تمام پھنھ ی صورتش را . پیرزن از مدتی پیش بھ گریھ افتاده بود
دستمالی ای بھ دستش دادم و با حالتی بغض گرفتھ و ناراحت . پوشانده بود
  :بھ وی گفتم

بر زنان و دختران بسیاری چنین ستم ,  ی من در سرزمین بھ خون نشستھ-
  !ھائی رفتھ و میرود

  :پیرزن با ناراحتی جواب داد
ندیده و نشنیده ام کھ در ھمھ دوران جنگ جھانی دوم با !  وحشتناک است-

آنھم زنی کھ در چنگال دشمن . اسیری چنین برخوردی صورت گرفتھ باشد
ر بیرون و در مناطق اشغالی نمی خواھم بگویم کھ د. گرفتار و زندانی باشد

چون تجاوز بھ زنان و کودکان آنھم در دوران ! چنین وقایعی رخ نداده است
و در ھمھ ی نزاع ھا و جنگ ھای کھ در طول ! جنگ یک امر طبیعیست
کودکان و افراد کھنسال بیشترین خسارت ھا , زنان, تاریخ بھ وقوع پیوستھ

.  و روانی را متحمل شده اندرا دیده و خشن ترین نوع شکنجھ ھای روحی
بی جھت نیست کھ فرھیختگان و روشنفکران بشر دوست گیتی تالش می 
ورزند تا در یک ھمبستگی جھانی و جنبش فرا ملیتی راھی برای متوقف 

در ! کردن جنگ و و بھ بند کشیدن اھریمن جنگ طلب و ویرانگر بیابند
درنشین و مھاجم نیز دوره بربریت و توحش انسان و جنگھای بین قبایل چا

چنین برخورد شنیع و حیوان گونھ ای با زنان اسیر و در بند صورت 
زن اسیر بھ عنوان , در شدیدترین و غیر انسانی ترین شرایط! نگرفتھ است

غنائم جنگی در اختیار یکی از اعضاء سپاه فاتح قرار گرفتھ یا در بازار 
 مالک و صاحب کھ در آن صورت نیز! برده فروشی فروختھ شده است

تجاوز حیوانی بھ زنی ! جسم و تن وی شخصی مشخص و واحد بوده است
تا حاال ! آنھم بھ شیوه ای کھ گفتی مشمئز کننده و نفرت انگیز است, اسیر

در ھیچ کتاب رمان و داستانی نیز کھ تا کنون نگاشتھ اند نخوانده . نشنیده ام
ش روسیھ سراسر ارت, در دوران جنگ دوم جھانی! وحشتناک است! ام

یعنی از چنگال فاشیست ھا خارج نمود . خاک اروپای شرقی را اشغال کرد
در تمام این کشورھا و در ھمھ ی دوران . و بھ تصرف خودش در آورد

از اینکھ روس ھا را مثال ! اشاره ای بھ چنین وقایعی نشده است, اشغال
اقل تابع یک یا حد. فقط بھ این خاطر است کھ آنھا کمونیست بودند, زدم

منظورم اینھ کھ بھ ! دولتی کمونیستی بودند و زیر پرچم سرخ می جنگیدند
ولی یک چیز روشن ! عذاب الھی و آخرت و این جور مسائل نمی اندیشیدند

و مشخص است کھ آنھا و فرماندھان ارشدی کھ رھبری و ھدایتشان را بر 
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بلکھ بھ بشر و . عھده داشتند نسبت بھ انسان و انسانیت بی تفاوت نبودند
  !              حقوق اولیھ انسانھا احترام می گذاشتند

 در فرھنگ و ادبیات ما ایرانیان آمده کھ اگر پادشاه و فرمانروای ملک -
ھمراھان و لشکریان وی , سیب یا ھر میوه ی دیگری از باغ رعیت بکند
ریننده ای حال اگر خالق و آف! کلیھ ی درختان باغ را از ریشھ در می آورند

, کھ پادشاھان و فرمانروایان و سردارانی کھ بر قائمھ ی شمشیر تکیھ دارند
دستور غارت و انھدام باغ را , ھمھ و ھمھ منافع  وی را پاسداری می کنند

شکنجھ و اعدام مخالفین و , غارت, چھ خواھد شد؟ فرمان قتل, ١بدھد
و جھت اجرا در منتقدین روحانیت و پاسداران شریعت از روز ازل صادر 

. ٢اختیار گزمھ ھا و جالدان گوش بھ فرمان پروردگار گذاشتھ شده است
واضح است کھ چنین جنایتکارانی منافع تنگ نظرانھ و آزمندانھ خود را با 
منافع خلق گره زده و بر سر توده ھای محروم آن می آورند کھ در جھان 

  !افسانھ گردد
   گناه بھ گردن کیست؟-

  :اال انداختم و جوابم دادمشانھ ھایم را ب
زیرا بھ نیرو و توانائی ھای خود ! بھ گردن مردم,  حقیقتش را بخواھید-

آنان با تالشی باور نکردنی در کار سازندگی و تولید نعم مادی ! باور ندارند
بھ درستی می دانند کھ زیبائی چھره ی جھان و رفاه .  سھم می گیرند

ھزاران تجربھ ی موفقیت ! ت آنانستآسایش دیگران در گرو  تالش و زحم
آمیز در باره ی اعتصاب ھای خود و دیگر سازندگانی کھ در کشورھای 
گوناگون بھ سر می برند دارند و می دانند کھ اگر دو روز تن بھ کار و 
                                                        

و اگر ترا .   چون بشھری نزدیک آئی تا با آن جنگ نمائی آنرا برای صلح ندا کن- ١
جواب صلح بدھد و دروازه ھا را برای تو بگشاید آنگاه تمامی قومیکھ در آن یافت شوند 

و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آنرا .  جزیھ دھند و ترا خدمت نمایندبتو
و چون یھوه خدایت آنرا بدست تو بسپارد جمیع ذکورانش را بدم شمشیر . محاصره کن

لیکن زنان و اطفال و بھایم و آنچھ در شھر باشد یعنی تمامی غنیمتش را برای خود . بکش
بھمھ ی شھرھائیکھ از . ان خود را کھ یھوه خدایت بتو دھد بخوربھ تاراج ببر و غنایم دشمن

اما از شھرھای این . تو بسیار دوراند کھ از شھرھای این امتھا نباشدچنین رفتار نما
سفر , کتاب مقدس. امتھائیکھ یھوه خدایت ترا بملکیت می دھد ھیچ ذی نفس را زنده مگذار

  .آیھ ھای ده تا شانزده, باب بیستم, تثنیھ
  و چون یھوه خدایت ایشانرا بدست تو تسلیم نماید و تو ایشانرا مغلوب سازی آنگاه - ٢

و با ایشان مصاھرت . ایشان را بالکل ھالک کن و با ایشان عھد مبند و بر ایشان ترحم منما
, کتاب مقدس. منما دختر خود را بپسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر

  . آیھ ھای دوم و سوم, فتمباب ھ, سفر تثنیھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٨

با این . بدبختی و نکبت و گند چھره دنیا را خواھد گرفت, کوشش ندھند
! و توانائی ھای الیزالشان را ندارندجرأت و شھامت اندیشیدن بھ خود , حال

تا آن حد کھ در مسائل خصوصی و ارتباط با خالق و پروردگار خویش نیز 
بی , کالش, واسطھ ھائی بی سر و پا! دست بھ دامن واسطھ ھا می شوند

واسطھ ھائی کھ در ازاء این داللی ! بیسواد و عوامفریب, پدر و مادر
دست بھ , ی جھل و اوھام و خرافاتاشاعھ , ضمن دروغ پراکنی, رذیالنھ

فجیع ترین و غیر انسانی ترین اعمال و رفتارھای ممکن زده و ھمھ ی این 
خالقی کھ ! کثافت کاری ھا را بھ حساب و بھ پای خالقی موھوم  می گذارند

بھ دالیل گوناگون در اذھان و باورھای توده ھا جای دارد و مورد احترام و 
 !         تقدس آنان است

 :نفسی تازه کرده و در ادمھ گفتم
 بویژه مردمی چون ما ایرانی ھا کھ از ھزاران سال پیش بھ باورھائی -

خردگرایانھ و اندیشمندانھ تر از افسانھ ھا و اوھام و خرافات اقوام 
صحرانشین و بیابانگرد سامی پای بند بوده و بنیان جھان را بر اساس خرد 

برابری و مساوات زن و مرد می دانستھ و فرھیختگی و پیشرفت و تمدن و 
این اثر حماسی ایرانیان و پاسدارنده , در شاھنامھ فردوسی توسی! ببینید. ایم

داستان آفرینش جھان بدین , ی زبان و فرھنگ ما در برابر اقوام بیگانھ
  :گونھ آمده است

  کھ یزدان ز ناچیز چیز آفرید
  بدان تا توانائی آرد پدید

  این چھارسر مایھ ی گوھران 
  بر آورده بی رنج و بی روزگار

  یکی آتشی بر شده تابناک
  میان آب و باد از بر تیره خاک
  نخستین کھ آتش بجنبش دمید

  ز گزمیش پس خشکی آمد پدید
  وزان پس ز آرام سردی نمود
  ز سردی ھمان باز تری نمود
  چو این چار گوھر بجای آمدند
  ز بھر سچنجی سرای آمدند

   ساختھگھرھا یک اندر دگر
  ز ھر گونھ گردن بر افراختھ

  پدید آمد این گنبد تیزرو
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  شگفتی نماینده ی نو بنو
  ابر ده و دو ھفت شد کدخدای
  گرفتند ھر یک سزاوار جای

  فلک ھا یک اندر دگر بستھ شد
  بجنبید چون کار پیوستھ شد

  چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
  ١زمین شد بھ کردار روشن چراغ

آبھا بر می دمند و گیاھان شروع بھ رویش و رشد و . ی بالندسپس کوھھا م
  .نمو می نمایند

  ببالید کوه آبھا بر دمید
  سر رستنی سوی باال کشید
  زمین را بلندی نبد جایگاه

  یکی مرکزی تیره بود و سیاه
  ستاره برو بر شگفتی نمود

  بخاک اندرون روشنائی فزود
  ھمی برشد آتش فرود آمد آب

  ین آفتابھمی گشت گرد زم
  گیا رست با چند گونھ درخت

  بزیر اندر آمد سرانشان ز بخت
  ببالد ندارد جز این نیروئی

  نپوید چو پویندگان ھر سوئی
حیواناتی کھ نھ زبان گویا . بھ دنبال آن جانوران و جنبندگان پدیدتر می شوند

از خار و خاشاک سد جوع می کند و بھ تن پروری . دارند و نھ خرد جویا
  .استمشغول 

  و زان پس چو جنبنده آمد پدید
  ھمھ رستنی زیر خویش آورید

  خور و خواب و آرام جوید ھمی
  وزان زندگی کام جوید ھمی
  نھ گویا زبان و نھ جویا خرد
  ز خار و ز خاشاک تن پرورد

  نداند بد و نیک فرجام کار
                                                        

  .١٣٧۶تھران , صفحھ دوم, چاپ دوم, چاپ آفتاب, متن کامل,   شاھنامھ فردوسی- ١
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  نخواھد از او بندگی کردگار
خرد ورز کھ با ھوش و موجودی ھوشمند و . سر انجام بشر پدیدار می شود

  .خرد خود بر حیوان ھای وحشی و دام ھای رام شده و اھلی فرمان میراند 
  چو زین بگذری مردم آمد پدید
  شد این بندھا را سراسر کلید

  سرش راست بر شد چو سرو بلند
  بگفتار خوب و خرد کار بند

  پذیرنده ی ھوش ورای و خرد 
 مر او را دد و دام فرمان برد 

سخنی از بھشت و میوه درخت . کھ خبری از آدم و حوا نیستمی بینیم 
انسان بر روی زمین و با ھوش و . ممنوعھ و غیره نیز بھ میان نمی آید

شیطان و ماری در میانھ نیست تا او یا ! رای و خرد متولد می شود
  .ھمسرش را بفریبد و زمینھ ای فراھم آورد تا بدین گناه از بھشتش برانند

ر اثر حماسی خود از شخصیتی اسطوره ای بھ نام کیومرث د, استاد توس
  :یاد می کند و می گوید

  چنین گفت کایین تخت و کاله
  کیومرث آورد و او بود شاه
  چو آمد بھ برج حمل آفتاب

  جھان گشت با فر و آیین و آب
  بتابید از آن سان ز برج بره 

  کھ گیتی جوان گشت از آن یک سره
  کیومرث شد بر جھان کدخدای

  نخستین بکوه اندرون ساخت جای
  سر بخت و تختش بر آمد بکوه

  ١پلگینھ پوشید خود با گروه
  :پیر زن با دو کف دست صورتش را مالید و گفت

خلقت ,  برای من جلب است بدانم کھ بر اثر بینش و باور ایرانیان کھن-
  !اولین مرد و زن چونھ بوده است

  :لبخندی زدم و گفتم
نھ بھ عنوان نخستین پادشاه و , ر متون زرتشتید,  کیومرث فردوسی-

او در نبرد . کدخدا بلکھ بھ عنوان نخستین مرد روی زمین معرفی شده است
                                                        

  .١٣٧۶تھران , صفحھ ھفت, چاپ دوم, چاپ آفتاب, متن کامل,   شاھنامھ فردوسی- ١
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بدین طریق کھ کیومرث در نبرد با اھریمن . با اھرمن کشتھ می شود
از کجای : اھرمن کھ قصد خوردن او را داشتھ می پرسد. شکست می خورد

: شروع بخوردنت نمایم؟ کیومرث جواب می دھدتو آغاز کنم؟ یعنی از کجا 
. تا مدت زمان بیشتری بھ زیبائی و خوبی دنیا نظر کنم. از پاھایم آغاز کن

تا . از ناحیھ ی سرش آغاز می کند, اما از آنجا کھ اھرمن کج رفتار بوده
دو قطره . آنجا کھ بھ پشت و کیسھ ھای منی و محا اسپرمھایش می رسد

از محل ریختن آن دو قطره ی .  زمین می ریزدمنی از پشتش بر روی
و مشی و مشیانھ کھ ھمان آدم و . دو بوتھ ی ریواس سبز می شود, منی

مشی و . حوای سامی باشند از میان آن دو بوتھ ی ریواس متولد می شوند
مشیانھ کھ خواھر و برادرند با یکدیگر نزدیکی می کنند و از ھمآغوشی 

نمونھ این داستان در .  بھ وجود می آیندآنان دیگر مردمان روی زمین
« است کھ با خواھرش » یما « نخستین آدم . اساطیر ھندی نیز آمده است

یما بھ وسوسھ و اغوای خواھرش مرتکب زنای با . زندگی میکند» یمی 
از این ھمبشتر شدن . محارم می شود و با خواھر خود ھمبستر می گردد

ین بھ نظر می رسد کھ آن میوه ی چن. است کھ آدمیان بوجود می آیند
, ممنوعھ ای کھ داستانھا و روایت اقوام سامی از آن نام برده شده است

ھمان تابوی ھمبستر شدن مشی و مشیانھ یا یما و یمی یا بھ زبان ساده تر 
میوه ای کھ در سرتاسر دوران مادر ساالری . زنای با محارم بوده است

رانھ و ظالمانھ ی مرد ساالری بھ آزاد بوده ولی با ظھور نظام ستمگ
گناھی کھ بھ جرم . صورت میوه ممنوعھ یا گناه ابدی و ازلی در آمده است

یعنی آدم و حوا از بھشت خدای مردساالر , ارتکاب بدان زانی و زانیھ
 .  اخراج می شوند

تبسمی کرد و . چشمانش را با پشت دست مالید. پیرزن دھن دره ای کرد
  :گفت

ازدواج با ! اما بھ عنوان آخرین پرسش امروز! تھ شدی می دانم خس-
محارم تا چھ دوره ای در ایران و محدوده ی اطراف آن معمول و رایج 

  بوده است؟
  :شانھ ھایم را باال انداختم و لبخند زنان جواب دادم

در خارج از مرزھای !  چھ عرض کنم؟ اطالع دقیقی در این مورد ندارم-
یعنی پدر , سارا ھمسر حضرت ابراھیم, اب مقدسبر اساس متون کت, ایران

اما در محدوده ی ! ھمھ ی ادیان و آئین ھای سامی خواھر وی بوده است
ایران نیز بدون گفتگو چون دیگر نقاط جھان ازدواج با محارم در تمام 

اما با ظھور نظام مرد ساالری و . دوران مادر ساالری رایج بوده است
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ولی از . ورت تابو و گناه کبیره در می آیدبھ ص, کمرنگ شدن نقش زنان
ھرنوع امتیازی را در کف ثروتمندان و افراد مرفھ , آنجا کھ نظام طبقاتی

, جامعھ می گذارد و بر ھمھ ی ننگ ھایشان پرده ی ساتری می اندازد
ازدواج با محارم در دربار پاره ای از پادشاھان ایرانی رونق خود را از 

ران یا دختران خود ھ پاره ای از آنان با خواھبھ طوریک! دست نمی دھد
یعنی , گشتاسب پادشاه کیانی, از جملھ. ندو و ھمبستر می شنندازدواج می ک

ھمان کسی کھ زرتشت در دوره ی پادشاھیش ظھور می کند و وی بھ 
« یا در کتاب . ١با خواھر خودش ھوتس ازدواج می کند, آئینش می گرود

م کھ ازدواج با محارم باعث می شود تا بار می خوانی» شایست و ناشایست
کسی کھ : آمده است» مینوی خرد « در کتاب . ٢گناھان آدمی سبک گردد

. ٣مرتکب گناه کبیره شده است, مراسم ازدواج با محارم را بھم بزند
کمبوجیھ پادشاه ھخامنشی با دو تن از خواھرانش بھ نام ھای آتوسا و مروئھ 

 دوم ھخامنشی با خردترین دخترش آتوسا اردشیر. ازدواج کرده است
قباد اول ساسانی با دختر خودش سمبیکھ ازدواج کرده . ازدواج کرده است

سروده ی فخرالدین اسعد گرگانی می , و در منظومھ ی ویس و رامین. است
ازدواج کرده و با وی » ویرو « خوانیم کھ ویس با برادر خودش بھ نام 

ھمانطور کھ گفتم ھم زمان با سپری شدن , با این حال. ھمبستر می شود
دوران مادر ساالری و قوام گرفتن نظام مردساالری ازدواج با محارم در 

, با این وجود. بین توده ھای مردم بھ امری تابو مانند و ناپسند مبدل می شود
وقتی کھ می بیند قوم و ملتی با چنان سابقھ , انسان متاثر و ناراحت می شود

پس از شکست در برابر , گی و تمدنی شکوفا و پر باری درخشان فرھن
کھ با ھدف غارت و چپاول و کشتار , دشمنی غدار و خونریز و اشغالگر

نھ تنھا دو , پای بھ سر زمینش گذاشتھ و با زبان شمشیر حرف می زند
لکھ مبلغ و دستی بھ دامن دین و آئین بدوی و عقب مانده اش می چسبد ب

کھ کھ از فاتحین و منفعت برندگان نیز جلو ا آنجا ت! مروج آن نیز می شود
از حامیان و پاسداران , این ملت! از آنان می ربایدرا می افتد و گوی سبقت 

دین کھن چھ ستمی دیده است؟ نفرت و انزجارش از کجا نشأت می گیرد؟ 
تحت , چرا تن بھ تسلیم می دھد؟ پس از تسلیم و گشودن دروازه ھای شھر

در آئین جدید چھ پدیده و قرار می گیرد؟ و مواد مخدر افیون تاثیر کدامین 

                                                        
  .۶٧ یادگار زریران بند - ١
  .  فصل ھشتم بند یک- ٢
  .بند ھفتم,  فصل سی و شش- ٣
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تا آنجا ی آن می گردد؟ فریفتھ عنصر نوینی می بیند کھ بدین پایھ شیفتھ و 
کھ با دست خود آتش بھ ھستیش می زند؟ در راه چنین آئینی بدوی و 
واپسگر جان می بازد و فرزندانش را بخاطرش قربانی می نماید؟ تحقیر و 

و جنایت مشتی رجالھ ی بیسواد و عاری از فرھنگ را بھ جان می توھین 
خرد و دم بر نمی آورد؟ بھ راستی چرا؟ ملتی کھ دارای تاریخی پیشرفتھ تر 
از اطرافیان و ھمسایگان خود و تجربھ ی ادیانی مترقی تر و تا اندازه ای 

ابانھا زمینی تر و بدور از پاره ای اوھام و خرافات ھای مرسوم و متداول بی
تحت چھ شرایطی تا بدین جایگاه , و صحاری بی آب و علف و سوزان است

سقوط می کند و بھ حضیض ذلت می افتد؟ آئین بیابانگردان شبھ جزیره ی 
عربستان چھ ره آوردی برای این مردم دارد؟ چھ نشانھ ای از ترقی و 
پیشرفت و رستگاری در آن یافت می شود؟ ملتی کھ از آئین و مسلک 

سانی و برابری طلبانھ ی مزدک بامدادان حمایتی بھ عمل نمی آورد و ان
کشتار بی رحمانھ ی مزدکیان بھ دست خسرو کواتان را بھ نظاره می 

مانیگری و حتی سنن و آداب و , مھر پرستی, از زرتشتی گری! ایستد
 شیفتھ ی کدامین ,فرھنگ انسانی دست می شوید و از آنھا فاصلھ می گیرد

بی ! نسانی این آئین می شود؟ دین و آئینی بھ غایت ارتجاعینشانھ ی ا
مجموعھ ای از اوھام و خرافات و ! نھایت  وحشیانھ و ددمنشانھ

توأم با خونریزی و بیرحمی و چپاولگری سرداران بی مایھ و , عوامفریبی
ھای بی فرھنگ عرب کھ بھ اعمالی چون جنایت و غارت و تبھکاری 

آئینی ! آنھا را در ردیف افتخارھای خود می شمارندمی بالند و روزانھ خود 
کھ ضمن دشمنی و عناد سر سختانھ و ددمنشانھ با ھر گونھ آثار فرھنگی و 

بر پایھ ی مشتی ,  و نشانھ ھای انسانی و بشری١تمدن و ترقی و پیشرفت
                                                        

 ساسانیان و ویران شدن آن بدست تازیان تاثیر شدیدی در مردم ایران   تصرف پایتخت- ١
یکی از آثار شوم و بسیار زیانبخش حملھ اعراب بھ ایران محو آثار علمی و ادبی ....کرد 

این مرزو بوم بود  اعراب جاھل کلیھ کتب علمی و ادبی را بعنوان آثار و یادگارھای کفر 
 پس از تسخیر فارس و فتح مدائن و دست یافتن بھ و زندقھ از بین بردند ؛ سعد وقاص

کتابخانھ ھا و منابع فرھنگی ایران از عمر خلیفھ وقت کسب تکلیف نمود و وی نوشت 
کتابھا را در آب بریزید زیرا اکر در آنھا راھنمایی باشد با ھدایت خدا از آنھا بی نیازیم و 

پس از .   برای ما کافی است اگر متضمن گمراھی است وجود آنھا الزم نیست کتاب خدا
وصول این دستور ؛ سعد وقاص و دیگران حاصل صد ھا سال مطالعھ و تحقیق ملل شرق 

ھمان کاری را کھ قبل « و بگفتھ ی استاد ھمایی   . نزدیک را بھ دست آب و آتش سپردند 
 با از اسالم اسکندر با کتابخانھ استخر ؛ و عمروعاص با کتابخانھ اسکندریھ ؛ و ھالکو

تاریخ , مرتضی راوندی. » دارلعلم بغداد کردند ؛ سعد ابی وقاص با کتابخانھ عجم کرد 
  .۵٠صفحھ , جلد دوم, اجتماعی ایران
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اوھام و خرافات عھد عتیق بنیان نھاده شده و منطقی بھ غیر ازکشتار و 
تاریخ ھزار و چھار سد سالھ ی گذشتھ ی ایران . ١نمی داندشکنجھ و خفقان 

 خلفای اهللا و پادشاھان ٢خاطره ای جز کشتار و ویرانی و تباھی, زمین
سعد وقاص و . اسالم پناه در سینھ ی خود بھ ثبت نرسانده است

, شمشیرداران صحرا گرد و بیابانیش آمدند تا زیر پرچم اسالم و بھ نام اهللا
ھستی کشورمان را بتاراج ببرند و از کشوری آباد ویرانھ , یآن خدای آسمان

سپاھیان عرب در , بقول تاریخ نگاری بھ نام دینوری. ای بر جای گذارند
                                                                                                             

  یزید ابن مھلب یکی از سرداران بزرگ اسالم است کھ ھمھ ی تاریخ نویسان مسلمان - ١
 ننگین ترین رویھ ھای این خونریز تبھکار کھ. از او و از  کرد وکار ننگینش  یاد کرده اند

, در سھ شبانھ روز پیاپی, در گرگان, تاریخ  بشر را با شمشیر خونچکان خود نوشتھ است
دوازده ھزار نفر از اسیران ایرانی را  بر سر ناودانھای آسیابھا  سر برید تا گندم آرد کرده 

 بھ بردگی و شش ھزار برده از مردم گرگان گرفت و ھمھ را. ( ...  و نان بپزد و بخورد
بود در برابر یک برده !!!  ) معنویت اسالم ( کھ پیام آور!!  این مرد خدا....  )  فروخت 

یزید ... ؛     ... ی او کھ بدست یک ایرانی کشتھ شده بود یکھزار تن ایرانی را بدار کشید 
ا در حملھ بھ گرگان و سرکوب ایرانیان آزاده و شورش توده ھ) سردار اموی ( ابن مھلب 

یزید ابن مھلب گرگان را چنان غارت کرد کھ ...  ھزار تن از مردم گرگان را کشت ۴٠
... چندان غنائم بر داشتم کھ قطار شتر تا بھ شام رسد « : در نامھ ای بھ خلیفھ اموی نوشت 

 .١۶۵ و ١۶۴صفحھ ھای  , تاریخ تبرستان,  بھاءالدین اسفندیار. » 
 دیگر شورش کردند و از دادن خراج و جزیھ خود  مردم گرگان در زمان عثمان بار-  ٢

در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی نیز مردم گرگان شورش کردند و ... داری کردند 
یزید ابن مھلب با لشکری فراوان بسوی گرگان , عامل خلیفھ را کشتند و چنانکھ گفتھ ایم

مقاومت گرگانیان . نید ھزار تن از مردم گرگان را بقتل رسا۴٠و بقول مورخین , شتافت
پس بھ ... چنان بود کھ سردار عرب سوگند خورد تا با خون گرگانیان آسیاب بگرداند 

, و خون چون روان نمی شد, گرگان در آمد و چھل ھزار تن از مردم گرگان را گردن زد
آب در جوی نھادند و خون با , )برای اینکھ سردار عرب را از کفاره سوگند نجات دھند ( 

بھ آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید ابن مھلب از آن بخورد تا سوگند خویش وفات آن 
پس شش ھزار کودک و زن و مرد جوان اسیر کرد و ھمھ را بھ بردگی ... کرده باشد 

دارھا زدند و پیکر ) دوازده کیلومتر ( و فرمود تا در مسافت دو فرسخ ... فروختند 
عامل خلیفھ عباسی ( سالھا بعد قحطبھ ابن شبیب ... یاویختند کشتگان را بر دو جانب جاده ب

علی میر فطرس مالحظاتی در تاریخ . ( نیز قریب سی ھزار تن از مردم گرگان را کشت) 
فتوح . ١۶۴صفحھ , جلد یکم, تاریخ تبرستان. ٢۵١صفحھ , تاریخ گردیزی: بنقل از. ایران
زین االخبار . ٣٩۴٠صفحھ , د نھمجل, تاریخ طبری. ١٨٩ و ١٨۴صفحھ ھای , البلدان

, جلد دوم,  حبیب السیر٣١١صفحھ , جلد سوم, روضھ الصفا. ١١٢صفحھ , گردیزی
 .١۶٨صفحھ 
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آنقدر از ایرانیان کشتند کھ سراسر دشت از پیکرھایشان , جنگ جلوال
, یا بگفتھ ی تاریخ طبری. از آن رو آن جنگ را جلوال نامیدند. پوشیده شد

ر سوگند یزید بن مھلب کھ آسیاب با خون مردم گرگان بھ چرخد و بھ خاط
ھمھ ی مردم , گندمی را کھ برای پختن نان روزانھ اش الزم است آرد کند

بھ نقل از ! این شھر را از زن و کودک گرفتھ تا پیر و جوان گردن زدند
فرمان حجاج ابن یوسف را بھ ھشتاد , تاریخ نویس دیگری بھ نام مسعودی

! کھ ھمینجا بمانید تا بپوسید,  زندانی زن و مرد عجم ابالغ کردندھزار
حجاج ابن , یزید بن مھلب ھا, ھزار و چھار سد سال است کھ سعد وقاص ھا

یوسف ھا و دیگران در لباس ھای گوناگون و رنگارنگ می آیند و بھ نوبت 
این سر زمین را بھ گورستانی ویران و مخروبھ تبدیل می کنند و خیلی 

! یک دور تسلسل مرتب و تکرار ھای مکرر! احت پی کارشان می روندر
بدون آنکھ کوچکترین تاثیری بر ما بگذارند و بھ چاره اندیشی و درس 

جالب است کھ ھمھ ی جنایت ھا و ویرانگری ھا نیز ! آموزی وادارمان کنند
با نام دین و توسط خلفا و سایھ ھای پر رنگ و کم رنگ خدا بر روی زمین 

روحانیت وابستھ , تا این لحظھ کھ در خدمت شما ھستم!  وقوع می پیونددبھ
بھ دستگاه خلیفھ گری شیعھ آخرین سری از خلفای اهللا ھستند کھ ھمچون 

مطمئنا آخرینشان ! طاعونی آسمانی بر سر ما و این مملکت نازل شده اند
دای پس فردا کھ نتوانستند بھ نحو مطلوب و احسن بھ خ! نیز نخواھند بود

سرمایھ و غارتگران بین المللی خدمت کنند و خون این مردم را آن طوری 
جایشان را بھ خلفا و سایھ ھای , کھ آنھا دوست دارند توی شیشھ کنند

دیگری از ھمین قماش می دھند و با ثروتھائی کھ اندوختھ اند بھ زندگی 
 !    راحت و بدون دغدغھ شان ادامھ می دھند

  : جایش بلند می شد و بطرف یخچال می رفت گفتپیرزن در حالیکھ از
اما بحثی است کھ برای من کامال تازگی !  می دانم کھ خیلی خستھ شده ای-

باور کن تا کنون گوشھ ھائی از سخنان و گفتھ ھای شما را ھم در ! دارد
بنا بر این می خواستم از شما ! جائی نخوانده و از زبان کسی نشنیده ام

, ی کھ من تدارک نھار را می ببینم و چیزی آماده میکنمخواھش کنم تا وقت
کمی ھم بطور فشرده و مختصر در باره خدایان زمینی و دیده و شنیده 

البتھ اگر اشکالی نداشتھ و حوصلھ ای برایت مانده ! ھایت برایم بگوئی
  !باشد

  :شانھ ھایم را باال انداختم و با لحنی شوخی آمیز گفتم. لبخندی زدم
این حرفھا برای بیشتر ھموطنانم نیز کھ کلی کتاب و !  ندارید تقصیری-

! سند و مدرک و شواھد زنده و حقیقی در دسترسشان ھست تازگی دارد
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اگر ھم بنا بھ ! چون بھ آن ھمھ سند و مدرک مراجعھ نکرده و نمی کنند
تالش می کنند فورا خوانده ھا و شنیده ھایشان را از یاد , دلیلی مراجعھ کنند

ند و بدست فراموشی بسپارند تا خطری دامنگیرشان نشود و بھ عذاب ببر
  !الھی گرفتار نیایند

نفس عمیقی کشیدم و با . کش و قوسی بھ بدنم دادم. از روی صندلی بلند شدم
  !تبسم گفتم

زحمت , اگر تا من سری بھ دستشوئی می زنم و بر می گردم!  بگذریم-
  !بھ دیده منت دارم, ت کنیدبکشید و فنجانی قھوه داغ و مطبوع مرحم

  :پیر زن خنده کنان گفت
مطمئن باش پیش از آنکھ بکارت برسی و بھ آشپزخانھ !  برو برو-

 !  قھوه ی مورد تقاضایت روی میز باشد, برگردی
فنجان قھوه روی میز و رایحھ ی , زمانیکھ بر گشتم! درست گفتھ بود

. ف را پر کرده بودمطبوع و دلپذیر قھوه فضای آشپزخانھ و محیط اطرا
. فنجان قھوه را زیر دماغم گرفتم. تشکر کردم و روی صندلیم نشستم
احساسی مطبوع و خوشآیند سراسر ! چشمانم را بستم و نفسی عمیق کشیدم

چشمانم را . لحطھ ای چند در ھمان حالت ماندم! وجودم را فرا گرفت
  :ادم و گفتمفنجان را توی نعلبکی قرار د. قلپی قھوه سر کشیدم. گشودم

باید سفری بھ سرزمین ھندوستان ,  برای مشاھده و آشنائی با تنوع خدایان-
بھ جرأت ! بیگمان سفری مھیج و جالب و دلپذیر خواھد بود! داشتھ باشید

در آن سرزمین کھ بھ درستی و بھ حق سرزمین عجایبش , می توانم بگویم
از آغاز تمدن و شھر نشینی با انواع و اقسام خدایان و ادیانی کھ , نامیده اند

از توتم پرستی و بت پرستی . آشنا خواھید شد, بشر تا کنون پدیدار شده اند
ھای آغازین و ابتدائی گرفتھ تا مسیحیت و بودائیسم و اسالم و دیگر فرقھ 
ھائی کھ در قرنھا و سالھای اخیر پا بھ منصھ ی ظھور گذاشتھ و برای خود 

 اما از میان ھمھ ی ادیان و مذاھب رنگارنگی !پیروانی دست و پا نموده اند
ھندوئیسم از , کھ در این سرزمین پھناور و پر جمعیت جھان وجود دارد

  !قدرت و قدمتی بیشتر بر خوردار است
پیرزن . قھوه ام را آرام آرام و جرعھ جرعھ نوشیدم. سخنم را قطع کردم

بیصبرانھ منتظر کامال معلوم بود کھ . دست از کار کشید و بھ طرفم برگشت
. فنجان خالی را سر جایش گذاشتم. است تا ادامھ ی حرفھایم را بشنود

. سرم را بر روی شانھ چرخاندم. اطراف دھانم را با پشت دست پاک کردم
  :لبخندی زدم و در ادامھ گفتم
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از زمانھای بس ,  مردمی کھ در شبھ جزیره ھندوستان زندگی می کنند-
ر شرک و بت پرستی بھ خدای آسمانی جھان نیز در کنا, دور و دراز گذشتھ

آنان از ھمان زمانھای کھن و باستانی این خدا را ! معتقد و پای بند بودند
! ابدی و جاودانیست. یعنی خدائی کھ قائم بھ ذات است! برھما می نامیدند

مراسم عبادیشان را در فضای باز ! ھندوھا در آغاز بت و بتخانھ ای نداشتند
جائی کھ ھمھ ی اجرام آسمانی از قبیل ! ن آبی انجام می دادندو زیر آسما

خورشید و ماه و ستارگان و قدرت جاودانی و ازلی برھما شاھد و ناظر 
در دورنھای بعد بھ بتخانھ سازی و ساختن بت ھای ! اعمالشان بودند

الھھ , گوناگون و بی شمار روی آوردند و خدایان و الھھ ھای دیگری مانند
مار کبرا و غیره را بھ مجموعھ ی خدایانش , الھھ ی مادر, ی زمین
سھ خدای بزرگ و , از میان ھمھ خدایان مکتب و مذھب ھندو! افزودند

خدای ( شیوا , )خدای ایجاد کننده و آفریننده ( قدرتمند با نامھای برھما 
از جایگاه و ) خدای نگھدارنده و حفظ کننده ( و ویشنو ) مرگ و فانی کننده 

در سراسر جھان و در معابد عظیم و با ! ار ویژه ای بر خوردارنداعتب
خدائی . مجسمھ ھای فراوان و زیبائی از شیوا را می بینیم, شکوه ھندوستان

این رقص بیانگر نقش ! با چھار دست و معموال در حال رقص و پایکوبی
خدای , ویشنو. شیوا در ایجاد و انھدام پدیده ھا و عناصر حیات است

رنده نیز دارای جلوه ھا و نمادھای دھگانھ ایست کھ در طول تاریخ نگھدا
: این نمادھای دھگانھ عبارتند از. مورد احترام و پرستش ھندوھا بوده است

نیمھ آدم و , رامای تبر بھ دست, گراز یا خوک وحشی, ماھی, الک پشت
ندو آئین ھ, عالوه بر این. بودا و کلکی, کریشنا, راما, کوتولھ, نیمھ شیر

شاید بھ این دلیل کھ در طول تاریخ ! فرقھ ھا و گروھھای بیشماری دارد
. توانستھ ھر دین و آئین را در خودش حل کند و بھ پیکره ی خودش بیافزاید

جالب توجھ است کھ پیروان و ھواداران ھمھ ی این فرقھ و گروھھا در 
ر خالف ب. کنار یکدیگر و در کمال برادری و صلح و صفا زندگی می کنند

سبط ھای دوازده گانھ ی یھود یا فرقھ ھای متعدد و رنگارنگ اسالمی کھ 
خون یکدیگر را مباح می دانند و در طول تاریخ ھزاران ھزار از 

پر ! گروھھای رقیب را از دم شمشیر گذرانده و بھ خاک ھالک انداختھ اند
  !جمعیت ترین فرقھ ھای ھندو طرفداران شیوا و ویشنو ھستند

الب توجھ داستان در اینجاست کھ پاره ای از شیوا پرستان آلت قسمت ج
  !تناسلی این خدا شیوا را نیز مى پرستند و آن را نیایش می کنند
با چشمانی ! پیر زن با سرعتی عجیب و باور نکردی بھ طرفم بر گشت

  :متعجب بھ چھره ام نگاه کرد و با صدائی جیغ مانند پرسید
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  !ور نمی کنم چی؟ آلت تناسلی شیوا؟ با-
  :با صدائی بلند خندیدم و در جوابش گفتم

  مگر چھ عیبی دارد؟!  چرا باور نمی کنیذ-
  ... آخر؟ -
چھ میشود کرد؟ اتفاقا قسمت جالب و ! می پرستند دیگھ.  اول و آخر ندارد-

این , شیوا پرستان! پرستش آلت تناسلی انسان! مھیج داستان ما ھمین جاست
در . مى نامند) Linga(دام جنسی مرد را لینگا آلت تناسلی یا سمبل ان

معابد و مجسمھ ھاى فراوان و گوناگونی از , سراسر شبھ قاره ی ھندوستان
معابدی خیال انگیز و با عظمت کھ با دقت و مھارتی . لینگا وجود دارد

خاص ساختھ و پرداختھ شده و در طول سال مشتاقان و دوستداران فراوانی 
با فضاھائی مملو و آکنده از بوی کندر و ! ی کشانندرا بھ سوی خودشان م

ادویھ ھا و عطرھائی . انواع و اقسام ادویھ ھا و عطرھای خوش بو و معطر
کھ در سر زمین عجایب و شرایط آب و ھوائی ھندوستان رشد و پرورش 

با این ھدف اولیھ و مقدس کھ معابد خدایان و محل سکونت و . می یابند
  !  خوش بو و عطر آگین نماینداستراحت خدایان را 

سرش را تکان داد و ! پیر زن ھنوز ھم در بھت و حیرت بھ سر می برد
  :ناباورانھ پرسید

 تو از نزدیک و با چشمان خودت چنین معابد و مجسمھ ھائی را دیده ای؟ -
  !پرستش آلت تناسلی مرد! عجیب است

و در جوابش با ھر دو کف دست ھایم بر روی میز زدم . قاه قاه خندیدم
  :گفتم

   چرا باید بھ شما دروغ بگویم؟ فکر می کنید چیزی نصیبم می شود؟-
  :سرش را بھ زیر انداخت و شرمگینانھ گفت, پیرزن

... میدانی؟ . قصد جسارت و توھین بھ شما را نداشتم.  معذرت می خواھم-
درک و ھضم چیزھائی کھ می شنوم تا اندازه , بدون تعارف و رو در واسی

میدانی؟ مثل داستانھای ھزار و یک ! مشکل و ثقیل بھ نظر میرسدبرایم ای 
  ! شایدم فیلمھای کارتون کودکان. یا قصھ ھای مارکوپولو! شب

  :   دستھایم را بھ ھم کوبیدم و گفتم
یک واقعیت عینی ,  چرا باید شبیھ فیلمھای کارتون باشد؟ آلت تناسلی انسان-

ی و قابل توجھ نیز در تولید و مثل نقشی اساس! و قابل درک و لمس است
چرا باید پرستش ! بشر و ادامھ حیات و زندگی وی بر روی کره زمین دارد

و تقدسش از سوی گروه یا دستھ ای بھ فیلم ھای کارتون یا قصھ ھای 
واقعی و تعجب برانگیز بھ  مارکوپولو و دیگران تشبیھ بشود؟ چرا باید غیر
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یعنی , ھ ھای تورات و انجیل و قرآننظر برسد؟ در حالیکھ آیات و قص
بھ قصھ ھای بیشتر , کتابھای بھ اصطالح آسمانی و سخنان پروردگار عالم

! تخیلی و فیلم ھای کارتونی نزدیکترند تا پرستش آلت تناسلی انسان
داستانھای کتاب مقدس و معجزه ھا و کراماتی کھ بھ پیامبران و رسوالن 

ھ یاد فیلمھای کارتون و داستانھای والت شما را ب, خدا نسبت داده می شوند
  ت و تعجب تان را بر نمی انگیزند؟دیسنی نمی اندازند؟ حیر

   مثال؟-
یا حضور , بھ نظر من داستان سخن گفتن سلیمان با مرغان یا مورچھ ھا -

گروھی از موجودات ناشناختھ و غیر مرئی ای بھ نام جن در کنار سپاھیان 
 درتنھا . ون شبیھ اند تا داستان پرستش لینگابیشتر بھ فیلمھای کارت, وی

 فیلمھای کتابھای کودکان یا داستانھای حکمت آموزی چون کلیلھ و دمنھ و
 گربھ و گنجشگ موشھا و سگ وشاھد گفتگو و صحبت ,  و غیرهکارتونی

بدون آنکھ صحبتی از معجزه و ! ھستیم با قھرمان داستان و میمون و غیره 
 در این فیلمھاست کھ جانوران ریز و درشت بھ !حکمت پروردگاری باشد

از ! غذا می پزند! برایش لباس می دوزند! می شتابندیاری قھرمان داستان 
 و او را از خطرھای اطراف! وی پرستاری می کنند و تیمارش می نمایند

ھای ب ادر کتاب مقدس و سایر کت! و اال آخر!  آگاه می نمایندشپیرامون
شما چطور باور می کنید کھ ! وع داستانھا فراوان استآسمانی نیز از این ن

عیسی کبوتری را از گل بسازد و بھ پروازش در آورد؟ یا ابراھیم بھ آتش 
فکنده شود و زنده و سالم بیرون آید؟ داستانی کھ دورغین و ساختگی 

آمده مشخص و بودنش چون سایر مواردی کھ در کتاب ھای آسمانی 
وندگار از کم حافظگی و خطای گفتار خدانی عالوه بر آن نشا! گویاست

در فاصلھ ی فاکس و تلکس , چرا کھ پرودگار عالم! می باشدجھان نیز 
کردن مطالب جھان شمول تورات تا ارسال مستقیم و غیر مستقیم کاملترین 

نھ تنھا نام قھرمانان , علمی و اقتصادی خود یعنی قرآن, فرھنگی, اثر ادبی
بلکھ بھ دو پیامبر , کند و از خاطر مبارک می بردداستانش را فراموش می 

نمی ! اوالعزم و برگزیده اش نیز آدرس و نشانی عوضی و غلط می دھد
  دانم متوجھ منظورم می شوید یا نھ؟ 

اگر ھم باشم از آنچھ در ! زیاد با داشتانھای کتاب مقدس آشنا نیستم!  نھ-
  !قرآن و دیگر کتابھا آمده بی خبرم

تش افکندن ابراھیم یعنی پدر و بنیان گذار ادیان توحیدی را می داستان بھ آ -
این داستان کھ در نوع خود بی نظیر و از قصھ ھای ژول ورن و ! گویم

در تورات بھ سھ تن , والت دیسنی نیز مھیج تر و ھیجان بر انگیز تر است
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 نسبت دادهیکی از پیامبران بنی اسرائیل , از یاران و ھم کیشان دانیال نبی
بخت النصر یا بھ آنان از اسرای اسرائیلی بابل بوده و بھ فرمان ! می شود

بھ شعلھ ھای سوزنده و ملتھب آتش نصر پادشاه بابل  گفتھ ی تورات نبوکد
در حالیکھ ھمین داستان در قرآن و در سرزمین . ١سپرده می شوند

عربستان بھ حضرت ابراھیم یعنی پدر و بنیان گذار ادیان و مکتب ھای 
اگر ھمین داستان را برای مسلمانی بخوانید و ! توحیدی نسبت داده می شود

بدون , دلیل حواس پرتی و اشتباه لپی پروردگار عالمیان را جویا شوید
درنگ و ذره ای تفکر جواب خواھد داد کھ کتابھای آسمانی تورات و انجیل 

قرآن پس واقعیت ھمانست کھ در . مورد تحریف و دستبرد قرار گرفتھ اند
نمی اندیشد و نمی خواھد بپذیرد , چنین سبک مغز گمراه شده ای! آمده است

حکایت از حواس پرتی و کم حافظگی گوینده و , کھ اشتباھی این چنانی
جریان معروف داستانی در ردیف ,  دیگر سخنبھ. دروغ بودن داستان دارد

ال وا! نھ چیز دیگری. خسن و خسین ھر سھ دختران مغاویھ بودند است

                                                        
  آنگاه نبوکد نصر از خشم مملو گردید و ھیئت چھره اش بر َشدَرک و میَشک و َعبد - ١

و * عادتش بنابندمتغیر گشت و متکلم شده فرمود تا تون را ھفت چندان زیاده تر از َنُغو 
بقویترین شجاعان لشکر خود فرمود تا شدرک و میشک و عبد نغو را ببندند و در تون آتش 

پس این اشخاص را در رداھا و جبھ ھا و عمامھ ھا و سائر لباسھای * ملتھب بیندازند
و چونکھ فرمان پادشاه سخت بود و تون * ایشان بستند و در میان تون آتش ملتھب افکندند

ایت تابیده شده شعلھ ی آتش آن کسان را کھ شدرک و میشک و عبد نغو را برداشتھ بی تھ
و این سھ مرد یعنی شدرک و میشک و عبد نغو در میان تون آتش ملتھب * بودند کشت
آنگاه نبوکد نصر پادشاه در حیرت افتاد و بزودی ھر چھ تمامتر برخاست و * بستھ افتادند

ایشان * یا سھ شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیممشیران خود را خطاب کرده گفت آ
او در جواب گفت اینک من چھار * در جواب پادشاه عرض کردند صحیح است ای پادشاه

مرد می بینم کھ گشاده در میان آتش می خرامند و ضرری بھ ایشان نرسیده است و منظر 
 نزدیک آمد و پس نبوکد نصر بدھنھ ی تون آتش ملتھب* چھارمین شبیھ پسر خداست

خطاب کرده گفت ای شدرک و میشک و عبد نغو ای بندگان خدایتعالی بیرون شوید و 
و امراء و روساء و * بیائید پس شدرک و میشک و عبد نغو از میان آتش بیرون آمدند

والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدند کھ آتش ببدنھای ایشان اثری نکرده و 
شان نسوختھ و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده بلکھ بوی آتش بایشان نرسیده موئی از سر ای

آنگاه نبوکد نصر متکلم شده گفت متبارک باد خدای شدرک و میشک و عبد نغو کھ * است
فرشتھ ی خود را فرستاد و بندگان خویش را کھ بر او توکل داشتند و بفرمان پادشاه 

مودند تا خدای دیگری سوای خدای خویش را مخالفت ورزیدند و بدنھای خود را تسلیم ن
  *عباد و سجده ننمایند رھائی داده است

  .  آیھ ھای نوزده تا بیست و ھشت, باب سوم, کتاب دانیال نبی, کتاب مقدس
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جابجائی دو اسم آنھم در یک داستان کوچکترین سود و بھره ای برای کس 
  یا کسانی ندارد تا دست بھ تحریف و دستبرد بزنند؟ 

از . از چشمان نگران و متوحش پیرزن خواندم کھ تن صدایم باال رفتھ است
لیوانی آب خنک نوشیدم و در . رف یخچال رفتمطم و بھ جایم بلند شد

  : می نشستم با صدائی آھستھ و آرام گفتمحالیکھ سر جایم
  ! معذرت می خواھم-

  :پیر زن لبخندی زد و با مھربانی گفت
شاید ھم ! این یک امر طبیعیست! خودت را ناراحت نکن!  اشکالی ندارد-

  !تقصیر از من است
رد کرده بود پیر زن پیازی را کھ خ. رار شدچند لحظھ ای سکوت بر ق

وغن گیاھی بھ آن افزود و دیگ را روی مقداری ر. درون دیگ ریخت
  :کلید اجاق را چرخاند و گفت. اجاق گذاشت

شاید ھم .  می توانیم ادامھ بحث را بھ زمان و وقت دیگری موکول کنیم-
  !بھترباشد کھ از آن بھ طور کلی صرف نظر کنیم

  :سری جنباندم و با لحنی آرام جواب دادم
متاسفانھ ! باال رفتن صدای من نداردربطی بھ ,  ادامھ یا عدم ادامھ ی بحث-

سالھای سیاه و ! یادگار دوران زندان و سالھای مھاجرت است, این عادت بد
شومی کھ در ھر ثانیھ اش مجبور بودم جامی شرنگ سر بکشم و تلخی 

  .         توانفرسایش را با تک تک سلولھای بدنم تحمل نمایم
   با یک فنجان قھوه موافقی؟-

با عالمت سر موافقتم را اعالم ! ھمراه با لبخند پیر زن بودپرسش آرام و 
آنرا . فنجانم را آبی زدم. شیر دستشوئی را گشودم. از جایم بلند شدم. نمودم

بر سر جایم بر گشتم و . روی میز آشپزخانھ و کنار دست پیر زن گذاشتم
سرم را میان دستانم گرفتم و پلکھایم را روی ھم . روی صندلی نشستم

بوی قھوه کھ زیر . تا احساس رایحھ ی قھوه بھ ھمان حالت ماندم. شتمگذا
خودم را با از پیرزن تشکر کردم و . دماغم خورد چشمانم را گشودم

  :سپس با صدائی آرام پرسیدم. دمنمونوشیدن قھوه سر گرم 
   می خواھید بقیھ ی داستان را بشنوید یا نھ؟-

شعلھ . درب دیگ را گذاشت, پیرزن کھ مواد الزم را در دیگ ریختھ بود
  :زیر آن را کم کرد و گفت

تعجب , میخواستم بپرسم کھ بھ عقیده ی شما,  پیش از شنیدن بقیھ ی داستان-
کردن دیگران از شنیدن یا دیدن چیزھای تازه  اشکالی دارد؟ یعنی شما 

  معقدید کھ انسانھا حق ندارند شگفت زده و متعجب بشوند؟
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  :پس در جواب گفتمس. با صدای بلند خندیدم
 چھ شد کھ بھ چنین نتیجھ ای رسیدید؟ من چنین حرفی زدم؟ چطوری بھ -

چندین و چند , چنین استنباطی دست پیدا کردید؟ من در باره ی ھندوستان
جمع عجیب است و , عجایب. بار اصطالح سرزمین عجایب را بکار بردم

من در آن ! دعجیب بھ معنی آنست کھ تعجب و حیرت بیننده را بر انگیز
با پدیده ھای شگفت انگیز فراوانی روبرو , سر زمین اسرار آمیز و شگفت

در ھر گامی کھ . از خود بیخود شدم. بارھا و بارھا گیج و منگ شدم. شدم
دلم میخواست تا پایان عمر ! بر می داشتم بر تعجب و حیرتم افزوده می شد

و سیاحت و مشاھده ی در آن سرزمین بمانم و تمام لحظھ ھایم را در سیر 
پس ھمچو !  بگذرانمشمعابد و تمپل ھای شگفت انگیز و خدایان گوناگون

من انسانی نمی تواند مخالف و در ضدیت با متعجب شدن دیگران و شگفت 
از آنجا کھ ما شگفتی ! ناراحتی من از جای دیگریست. زدگی انسانھا باشد

رشتھ ھای !  نمی بینیمھا و مسائل خرافی و اوھام بر انگیز اطرافمان را
مرئی و نامرئی خرافھ ھائی را کھ بر دست و پایمان پیچیده و بیچاره مان 

در جھت شناخت و رفع زمینھ ھای ! کرده نمی بینیم و احساس نمی کنیم
اما با شنیدن و خواندن مطلبی در ! جھل و نادانی خودمان گام بر نمی داریم

الش می کنیم تا خود را متعجب باره ی فرھنگ و سنن دیگر ملتھای جھان ت
در حالیکھ خودمان بھ خرافھ ھا و مزخرفاتی پای ! و شگفت زده نشان بدھیم

! عقب مانده تر و خنده دارترند, بند و معتقدیم کھ بھ مراتب ارتجاعی تر
از باورھا و معتقدات انسانھای اولیھ و , پاره ای از اعتقادات و باورھای ما

در ھمین شھرھای بزرگ !  و عقب مانده ترستغار نشین نیز ارتجاعی تر
و در زیر تابش چراغھای نئون و جلوی دوربین ھای پیشرفتھ ی تلویزیون 

حرکتھائی انجام می گیرد و ادعاھائی بر , ھا و میکروفونھای رادیوھا
زبانھای سیاستمداران و افراد تحصیل کرده و مدعی روشنفکری و مترقی 

ریقائی و ساکنین جزایر اندونزی و ماالیا رانده می شود کھ وحشی ھای اف
داستانھای مذھبی و عقیدتی مان از داستانھای ! را نیز بھ خنده وامیدارند

ازکارتونھای ! تخیلی و کودکانھ ی ژول ورن و والت دیسنی کھ سھلست
بی محتوا و خنده داری کھ با تنھا ھدف ثروت اندوزی و کودن , مضحک

! اینھا را نمی بینیم! وند نیز خنده دارترندبار آوردن کودکان ساختھ می ش
اما از حماقت ھائی در ھمین ردیف کھ توسط ! متوجھ شان نمی شویم

حیران می ! شاخ در می آوریم! دیگران سر می زند متعجب می شویم
بسیارند کسانی کھ فرزندان دلبند , در سر زمین من ایران. مثالی بزنم! شویم

خاک قبر فالن امام و امام ,  خاک گورستان,خود را با آب مرده شور خانھ
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غلط و چرک , ادرار فالن سید و از ھمھ فاجعھ بارتر, ١زاده و سید بزرگوار
و آب دھن سید یا مالئی شپشو و مسلول و گنده دھن مداوا و درمان می 

تپالھ ی این حیوان را , ھمین مردم وقتی می شوند کھ گاو پرستان! کنند
چنان متعجب می شود و چھره , وی خود می مالندبعنوان تبرک بھ سر و ر

با چھ زبانی باید بھ این ملت فھماند و ! در ھم می کشد کھ نگو و نپرس
حالی کرد کھ تپالھ ی آن حیوان سودمند و بی آزار کھ از صبح  تاریخ تا 

بھ مرتب از , کنون یار و مددکار و روزی دھنده ی بی آزار نوع بشر بوده
از آب دھان گندیده و متعفن آن سید و اوالد پیغمبر , نمادرار کھ چھ عرض ک

کھ از چرک و خون ابناء بشر تغذیھ کرده و می کند نیز تمیزتر و بی ضرر 
باال رفتن تن صدای من از این مسئلھ نشأت ! ترست؟ ناراحتی من از اینست

  !می گیرد
 مردم ما نیز دست کمی از! با این استدالل سد در سد موافقم!  حق با توست-

با ھمھ ی پیشرفتی کھ از نظر صنعتی و اقتصادی نصیبمان . شما نداریم
بھ نوعی دیگر با ھمین خرافھ ھا و اوھام ھای آئینی و مذھبی , شده است

دلیلش نیز نھ جان سختی و مقاومت سر سختلنھ ی ! دست بھ گریبانیم
کھ قبول کن ! باورھای مذھبی بلکھ تسلیم پذیری و کوتاه آمدن مردم است

توده ی مردم خواھان و طرفدار چنین فرھنگ و تفکری ھستند و با 
پایمردی و ھواداری خود بستر رشد و تداوم خرافھ پرستی و سئواستفاده ی 

درست است کھ ما ! جماعتی عوام فریب و آخرت فروش را فراھم می کنند

                                                        
شفای ھر ) ع (   در احادیث معتبره بسیار وارد شده است در خاک قبر امام حسین - ١

منقول ) ع ( گر از حضرت صادق در حدیث دی. دردی ھست و آن است دوای بزرگ
البتھ شفا یابد مگر آنکھ , ھر کھ را علتی حادث شود بھ تربت آن حضرت مداوا کند: است

تربت آن حضرت شفا می بخشد از ھر دردی و : در حدیث دیگر فرمود. علت مرگ باشد
کام فرزندان خود را بھ تربت آن : در حدیث دیگر فرمود. امان می دھد از ھر ترسی

تربت شفا را : در روایت معتبر دیگر فرمود. ... ت بردارید کھ امان می دھد از بالھاحضر
ھیچ چیز مصل آن : و فرمود. تا یک فرسخ و ثلث فرسخ از اطراف قبر می توان برداشت

مگر دعا و چیزی کھ برکت آن را کم می کند در جاھای نامناسب , نیست در شفا بخشیدن
اما کسی کھ یقین داند کھ شفاست ھر , ست کھ می خوردگذاشتن و کم اعتقادی آن کس ا

در روایت دیگر . ... البتھ او را بھ دوای دیگر احتیاج نمی باشد, وقت کھ معالجھ کند بھ آن
در وقتی کھ تربت را بخوری اول ببوس و بر ھر دو دیده بگذار و زیاده از یک : فرمود

حلیة . ت و خون ما را خورده استنخود مخور کھ ھر کھ زیاده بخورد چنان است کھ گوش
فوائد تربت در , مدوازدھفصل , نھمباب ,  باقر مجلسیعالم ربانی عالمھ محمد, المتقین

  .١٣٧٣  انتشارات گلی .٢٢۵ و ٢٢۴, ٢٢٣ھای  صفحھ , حضرت امام حسین
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جنایت ھای ضد بشری و اعمال غیر انسانی دوران انگیزاسیون کلیساھای 
درست است کھ پای مجسمھ ھای گالیلھ و برونو , لیک را تقبیح می کنیمکاتو

اما بھ مجرد آنکھ فرصتی بدست بیاوریم بھ ندای , و دیگران گل می نھیم
اصحاب کلیسا و دین مداران دروغین یا راستین لبیک می گوئیم و بھ نام 

کھ بھ , مسیح و روح القدس دست جنایت ھا و تبھکاری ھائی می زنینم
, جنگ ھای افغانستان! اتب از ویرانگری ھای پیشین دھشت آورترستمر

با چھ بھانھ و چھ نامی بھ راه افتاده اند؟ ! عراق و لبنان را در نظر بگیر
دنیای پیشرفتھ و صنعتی مسحیت در ! نوعی دیگر از جنگ ھای صلیبی

بھ اتکاء و پشتیبانی چھ ! مقابل کشورھای فقیر و در حال توسعھ ی مسلمان
سانی؟ ھمان مسیحیانی کھ وقیحانھ دم از صلح طلبی و انسان دوستی مسیح ک

  ! می زنند
بھ ھر . بیچاره ھا از ھر طرف محاصره شده اند.  مردم چاره ای ندارند-

خود را در چنبره ای تو در تو و , سوی کھ نگاه می کنند و روی می آورند
ز از این اوضاع سیاستمداران و روشنفکران جامعھ نی! ھزار ال می بینند

آشفتھ و خر تو خر بھره و سود می جویند و بھشت دنیوی خودشان را بر 
جھنم توده ھای بی چیز و زحمت کش جوامع بشری بنا می کنند و کیف 

  !        شان را می کنند
با بحث ھای حاشیھ ای و فرعی اما آموزنده و !  بروید سر اصل داستان-

  !رامون آن بھ دور افتادیممفید از پرستش لینگا و مسائل پی
حیدرآباد و غیره با لینگا آشنا , گجرات, بنارس, در شھرھای دھلی!   بلھ-

جالب تر از لینگا و معابد . شدم و معابد مقدس اندام جنسی مردانھ را دیدم
  !و معابد متعلق بھ آن است ) Yogi( مشاھده ی یونی , آن

  :پیرزن با چشمانی گشاده و لبی پر لبخند پرسید
   یعنی چی؟ این ھم یک نوع خدا و معبود ھندوھاست؟-
  ! آره و نھ-
  آره و نھ یعنی چھ؟!  درک نمی کنم-
نھ از این جھت کھ تنھا پای ھندوھا !  آره بھ معنی آره و جواب مثبت است-

زیرا یونی یا ! و جماعتی از مردم شبھ جزیره ی ھندوستان در میان نیست
ھ و استادانھ مرزھای ھندوستان و مناطق زیرکان, نماد آلت تناسلی زنانھ

  !ھمجوارش را در نوردیده و بھ نوعی جھانی شده است
در حالیکھ چشم در . با گامھای آھستھ بھ میز آشپزخانھ نزدیک شد, پیر زن

  :بر روی صندلی نشست و گفت, چشمھایم دوختھ بود و پلک بر ھم نمی زد
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! زی بر زبان می آوری سخن ھائی معما گونھ و بیش از حد تعجب انگی-
  توقع ھم داری کھ من بیچاره شاخ در نیاورم و چیزی نگویم؟

توضیح دادم کھ باال رفتن تن صدای من کوچکترین ,  اگر اشتباه نکنم-
برای اینکھ خاطر جمع تان کرده ! رابطھ ای با تعجب یا حیرت شما نداشت

 پیشرفتھایش جھانی کھ در آن زندگی می کنیم ھمھ ی, باید عرض کنم, باشم
, را مدیون و مرھون کسانیست کھ با دیدن ھا و شنیدن ھا بھ حیرت افتاده

نھ جمعت و مردمانی کھ ! شک کرده و بھ کاوش و تفحص روی آورده اند
  !کره خر آمده و االغ رفتھ اند

  :پیرزن خودش را جمع و جور کرد و با صدای آرامی گفت
باید چند ھزار !  ھم نیستیداھل شوخی و مزاح,  این طور کھ معلوم است-

  بار از شما معذرت بخواھم؟ 
چرا باید عذر خواھی کنید؟ تنھا خواھشی !  معذرت خواھی الزم نیست- 

تا قبل از رسیدن بھ پایان داستان و اطالع از ! کھ از شما دارم این است
بویژه ادیان ابراھیمی و یکتاپرستی از , در سایر ادیان, تاثیرھای این مذھب

  !ز تعجب و شگفتی و باز کردن مبحثی تازه خود داری بفرمائیدابرا
  !  قبول-

. با اشاره ی دست نشان داد کھ زیپ دھان را کشیده و حرفی نخواھد زد
  :لبخندی زدم و در ادامھ گفتم

یک شکل سھ گوش و مثلثی گل ! سمبلی از آلت تناسلی زنانھ است,  یونی-
وشھ ی تیز و در پاره ای موارد یا یک شکل زیبای بادامی با دو گ! گونھ

پیکره ی زیبا و صیقلی شده ای از یک نیلوفر آبی خوشگل و دوست 
یعنی پیش از فروپاشی کمون ھای اولیھ و , ھزاران سال پیش! داشتنی

استقرار و تسلط ھمھ جانبھ ی نظام ظالمانھ و مستبدانھ ی پدرساالری  و 
پرستش و تقدس لینگائیست ھا قبل از آنکھ آلت تناسلی مردانھ ی شیوا مورد 

! این نماد گل گونھ بیشتر مورد ستایش پرستشگران بوده است, قرار گیرد
بھ , چرا کھ مادر عالوه بر داشتن اقتدار و حاکمیت در خانواده و عشیره

! عنوان تنھا نماد زایش و استمرار زندگی بر روی زمین نیز شناختھ می شد
ناگفتھ . د سمبلی سھ گوش و گل گونھ بودو نماد این الھھ ی مقتدر و قدرتمن

نگذارم کھ دو الھھ ی ھندوان یعنی دورگا و کالی نیز تجسمی ھستند از 
یعنی ھمان نماد آلت تناسلی ! قدرت و نیروی مرگ و زایش در بطن پونی

, با قدرت گرفتن نظام مرد ساالر و تقدس یافتن نماد تناسلی مردانھ! زنانھ
 Tantrism راھش را بطرف, آلت تناسلی زنانھیعنی پرستش , این اعتقاد

پیروان و مریدان این فرقھ معتقدند کھ ھیچ مردی نمی تواند ! ھموار نمود
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بدون یگانگی عاطفی و جنسی و مددگیری از انرژی واال و ارزشمند زن بھ 
آناھیتا الھھ ی آب و زایش , در آئین زرتشتی! روحانیت کامل و مطلق برسد

 دانش Tantric Buddhismمذھب بودیسم تنتریک . تو نگاھبان زنان اس
مذھبی و تعالیم اعتقادی و آئینی خود را بھ این شیوه تبلیغ می کند کھ بودائی 

تاثیر ژرف و عمیق عقاید .  بودن در اندام جنسی زن یعنی یونی نھفتھ است
تانتریسم ھا تا بدان پایھ و مرتبھ رسید و گسترش یافت کھ زن ستیزان 

پیروان ادیان ابراھیمی و توحیدی نیز کھ بنا بھ دالیل اجتماعی و مذھبی و 
اقتصادی ویژه ی بیابانگردان بدوی و چادر نشین صحاری سوزان و بی 
آب و علف سینا و شبھ جزیره ی عربستان کوچکترین ارزشی برای زن 

مجبور بھ حفظ و نگھداری پاره ای از جنبھ ھای اعتقادی این , قائل نبودند
 در عرفان یھودیت Shkina شکینا : برای مثال.  سنت ھایشان شدندآئین در

یا نقش مریم مجدلیھ در میان پیروان . نمونھ ایست از روح زنانھ ی خدا
مسیحیان مریم مجدلیھ را خردمندترینع آگاه ترین و ! عیسی مسیح

   ! پیگیرترین پیرو و شاگرد عیسی مسیح دانستھ و می دانند
  : با ھیجان گفتپیر زن طاقت نیاورد و

اصال نمی دانستم کھ بھ عنوان یک زن ! واقعا جالب است!  بسیار عالیست-
  !از چنین جایگاه و موقعیتی برخوردارم

  :دستھایش را بھ ھم کوبید و در ادامھ گفت
کاش می ! واقعا عالیست! واقعا لذت می بره!  اگھ پسرم اینھا را بدونھ-

! چھ را کھ می گوئی از نزدیک ببینمتوانستم سفری بھ ھندوستان بکنم و آن
باور کن این حقیقی ترین و بر حق ترین آئینی است کھ در جھان وجود 

اما اگر ما زنان , نمی خواھم از نقش و زحمت مردان کاستھ باشم! دارد
نبودیم و پدران و مادران فردا را بھ دنیا نمب آوردیم و با خون دل بزرگ 

   چھ می شد؟ چھره زندگی چسان بود؟,نمی کردیم و تربیت نمی نمودیم
  :لبخندی زدم و خنده کنان گفتم

 کجایش را دیده ای؟ کلیسای واتیکان نیز با ھمھ ی جزم اندیشی و و پای -
. در این راه گامھائی برداشتھ است, بندیش بھ دگم ھای خشک و متعصبانھ

ل و گردانندگان و فرمان رانان کلیسای واتیکان با بھ نمایش گذاشتن اشکا
خواستھ , آنھم در ابعاد و اشکال گوناگون, تصاویر مختلفی از مریم مقدس

در راستای تقدس بخشیدن بھ زن و روح , آگاھانھ یا نا آگاھانھ, یا نا خواستھ
با کمی دقت و کنجکاوی در می یابیم کھ در ھمھ ! زنانھ حرکت نموده اند

یھ بر روی بیشترین تک, اشکال و تصاویر موجود در کلیسای واتیکان
آنچھ در مرحلھ دوم و پس از مشاھده ی چھره ی مادر بھ ! مادرست نھ پسر
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! از ھمھ ی اینھا بگذریم! کودکی بھ نام عیسی مسیح است, نظر می رسد
اگر با کمی دقت و پیش زمینھ ای اندک و ناچیز بھ نمای ورودی و گچ بری 

,  مساجد بنگریمکلیساھا و, معابد, ھا و نقش ھای درونی سنتی پرستشگاھھا
کلیسائی را ! بی چون و چرا بھ رازی بزرگ و شگفت انگیز پی می بریم

داالن و ! درب ورودیش را بھ دقت نگاه کنید! در نظرتان مجسم کنید
چھ چیزی ! رھروی حد فاصل درب ورودی تا محراب آنرا در نظر بگیرید

  در خاطرتان تداعی می شود؟   
  ! ازگونھ و حیرت انگیز نزدیک شده ایمبھ معمائی ر,  اگر دروغ نگویم-
معمائی کھ با کمی تعمق ! معمائی رازگونھ پیش روی داریم!  درست است-

و در کنار ھم گذاشتن پاره ای شنیده ھا و واژه ھای کامال آشنا بھ حل آن 
  !نائل خواھیم شد

,  چطوری؟ ممکن است از شما خواھش کنم کھ بھ جای گشودن اصل معما-
مع آوری و کنار ھم گذاشتن مصالح الزم کمکم کنید؟ دوست یک کمی در ج

  !دارم تا خودم را بیازمایم و در گشودن این معما بکوشم
یکی دو بار بھ چپ و راست . دو دستم را بھ کمرم گرفتم. از جایم برخاستم

  :پرسیدم, خم شدم و در حالیکھ سر جایم می نشستم
   چھ کمکی از من ساختھ است؟-

  :فتلبخندی زد و گ
  مگر نھ؟! منھم باید شنیده باشم!  یکی از آن شنیده ھای آشنا را تعریف کنید-
  !نھ یک بار بلکھ چندین و چند بار! سد در سد شنیده اید!  چرا-
   مثال؟ -
 حتما در مراسم یک شنبھ ی کلیسا یا زمان بھ خاکسپاری افراد شنیده اید -

ان در حالیکھ باد بھ کھ رھبران مذھبی در خالل گفتھ و سخن رانی ھایش
غبغبشان انداختھ اند گوشزد می کنند کھ فرزندان آدم اعم از مرد و زن در 

  !گناه زاده شده اند
آخرین ! بقول تو نھ یک بار بلکھ بارھا و بارھا شنیده ام. شنیده ام!  آره-

رفتھ بودم تا در مراسم ! پیش از آمدن تو. بارش ھمین ھفتھ ی گذشتھ بود
پدر مقدس در خالل موعظھ ی ! یھ مان شرکت کنمخاکسپاری ھمسا

او گفت کھ ابناء بشر ! مذھبیش عین ھمین کلمات و جمالت را بھ کار برد
  !در گناه زاده می شوند

  این یعنی چھ؟ چرا انسانھا در گناه زاده می شوند؟!  خوب-
دستھایم را بھ ھمدیگر ! پیرزن سرش را بھ زیر انداخت و بھ فکر فرو رفت

چین و ! دم و بھ چھره ی فکور و نا آرام پیرزن چشم دوختمقالب کر
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ابروانش تکان می خوردند و ! چروکھای پیشانیش باال و پائین می پریدند
. یکی دو دقیقھ گذشت! ماھیچھ ھای صورت منقبض و منبسط می شدند

  :پیرزن سرش را بلند کرد و تبسم کنان گفت
ر این مدت فرصت بیشتری بدون شک د.  اگر موافقی نھارمان را بخوریم-

  !خواھم داشت تا جوابی برای سئوال تو پیدا کنم
  :قاه قاه خندیدم و گفتم

اما چرا سئوال من؟ این پدران مقدس و دیگران رھبران دینی و !  موافقم-
چرا من و شما بھ ! مذھبی ھستند کھ چنین سئوالی را پیش پای ما گذاشتھ اند

  ناه زاده شده ایم؟در گ, عنوان دو تن از فرزندان آدم
پیرزن رغبتی بھ خوردن . صرف نھار چھل و پنج دقیقھ ای بھ درازا کشید

چینی بھ . با فواصل معینی بھ فکر فرو می رفت. غذا نشان نمی داد
با اجازه ی . پیشانیش می انداخت و با حالتی عصبی سرش را تکان می داد

ظرفھا را . مدستمالی بر روی میز کشید. وی میز را جمع و جور کردم
  !شستم و پس از خشک کردن دستھا سر جایم نشستم

  ! خوب راھنمائی دوم-
تکانی خورد و بھ پشتی , مانند کسی کھ از خواب بیدارش کنند, پیرزن

  :آھی کشید و گفت! صندلی تکیھ زد
  ! متاسفانھ نتوانستم بھ جائی برسم-
  موافقید؟!  شاید با راھنمائی دوم بتوانید بھ جواب الزم نزدیک شوید-

  :در ادامھ گفتم. بھ عالمت توافق سرش را تکان داد
افراد را , چنین مرسوم است کھ کشیشان یا پدران مقدس,  در آئین مسیحیت-

  درست است؟! غسل تعمید می دھند
  ! دقیقا-
در حقیقت مایع , آبی کھ آنھا بر سر فرد تعمید شونده می ریزند!  خوب-

نام جدیدی بھ آنان , ن ریختن مایع سیالپدران مقدس ضم! سیال تولد است
  درست؟! می دھند

   کامال؟ تو ھم این مراحل را پشت سر گذاشتھ ای؟-
کشیش ! بھ ھر حال!  خوشبختانھ در خانواده ای غیر مسیحی بھ دنیا آمده ام-

ھا ضمن دادن اسم جدید آرزو می کنند کھ فرد یا افراد تعمید یافتھ برای بار 
  چرا؟! دی و جاودانھ متولد شونددوم در یک زندگی اب

  !پیرزن زحمت فکر کردن بھ خودش نداد و خیلی سریع در جواب گفت
دارم بھ این فکر ! بھ این سادگی ھا ھم کھ فکر می کردم نیست!  نمی دانم-

پدران مقدس و مبلغین مذھبی آدمھای کودن , می کنم کھ بر خالف تصور ما
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ن معماھائی را پیش پای ما نمی اگر بودند کھ چنی! و احمقی ھم نیستند
  مگر نھ؟! گذاشتند و بھ ریش ھمھ نمی خندیدند

  :قاه قاه خندیدم و گفتم
, شیاد,  کی گفتھ آدمھای احمق و کودنی ھستند؟ اتفاقا آدمھای بسیار زرنگ-

موجوداتی کھ در رشتھ ی خودشان دارای ! کالھبردار و عوامفریبی ھستند
ترین و با دوام ترین سلسلھ غارتگران تخصص و مھارت کافی بوده و کھن 

اگر زرنگ ! و چپاولگران تاریخ بشریت را ھدایت و استمرار بخشیده اند
نبودند کھ ھزاران سال نمی توانستند خلق ھای جھان را بفریبند و از 

آنھا موجودات کودن و احمقی , نھ, نھ! دسترنجشان روزگار بگذرانند
  !ده ترندحداقل از ما زرنگتر و فھمی! نیستند

  چرا بشر در گناه زاده می شود؟!  خوب-
و این موجودیت یعنی ! بشر در موجودیت زنانھ زاده می شود!  خیلی ساده-

, حال کھ چنین اتفاقی افتاده و ما در گناه زاده شده ایم! یعنی معصیت! گناه
چھ راھی پیش رویمان می گذارند؟ چطور باید خودمان  را از وادی گناه 

از طریق اجرا ! نیم و پاک و منزه روزگار بگذرانیم؟ خیلی سادهآلوده برھا
پدران مقدس , و اطاعت از قوانین و مقررات مرد ساالرانھ ای کھ پیامبران

در امتداد و استمرار این راه است ! و روحانیون پیش پایمان قرار می دھند
از کھ از گناه پاک  و برای بار دوم در یک زندگی جاودانھ و ابدی عاری 

  !آنھم در موجودیتی مردانھ و توسط مردان. گناه متولد می شویم
  :پیر زن لبھایش را بھ دندان گزید و باخشم غرید

  ! لعنتی ھا-
حاال بر می گردیم بھ ساختمان پرستشگاھھا و معابد و !  لعنتی ھا.  بلھ-

آیا بھ نظر شما سبک معماری یک کلیسا تقلیدی از جسم ! کلیساھا و مساجد
یک لب !  نیست؟ یک در ورودی بھ شکل یونی یا ھمان نماد آلت زنانھزنانھ

پس از آن یک راه ! باالئی و یک لب پائینی یا تاقی گل گونھ و زاویھ دار
سپس دو تخمدان تزیین شده ! نسبتا باریک و کمی طوالنی بھ طرف محراب

 !و تراشیده ی ھاللی شکل در طرفین و در انتھا محراب کھ ھمان رحم باشد
با ھدف پاک شدن از , ابناء بشر و بویژه مردان کھ در گناه زاده شده اند

مانند اسپرماتوزوئیدی ! پای بھ درب ورودی یا یونی می گذارند, گناه
پذیرای لقا از داالن حد فاصل در و محراب می گذرند و قدم بھ محراب یا 

نیاز بھ در آنجاست کھ در برابر معبود می ایستند و دست ! رحم می گذارند
با این ھدف و نیت کھ در خیال باطل ! سوی خالق بی نیاز دراز می کنند
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خود بھ آفرینش و زایشی ابدی دست یابند و برای دومین بار عاری از گناه 
  !و بیرون از موجودیتی زنانھ زاده شوند

  :پیرزن در حالیکھ سرش را بھ چپ و راست تکان می داد گفت
کلیسای خودمان را در نظر مجسم می کنم و اآلن کھ نمای !  حق با توست-

بھ حقانیت گفتھ , مسیر درب ورودی تا محراب را در عالم خیال طی میکنم
  !ھا و ادعاھای تو بیشتر پی می برم
  :سرم را تکان دادم و بھ شوخی گفتم

! اندیشیدن و با دقت نگریستن کلیساھا وقت زیادی دارید,  برای فکر کردن-
نین سبک و سیاقی در بنای مساجد و اماکن مذھبی در خاتمھ بگویم کھ چ

با این تفاوت کھ در عبادتگاھھای مسلمانان ! مسلمانان نیز رعایت شده است
, ورودیھ شبستان, درب ورودی( و یونی  ) مناره ھا ( دو عنصر لینگا 

محراب و جائی کھ نماز گزاران در برابرش می ایستند و ادای فریضھ می 
بھ عالوه ی  رحم و شکم زنانھ ای کھ بھ . تھ شده اندبکار گرف.) نمایند

  !صورت گنبد ی بزرگ  ساختھ شده است
کماکان سرش را بھ چپ و راست تکان می داد و کلمات نا مفھومی , پیرزن

آھستھ از جایم بر خاستم و با قدمھای کوتاه و . را زیر لب زمزمھ می کرد
ساعت با خودم خلوت کنم تصمیم داشتم یکی دو . آھستھ بطرف پلھ ھا رفتم

  !و بھ آینده ام بیندیشم
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صحبت و گفتگوئی آنچنانی بین من و پیرزن در , سھ چھار روز بعد
بر . نھ اینکھ او نخواھد یا از صحبت ھای قبلی خستھ شده باشد! نگرفت
حالت چھره و چشم ھایش نشان می داد کھ سئوالھای فراوانی آماده ! عکس

لینگا و یونی , مبحث ھندوئیسم! نموده است تا بھ موقع آنھا را مطرح نماید
ادعای کشیشان و دیگر رھبران ! کامال او را بھ خود مشغول نموده بودند
آنھم بھ دلیل تولد در موجودیتی , دینی مبنی بر در گناه زاده شدن انسان

ی گاھگاھی صدای غر زدن و دشنام ھا. سخت آزارش می داد, زنانھ
  :آبدارش را کھ نثار مردان خدا می نمود می شنیدم

چھ می , اگر از آسمان و سیاره ای دیگر می آمدند!  آشغالھای بی ھمھ چیز-
گفتند؟ موجوداتی کھ با مادران خودشان چنین بر خوردھای زشت و زننده 

,  دلشان بھ حال مردم می سوزد؟ این ولد زناھای بی ھمھ چیز, ای می کنند
مردم بیگناه را بھ سوی ظلمت و , ان دادن راه نجات و رستگاریبھ جای نش

  !ضاللت و گمراھی ھدایت می کنند
, بھ زمین و زمان فحش می داد و بیش از ھمھ. مرتبا غرغر می کرد

  !نمایندگان و واسطھ ھای بین مردم و خدا را بھ باد ناسزا می گرفت
رزن می گرفتم و این من بودم کھ ھمھ ی فرصت ھا را از پی, بھ ھر حال

  . زمانی برای گفتگو و درد دل کردنھایش باقی نمی گذاشتم
زندگی خرج داشت و . من نیازی مبرم بکار و بھ دست آوردن پول داشتم

روی این اصل ! ھزینھ ی آن از طریق آسمان و خزانھ ی غیب نمی رسید
بھ ھر دری می زدم و شبانگاه خستھ و . صبح زود از خانھ بیرون می رفتم

  .بدون آنکھ نتیجھ ای گرفتھ باشم. کوفتھ بھ خانھ بر می گشتم
فروش پاشی اردوگاه سوسیالیسم واقعا . دست و پا نمودن کار آسان نبود

مصائبی کھ ! مشکل ھای عدیده و مصائب فراوانی ببار آورده بود, موجود
در کنار . ھر روز گوشھ ی تازه و چشمھ ای از آن خود نمائی می کرد

مشکالت کوچکتری نیز در , صائب کالن در سطح بین المللیمشکالت و م
! سطح منطقھ ای و کشوری بروز می کرد و دامنگیر مردم جامعھ می شد
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بیکاری فزاینده و پائین آمدن نرخ کار در کشورھای , یکی از این مشکالت
مھاجرین و کارگران فصلی اروپای شرقی با مبلغی . اروپای غربی بود
دادند و در قبال اجرتی اندک بازار کارھای سیاه و غیر ناچیز تن بکار می 

  .قانونی را قبضھ نموده بودند
یعنی کار غیر , بویژه اروپای مرکزی انجام کار سیاه, در کشورھای اروپای

امری , قانونی و بدور از چشم مامورین مالیاتی و دیگر کارگزاران دولتی
حب حرفھ ھای موقتی و کارفرمایان و صا. پیش پا افتاده و سابقھ دارست

ھر سالھ از این راه سودھای قابل توجھی بھ جیب می زنند و بھ , کوچک
  !ثروت و مکنتی داد می یابند

ایرانی بودن و تکلم بھ زبان شیرین پارسی نیز مانعی بر سر راه من در 
نھ , عربھا و افغانھا, ایرانیان بر خالف ترکھا. امر یافتن کار ایجاد می نمود

بلکھ از دادن کار بھ ھموطنان خود , ھمدیگر فراری و گریزان بودندتنھا از 
مگر آنکھ جوینده از اعضاء فامیل و بستگان ! نیز امتناع می ورزیدند

خودشان بوده و بھ دلیل روابط خونی و قبیلھ ای وادار بھ مھاجرت شده 
صاحبان کار و پیشکسوتان قبیلھ و خانواده موظف و , در این صورت! باشد
درست ! ھد بھ دادن کار و تامین زندگی وی بھ ھر طریق ممکن بودندمتع

ھمان سیاستی کھ مالھای حاکم در ایران بھ مورد اجرا گذاشتھ و کارھا را 
عملی کھ زمینھ ! بین خود و دیگر اعضاء خانواده شان تقسیم کرده بودن

ھم انتقاد و غر زدنھای ما یعنی نیروھای مترقی و پیشرو اپوزیسیون را فرا
اگر ھم حاضر بھ سپردن کارھائی از قبیل پخش , صاحبان کار! نموده بود

ترجیح می , آگھی ھای تبلیغاتی یا طرفشوئی بھ ھم میھنان خود می شدند
دادند کارگران را از بین افراد پا در ھوا و جواب اقامت نگرفتھ ای کھ در 

اده و پیش پا بھ دلیلی س! اردوگاھھای پناھندگی بسر می بردند انتخاب کنند
تنھائی و بی , این کارگران و اسیران اردوگاھھا کھ از بالتکلیفی! افتاده

ھمزبانی ممتد و طوالنی بھ تنگ می آمدند و در بیشتر اوقات کارشان بھ 
بھترین طعمھ ھا برای ھموطنان با سابقھ و دارای , جاھای باریک می کشید

  !ممر در آمد محسوب می شدند
نیای بشری عالوه بر اینکھ تن بھ ھر خفت و خواری این فراموش شدگان د

با , می دادند و تا جایگاه بردگانی زرخرید و بی اختیار سقوط می کردند
قیمتی نازل تر و ناچیزتر از کارگران و زحمتکشان اروپای شرقی تن بھ 

عالوه بر بھای نازل این مزیت را , کار این کارگران! ھر کاری می دادند
دو سھ ساعتش در برابر مسائلی چون ,  کھ در پایان ھفتھنیز در بر داشت

استکانی چای و غیره پایمال می شد و , لقمھ ای نان, مرحمت, ھموطن بودن
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عرق وطن پرستی و ھمشھری گری ای ! بھ قول معروف سگ خور می شد
  !کھ خواه نا خواه سودی سرشار برای کارفرمایان در پی داشت

افغان و حتی مھاجرین اروپای , عرب, رکملیتھای ت, بر خالف ایرانیھا
در این ! شرقی از ھمبستگی و حس ھم میھنی گری بیشتری بر خوردارند

ترکھا عالوه برمحیط ھای کارگری کارخانھ ھای ! میان ترکھا نمونھ اند
بازار فروش میوه و تره بار این , ماشین سازی و غیره اروپای مرکزی

ند تا بھ ھر iان نھ تنھا ترجیح می دآن! ندvکشورھا را نیز در اختیار دا
طریق ممکن ھموطنان خودشان را بکار بگمارند و از بیکاری و ھرز 

از ,  تا بھ طرق مختلفnبلکھ تالش می ورزن, رفتنشان جلوگیری نمایند
قبیل زن گرفتن یا داماد گرفتن از ترکیھ ھموطن دیگری را بھ اروپا 

 کھ بھ مراتب از سفره ی ترکیھ بکشانند و بر سر سفره گسترده و آماده ای
  !پربار تر و رنگین تر بود بنشانند

اعم از زن و مرد و حتی جوانان و نوجوانانی , جالبست کھ اکثریت ایرانیان
از این وضع و رابطھ , کھ در کشورھای دیگر بھ دنیا آمده و رشد کرده اند
در بھ روی اما باز ھم ! ی ناسالم میان ایرانیان می نالند و شکوه می کنند

ھمان پاشنھ ی زنگ زده قدیمی می چرخد و نالھ اش ھمھ را منزجر و 
 !آزرده می کند

  :ضرب المثلیست رایج در اروپا کھ می گوید
ترکھا و غیره را در صورت , افغانھا, عرب ھا, زاپنی ھا,  چینی ھا-

, چون اگر بھ دیگر ھموطنان خود برسند! در جا دستگیر کنید, ارتکاب جرم
اما بھ ایرانیان فرصت ! کردن و دستگیر نمودنشان غیر ممکن می شودپیدا 

چون در این حالت قادر ! فرار بدھید و بگذارید بھ ھموطنان خود برسند
خواھید بود وی را بھ ھمراه دیگر ھمدستانش و اطالعاتی دقیق تر در باره 

  !  ی خالفکاریھای گذشتھ اش دستگیر نمائید
این . ایخت افغانستان با جوانی ایرانی آشنا شدمدر شھر کابل پ, سالھا پیش

جوان بھ ھمراه زن و تنھا پسرشان بھ افغانستان گریختھ و در پناه دفتر 
دوران حکومت دکتر نجیب . پناھندگی سازمان ملل متحد قرار گرفتھ بودند

در آن زمان ایرانیان زیادی در کابل و دیگر شھرھای افغانستان از . اهللا بود
نیمروز و غیره زندگی می کردند و حقا کھ بھ نحو احسن , فراه, قبیل ھرات

در کشوری ! از مھمان نوازی دولت و مردم این کشور بر خوردار بودند
کھ عالوه بر جنگ ھای داخلی با انواع و اقسام توطئھ ھای ضد بشری 

ایرانیان , قدرتھای امپریالیستی و فقر و بیکاری و غیره دست بھ گریبان بود
بھترین .  از توجھ و مھمان نوازی ھای ویژه ای بر خوردار بودندمھاجر
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آپارتمان ھای کابل واقع در ماکرویان ھای کھنھ و سھ و محلھ ی اعیان 
آنان ! با ھمھ ی وسائل زندگی در اختیار ایرانیان بود, نشین وزیر اکبر خان

بیشترشان نیز حقوقی ! از پرداخت بھای برق و آب مصرفی معاف بودند
حتی آنانی کھ !  حد کارمندان و کارکنان ارشد دولت دریافت می کردنددر

از ساختمان و برق و آب مجانی بھره , زیر پوشش سازمان ملل قرار داشتند
تفاوت این افراد با بقیھ در این بود کھ پولی از دولت دریافت ! می بردند
ر پنج برابر چھا, آنھم بدین دلیل کھ ماھانھ پرداختی سازمان ملل! نمی کردند

مبلغی بود کھ دولت فقیر و دست بگریبان با ھمھ ی مشکالت بھ دیگر 
  ! پناھندگان پرداخت می کرد

از من ! از بیکاری و در خانھ نشستن کالفھ شده بود, آن جوان ھموطن
از کجا؟ اقامت ! خواست تا برایش سرگرمی و مشغولیتی دست و پا کنم

بل باعث شده بود تا عالوه بر اکثریت نسبتا طوالنی در افغانستان و شھر کا
با این حال پیدا ! با تعداد زیادی از افغان ھا نیز آشنا شوم, ایرانیان مقیم کابل

بھ ! کردن کار و سرگرمی آنھم برای یک ایرانی مھاجر کار ساده ای نبود
چند روز بعد بھ وی مراجعھ و خبر دادم . وی گفتم کھ تالشم را خواھم کرد

بدون حقوق و در آمدی جانبی و ! د سرگرمی وجود داردکھ کاری در ح
دفتر یکی , محل کار! با شادمانی پذیرفت و از من تشکر نمود! غیر جانبی

نشریھ ای کھ با سرمایھ و کمک ! از نشریھ ھای ویژه جوانان افغانستان بود
دولت منتشر می شد بدون آنکھ فروش یا توده ی قابل توجھی خواننده داشتھ 

بیشتر راھھای بین ! ھ غیر از شھر کابل بھ کجا می رفت؟ نمی دانمب! باشد
شھری و روستاھای کشور در اختیار مجاھدین فی سبیل اهللا و سربازان امام 

در ! زمان گوش بھ فرمان کاخ سفید واشنگتن و اسالم آباد و ریاض بود
شھرھای بزرگ نیز کسی حال و حوصلھ و دماغ خواندن مجلھ ی جوانان 

این ھموطن جوان ما را از خانھ نشینی و ثانیھ , با این وجود! شترا ندا
  !شماری ھای بی سر انجام نجات می داد

بسیار ! آن جوان بھ سراغم آمد, یکی دو روز قبل از بھ پایان رسیدن ماه
جواب داد کھ دفتر سازمان ملل . علت را پرسیدم. نگران و عصبانی بود

 پرداخت مستمری وی و خانواده اش خود از, متحد بھ بھانھ اشتغال بکار او
شال و کاله نموده و بھ طرف دفتر پناھندگی بھ راه ! داری نموده است

, مسئول اطالعات دفتر کھ یک افغانی مھربان و خوش برخورد بود. افتادم
  :با لحن شیرین و لھجھ ی دری گفت

ان  بھ ما راپورت کرده اند کھ این وطن دار شما در دفتر مجلھ ی جوان-
  ! بکار اشتغال دارد
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جریان را برایش توضیح دادم و شماره تلفن سردبیر و مدیر مسئول نشریھ 
بیچاره قبول کرد و بدون آنکھ با دفتر نشریھ یا . را در اختیارش گذاشتم

مسئلھ را با ھماھنگی رئیس دفتر سازمان ملل , جای دیگری تماس بگیرد
ار زیاد توانستم دوتا کپی از با اصر! کھ یک لھستانی بود حل و فصل نمود

موقع خداحافظی با ! ھیچ وقت از یادم نمی رود! راپورت داده شده بگیرم
  :حالتی نزار بھ من گفت

در ! امیدوارم از گپ ھای من آزرده نشوی و دق نیاوری!  بخشش باشد-
! دوران زندگی با مردم و ملیت ھای گونھ گونی برخورد و تماس داشتھ ام

بھ . ما دارای یک فرھنگ و کلتوریم! م ھم از شما ھستمخود! بخشش باشد
با تأسف می گویم کھ تا کنون قوم و ملیتی بدتر ! عالوه ھم خون و ھم نژادیم

باور کنید روزی ده دوازده تا راپورت بھ دفتر می ! از وطن داران ندیده ام
من کھ کاری جزء ! رسد کھ وطن داران شما علیھ ھمدیگر نوشتھ می کنند

  !واقعا آبرویم رفتھ است! ت کشیدن و شرمندگی ندارمخجال
او . یک راست بھ خانھ ی ھموطن گزارش دھنده رفتم, از دفتر سازمان ملل

با ھمسر و دو کودک خرد سالش در کابل و در نزدیکی محل سکونت من 
. چند دقیقھ ای نشستم! ھمسرش در را بھ رویم باز کرد. زندگی می کردند

 و در جواب ایشان کھ با قیافھ ای غلط انداز و پرافاده استکانی چای نوشیدم
بدون صغرا و کبرا چیدن و , علت غریب نوازی و منت گذاریم را پرسیدند

  :توضیح اضافی گفتم
  !بھ عنوان کمک بالعوض.   حقیقتا آمدم تا مبلغی پول از شما بگیرم-

  :و قبل از آنکھ دھان باز کند و چیزی بگوید ادامھ دادم
  ! بھ دلیل اینکھ شنیده ام شما بابت ماه آینده دوتا حقوق گرفتھ اید البتھ-

  :با حالتی بھت زده و متعجبانھ گفت
  ! شوخی می کنید؟-
  !کامال جدی می گویم!  نھ-

  :پرسید, ھمسرش کھ بھ چھارچوب در اتاق تکیھ داده بود
   دوتا حقوق؟ برای چھ؟-

  :خودش نیز گفت, و بدنبال آن
  وتا حقوق؟واقعا چرا د,  آره-

بھ چشمھای حیز و شرارت بار و چھره ی منفور و بی نھایت وقیح و دلقک 
  :مانندش نگاه کردم و گفتم

   مگر حقوق فالنی را بھ حساب تو واریز نکرده اند؟-
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نھ تنھا قضیھ نوشتن گزارش و بقیھ ی , با وقاحت و بیشرمی ھر چھ تمامتر
عمول باالی منبر رفت تا بلکھ طبق عادت مرسوم و م, ماجرا را تکذیب کرد

خبر , رذالت, پستی, بھ خیال خودش یک مثنوی ھفتاد منی در باره دنائت
تھمت زنی و سایر محاسن ما ایرانیان منھای خودش , پرونده سازی, چینی

یکی از کپی ھا را بدستش دادم . با عصبانیت از جایم بلند شدم! تحویلم بدھد
  :و با صدای بلند فریاد کشیدم

  ! بکشید آقا خجالت-
بھ !  بھ ھر صورت یافتن کار در بین ھموطنان مقیم خارج کار آسانی نبود

ویژه در شرایط فعلی و وضعیت کنونی کھ نیروھای طرفدار اسالم ناب 
ولی من چاره ! محمدی و ذوب در والیت مطلقھ فقیھ حرف اول را می زدند

بھ نوبھ ی خود نا امید شدن ھم . باید تالش خودم را می کردم. ای نداشتم
یعنی آدمی احساس می کرد کھ زنده است و بقول صدر ! نوعی امید بود
  !در جھان دوستانی دارد, مائو تسھ تونگ

آرزوی دیدن قاره ی سیاه و سرزمین . تصمیم داشتم سری بھ افریقا بزنم
ھر چند کشوری مسلمان و سرزمین اخوان ! فراعنھ وسوسھ ام می کرد

 سیا ساختھ و مرتجعی کھ تغذیھ کننده ھمھ ی تشکل تشکیالت! المسلمین بود
تشکل . ھای ارتجاعی و تروریستی اسالمی در خدمت غرب  سرمایھ بود

حماس و جھاد , القاعده در افغانستان, ھائی چون فدائیان اسالم در ایران
, حضرات آیات اعظام, بھ گفتھ ی رابرت دریفوس! اسالمی در فلسطین

شیخ علی , حاج سید روح اهللا موسوی خمینی, یحاج سید ابوالقاسم کاشان
اکبر ھاشمی بھرمان رفسنجانی کھ افتخار تھیھ و در اختیار گذاشتن اسلحھ 

رھبر , سید علی حسینی خامنھ! جھت فدائیان اسالم را بھ رخ می کشد
جمھوری مالئی و پیشوای ھفتاد میلیون شیعھ ی ایرانی و دیگر ححج اسالم 

پروردگان و مریدان برادران اخوانی مصر بودند ناب محمدی نیز از دست 
سر در توبره ی پر شده از آخور آنان , و سر در آخور کھ چھ عرض کنم

آخوری کھ علیق نشخوار کنندگانش از سوی سازمان سیا در ایاالت ! داشتند
متحد و اینتلیجنس سرویس بریتانیا تھیھ و در اختیارشان گذاشتھ می شد تا 

 ناب محمدی پاسدار منافع حیاتی امپریالیسم و ضمن اشاعھ ی اسالم
  !صھیونیسم در منطقھ خاور میانھ باشند

یکی دو نفر افغان قول کمک و , در خالل جستجو و تالش بی سرانجام کار
چھ کمکی؟ بیچاره ھا در کیوسک ھای متعلق بھ . مساعدت دادند

 و غیرت می دانستم کھ ننگ! ھموطنانشان بھ کارھای موقتی اشتغال داشتند
بھ ھمین ! افغانیشان باعث شده تا برایم دل بسوزانند و چنین قولی بدھند
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بھ آنھا گفتم کھ روزی , زمانی کھ جویای شماره تلفن یا آدرس شدند, خاطر
  !یک بار بھ آنھا سر میزنم

! البتھ ھم وطنان خیر و انسان دوست زیادی در آن شھر زندگی می کردند
ر و جان و ھمھ ی ھستیشان را در راه وطن ھم وطنانی کھ حاضر بودند س

چھ خبر است؟ مگر میشود کھ در ! و ھم میھنان در غربت مانده شان بدھند
ده تا یازده ھزار ,  میان ده تا دوازده ھزار ایرانی متعصب و صاحب جاه

نفر خیر و دارای مرام و خلق و خوی موال علی پیدا نشود؟ اینان بیشتر 
ی بھ دین حنیف اسالم و مذھب شیعھ روی آورده کسانی بودند کھ بھ تازگ

نمازشان را در مسجد ترکھا ! خدا را بھ خلوت مارکس کشانده  بودند! بودند
فرزندانشان را با فرھنگ پر بار ! و خانھ ھای فرھنگ رژیم می خواندند
با طیب خاطر خمس و زکات مالشان ! اسالمی و نھ ایرانی تربیت می کردند

فره ھای حضرت ابوالفضل و رقیھ و زینب و فاطمھ ی س! را می پرداختند
سالی یک بار بھ زیارت و پای بوسی علی بن موسی ! زھرا می گستردند

ھر سالھ عالوه بر پختن آش نذری و ! ارضا و مسجد جمکران می رفتند
پخش آن در میان ایرانیان مقیم خارج و خارجیانی کھ با خوردن آش و شلھ 

بھ بھ و چھچھھ می زدند مبلغ قابل ,  العباسی امام حسین و ابوالفضل
  !توجھی نیز بھ مساجد و تکایای محلھ ھایشان در ایران کمک می کردند

, مطمئن بودم کھ شمار قابل توجھی از این ھموطنان عزیز و مردم دوست
, پس از شنیدن خبر مرگم کھ نمی دانم در کدام گوشھ ی جھان اتفاق می افتاد

برایم غبطھ ! ایان صمیمی و یار غارم در می آمدنددر شمار دوستان و آشن
زندگیشان , می خوردند و مدعی می شدند کھ اگر بھ آنھا مراجعھ می کردم

چرا ! اما از بخت بد چنین سعادتی نصیبشان نشده بود! را بھ پایم می ریختند
حتما شنیده اید کھ احتیاط شرط ! پس از شنیدن خبر مرگم؟ بھ خاطر احتیاط

این احتمال وجود داشت کھ یک شیر پاک ,  در زمان حیات!مرد است
خورده ای از روی شیطنت ھم کھ شده خبر مربوطھ را بھ طریقی بھ گوشم 

منی ,از سوی دیگر! برساند و من خام طمع را بھ فکر سئواستفاده بیندازد
لباس می پوشیدم و از . غذا می خوردم. نفس می کشیدم. کھ راه می رفتم
چھ نیازی بھ غم خواری و مھربانی و دستگیری , ه بودمھمھ مھمتر زند

انانی کھ دستش ! داشتم؟ غمخواری و مھربانی و ترحم خاص مردگان است
از دنیا کوتاه شده و بھ راحتی می توان گور بھ گورشان کرد و ھر دروغی 

ارزش زندگان بھ موقعیتی بستگی دارد کھ بتوانند با ! را بھ نافشان بست
ندن صاحب کار ھموطن بھ نوا برسانند و بھ وی فرصت بردگی و جان ک
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نصف یا یک چھارمش را , دھند تا بھ جای پرداخت ارزش و بھای کار
  !پرداخت کند

با . لباسم را پوشیدم. پگاه از خواب بر خاستم! صبح روز ھفتم از راه رسید
 البتھ گمان! پیرزن ھنوز در خواب بود. سرانگشتان پا از پلھ ھا پائین آمدم

حتما شب گذشتھ را تا دیر وقت بیدار مانده و با خودش . من چنین بود
با حالتی خاص نگاھم می , دیروز کھ بھ خانھ بر گشتم. کلنجار رفتھ بود

قیافھ اش نشان می داد کھ بھ گرفتاری من پی برده و می داند کھ . کرد
  چرا؟! اما بخودش اجازه نداد تا از من بپرسد. مشکلی دارم
دلم می . سر و صورتی صفا دادم و وارد آشپزخانھ شدم. ی رفتمبھ دستشوئ

روی صندلی . اما حال و حوصلھ اش را نداشتم. خواست قھوه ای بنوشم
چھ . آرنج ھایم را روی میز گذاشتم و سرم را میان دستانم گرفتم. نشستم

  !  نمی دانم, مدت در این حالت ماندم
طی ھفتھ ی گذشتھ کھ در ! ردصدای زنگ تلفن رشتھ ی تفکراتم را قیچی ک

این پیر ! صدای زنگ تلفن را نشنیده بودم, خانھ پیرزن زندگی کرده بودم
! زن بود کھ گاھگاھی تلفنی می زد و کمتر از یکی دو دقیقھ حرف می زد

. این اولین باری بود کھ تلفن بھ صدا در می آمد, اگر اشتباه نکرده باشم
پیرزن .  شدم و نگاھی بھ بیرون انداختماز جایم بلند. صدای پیرزن بلند شد

گوشی را برداشت و با گفتن ! کورمال خودش را بھ تلفن رسانید, کورمال
حدس زدم کھ بھ . چیزی نمی گفت. با طرف مقابلش تماس گرفت, الو

  :ناگھان این جملھ بھ گوشم خورد! صحبت ھای طرف مقابل گوش می دھد
  شما؟, می بخشید! گوشی خدمتتان! ھستند!  بلھ-

منھم شماره تلفن ! کی ھست؟ غیر از من و پیرزن کس دیگری در خانھ نبود
پیرزن یک راست بھ طرف . و آدرس اینجا را بھ ھیچکس نداده بودم

لبخندی زد و صبح بخیری گفت و اعالم نمود کھ شخصی با . آشپزخانھ آمد
  :با بھت و تعجب پرسیدم. من کار دارد

  د؟ کی بود؟ خودش را معرفی نکر-
  !شما؟ جواب داد یکی از دوستانشان, وقتی از او پرسیدم!  نھ-
از ھمھ مھمتر اینکھ شماره !  ولی من دوست و آشنائی در این شھر ندارم-

  !تلفن اینجا را بھ احدی نداده ام
  :پیر زن دستی بھ پشت شانھ ام زد و لبخند زنان گفت

وم کھ اشتباھی در کار از کجا معل! فعال جواب یارو را بده!  دادی یا ندادی-
  !مستاجرتان تشریف دارند؟ ھمین, پرسید! نباشد؟ اما نھ
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بھ جانب تلفن رفتم و گوشی را در . چانھ زنی و بحث و جدل بیفایده بود
  :سپس با صدائی آرام و شمرده گفتم! دست گرفتم

  افتخار ھم صحبتی با چھ کسی را دارم؟! در خدمت تان ھستم!  بفرمائید-
  .عد از ظھر جلوی چلوکبابی مرکز شھر شما را می بینم ساعت شش ب-

خیره خیره بھ گوشی نگاه کردم و با پوزخندی ! گوشی را گذاشت! ھمین
  :مسخره آمیز گفتم

  !ما را چراغ موشی, ھمھ را برق سھ فاز میگیره!  یخ کنی-
بھ ! پیرزن پشت سرم ایستاده و با ناراحتی و نگرانی نگاھم می کرد

  :پرسید, را سر جایش گذاشتممجردی کھ گوشی 
   چی شد؟ کی بود؟ شناختیش؟-

  :سرم را بھ طرفین تکان دادم و با ناراحتی گفتم
!  ساعت شش بعد از ظھر جلوی چلوکبابی مرکز شھر شما را می  بینم-

  !کی بود؟ از کجا شماره تلفن اینجا را پیدا کرده است
  :پیرزن لبخندی زد و گفت

  ! حتما خودت بھش دادی-
  .ن؟ من شماره تلفن اینجا را بھ ھیچکسی نداده ام م-

  :پیرزن در حالیکھ بھ طرف آشپزخانھ می رفت جواب داد
  مگھ قرار بود شماره را بھ کسی ندھی؟!  چھ عیبی داره؟ دادی کھ دادی-
  !شماره را بھ کسی نداده ام,  آخھ تا آنجا کھ میدانم-
  : گفتدر کنارم ایستاد و.  پیرزن راه رفتھ را بر گشت-
من مطمئنم کھ شماره ! باور کردنی نیست!  یعنی چھ؟ اصال امکان نداره-

  !طبیعی است کھ فراموش کرده باشی! تلفن را از خودت گرفتھ است
چطوری می توانستم ثابت کنم کھ شماره تلفن را بھ کسی نداده ام؟ خنده ام 

ادعای چھ لزومی داشت تا ثابت کنم یا نکنم؟ پیر زن حق داشت کھ ! گرفت
ھمین تصور را , ھر کس دیگری نیز بھ جای وی بود. من را باور نکند

شماره تلفن را بھ احدی نداده , اما تا آنجا کھ بھ من مربوط می شد! داشت
پیرزن بھ جانب آشپزخانھ . سرم را تکان دادم و چیز دیگری نگفتم. بودم
 گوشھ و من ھاج و واج در کنار تلفن ایستاده و بی خود و بی جھت. رفت

در . دقایقی بعد پیر زن از آشپزخانھ بیرون آمد. زوایای مغزم را می کاویدم
  :بھ چھره ام زل زد و گفت. کنارم ایستاد

اما اگر .  من کھ از گذشتھ ی تو بی خبرم و چیزی در باره ات نمی دانم-
یا اگر می روی اجازه . سر قرار نرو, تصور می کنی خطری در راه است
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می توانم از دور شما را زیر نظر بگیرم و در !  تو بیایمبده من ھم با
  .  صورت نیاز بھ پلیس زنگ بزنم و آنھا را در جریان بگذارم

  :لبخندی زدم و گفتم
 چرا باید خطری در راه باشد؟ من در آن حدی نیستم کھ رژیم بھ فکر -

ه اما شک و گمان ھمھ ی فضا و گوشھ و زوایای مغزم را آکند! کشتنم بیفتد
ضمن اینکھ بھ شما نیز حق می . آدم کند ذھن و فراموشکاری نیستم! است

یادم نمی آید کھ , اما ھر چھ فکر می کنم, دھم تا ادعای مرا باور نکنید
  .شماره تلفن اینجا را بھ کسی داده  باشم

شاید ! بھ تو توصیھ می کنم کھ بیگدار بھ آب نزنی,  اگر نظر مرا بپرسی-
شوخی بردار ! پس باید با احتیاط گام بر داشت. ر باشدتلھ یا کلکی در کا

من جریان میکونوس برلین را با دقت دنبال کردم و پس از آن بود ! نیست
کھ با توطئھ ھا رژیم اسالمی و کینھ ی آنھا نسبت بھ مخالفین عقیدتی شان 

تازه فھمیدم کھ ایرانیان با چھ ھیوالی مخوف و آدمخواری ! آشنا شدم
اگر ! آدم را بھ یاد فاشیست ھا و سازمان گشتاپو می اندازند! دروبرو ھستن

ھمیشھ و ! از من می شنوی کلھ شقی نکن و خودت را توی دردسر نینداز
کس یا ! بھ ھمین سادگی نیست! در حالتی باید حساب احتمال ھا را کرد

کسانی کھ بھ این راحتی می توانند شماره تلفن و آدرس شخص مورد 
  ! بھ آسانی نیز می توانند دست بھ ھر عملی بزنند, ا کنندنظرشان را پید
. دقایق بھ کندی می گذشتند. پیرزن بھ طرف آشپزخانھ رفت. چیزی نگفتم

اشتھا نداشتم و ھمھ اش در فکر . اما لب بھ غذا نزدم. سر میز نھار نشستم
کی می توانست باشد؟ شماره تلفن را از کجا بھ دست آورده . تلفن کننده بودم

  با من چکار داشت؟. بود
پیرزن با حالتی نگران . ساعت چھار و نیم نشده بود کھ از خانھ بیرون زدم

لبخندی . دستی برایش تکان دادم. و چشمانی متوحش تا دم در بدرقھ ام کرد
تصمیم داشتم دقایقی قبل از ساعت شش در محل . زدم و رو در راه نھادم

انستم مالقات کننده را از دور و در این صورت می تو. مالقات حاضر باشم
با فاصلھ ببینم و بدانم کھ از آشنایان چند روزه ی اخیر یا گذشتھ بوده است 

دور و برم را بھ دقت نگاه . ساعت پنج و نیم جلوی چلو کبابی بودم! یا نھ
خلوت خلوت . وارد چلوکبابی شدم. چیز مشکوکی در اطرافم ندیدم. کردم

.  نفر کارکن کس دیگری در آنجا حضور نداشتبود و بھ غیر از سھ چھار
روز بخیری . دختر خانمی جلو آمد. سالمی کردم و در گوشھ ای نشستم

  :گفت و لبخند زنان پرسید
   چی میل داشتید؟-
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  ! در صورت امکان یک استکان چای لطف کنید-
قیافھ ای جدی و حق بھ جانب گرفت و . خنده از روی لبان دخترک محو شد

  :گفت
  !  معذرت میخوام! چای مخصوص مشتریھاست! عرض معذرت با -

بیست و پنج دقیقھ ی دیگر . بھ ساعتم نگاه کردم. و بھ دنبال کارش رفت
مرد . صورت غذا را برداشتم و با بی حوصلگی نگاھش کردم. وقت داشتم

با چشمان پف کرده از پشت , چاق و چلھ ای کھ چھره اش بھ زردی می زد
کف دستانش را روی میز . کت کرد و بھ طرفم آمدیخچال نوشابھ ھا حر

  :قرار داد و با لحنی بی ادبانھ گفت
حاال اگھ ممکنھ خلوت کنین و مزاحم کسب و !  مگھ نشنیدید؟ چای نداریم-

  کار نشید؟
بھ صورتش کھ از فرط کشیدن مواد مخدر بھ رنگ تریاک در آمده بود نگاه 

  :کردم و با لحنی محترمانھ گفتم
ممکنھ از . منتظر یکی از دوستانم ھستم.  شھر شما غریبم من توی-

چون آدرس اینجا را داده و . مشتریھای دائمی و پر و پا قرص شما باشد
  !جلوی مغازه ی شما قرار گذاشتھ است

  !اینجا محل کسبھ.  قرار مالقات تو خیابون-
بھ . با ناراحتی از جایم بلند شدم و بھ طرف در خروجی بھ راه افتادم

او با صدائی کھ . ھارچوب در نرسیده بودم کھ صدای مرد بھ گوشم خوردچ
  :من بشنوم گفت

  !ھمھ اینجا غریبند! برو بابا بزار باد بیاد!  تو شھر شما غریبم-
قدم در پیاده رو . حتی پشت سرم را نیز نگاه نکردم. بھ روی خودم نیاوردم

ھای کنار خیابان خودم را بھ نرده . چپ و راستم را نگاه کردم. گذاشتم
مرد . چلو کبابی روبرویم قرار داشت. برگشتم و بھ آنھا تکیھ دادم. رساندم

با ھمھ ی . چاق خودش را بھ پشت یخچال رسانیده و سرگرم چرت زدن شد
  :ناراحتی و نگرانی خنده ام گرفت

 بھ راستی کھ سفیران فرھنگی کشور باستانی من عتیقھ ھای نایاب و -
! مردکھ خجالت نمی کشد!  مزاحم کسب و کار نشوید!گرانبھائی بودند

بگو مزاحم چرت زدن خماری یا نشئگی ما نشوید ! کسب و کار کدام است
  ! خالص! و خودت را راحت کن
دلم مثل سیر و . پنج دقیقھ بھ ساعت شش مانده بود. بھ ساعتم نگاه کردم
مشتھای نفس عمیقی کشیدم و . کش و قوسی بھ بدنم دادم. سرکھ می جوشید

! زن و مرد جوانی از روبرویم گذشتند. گره کرده ام را بھ سینھ ام کوبیدم
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یکی دو قدم بیشتر نرفتھ بودند کھ ! آنان بھ زبان فارسی صحبت می کردند
قاه قاه خندیدند و در ھمان حال . دور و برشان را نگاه کردند! بر گشتند

بھ آنان ! شان آمدنددخترک و مرد تریاکی بھ پیشواز. وارد چلوکبابی شدند
خوش آمد گفتند و در حالیکھ جلویشان دوال و راست می شدند آنھا را 

  !تبسمی بر لبانم نقش بست. دعوت بھ نشستن نمودند
  !       بھ موقع آمدید-

پیر مردی ریز اندام بود با موھای نقره ای و نسبتا . بھ طرف صدا بر گشتم
. ر دستکشی تیره مخفی نموده بودسراپا سیاه پوشیده  و دستانش را د! بلند

صاف و نافذ بھ چشمانم , او نیز با چشمانی ریز. بھ صورتش نگاه کردم
  :خیره شد و لبخند زنان گفت

ھمیشھ مرا بھ تحسین ,  باور کنید وقت شناسی و احساس مسئولیت شما-
  !واداشتھ است

دی پیر مر. زبانم در دھانم سنگینی می کرد. مات و مبھوت ایستاده بودم
جلویم ایستاده و دم از , ناشناس و بیگانھ کھ برای یکبار ھم او را ندیده بودم

البتھ تعریف و تمجید از کسانی . وقت شناسی و احساس مسئولیت من می زد
جزو فرھنگ غنی و پر بار , کھ ھرگز ندیده و با آنان برخوردی نداشتھ ایم

یرائی سحر کننده اما در کلمات و جمالت پیر مرد یک گ! ما بوده و ھست
با ھزاران زور و . وجود داشت کھ تا کنون با آن بر خورد نکرده بودم

  :بر خودم مسلط شدم و با لحنی آرام و کلماتی بریده بریده گفتم, کلک
ممکن است بفرمائید کھ افتخار مالقات و آشنائی با !  سالم عرض می کنم-

  !چھ کسی را دارم
  :پیر مرد تبسم کنان جواب داد

البتھ شما نیز بھ نوعی مرا می . الھاست کھ من با شما آشنائی دارم س-
بھ زودی ھمھ چیز ! با این حال توصیھ می کنم کھ عجلھ نکنید! شناسید

  .روشن می شود
  :پوزخندی زدم و با لحنی سرد گفتم

چرا کھ من در ھمھ ! مطمئنا اشتباھی صورت گرفتھ است!  ببینید آقا-
اطمینان دارم کھ کوچکترین سابقھ ی آشنائی ! امدوران عمرم شما را ندیده 
بنا بر این اجازه بدھید کھ از خدمتتان مرخص ! و دوستی نیز با شما ندارم

  !بشوم
  .از نرده ھا فاصلھ گرفتم و بھ راه افتادم

  ... ولی ما ھمدیگر را کامال می شناسیم آقای -
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بھ نرده ھا کور مال کورمال خودم را . چشمانم سیاھی رفت. بدنم یخ کرد
از نوزده سال پیش ! غیر ممکن است! رسانیدم و با سینھ بر روی آنھا افتادم

اصال و ابدا بھ این نام ! تا کنون کسی مرا بھ اسم حقیقی ام صدا نزده بود
ھر روز و در ھر مکان نامی داشتھ و نشانی بر خود . شناختھ نمی شدم

ابقم احساس بیگانگی و تا جائی کھ خودم ھم نسبت بھ نام س! گذاشتھ بودم
حال یکی پیدا شده کھ مرا با نام سابقم صدا می زند و ! غریبی می کردم

فورا این فکر بھ مخیلھ ام راه یافت ! ادعا می کند کھ مرا کامال می شناسد
اما ! کھ بدون برو برگرد با یکی از ماموران اطالعاتی رژیم رو در رویم

  چرا و برای چھ؟
  ؟ داری اشتباه می کنی-

پشت سرم و در فاصلھ . سرم را بھ طرفش برگرداندم. صدای پیر مرد بود
  :بھ چشمانم زل زد و در ادامھ گفت! یک متری با من ایستاده بود

با شما نیز کوچکترین دشمنی و !  من مامور اطالعاتی ھیچ رژیمی نیستم-
من و شما و میلیونھا موجود بیگناه , بر خالف فکر شما! مخالفتی ندارم

قربانی سیاستھای رژیم و سایر دولتھای غاصب و غارتگری ھستیم , گردی
مرتکب اشتباه نشوید و بار ! کھ بر  این جھان ھستی فرمان می رانند

چھ عقیده و مرامی ! چیزی از شما نمی خواھم! وجدانتان را سنگین نفرمائید
دارید؟ نظرتان نسبت بھ خدا و پیغمبر و حکومت چیست؟ چکار می کنید؟ 

 کجا آمده اید؟ بھ کجا می روید؟ یا با چھ کسانی دوستی و رفت و آمد از
فقط می ! خاطرتان آسوده باشد! دارید؟ ھیچکدامشان بھ من مربوط نمی شود

در باره چھ؟ چرا شما را . خواھم در باره ی مسائلی با شما صحبت کنم
م انتخاب کرده ام؟ از کجا شما را می شناسم؟ چھ ویژگیھائی ما را بھ ھ

قول می ! پیوند می دھد؟ ھمھ و ھمھ در خالل گفتگویمان روشن می شود
  !دھم کھ ھمھ چیز را برایتان توضیح بدھم

مستأصل و ! پیر مرد می توانست فکر مرا بخواند! مھره ھای پشتم لرزیدند
  :در مانده جواب دادم

صحبت در ! نھ با ھیچ بنی بشری, نھ با شما!  من صحبتی با شما ندارم-
, شکنجھ, ویرانی, بیکاری, فقر,  چی؟ سیاست؟ تاریخ؟ فرھنگمورد
یا دیگر معضالت و مشکالت اجتماعی؟ در چھ , آوارگی, دربدری, کشتار

موردی باید صحبت کنیم؟ خودتان می دانید کھ من و شما و ھفتاد میلیون 
با تمام بدبختی ھائی کھ کشیده و می کشیم ! ھمھ چیز را می دانیم, دیگر

بھ ھزاران تئوری انقالبی ! دشمنانمان را بھ خوبی می شناسیم! ریمآشنائی دا
از توطئھ ھا و نقشھ ھای ھمھ ! و مبارزات تاکتیکی و استراتژیکی مسلحیم
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حتی توطئھ ھا و ترفندھائی کھ پشت درھای بستھ و در ! ی دنیا خبر داریم
الم مکتب نرفتھ ع! محیط ھای کامال محرمانھ علیھ مان ترتیب داده می شود

عیب ! عیبی و اشکالی خرد و ناچیز! منتھا یک عیب کوچولو داریم! دھریم
کارمان اینجاست کھ با ھمھ ی دانائی و اندیشمندی مثل خر تو گل گیر کرده 

صحبت کردن من و شما چھ . ایم و راه و چاه را از ھم باز نمی شناسیم
  مشکل الینحلی را حل می کند؟
  :اخت و گفتپیر مرد شانھ ھایش را باال اند

من بر این , بر خالف عقیده و اندیشھ ی شما!  من با شما موافق نیستم-
ھیچی نمی دانید و از گذشتھ و , باورم کھ نھ شما و نھ آن ھفتاد میلیون بقیھ

امری کھ باعث شده تا زندگی و ! آینده ی خودتان کامال بی خبرید
جالھ و سرنوشتتان طی قرون متمادی دست خوش و بازیچھ ی مشتی ر

با ھمھ ی دانائی و ادعاھائی کھ یدک ! آدمکش و غارتگر و جنایتکار بشود
در طول تاریخ اسیر دست لکاتھ ھا و رجالھ ھائی بوده و , کشیده و می کشید

بلکھ , ھستید کھ نھ تنھا در چنگال جھل و نادانی دست و پا می زده اند
 ھمھ ی دانائی و با! ھنری جز گردنھ گیری و قتل و غارت نیز نداشتھ اند

تن بھ ادبار و خفت و خواری , شعوری کھ بر شمردی و از آنھا دم زدی
در ! ھائی داده اید کھ در میان کمتر ملت و قوم و قبیلھ ای می توان یافت

حال حاضر نیز سرگردان و حیرانید و چراغ بھ دست بھ دنبال جنایتکار و 
ونیان تاق بزنید و جویبار گردنھ گیر تازه نفسی می گردید تا آنان را با کن

  !رونق ببخشید, خونی را کھ در حال فروکش نمودن است
اصال شما کی ھستید؟ ! من با شما صحبت و گفتگوئی ندارم!  بھ ھر حال-

  از کجا آدرس و شماره تلفن مرا بھ دست آورده اید؟ از من چھ می خواھید؟ 
ھ راه افتاد و با لحنی پیر مرد بھ دنبالم ب. بھ دنبال این حرف بھ راه افتادم

  :تحکم آمیز و محکم گفت
مطمئنم کھ از این رفتار سھل انگارانھ !  تو باید بھ حرفھای من گوش بدھی-

  !و غیر مسئوالنھ ات پشیمان خواھی شد
بر سرعت قدمھایم افزودم و در مدت زمانی ! گوشم بدھکار این حرفھا نبود

. یر زن فاصلھ زیادی نداشتمتا خانھ ی پ! کوتاه از آن منطقھ فاصلھ گرفتم
با ! در فکری عمیق غوطھ ور بودم! پشت چراغ قرمز چھار راه ایستادم

  خود می اندیشیمدم کھ سر و کلھ ی این پیر مرد از کجا پیدا شده است؟
ولی باید با شما . پس فردا, فردا نشد, فردا, امروز نشد.  من عجلھ ای ندارم-

  !  بھ اطالعتان برسانمصحبت کنم و پاره ای ناگفتنی ھا را
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! از مشاھده ی پیر مرد کھ در کنارم ایستاده و حرف می زد یکھ خوردم
دندانھایم را روی ھم فشار دادم و بدون توجھ بھ اتومبیل ھائی کھ با سرعت 

یکی دو راننده بھ ! قدم در خیابان گذاشتم, در حال گذشتن از چھار راه بودند
رعت و فاصلھ ای ناچیز از کنارم نشانھ ی اعتراض بوقی زدند و با س

شانس ! بھ ھر جان کندنی بود خودم را بھ آنطرف خیابان رسانیدم. گذشتند
با غیظ بھ آنطرف خیابان و جائی کھ پیر مرد ! با من ھمراھی کرده بود

با کف دست چشمانم را . عجیب بود کھ او را ندیدم! ایستاده بود نگاه کردم
از پیرمرد رد و اثری . ط اطرافش نگاه کردممجددا بھ آنطرف و محی. مالیدم

وقتی بھ خانھ . سرم را تکان دادم و بھ سرعت بھ راه افتادم! پیدا نبود
عرقی کھ نمی دانستم نتیجھ تند راه رفتن است . خیس عرق شده بودم, رسیدم

  !یا حاصل ترس و وحشتی کھ بر وجودم مستولی شده بود
جلو دوید و دستپاچھ و ھراسان , پیر زن با شنیدن صدای در و دیدن من

  :گفت
  باالخره آمدی؟ چھ خبر؟ تلفن کننده را دیدی؟         !  خدا را شکر-

. با اشاره سر جواب مثبت دادم و با گامھای بلند بھ طرف آشپزخانھ رفتم
پیر زن کھ شانھ . خودم را روی اولین صندلی انداختم و نفس عمیقی کشیدم

  :رویم نشست و با حالتی پریشان گفتروب, بھ شانھ ام راه می رفت
  چھ خبر؟ او را شناختی؟ چھ کارت داشت؟!  خیر باشد-

  :لبخندی زورکی زدم و در جوابش گفتم
 یک دیوانھ ی بیکار و پر حرف کھ دنبال یک آدم بیکار و دوتا گوش مفت -

  !اما ظاھرا بھ کاھدان زده بود! و مجانی می گشت
   شوخی می کنی؟-

  :م و گفتمسرم را تکان داد
  . کامال جدی می گویم!  نھ-
   شماره تلفن را از کجا گیر آورده بود؟-
یعنی حوصلھ ھم صحبت شدن و شنیدن قصھ ھایش را !  بھ آن جاھا نکشید-

بنا بر این از وی نپرسیدم کھ مرا از کجا می شناسد و شماره تلفن ! نداشتم
  !را از کجا گیر آورده است

  :لبخندی زد و گفت, ر می خاستپیرزن در حالیکھ از جایش ب
در ! ھزاران فکر و خیال بھ سرم زد!  خدا را شکر کھ بھ خیر گذشت-

! دنیائی کھ ما زندگی می کنیم چھ اتفاق ھای مسخره ای روی می دھد
در عوض خودت و مرا نصف جان ! صبحانھ و نھار کھ نخوردی! بگذریم
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تا تو مشغول غذا ! رحاال کھ بھ خیر گذشتھ بنشین و غذایت را بخو! کردی
  مخالف کھ نیستی؟ ! قھوه ای آماده می کنم و با ھم می نوشیم, خوردن ھستی

  :شانھ ھایم را باال انداختم و لبخند زنان جواب دادم
 ! موافقم-

در چشم بھ ھم زدنی غذا را روی میز گذاشت و سرگرم آماده کردن قھوه 
بتی بھ خوردن غذا رغ, اما حقیقتش را بخواھید! خیلی گرسنھ بودم! شد

کامال در ھم ریختھ و پریشان ! حال و حوصلھ ای برایم نمانده بود! نداشتم
قیافھ ! تصویر پیر مرد و آھنگ صدایش آنی از ذھنم محو نمی شد. بودم

راستی تصمیم داشت چھ چیزھائی را ! اما حرفھایش! جالب و گیرائی داشت
!  با طراوتی در بر داشتند؟بھ من بگوید؟ ناگفتنی ھایش چھ نکتھ ھای تازه و

چطوری توانست ذھن مرا بخواند و در برابر اطالعاتی خواندنش از سوی 
  :من واکنش شدید و تندی نشان دھد؟ لبخندی زدم و بھ خود گفتم

  !آدم جالب و جذابی بود!  از حق نگذریم-
. بشقاب و قاشق و چنگالم را شستم. ظرفھا را جمع کردم. از جایم بلند شدم

  .الی بر روی میز کشیدم و سر جایم نشستمدستم
   چھ فکر می کنی؟ آیا بھ نظر تو این مرد می تواند خطر آفرین باشد؟-

. پرسید, پیر زن در حالیکھ فنجان و نعلبکی ھا را بر روی میز می گذاشت
  :لبخندی زدم و در جوابش گفتم

 وی را اما عالقھ ای نیز بھ رویاروئی و گفتگو با!  چنین احساسی ندارم-
جز حرفھای تکراری و , میدانید چرا؟ در این سالھای دور از خانھ! ندارم

ھیچ کدامشان حرف ! ادعاھای بی محتوا و تو خالی از ھموطنانم نشنیده ام
! تکرار تکرار! راه و چاره ای نشان نمی دھند! تازه ای برای گفتن ندارند

 تا درازش کنیم !و تالش برای یافتن مقصر و گناھکاری فرعی و ھیچکاره
سھل , و در پناه بر شمردن و بزرگ جلوه دادن اشتباه ھا و خطاھای وی

بیست و ! بی تحرکی و نا آگاھی خود را پنھان کنیم, کم کاری, انگاری
ھشت سال است کھ چشم بر روی جنایت ھا و تبھکاری ھای رژیمی 
 خونخوار و ضد بشری و توطئھ ھا و دسیسھ ھای دشمنان بین المللی و

ارتجاع جھانی و منطقھ ای بستھ ایم و یکدیگر را بھ دادگاه می کشانیم و بھ 
بدون آنکھ جا پائی در میان خلق ! نام خلق قھرمان ایران بر دار می کشیم

داشتھ و خریداری برای ادعاھا و نسخھ ھای از پیش نوشتھ ی  مسخره و 
  ! مضحکمان بیابیم

شکر را بر روی میز گذاشت و شیر و ! پیرزن قھوه را در فنجان ھا ریخت
  :لبخند زنان گفت
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کسی کھ بھ خودش زحمت !  شاید این یکی با دیگران تفاوت داشتھ باشد-
با تو قرار مالقات می گذارد و با وجود دیدن , پیدا کردن ترا می دھد

, باز ھم اصرار دارد با تو صحبت کند, نامھربانی و بر خورد نا مناسب
  !دحتما چیزی برای گفتن دار

   چرا با من؟-
  .من از کجا بدانم!  چرایش را باید از او بپرسی-

با پشت دست دور دھانم را پاک کردم و . قھوه را تلخ و بدون شیر نوشیدم
خیلی خستھ بودم و نیاز ! ضمن تشکر و قدر دانی از پیرزن بر خاستم

. از پلھ ھا باال رفتم. پیرزن واکنشی نشان نداد. مبرمی بھ استراحت داشتم
پتو را . با لباس بر روی تختخواب افتادم. درب اتاقم را گشودم و وارد شدم
  . بر رویم کشیدم و چشمانم را بستم

    پایان جلد اول
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از جایم بلند شدم و ! پنجره باز بود. نیمھ ھای شب از خواب بیدار شدم
آسمان . نسیمی خنک بھ چھره ام خورد. پنجره رسانیدمخودم را بھ پشت 
 با جلوه ای فریبنده و زیبا بر  زیبایش را گشوده ومھتاب. صاف صاف بود

بدنم بھ . نفسی عمیق کشیدم! شاخسار درختان و ساختمانھای شھر می نابید
بھ ! صدای مرغ شباھنگ از دور دست بھ گوش می رسید! مور مور افتاد

در زیر .  کاری شده ی پشت ساختمان ھا نگاه کردممحوطھ ی باز چمن
شبحی گنگ و نا مشخص توجھ ام را بھ خود , سایھ ی درخت کاج کھنسالی

احساس ترس . پیر مرد سیاه پوش بود. با دقت بیشتری نگاه کردم. جلب کرد
می ! ھایم مالیدمتچشمانم را با پشت دس! مھره ھای پشتم لرزیدند! منمود

جز سایھ ی . بھ ھمان نقطھ نگاه کردم! کھ خود اوستخواستم مطمئن شوم 
! لبخندی زدم.  افتاده بود چیزی ندیدمی خاکستریچمن ھاروی کاج کھ بر 

سد متر . شبح را دیدم. سرم را بھ طرفین حرکت دادم! از خودم لجم گرفت
برایم دست تکان داد و ! اینطرف تر ایستاده و بھ پنجره ی اتاقم زل زده بود

تنگ آب و لیوان ! بھ سرعت پنجره را بستم. چار توھم شده بودمد! محو شد
نصف . خودم را بھ میز رسانیدم! روی میز و کنار تختخواب قرار داشت

را پتو ! بھ رختخواب رفتمسریع لباسھایم را کندم و . لیوانی آب نوشیدم
سایھ اش را در اطرافم حس ! شبح پیر مرد جلوی چشمانم بود! رویم کشیدم

ا روی سرم گذاشتم و صورتم را در تشک ربالش با عصبانیت ! ممی کرد
  ! فرو بردم

سئوالھای گوناگونی . چھره پیرمرد لحظھ ای از جلوی چشمم محو نمی شد
! در فضای جمجمھ ام می چرخیدند و خواب و راحت را از من می گرفتند

اسم مرا از کجا می دانست؟ چکاری با من داشت؟ از کجا آدرس و شماره 
فن مرا بھ دست آورده بود؟ چھ اصراری داشت تا با من گفتگو کند؟ و تل

  . تالشی بیھوده و پیکاری عبث بین من و خواب در گرفتھ بود! غیره
تا . بھ ساعت نگاه کردم. چشمانم را با پشت دست مالیدم. از جایم بلند شدم

بھ . خودم را بھ پشت پنجره رسانیدم! طلوع صبح زمان زیادی مانده بود
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 مھ غلیظی اطراف. نسیمی خنک بھ صورتم خورد. آرامی آنرا گشودم
بھ کنار .  پنجره را بستم.ھ کرده بودساختمان و فضای پیرامونش را احاط
سرم را میان دو دستم گرفتم و بھ . تخت بر گشتم و روی لبھ ی آن نشستم

    ! فکر فرو رفتم
؟ تا کی میخواد بشینھ خدا از حال و روزگار ما خبر داره یا نھ,  بھ نظر تو-

   رو تماشا کنھ؟ونش و این ھمھ ظلم و جنایت مالھا و پاسدارای آدمکش
می زنم پوزخندی . ممی چرخانچشمم را در سیاھی سلول ! صدای علی بود
  .مو چیزی نمی گوی

  مگھ نھ؟! و قبول نداریکھ خدا رتو !  منو بگو کھ از کی سئوال می کنم-
  : و خنده جواب می دھمبا شوخی

  ! تفتیش عقاید ممنوع -
بعد ازخرداد سال شصت و ! علی از ھواداران سازمان مجاھدین خلق است

! در سن چھارده سالگی در یک خانھ ی تیمی دستگیر و زندانی شده است
. پس از روزھا و ھفتھ ھا شکنجھ و آزار و اذیت بھ اعدام محکوم می شود

یف از اعدام نجات می با یک درجھ تخف! مدتھا زیر اعدام بھ سر می برد
بھ ھستھ ی ! در زندان بیکار نمی نشیند! حبس ابد با اعدام تعلیقی! یابد

قصد خلع ! تعدادی سالح وارد زندان می کنند! درون زندان می پیوندد
ھستھ از بیرون زندان لو ! را دارندرژیم سالح پاسداران و فرار از زندان 

 بھ سلولھای انفرادی بر می او و دیگر بچھ ھای گروه را مجددا! می رود
ھمگی بھ تخت شالق و شکنجھ ھای طاقت فرسا سپرده و در ! گردانند

در حال حاضر نیز سحرگاه اعدام را ! نھایت بھ اعدام محکوم می شوند
  : علی ادامھ می دھد.انتظار می کشیدند

چطور . راستشو بخوای خودمم از مدتھا پیش دچار شک و تردید شده ام -
ر جھان نظارت کرد و از این ھمھ ظلم و جنایت چشم پوشی میشھ بر کا

نمود؟ چطوری میشھ دم از عدالت و رحم و مروت و بشر دوستی و غیره 
زد و در مقابل آدمکشی ھای مشتی آخوند بیسواد و جنایتکار سکوت کرد؟ 

  بھ چھ گناھی ما را می کشند؟ خواندن یھ روزنامھ؟ پخش دوتا اعالمیھ؟ 
  :کشم و با صدائی آرام می گویمدستی بھ سرش می 

اما ! قصد ندارم ذھنیت ترا نسبت بھ باورھایت سست نمایم,  علی جان-
در طول ! مجبورم بگویم کھ ما قربانیان نظام طبقاتی و خدای سرمایھ ھستیم

میلیونھا نفر انسان عدالت جو و آزادیخواه قربانی دیو سیرتی , تاریخ بشریت
در حال حاضر کاری از !  شده و می شوندو بیرحمی این خدای خون آشام
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فقط باید امیدوار بود کھ تحمل شکنجھ و آزار ! دست من و تو ساختھ نیست
و اذیت و در نھایت اعدام از جانب ما باعث بیداری و رشد سطح آگاھی 

 با کمی دقت و مطالعھ در می !در غیر اینصورت الفاتحھ! دیگران شود
ال ما و بویژه جنایتکاران تاریخ وجود نداشتھ یابیم کھ نھ تنھا ناظری بر اعم

بلکھ مدعیان پیامبری و رسالت از سوی خداوند نیز وظیفھ ای جز  و ندارد
! خدمتگزاری و بلند پایھ نمودن ثروتمندان و چپاولگران تاریخ نداشتھ اند

نجات از وسوسھ ھای ! ھدایت بھ راه راست! رھانیدن از ظلمت و گمراھی
چرا می بایست , اگر نھ! دام فریبی نبوده و نیستندشیطان و غیره جز 

تحت و غارت آنان  چپاول  یاپروردگار عالم فرمان قتل عام دگر اندیشان
   ١صادر نماید؟را عنوان جزیھ ستاندن 
  :زانوانم را در بغل گرفتم و در ادامھ گفتم. پاھایم را جمع کردم

 صاحبان قدرت و ھمھ قوانین و مقررات در خدمت,  در یک نظام طبقاتی-
خواه , خواه این قوانین زمینی و بشری باشند. بھره کشان جامعھ است
جز سودآوری و , و از آنجا کھ نظام غارت و چپاول! آسمانی و از عالم باال

خدای خدمت گذار آن نیز بی , چیزی نمی شناسدثروت و سرمایھ انباشت 
تل عام کسانی را چون بھ راحتی فرمان کشتار و ق. ٢رحم و بی عاطفھ است

صادر می کند کھ در برابر طبقھ برتر و بھره کش قد علم می کنند و سر بھ 
                                                        

و اگر ترا .  چون بشھری نزدیک آئی تا با آن جنگ نمائی آنرا برای صلح ندا کن- ١
جواب صلح بدھد و دروازه ھا را برای تو بگشاید آنگاه تمامی قومیکھ در آن یافت شوند 

و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند پس آنرا . دبتو جزیھ دھند و ترا خدمت نماین
و چون یھوه خدایت آنرا بدست تو بسپارد جمیع ذکورانش را بدم شمشیر . محاصره کن

لیکن زنان و اطفال و بھایم و آنچھ در شھر باشد یعنی تمامی غنایمش را برای . بکش
بھمھ ی .  دھد بخورخود بھ تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را کھ یھوه خدایت بتو

اما از . شھرھائیکھ از تو بسیار دوراند کھ از شھرھای این امتھا نباشدچنین رفتار نما
. شھرھای این امتھائیکھ یھوه خدایت ترا بملکیت می دھد ھیچ ذی نفس را زنده مگذار

  .آیھ ھای ده تا شانزده, باب بیستم, سفر تثنیھ, کتاب مقدس
و برادران خویش را در صورتیکھ کفر را بر ایمان اختیار  مومنان ھرگز نباید پدران -٢

می کنند بھ دوستی گزینند با ھر کھ ایمان بھ خدا و روز رستخیز نیاورد و آنچھ خدا و 
گرایش ندارد پیکار ) دین اسالم ( رسولش حرام فرموده حرام نمی دانند و بھ دین حق 

نھایت ذلت و خواری بدست خویش بھ کنید از جملھ گروھی کھ اھل کتابند تا آنگاه کھ در 
  .مسلمانان جزیھ دھند

  . ١٣٧٢سال , چاپ اول. قرآن مجید با ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای. سوره توبھ
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رعایا , بردگان, بی جھت نیست کھ در طول تاریخ بشر. طغیان می گذارند
و کارگران و روشنفکران و بشر دوستانی کھ از منافع اکثریت محروم و 

م و شکنجھ و تبعید بی چیز جامعھ دفاع کرده و می کنند محکوم بھ اعدا
با فرمانی چھ ! از سوی کی؟ دولتمردان و خدایان ثروت! بوده و ھستند

  .١کسی؟ در مرحلھ نخست خدای آسمانی و بخشنده و مھربان
ساکت و آرام نشستھ و بدون کوچکترین واکنشی بھ حرفھایم گوش می , علی
صدی اما او چنین ق. دلم می خواست حرفی بزند و اظھار نظری بکند. داد

  :نفسی عمیق کشیدم و گفتم. نداشت
! با چنین پدیده ای رو بھ رو ھستیم,  در رابطھ با اسالم ناب محمدی نیز-

حکومت عدل علی و عدالتگستری محمد و خلفای راشدین و دیگران افسانھ 
محمد پیش از آنکھ تعھدی نسبت بھ ارشاد و رھائی ! ای بیش نبوده و نیست

 شبھ جزیره عربستان داشتھ و قبال بدبختی و محرومان و بی چیزان مکھ و
در اندیشھ ی برتری و سروری , نکبت و ادبارشان احساس مسئولیتی بنماید

بزرگان و ثروتمندان عرب  قومی کھ در رأسش. بخشیدن قوم عرب بود
بزرگانی کھ عظمت و جاه و جاللشان بر گرده ھای لخت و ! جای داشتند

در ھمان دوران نیز شما . ٢ استوار بودبرھنھ ی بردگان و زخمتکشان عرب
, بھ شرطی کھ جزیھ بدھید و سبیل اهللا, می توانستید در کفر خود بمانید

رسوفل اهللا و خلفای وی را با سکھ ھای طال و نقره و کاالھای بھادار و 
درست ھمین وضعیتی کھ اکنون ساری و ! قابل مصرف چرب نمائید

وانید کلیھ اتھامات وارده از قبیل شما می ت, در حال حاضر نیز. جاریست
یاغی و باغی و طاغی و اعالم جنگ علیھ اهللا و حکومت وی را بخرید و 

  !پی کارتان بروید
  :پوز خندی زد و گفت, علی

                                                        
در گذشت پس مشرکین را ھر ) محرم و رجب , ذیحجھ, ذیقعده(  چون ماھھای حرام – ١

  .آنھا باشیدجا بیابید بکشید و آنھا را محاصره نمائید و از ھر سو در کمین 
  .١٣٧٢سال , چاپ اول, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, آیھ چھار, سوره توبھ, قرآن مجید

 از جملھ دستورھای ابوبکر این بود کھ وقتی بھ جائی فرود آمدید اذان گوئید و اقامھ – ٢
اگر مردم آنجا نیز اذان گفتند و اقامھ نماز گفتند از آنھا دست بدارید و اگر , نماز گوئید

و اگر , گفتند بھ آنھا حملھ کنید و بکشید و بھ آتش بسوزید و بھ طرق دیگر نابود کنیدن
, اگر زکات را قبول دارند از آنھا بپذیرید, از آنھا پرسش کنید, دعوت اسالم را پذیرفتند

  .اگر منکر زکات بودند بی گفتگو بھ آنھا حملھ کنید
. ١٣٧۵سال , نشر اساطیر, چاپ پنجم, جلد چھارم, ترجمھ ابوالقاسم پاینده. تاریخ طبری
  .١۴٠٨ و ١۴٠٧صفحھ ھای 
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  ! من کھ مشرک و کافر نیستم-
شما می توانستید !  چھ فرقی می کند؟ در صدر اسالم نیز چنین بوده است-

از طرف دیگر می . ھ شرطی کھ جزیھ بدھیدب. در کفر و شرک خود بمانید
توانستید مسلمان بشوید و بھ جرگھ ی برادران مسلمان و امت رسول اهللا در 

 در غیر این صورت سر و کارتان !١منتھا بھ این شرط کھ زکات بدھید. آئید
پا اندازان , چاقو کشان, لمپن ھا. با شمشیر ھای آختھ ی پروردگار می افتاد

بنا بھ موقعیت و در دفاع از منافع آزمندانھ ی خود و کھ و جنایتکارانی 
 اطراف رسول اهللا و خلفای اهللا بر روی زمین را گرفتھ ,دارندگان ثروت

 تا با شمشیر آختھ و خونچکان گردنھا را بزنند و شرف و ناموس ٢بودند
کاری کھ ھمینک توسط پاسداران انقالب اسالمی و . انسانھا تجاوز کنند

  ! ام زمان صورت می گیردسربازان ام
پاھایم را در عرض یک و شصت و پنج سانتی متری . نفس عمیقی کشیدم

  :سلول دراز کردم و گفتم
صدر اسالم و دوران  چندان تفاوتی با , می بینی کھ اوضاع امروز-

 این در قاموس طبیعت است کھ !نداردحکومت رسول اهللا و خلفای راشدین 
ر مبارزه ی دائما و مستمر با پدیده ی نو و پدیده ھای کھنھ و واپسگرا د

! بالنده بسر برند و تمام نیرو و انرژی خود را بکار برند تا آنرا از بین ببرند
یکی از دالیل عمده ی کندی حرکت تکامل طبیعی و جامعھ در ھمین مھم 

یا پیش رسیدن ! چرا کھ ھمھ ی نطفھ ھای نو بھ ثمر نمی رسند! نھفتھ است
نو می بایست خیلی قدرتمند و توانا باشد ! ندگی از میان میروندبھ دوران بال

   !تا بتواند پوزۀ کھنھ را بھ خاک بمالد و از میدان بدرش کند

                                                        
.  ماجرا چنان بود کھ مالک بن نوبره از پرداخت زکات بھ خلیفھ اول امتناع کرد– ١

خلیفھ نیز فرماندھی مغرور کھ دارای خصلت خشک و ریشھ دار دوران جاھلیت بود و 
 آختھ در دست حکومت عمل پس از فتح مکھ بھ اسالم گرویده و اینک بھ مثابھ شمشیر

او مالک را کشت و . این فرمانده خالد بن ولید نام داشت. بھ سوی او روانھ نمود, می کرد
بھ عرض و ناموس وی تجاوز کرد تا دیگر قبائل ھم کھ در اندیشھ ی شورش بر 

  .از سر نوشت وی عبرت آموزند, حکومت بر حکومت تازه بودند
. جلد اول. زندیگنامھ چھارده معصوم. گران راه نورھدایت. آیت اهللا سید تقی مدرسی

  .١١٩صفحھ ی 
خدایا خالد یکی از شمشیرھای تو است و تو یاری او می « :  آنگاه پیغمبر گفت– ٢

  .و از آن روز خالد را شمشیر خدا نامیدند» .کنی
. ١٣٧۵سال , نشر اساطیر, چاپ پنجم, جلد سوم, ترجمھ ابوالقاسم پاینده. تاریخ طبری

  . ١١٧١فحھ ی ص
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  :بھ چھره اش لبخندی زدم و در ادامھ گفتم
او از ھمان آغاز !  اصال میدانی؟ ھر نوی نیز پاینده و جاودانی نیست-

عاملی کھ بھ مرور ! در بطن خود داردعامل تباه کننده و تجزیھ نماینده را 
زمان آنرا کھنھ و بھ جریانی محافظھ کار، دگم و غیر قابل تحمل مبدل می 

منظورم اینھ کھ روند کھنھ شدن و گندیگی نو از لحظھ ی تولدش ! نماید
این گندیگی، بنا بھ تاثیر عوامل بیرونی و نطفھ ھای در حال ! آغاز می شود

در رابطھ با دین و مذھب .  یا شتاب می گیردرشد درونی، کند می شود 
چون ھدفی جز تحمق جامعھ و یاری منتھا ! نیز چنین وضعیتی وجود دارد

رساند بھ نیروھای استثمارگر و بھره کش نداشتھ و ندارد، ھمیشھ در کنار 
ضمن اینکھ بھ ترمیم و وفق ! نیروھای واپسگرا و ارتجاعی قرار می گیرد

کان اقدام می نماید و خود را بھ ھزاران رنگ در دادن خود با زمان و م
ھمھ گناھان کبیره و صغیر، تمام تبھکاریھا و ! فکرش را بکن! می آورد

علمای دین و رھبران مذھبی بھ ! جنایت ممکن قابل خرید و بخشش ھستند
بدون آنکھ از ! جای خدا تصمیم می گیرند و دست بھ ھر جنایتی می زنند

! جتماعی مورد بازخواست و مؤاخده قرار گیرندطرف قانون و مقررات ا
! حکم صادر می کنند، فتوا می دھند، آنھم در ازاء دریافت پول و رشوه

نامی ھم برایش می تراشند و بھ قول معروف یک کاله شرعی سرش می 
کھ از پیروانش  و ناجی را می شناسی آموزگار, کدام ھدایتگر! گذارند

در جھل و گمراھی خود بمانند؟ ,  و کاالبخواھد تا در ازای پرداخت پول
از مردم می خواھد تا در ازاء پرداخت سیم و زر در بی , کدام عدالتخواھی

؟ بھ استمرار و حیات نظام سلطھ یاری رسانند و با نثار جان و عدالتی بمانند
 از انسان و چپاول و غارت بھره کشی انسانمال و ناموس خود زمینھ ی 

, آیا افیونی بدتر و مھلک تر از افسانھ ھا؟ راھم نمایندزالوھای جامعھ را ف
روایت ھا و قصھ ھای دروغین و خالی از محتوائی  کھ بھ نام دین و آئین و 

سراغ داری؟ زندان فرصت , شریعت بھ خورد مردم بینوا می دھند
! برای سبک و سنگین کردن باورھا و اندیشھ ھا! خوبیست برای اندیشیدن

ھا و قوانین و مقررات چھ تفاوتی بین فرمان ین کھ کمی فکر کن و بب
ی سردمداران کشورھای پیشرفتھ صنعتی ھاخواستھ و  ی  آسمانپروردگار

آیا استعمار کھن و ! و ارتجاع منطقھ وجود داردو غارتگران بین المللی 
از ملتھای در بند جھان بھ طور اعم و ملت ھند بھ طور , کت ھند شرقیرش

ی جز این برای ئاھآیا فرانسوی ھا توصیھ ین داشتند؟ اخص انتظاری جز ا
دارند؟ آیا قتل عام سرخپوستان امریکای مرکزی و داشتھ و مردم افریقا 
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آنھم با توده ھای زحمت امریکای التین بھ دست انگلیسی ھا و اسپانیائی ھا 
نام مسیح و مسیحیت صورت نگرفتھ است؟ آیا ترکان عثمانی با چنین 

د بشری ای مردم شمال افریقا و شبھ جزیره ی بالکان را اھداف شوم و ض
در در زیر آفتاب سوزند و کشنده یا در حقیقت بھ چھار میخ نمی کشیدند و 

, آیا امریکای جنایتکار از مردم شرق آسیاکام مرگ رھا نمی کردند؟ 
اروپا و افریقای سیاه انتظاری جز این دارد؟ آیا جمھوری , امریکای التین

اگر چشم بر روی واقعیت ھا مین انتظار را از من و تو ندارد؟ اسالمی ھ
از کنار غارت و چپاول و ادبار کارگران و زحمتکشان جامعھ , ببندیم
فقر و فحشای , بیکاری توده ھا, با مشاھده ی فساد روز افزون, بگذریم

باز ھم سرنوشتی جز زندان و بند و شکنجھ ,  ندھیمدامنگستر واکنشی نشان
! می بینی کھ خانھ از پای بست ویران است!  داشت؟ آره علی آقانخواھیم
بھ ھمان اندازه خود را صاحب و مالک زمین و حاکم بر سرنوشت , خداوند

!  و اروپای صنعتی و پیشرفتھدولت ایاالت متحده امریکاملتھا می داند کھ 
یقا افر, سرتا سر آسیا, منافع حیاتی و استراتژیک آنھا در آبھای خلیج فارس

, مواد خام مجانی, انرژی کارخانجات صنعنی! و امریکای التین نھفتھ است
نیروی کار ارزان و بازار مصرف سالحھا و بنجل ھای تولیدیشان در این 

ھمھ ی آنھا نیز پیروان با کمی دقت در می یابی کھ ! مناطق قرار دارد
 کنشت مساجد و, کلیساھا! خمس و زکات می دھند! الھی ھستند پیامبران 

ای کھ بھ منظور خشنودی و ھا بر پای می دارند و در مراسم مذھبی 
رسوالن و ! شرکت می جویندبر پای می دارند خداوندگار عالم رضایت 
 خداھا و دستورھای فرمان در برابر بھ ھمان اندازه الھی شان نیز پیامبران 

  ھلوی پای بند و سر سپرده اند کھ محمد رضا شاه پآسمانی و خالق جھان
, ربستان سعودی و کویت و اماراتشیوخ مرتجع ع, خامنھ ای ھا, ھا

ارتجاع منطقھ و دیگر حاکمان سر سپرده و ضد مردمی بھ دستورھا و 
دیگر کاخھای ستم  و ١ورسای فرانسھکاخ فرمانھای کاخ سفید واشنگتن و 

فراموش نکن کھ توده ھای محروم و بی چیز منطقھ و جھان بھ ! پای بندند
صندوق بین , ان اندازه از سیاست ھای دیکتھ ی شده ی بانک جھانیھم

المللی پول و سردمداران کشورھای غارت گر بین المللی در رنج و عذابند 
                                                        

 و چون یھوه خدایت ایشانرا بدست تو تسلیم نماید و تو ایشانرا مغلوب سازی آنگاه - ١
و با ایشان . ایشان را بالکل ھالک کن و با ایشان عھد مبند و بر ایشان ترحم منما

. مصاھرت منما دختر خود را بپسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر
  .آیھ ھای دوم و سوم, باب ھفتم,  تثنیھسفر, کتاب مقدس
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کھ از فرامین و مقررات خدای آسمانی و واسطھ ھای جنایتکار و 
پی بردن و آشنائی با این مسائل نیز کار شاق و توانفرسائی ! عوامفریبش

بویژه تورات و قرآن ,  کمی تعمق و دقت در متون کتابھای آسمانیبا! نیست
از جملھ ! نھ تنھا بھ این نکتھ بلکھ بھ مسائل دیگری نیز پی خواھیم برد

کتابھای قرآن و تورات جز مجموعھ ای از داستان ھای خرافی و کم , اینکھ
! ستندزیرا از لطفت و زیبائی داستان نویسی نیز بر خوردار نی! کیفت نیستند

, بھ طوریکھ نھ تنھا کوچکترین شباھتی بھ آثار بزرگ ادبی جھان ندارند
! بلکھ در حد داستانھا کودکان و آثار نویسندگان مبتدی و تازه کار نیز نیستند

مشتی خرافات و داستانھای دروغین کھ در قالب کلمات و جمالتی خشن و 
 نویسنده یا نویسندگان  و این نشان دھنده ی آنست کھ.نا موزون گرد آمده اند

ھدف داستان نویسی و خلق قصھ , کتابھا عالوه بر سطح پائین سواد و دانش
استحمار و ھموار نمودن راه , بلکھ با ھدف تحمیق! و روایت نیز نداشتھ اند

و دروغ ھائی را سر ھم بندی نموده استثمار و بھره کشی دست بھ قلم برده 
نی با برداشتی مردانھ نیز چاشنی آن مقداری وعده ھای سکسی و شھوا. اند

تالشی بسیار بکار برده شده تا با ! کرده اند تا خلق را آن بیشتر بفریبند
ترساندن مردم و بھ وحشت انداختن آنان و اجرای مجازاتھائی کامال ضد 

کھ گویا خواست پروردگارست آنان بشری و سد در سد حیوانی و سبعانھ 
بھ حدی کھ بھ . کنند ری کورکورانھ وادار فرمانبرداومحض بھ اطاعت را 

فکر بررسی و کنکاش در باره این یاوه سرائی ھا و شک و گمان در باره 
. ی آنھا نیز نیفتند و چون دیگر آثار و نوشتھ ھای موجود بھ نقدشان نکشند

مار غاشیھ و پلی بھ نام صراط کھ از مو , ترس و وحشت از آتش دوزخ
 و از شمشیر برنده تر است بھ ھمراه روز ھفت از آتش سوزنده تر, نازکتر

ھزار سال رستاخیز زمینھ ای فراھم نموده تا توده ی بیسواد عوام و 
 زحمتکشان جامعھ نھ تنھا این اباطیل را باور کنند بلکھ بدون تفکر و اندیشھ

ھمجنس بازی ,  بھ داستان عشقی مسخره و ناموزون یوسف و زلیخاتبنس
نیز ط و حاملھ شدن دختران لوط توسط پدرشان و ھم جنسگرائی قوم لو

  !نشان دھندتعصب خشک و کورکورانھ 
 روشنفکرا و تحصیل کرده ھای جامعھ چی؟ چرا اونا بھ نقد و بررسی این -

داستانھای خرافی نیفتاده و گامی در جھت روشن نمودن اذھان مردم بر 
  نداشتھ اند؟ یا بر نمی دارند؟

ھای جامعھ را بھ طور کلی می توان بھ دو  روشنفکران و تحصیل کرده -
دستھ ی اول آنھائی ھستند کھ نظام موجود را قبول دارند . دستھ تقسیم کرد
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 نھ تنھا بھ تبلیغ و پر واضح است کھ چنین روشنفکرانی. و در خدمت آنند
بلکھ با خلق داستانھای جدید و سر , ترویج این خرافات و اوھام می پردازند

و اراجیف جدید بھ استمرار و پایداری آن نیز دامن می ھم بندی اباطیل 
یعنی روشنفکران و تحصیل کرده ھای مخالف . می ماند دستھ ی دوم! زنند
نسبت بھ . مخالف نظام موجودند, گروه اول! آنان نیز دو گروه اند .نظام

در حالیکھ در . سیاست ھای آن و شیوه ی چپاول و غارتش اعتراض دارند
بنا بر این چون گذشتگان و ! با نظام سلطھ قرار ندارندضدید و دشمنی 

بیسوادی و ناآگاھی توده ھا ھستند , فرمانروایان فعلی خواھان عقب ماندگی
آنان ایدئولوژی مذھبی و آئینی مردم را ! و در ھمان راستا گام بر می دارند

تفسیر و برداشت دیگری را بھ بلکھ . زیر عالمت سئوال و پرسش نمی برند
دستورھای دین مبین مدعی می شوند کھ حاکمان فعلی از ان می کشند و می

یعنی روشنفکران و !  اما دستھ ی آخر!تخطی و روی گردانی نموده اند
تحصیل کرده ھائی کھ ما را بھ دنبال خودشان می کشانند و در نھایت 

آنان نیز احترام بھ باورھای ! تحویل کشتارگاھھا و زندان ھا می دھند
مردم و مرام و عقیده ی توده ھا را بھانھ قرار می دھند و شانھ از مذھبی 

در حالیکھ بھ عقیده ی ! زیر بار مسئولیتی کھ بر عھده دارند خالی می نمایند
باید از یورش بھ باور مردم و رھانیدن دست و پا , من کار اساسی و پایھ ای

 خرافات ھستی و مغز آنان از چنبره ی تو در تو و ھزار الی ھمین اوھام و
کاری کھ در سایر نقاط جھان و بھ ویژه در اروپای ! بر باد ده  شروع شود

! در حال گذار از فئودالیسم بھ سرمایھ داری و صنعتی شدن صورت گرفت
باید دست بکار شد و برای یکبار ھم کھ شده حقیقت را بھ صورت عریان 

 سلطھ و باید دو روی سکھ ی! در معرض دید توده ھای مردم گذاشت
, باید تناقض ھا. ابزار و وسائل سرکوب و چپاولش را بھ مردم نشان داد

نازیبائی ھا و اشتباه ھای فاحش کتابھای آسمانی و ھدف از نوشتن آنھا را 
        !بی پرده بیان کرد و در معرض قضاوت خلق گذاشت

پتو را بر می دارم و بر . احساس سرما می کنم. طلوع صبح نزدیک است
پرده ای از مھ غلیظ  پشت . بھ پنجره نگاه می کنم.  شانھ می اندازمروی

از جایم بلند می . پتو را بھ کناری می اندازم. شیشھ ھایش را پوشانده است
  ! ھیچ چیزی دیده نمی شود. شوم و خودم را بھ پشت پنجره می رسانم

دوست دارم ! مھ صبحگاھی احاطھ ام نموده است. بھ مغزم فشار می آورم
صدای ! اما چیزی بھ خاطرم نمی آید. قیافھ ی علی را بھ خاطر بیاورم

خودم را بھ دیوار سرد سلول می ! چرخیدن کلید در قفل بھ گوش می رسد
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علی با سر ! وقت توالت رفتن ظھراست! درب سلول باز می شود. چسبانم
سر پائی ! چھره اش را مات می بینم! بھ من اشاره می کند کھ اول تو برو

بین سلول و توالت را کھ ی فاصلھ .  می پوشم و وارد راھرو می شومرا
زیر پوشھای خون ! در انتھای راھرو قرار دارد بھ سرعت طی می کنم

, در حال قضای حاجت. آلود خورشید در درون تشت پالستیکی قرار دارد
! از جایم بلند می شوم! آنھا را چنگ می زنم و آب تشت را عوض می کنم

آنچھ را می جویم ! م را می شویم و پشت آئینھ را نگاه می کنمدست و روی
گال و شپش در ! خورشید طلب وایتکس نموده است. می یابمبدون مشکل 

فونی کردن زیر اما خورشید وایتکس را برای ضد ع! زندان بیداد می کند
شیشھ ی وایتکس را در اولین او از من خواستھ تا ! پوش ھایش می خواھد

یادداشت روی کاغذ سیگار را در دھان . ی بزرگ توالت بگذارمپشت آئینھ 
صدای اعتراض !  می دھمشقورتبھ آرامی آنرا می جوم و . می گذارم

دستی بھ صورتم می کشم و با سرعت ! پاسدار نگھبان راھرو بلند می شود
   . بر می گردممبھ سلول
رون او فرماندھی ھستھ ی د! ید ھم پرونده و ھم سرنوشت علیستخورش

اما ! قبال طلبھ ی حوزه ی علمیھ ی قم بوده! زندان را بھ عھده داشتھ است
با مشاھده ی کثافتکاری و کارھای ضد بشری مالھا فراری و بھ سازمان 

فعال در ھمسایگی ما و در سلول انفرادی بغلی ! مجاھدین خلق پیوستھ است
ک کرده با وجود اینکھ زخمھای روی پشت و شانھ اش چر! زندگی می کند

باز ھم ھر شب او را شالق می زنند و آزار و اذیتش می , و متعفن شده اند
بھ شوخی ھا و جک ھای علی توجھی ! تا غروب آفتاب صبر می کنم! کنند
   ! ندارم

 این بار نوبت علیست کھ قبل از !فرا می رسدشامگاھی نوبت رفتن توالت 
فید وایتکس را در شیشھ پالستیکی س, در این فرصت! من بھ توالت برود

سرپائی را می پوشم و . جیب شلوار کردی گشادم و پر چینم قرار می دھم
شیشھ ی وایتکس , بھ محض رسیدن بھ توالت! پشت در بھ انتظار می ایستم

نوبت . دست و رویم را می شویم و بیرون می آیم! را پشت آئینھ می گذارم
  ! بعدی از آن خورشید است

در راھرو بھ طور مرتب ! رو بھ ھم می ریزدنیمھ ھای شب وضعیت راھ
 !در فضای آن می پیچدھای گزمھ ھا صدای پوتین ! باز و بستھ می شود

و بھ فاصلھ ی یکی دو  ھر از چندگاھی !اتفاق غیر مترقبھ و تازه ای نیست
عده ی تازه ای دستگیر و بھ زندان آورده ! این برنامھ تکرار می شودشب 
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جوخھ ھای اعدام !  مرتب پر و خالی می گردندسلولھا بھ طور! می شوند
ھر صبحگاه تعدادی بھ خاک و خون می غلطتند تا ! سرگرم کار خویشند

مالیان جنایتکار کھ ! دین خود را نسبت بھ وطن و آرمان ھایشان ادا نمایند
دست بھ کشتار زده اند , سرمست از باده ی پیروزی و فتح اریکھ ی قدرتند

محافل بین . کومت ننگینشان ھموار و مستحکم نمایندتا راه و پایھ ھای ح
المللی و سازمانھای حقوق بشر خفھ خون گرفتھ و امواج خون را نظاره می 

! اما چیزی دستگیرم نمی شود! پشت در بھ فال گوش می ایستم! کنند
علی وحشت زده و ھراسان در ! صدای پچ پچی نیز بھ گوش نمی رسد

را دور بازویم حلقھ می زند و محکم در بغلش دستانش ! کنارم ایستاده است
دستی بھ سرش می کشم و از وی می خواھم تا آرامشش را ! می فشارد
جز یک ! با ھمھ ی شب ھا تفاوت دارد, یورش و ازدحام امشب! حفظ کند

 باز در سلول دیگری, بغیر از سلول خورشیدنمی چرخد و کلید در قفلی بار 
ای در کار نبوده و دستگیری گسترده ای  یورش شبانھ !و بستھ نمی شود

ھراس و وحشت شبانگاھی حکومتیان از ناحیھ ! صورت نگرفتھ است
  ! دیگریست

از زبان یکی از موقع ھواخوری ده دقیقھ ای روزانھ ! چند روزی می گذرد
بچھ ھای تواب می شنوم کھ خورشید با خوردن یک شیشھ ی وایتکس بھ 

علی با شنیدن خبر خوشحال و غمگین می ! زندگانی خودش پایان داده است
اشک در چشمانش حلقھ می زند و در حالیکھ لبخندی تلخ بر لبان دارد . شود

  :با صدائی گرفتھ و بغض آلود می گوید
خورشید با کشتن خودش ھمھ سرنخ ھا و اطالعات !  انتظارش را داشتم-

  !مربوط بھ ھستھ ی درون زندان را از بین برد
خودم را در پتو می پیچم و سرم را در بالش فرو !  کشمروی تخت دراز می

کم کم بی حوصلھ و ! خواب بھ چشمانم راه نمی یابد.  بیھوده است!می برم
سعی می . از جایم بلند می شوم و روی لبھ تخت می نشینم. عصبی می شوم

جز فضائی مھ آلود و خاکستری رنگ . کنم قیافھ ی علی را بھ خاطر بیاورم
چھره ی مادرم در نظرم مجسم . بھ مغزم فشار می آورم! ینمچیزی نمی ب

پشت دو ردیف فنس نشستھ و پاھایش را بر روی زمین دراز ! می شود
  :بھ چشمانم زل می زند و با صدائی آرام و آھستھ می پرسد. کرده است

  ! علی چطورست؟ مواظبش باش-
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 و در صدای اعتراض پاسداری کھ صورتش را با چفیھ ی عربی پوشانده 
تفی . مادر اخم می کند. فاصلھ بین دو ردیف فنس قدم می زند بلند می شود
  :گنده بر روی زمین می اندازد و با لحنی تند می گوید

حق ندارم حال پسر کوچکم را بپرسم؟ من او را با ! ظلم بسوزدی  خانھ -
ولی با , پاره ی تنم نیست! زیر ھمین پستونام. شیر خودم بزرگ کرده ام

  حق ندارم حالش را بپرسم؟!  ذره ھای وجودم بزرگ شده و پا گرفتھذره
سرش را بھ طرف آسمان بلند می کند و دردمندانھ می . آھی سرد می کشد

  :گوید
خوش بھ حال می بینی و می شنفی؟ !  کریمی و رحم و مروتت را شکر-

مادرش کھ سر زا رفت و جگر گوشھ اش را پشت میلھ ھای زندان ستم 
  . لھ ھای زندانی کھ بھ اسم تو و برای رضایت تو بر پا کرده اند می!ندید

. محو می شودیواش یواش چھره مادرم . بھ آرامی پلکھایم را می بندم
 دمرو !در ذھنم جان می گیردبیرون مجددا فضای مھ گرفتھ و خاکستری 

  .بالش را روی سرم می گذارم و پلکھایم را بھ ھم می فشارم. می خوابم
سلولھای انفرادی در درون تاریکی و نموری  کھ زیر اعدام و ماه ھاست

از شلیک ھر دو بار پس . دو بار اعدام ساختگی شده ام. روزگار می گذرانم
  : کھفریادی بر خاستھ, چند تیر

  !از دادستانی خبر دادند کھ اعدامش نکنیم!  دست نگھدارید-
انقالب اسالمی پیشرفت و عظمت اسالم و شرط پیروزی , اسداهللا الجوردی

مرتبا با تالوت آیھ ای ! را در نابودی و بھ درک فرستادن امثال من می بیند
از قرآن و بھ میان کشیدن پای خدا و رسول و ائمھ یاد آوری می کند کھ 

اعم از مارکسیست و , ھمھ ی مخالفین و منتقدین حکومت جھل و جنایت
شتارشان از جانب مسلمان و غیره مھدور الدم ھستند و فرمان قتل و ک

وی تا آن حد خودش را پیرو خدا ! پروردگار و امام زمان امضاء شده است
و طرفدار حقیقت می داند کھ ھیچ سخن حقی را بر نمی تابد و تاب تحمل 

یعنی زمانی کھ از رو بھ رو کردنم , در آخرین دیدار! ھیچ حقیقتی را ندارد
, مراد و مقصودش نمی رسدبا یکی از زندانیان نتیجھ ای نمی گیرد و بھ 

چنان بھ صورتم سیلی می زند کھ برای ھمیشھ گوش سمت چپم را از کار 
  :سپس چون بوزینھ ای شکست خورده فریاد بر می دارد کھ! می اندازد

  ! این کثافتو ببرید و کار خودتونو بکنید-
در رقابت با الجوردی و بھ , آھنگر بیسواد محلھ دوالبی, ج داود رحمانیحا
تابوت ھای مرگ را طرح , طر نزدیکی بیشتر با پروردگار آسمانیخا
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 و علی اصغر تشکری با این ادعا کھ کشتن !ریزی و راه اندازی می کند
شبانھ در زیر , زندانیان در زیر شالق ثواب ھفت حج اکبر را در بر دارد
این جنایتکار ! زمین ھای دادستانی حاضر و زندانیان را بھ شالق می بندد

در حالیکھ زندانی بیھوش شده و از حال رفتھ نیز دست از سرش , فطرهبال
بر نمی دارد و تا زمانی کھ پایداری پا در میانی نکرده و شالق را از 

  !دستش نگرفتھ ضربھ ھای مرگ آورش را فرو میآورد
نکتھ قابل توجھ آنست کھ ھیچکدام از این جانوران خون آشام و ددمنش کھ 

یات قرآن دست بھ جنایت می زنند و بھ راحتی جان می با توسل بھ خدا و آ
بارھا ! ارزشی برای قرآن و گرفتار خدایشان قائل نبوده و نیستند, ستانند

شنیدم کھ در مقابل اعتراض و سوگندھای زندانی مسلمان کھ پای خدا و 
رسول را بھ میان می کشید و قصد داشت تا توجھ ی آنان را متوجھ ی 

  :فریادشان بلند می شد کھ, پروردگار نماید
! بی فایده اس!  خدا کیھ؟ قرآن کیلوئی چنده؟ پای اونا رو بھ میون نکش-

فھمیدی؟ اینو تو اون مغز گندیده ت ! ھیچ کاری از دستشون ساختھ نیس
  !فرو کن

انگار . دردی جانکاه ھمھ ی بدنم را فرا می گیرد. از جایم بلند می شوم
چشمانم را با . ازجوئی و شالق بیرون آمده امھمین چند دقیقھ پیش از اتاق ب

شانھ ھایم را بھ سرعت . دور و برم را نگاه می کنم. پشت دستھایم می مالم
کشتار و , سرزمین وحشت و ترس, فرسنگھا با ایران! نھ. تکان می دھم

ماھھا و سالھا از آن روزھا و شب . جھل و جنایت فاصلھ دارم, تبھکاری
  . لبخندی تلخ بر لبانم نقش می بندد! استھای وحشت و ترس گذشتھ

بر غلظت مھ . خودم را پاکشان و تلو تلو خوران بھ پشت پنجره می رسانم
افزوده شده و محوطھ ی بیرون را در پشت پرده ی حریرگونش مخفی 

بی حال و خموده بھ جانب تخت بر می . دھن دره ای می کنم! نموده است
 ھایم را روی ھم می گذارم و چشمانم پلک! گردم و روی لبھ اش می نشینم

چشمانم را باز می ! قیافھ ی پیر مرد در برابرم مجسم می شود .را می بندم
سرم را . سرم را تکان می دھم و سرتاسر اتاق را از نظر می گذرانم. کنم

  .میان دو دستم می گیرم و با حرص فشارش می دھم
  د دارد؟ چھ رابطھ ای بین پیر مرد و خاطرات زندان وجو-

سالھا بود کھ از مرور و یادآوری آن دوران شوم طفره رفتھ و فرار کرده 
عرق . از بازگشت خیالی و مجازی بھ آن وحشتکده نیز می ترسیدم. بودم

مھره ھای پشتم می لرزیدند و مرگ را در یک . سرد بر پیشانیم می نشست
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دانشان  بر خالف عده ای کھ خاطرات دوران زن.دمخودم حس می کرقدمی 
وسیلھ ای قرار داده بودند تا خود را , را با شاخ و برگھای افزوده بر آن

از بند رستھ گانی کھ بال استثناء ! مطرح کنند و بھ نان و آوازه ای برسند
تا آخرین لحظھ با سر ! جزو نیروھای مقاوم و سر موضع زندان بوده اند

ر نھایت آزاد شده و سختی در برابر دژخیمان مقاومت و ایستادگی کرده و د
با گوش دادن و شنیدن داستانھای مقاومت و ! بھ آغوش اجتماع بر گشتھ اند

بھ این نتیجھ می رسیدی کھ ھزاران قربانی جنایت , خاطرات این گروه
ھولناک رژیم و نسل کشی دستگاه خلیفھ گری شیعھ در سال ھزار و سی 

 بوده اند و بھ ھمگی تواب و بریده و در ھم شکستھ, سد و شصت و ھفت
و اگر ! سزای نایایداری و عدم استقامت بر دار مجازات آویختھ شده اند

چون بازگو کنندگان خاطرات , مقاومت می کردند و تن بھ ذلت نمی دادند
 و بازماندگانشان بھ جای سرگردانی و حیرانی در گورستان زنده می ماندند

 کنار خود داشتند ررا دآنان , خاوران و لعنت آبادھای گوشھ و کنار کشور
مبلغی دالر و یورو و کرون و سوغاتی ھای لوکس و و چھ بسا ماھانھ 

آن تعدادی کھ خود را  بھ خارج از کشور و بھشت سرمایھ غیره نیز از 
یکی از بازماندگان  : برای مثال!داری رسانده بودند دریافت می کردند

متعلق بھ سلطنت کشتار سال شصت و ھفت در یک برنامھ ی تلویزویونی 
  :بھ این مضمون می کرد ئیطلبان شاه الھی ادعا

 از مدتھا قبل شایعھ کرده بودند کھ ھیئتی بھ منظور بررسی پرونده ھای -
رئیس زندان , یک روز ناصرانی! زندانیان و عفو آنان تعیین شده است

در دو طرف راھروی منتھی بھ اتاق تعداد ! گوھر دشت مرا بھ اتاقی برد
در ھمان لحظھ ی ورود آخوند !  از زندانیان با چشم بند نشستھ بودندزیادی

ولی من آن دو را . البتھ تعداد دیگری ھم بودند .رازینی و اشراقی را شناختم
رازینی از من پرسید کھ اسالم را قبول دارم و نماز می خوانم؟ ! شناختم

در برابر اما ! اینھا تفتیش عقاید است و من جواب نمی دھم, جواب دادم
پسر جان پدر و مادرت : اشراقی گفت! تکرار سئوالش جواب منفی دادم

! بچھ مسلمان ھستی!  بھ دنیا آمده ایچطور؟ تو در یک خانواده ی مسلمان
مگر می شود نماز نخوانی؟ در جواب گفتم کھ پدرم ھم نماز نمی خوانده 

. رفتمبلند شدم و بھ طرف در ! رازینی بھ ناصرین گفت کھ ببرش! است
این پسر ! بر کنیدص:  گرفتم صدای اشراقی بلند شد کھدستگیره ی در را کھ
وقتی وارد راھرو ! من سکوت کردم و جوابی ندادم! حتما نماز می خواند

ھنوز درست ! ناصرانی مرا بھ طرف چپ راھرو برد و گفت بنشین, شدیم
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 و حسابی ننشستھ بودم کھ مرا بلند کرد و در صف طرف راست راھرو
  !نشاند

چھ ھدفی را دنبال می کنند و ,  خاطراتبھ راستی چرا؟ بازگو کنندگان
دفاع از حیثیت و آبروی جان باختگان؟ طرح ند؟ ایفاگر چھ نقشی ھست

 فدا مظلومیت آنان و ایجاد تنفر و مقاومت در سایر ایرانیان؟ یا بر عکس؟
دف جمع و آنھم با ھ, کردن و لجن مال نمودن بیگناھان و در خون خفتگان

         ...! یا دفاع از آبرو و حیثیت دروغین و ساختگی خود؟جور کردن و 
بھ جای . سرزمین پر تشویش و نگرانی چشمانم را ترک گفتھ بود, خواب

کابوس ھا و یاد آوری خاطرات تلخ و جھنمی , خواب و آرامش شبانگاھی
ت و در میان ھمھ ی خاطرا! زندان فضای جمجمھ ام را پر کرده بود

لحظھ ھا و دقایقی بود کھ بھ ھیچ عنوان نمی شد آنھا , سرگذشت ھای زندان
زنده . را بھ تصویر کشید و چون خطوطی سیاه بر روی سفیدشان آورد

کردن و جان بخشیدن دوباره ی آنان از عھده چیره دست ترین و مسلط 
کار کشتھ , مجرب ترین و کارآزموده ترین فیلم سازان, ترین نویسندگان

  !ترین سخن وران و نقاشانی چون لئوناردو داوینجی و دیگران خارج بود
در بیغولھ ھای تنگ و تاریک و کشتارگاه ھائی کھ بھ نام اهللا و با ھدف 

صحبت از , پاسداری از آئین محمدی و کرامت قرآن و ائمھ بر پای شده بود
 کشک بھائی کمتر و ناچیزتر از, خدا و یادآوری دستورات و فرامین قرآن

تا جائی کھ پوز خند پاسداران معبد سرمایھ و گزمھ ! و حرف مفت داشت
  !ھای رژیم جھل و جنایت را در پی داشت

 صدای آرام و !جلوی چشمانم جان گرفتبا جثھ کوچکش قیافھ ی پیر مرد 
     :پر صالبتش کھ می گفت

انھ مطمئنم کھ از این رفتار سھل انگار!  تو باید بھ حرفھای من گوش بدھی-
  !و غیر مسئوالنھ ات پشیمان خواھی شد

دستی بھ موھایم کشیدم و روی لبھ ی . از جایم بر خاستم. در گوشم پیچید
تا صبح .  با بی حوصلگی نگاھی بھ صفحھ ساعت انداختم.تخت نشستم

  . لبخندی رضایتمندانھ بر لبانم نقش بست. چیزی نمانده بود
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رخخواب در ھم ریختھ را . ز جای بر خاستمبھ مجرد طلوع سپیده دم ا
زیر چشم . جلوی آئینھ ایستادم و صورتم را ورانداز نمودم. مرتب کردم

چرا؟ دلیلی . سرم را تکان دادم و لبخندی زدم. ھایم کمی ورم کرده بود
بھ من نھیب می زد تا پیر . حس کنجکاویم تحریک شده بود. برایش نداشتم

درب اتاق را پشت . لباسم را پوشیدم!  بنشینممرد را ببینم و پای صحبتش
. جلوی درب دستشوئی ایستادم. سرم بستم و گربھ وار از پلھ ھا پائین رفتم

حتما پیرزن فراموش کرده بود آنرا خاموش . چراغ آشپزخانھ روشن بود
  .سر و صورتی صفا دادم و از دستشوئی بیرون آمدم. کند

  نھ؟,  تو ھم دیشب نخوابیدی-
در چھارچوب در . خودم را بھ در آشپزخانھ رساندم. رزن بودصدای پی

  :لبخند زنان گفت. پیرزن جوابم را داد. ایستادم و سالم و صبح بخیری گفتم
  مگر نھ؟ !  شب وحستناکی بود-

بوی مطبوع چای در فضای آشپزخانھ پیچیده و . میز صبحانھ آماده بود
پیرزن لیوانی چای  .تمروی صندلی نشسبر . اشتھا را تحریک می کرد

  :تشکری کردم و لبخند زنان پرسیدم. جلویم گذاشت
   شما ھم دیشب گرفتار بیخوابی شده بودید؟-
چند بار صدای بلند شدن و راه رفتنت را ! ھر کاری کردم خوابم نبرد.  آره-

  !شب لعنتی. شنیدم
کھ  ما ایرانی ھا معتقدیم کھ سنگینی شب و بیخوابی افراد بھ این دلیل است -

  .مرده ای بر خاک مانده و دفن نشده است
  :پیرزن لبخندی زد و گفت

   یعنی چھ؟ چھ ربطی بھ مرده دارد؟-
تا قبل , اگر فردی در طول روز بمیرد, بر اساس فرھنگ و سنن ما,  آھا-

و چنانچھ شب ھنگام بدرود . از غروب آفتاب باید بھ خاک سپرده شود
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حال اگر تعللی صورت . سپارندھمان شبانھ بھ خاکش می , حیات بگوید
زندگان و افرادی کھ در ھمسایگی وی , گیرد و مرده بر روی خاک بماند

  !قرار دارند دچار بیخوابی و اعصاب خردی شبانھ می شوند
  :سرش را تکان داد و گفت. پیرزن متحیرانھ نگاھم کرد

گواھی , اجازه ی کفن و دفن. امکان ندارد!  بھ حق حرفھای نشنیده-
شوخی می ! نھ! تدارک تابوت و گل و غیره کلی زمان می برد, پزشک
  !کنی

قلپی چای بدرقھ راھش نمودم و خیلی . لقمھ ای نان و پنیر در دھانم گذاشتم
  :جدی و محکم جواب دادم

یعنی . اما این باور و عقیده مربوط بھ گذشتھ است.  کامال جدی می گویم-
 و دفن افراد این ھمھ دنگ و دوران و زمانھائی کھ بھ خاک سپردن و کفن

. در ھر محلھ و آبادی گورستانی وجود داشت! فنگ و برو و بیا نداشت
  .اجازه گرفتن و غیره ھم در کار نبود. قبری خرید و فروش نمی شد

   حاال چی؟ -
  ! حاال؟ مثل ھمھ جای دنیاست-
 پس مردم؟ اونا چکار می کنند؟ بیخوابی بھ سرشان می زند و تا صبح از -
  ین دنده بھ آن دنده می غلطند؟ا

  :خنده کنان جواب دادم
اعصاب , فکر می کنید مصرف روز افزون قرص ھای آرام بخش.  تقریبا-

  و غیره بھ خاطر چیست؟
  : رو بروی نشست و با حالتی قھر آلود و ناراضی گفتپیرزن

  ! سر بسرم می گذاری؟ اصال توقع نداشتم-
  :لبخندی زدم و در جوابش گفتم

عقیده و . کی باشم؟ بھ جان عزیز خودت قسم کھ عین حقیقت را گفتم سگ -
چکارش می شود کرد؟ حق داری باور نکنی و چنین . باور مردم است

یک عقیده ی ! اما عین واقعیت است. تصور نمائی کھ سر بسرت می گذارم
دیگر کھ بیشتر در میان مردمان جنوب و ساحل نشینان کرانھ ھای خلیج 

می گوید کھ دلیل توفانی شدن دریا و بر خورد موجھای , ردفارس رواج دا
بلند و سھمگین بھ ساحل اینست کھ جسد جنین یا نوزاد حرمزاده ای را بھ 

  !دریا انداختھ اند و دریا خشم و غضب خودش را بھ نمایش گذاشتھ است
  :پیرزن با تحیری بیشتر پرسید

   حرامزاده یعنی چی؟-
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ی موجودی کھ در نتیجھ ی ھمخوابی و یعن!  یعنی بچھ ی نا مشروع-
نزدیکی زن و مردی بدون جاری شدن صیغھ ی عقد و ازدواج بھ وجود 

چنین موجودی نھ تنھا سزاوار مرگ است بلکھ الشھ و جسد بی ! آمده باشد
تا چھ رسد بھ پروردگاری کھ خالق . جانش نیز خشم دریا را بر می انگیزد

  !و حکمران دریاھاست
سرش . فنجانی چای ریخت و سر جایش نشست. بر خاستپیرزن از جایش 

  :را تکان داد و گفت
در اروپا و آن موجود بد بخت چھ گناھی کرده است؟ !  نمی فھمم-

ھمخوابھ می ! ھزاران زن و مرد با ھم زندگی می کنند, کشورھای مسیحی
بدون آنکھ ! سکس می ورزند و در کنار یکدیگر لذت می برند! شوند

از این افراد سدھا و ده ھا ! زدواجی بینشان جاری شده باشدصیغھ عقد و ا
یعنی ! حق زندگی دارند! بچھ ھائی کھ حق حیات دارند! بچھ متولد می شود

چھ؟ چرا می بایست تولد و والدتشان خشم پروردگار یا دریا و جنگل و 
  کوھستان را بر انگیزد؟

 آرامی و شمرده چای درون لیوان را الجرعھ سر کشیدم و بھ. لبخندی زدم
  :شمرده جواب دادم

تمام بدبختی ,  بھ عقیده ی یک مسلمان و انسانی با چنین عقیده و باوری-
وقوع سیل و زلزلھ ھای , جنگ ھای جھانی و منطقھ ای, ھای جھان بشری

مھیب و ویرانگر و از ھمھ مھمترعقب ماندگی و ذلت و ادبار کشوھای 
نی ھای غربیان و ازدیاد افراد بھ خاطر وجود ھمین ھنجار شک, اسالمی

  .حرامزاده است
بدون توجھ بھ اعتراض پیرزن لیوان و بشقابم . بدنبال آن از جای بر خاستم

          . و بھ طرف درب آشپزخانھ بھ راه افتادم را شستم
   قصد بیرون رفتن داری؟-

  :سرم را بر گرداندم و تبسم کنان گفتم
  . با اجازه ی شما-

  :د و گفتپیرزن لبخندی ز
  می توانم بپرسم کجا میروی؟!  تو کھ از من اجازه نگرفتی-

  :بدون مکث جواب دادم
  .قصد مالقات و دیدار با آن پیرمرد را دارم.  حتما-
  ... تو کھ -
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تا حاال جز پرت و پال و اظھار نظرھای سد تا یک غاز !  نظرم عوض شد-
از ھمھ ! داشتھ باشدشاید این یکی حرفی برای گفتن ! و بیھوده نشنیده ام

ماندنم در خانھ چھ فایده ای دارد؟ جر اینکھ . من کھ کاری ندارم! مھمتر
  !دست و پای شما را ببندم و از زندگی روزمره تان باز دارم

  !مواظبت خودت باش! سالمتھ  ب-
از دور و برم را بھ دقت . با وی خدا حافظی کردم و قدم در خیابان گذاشتم

ن تقریبا خلوت بود و چیز غیر عادی و قابل توجھی بھ خیابا. نظر گذراندم
ستھایم را درون جیبھای شلوارم د. یقھ کاپشنم را باال دادم. نظر نمی آمد

مقصدم پارک نزدیک . دم و با گامھای شمرده و موزون بھ راه افتادمکر
  ! خانھ بود

باد سرد و سوزنده ای کھ از روبرو می وزد . ھوای سرد و مزخرفی است
اشک از چشمانم سرازیر می شود و . مغز استخوان رسوخ می کندتا 

. دور و برم را با دقت نگاه می کنم. گاھگاھی پرده ای جلوی دیدم می کشد
بھ ھر تقدیر خودم را بھ پارک ! ھر آن منتظرم کھ پیرمرد جلویم سبز شود

. . محوطھ ی وسیع پارک را با دقت از نظر می گذرانم. می رسانم
و سحرخیزان قابل توجھی مشغول نرمش و ورزش ھای ورزشکاران 

. گوشھ ای خلوت و در پناه چند درخت کھنسال می یابم. صبحگاھی ھستند
چشمانم را روی ھم می . بر روی نیمکت می نشینم و نفس عمیقی می کشم

  . سوار بر مرکب خیال شده و بھ دور دستھا پرواز می کنم. گذارم
آفتابی درخشان و روح بخش در . می آیمدر کرانھ ھای خلیج فارس فرود 

از دور موجھای ریزی . نسیم مالیم از روی دریا می وزد. حال تابیدن است
دستھا می آیند و تن ھای خستھ شان را بر روی بستر ساحل ماسھ ای ولو 

. در چشم اندازم پایگاه اتمی بوشھر و شھرک اطرافش قرار دارد! می کنند
بنا گردید تا » ھوخ تیف « رکت آلمانی شھرکی کھ اولین بار توسط ش

سینھا و کارگران شرکت سازنده یتکن, پناھگاه و محل استراحت مھندسین
ساحل و پالژ , پیست اسب سواری, خانھ ھای پیش ساختھ. نیروگاه باشد

! شنی و ماسھ ای و ھر آنچھ الزمھ ی یک زندگی راحت و مدرن است
مردم بومی و محلی زندگی می زنان و کودکان آلمانی در محیطی جدا از 

ورود بومیان بھ محوطھ ! کردند و بھ قول معروف کیف دنیا را می کردند
ولی از دور می شد تماشایشان کرد و حسرت زندگیشان را ! ممنوع بود

محوطھ ی ! آلمانیھا رفتند! ھمھ چیز بھ ھم ریخت, با وقوع انقالب. خورد
انقالب و نیروھای مردمی شھرک و تاسیسات نیروگاه بھ دست پاسداران 
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ی سیمان  و سنگ و ھاتی کیسھ و حوسائل موجود در خانھ ھا . افتاد
بھ . و بھ غارت رفتمصادره ی انقالبی نیز آجرھای محوطھ ی کارگاه 

صورتی کھ وقتی تعدادی از جنگ زده ھای خوزستان بھ آنجا پناه بردند با 
مین فاصلھ بود کھ در ھ! محیطی درب و داغون و چپاول شده روبرو شدند

دیدن و در برای کارگران خارجی مردم بومی توانستند از محیط ایجاد شده 
شعاع ھای جان بخش آفتاب جنوب را بر . پالژ شنی دریا آب تنی و شنا کنند

لبخندی . بدنم بھ مور مور افتاد. روی بدن و پشت گردنم احساس می کردم
  . لبم نشسترضایتمندانھ بر

ھمھ رویاھایم را بھ ھم ,  سردی کھ بھ چھره ام خوردجریان باد شدید و
پیرمرد در کنارم و آن سر نیمکت .  سریع چشمانم را باز کردم.ریخت

آب دھانم را قورت دادم و با لحنی آرام . از دیدنش یکھ خوردم. نشستھ بود
  :و محترمانھ پرسیدم

   ممکنھ بفرمائید چی از جون من می خواھید؟-
  :نھ ھایش را باال انداخت و در جواب گفتشا. سرش را تکان داد

  ! ھیچی-
   چرا دست از سرم بر نمی داری؟ ببینم تو کی ھستی؟-

  :لبخندی زد و گفت
نامش انواع و اقسام بی موجودی کھ بھ !  یک فلک زده ی بدتر از خودت-

بی گناھان و تھیدستان چپاول و . عدالتی ھا و تبھکاریھا صورت می گیره
کرده و جرم ھای مرتکب نشده اخاطر گناھان ن بھ و! کشتار می شوند

روزی میلیون ھا بار مورد طعن و لعن و پرخاش و شماتت قرار می گیره 
  !و ھزاران فحش و ناسزا می شنفھ

لبخندی زدم و با . پای چپم را روی پای راستم انداختم. بھ طرفش بر گشتم
  :لحنی تمسخر آمیز پرسیدم

ر؟ نماینده مجلس؟ رئیس یا دادستان مگھ تو کی ھستی؟ وزی!  نگفتی-
بیدادگاه انقالب؟ فرمانده سپاه پاسداران؟ خبر چین؟ پاسدار؟ اطالعاتی؟ یا 

  شکنجھ گر و آدمکش؟
  ! ھیچکدام-
یک ! پس رھبر یکی از مافیاھای چپاول و جنایت اطراف رھبری!  ھوم-

ای یکی از میلیونھا مار غاشیھ , چھ میدانم! بساز و بفروش! محنکر بزرگ
کھ پس از انقالب بھمن پنجاه و ھفت بھ ھمراه چرک و آشغال ھای نھفتھ در 

  !ن مردم بیگناه و ستم کشیده افتادندو بھ جاریختند دل زمین بیرون اعماق 
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  :قاه قاه خندید و گفت
  ! بکش باالتر-

  :با لحنی عصبی پرسیدم
   یعنی چھ؟-

  :پوز خندی زد و گفت
دارای توی مملکت گل و بلبل سرش لره ادعا کرد کھ پ!  عصبانی نشو-

. بکش باالتر: افسر ارتش است؟ جواب داد, پرسیدند! مقام شامخ و باالئیست
وزیره؟ پوز : پرسیدند! بکش باالتر: فرمانده ستاد مشترکھ؟ گفت: گفتند

نخست وزیره؟ با جدیت : گفتند! بکش باالتر: خندی زد و در جواب گفت
بگو : با تمسخر گفتند, ی و ناراحتجمعیت عصب. بکش باالتر: جواب داد

لره پوز خند معنی داری زد و ! پسرت شاه مملکتھ و خودتو راحت کن
مردم با دھان ھای باز و چشمان ! اما از شاه ھم کمتر نیھ! شاه نیھ: گفت

حاال بگو ببینیم پسرت ! نصفھ جانمان کردی, ھالو جان: گشاده پرسیدند
: انداخت و با غرور جواب دادچکاره است؟ لره شانھ ھایش را باال 

بی شباھت بھ حال و روزگار , حکایت من! جاروکشھ در خونھ ی شاھھ
     ! بکش باالتر, بھ ھمین دلیل بود کھ گفتم. پسر آن لره نیست

شراره ھائی از جھنم در . بھ چشمانش خیره شدم. با تعجب نگاھش کردم
. م را فرا گرفتلرزشی محسوس سراپای وجود. اعماق آنھا زبانھ می کشید

با نوک زبان . مین زیر پایم خیره شدماز او بر گرفتم و ناخودآگاه بھ زچشم 
  :لبھایم را خیس کردم و با صدائی آرام گفتم

  ! باالخره نگفتی-
   چی را؟-

چشمانم را تنگ کردم و . نگاھم را بھ دور دستھا دوختم. سرم را بلند کردم
  :با صدائی آرامتر از پیش گفتم

  ! کی ھستی و از جان من چھ می خواھی اینکھ-
  :قاه قاه خندید و گفت

  !اما در مورد جانت. برایت توضیح می دھم.  اینکھ کی ھستم باشد-
آنرا . ریزه سنگی برداشت. بر روی زمین خم شد. حرفش را ناتمام گذاشت

دستان سنگینی . دستی بھ شانھ ام زد. الی انگشتانش چرخاند و پرتاب نمود
  :دی زد و پرسیدلبخن. داشت

   از من می ترسی؟-
  :بدون معطلی جواب دادم
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   چرا کھ نھ؟ بھ نظر تو نباید بترسم؟-
  :سرش را تکان داد و تبسم کنان گفت. دھانش را جمع کرد

از عقلش مدد ,  چرا باید بترسی؟ برای کسی کھ سرش بھ تنش می ارزه-
ن داره و بھ راھش ایما, قبل از ھر چیز خودش رو می شناسھ, می گیره

مگر ! ترس و وحشت معنی و مفھومی نداره, سبک بار مسافرت می کنھ
  !و مرتبا احساس گناه کنھاینکھ ریگی تو کفشش باشھ 

  :سرم را با ناراحتی تکان دادم و گفتم
ریگی در ,  یعنی ھمھ ی آنھائی کھ قربانی سبعیت و ددمنشی رژیم شدند-

  !کفششان بود یا مرتکب گناھی شده بودند
  !ھ نظر من آره ب-

  :با عصبانیت و با صدائی بلند گفتم. بھ سرعت بھ طرفش بر گشتم
   واقعا؟-

  :بعد زیر لب غریدم
  .واقعا متاسفم.  قباحت داره آقا-

  :لبخندی زد و گفت. با خونسردی نگاھم کرد
نادیده گرفتن تجربھ و دستآوردھای ,  عدم شناخت دوست و دشمن-

پشت پا , مسدود کردن راه عقل, یگراناطاعت کورکورانھ از د, گذشتگان
و سپردن افسار عقل بھ دست کسانی کھ آثار زدن بھ اندیشھ و فرھیختگی 

شوم و منحوس تبھکاری و جھل پراکنیشان سراسر تاریخ بشریت را بھ گند 
کشانده است گناه نیست؟ اگر سرنوشت خود را بھ دست زنگی مست 

شما و آنھا  نشانھ ی چیست؟ چھ نام دارد؟, سپردن گناه محسوب نمی شود
سرنوشت خود و کشورتان را بھ دست جماعتی سپردید کھ بھ گواھی تاریخ 

, تبھکاری, عوامفریبی, حیلھ گری, و تاریخ ادبیاتتان مظھر جھل پراکنی
! ھستندبوده و رذالت و سایر نشانھ ھای اھریمنی و پلیدی , مفت خوری

               !  ن سنگ تر؟ واقعا کھگناھی از این باالتر؟ اشتباھی از این گرا
  :در حالیکھ جلوی نیمکت قدم می زدم بھ وی گفتم. از جایم بلند شدم

از من ! دنبال ھرکاری ھستی مھم نیست! ھر کھ می خواھی باش!  ببین-
اما بھ شما توصیھ . چھ میخواھی و چرا بھ دنبالم راه افتاده ای اھمیت ندارد

آنھم ملتی کھ سابقھ ی خرد ورزی و ! نکنیدمی کنم کھ بھ یک ملت توھین 
ملتی کھ بھ درستی ! فرھیختھ گی بی نظیری بھ درازای تاریخ بشری دارد

شھر نشینی و اشاعھ دھنده ی دانش و خرد ورزی در , پایھ گذار تمدن
  !عرصھ ی گیتی است
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لبخندی مرموز بر لب داشت و بھ دھانم خیره . زیر چشمی نگاھش کردم
  :ا تکان داد و گفتسرش ر! شده بود

   ھمین؟ تمام شد؟-
  :با حالتی عصبی جواب دادم

  ! بلھ-
  :با لحنی آرام گفت

  ! بشین-
دستی بھ ! بر روی لبھ ی نیمکت بھ صورتی نشستم کھ تقریبا پشتم بھ او بود

  :شانھ ام زد و با لحنی محکم و پر طنین گفت
 ادب و !اشاعھ دھنده ی فرھنگ و خرد ورزی!  پایھ گذار تمدن بشری-

نزاکت ایجاب می کند کھ ادای بچھ ی لوس و ننر را در نیاوری و درست 
  مردمی کھ از دور بھ ما نگاه می کنند چھ فکری می کنند؟! بنشینی

  :کمی چرخیدم و زیر لب گفتم
  !قصد اھانت و خوار کردن شما را نداشتم!  معذرت می خواھم-
مردن و یاد آوری بر ش! فقط گوش کن!  نیازی بھ معذرت خواھی نیست-

عدم مراجعھ و مددگیری از عقل سلیم و قدرت , کاھلی ھا, سھل انگاریھا
جاودانھ و معجزه گری بھ نام مغز و بالیدن بھ گذشتھ ای کھ کوچکترین 

توھین بھ یک ملت , شناخت و بھره وری مفید و سازنده ای از آن نداریم
تی سرزنش و انتقاد ح!  از ھمھ مھمتر!گلھ مندیست! بلکھ انتقادست! نیست

بلکھ متوجھ ی روشنفکران و نخبگان ! من نیز ملتی را در بر نمی گیرد
قشری کھ با نتیجھ دسترنج و زحمت شبانھ روزی توده ی ! جامعھ است

عوام پرورش می یابند و تربیت می شوند تا در روز مصیبت غمخوار و 
 و تزویر نھ آنکھ خود قبل از توده در دام حیلھ! ھدایتگر قوم باشند

آنچھ  !عوامفریبان و دشمنان مردم بیفتند و جان شیرین بھ تیغ جالد بسپارند
, فرھیختگی را جان می دھد و خرد ورزی و آزادگی را حیات می بخشد

سرکوب و جارو کردن جھل و اوھام و خرافات و لگد مال نمودن , زدودن
گوش بستھ بھ  و چشم و دست و پا !بذر افشانان این پدیده ھای اھرمنی است

مسلخ بیداد رفتن چھ فایده ای دارد؟ کورکورانھ و در تاریکی گام برداشتن 
   چھ نتیجھ ای ببار می آورد؟  

  ...اما .  ھیچی-
باید , برای اینکھ خیالت را راحت کنم. حرفم تمام نشده است.  اما ندارد-

  ...بگویم 
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   چی را؟-
قصد وارد شدن بھ . فھا را بزنمبھ دنبالت راه نیفتاده ام تا این حر,  این کھ-

بحث سیاسی و دیالوگ بیھوده و بی نتیجھ ی ھر روزه ی میلیونھا ایرانی 
شعارھا و وراجی ھائی کھ در بیست و ھشت , حرفھا. مھاجر را نیز ندارم

رھگشائی و نتیجھ , سال گذشتھ بارھا و بارھا تکرار و بھ جای بار دھی
اق در بین افراد و گروھھای ھمدرد بیشتر زمینھ ساز تفرقھ و نف, بخشیدن

آزادیخواھان و ,  مرز بین دوستان و دشمنان مردم,از ھمھ بدتر! شده اندنیز 
ارزش , فرھیختگان و تحمق کنندگان, چپاولگران و عدالت جویان, مستبدین

بھ نحوی کھ پاالیش و ! ھا و ضد ارزشھا را نیز شکستھ و بھ ھم ریختھ اند
خیص دوغ از دوشاب مشکل و حتی بعید بھ نظر جدا سازی نیک و بد و تش

     !  می رسد
ھمان شراره در اعماق چشمان روشن و زاللش بھ . با تعجب نگاھش کردم 

. مجددا احساس ترس نمودم و سرم را بھ زیر انداختم! وضوح می درخشید
  :او در ادامھ گفت

ھ اگر ب! چیز دیگریست,  دلیل حضور من در اینجا و ھم صحبتی با تو-
متوجھ خواھی شد کھ نھ تنھا مامور اطالعاتی رژیم و , حرفھایم گوش بدھی

حتی مخالف عقیدتی تو نیستم بلکھ بیش از تو و دیگران از گردانندگان و 
از ستمی کھ روا می ! فرمانروایان حاکم بر ایران نفرت و انزجار دارم

از ! مدارند و جنایت ھائی کھ مرتکب می شوند احساس شرم و گناه می کن
چرا کھ بزرگترین قربانی آنانم و ! تبھکاری و ویرانگریشان بھ ستوه آمده ام

ھمھ ی نظامھای آنچھ از این جماعت کشیده ام در طول تاریخ تمدن بشر و 
در پی وقت گذرانی و روز بھ شب ! طبقاتی و ستمگری بی سابقھ بوده است

تا ! شمنی ندارمیعنی با ھیچ کسی د! خصومتی با تو ندارم! رساندن نیستم
مدت ھاست ! چھ رسد بھ تو کھ توجھ ام را بھ سوی خودت جلب کرده ای

روزھا و ! خواب و راحت را از خودم گرفتھ ام. کھ ترا زیر نظر دارم
چرا؟ تا بلکھ بتوانم خودم را راضی ! شبھای زیادی با خودم کلنجار رفتھ ام

  !کنم کھ با تو روبرو شوم و سفره دلم را بگشایم
  :دستی بھ شانھ ام زد و در ادامھ گفت. میقی کشیدآه ع

ترا سنگ صبور خودم قرار دھم و ھمانطور کھ گفتم سفره من آمده ام تا  -
بی ریا و بھ دور از ھرگونھ شیلھ پیلھ ! بدون تکلف. دلم را برایت بگشایم

با کمک و ھمدلی تو نخبگان آمده ام تا ! می خواھم سکوتم را بشکنم! ای
فرھیختگان و اندیشمندان و مدعیان روشنفکری و , ھیک ملت کھ ن
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 و از قرار دھم جھان را مورد بازخواست ھدایتگری و عدالتخواھی ھمھ ی
  ! یا بھتر است بگویم انتقاد کنم!آنان گلھ گذاری کنم
دوال و ! دستم را روی شکمم گذاشتم و قاه قاه خندیدم. از جایم برخاستم

ھیچ . ت راستم بھ سویش نشانھ رفتمراست شدم و با انگشت سبابھ ی دس
چند دقیقھ . ساکت و آرام نشستھ بود و مرا تماشا می کرد. واکنشی نشان نداد

برق . ناگھان چینی عمیقی بھ پیشانی و گره ای بھ ابرو انداخت. گذشت
 .مھره ھای پشتم لرزید و خنده بر روی لبانم خشکید. نگاھش مرا گرفت

دستھایم . داختم و روی لبھ ی نیم کت نشستمسرم را بھ زیر ان. شرمنده شدم
. واکنشی از خود نشان نداد. را الی پاھایم گذاشتم و با تمام نیرو فشار دادم

سرش را . لبخندی مرموزی بر گوشھ ی لبانش نشست! بر و بر نگاھم کرد
دقایقی . میان دستانش گرفت و آرنجھایش را بر روی رانھایش تکیھ داد

در فکر . ش بر گرداندم و زیر چشمی نگاھش کردمسرم را بھ طرف. گذشت
بدون آنکھ پلک بر . بھ نقطھ ای نامعلوم نگاه می کرد.  فرو رفتھ بودیعمیق

شن ریزه ای بر داشتم و بھ دور . کمر خم کردم! ھم بزند و مژه ای بجنباند
 دختری خانمی زیبا و قد بلند از پشت کپھ ای شمشاد .دستھا پرتاب نمودم

وھای بلند و طالئی رنگش را بر روی شانھ ھا ریختھ و قالده م. ظاھر شد
سگ از چھ نژاد و تیره . ی سگی قوی ھیکل و ترسناک را در دست داشت

سگ دختر . اصوال در این زمینھ شناخت و آشنائی نداشتم. نمی دانم, ای بود
. در کنار درخت توسکای کھنسالی بو کشید. را بھ دنبال خود می کشید

ستش را باال برد و بنا بر عادت سگھا چند قطره شاش ریخت سپس پای را
دختر لبخندی زد و سری , روبروی ما کھ رسیدند. بھ راه افتاددو باره و 

. لبخندش را پاسخ دادم و با صدائی آرام بھ وی روز بھ خیر گفتم. تکان داد
کاری کھ در حکومت اهللا و رژیم جمھوری الگو برداری شده از صدر 

. اھی نابخشودنی بھ حساب می آمد و مجازاتی گران در پی داشتگن, اسالم
امر بھ معروف و نھی از « کافی بود تا یکی از خواھران زینب و ماموران 

دختر از ! لبخندت را ببیند و حرکت لبھایت را تشخیص بدھد» منکر
دو طرف جاده . سگ پوزه اش را نزدیک خاک گرفتھ بود! مقابلمان گذشت
. از پشت بھ دخترک نگاه کردم!  و تند تند پیش می رفترا بو می کشید

آھی . م بھ یاد ھمسرم بیفتپس از گذشت سالھاھمین نگاه کردن باعث شد تا 
بر خود نھیب زدم و بر آن شدم . سرد کشیدم و سرم را بھ شدت تکان دادم

 سرم را برگرداندم و بھ مخمل چمن ھای گسترده ی !تا راه خیالم را ببندم
قیافھ ی ھمسرم یواش یواش جان گرفت و تمام قد و . م دوختمپارک چش
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دیدم را پر و فضای مغزم را تصویرش میدان . واضح جلوی چشمانم ایستاد
دقیقا یک سال قبل از واقعھ قم کھ انقالب بھمن ماه را در پی داشت . پر کرد

.  شغل آبرومندانھ، در آمد کافی.خوبی داشتیمنسبتا زندگی . ازدواج کردیم
با حقوق ماھیانھ ی من بھ دیگر اعضاء . ھمسرم ظاھرا مرا دوست داشت

. خانواده اش کمک میکرد و در مواقع ضروری بھ آنان قرض می داد
تازه دو قورت . قرضھایی کھ ھیچ وقت وصول نشدند و خبری از آنھا نشد

تا ایکھ بھ . و نیم ھم بدھکار بودیم و زبان فامیل ھای عزیز ھمیشھ دراز
ھمسرم ھر بار کھ بھ دادسرای انقالب و ستاد خبری سپاه . افتادمزنذان 

ھول ! پاسداران مراجعھ کرد، مژده ای جز خبر اعدام قریب الوقوع نشنید
بھ طوری کھ زندانی در درون زندان مخوف جمھوری ! ورش داشت

او بجای نگرانی از حال و روزگار من، عجلھ ! اسالمی برایم درست کرد
ودتر، تکلیف آنچھ دارم مشخص و بھ نام برادر معتاد و داشت تا ھر چھ ز

خانواده ای درب و داغون و متالشی کھ از راه . قماربازش بھ ثبت برسد
ھای مختلف بھ رژیم وابستھ بودند و تنھا عنصر کامیاب در میانشان 

در یک کالم، عشق . سالمت اخالق و ذره ای جوھر انسانیت و معرفت بود
بدون آنکھ . از من جدا شدھم در نھایت . مالید شده بودو عالقھ و ھمھ چیز 

  !یک پول سیاه برایم بگذارد یا بھ امروز و فردایم فکر کند
بچھ روبروی . صدای جیغ بچھ ای خردسال، رشتھ ی افکارم را پاره کرد

مادرش از گوشھ ای ! نیمکت ما ایستاده و مثل ابر بھاری اشک می ریخت
او را در بغل گرفت و . ی خود را بھ بچھ رسانیدبا دستپاچگ. دور نمایان شد

  :با عصبانیت پرسیدم. پیر مرد لبخندی بر لب داشت. بھ سرعت دور شد
   چکارش کردی؟-

  :با بی تفاوتی شانھ اش را باال انداخت و در جواب گفت
  . مگر قرار بود چکارش کنم-
   چرا با این شدت و حدت بھ گریھ افتاد؟-

  :پوز خندی زد و گفت
برای اینکھ بچھ ھا بھتر و راحت تر از شما بزرگترھا من را درک می  -

  !کنند و خیلی سریعتر از آنکھ تصورش را بکنی می شناسند
  :با ھمان حالت عصبانیت گفتم

   باالخره می گویی کی ھستی یا نھ؟-
  :با خونسردی جواب داد
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ممکنھ !  تا زمانی کھ بیخود و بی جھت از دست عصبانی ھستی، نھ-
       رمایید، اعصاب خرد تو یا گریھ آن بچھ چھ ارتباطی بھ من دارد؟بف

با کف پا آنرا لھ کردم و با قدمھای آھستھ از وی . تفی بر روی زمین اتداختم
دلم میخواست بھ گوشھ ای . حال و روز خودم را نمی دانستم. فاصلھ گرفتم

ا چھ فایده؟ ام. دنج و خلوت پناه ببرم و بر روزگار سیاه خودم گریھ کنم
خاطرات تلخ گذشتھ و وضعیت نامعلوم و مبھم حال، در ھر گوشھ ای 

صدای عبور و مرور اتومبیل . مانده بودم کھ چکار کنم. تنھایم نمی گذاشت
تقریبا بھ . ھا باعث شد تا سرم را بلند کنم و نگاھی بھ اطرافم بیندازم

بار از جاییکھ برای اولین . نزدیکی درب خروجی پارک رسیده بود
این در درست در جھت مخالف ورود من بھ . وجودش خبردار می شدم

پیرمرد در حالیکھ با شانھ ی راست بھ درخت کھن . پارک قرار داشت
سالی تکیھ داده و تکھ چوبی را الی دندانھایش می جوید، سری تکان داد و 

  :با خنده و تمسخر گفت
ان دیده و موجودی  فکر می کردم با یک انسان با تجربھ، گرگی بار-

معلوم ! انسانی کھ تشنھ ی شنیدن و کسب معلومات است. فرھیختھ طرفم
  .شد کھ سخت در اشتباھم

  :با بی تفاوتی شانھ ھایم را باال انداختم و در جوابش گفتم
 آخر توی پیرمرد چھ اطالعات و معلوماتی داری کھ بتوانی آنھا را در -

 ھفتاد میلیون فیلسوف و دانشمندی اختیار من بگذاری؟ تو ھم یکی از اون
عقل کل بودنشان از علی خامنھ ای تبعیت می کنند و با ھمھ ی کھ ھستی 

  .محمود احمدی نژاد گل سر سبد و رئیس جمھور برگزیده شان
  :خندید و گفتپیر مرد قاه قاه  

 ولی فراموش نکن کھ اگر از تک تک ھمین ھفتاد میلیون سئوال کنی، یا -
ن بنشینی، متوجھ خواھی شد کھ نھ علی خامنھ ای را قبول پای درد دلشا

ھمھ ی اونھایی ھم کھ در تظاھرات . دارند و نھ رای بھ احمدی نژاد داده اند
ھای دولتی و مراسم نماز جمعھ ھا شرکت می کنند رفتھ اند سر و گوشی 

  !آب بدھند یا در نھایت دوستانشان را ببینند
  !ھمین آش است و ھمین کاسھکشور ھم در خارج !  حق با تست-
بھ نظر .  ولی حرف ھای من، کوچکترین رابطھ ای با این مسائل ندارد-

من تکرار این حرفھا نھ تنھا مالل آورست بلکھ بالنسبت شما نشانھ ی 
  .حماقت و نفھمی طرفین بحث نیز است

  :روی چمن ھای پارک ایستادم و پرسیدم. یکی دو قدم بھ طرفش بر داشتم
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  رابطھ با چھ چیزی می خواھی صحبت کنی؟ پس در -
  :دستی بھ پشت لبش و کشید و گفت. لب ھایش را بر چید

از من !  در رابطھ با موضوعی کھ امیدوارم بھ درد نسل ھای آینده بخورد-
  !و تو کھ گذشتھ و کاری از دستمان ساختھ نیست

ت و با دستی بر روی شانھ ام گذاش. با گامھای آھستھ و شمرده بھ سویم آمد
  :مھربانی گفت

  ! فقط قول بده کھ از دستم عصبانی نشوی و بی جھت قھر نکنی-
  ... آخھ -
اگھ دیدی حرفم بدردت نمی خوره و دارم الطائالت میگم و !  آخھ نداره-

قول می دم کھ دیگھ سراغتم . طامات می بافم، بدون درنگ بلند شو و برو
  !نگیرم و تا پایان عمر مزاحمت نشم

 بھ شرطی بدون پرداختن بھ حاشیھ و طفره رفتن بگویی کھ کی ! باشھ-
  !ھستی و از کجا من را می شناسی

بعد برم . من مجبورم در گام اول خودم را معرفی کنم!  نمی شرط بزاری-
  !سر اصل مطلب

  :پوزخندی زدم و گفتم
پس تا حاال چکار می کردیم؟ می خواھی بگویی کھ گام اول آشناییمان را 

  !اشتھ ایمھم بر ند
  :دستش را پشت کمرم گذاشت و در حالیکھ بھ راه رفتن وامی داشت گفت

  مگھ اجازه داده ای؟!  نھ، کھ برنداشتھ ایم-
بدون مکث . آھستھ و آرام تا محل قبلی کھ فاصلھ ی زیادی با آنجا نداشتیم

روی نیمکت نشست و با اشاره ی دست از من خواست تا در کنارش 
را درون جیب شلوارم کردم و در حالیکھ سنگینی بدنم دست راستم . بنشینم

  :را روی پای چپم می انداختم گفتم
کی ھستی؟ چکاره ای و با من . بدون مقدمھ برو سر اصل مطلب.  راحنم-

  چکار داری؟
  :لبخندی زد و گفت

! ھر جا را کھ نفھمیدی، بگو تا توضیح بدھم! فقط اعتراش نکن.  باشد-
قبض و ! اسم من ترسھ، وحشت بزرگ! ل آرامشبدون عصبانیت و در کما

  !روح کننده ی انسان
در حالیکھ آنرا در ھوا تکان می . دستم را از جیب شلوارم بیرون آوردم

  :دادم، با صدای بلند گفت
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  ... قرار نشد -
  !قرار نشد وسط حرفم بپری و داد و ھوار راه بیندازی! درستھ

ین یا شھود دادگاھھا را در می از جایش بلند شد و در حالیکھ ادعای متھم
  :آورد، دستش را بھ جلو دراز کرد و گفت

. اسم حقیقی من ترس است.  سوگند میخورم کھ چیزی جز وافعیت نگویم-
در قالب ! ھمزاد انسان و ھمپای او از آغاز پیدایشش بر روی کره ی زمین

 من. ھمھ ی توتم ھا، بت ھا و خدایان زمینی و آسمانی زندگی کرده ام
راما، ویشنو، شینتو و . زئوسم در معبد آپولون و بر فراز قلھ ھای آلپ

ایشارم ! دیگران ھستم در معابد و تمپل ھای رنگارنگ و گوناگون ھندوان
اھورا مزدایم در آتشکده ھای پارس و آسمان سرزمین ھای ! در بابل
ری با ھفت امسپندانی کھ بازوان منند و از آن سرزمین مقدس پاسدا! آریایی
یھوه و روالقدس ھستم در سرزمین مقدس اسرائیل و در نھایت اهللا ! می کنند

و بھ جرأت می توانم ! کھ بر کعبھ و سراسر بالد اسالمی فرمان می رانم
نھ ! بگویم کھ تا این لحظھ با ھیچ بنی بشری وارد صحبت و گفتگو نشده ام

ھ در غار ن! نھ در ناصریھ! نھ کوه طور! نھ در مصر! در میان رودان
اندیشمندان و فرھیختگانی چون ! حراء و نھ ھیچ کجای کره زمین

کنفوسیوس، سقراط، حنی افالطون و بھ نوعی بودا، حکمت، آموختھ ھا و 
دانش خود را بھ طور رایگان در خدمت بشریت گذاشتند، و خود را 

اما ! بدون آنکھ پای مرا بھ میان بکشند. آموزگار و معلم معرفی نمودند
وادان، چوپانان و شیادانی کھ ھدفی جز چاپیدن و چپاول مرده محروم بیس

نداشتند، با سئواستفاده قرار دادن ترس توام با جھل و نادانی توده عوام، در 
 !پشت سر من سنگر گرفتند و بیش از پیش مرا بی آبرو و بی اعتبار نمودند

ھ ام دفاع  در جائی ظاھر و از حیثیت بر باد رفتتا جائی کھ مجبور شدم
  .خوشبختانھ یا بدبختانھ پس ار مدتھا تالش و تفحص ترا پیدا کردم! نمایم

از فرط خنده . دستم را روی شکمم گذاشتم و با صدای ھر چھ بلند تر خندیدم
باپشت دست، روی گونھ ھایم را خشک کردم و با . اشکم سرازیر شد

  :صدائی بریده بریده گفتم
ا باور کنم؟ بر روح خمینی و دار و دستھ  توقع داری حرفھا و ادعایت ر-

. ی تبکارش لعنت کھ ما مردم نجیب و شرافتمند را بھ چھ روزی انداختھ اند
  تو دیگھ کی ھستی؟

  :خیلی خونسرد بھ چھره ام نگاه کرد و با لحنی آرام گفت
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اما می بینم کھ بر خالف . تا حاال می گفتند حرف حق تلخ است!  بخند-
  !یرین و مفرح نیز ھستشایعھ ھای مرسوم ش

  :صدایش را کمی باال برد و با تحکم گفت
تا باید تا پایان بھ حرف ھای ! اما قرارمان یادت نرود!  میدانم باور نداری-

  !سپس بھ رد یا قبول آنھا بپردازی! من گوش بدھی
  :شانھ ام را باال انداختم و گفتم

ھم ما را گرفتھ داری گذاشتیم؟ تو ر و مکی ھمچین قرا!  دلت خوش است-
خودمون ھزارتا !  ترا سر جدت قسم دست از سر کچل ما بر دارای؟

اجازه بده ما ھم بھ ! بلند شو بروی پی زندگیت. گرفتاری و مکافات داریم
  !بلند شو! بدبختی و ادبار خودمون برسیم

  :سرش را تکان داد و پرسید
   کھ قصد نداری بھ حرف ھایم گوش بدھی، نھ؟-

دور و برم را نگاه کردم ! ری بود کھ دلم بھ حالش سوختلحن پرسشش طو
  :و با صدایی آرام گفتم

شاید اگر تو یک . باور کن وقت و حوصلھ اش را ندارم! من نوکرتم!  ببین-
موقعیت دیگھ ھمدیگر را می دیدیم، پای صحبتت می نشستم و بھ ھمھ 

  ...اما . حرفھایت گوش می دادم
   اما چی؟-

  :دمبا حوصلگی جواب دا
  !فراموش کن!  ھیچی-
  ! ولی من باید با تو حرف بزنم-

دست راستم را روی شانھ اش قرار دادم و آرام تر از . بھ وی نزدیک شدم
  :پیش گفتم

 ببین دوست من، عزیز من، ھموطن خوب و مھربانم، بھ جان ھرکھ -
تو این شھر تا ! برو دنبال یکی دیگھ! دوست داری، دست از سر من بردار

خواد آدمھایی پیدا می شوند کھ دلشان برای چھار کلمھ حرف حساب دلت ب
برو و برای اونا حرف ! و ھم صحبتی با یک ھموطن شریف لک زده است

  !تو کھ از موقعیت و حال و روز من خبر نداری! بزن
کاری ھم ! پول نداری! نگران کریھ ی خانھ ات ھستی.  خوبم خبر دارم-

ھمھ چیز ! نگران نباش. ھ ی این ھا را میدانمھم! نتونستھ ای دست و پا کنی
  .حل خواھد شد

  :با شرمندگی جواب دادم
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دوستان افغانی قول داده اند کھ کاری دست و !  می دانم کھ حل خواھد شد-
  !پا کنند و کمکم نمایند

  :سرش را تکان داد و تبسم کنان گفت
ی از منظورم این است کھ کار!  آنھا ھیچ کمکی بھ تو نخواھند کرد-

آنھایی کھ بھ تو قول داده اند، ھمھ شان از تو بیچاره ! دستشان ساختھ نیست
بدین معنی کھ با نصف قیمت روز برای کارفرماھای خودشان کار ! ترند

از روی دلسوزی و ! زیرا راه بھ جایی ندارند! چون مجبورند! می کنند
  !بھ قولشان دل نبند! ترحم ھم کھ شده قولی بھ تو داده اند

 پس از کجا میگویی کھ گرفتاری ھایم حل می شوند؟ نکند قصد داری -
بھ ھیچ عنوان اجازه نمیدھم کھ شما ! نھ! کرایھ خانھ ام را پرداخت کنی؟

از این کشور بھ ! سالھاست کھ آوارگی میکشم! دست بھ چنین کاری بزنید
تا حاال ھم از پش مشکالت و گرفتاری ! از این شھر بھ آن شھر. آن کشور

فقط اجازه . راضی بھ زحمت شما نیستم! نھ دوست غزیز! ھایم بر آمده ام
فکر کنم این بزرگترین لطف و مرحمتی . بدھید از خدمتتان مرخص شوم
   ! است کھ می توانید در حقم بکنید

نگاھی بھ اطراف و سپس بھ چھره ام . از جایش بلند شد و روبرویم ایستاد 
  : گفتانداخت و با لحنی محکم و استوار

اما قبل از خداحافطی باید ! می توانید بروید. ھر طور میل شماست.  باشد-
خدمتتان عرض کنم کھ من قصد پرداخت کرایھ ی خانھ یا ھزینھ ی زندگی 

  !نباید از صحبت ھای من برداشت غلط می کردید. شما را نداشتم
ل در د. با وی خداحافظی نموده و بطرف درب خروجی پارک بھ راه افتادم

از آن جھت کھ توانستھ بودم، گریبانم . احساس رصایت خشنودی می کردم
  :صدایش مرا در جایم میخکوب کرد! را از چنگ وی نجات دھم

  ! یک نکتھ را فراموش کردم-
ترس در ! با فاصلھ ی نیم متر از من ایستاده بود. بھ پشت سرم نگاه کردم
ورتر و از کنار نیمکت زیرا صدای او را از محلی د. سینھ ام چنگ انداخت

  :با ناراحتی پرسیدم. شنیده بودم
   باز چی شده؟ مگر قرار نشد دست از سرم بر داری و راحتم بگذاری؟-
 فرصت دیگر ھم بھ تو ست یکولی پیش خودم فکر کردم، بھتر ا.  چرا-

تو ھمانی ھستی کھ بھ چون ھر چھ سبک و سنگین می کنم، می بینم . بدھم
  ! و سنبھ ھای زمین را گشتھ امدنبالش تمام سوراخ

  :با ناراحتی پرسیدم 
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   چھ فرصتی؟-
  :لبخندی زد و گفت

 می توانم از تو خواھش کنم کھ دو دقیقھ، فقط دو دقیقھ در چشمان من -
  نگاه کنی؟

  :سرم را با بی قیدی تکان دادم و گفتم
 اگر یک ساعت بھ چھره ات زل زدم و توی مردمک چشمھایت نگاه -

  کردم چی؟
  !فقط دو دقیقھ.  الزم نیست-

! جنگ! شعلھ ھای آتش. سرم را بلند کردم و چشم در چشمانش انداختم
دستانم را روی زانوانم گذاشتم و بھ . سرم گیج رفت. ویرانی، تخت شالق

سرم گیج و چشمانم سیاھی . آرامی روی چمن ھای سر سبز پارک نشستم
انوانم گذاشتم و چشمھایم سرم را میان ز. دستی بھ صورتم کشیدم! می رفتند
صحنھ ای کھ دیده بودم، نھ تنھا از جلوی چشمم محو نمی شد، ! را بستم

بمبارانھ ھای ! بلکھ ھر لحظھ بر وسعت و دامنھ ی آن نیز افزوده می شد
! جیغ و فریاد کودکان و زنانی کھ از بمباران می گریختند! شبانھ روزی

 حالت طبیعی خارج شده و ازصدای ضجھ ی زندانیان شکنجھ شدگانی کھ 
چند نفس . فایده ای نداشت. ناخودآگاه قرآن می خواندند یا اهللا اکبر می گفتند

بر روی چمن ھا دراز کشیدم و دستھایم را از طرفین باز . عمیق کشیدم
نسیم خنکی کھ . چھ مدت و چند ساعت در آن حالت ماندم، نمی دانم. نمودم

می . بر روی چمن ھا نشستم! بھ جا آوردوزیدن گرفتھ بود، کم کم حالم را 
کف دست راستم بر روی زمین قرار دادم و بر . ترسیدم چشمانم را باز کنم

تک و تنھا در وسط چمن ھای . در یک آن چشمانم را گشودم. سر پا ایستادم
 لنگ لنگان و با گامھای آھستھ خودم !پیرمرد رفتھ بود. پارک ایستاده بودم

لباسھایم را با بی . باال رفتم.  خبری از پیرزن نبود.را بھ خانھ رسانیدم
  .حوصلگی کندم و روی تخت خواب ولو شدم

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با پیکری خونین و مالین در . تمام مدت شب را با کابوس سپری کردم
.  از شدت کابل می سوختمشانھ ھای. گوشھ ی سلول انفرادی افتاده بودم

درد . گوش راستم تقریبا از کار افتاده بود. ودندکلیھ ھایم در حال ترکیدن ب
احتماال موقع فوتبال کردن . شدیدی در ناحیھ بیضھ ھایم احساس می کردم

با چشم بستھ، لگد یکی از پاسداران حریم کبریایی اهللا بھ آن اصابت کرد 
قلبم تیر می کشید و جمجمھ ام در حال انفجار . شاید ھم بھ عمد زده بود. بود

در فضای نیمھ تاریک سلول . خالصھ تمام بدنم درد می کرد. ن بودو ترکید
نمی خواستم دشمن . بھ خودم می پیچدم و لب پائینم را با دندانھایم می جویدم

  . شاد کن بشوم و نالھ ام بگوش کسی برسد
از ھر طرف بھ من حملھ می . خانواده ی ھمسرم محاصره ام کرده بودند

فورترین چھره ھایی کھ در زندگیم مشاھده بی عاطفھ ترین و من. آوردند
تا زمانی کھ نیاز . تشان پول بودشرافھمھ ی مرام، انسانیت و . کرده بودم

داشتند و مطمئن بودند کھ از طریق تو می توانند بھ خواستھ ھایشان برسند، 
بھ مجرد اینکھ . چون پروانھ دورت می چرخیدند و مجیزت را می گفتند

!  نمی گذاشتند می شدند، محل سگ ھم بھتا نا امید از پل گذشتھ یانخرش
کھ با ھمسرم بگو مگو می کردم و از ی بھ مجرداز ھمھ عجیب تر اینکھ 

 ھم دلخور می شدیم، تمام افراد خانواده ارتباطشان را با من قطع می کردند
پدیده ای کھ در کمتر . و تالش می نمودند تا رابطھ ی ما را تیره تر نمایند

چند روز بعد کھ روابط حسنھ می شد، . ی ایرانی مشاھده می شدخانواده 
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مبارکشان ھم روی بھ جالب است کھ . دو مرتبھ سر و کلھ شان پیدا می شد
با کمال پر رویی و وقاحت بر سر سفره می نشستند و بھ شکم . نمی آوردند

انگار نھ انگار کھ دیروز قھر بوده اند یا . صاحب مرده شان می رسیدند
او بود کھ در . البتھ مقصر اصلی ھمسرم بود. تی در میان بوده استکدور

از . ساختن و ادامھ ی چنین جو و فضائی نقش مؤثر و سازنده ای داشت
ھمان روز اول زندگی، حرمت خانواده را زیر پا گذاشتھ و آنرا چون 

  ! بازیچھ ای در اختیار اعضاء خانواده اش گذاشتھ بود
 ھمیشھ فکر می کردم کھ بیشرم تر، مفت خور تر ،نرفتن بھ زندااز تا پیش 

پس از رھائی از . و تبھکارتر از آخوند جماعت در جھان وجود ندارد
زندان و دوران تنگدستی و مصیبت، کم کم دستگیرم شد کھ در اشتباه بوده 

 آنھم خانواده ی ھمسرم. یعنی بیشرم تر و آشغالتر از مال نیز وجود دارد. ام
ذلتی تن می بھ ھر و می زدند فتکاری ثا کھ دست بھ ھر کافرادی. بودند

 اندادند و حاضر بودند دست بھ ھر جنایت و خیانتی بزنند تا بھ خودش
از دزدی کرفتھ تا آدم فروشی و . و کمبودی نداشتھ باشندخوش بگذرد 

بیشرمانھ دروغ می . ھمکاری با ماموران اطالعاتی و سرکوبگر رژیم
ی بھ طرف مقابلشان می بستند کھ ھر از پاسدار و  اتھاماتگفتند و چنان

کھ بیچاره چنان وضعیت گیش می آوردند  .رجالھ و لکاتھ ای بعید بود
پنج دقیقھ ی بعد ھم بنا بھ موقعیت . قدرت دفاع و پاسخ گویی نداشتھ باشد

و طوری وانمود می کردند کھ روحشان از ھمھ چیز را حاشا می نمودند 
 آنچھ بیش از ھمھ چیز مرا زجر می .ای خبر نداردچنین جریان و حادثھ 

م با آنان، بلکھ دفاع سرسختانھ و رداد، نھ رابطھ ی نزدیک و تنگاتنگ ھمس
زنی کھ تالش می کرد تا خود را مترقی، ! جانانھ از اعمال و کردارشان بود

آزادیخواه و طرفدار حقوق محرومان و زنان نشان دھد، در دفاع از این 
فساد تا آنجا پیش می رفت و در نھایت رفت کھ نیک نامی و جرثومھ ھای 

  .زندگی بدون جنجال و گرفتاری خودش را نیز فدا نمود
ولی اکنون و پس از گذشت سالھا، از جان من چھ می خواستند؟ من کھ 

دندان طمع بازپس گرفتن حتی کاری بھ کارشان نداشتم و از مدتھا پیش 
چون اھل . چاره ای نیز نداشتم. انداختھ بودمطلبھایم را نیز کشیده و بھ دور 

غنیمتی ! پس دادن نبودند و اموال و دارائی مرا غنیمت جنگی می دانستند
آنھا ! درست مثل عوامل رژیم. کھ در نبرد و جنگ با کفر نصبشان شده بود

بویژه زمانی کھ . را خوب می شناختم و انتظاری از ھیچ کدامشان نداشتم
ن پول یک نان نیز بی بھره گذاشت و حتی انگشتر ھمسرم مرا از داشت
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اھدائی مادرش را با اینکھ دو برابر قیمتش را بھ وی داده بودم با خودش 
در این چند سالھ ی غربت و دربدری نیز حداالمکان تالش نموده بودم ! برد

نھ بھ خاطر مسائل . تا از رویارویی و مقابلھ ی با آنان خود داری نمایم
زیرا مطمئن بودم کھ ھر .  صرفا بھ خاطر حفظ جان خودمبلکھ. گذشتھ

کدامشان با ھزاران پیوند مرئی و نامرئی با ماموران اطالعاتی رژیم و 
  .نددر پیوند ھستآدمکشان آن 

شکستن چھارچوب ھا، نا گفتھ پیداست کھ بھ ھم ریختھ گی اوضاع، 
در داخل استمرار بیش از حد حکومت ننگین مالھا و سقوط اخالقی جامعھ 

 تا چنین جانوران درنده و بی ھمھ چیزی بھ ه بودشدج کشور باعث و خار
 گوشی !راحتی زندگی کنند و بھ تبھکاری ھا و جنایت ھایشان ادامھ دھند

در فضای کاذب ایجاد شده، . بدھکار نیود و کسی با کسی کاری نداشت
ری، ساواکی ھا، آدمکش ھای قدیم و جدید، طرفداران دنیای سرمایھ دا

مدعیان دروغین کمونیسم، فواحش، وابستگان رژیم و در نھایت ھمھ ی 
رجالھ ھا و لکاتھ ھای نقاب دار و بی نقاب می توانستند بھ دور ھم جمع 
شوند و ضمن تحمل چرک و کثافت ھمدیگر بھ اظھار نظر و تبادل افکار 

     ! بگذریم!بپردازند
درست مثل .  درد می کردتمام بدنم. صبحگاھان خستھ و کوفتھ بیدار شدم

ل بیرحمانھ فوتبادر یک اینکھ سراسر شب را در خدمت برادران بوده و 
  .شرکت داشتھ ام

کابوسھا چنان بودند کھ تصور می کردم . با بی حوصلگی از جایم بر خاستم
اگر خانھ ی پیرزن و دکوراسیون آن نبود، شاید باور . واقعا اتفاق افتاده اند

زیر . پا کشان خودم را جلوی آیینھ رساندم. یده امنمی کردم کھ خواب د
دستی بھ موھایم . ندچشمھایم گود افتاده و بھ فھمی نفھمی بھ سیاھی می زد

بھ درب دستشوئی نرسیده . لباسم را پوشیدم و از پلھ ھا پائین رفتم. کشیدم
  :بودم کھ صدای پیرزن از توی آشپزخانھ بلند شد

ھ کاری ھستی؟ اگھ پسرم منو دق مرگ  معلومھ تو کجائی و گرفتار چ-
  .نکرد و نکشت، مطمئنم کھ تو این کار را خواھی کرد

بدون سر و صدا بھ دستشوئی رفتم و درب را پشت سرم . چیزی نگفتم
درد کشنده ی عضالت و حتی استخوانھایم از چھ بود؟ بلوز و . بستم

نقاط بدنم را جلوی آیینھ ایستادم و ھمھ ی . زیرپوشم را از بدن خارج کردم
دست . مجددا آنھا را پوشیدم. اثر یا آثاری بچشم نمی خورد. از نظر گذراندم
در . صورتم را اصالح کردم و سوت زنان بیرون آمدم. و رویم را شستم
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او . چارچوب در آشپزخانھ ایستادم و بھ پیرزن سالم و صبح بخیر گفتم
  :بدون آنکھ رویش را بطرفم برگرداند گفت

دیروز کجا رفتھ بودی؟ با کی ھا قرار ! ا نصفھ جان کردی پسر تو کھ مر-
چھار ! نانی نامرئی جنگیدیمداشتی؟ سراسر شب را ھذیان گفتی و با دش

خواستم بھ . پنج بار من بیچاره را از این پلھ ھا باال کشیدی و پائین فرستادی
گفتم نکند توی . اورژانس زنگ بزنم، اما حقیقتش را بخواھی ترسیدم

این .  شدن اوضاع بشودترسری افتاده ای و زنگ زدن من باعث خرابدرد
نزدیکی ھای سحر دیدم . تا صبح نشستم و دعا کردم. بود کھ منصرف شدم

پائین آمدم و خودم . کھ حالت بھتر شده و دست از ھذیان گوئی برداشتھ ای
  .را با کارھای آشپزخانھ سرگرم کردم

راتب شرمندگی خودم را بھ وی با صدائی آرام از وی تشکر کرده و م
  :در ادامھ گفتم. ابراز کردم

اما بھتر کھ . اتفاقی کھ نیفتاده بود! اورژانس زنگ نزدیدبھ  ھمان بھتر کھ -
ھمانی کھ چند مدت . دیروز با یکی از دوستانم بودم. این کار را نکردید
 وقت توی پارک نشستیم و تا دیر. حتما در خاطرتان مانده. پیش بھ اینجا زد

از جملھ سری بھ زندان زدیم و خاطره ی تلخ آن . با ھمدیگر صحبت کردیم
باال رفتم و از . وقتی بھ خانھ برگشتم، شما نبودید. دوران را مرور نمودیم

      . آنجا کھ خیلی خستھ بودم خوابیدم
  :پیرزن با مھربانی فنجانی قھوه جلویم گذاشت و گفت

 عده ای کھ دوره ات کرده بودند، در تمام مدت با!  حدسم درست بود-
فکر کنم آنھا بودند کھ ترا می زدند . مشغول بگو مگو و زد و خورد بودی

  .و آزارت می دادند
بھ پیر مرد فکر . صبحانھ را در کمال آرامش و در مصاحبت پیرزن خوردم

تصمیم گرفتم بھ ھر طریقی کھ شده پیدایش کنم و پای صحبتش . کردم
چیزھایی کھ از تحلیل ھای . یزھایی برای گفتن داشتباالخره چ. بنشینم

انرژی ھستھ « حسن کبابی و غالم عشقی در رابطھ با پایگاه ھای اتمی و 
، یا تالش بی وقفھ ی پاره ای از زنان در جھت »ای حق مسلم ماست 

چون « آزادی جنسی و ترویج بی بند باری آنھم با این منطق قوی کھ 
 عقدی و تعداد نا محدودی زن صیغھ ای داشتھ مردان می توانند چھار زن

  .سودمندتر و مفیدتر بودپس سھم زنان چھ می شود؟ » باشند 
شانھ ای بھ موھایم زدم و راه . لباسھایم را مرتب کردم. از پلھ ھا باال رفتم
با پیرزن خداحافظی کردم و بھ او گفتم کھ برای نھار و . رفتھ را باز گشتم
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کمی مکث . دم را بھ پشت در خروجی رسانیدمخو! شام منتظرم نباشد
می خواستم مطمئن شوم کھ کلید . دستی بھ روی جیب شلوار کشیدم. کردم

. دستگیره ی در را چرخاندم. خانھ را جایی نگذاشتھ و فراموش نکرده ام
با قدمھای شمرده بھ طرف . آنرا بھ آرامی رھا کردم. فورا پشیمان شدم
 ی راست بھ چھارچوب در تکیھ دادم و من من با شانھ. آشپزخانھ بر گشتم

  :کنان و با شرمندگی خطاب بھ پیرزن گفتم
اما می خواستم . کافی شرمنده ی محبت ھای شما ھستمی اندازه ھ  ب-

در صورت اتفاق می توانم دوستی را بھ خانھ بیاورم؟ فقط برای بپرسم، 
  مثال یکی دوساعت؟. مدتی کوتاه

  :ونسردی جواب دادپیرزن خنده ای کرد و با خ
  ! چرا نھ؟ این کھ پرسیدن نداره-
وظیفھ ی من بود کھ .  باالخره ھر چیزی قاعده و اصول خودش را دارد-

  .از شما کسب اجازه کنم
  .از وی تشکر کردم و بھ طرف در خروجی بھ راه افتادم

  ! ببینم-
سرش را از آشپزخانھ بیرون آورده و لبخندی . بر گشتم. صدای پیرزن بود

  :گفتم! بر لب داشت
  .گوشم با شماست!  بفرمایید-
  !اما می توانم بپرسم، مھمان شما مرد است یا زن.  قصد فضولی ندارم-

  :خنده را سر دادم و بھ شوخی گفتم
  .بدتر از خودم.  زن کجا بود؟ یک پیر مرد زوار در رفتھ-

ز مقصدم مرک. از خانھ بیرون آمدم و در را پشت سرم بستم. معطل نکردم
دستھایم را درون جیب ھای شلوار کردم و . باد خنکی می وزید. شھر بود

. خیلی شلوغ بود. بھ ایستگاه اتوبوس رسیدم. بر سرعت قدمھای افزودم
ازدحامی از زنان و مردانی کھ بھ سر کار می رفتند و دختران و پسران 

و از ایستادن . از دبستانی گرفتھ تا دبیرستانی و دانشگاھی. مدرسھ ای
پیاده روھا . لبخندی زدم و بھ راھم ادامھ دادم. انتظار کشیدن منصرف شدم

ھوای . امری کھ می توانست سرعت و شتاب مرا تسریع کند. خلوت بودند
بھ . پاک و فرحبخش صبحگاھی را با حرص و ولع خاصی فرو می دادم

. پایتخت یکی از کھن ترین و باستانی ترین کشور جھان. تھران فکر کردم
ھری شلوغ و پر ازدحام و بھ نوبھ ی خود، یکی از کثیف ترین شھرھای ش

شھری کھ در دامنھ ھای سر بفلک کشیده ی البرز قرار داشت و در . جھان
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اینھم یکی از . میان انبوھی دود و توده ای زبالھ و کثافت غوطھ میخورد
حماقت ھا و نادانی ھای تاریخی پادشاھان سفاک و اسالم پناه ایران 

یکی از درون کوچھ . بھ کوچھ ی منتھی بھ پارک نزدیک می شدم! المیاس
کار مرا . لبخندی بر لبان نقش بست! چقدر شبیھ پیرمرد بود. سرک کشید

پیش از آن کھ من بھ سراغش بروم و در بھ در و بی ھدف . آسان نموده بود
 آھنگ ای! شروع کردم بھ سوت زدن! بدنبالش بگردم، بھ پیشوازم آمده بود

. رفیقان را می زدم و چون بچھ ھای کم سن و سال سرم را تکان می دادم
خواندن این سرود در روزھای اول انقالب آنھم بھ صورت دستھ جمعی چھ 

بویژه روزھای کوھنوردی و باال رفتن از دامنھ پر شیب . داشت لذتی
ھر کس سعی می کرد صدایش را بلندتر و رسا تر از دیگران ! کوھستان

فریادھایمان ! چھ احساسی داشتیم! در دره ھا و کوھپایھ ھا رھا نمایدکند و 
از ابرھا باالتر می رفت و در مدت زمانی کوتاه خودش را ! اوج می گرفت

ھر . بھ سقف آسمان می خورد و مجددا بر می گشت. بھ قلھ ھا می رسانید
پژواک سرودھایمان بیشتر و بیشتر می شد، احساس غرور و شعف 

جھان را بھ کام خود و خویشتن را . ھ تک تک مان دست می دادبیشتری ب
غافل کھ . کارسازتر و با شعورترین انسانھای گیتی بھ حساب می آوردیم

شمشیر اهللا در حال تیز شدن است و پشم ھای ھزار و چھار سد سالھ ی 
  ! شتران محمد و علی بھ طناب ھای دار مبدل شده اند

  :ند زنان از کوچھ خارج شد و گفتلبخ. بھ چند قدمی کوچھ رسیدم
  ! بدون برای دیدن من آمده ای-

دستم را بسویش دراز کردم و تبسم . با دو گام سریع خودم را بھ او رسانیدم
  :کنان گفتم

  .تصمیم دارم بنشینم و بھ ھمھ ی درد دلھایت گوش بدھم!  صد در صد-
  :دستم را فشار داد و گفت

شاید باور !  فشار غصھ و ناتوانی می میرمدارم از! حتما این کار را بکن -
بھ گفتھ ی ! نکنی، من در دل تمام موجودات روی زمین زندگی می کنم

در طول تاریخ ! مذھبی ھا ار رگھای گردن مردم نیز بھ آنھا نزدیک ترم
بشریت گردن کشان و گردن فرازان بسیاری را بھ زانو در آورده یا بھ 

یفھ ی مالھا، بویژه آنان کھ بر ایران و اما طا. روزگار سیاه نشانده ام
از بی آبرویی و . فرمانروائی می کنند، مرا از پای در آورده اند ایرانیان 

بعد برایت تعریف می کنم کھ چطوری خودم را در ! رسوایی کھ چھ بگویم
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درون دل خودم کاشتند و برای اولین بار طعم ترس و وحشت را بھ من 
  .چشاندند

او بھ . چیدیم و دوش بھ دوش ھم بھ طرف پارک رفتیمبھ درون کوچھ پی
  :حرفش ادامھ داد

  خنده آورست، نیست؟!  باور میکنی؟ ترس و وحشت در دل ترس-
پاسداری کھ از . تنھا سرم را تکان دادم و از اظھار نظر خود داری نمودم

من باز جویی می کرد، چشم در چشمم دوخت و با بی شرمی ھرچھ تمامتر 
! جایی قرار داری کھ خود خدا ھم نمی تونھ بھ دادت برسھتو « : گفت

بالیی بھ سرت بیارم کھ تو داستانھا بنویسند و آیندگان دھن بھ دھن برای 
.             »مثال؟ « : وقتی ازش پرسیدم. ». ھمدیگھ و بچھ ھاشون تعریف کنند

  می دمت دست بچھ ھا و بھشون میگم اونقدر کونت بزارن-« : جواب داد
! فکر ش را بکن. »!یزن کھ از حلقت بیرون بریزهرو منی تو روده ھات ب

پاسداران حریم کبریایی پروردگار آسمانی و نگھبانان جان و ناموس ملتی 
  !بیچاره و در بند، چھ کسانی ھستند و از چھ آبشخوری ارتزاق می کنند

  :بھ صورتش نگاه کردم و متعجبانھ پرسیدم. از حرکت باز ماندم
  دش چی شد؟ بع-

  :لبخند زنان جواب داد
نکنھ توقع داشتی بایستم و !  چھ میخواستی بشھ؟ از چنگشان فرار کردم-

  !منتظر عملی کردن تھدیدھایش بمانم؟
 چیزھای زیادی در باره رفتار آنھا با زندانیان بی پناه دیده و شنیده ام، اما -

  کردند؟تو فکر می کنی واقعا این یکی تھدیدشان را ھم عملی می 
بطرف برگشت و . یکی دو قدم بھ جلو برداشت. شانھ ھایش را باال انداخت

  :با صدای گرفتھ و بغض آلودی گفت
 در زندانھای جمھوری اسالمی، خانھ ھای ویالیی و باغھای خوش آب و -

ھوای آیات اعظام، تفرجگاھھای آقا زاده ھا و طفیلی ھای وابستھ بھ دم و 
قایع و جنایت ھایی بوده ام کھ جرأت بر زبان دستگاه خلیفھ گری شاھد و

حتی فکر کردن در باره شان مو بر اندامم راست . آوردنشان را ندارم
ھر دقیقھ و ھر ثانیھ در ! تجاوز چند نفر بھ یک نفر کھ چیزی نیست! میکند

پایخت ام القراء اسالمی یا شھرھا و روستاھا چنین اتفاقی می افتد و تقریبا 
  .و پیش پا افتاده مبدل شده استبھ امری عادی 

ھمھ در مورد تجاوز جنسی بھ زنان و دختران !  مثال چھ چیزھایی؟ ببین-
چون ! نھ چیز دیگھ! زندانی، منظورم را کھ می فھمی؟ تجاوز جنسی
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زندانی کردن افراد، بھ کابل و شالق بستنشان، حتی توھین و تحقیرشان 
بر این تاکید میکنم کھ تجاوز بنا ! تجاوز بھ حقوق انسان محسوب می شود

جنسی، بویژه نسبت بھ دختران باکره ای کھ در آستانھ ی اعدام قرار 
اما تا کنون کسی نیامده و مدعی نشده . داشتند، چیزھایی گفتھ یا نوشتھ اند

اگر ھم اشاره ای کرده اند، . این تجاوز بوده باشد کھ خودش جزو قربانیان 
بھ نحوی کھ شنونده یا خواننده نتوانستھ . خیلی سطحی و گذرا بوده است

! آنرا بھ صورت یک جنایت قبیح و شکنجھ آور احساس یا تصور کند
    ؟ده ایومنظور این است کھ تو شاھد مواردی از این نوع ب

. در کنارش کھ رسیدم، او ھم بھ راه افتاد. بھ دنبال این سئوال بھ راه افتادم
  :فتآھی سردی کشید و گ. وارد پارک شدیم

وگر .  می ترسم حوصلھ ات را سر ببرم و نتوانیم بھ اصل مطلب بپردازیم-
نھ داستانھایی برایت تعریف می کردم کھ نھ تنھا موھای بدن سیخ شود، 

  !بلکھ از زندگی و ھمھ ی زیبایی ھای جوان متنفر و رویگردان شوی
   مثال؟-

  :دستی بھ زانونش کشید و گفت. روی اولین نبمکت نشست
انی کھ محمد، یعنی آخرین پیامبر خدا در سن چھل سالگی دعوت مید -

، یعنی در سالھای ھجرت و زندگی در مدینھ بود کھ. خودش را علنی نمود
بھ خانھ رفیق و ھمرزم خودش روزی  در سنین باالی پنجاه سالگی، 

اما برای حفظ ظاھر . ابوبکر رفت و دل بھ عشق عایشھ ی ھفت سالھ بست
با وی ھمخوابھ رسما آن ھ سالگی عایشھ صبر کرد و پس از ھم کھ شده تا ن

این امر باعث شد تا عایشھ نھ تنھا از نظر روحی و روانی، بلکھ از . شد
بطوریکھ نھ از محمد، ! نظر جسمی و ساختمان فیزیکی بدن نیز آسیب ببیند

این سالھا، من در دل و ی در ھمھ ! بلکھ از کسان دیگری نیز بچھ دار نشد
طفلک معصوم چھ زجری می کشید و .  چشمان عایشھ حضور داشتمنی نی

اما عایشھ . وصفش از قدرت و توان من خارج است! چھ نفرتی داشت بماند
. آنھم غالم بچھ ای بود کھ از خانھ ی پدر آورده بود. یک دلخوشی داشت

سرش را عاشقانھ بر دوشھای وی می گذاشت و در گوشش قصھ ی عشق 
م در عوض زجر و نفرت ھمخوابی با پیرمردی بعدش ھ. می خواند

محمد دختر نھ سالھ ی خود . آنچنانی، عشق و حالش را با غالم بچھ میکرد
. را بھ عقد و نکاح علی در آورد و علی ھمان شب اول با وی ھمخوابھ شد

اما این ازدواج و این ھمخوابگی یک ده ھزارم ترس و وحشت عایشھ را 
مر در میان پیروان محمد تبدیل بھ یک سنت شد و بعدھا این ا. در بر نداشت
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ه دختران نوجوان بسیاری قربانی این توحش افسار گسیختھ و ضد بشری شد
توحش افسار گسیختھ و حیوان صفتانھ ای کھ می .  کماکان ھم می شوندو

تواند پاسخ گوی یاوه گوئی ھای کسانی باشد کھ طرفداری اسالم و مسلمین 
آنھم در مقایسھ با ! ظر گرفتن جایگاه واالی آنھا ھستنداز حقوق زنان و در ن

وضعیتی کھ زنان آن روزگار در مصر، ایران، ھندوستان، چین، شمال 
محمد خود طرفدار و خواستار ! افریقا و دیگر مناطق روی زمین داشتھ اند

خواستھ ھایی کھ از دید پیروان نیز بھ دور نمانده و در باره . دو چیز بود
زن و عطرھای خوش . کافی قلم فرسایی و زبان درازی کرده انداش بھ حد 

دلیل افراط وی در زنان گرفتن و بھ رختخواب کشان زنانی از ملیت . بود
ھا و اقوام مختلف ساکن در شبھ جزیره عربستان نیز از ھمین ضعف و 

بنا براین آگاھی و دانش بی پایان . امیال مھار نشدنیش نشأت می گرفتھ است
محدوده ختم  عالوه بر شترچرانی و گلھ پروری بھ ھمین ناھی وی نیزو الیت

، ھمخوابی و رفتار ١اطالعاتی در مورد آرایش، ختنھ کردن! می شده است
آگاھی و دانش فرزندان و جانشینان از وطن آواره،  ٢!و سلوک با زنان

کسانی کھ ! مفتخور و عوامفریب وی نیز از ھمین محدوده خارج نمی شود
دارنده و پاسدار علوم اولین و بدون ارائھ ی مدرک و سندی معتبر بھ دروغ 

                                                        
 

زنی آمد کھ , در حدیث معتبر منقول است کھ چون زنان بخدمت رسول ھجرت کردند - ١
ای ام حبیب آن کاری : حضرت فرمود. می گفتند و زنان را ختنھ می کرد! او را ام حبیب

. ن ترک کنممگر آنکھ نھی فرمائی و م. بلی یا رسول اهللا: کھ داشتی ھنوز داری؟ گفت
بیا تا تو را بیاموزم کھ چھ باید کرد چون ختنھ کنی . نھ بلکھ حالل است : حضرت فرمود

نورانی تر و رنگ را صاف تر می , زنان را بسیار بھ تھ مبر و اندکی بگیر کھ رو را
پس ام عطیھ خواھر او آمد کھ زنان را مشاطھ . گرداند و نزد شوھر عزیزتر می دارد

چون زنان را مشاطھ گی کنی برای جال دادن پارچھ ھای : ت فرمودحضر. گی می کرد
جامھ بر روی ایشان مالیدن خوب نیست آبروی ایشان را می برد و موھای دیگران را بھ 

  .موھای ایشان پیوند مکن
در ختنھ , فصل دھم, باب چھارم, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی, حلیة المتقین

  ١٣٧٣انتشارات گلی .  ١٠٨ و ١٠٧فحھ ھای ص, کردن پسران و دختران
در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است کھ چون مرد و زن جماع کنند  - ٢

  .زیرا کھ اگر چنین کنند مالئکھ از ایشان دور شوند, عریان نشوند مانند دو خر
در بیان , فصل چھارم, باب چھارم, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی, حلیة المتقین

  .١٣٧٣انتشارات گلی .  ٩٠صفحھ , آداب زفاف و مجامعت
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و آخرین، شکافنده ی علوم، طبیب و سیاستمدار و غیره و غیره معروف و 
. کدام دانش؟ معلوم نیست! زبانزد مشتی مالی دوره گرد و شیاد گردیده اند
د از این اما تا دلت بخواھ! کدامین علوم؟ با خودشان بھ زیر زمین برده اند

نوع الطائالت و احادیث مربوط بھ شکم و زیر شکم از خود بیاد گذاشتھ 
تا ملت و امت بیچاره و گرفتار فقر و جھل و بدبختی و نکبت بخوانند،  ١!اند

ھمھ اما  ٢.یا بشنوند و بر نکبت و ادباری کھ دامنشان را گرفتھ گریھ نمایند
ایران و چپاولگران مسلمانی کھ حاکم بر  جنایت مالیان ی اینھا در مقایسھ با

بھ نام خدا و زیر نقاب اسالمخواھی و پیروی از امام و پیشوایان شکم 
چران و عوامفریب بھ غارت و چپاول جان و مال و ناموس مردم اشتغال 
دارند بھ خودی خود رنگ می بازند و حساسیت برانگیزی خود را از دست 

داستانی کھ . کنم برایت تعریف داستانی کھ می خواھممثال ھمین ! می دھند
 داستانی کھ نشان دھنده سبعیت و !در نوع خودش بینظیر و تبھکارانھ است

درنده خویی واسطھ ھایی بنام مالست کھ زیر نام خدا و بھ نام خدا جنایت 
بھ صورت چمپاتمھ در  .ھره ی انسانیت را لجن مال می کنندمی آفرینند و چ
دستھایم قرار داد و آرنج ھایم را روی صورتم را وسط . برابرش نشستم

  :پیرمرد آھی کشید و گفت. رانھایم گذاشتم و سراپا گوش شدم
                                                        

از حضرت امام موسی پرسیدند کھ اگر در حالت جماع جامھ از روی مرد و زن  - ١
باز پرسیدند اگر کسی فرج زن را ببوسد چون . باکی نیست: دور شود چیست؟ فرمود
عریان کند اگر کسی زن خود را : از حضرت صادق پرسیدند. است؟ فرمود باکی نیست

مگر لذتی از این بھتر می باشد؟ پرسیدند کھ اگر بھ : فرمود. چون است, و بھ او نظر کند
اما بھ . باکی نیست: دست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازی کند چون است؟ فرمود

پرسیدند کھ آیا می تواند در میان آب . غیر اجزای بدن خود چیزی دیگر را در آنجا نکند
  .؟ فرمود باکی نیستجماع بکند
در بیان , فصل چھارم, باب چھارم, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی, حلیة المتقین

  .١٣٧٣انتشارات گلی .  ٨۶صفحھ , آداب زفاف و مجامعت
  
از حضرت صادق منقول است کھ کسی با کنیزی جماع کند و خواھد کھ با کنیز دیگر  - ٢

باکی نیست با :  حدیث صحیح وارد شده استدر. پیش از غسل جماع کند وضو بسازد
کنیز وطی کند و در خانھ دیگری باشد کھ بیند و شنود و مشھور میان علماء آن است کھ 

اما مکروه است کھ در میان دو زن , باکی نیست کھ مرد در میان دو کنیز خود بخوابد
  .آزاد بخوابد
در بیان , فصل چھارم,  چھارمباب, عالم ربانی عالمھ محمد باقر مجلسی, حلیة المتقین

  .١٣٧٣انتشارات گلی .  ٨٧صفحھ , آداب زفاف و مجامعت
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 داستانی کھ برایت تعریف خواھم کرد، مربوط بھ دورانی است کھ روح -
اهللا خمینی، یعنی بزرگ عمامھ داران، ولی فقیھ و جانشین امام زمان در قید 

زنی شوھرش را .  مصرف می نمودحیات بود و اکسیژن ھوای جماران را
با . زنی جوان و بھ غایت زیبا. در جنگ ایران و عراق از دست داده بود

خانواده ی حزب الھی و صد در صد . یک دختر بچھ ی شش ھفت سالھ
مسلمان شوھر، تالش می کردند تا بھ ھر طریق ممکن خانھ و زندگی باقی 

. اورند و مالخور نمایندمانده را از دست زن و دختر خردسالش بیرون بی
بھ ھر طرف کھ میرفت و دست بھ دامان . داد خواھی زن بھ جایی نرسید

ھر کسی می شد، آنقدر سمبھ پر زور بود کھ حریف خانواده ی شوھرش 
در نھایت دست بھ دامان یکی از حجج اسالم و نوچھ ھای امام ! نمی شد
و روی دختر حجت االسالم با دیدن چشم و ابروی زن و رنگ ! گردید

خردسال، قول مساعد داد کھ اگر الزم شد، دست بھ دامان امام بزرگوار ھم 
می شود، ولی اجازه نمی دھد تا حق بچھ ی صغیر یتیمی کھ پدرش را در 
راه اسالم و پاسداری از حریم کبریایی از دست داده است پایمال و غصب 

ی شوھر و زن ھم راضی و سرخوش کھ سنگی برابر سنگ خانواده . شود
مدفعانشان دست و پا کرده است و می تواند با اتکاء بھ آن پوزه شان را بھ 

یکی دوبار حجت االسالم والمسلمین، بدون اذن خداوندگار ! خاک بمالد
چند . عالمیان، پا بھ حریم رختخواب زن گذاشت و از وی کام دل گرفت

غیھ ی خود در مدت بعد بی خبر و بدور از چشم عیال و اوالد، او را بھ ص
از آنجا کھ حجت االسالم در دادگاھھای انقالب و دیوان عالی کشور . آورد

دارای پست و مقام حساسی بود و دائما در حال سفر، مطمئن بود کھ مچش 
حاال ! گیر نمی افتد و آبروی نداشتھ اش پیش زن و فرزندانش حفظ می شود

ان را در گوشھ ای جا بماند کھ چندتا صیغھ ای دیگر ھم داشت و ھر کدامش
ثروت ملی ملتی دردمند و فلک زده صرف چھ کارھائی می ! داده بود

صحنھ ای کھ میخواھم برایت تعریف کنم، ارتباطی با این خانم و ! شود
باغ با صفا و . دیگر زنان صیغھ ای و حرامی حجت االسالم ندارد

 و این باغ و ساختمان مجھز! سرسبزی را در شمال تھران نظر بگیر
مدرنی کھ در وسطش قرار گرفتھ، در گذشتھ متعلق بھ یکی از ژنرالھای 

در کنار . رژیم پھلوی بوده کھ اکنون در مالکیت حجت االسالم قرار دارد
حوضی پر آب کھ چندین قالب بزرگ یخ در آن انداختنھ اند، فرشی گرانبھا 

در وسط . گسترده و چند مخده ی زیبا و گرانقیمت بر رویش جای داده اند
و ! در درون سینی منقلی پر از آتش. فرش سینی مسی بزرگی قرار دارد
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کنار آتش وافوری طال کوب شده و اشرافی کھ نشان سلطان دین پناه 
بھ عالوه ی یک .  وجود داردناصرالدین شاه قاجار را بر روی خود دارد

قوری شیک و گرانقیمت کھ بیشتر بھ درد موزه می خورد تا بساط تریاک 
در کنار سینی پشقابی قرار گرفتھ انباشھ از تریاک معروف . کشی و غیره 
شکر ریزی و یک استکان و نعلبکی کھ بدون چون و چرا ! بھ سناتوری

عده ای الشخور نیز دور و بر بساط می پلکند و بھ ! ویژه  حاج آقاست 
عده ای کھ چاکر منشی، نوکر صفتی و ادبار ! رتق و فتق امور می پردازند

خودشان را بھ پای خدمت بھ خدا و ائمھ می گذارند و بھ پاس پا اندازی ھا 
و جاکشی شان توقع بھشت و حورالعین و ھمنشینی با پیامبران خدا و 

. حاج آقا با سالم و صلوات وارد می شود! امامان در آن دنیا را نیز دارند
یک حوض کنار منقل و نزد. عبا و ردا و عمامھ را بھ گوشھ ای می اندازد

 پیرمردی با سر و ریش سفید و !حاضرین صلوات می فرستند! می نشیند
پیشانی ای کھ داغ ننگ پااندازی بر آن نقش بستھ در کنار منقل و روبروی 

مقداری شکر و بدنبال آن چای خوش رنگ و . حجت االسالم می نشیند
دو با قاشق بھ ھم می زند و با احترام و . خوش عطر در استکان می ریزد

چھار پنج الشخور دیگر ھم در کنار راننده و . دستی بھ دست مال می دھد
مال . دست بھ سینھ و با رعایت ادب در اطراف فرش می ایستندمحافظ مال 

. قلپی چای می نوشد و بھ پیرمرد اشاره می کند تا وافور را بدستش بدھد
یز می پیر مرد با دقت یک کارشناس و متخصص تعلیم دیده، وافور را تم

حبھ ای ذغال کامال گرفتھ و سرخ شده را کھ بقول خودش سینھ کفتری . کند
بستی تریاک بھ حقھ ی وافور می چسابند و با . شده است بھ انبر می گیرد

مال چھار پنج بستی می کشد و شکر . احترام آنرا بھ طرف مال می گیرد
 .آخرین بست را یک نفس می کشد. پروردگار را بھ جای می آورد

بطوریکھ تحسین و تمجید حاصرین را بر می انگیزد و آنانرا وادار بھ 
نوشیدن یک استکان . صلوات فرستادن بھ روح محمد و خاندانش می کند

با اشاره مال و ھدایت پاسدار محافظ، محوظھ از ! چای شیرین و ختم غائلھ
ھمھ دم ھایشان را الی پایشان می . حضور الشخورھا پاک سازی می شود

صدای نکره ی مال خطاب بھ محافظش بلند ! ارند و پی کارشان میروندگذ
بھ راننده ھم .  حاجی وقتی ھمھ رفتند، در باغ را ببند و برگرد-« .می شود

بقیھ را » چشم حاج آقا « و او با گفتن کلمھ ی . »!بگو کھ توی ماشین بماند
ی گردد و پاسدار محافظ بر م. چند لحظھ بیشتر نمی گذرد. دنبال می کند

 بھ مال دستی. رفتن ھمھ و خلوت بودن باغ را بھ اطالع حاج آقا می رساند
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جوجھ کبوتر افطاری را « ریشش می کشد و بھ محافظ ش دستور می دھد 
  فکر می کنی منظورش از افطاری چھ بود؟. » !دلم داره ضعف میره. بیار

  :شانھ ھایم را باال انداختم و در جواب گفتم. کمی جابجا شدم
ولی شما ! ببینم! دیگھ حتما منظورش ھمان افطاری بوده است!  چھ میدانم-

  !نگفتید کھ ماه رمضان بوده یا آفتاب در حال غروب کرده بوده و غیره
یک بعد ! نھ ماه رمضان بود و نھ نزدیک غروب آفتاب!  نھ دوست عزیز-

  ! در شمال پایتخت ام القراءاز ظھر آفتابی، با ھوای کامال بھاری
  !معما را ندارمحل حوصلھ ی جواب دادن بھ پرسش و .  نمی دانم-

  :آب دھانش را قورت داد و در ادامھ گفت! پیر مرد چھره در ھم کشید
طولی نکشید کھ بھ ھمراه دختر .  پاسدار محافظ بھ طرف ساختمان رفت-

بھ کناره فرش کھ رسیدند، مال ! بچھ ی معصوم ھمان زنی کھ گفتم برگشت
بلھ « : پاسدار جواب داد. »ببینم حمومش دادن یا نھ؟« : رش پرسیداز پاسدا

حاج آقا، کلی ھم عطر و ادویھ جات دیگھ بھش زدن تا زیر دندونتون مزه 
خب دیگھ، « : حاج آقا دستی بریشش کشید و لبخند زنان گفت. »!کنھ

برو گم شو و تا زمانی کھ صدایت نکرده ام، پیدایت ! نمیخواد مزه بریزی
من مانده بودم کھ ! پاسدار چشمی گفت و بھ طرف ساختمان رفت. »نشود

این جانور چھ قصد و نیتی دارد و با دختر بچھ ای کھ قدم در ھفت سالگی 
زمانی کھ از ! نگذاشتھ یا بھ تازگی ھفت سالش شده چھ می خواھد بکند

! رفتن پاسدار مطمئن شد، از جایش بلند و خودش را بھ دخترک رسانید
 سرش کشید و در حالیکھ سعی می کرد ادای بچھ ھای کوچک را بھدستی 

بیا پیش بابا و براش . بیا بابا جون، دختر نازنینم« : دربیاود بھ وی گفت
تعریف کن کھ امروز چکار کردی؟ کجاھا رفتی؟ مامان حالش چطوره؟ 

مال، کشان کشان او را تا نزدیکی ! دختر سر بھ زیر داشت و حرفی نمی زد
کمی . سر جایش نشست و دخترک را در بغل خودش نشاند. آوردمخده ھا 

دستش را بھ طرف شورت ! گونھ ھایش را بوسید. با موھایش بازی کرد
نھ تنھا در . حال من وسط معرکھ بودم! بچھ خودش را کنار کشید! بچھ برد

مال با دست ! دل و چشمان دخترک، بلکھ در درون تک تک سلولھای بدنش
ستھ را بھ سینھ اش فشرد و با دست راست، شورتش از چپ دخترک زبان ب

مال بھ فھمی نفھمی فشار . دخترک داشت قالب تھی میکرد. تنش خارج کرد
من کھ . نترس دخترم« : دست چپ را کم کرد و با ھمان لحن مسخره گفت

. »فقط می خواستم ببینم اونی کھ من دارم، تو ھم داری؟. کاریت ندارم
دوست داری « : این بار پرسید! ای بر لبشدستی بھ سرش و بوسھ 
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مال من قشنگ ! عروسک بازی بکنی؟ ببین اونی کھ تو داری من ندارم
بعد آلت نیم خیز . ».میشھ باش بازی کرد! میشھ اونو تو دست گرفت! تره

بچھ ذوق زده شد و تا ! شده اش را بیرون آورد و جلوی چشم بچھ گرفت
نگاھی بھ چھره مال انداخت و . د کرداندازه ای فاصلھ اش را با من زیا

! نترس! آره بابا جون« : مال، خوشحال خندان بھ وی گفت! لبخندی زد
دختر بچھ . »!من کھ ناراحت نمیشم! باھاش بازی کن! بھش دست بزن

مال با اخم و تخم . اما سریع آنرا پس کشید! دستش را بر روی آلت مال کشید
دخترک برای بار دوم، . »اطوارھا چیھ؟این اداء و ! بازی کن دیگھ« : گفت

مال ھم از فرصت بھ دست ! آلت مال را در دست گرفت و مشغول بازی شد
کمی آب ! آمده کمال سئواستفاده را نمود و آلت دخترک را ببازی گرفت

آلت بچھ را خیس کرد و با سرعتی باور ! دھن در کف دستش ریخت
! روی آلت خودش گذاشتنکردنی، دخترک را چون پر کاھی بلند کرد و 
صدای فریاد دخترک بلند ! کمی اطرافش را مالید و یواش یواش فرو کرد

با . دخترک غش کرد و از حال رفت. باغ حکم جھنم را پیدا کرده بود. شد
دخترک . چند حرکت مال بھ کام دل رسید و بی حال بر روی مخده ھا افتاد

مال . دخترک نالھ می کرد. دقایقی طوالنی گذشت! خونین و مالین شده بود
. وافور و انبر را بر داشت. بدون توجھ بھ وضعیت وی دستش را دراز کرد

دختر را از جایش بلند . پشت سر ھم و بدون فاصلھ دو بست جانانھ کشید
پاھا و باسنش را در آب سرد و یخ زده ی حوض فرو برد و مجددا . کرد

باز ھم بھ مخده . کرداین بار مدت زمان طوالنی تری صرف . مشغول شد
پیکر نیمھ جان . بعد با وقاحت ھر چھ تمامتر از جایش بلند شد. ھا تکیھ داد

. پاھا و اطراف آلتش را کامال شست. دخترک را در مجددا حوض فرو برد
سپس . چند برگ دستمال کاعد در خشتکش گذاشت و شورتش را پوشاند

اینو !  کناتو واحاجی خوب گوش« : بھ وی گفترا صدا زد و ش محافظ 
از درعقبی باغ و با ماشین ! یک راست میبری و میدی تحویل مادرش

پاسدار . »!خودت کھ می دونی! مبادا کسی بویی ببره ھا! سواری برو
 چشمی گفت و تعظیمی کرد و جنازه ی نیمھ مرده ی دخترک را ،محافظ

  !سر دست بلند کرد و با سرعت بھ راه افتاد
با کف دست بر روی . ش را با تحسر تکان دادسر. پیر مرد سکوت کرد

بھ آرامی پلک ھایش را بر ھم گذاشت و در ھمان حالت . زانویش کوبید
  . ماند
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یک باره از خودم و ! الم داشت بھ ھم می خوردح. ندرفتسیاھی م انچشم
! نسبت بھ خودم! احساس نفرت و انزجار نمودم. جھان پیرامونم بدم آمد

نسبت بھ بشریت و نسبت بھ . میانشان می آمدمنسبت بھ مردمی کھ از 
تازه . در بد وضعیتی قرار می گرفتم! جھانی کھ در آن زندگی می کردیم

چھ . می فھمیدم کھ کسانی چون صادق ھدایت و دیگران چھ کشیده اند
بالھائی بھ سرش آمده کھ افراد پیرامونشان را رجالھ و لکاتھ نامیده و مورد 

  .خطاب قرار داده اند
با زحمت خودم را بھ حاشیھ ی چمن ھای پارک . سرم را میان دستانم گرفتم

این مردم تا کی می خواستند چنین . رساندم و بر رویشان ولو شدم
ستان را تحمل کنند؟ موجوداتی کھ از گورموجودات خبیث و اھریمن خویی 

ناریخ بر خاستھ و بھ یاری نظام جنایت پیشھ ی سرمایھ داری بر سرنوشت 
  ! و کشورمان حاکم و مسلط شده بودندما

جالب است کھ در بین ھمین مردم، انواع و اقسام داستانھا، لطیفھ ھا، 
ضرب المثل ھا و متلک ھا در باره ی دنائت و فرومایگی آخوند جماعت 

اما ھمین . رواج داشت و در ھر محفل و ھر مجلسی بر زبان رانده می شد
 ھای فساد و تباھی کمترین اعتراضی مردم حاضر نبودند علیھ این جرثومھ

! بنمایند و واکنشی ھر چند مسالمت آمیز و در چھارچوب قانون نشان بدھند
از ھمھ بدتر و مھمتر، اینکھ بھ اصطالح روشنفکرانشان نیز نھ تنھا چنین 

گوناگون در تایید  تصمیمی نداشتند بلکھ روز بھ روز با بھانھ واھی و پوچ 
  !ام بر می داشتندو پشتیبانی از آنان گ

بھ چھ فکر می کرد؟ چھ اندیشھ ای در سر . پیر مرد سکوت کرده بود
داشت؟ اگر راست می گفت و تمام این صحنھ را شاھد بوده است، در آن 
وضعیت چھ حال و ھوایی داشتھ است؟ آیا واقعا ھمانی است کھ می گوید و 

؟  فکر می کنددر این لحظھ ھا بھ چھادعا می کند؟ اگر جواب مثبت است، 
از جان من چھ می خواھد؟ ھدفش از تعریف این قصھ ھا و داستانھا برای 

  من چیست؟ از من چھ انتظاری دارد؟  
    
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٩

  
  
  
  

سخنان حوصلھ حرف زدن و حتی شنیدن . آفتاب بھ میان آسمان رسیده بود
گیج گاھھایم داشتند می . سرم بھ شدت درد می کرد .نداشتمھیچ کسی را 

مغزم در درون جمجمھ ام تکان می خورد و ھر بار کھ بھ یکی از . دترکیدن
برآمدگی ھای استخوانی جمجمھ بر خورد می نمود بھ شدت درد می گرفت 

شواھد و قراین چنین نشان می داد کھ پیر مرد نیز حال . و کالفھ ام می کرد
جار الزم نبود از وی بپرسم یا با خودم کلن. و روزگاری بھتر از من  ندارد

   .سکوت ممتد و دامنھ دارش بیانگر این واقعیت بود. بروم
دست چپم را . آرنج دست راستم را از روی پیشانی و چشمانم بر داشتم

بازوی پیرمرد را در میان پنجھ ھایم گرفتم و در حالیکھ او را . دراز کردم
  :تکان تکان می داد، گفتم

   بر گردیم؟موافقی برویم لقمھ ی نانی بخوریم و.  ظھر شده-
  :نگاھی بھ اطراف انداخت و گفت. بلند شد و بر روی چمن ھا نشست

مگر نگفتم؟ من . من نیازی بھ خوردن یا آشامیدن ندارم!  از تو چھ پنھان-
نھ خود . سنتز و نتیجھ ی تحوالت ماده. ترس و وحشت ازلی و ابدی ھستم

! ه نیستنددرست مثل تفکر و اندیشھ و ذھن کھ چیزی جز حاصل ماد! ماده
  !با مرگ ماده از بین می روند و نابود می شوند

  :با تمسخر پرسیدم
روز رستاخیز و حیات جاودان در , حسابرسی اعمالپس با این حساب،  -

  بھشت و دوزخ چھ می شوند؟
  :پیرمرد، سرش را تکان داد و گفت

 اگر آنان کھ این افسانھ را ساختند و پرداختند و بھ خورد توده ی عوام -
دادند، بھ این مسائل کوچکترین اعتقاد و توجھی داشتند، اکنون حداقل در 

سرزمینی داشتند و ! گوشھ ی کوچکی از جھان نسلی از آنان وجود داشت
تا حاال روحانی و آخرت ! ببینم! دھکده ای تا الگو و سرمشق دیگران باشد

 را نمی فروش درستکار و معتقد دیده یا شنیده ای؟ گدا گشنھ ھای مفلوکشان
در غیر اینصورت از . چون آنھا مجبورند خوب و مردمدار باشند! گویم

منظور آنانی است کھ ثروت و ! گرسنگی و بدبختی ھالک خواھند شد
یا . مکنتی دارند یا سرشان بھ ارکان قدرتی جھنمی و بھره کش وصل است
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نھ خود دارای قدرت و حکومتی ھستند؟ این گوکھ احیانا مثل پاپ و دیگران 
افراد، کی و در کجا با مردم و توده ی بینوا و بی چیز ھمگام و ھمصدا 

علیھ بشریت و اکثریت افراد کدامشان در جنایت و تبھکاری ! بوده اند
 فرصت داری تا تاریخ ھمھ ی جوامع دستی نداشتھ یا سھمی نگرفتھ اند؟

 از شمن و! ادیان و رھبرانشان را ورق بزنی و مورد مطالعھ قرار دھی
جادوگر قبایل بدوی و ابتدایی گرفتھ تا آنان کھ در دربار پادشاھان و بھ اتکا 
قایمھ ی شمشیر آنان رسالت آسمانی و ھدایتگرانھ ی خود را اعالم و ابالغ 

  !کرده اند
دستی بھ . سپس از جایم بر خاستم. سرم را تکان دادم و لب ھایم را بر چیدم

  :پشت شلوارم کشیدم و گفتم
راستش را . از ھمین نزدیکی ھا چیزی می خرم و بر می گردم میروم و -

  .بخواھی احساس تشنگی و گرسنگی می کنم
بھ سرعت خودم را بھ . با سر موافقتش را اعالم نمود و دستی تکان داد

از اولین اغذیھ فروشی، یک پرس کباب ترکی و شیشھ ی . خیابان رسانیدم
پیر مرد در محل . گشتمکوچکی آب معدنی گرفتم و با ھمان سرعت بر 

در عوض چند کودک و زن میان سالی کھ سرپرستی و ھدایتشان را . نبود
بر پای ایستادم و بھ دقت . بھ عھده داشت، در محل سرگرم بازی بودند

در فاصلھ سد متری و گوشھ ی خلوتی از پارک او . اطرافم را نگاه کردم
. غول قدم زدن بوددست ھایش را درون جیب شلوارش کرده و مش. را دیدم

با بلند کردن دست جوابش را دادم و بسویش گام بر . دستی برایم تکان داد
کباب را از پوشش . بر روی نیمکتی در ھمان نزدیکی نشستم. داشتم

جرعھ ای آب . با اشتھا آنرا خوردم. آلومینیومیش خارج و بھ دندان کشیدم
کباب و دستمال کاغذی بدرقھ ی راھش نمودم و از جایم بر خاستم تا پوشش 

پیر مرد کھ تا این لحظھ آرام و سر بزیر . کثیف را در سطل آشغال بیندازم
سرگرم قدم زدن بود، خودش را بھ من رسانید و روی لبھ ی نیمکت 

  :لبخندی زدم و بھ آرامی پرسیدم. نگاھش کردم. نشست
   خستھ شدی؟-

  :لبخند زنان جواب داد
  چطور مگر؟!  نھ-
  !د شدی و بھ اینجا آمدی از جایت بلن-
  !حضور بچھ ھا باعث شد تا سنگرم را رھا کنم!  علتش خستگی نبود-
   چرا؟ مگر از بچھ ھا دلخوری؟ یا از آنھا خوشت نمی آید؟-
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پاکی و صداقت و بی دردیشان انسان ! خیلی ھم خوشم می آید!  بر عکس-
  ھستند کھ از منخوب، این بچھ ھاولی !  می کندشرا مجذوب خود
  !خوششان نمی آید

 از کجا معلوم؟ تا حاال سعی کرده ای بھ آنھا نزدیک شوی؟ تا حاال بچھ -
  ای را در بغل گرفتھ ای؟

  .اما متاسفانھ موفقیتی بھ دست نیاورده ام.  سعی خودم را کرده ام-
   علت خاصی دارد؟-

  :سرش را بھ شدت تکان داد و گفت. خنده اش گرفت
خوب کھ یکی دو چشمھ اش را !  خیلی پرتی راستی راستی کھ از مرحلھ-

مرد حسابی ! دیده ای و باز ھم بدنبال رابطھ ی علت و معلولیش می گردی
 کاری؟ بچھ ھا بھ مجردی کھ با من روبرو شوند و در چھره ام نگاه یکجا

موقع بچھ ھا ! خیلی ساده تر بگویم. کنند، بنای گریھ و زاری را می گذارند
کی و صداقتشان درست بھ چشمھای طرف مقابلشان نگاه کردن، بنا بھ پا

بر خالف بزرگترھا کھ در اولین مالقات با دیگری نیز نگاه . نگاه می کنند
چون ھمیشھ احساس ! شان را می دزدند و بھ چشمان طرف خیره نمی شوند

حتی در قبال افرادی کھ اصال ندیده اند و کوچکترین سابقھ ی ! گناه می کنند
دلیلش ھم اینست کھ بزرگترھا در ھمان لحظھ ی !  را ندارندآشنایی با آنان

اول مالقات بھ گناھی کھ در راه است و خیانتی کھ دارند یا می خواھند 
خیلی سریع و بر اساس غریزه با این حساب، بچھ ھا ! بکنند می اندیشند

 زمانی . بھ گریھ می افتند و داد و قال راه می اندازند!شان مرا می شناسند
می گویم ترس نام دارم، فکر می کنی قصد شوخی کردن یا سربسر کھ 

گذاشتنت را دارم؟ من کسانی را بھ لرزه واداشتھ و تا پای مرگ کشانده ام 
کسانی کھ در دوره کوتاه ! کھ روزی ھزاران بار ادعای خدایی می کرده اند

رت زندگی ننگین و مفسده آمیزشان ھزارھا و میلیون ھا انسان بیگناه را غا
  چھ فکر می کنی؟ ! و چپاول و قتل عام کرده اند

شرمنده و خجالت زده سرم را بھ زیر انداختم و کوچکترین واکنشی نشان 
من گریھ و شیون کودکان شاد و خندان را درست . حق با پیرمرد بود. ندادم

  . شاھد بودمشن بھ چھره ی ویلحظھ ی رویارویی با وی و نگاه کردن
ھر یک بھ گوشھ ای خیره شده و حرفی . کوت گذشتلحظھ ھایی چند در س
  :باالخره سکوت را شکستم و پرسیدم. بر زبان نمی آوردیم

  از کجا شروع کنیم؟! خوب! با من حرفھایی بزنیبود  قرار -
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انگار . با چانھ اش بازی کرد! چند قدمی باال و پایین رفت. از جایش بلند شد
  :بھ ناگاه ایستاد و گفت. دکھ دارد در باره ی مسئلھ ای فکر می کن

 از آنجا کھ عده ای فرصت طلب، بیسواد، تھی مغز، اما شیاد و زرنگ و -
کالھبردار از حضور من در وجود ھمھ ی موجودات، بویژه انسانھا 
سئواستفاده ی رذیالنھ نموده و با خلق خدایان گوناگون، ارتباط دادن خود 

دروغ و غیره و غیره بھ با آن خدایان خود ساختھ، خلق افسانھ ھای 
. سرکیسھ کردن مردم پرداختند و دکان کید و نیرنگ و ریایشان را گشودند

از ! از آنجا کھ عده ای خود را سایھ خدا خواندند و بر ھستی مردم تاختند
آنجا کھ توده ی عوام و نادان بھ دامن اوھام و خرافات پناه برد و بھ خاطر 

ظلم و ستم ! و اقسام خواری ھا تن داد بھ انواع ،نجات منطقی از بالھا
 و بھ بزرگترین! جنایتکارترین و تبھکارترین فرزندان آدم را گردن نھاد

در !  تن دادی جانفرسا استبداد و استعمارھاوحشیانھ ترین نوع بردگی ھا،
عظیم ترین جنگھا و ویرانگریھا شرکت جست و بھ نام خدا، یعنی من، 

از آنجا کھ ! ین تراژدیھای تاریخ زندگیش زددست بھ شنیع ترین و خونبارتر
ھنوز ھم بشر حاضر نیست با نیروی عقل و منطق کارسازش، بھ حل 
معضالت بپردازد و باز ھم چون گذشتھ فریب عوامفریبان تبھکار را می 

از آنجا کھ ھمین شیادان و نیرنگ بازان در حین سئواستفاده ھای ! خورد
  !نیز خوار و بی اعتبار معرفی نموده اندکالن از من و موقعیتم، خودم را 

  :نگاھش کردم و با خنده و صدای بلند گفتم. بھ میان حرفش پریدم
 با این حساب، تا پایان عمر باید بنشینم و بھ حرفھا یا در حقیقت درد دلھای -

بھ دنبال ھدفی . کار و زندگی دارم! نھ عزیزم من یکی نیستم. تو گوش بدھم
  .می گردم

را قرار نیست تاریخ چندین میلیون سالھ ی زندگی بشر ! نزن زود جا -
در فقط بر آنم تا بھ نکاتی کوتاه و مفید اشاره کنم و ! برایت بازگو کنم

آن ھم با این قصد و نیت کھ توجھ . دازمننگاھی گذرا بھ آنھا بیحضور تو 
ر مسایلی کھ د. دیگران را بھ مسایلی ساده و پیش و پا افتاده معطوف بدارم

طی پنجھزار سالھ ی گذشتھ، عامدا یا سھوا ھیچ روشنفکر و متفکری یا 
بقیھ اش بھ من ! حتی انسان عادی اما بشر دوستی را بھ فکر نینداختھ است

  ! مربوط نیست
  حاال قصد داری از کجا شروع کنی؟!  خوب-

  :خنده ای کرد و گفت
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کنم، چرا با این تفاصیل از آنجا شروع می .  گلھ گذاری ھا را کردم-
این جھان شگفت انگیز، کھکشانھا، موجودات عجیب الخلقھ و کھ خداوندی 

و  را آفریده، پس از گذشت میلیاردھا سال از بر پایی جھان و میلیونھا ...
  : از خلقت انسانپسسال 
 تنھا در کمتر از شش ھزار سال پیش بفکر افتاده تا دستورھا و :الف

  د؟ون بفرستیش را بھ صورت کتبی و مدفرمانھا
 چرا این خالق بزرگ، مدبر، دانا کھ از ھر منجم، ریاضی دان، :ب

پزشک، فیزیک دان و کارشناسان و متخصصان سایر علوم سر آمد بوده، 
ی اندیشمند و متفکر و فرھیختھ ای  و پیامبری بھ سراغ انسانھابرای رسالت

 نرفتھ؟ کھ قبل و در زمان ارسال نخستین کتاب ھم تعدادش کم نبوده است
در عوض رسوالنش را از میان بیسوادترین، ناآگاھترین و در بیشتر موارد 

انتخاب کرده آنھم از نظر اخالقی را منحرف ترین افراد جامعھ ی بشری 
  ١است؟

 این قدرت الیزال، چرا بھ ارسال افسانھ ھایی دروغین و بھ غایت کم :ج
 گرد اثری چون ایلیاد و مایھ مبادرت کرده است؟ افسانھ ھایی کھ نھ تنھا بھ

اودیسھ ی ھومر کھ پیش از تورات نوشتھ شده نمی رسند، بلکھ از ابتدایی 
داستان یوسف و ! در نظر بگیر! ندترین داستانھای کودکان نیز بی مزه تر

زلیخا، یعنی آن قسمتی کھ توصیھ شده برای زنان یعنی نیمی از جمعیت 
با کتاب ھایی ! داستانھای تارزاناین را مقایسھ کن با . جھان خوانده نشود

مثل داستانھای گالیور، زرو، سوپرمن و غیره کھ برای کودکان نوشتھ شده 
تا چھ رسد بھ بزرگترین و معروف ترین آثار ادبی جھان کھ توسط ! اند

  .بشرھای خاکی یعنی بندگان و مخلوقات عقل کل جھان نوشتھ شده اند

                                                        
مکان در باره ی زنش از او جویا  و مردمان آن* پس اسحق در جرار اقامت نمود - ١

گفت او خواھر منست زیرا ترسید کھ بگوید زوجھ ی من است مبادا اھل آنجا او * شدند
و چون در آنجا مدتی توقف نمود چنان افتاد * د بکشندرا بخاطر رفقھ کھ نیکو منظر بو

کھ ابیملک پادشاه فلسطینیان از دریچھ نظاره کرد و دید کھ اینک اسحق با زوجھ ی خود 
پس ابیملک اسحق را خوانده گفت ھمانا این زوجھ ی تست پس چرا * رفقھ مزاح می کند

ابیملک * رای وی بمیرماسحق بدو گفت زیرا گفتم کھ مبادا ب* گفتی کھ خواھر منست
گفت این چھ کار است کھ با ما کردی نزدیک بود کھ یکی از قوم با زوجھ ات ھم خواب 

  *شود و بر ما جرمی آورده باشی
  .آیھ ھای شش تا ده, باب بیست و ششم, سفر پیدایش, کتاب مقدس
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جملھ ھا و ادبیات غنی و درستی  چرا چنین پروردگاری، از کلمھ ھا، :د
استفاده نکرده و در نگارش فرمانھایش از شیوه و متد مالھای بیسواد و بی 

  سر و پا بھره جستھ است؟
 نظم و ترتیبی دقیق و بر اساس  چنین قدرتی کھ ثوابت و سیاره ھا را با:ه

، چرا تا  محاسبھ ھای ریاضی و فیزیک بھ گردش در آوردهسنجیده ترین
دازه دچار گیجی و سر در گمی می شده کھ حساب روزھای خلق این ان

 بھ حدی کھ ھفتھ را گاه ھفت و گاه !جھان را نیز فراموش می کرده است
حاال کدامش درست است؟ ھفتھ ھفت ! ھشت روز محاسبھ می کرده است

  روز است یا ھشت روز؟
  :لبخندی زدم و گفتم

  !ی ھفت روزیعن! خودت می گوئی ھفتھ!  اسمش کھ رویش است-
  :پیرمرد تبسمی کرد و در ادامھ گفت

 چرا ھمین پروردگار توانا و آفریننده ی بزرگ در میان آن ھمھ مخلوق :و
و آفریده نیاز بھ داشتن رابطھ و واسطھ با انسان داشتھ است؟ آنھم واسطھ 
ھایی معلوم  حال و کامال بیسواد و عامی کھ بزرگترین تخصص و 

دفع مدفوع است؟ انگار کھ اعمال قبل و بعد از  و مھارتشان در امور جنسی
 و مخلوقات مسئلھ ی جنسی ندارند یا پس از خوردن و انسایر جاندار

ھمھ موجودات زنده . در حالیکھ چنین نیست! آشامیدن بھ توالت نمی روند
کره زمین، از آمیب گرفتھ تا فیل و کرگدن و وال، در روی ی موجود بر 

چھار مشخصھ ای کھ آنان را از !  شریکندچھار عمل مشخص و معین
تا نیز عبارتند از، خوردن، دفع نمودن، راین چھا! سنگ و گل جدا می کند
از میان ھمھ تنھا انسان حاال چرا و بھ چھ دلیل  !تولید مثل و رشد و نمو

جانوران مورد شک قرار گرفت و رسوالن و پیامبران یا در حقیقت خدای 
حداقل برای سھ عمل خوردن، دفع و ن موجود، آسمانی تشخیص داد کھ ای

ن و شتر نا؟ آنھم از سوی چوپاری نیاز بھ راھنمایی و ھدایت داردجفتگی
چرانانی کھ در بیابانھا و در حاشیھ ی تمدن ھای بزرگ و پیشرفتھ ی جھان 

 بویژه در ؟ و کمترین شناخت و آگاھی نداشتندآن روز زندگی می کردند
   ! نسانھای ساکن در محدوده ی تمدن و شھر نشینیرابطھ با مسایل جنسی ا

 مصبت بارتر اینکھ ھمین قادر متعال، آنقدر ضعیف و توسری خورده و :ز
ناتوان است کھ با یکی از فرستادگانش، وارد نبرد تن بھ تن و کشتی گیری 
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و جالب است کھ از وی شکست می خورد و از بنده و فرستاده ی ! می شود
  ١!برو داری کند و پیش از رسیدن دیگران رھایش نمایدخود می خواھد تا آ

و در آخر اینکھ، چرا از میان این ھمھ مؤمن و پرھیزگار و خداپرست کھ 
مخفی شدن زیر عبای کشیش و شیخ و در طول قرون گذشتھ زیستھ و با 

نام خدا و خداپرستی مردم عامی را فریفتھ و زاھد و خاخام و غیره و بھ 
غما برده اند، یک انسان شریف برنخاستھ تا از حیثیت و بھ یرا ھستی شان 

آبروی این بیچاره ای کھ بھ انحاء مختلف، لگد مال شده و مورد توھین و 
  !قرار گرفتھ دفاع نمایدھای سئو و رذیالنھ بھره برداری 

ابروھایم را باال کشیدم و با چشمان تنگ کرده . بھ چھره اش خیره شدم
  :طرفین تکان دادم و پرسیدمسرم را بھ . نگاھش کردم

 حاال تو قصد داری از حثیت خودت دفاع کنی یا پروردگار؟ مھمتر اینکھ، -
فکر می کنی دفاع تو چھ نتیجھ ای در بر خواھد داشت؟ اگر من مورد 
نظرت ھستم، باید عرض کنم کھ سالھاست با مقوالتی چون شیخ و بھشت و 

 دلیل و سند و می ھم برای خودبھ اندازه کاف. دوزخ و غیره وداع گفتھ ام
بھ حدی کھ فکر نکنم توضیح ھای جنابعالی تاثیر چندانی در . مدرک دارم

  ! شیوه تفکر و زندگی من بھ وجود بیاورد
  :پوز خندی زد و گفت

می خواھم با تو حرف بزنم و . از اول ھم گفتم.  اوال، من قصد دفاع ندارم-
ثانیا، تفاوتی بین دفاع از من . مایمقبل از آنکھ منفجر بشوم، خودم را سبک ن

چون در حقیقت این منم کھ در ھمھ ی ادوار . یا پروردگار وجود ندارد
. مورد سئواستفاده و بھره برداری ھای رذیالنھ و شیادانھ قرار گرفتھ ام

منتھا با نام خدا و پروردگار آنھم با نامھا و شکل و شمایل ھای مختلف و 
ای بھ نام ترس وجود نداشت، ھیچ بشری بھ چون اگر مسئلھ ! گوناگون

                                                        
 کھ و چون او دید* و یعقوب تنھا ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت -١

بر وی غلبھ نمی یابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با 
پس گفت مرا رھا کن زیرا کھ فجر میشکافد گفت تا مرا برکت ندھی ترا * او فشرده شد

گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده * بوی گفت نام تو چیست گفت یعقوب* رھا نکنم
و یعقوب *  با خدا و با انسان مجاھده کردی و نصرت یافتینشود بلکھ اسرائیل زیرا کھ

از او سئوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز گفت چرا اسم مرا می پرسی و او را در 
زیرا خدا را رو در رو دیدم و ) گفت ( و یعقوب آنمکان را فنیئیل نامیده * آنجا برکت داد

  *جانم رستگار شد
  .آیھ ھای بیست و چھار تا سی, اب سی و دومب, سفر پیدایش, کتاب مقدس
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حرفھای مشتی کالش و گردنھ گیر کھ برای بیشتر مردم نیز شناختھ شده اند 
تا چھ رسد بھ این کھ فرامین و دستوراتشان را نیز اجراء ! گوش نمی داد

خدا چھ نیازی بھ واسطھ و رابط دارد؟ مگر من با  !مسخره است! کنند
اما مستقل، بی اصل نسب و پا در . ن وجود دارمواسطھ می آیم و میروم؟ م

یعنی معلول علت مادی . در وجود ماده ی جاندار عمل می کنم. ھوا نیستم
. برای ظاھر شدن نیز نیاز بھ عامل و علت تحریک کننده ای دارم. ھستم

از ظاھر شدن ناگھانی یک ! این عامل و علت ھم می تواند ھر چیز باشد
        !بھ دار مجازات مالھا آویختھ شدنگربھ گرفتھ تا بیگناه 

یا درک و بینشی یک سان .  نباید توقع داشت کھ ھمھ مثل ھم فکر کنند-
  !ما بھ تعداد انسانھای روی زمین تنوع فکری و عقیدتی داریم. داشتھ باشند

اما انسانی کھ بھ نیرویی ماورای طبیعت و برتر از ھمھ .  مخالف نیستم-
و بھ او ایمان می آورد، باید یک برتری ھم در موجودات دل می بندد 

وجودش بیابد یا نھ؟ کدام دانش دبستانی حاضر ھمھ ی ھم و غمش را 
تنھا با این بھانھ و . صرف این کند کھ در کالس فردی بیسواد شرکت کند

دلخوشی کھ فرد بیسواد نام آموزگار دارد و او عنوان دانش آموز؟ برای 
 بھ این قسمت از گفتھ ھای خدا در باره خلق اینکھ مطلب روشن تر شود،

ببین از نظر دانش کھ ھیچ، از نظر ادبی چقدر پیش پا افتاده و ! توجھ کن
تدا خدا آسمانھا و زمین را در اب «. بیسوادانھ جملھ بندی و نگاشتھ شده است

 و زمین تھی و بائر بود و تاریکی بر روی لجھ و روح خدا سطح *آفرید
 و خدا *ا گفت روشنائی بشود و روشنائی شد و خد*فت فرو گرآبھا را

 و *ا از تاریکی جدا ساختروشنائی را دید کھ نیکوست و خدا روشنائی ر
ید و شام بود و صبح بود خدا روشنائی را روز نامید و تاریکی را شب نام

*  آبھا و آبھا را از آبھا جدا کند و خدا گفت فلکی باشد در میان*روزی اول
 را بساخت و آبھای زیر فلک را از آبھای باالی فلک جدا کرد و و خدا فلک
* و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روزی دوم* چنین شد

و خدا گفت آبھای زیر آسمان در یک جا جمع و خشکی ظاھر گردد و چنین 
و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبھا را دریا نامید و خدا دید کھ * شد
و خدا گفت زمین نباتات برویاند علفیکھ تخم بیاورد و درخت * یکوستن

میوه کھ موافق جنس خود میوه آرد کھ تخمش در آن باشد بر روی زمین و 
و زمین نباتاترا رویانید علفیکھ موافق جنس خود تخم آورد و * چنین شد

نس خود باشد و خدا دید کھ درخت میوه داریکھ تخمش در آن موافق ج
در فلک ھا و خدا گفت نّیر  * و شام بود و صبح بود روزی سیم*تنیکوس
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آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانھا و روزھا و 
و نّیرھا در فلک آسمان باشند تا بزمین روشنائی دھند و چنین * سالھا باشند

ر و خدا دو نّیر بزرگ ساخت نّیر اعظم را برای سلطنت روز و نّی* شد
و خدا آنھا را در فلک آسمان * اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان را

و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب و * گذاشت تا بزمین روشنائی دھند
و شام بود و صبح * روشنائی را از تاریکی جدا کند و خدا دید کھ نیکوست

دگان و خدا گفت آبھا بھ انبوه جانوران پر شود و پرن* بود روزی چھارم
پس خدا نھنگان بزرگ آفرید * باالی زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند

ھمھ و ھمھ ی جانداران خزنده را کھ آبھا از آنھا موافق اجناس آنھا پر شد و 
و خدا آنھا را * نھا و خدا دید کھ نیکوستی پرندگان بالدار را باجناس آ

پر سازید و پرندگان برکت داده گفت بارور و کثیر شوید و آبھای دریا را 
و خدا گفت * و شام بود و صبح بود روزی پنجم* در زمین کثیر بشوند

زمین جانوران را موافق اجناس آنھا بیرون آورد بھایم و حشرات و 
پس خدا حیوانات زمین را * حیوانات زمین بھ اجناس آنھا و چنین شد

مین را باجناس آنھا بساخت و بھایمرا باجناس آنھا و ھمھ ی حشرات ز
و خدا گفت آدم را بصورت ما و * باجناس آنھا و خدا دید کھ نیکوست

موافق شبیھ ما بسازیم تا بر ماھیان دریا و پرندگان آسمان و بھایم و بر 
پس خدا * تمامی زمین و ھمھ ی حشراتیکھ بر زمین میخزند حکومت نماید

 ماده آدم را بصورت خود آفرید او را بصورت خدا آفرید ایشانرا نر و
و خدا ایشانرا برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و * آفرید

زمین را پر سازید و در آن تسلط نمائید و بر ماھیان دریا و پرندگان آسمان 
و خدا گفت ھمانا ھمھ * و ھمھ ی حیواناتیکھ بر زمین میخزند حکومت کنید

ی درختھائیکھ در ی علفھای تخم داریکھ بر روی تمام زمین است و ھمھ 
و بھ * آنھا میوه ی درخت تخم دارست بشما دادم تا برای شما خوراک باشد

ھمھ ی حیوانات زمین و بھ ھمھ ی پرندگان آسمان و بھمھ ی حشرات زمین 
و * ھر علف سبز را برای خوراک دادم و چنین شدکھ در آنھا حیات است 

و شام بود و صبح بود خدا ھر چھ ساختھ بود دید و ھمانا بسیار نیکو بود 
و این چند جملھ ی آخر، کھ انسان ناخود آگاه بھ یاد حرف   ١»*روز ششم

و آسمانھا و « . ھا و لحن عوامفریبانھ و دجاالنھ ی روح اهللا خمینی می افتد

                                                        
  .٣١آیھ ھای یک تا , باب اول, سفر پیدایش,  کتاب مقدس - ١
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و در روز ھفتم خدا از ھمھ ی کار * زمین و ھمھ ی لشکر آنھا تمام شد
م از ھمھ ی کار خود کھ ساختھ خود کھ ساختھ بود فارغ شد و در روز ھفت

پس خدا روز ھفتم را مبارک خواند و آنرا تقدیس نمود * بود آرامی گرفت
 ١»*زیرا کھ در آن آرام گرفت از ھمھ کار خود کھ خدا آفرید و ساخت

، از زمان موسی در سینھ ی اوراق عقیده ی آفرینش جھان در شش روز
اگونی با شغل و سمت تورات کھ خاطرات و دست نوشتھ ھای افراد گون

ھای مختلف و در مکانھای گوناگونی نیز می زیستھ اند، در آن بھ نام 
 تا زمان آخرین فردی کھ خود خداوند آسمانی و دادار جھان بھ ثبت رسیده 

یا یھوه یعنی خدای موسی . را فرستاده و رسول خدا می نامد حفظ می شود
، اینک بھ نام اهللا و کھ در کوھھای تور و بصورت آتش با وی سخن گفت

در رویایی و تماس دائم با محمد نیز اصرار دارد کھ جھان و ھمھ 
 بگذریم کھ ٢.موجودات روی زمین را در شش روز خلق کرده است

مشھ ای و دیگران پیدا می شوند موجودات حقیر و کم مایھ ای چون الھی ق
ھای آیھ و در نوع خود بی نظیر بودن ضمن اصرار بر کامل بودن تا 

 تالش قرآن، با افزودن کلمات و جمالتی در بین کمان یا پرانتز و غیره 
ورزند تا نا نوشتھ ھایی بر آن بیفزایند و ادعاھای باور نکردنی و تا حدی 

،  بدین معنی کھ عرش٣.عجیب و غریب پروردگار را ماست مالی نمایند
ون فرشتھ و یعنی جایگاه افسانھ ای و پر زرق و برق پروردگار را کھ میلی

حوری و غالمان بھ انضمام مالئک مقرب درگاه یعنی حضرات جبرییل، 

                                                        
  .٣آیھ ھای یک تا , باب دوم, سفر پیدایش,  کتاب مقدس- ١
آن خدائی است کھ آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد آنگاه بھ پروردگار شما،  - ٢

ه ی شب در پوشاند کھ شتاب در پی آن پوید و خلقت عرش پرداخت روز را بھ پرد
آگاه باشید کھ ملک ) ای بندگان ( خورشید و ماه و ستارگان بھ امر او مسخر گردید 

آفرینش خاص خداست و حکم نافذ فرمان اوست کھ منزه و بلند مرتبھ و آفریننده عالمیان 
سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن .است

   .۵۴، آیھ ی سورة األعراف، .١٣٧٧
 خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست کھ طبق صالح و نظام خلقت جھان را از - ٣

) یعنی مقدار زمان شش روز یا شش مرتبھ ی وجودی ( آسمانھا و زمین در شش روز 
خلق فرمود آنگاه ذات مقدسش بر عرش توجھ کامل فرمود و امر آفرینش را نیکو ترتیب 

یچکس شفیع و واسطھ جز برخصت او نخواھد بود چنین دانا خدائی بھ حقیقت ھ, داد
  . پروردگار شماست او را بھ یگانگی پرستید چرا متذکر اوصاف الھی نمی شوید

، آیۀ سورة یونس، .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٣.  
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 را روح و حقیقت میکاییل، اسرافیل و عزراییل در آن بھ سر می برند،
.  و غیره معرفی و بھ خورد توده ی عوام بدھند١انسان و آب را علم و دانش

مسئولیت و بدون احساس در طول سالیان روشنفکران و نخبگان جامعھ نیز 
بر این ھمھ تبھکاری و جنایت خفھ خون می گیرند و ذره ای وجدان، 

  !عریان چشم می دوزند و سخنی بھ میان نمی آورند
نگاھی خشم آلود بھ من انداخت و . یک باره شوکھ شد. با صدای بلند خندیدم

  :با لحنی محکم و پر طنین گفت
 بیچاره ای کھ از  کجایش خنده دار است؟ باید بھ حال خودت و مردم-

  !میانشان بر خاستھ ای گریھ کنی
  :سپس با لحنی آرام جواب دادم. سرم را بھ زیر انداختم

اما در سرزمینی کھ انسانی را بھ خاطر داشتن عقیده یا .  حق با تو است-
خواندن یک روزنامھ، با شیوه ھای حیوانی شکنجھ و سپس بھ جوخھ ھای 

ن این حرفھا و پیچیدن بھ پر و پای الھی بر زبان آورداعدام می سپارند، 
فکر کنم قتل عام فامیلی و قبیلھ ای را ! قمشھ ای و دیگران کار آسانی نیست

  !در پی داشتھ باشد
  :مشت گره کرده ی دست راستش را بھ کف دست چپ زد و گفت

بھ اصطالح روشنفکران !  صحبت من در باره ی امروز و دیروز نیست-
! ھای اسالمی فرصت ھای زیادی را از دست داده اندجوامع، بویژه جامعھ 

  !بدبختانھ در اندیشھ ی جبرانش نیز نیستند
شاید گذشت زمان و تداوم حکومت عدل علی بھ !  حاال شما رضایت بدھید-

فکرشان واداشت و روزگاری نھ چندان دور بھ ھمان جایی رسیدند کھ شما 
 این صحبت و پیش کشیدن این حاال بگو ببینم، با راه انداختن. طالب ھستید

  مطلب کھ خدا جھان را در شش آفریده چیست؟
  :سرش را تکان داد و گفت

                                                        
اصلھ شش روز آفرید و عرش با عظمت  و او خدائی است کھ آسمان و زمین را در ف- ١

بر آب قرار ) شاید یک معنی عرش کھ روح و حقیقت انسانست اینجا مراد باشد ( او 
تا شما را بیازماید کھ عمل کدامیک از شما نیکوتر ) شاید مراد از آب علم باشد ( یافت 

ده اید شما برای جھان دیگر خلق ش( است و ای رسول محققا اگر باین مردم بگوئی کھ 
پس از مرگ زنده خواھید شد ھمانا کافران خواھند گفت کھ این سخن را ھر گز ) و

, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن. حقیقتی جز بسحر و خیال موھوم نیست
 .، آیۀ ھفتسورة ھود، .١٣٧٧سال .نشر محمد

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٠

   ببینم خستھ ای و بی میل یا واقعا عجلھ داری کھ بفھمی؟-
اگر چنین بود، بلند می شدم و پی کارم می .  خستھ و بی میل کھ نیستم-

 بحث را پیش کشیده فقط دوست دارم بدانم کھ چرا و با چھ ھدفی این! رفتم
  ای و کشش می دھی؟

 اگر کمتر یک دقیقھ بھ من فرصت بدھی، متوجھ خواھی شد کھ قصد -
خداوندی کھ با محمد سخن می گوید، کماکان . دارم چھ چیزی را بگویم

 اما بھ یک باره ١.اصرار دارد کھ جھان را در شش روز خلق کرده است
گار عالم تنھا زمین یعنی وم می شود کھ پروردورق بر می گردد و معل

جزیی از منظومۀ شمسی را کھ خود ذره ی ناچیزی در کھکشان راه 
 و دو برابر این مدت یعنی چھار .٢را در دو روز آفریده استشیریست 

 با این ٣.روز صرف خلقت ارزاق و مواد غذایی اھل زمین نموده است
. ستحساب شش روز صرف خلقت زمین و ارزاق عمومی زمینیان شده ا

پس از فراغت از ھمھ ی این کارھا، خداوند تبارک بھ فکر ساختن آسمان 
کھ برای ساختن و پرداختن و آرایش نمودن آنھا نیز . ھا و ستارگان می افتد

حاال بیا و این صورت مسئلھ را بھ کودکی . ٤دو روز وقت می گذارد

                                                        
شش روز بیافرید  آن خدائی کھ آسمانھا و زمین و ھر چھ در بین آنھاست ھمھ را در - ١

از خدا حق شناسی حقیقت را باز ) آنگاه عرش رحمانی را با حسن کامل خلقت بیاراست 
چاپ , ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن ).جو تا بھ اسرار الھیت و خلقت آگاه شوی 

   . ، آیۀ پنجاه و نھسورة الفرقان، .١٣٧٧سال .نشر محمد, سوم
را در دو روز بیافرید ) جھان ( بخدا کھ زمین ای رسول مشرکان را بگو کھ شما  - ٢

او خدای ) زھی جھل و نادانی( کافر می شوید و برای او مثل و مانند قرار می دھید؟ 
  ). نھ بتھا و معبودان شما( جھانیانست 

،  سورة فصلت، ١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای,  قرآن
  .آیۀ نھم

از معادن و چشمھ و (  کوھھا بر افراشت و انواع برکات و منابع   و او روی زمین- ٣
برای ھر ( بسیار در آن قرار داد و قوت و ارزاق اھل زمین را در چھار روز ) درختان 

مقدر و معین فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود ) شھر و دیاری 
نشر , چاپ سوم, لھی قمشھ ایترجمھ مھدی ا, قرآن). تا ھمھ روزی خورند ( گردانید 
    .ت، آیۀ دھمسورة فصل، .١٣٧٧سال .محمد

 آنگاه نظم ھفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و در ھر آسمانی بھ نظم امرش - ۴
) مھر و ماه و انجم ( دنیا را بھ چراغھای رخشنده ) محسوس ( وحی فرمود و آسمان 
ترجمھ , قرآن. تقدیر خدای مقتدر دانا است ) نظام آسمان و زمین( زیب و زیور دادیم این 
  .، آیۀ دوازدھمسورة فصلت، ١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, مھدی الھی قمشھ ای
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ش چھار روز برای آفرین! دو روز برای آفرینش زمین! دبستانی بسپار
می شود ! دو روز ھم برای آفرینش آسمانھا و ستارگان! ارزاق و برکات

  چند روز؟
  :با تعجب نگاھش کردم و با چشمان از حدقھ بیرون زده فریاد کشیدم

  !این کھ شد ھشت روز -
  :خنده ای کرد و با تمسخر گفت

امکان ندارد کھ پروردگار عالمیان یا رسول و فرستاده ی !  اشتباه می کنی-
یک یعنی آنھا بھ اندازه ی ! آنھم اشتباھی بھ این بزرگی! اشتباه کنندوی 

! کودک دبستانی نیز سواد و معلومات ندارند؟ باید زبانت را گاز بگیری
تھمت بیسوادی و نادانی؟ آنھم بھ پروردگار عالم ! توبھ بنمایی! استغفار کنی

ی از پس عیب اصلی از علم ریاضی است و یکو نبی و فرستاده ی او؟ 
 !دلیل عمده ی ضدیت و دشمنی و عداوت حضرات با علوم ھم ھمین است

پس این ھزار و چھار سد سالھ ! واقعا خاک بر سر ما. داشتم دیوانھ می شدم
تناقضی بھ این آشکاری، آنھم در گفتار خداوند؟ ! ی گذشتھ چھ کرده ایم

نی بر گیریم کھ ادعاھای مب! خداوندی کھ خطا ناپذیر و قادر مطلق است
مورد تحریف قرار گرفتن تورات و انجیل درست باشد، اما مسئلھ شش و 

یعنی کتابی کھ دستخوش ھیچگونھ . ھشت روز در خود قرآن آمده است
با تعجب بھ پیرمرد نگاه ! تغییر و تحولی و تحریفی قرار نگرفتھ است

  :تبسمی کرد و گفت. کردم
 در تناقض دیگریی متوجھ در ضمن صحبت ھای من  مطمئن ھستم کھ -

 ده یا آسمانخلق نمورا خداوند اول زمین اینکھ  مثال ! نشدیگفتار پروردگار
 تا بدانی کھ برایت توضیح می دھم. خوب عیبی ندارد! یا بر عکس؟ را

بدبختی یکی دوتا نیست و تا دلت بخواھد پروردگار عالم دچار اشتباھھای 
ھمانطور کھ , نی قرآندر آخرین کتاب آسمانی یع. خرد و کالن شده است

 سپس ١ کھ خداوند ھمھ موجودات زمین را آفریدادعا می شودقبال ھم گفتم، 
در حالیکھ در جای دیگری درست . بھ کار ساختمان آسمان ھمت گماشت

عربستان یعنی از پیامبرش می خواھد تا بھ مردم . خالف این ادعا را دارد

                                                        
موجودات زمین را برای شما خلق کرد پس از آن بخلقت او خدایى است كھ ھمھ  - ١

و ( ز آسمان نظر گماشت و ھفت آسمان را بر فراز یکدیگر بر افراشت و او بر ھر چی
نشر , چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن. . . .داناست) ھم نظام آفرینش 

  .ه، آیۀ بیست و نھمسورة بقر، ١٣٧٧سال .محمد
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بگوید کھ  و مدینھ سعودی فعلی و حجاز آن زمان بویژه شھرھای مکھ
  چھ؟یعنی .  و بعد زمین را خلق کرد١خدای شما ھمانست کھ اول آسمانھا

خوب، نباید از نظر دور داشت کھ بر خالف ادعاھای !  یعنی اینکھ، ببین-
پا در ھوای مذھبیون و دانشمندان و اندیشمندان عالم ملکوت کھ بر اساس 

عادلھ ی پای چپ و راست، نظام متریک فاصلھ ی اتاق نشیمن تا توالت و م
عمر جھان را چند ھزار سال رقم می زنند، ده ھا میلیارد سال از عمر 

واضح است کھ از عمر حضرت باریتعالی مدت زمانی . جھان می گذرد
با این حساب باید بھ ایشان حق بدھیم و بپذیریم کھ ! بیش از این گذشتھ است

ی کھ از سر بیکاری و در قبل از ھزار و چھارسد سال پیش، یعنی زمان
تفنن سرکی بھ غار حراء زد، سانحھ ای برای ذات مقدسشان روی داده و 

یا حضرت رسول دچار اشتباه لپی شده ! دچار اختالل حواس شده باشند
حتی ممکن است ! البتھ حساب احتمال ھا را نباید از نظر دور داشت. باشند

و یا کاتبان ! انی باشندآیھ ھایی از این دست، در ردیف ھمان آیھ ھای شیط
وحی بھ علل گوناگون، از قبیل گرانی مسکن، مشکالت خانوادگی، یا تقسیم 

  !غنائم غزوه ھای احد و خیبر و تبوک و غیره دچار اشتباه شده باشند
  :نگاه تندی بھ طرف کرد و با عصبانیت گفت

بھ جای نمک پرانی و لودگی، جواب ! خواھش می کنم کمی جدی باش -
زیرا مسئلھ ای کوچک و قابل . آنھم جوابی منطقی و قانع کننده! هبدمرا 

در طی این سالھای پر ھول و ھراس، چھ ! گذشت و سرپوشی نیست
جانھای پاکی کھ بھ دلیل شک کردن یا آسمانی ندانستن آیھ ھای قرآن پایمال 

بگذریم از خیل بیگناھان و مظلومانی کھ از دم تیغ خلفای اموی، ! نشده اند
سی، رھبران اسالم پناه مغول و ترک و تاتار، دولتھای عثمانی، صفوی عبا

دیدگان بشر در طول این ھمھ سال ، حرف من اینست! و غیره نگذشتھ اند
بشری کھ از زبر خاک تا بھ ثریا پرواز نموده، اعماق تمام کور بوده است؟ 

 دریاھا و اقیانوس ھای را زیر و رو کرده و با کمک کامپیوتر و دیگر
دستگاھھای الکترونیکی زمین را بھ دھکده ای کوچک مبدل نموده، 

 و جلوی این ھمھ نتوانستھ این تناقض گویی ھای آشکار و عریان را ببیند

                                                        
کھ سقفی بس بلند و محکم بنیان . آیا بنای شما آدمیان استوارترست یا بنای آسمان بلند - ١

و زمین را . را روشن گردانیدو شامش را تیره و روزش . در کمال زیبائی استوار ساخت
ترجمھ مھدی الھی قمشھ , قرآن. بگسترانید) برای انتفاع بشر و سایر خلق ( پس از آن 

 .فتم تا سی امھبیست و  آیھ ھای ،  النازعاتۀسور، ١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ای
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 از جنگھای صلیبی و پیکارھای خونین و ؟بیدادگری و ظلم و ستم را بگیرد
و شیعھ گرفتھ تا تسویھ حسابھای پادشاھان و وحشتناک بین سنی 

 برای نمونھ ھمین !ن تاریخ با مخالفان و دشمنان عقیدتی خودشانخونخوارا
آیا روشنفکران یا مدعیان ! و کشتار خمینی در سالھای اخیرعام قتل 

روشنفکری سرزمین تو احساس گناه نمی کنند؟ در پیشگاه تاریخ و 
  وجدانشان شرمگین نیستند؟ خود تو چطور؟

  :من من کنان جواب دادم
تحمل اما نھ بخاطر .  ھمیشھ احساس گناه و شرم می کنممنکھ حقیقتا!  چرا-

از ھیچکدامشان راستش را بخواھی چون . این تناقض ھاو نادیده گرفتن 
یز دست کمی از خلفای بر خبر نداشتم و نمی دانستم کھ پروردگار عالمیان ن

 و مثل خمینی و خامنھ ای و سایرین بھ مرض فراموشی و حقش نداشتھ
بھ نحوی ! حرفھای شما برایم کامال تازگی دارند!  استتناقض گویی دچار

کھ مجبورم می کنند تا قرآن یعنی این کتاب آسمانی را با دقت مورد مطالعھ 
  . و کنکاش قرار بدھم

  :پیرمرد لبخندی زد و گفت. نگاھی بھ ساعتم انداختمدنبال این چند جملھ بھ 
  ! بماند برای فرداانبقیھ حرفھایم!  متشکرم-

استم اعتراض کنم و از وی بخواھم تا ادامھ بدھد، دستانش را در ھوا تا خو
  !تکان داد و با گامھای بلند و سریع دور شد
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پیرزن خیلی مشتاق بود تا بداند بین . شب نسبتا آرامی را پشت سر گذاشتم
ضمن صرف یک فنجان قھوه بھ وی قول . من و دوستم چھ گذشتھ است

بھ اتاقم رفتم و . ھ ھمھ ی آن چیزھایی را شنیده ام برایش تعریف کنمدادم ک
احساس آرامش و نشاط می . صبح خیلی زود بیدار شدم. تا صبح خوابیدم

  .لباسم را پوشیدم و بھ سوی پارک روانھ شدم. پیرزن در خواب بود. کردم
در گوشھ ای . جز تک و توکی ورزشکار پیر و جوان کسی در پارک نبود

دستھا، سر، گردن، کمر و پاھایم را کمی تکان دادم و بھ تقلید از . تادمایس
  .ورزشکاران چرخاندم
ھر بار مقداری از ھوای پاک و مطبوع پارک را بھ . چند نفس عمیق کشیدم

بھ ساعتم . ھمراه مھ رقیق صبحگاھی فرو دادم و ریھ ھایم را از آن انباشتم
ھا و ساقھ و گلبرگھای گلھا بر روی نیمکت ھا، سطح چمن . نگاه کردم

لو در الی شاخ و برگ درختان و گلھای وپرندگان کوچ. شبنم نشستھ بود
صدای آوای یک . ی می گشتندبھ دنبال روز پارک می پریدند و یزیبا

منتظر بودم . گوشھایم را تیز کردم. قمری از دور دستھا بھ گوش می رسید
اما . ی متفاوت بشنومآوای قمری دوم را از جای دیگر و سمت  و سوی

ن وبد .چند بار صدای ھمان قمری اول تکرار شد. انتظار بیھوده ای بود
سرم را تکان دادم و سپس در .  نشستملبخندی بر لبان. دآنکھ جوابی بشنو

  .گوشھ ای از پارک شروع بھ قدم زدن نمودم
ند تکھ ابر سیاه چاز پشت آفتاب از افق مشرق و . زمان بھ کندی می گذشت

تابش شعاع آفتاب بر قطرات شبنم ھا و ژالھ ھای .  ضخیم خودی نشان دادو
نشستھ بر شاخ و برگ درختان و سطح گلھا، دریایی از رنگین کمانھای 

با حرص و . ی زیبا و دلپذیرمنظره . یز و خوشرنگ را بھ وجود آوردر
. ولع خاصی نگاھشان کردم و در خود احساس شادمانی و شعف نمودم

حال و رمق آفتاب درخشان و آفتاب صبحگاھی این سرزمین متاسفانھ 
 و قادر نبود تا گرمایی بھ زمین و جان سوزان سرزمین خودمان را نداشت

  .و تن افراد برساند
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 چشم از در ورودی .کم کم حوصلھ سر می رفت. از پیر مرد خبری نبود
با کف پای راست و شانھ ام . بھ درختی تکیھ دادم. پارک بر نمی داشتم

دستھایم را بھ ھم مالیدم و چشم بھ در ورودی . درخت در تماس بودند
چند بار باال . از درخت فاصلھ گرفتم. دقایق چند در آن حالت ماندم! دوختم

با . بر آن شدم تا محوطھ ی پارک را ترک و بھ خیابان بروم. و پایین رفتم
گاھھا، مشاھده ی مردم و اجناس لوکس و رنگارنگ پشت شیشھ ھای فروش

با اراده . بدون آنکھ احساس خستگی نمایم. بھتر می توانستم وقت کشی کنم
پنجاه متری با آن فاصلھ داشتم . ای مصمم بھ طرف در خروجی پارک رفتم

  .عصبی و ناراحت بھ نظر می رسید. کھ سر و کلھ ی پیرمرد ظاھر شد
 ر ھوا تکاندستش را د. با گامھای بلند خودم را بھ او رساندم و سالم کردم

  : و با ھمان حالت عصبی گفتداد
  ! دھشتناک است-

  :با تعجب پرسیدم
   تا حاال کجا بودی؟ چی دھشتناک است؟-

  :با کف دست بر پیشانیش کوبید و گفت
اونم اول صبح و قبل از شروع ! تصادف تراموای با مینی بوس مدرسھ -

  !تعدادی از بچھ ھای معصوم تلف شدند! درس
 جملھ علت تاخیر و تاسف خودش در رابطھ با بچھ ھا را با ھمین یکی دو

سری . دیگر چیزی نپرسیدم. با قدمھای آرام بھ راه افتادسپس . اعالم نمود
خودش را . بھ محل دیروزمان رسیدیم. راه افتادمبھ تکان دادم و بھ دنبالش 

  .بر روی نیمکت انداخت و بھ چوبھای پشتی آن تکیھ داد
  :بھ ناگھان سرش را بلند کرد و گفت. دیملحظھ ای چند ساکت بو

 خبر داشتی کھ خورشید در چشمھ ی آب گل آلودی غروب می کند؟ یا -
اسکندر ذوالقرنین موحد و یکتا پرست بوده است؟ و این جھانگشای موحد 

  رسالت پیامبری و نشر آیین توحید را بر عھده داشتھ است؟ 
  چطور مگر؟!  نھ-
د و این نشان می دھد کھ پروردگار عالمیان حتی  خداوند چنین ادعایی دار-

تخیل ھای آبکی و اوھام ھای بی پایھ و اساس خود را نیز از فرھنگ 
ی قبایل و عامیانھ ی توده و داستانھای اسطوره ای شبانان و مردم ساده 

نیازی بھ تکرار داستان اسکندر ! عشیره ھای کوچنده بھ عاریت گرفتھ است
 توسط وی و تالشش برای دست یافتن بھ آب زندگانی ذوالقرنین، فتح جھان

کھ ھمانا جاودانگی و بی مرگی باشد، و آشنائیش با خضر نبی و رفتن بھ 
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اما باید بھ ! چون الزم بھ تکرار آن نیست. ظلمات و غیره حرفی نمی زنم
اطالع تو برسانم کھ اسکندر تا محل غروب خورشید میرود و با چشمان 

ین روشن کننده ی جھان ما و حیات بخش ھمھ ی خودش می بیند کھ ا
 بھ ١موجودات زنده ی کره ی زمین، شب را در چشمھ ای گل آلود و تیره

چشمھ ای کھ قومی و کافر نیز در اطراف زندگی می کنند ! صبح می رساند
  !و روزگار می گذرانند

پیر مرد با اشاره ی انگشت راه بر من بست و در ادامھ . آمدم چیزی بگویم
  :ی سخنانش گفت

غروب محل نزدیک حیرت اینجاست کھ این قوم کافر، در !  تعجب نکن-
بدون خورشید یعنی بزرگترین منبع انرژی حرارتی منظومھ ی ما، 

    .  روز را شب و شب را بھ روز می رسانند٢ھیچگونھ لباس و سایبانی
 فکر نمی کنی تا یک دوران معین و مشخص، اداره ی کاینات بر اساس -

ھیئت قرآنی و آنچھ پیامبران خدا گفتھ اند می چرخیده؟ یعنی، میدانی 
منظورم چیست؟ تا آن موقع اینطوری بوده و بعدا کھ نظریھ ھای و تئوری 

و گالیلھ و کپلر و یا ابوریحان  ھا و حتی کشف ھای کپرنیک و الپالس
 خودمان بھ وقوع پیوستھ و در عمل درستی شان بھ اثبات رسیده، از آنجا

کھ پروردگار جھانیان قادر مطلق و توانای بی نظیر ھستند، سیستم ھمھ آنھا 
را برگردانده و مطابق اصول و قوانین جدید راه اندازی نموده باشند؟ ھر 

     !چند کھ بیشتر این افراد از بالد کفر و زندقھ بر خاستھ باشند
  :پیر مرد با عصبانیت نگاھم کرد و گفت

  .م دارم جدی صحبت می کن-
  :شانھ ھایم را باال انداختم و خیلی جدی جواب دادم

                                                        
کھ ( ا ذوالقرنین بھ مغرب رسید جائی کھ خورشید ر) در سیر خود (  ھنگامی کھ تا  - ١

چنین می یافت کھ در چشمھ ی آب تیره ای رخ نھان ) در دریای محیط غروب می کرد 
بھ ذوالقرنین دستور دادیم کھ در ) چون کافر بودند ( می کند و آنجا قومی را یافت کھ ما 

اگر ایمان آرند ( یا لطف و رحمت ) اگر ایمان نیاوردند ( باره ی این قوم یا قھر و عذاب 
، ١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن. وربھ جای آ) 

  .لکھف، آیۀ ھشتاد و ششمسورة ا
 تا آنکھ بھ مشرق زمین رسید آنجا قومی را یافت کھ ما میان آنھا و آفتاب ساتری قرار - ٢

, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن). یعنی لباس و خیمھ و مسکنی ( ندادیم 
  .ۀ الکھف، آیۀ نود سور،١٣٧٧سال .محمدنشر 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٧

با ھمھ ی کشف ھایی کھ در زمینھ ی .  من ھم دارم جدی صحبت می کنم-
علوم مختلف بھ ویژه ھیئت و اختر شناسی روی داده ھنوز ھستند آخوندھا 
و مالھایی کھ بر باالی منبر ادعا می کنند کھ زمین بر روی دوشاخ گاو 

و بر روی کمر یک ماھی ایستاده و ماھی در دریای محیط گا. قرار دارد
ھر زمان کھ خرمگسی گاو را نیش می زند، گاو تکانی . شناور است

مگر ھمین ! م باور می کنندمردم ھ! میخورد و زلزلھ بھ وقوع می پیوندد
و مسئول  پیش نبود کھ آقای حسن شریعمتداری نماینده رھبر چند مدت

ت بدرج مطلبی نمود کھ در آن ادعا می شد کھ روزنامھ ی کیھان، مبادر
فضانوردان و اخترشناسان با بررسی و تحقیق، مسئلھ شق القمر و دوپاره 

  شدن ماه توسط حضرت محمد را تایید نمودند؟
  :پیرمرد با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت

 ھیچ یک از این مسایل، بار مسئولیت روشنفکران و راھگشایان جامعھ را -
پایداری جھل و استمرار بدبختی و نکبت مردم نشان دھنده !  نمی کندسبک

کم کاری و عدم عالقھ ی روشنفکران در باره سرنوشت مملکت و مردم 
گریھ آورست وقتی کھ می شنویم و باور می کنیم کھ خداوند تبارک ! است

با ھمھ ی قدرت، توانائی و دانایی خود، سیاست و بر خوردی چون 
 و از دانش بری جمھوری اسالمی داشتھ باشد و ل پرورسردمداران جھ

صحبت ھایی بکند کھ در سطحی پایین تر و نازل تر از حرفھا و ادعاھای 
تلخ و دردآور است کھ بر پا . علی خامنھ ای و محمود احمدی نژاد باشد

دارنده ی آسمانھا و گرداننده ی کھکشانھا دید و برداشتی چون اعراب بادیھ 
باشد و ادعا کند کھ دستورات و گفتھ ھایش در بر دارنده ی نشین داشتھ 

ھمھ علوم و بر طرف کننده ی نیازھای مادی و معنوی بشر در ھمھ ی 
دستورھا و رھگشایی ھای کھ حتی کودکان دبستانی و ! ادوار است

روستاییان و کشاورزان مقیم در روستاھای دور امروز را نیز بھ خنده 
نسان امروزی دست می دھد وقتی کھ می شنود چھ حالی بھ ا. وامیدارد

ستارگان روشن آسمان، شھاب ھا و موشکھای دفاعی پرودگار عالم علیھ 
بھ دیگر سخن، خداوند عالم، در برابر شیاطین چنان بھ  ؟١شیاطین ھستند

بمنظور در امان ماندن وحشت و ھراس افتاده کھ محل استقرار خودش را 
                                                        

از تسلط ھر ) بھ شھاب آن انجم ( و .  ما نزدیکترین آسمان را بھ زیور انجم بیاراستیم - ١
تا شیاطین ھیچ از وحی سخنان فرشتگان عالم باال . شیطان سرکش گمراه محفوظ داشتیم

, چاپ سوم, قمشھ ایترجمھ مھدی الھی , قرآن. نشنوند و از ھر طرف بھ قھر رانده شوند
  .سورۀ الصافات، آیھ ھای ششم و ھفتم و ھشتم.١٣٧٧سال .نشر محمد
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ضد موشکی مجھز نموده بھ سیستم دفاع ن از حملھ یا استراق سمع شیاطی
توانایی و قدرت این پروردگار کجاست؟ بین او و فرماندھی نیروھای . است

ناتو و امریکا مستقر در افغانستان و عراق چھ تفاوتی وجود دارد؟ این خدا 
بھ ھمان اندازه بھ درد بندگانش می رسد و فرصت تامین روزی و ارزاق و 

ژنرالھای ناتو و امریکا در افغانستان و عراق می امنیتشان را دارد کھ 
 از پس مخالفین بر آیند و آرامش را بھ این دو کشور بال زده باز ١توانند

واضح است کھ پس از مدت زمانی، دم و دستگاه پروردگاری بھ ! گردانند
مگر آنکھ خام پندارانھ . دست شیاطین و نیروھای در گیر ایشان خواھد افتاد

اشغالگری و پیروزی قطعی و جادانھ ی مھاجمین بھ عراق و بھ حقانیت 
تفاوت در اینجاست کھ اینھا تسلیم ! افغانستان نیز باور داشتھ باشیم

جنگجویان و پیکارگران ضد اشغال دو کشور کھ بھ غلط تروریست نامیده 
می شوند، خواھند شد و بارگاه پر جبروت پروردگار در مقابل شیاطین کھ 

 حتی اگر بر اساس !دانش و تکنولوژی باشند فرو خواھد ریختھمانا علم و 
  !روزھای مخدوش و محیرالعقول خود پروردگار باشد

    روزھای مخدوش و محیرالقول پروردگار چھ صیغھ ایست؟-
  :پیر مرد کف دستھایش را بھ ھم زد و گفت

 وقتی می گویم موجودی بیچاره تر و مظلوم از خداوند وجود ندارد و این -
شر دوپا ضمن ترس و وحشت از این موجود خیالی بھ نحوی باور نکردنی ب

تا دلت بخواھد دروغ ! او را مورد تمسخر قرار داده است، باور نمی کنی
بیسوادی و حماقت و حواس پرتی خودشان را بھ پای وی . بھ نافش بستھ اند

 کمال بعد ھم با. ھر بالیی کھ دلشان خواستھ بر سرش آورده اند. نوشتھ اند
وقاحت و رذالت ھر چھ تمامتر در زیر نامش بھ انواع و اقسام جنایت ھای 

  !دست می زنند و بھ زندگی نکبت بار و انگلی خودشان ادامھ می دھند
 منظورت از بشر دوپا چیست؟ کدام دھقان یا کارگر یا چوپانی از قبل -

  خداوند نان خورده یا از دیوار ھمسایھ اش باال رفتھ است؟
  :مرد خنده تلخی کرد و گفتپیر 

                                                        
رخشان زیب و زیور دادیم و بھ تیر شھاب ) انجم (  ما آسمانھا دنیا را بھ چراغھای و  - ١

, قرآن. آن ستارگان شیاطین را راندیم و غذاب آتش فروزان را بر آنھا مھیا ساختیم
 .، آیۀ پنجمسورة الملك، .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم,  ایترجمھ مھدی الھی قمشھ
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اما مثل بچھ ھا سعی می کنی بھ میان .  تو منظور مرا خوب می فھمی-
از اول ھم بھ تو گفتم کھ منظور ! حرفم بپری و اعصابم را بھ ھم بریزی

من کسانی است کھ با نیرنگ بازی و شیادی بھ خلق خداوند ھمت گماردند 
نیافتنی، مخوف و و ھر چھ زمان پیش رفت، از وی چھره ای دست 

بدون آنکھ در نوشتھ و آثار آبکی و بیسوادانھ ای کھ بھ ! دھشتناک ساختند
تو فکر می ! نامش بھ ثبت رسانیدند رعایت حال، جا و موقعیتش را بکنند

کنی اگر مردانی دانا، اندیشمند، فھمیده و محیط بر دانش زمانھ ی خود، 
نین الطائالت و افسانھ ھای دست بھ خلق خدا و آثاری بھ نامش می زدند، چ

چون انسانھای ! بھ جرأت می گویم نھ! عوام پسندانھ را بارش می کردند
فھمیده و آشنا با علم و دانش زمان خود، حتی اگر بھ فکر سئواستفاده و 

ھم بیفتند، از طرق و راه و روشھای علمی و عوامفریبی نیرنگ و خدعھ 
   . ھ آورنھ راھھای مسخره و مضحک! بھره می جویند

چی شد آن سالھا و ساعت ھایی کھ می خواستی در موردش !  خوب-
  !صحبت کنی

خداوندی کھ بھ زمان قسم می خورد و می بایست بھتر و برتر از !  ھیچی-
ھر انسان خاکی بر گذر زمان آشنایی داشتھ باشد، بھ یکباره ادعا می کند کھ 

جھ بھ پیشرفت علم در حال با تو.  شماست١ برابر با ھزار سالمنیک روز 
مصر باستان یا یونان، میدانی کھ مصریان از مدتھا پیش فاصلھ ی زمین تا 
خورشید و زمین تا ماه را محاسبھ کرده بودند، و استفاده از دستآوردھای 
علمی افرادی چون اقلیدس و دیگران بھره می جستند چنین افتضاحی باال 

 اعالم نمود، کوچکترین ذره دمکریت کھزندگی فاصلھ ی زمانی . نمی آمد
ی تجزیھ ناپذیر ماده اتم نام دارد تا آخرین پیامبران الھی چند قرن بوده 

  دمکریت می دانست اما خدا نھ؟! است
 بھ نظر من بازی با خدا و حرفھای نسبت داده شده بھ وی، درست مثل -

یادم می آید در دوران بچگی سنگی را در دست می ! بازی بچھ ھاست
 یا توپ فوتبالی را بر زمین می گذاشتیم و می پرسیدم کھ چھ کسی گرفتیم

چون در مغز ! می تواند توب یا سنگ را تا فالن نقطھ پرتاب یا شوت کند
ما فرو کرده بودند کھ شاه مملکت خیلی بزرگ و قدرتمند است، بعضی از 

                                                        
از آسمان تا زمین تدبیر می کند ) بھ نظام احسن و اکمل (  اوست کھ امر عالم را - ١

بھ ) حقایق و ارواح را ( سپس روزی کھ مقدارش بھ حساب شما بندگان ھزار سال است 
سال .نشر محمد, چاپ سوم, شھ ایترجمھ مھدی الھی قم, قرآن. سوی خود باال می برد

  .ه، آیۀ پنجمسورة سجد، ١٣٧٧
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حال و . بچھ ھا با جدیت و سرسختی اعالم می کردند کھ شاه ھم نمی تواند
خوب خدایی ! وزگار پیامبران خدا بی شباھت بھ ما بچھ ھا نبوده و نیستر

اگر ھندوانھ ! بھ آن بزرگی و عظمت، میبایست سالش برابر ھزار سال باشد
یا موقع ! می خورد، حتما می بایست ھندوانھ اش چند تن وزن داشتھ باشد

 اال چای خوردن یک حب قند ده ھزار تنی را در اقیانوسی از چای بزند و
    !می گویند خدا، نھ برگ چغندر! شوخی بردار کھ نیست! آخر

  :پیر مرد خنده ی تلخی کرد و با ناراحتی گفت 
من ھم می توانم حرف ترا بھ عنوان یک ادعای منطقی ! بحثی نیست -

اما بھ شرطی کھ در حد ھمین ادعای کودکانھ و بازی بچھ گانھ . بپذیرم
 این راه گام گذاشتھ اند، دارای حافظھ ی ولی افراد بالغی کھ در. بماند

در جعل دروغ و بستنش بھ ناف این درست و مغز سالمی نیز نبوده اند تا 
بدین معنی کھ این ! موجود خیالی و موھوم دقت بیشتری بھ خرج بدھند
چون می بینی یک ! فلک زده را بھ تناقض گویی و سبک مغزی می کشانند

خدایی کھ گفتھ یک روز من برابر با ھزار مرتبھ ورق بر می گردد و ھمین 
سال شماست، بھ ناگھان ادعا می کند کھ نھ، یک روز من برابر با پنجاه 

آنھم در فاصلھ زمانی کمتر از بیست و سال ما زمینیان و .  است١ھزار سال
  ! در کتابی بھ نام قرآن

با پشت دست . بھ طوری کھ اشک از چشمانم جاری شد. قاه قاه خندیدم
  :کھای روی گونھ و اطراف چشمم را پاک کردم و متعجبانھ پرسیدماش
 باالخره کدامش درست است؟ یک روز خدا معادل ھزار سال زمینیان -

  است یا پنجاه ھزار سال؟
  :پیر مرد نگاه غضب آلودی بسویم انداخت گفت

 ! چون شک در صحت و سقم آیات الھی پاداشی جز مرگ ندارد!  ھر دو-
حتی اگر موجودی ! ار زار بھ حال چنین خدایی گریھ کردباید نشست و ز

باید انتقام او را از واسطھ ھای بی ! موھوم، خیالی و بدور از حقیقت باشد
کدام ! رویش بازی کرده اند گرفتبمسئولیتی کھ چنین بیرحمانھ با حیثیت و آ

داستان نویس یا قصھ پرداز را دیده ای کھ تا اندازه قھرمان داستان یا 
انش را خوار و ذلیل بکند و اختالل حواس و پرت و پالگویی خودش را رم

                                                        
االمین برای اخذ فرمان بھ سوی عرش خدا باال روند در روزی کھ فرشتگان و روح   - ١

نشر , چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن .مدتش پنجاه ھزار سال خواھد بود
  .، آیۀ چھارمسورة المعارج.١٣٧٧سال.محمد
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بر پا ! وحشتناک است بھ حساب آن بیچاره ی موھوم و خیالی بگذارد؟
بھ علت عدم دارنده آسمانھا و زمین ھا و مدیر مدبر ھمھ ی کھکشانھا 

آشنایی با بر جدید کھ بعدھا توسط کسانی چون کریستف کلمب و پیزارو و 
نھ تنھا نمی دانستھ کھ پر آب ترین رودخانھ ن کشف و شناسائی شد، دیگرا

یا درازترین رودخانھ ی دنیا می سی سی پی و دنبالھ ! ی دنیا آمازون است
اش میسوریست بلکھ از رودخانھ ھای قرار گرفتھ در بر قدیم نیز غافل و نا 

ون یعنی این پروردگار بزرگ از وجود رودخانھ ھایی چ. آگاه بوده است
ولگا و راین کھ بر رویش کشتی رانی می شود و نقش اقتصادی بزرگی در 

، نیز بی ن قرار گرفتھ دارند آزندگی مردم اطراف و کشورھایی کھ در
چرا؟ چون نویسندگان کتاب ھای آسمانی، جز ! ١اطالع و ناآگاه بوده است

با ! دعده ای بیسواد، عامی و بیگانھ با جھان اما زرنگ و حسابگر نبوده ان
کمی دقت در می یابیم کھ تورات، بیسوادی و آشفتھ فکری ھای ادبی و 
قرآن سردر گمی ھا و عدم آشنائی پروردگار را در ھمھ ی زمینھ ھا بھ 

  .نمایش می گذارد
  :خنده کنان گفتم

 شاید بھ خاطر ھمین است کھ آنرا بزرگترین معجزه ی پیامبر اسالم -
  .دانستھ اند

یکی دوبار باال . دستانش را بھ کمرش زد.  بلند شدپیرمرد از روی نیمکت
  :تنھ اش را بھ چپ و راست چرخاند و در جوابم گفت

، مجموعھ ای قرآناما . بھ شوخی یا جدی بودن حرفھای تو کاری ندارم -
تناقض ھا، نامساوی ھا، بی دقتی ھا، حشوھا و گنجیھ ی از و غنی سرشار 

فرد می تواند ! عالمیان استبی نظیری از بیسوادی کامل پروردگار 
بھ نظر من ! ھزاران مورد از این اشتباھا، ناھمسازی ھا و تناقض را بیابد

                                                        
ند خدا باغی در عدن بطرف مشرق غرس نمود و آن آدم را کھ سرشتھ بود در  و خداو- ١

و خداوند خدا ھر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویاند و * آنجا گذاشت
و نھری از عدن بیرون * درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را

نام اول فیشون است کھ *  شعبھ شدآمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشتھ چھار
و طالی آنزمین نیکوست و در * تمام زمین حویلھ را کھ در آنجا طالست احاطھ می کند

و نام نھر دوم جیحون کھ تمام زمین کوش را احاطھ * آنجا مروارید و سنگ جزع است
پس * و نام نھر سّیم حّدقل کھ بطرف شرقی اشور جاریست و نھر جھارم فرات* می کند

خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آنرا بکند و آنرا محافظت 
  *نماید

  .آیھ ھای ھشت تا پانزده, باب دوم, سفر پیدایش, کتاب مقدس
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زیرا با این اوصاف ! ھمین دلیل بزرگی بر معجزه بدون این کتاب است
و میلیون ھا نفر آنرا قبول دارند و در ھر رابطھ ای بھ سراغش می روند 

ببین خداوند، در ! ست، پس چیستاگر معجزه نی! بھ قرائتش می پردازند
ارتباط با حاملگی  مریم و تولد مسیح  یک جا صحبت از گفتگوی چندین 

اما دیری نمی پاید کھ دچار فراموشی می شود و .  با وی می کند١فرشتھ
 را برای دلداری مریم ٢ادعا می کند کھ تنھا یک فرشتھ، یعنی روح القدس

ی آید کھ پروردگار با بھترین خواندن  افتضاح زمانی بھ بار م.فرستاده است
.  دیگر اعتراف می کند٣و سرآمد نامیدن خود، بھ وجود خدایان و آفرینندگان

یعنی خود کزک دست بندگانش می دھد و می گوید کھ جز او خدایان 
 و بھ ھمین خاطر از .٤دیگری نیز وجود دارند، منتھا او بھترین آنھاست

مھ ی خدایان و آفرینندگان تنھا اورا ستایش انسانھا می خواھد تا از میان ھ
آرنج ھایش را بر . بر سر جایش نشست .کنند و روی بھ درگاھش بیاورند

                                                        
 و آنگاه فرشتگان گفتند ای مریم ھمانا خداوند ترا بر گزید و پاکیزه گردانید و بر زنان - ١

شتگان مریم را گفتند کھ خدا تو را بھ کلمھ ای کھ نامش چون فر. ...  جھان برتری بخشید
  .مسیح بن مریم بشارت می دھد کھ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه خداست

سورۀ آل عمران، . ١٣٧٧سال.نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .آیھ ھای چھل دوم و چھل پنجم

( انش بھ کنج تنھائی محتجب و پنھان گردید ما روح خود را  آنگاه کھ از ھمھ ی خویش- ٢
. ... ( مجسم ساختیم) در صورتی زیبا ( بر او ) روح القدس کھ فرشتھ ی اعظم است 

گفت این چنین کار البتھ خواھد شد و بسیار بر من ) رسول حق از زبان بی زبانی خدا 
و رحمت واسغ خود بر ) أن بزرگ و پیمبر عظیم الش( آسانست و ما این پسر را آیت 

  . خلق می گردانیم و قضای الھی بر این کار رفتھ است
  سورۀ مریم، آیھ . ١٣٧٧سال.نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن

  .ھای ھفدھم تا بیست و یکم
  .اهللا بھترین خالق ھاست -  ٣
المومنون  سوره .١٣٧٧سال.نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن 
    .ۀ چھاردھمآی
آنگاه نطفھ را علقھ و علقھ را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر  - ۴

بھ دمیدن روح پاک ( پس از آن ) و پیکری کامل کردیم ( استخوانھا گوشت پوشاندیم 
  . خلقتی دیگر انشا نمودیم آفرین بر قدرت کامل بھترین آفریننده) مجرد 
 ۀآیالصافات  ۀسور. ١٣٧٧سال.نشر محمد, چاپ سوم,  ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای,قرآن

   سد وبیست و پنج
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سرش را میان دستانش گرفت و بھ نقطھ ای از زمین . روی رانھا قرار داد
تکانی بھ . کمرم درد گرفتھ بود. از جایم بلند شدم. جلوی پایش خیره شد

چیزی بر روی دلم .  شروع بھ قدم زدن کردمجلوی نیمکت. خودم دادم
فریادی کھ بھ گوش ھمھ ی . دلم می خواست فریاد بھ زنم. سنگینی می کرد
  : دوست داشتم بھ آنھا بگویم. جھانیان برسد

ما فرزندان کورش و داریوش و ! ببینیداز نزدیک  بیایید و نکبت ما را -
ما ! ی و مزدکیمما پیروان و شاگردان زرتشت و مان! کیخسرو ھستیم

ما رھروان رستم ! وارثان فردوسی و رابعھ و زرین تاج و فروغ فرخزادیم
ما کھ روزگارانی کھن، ! ھا، حالج ھا، روزبھ ھا و سعید سلطان پور ھاییم

مسایل حل نشدنی و غامض مان را سیمرغ گره گشایی می کرد و عالج 
باستانی و مدعی کھن سال، ملتی . العالج ترین دردھایمان نوش دارو بود

 یکی از غنی ترین فرھنگ ھای جھان بھ دنبال چھ اوھام و دارا بودن
سالخی شدن و بھ قربانگاه رفتن ھزاران تن از ! خرافاتی بھ راه افتاده است

بھترین گلھای سرسبد جامعھ اش را در راه چھ چیزھای موھوم و پا در 
 ناحق ریختھ شده ھوایی بھ تماشا نشستھ و بی تفاوت از کنار خونھای بھ

ده ولی با گرسنگی و فالکت ثروتی بیکران تکیھ ز بر .شان گذشتھ است
دست بھ گریبان است و عالج ھمھ ی مشکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و غیره اش را از چاه جمکران و مقبره ی عربھایی کھ از حل پیش پا افتاده 

بھ راحتی فریب ! نیممعضل خودشان عاجز و درمانده بوده اند، مطالبھ می ک
می خوریم و بھ جای چاره اندیشی عقالنی بھ راھھای ناشایست و ضد 

بھ زیر خیمھ ی . انسانی اشاعھ پافتھ از سوی سردمداران روی می آوریم
سیاه و تاریک پستره و بر پا شده توسط تاریک اندیشان و فرزندان اھریمن 

 شیطان را تجربھ می پناه برده و نیرنگ و تزویر و خدعھ و ریا نوادگان
انگار نھ انگار کھ در گذشتھ راستی و جوانمردی و انسانیت را پاسدار . کنیم

بوده ایم و یکی از قدیمی ترین و پیشرفتھ ترین تمدن ھای بشری را پی 
  .یا برای دیگران الگو و سرمشق مھرورزی و انسانیت بوده ایم. افکنده ایم

ناخن نقاب از چھره ی کریھ دنیای دلم می خواست فریاد بزنم و با چنگ و 
  :سرمایھ داری بردارم و بھ توده ی محرومان بگویم

 در رذالت و خونخواری سرمایھ داران این زالوھای جھان بشری و نظام -
منفور طبقاتی ھمین بس کھ نھ تنھا کوچکترین تالشی برای نجات گریبان 

 با ھزینھ ی مجموعھ ی این اوھام ھا و خرافات نمی کند، بلکھبشر از 
میلیونھا دالر در سال از مبلغین و پاسداران آن نیز حمایت و پشتیبانی می 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧٤

میلیون ھا نفر را بی ! جنگھای جھانی و منطقھ ای بھ راه می اندازد! کند
لقمھ ی نان از دھن کودکان افریقایی و ! خانمان و از ھستی ساقط می نماید

تبھکاری و جنایت ھای ! افغانی و عراقی و دیگر نقاط جھان می رباید
دھشتناکی بھ بار می آورد ولی در عوض ساالنھ مبالغ ھنگفتی را در راه 

و نشر توسعھ کلیساھا، کنیسھ ھا و مساجد و تربیت مبلغین و ترجمھ و چاپ 
چرا؟ تا با افیونی بھ نام دین و مذھب از . کتابھای مذھبی صرف می نماید

غفلت بخواباندتان و غارت و چپاول درد جانکاه شما بکاھد و در گھواره ی 
    !سیری ناپذیرش را استمرار ببخشد
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بھ فروشگاھھای مختلف رفتیم . یکی دو ساعتی در خیابانھای شھر قدم زدیم
و بدون آنکھ قصد خرید چیزی داشتھ باشیم، اجناس موجود در آنھا را نگاه 

دیم کھ در آن روزنامھ و نشریات ایرانی ی ھم بھ یک کیوسک زسر. کردیم
اولین چیزی کھ توجھم را بھ خود جلب کرد، . چاپ داخل ارائھ می شد

با قاب خاتم کاری باالی سر فروشنده » آن یکاد « تابلوی بزرگ سورۀ 
پیرمرد نیز پوز خندی زد و چشمکی بدرقھ نمود تا بھ ! پوز خندی زدم! بود

میلی تیتر اول روزنامھ ھا را بی با ! ھ استمن بفھماند کھ منظورم را گرفت
فروشنده کھ مردی باالی پنجاه سال بھ نظر می رسید با تھ . نگاه کردم

ریشی جو گندمی و لباسی ساده از پشت پیشخوان بیرون آمد، با دقت 
  : ورانداز کرد و با لحنی آرام و بھ زبان فارسی گفتمان راسراپای

  !نی تشریف دارند اگر اشتباه نکنم، دوستان ایرا-
  :بھ سویش بر گشتم و مودبانھ گفتم

  . با اجازه ی شما، سالم عرض می کنیم-
چای، قھوه، نوشیدنی خنک . بفرمایید در خدمت باشیم.  خیلی خوش آمدید-

  .و ھر چھ کھ میل داشتھ باشید
  .مزاحم نمی شویم!  سپاسگزاریم ھموطن-
اصوال ما ایرانی ! ست مھمانوازی در خون و رگ ما! چھ مزاحمتی عزیز-

  .ھا بھ این ھنر آراستھ ایم و زبانزد خاص و عامیم
  :در حالیکھ بھ پیرمرد لبخند می زدم جواب دادم 
 البتھ در کنار سایر ھنرھا و محاستمان کھ ھر بھ نوبھ ی خود بینظیر و بی -

  !ھمتا ھستند
  :چون در جواب گفت. مرد ظاھرا خیلی خوش آمد

  !د بھ بھ کھ چھ گل گفتی-
  :و بالفاصلھ گفت
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یک وقت حمل بر گستاخی و بی ادبی بنده نشود، در .  قصد فضولی ندارم-
  .شما را زیارت نکرده امحاال این شھر غریب ھستید؟ چون تا 

  :پیر مرد تبسمی کرد و گفت
منظورم این است کھ از مدتھا پیش در شھر شما !  میشھ گفت آره و نھ-

  .ای مقیم کوچکترین تماس و آشنائی نداریماما با ایرانی ھ. زندگی می کنیم
  :فروشنده کمی دست و پایش را جمع و جور کرد و در جواب پیرمرد گفت

غریبھ کھ بین مان !  چرا شھر ما حضرت آقا؟ مبارک صاحب ھاش باشھ-
اگر اختیارش . ما ایرانی ھا لیاقت داشتن چنین شھری را نداریم! نیست

رغبت نمی کردی توش . ده بودیم کشانھفت دوری بھ کثافتشدست ما بود، 
 در ارتباط با تماس با !گند و کثافت از سر و کولش باال می رفت! قدم بزنی

تا آنجا کھ می توانید از آنھا بھ ! ایرانی ھا ھم بھ نظر من کار خوبی می کنید
  !آقا جز آبرو ریزی چیز دیگری ندارند! پرھیزید

  :ش گرفت و گفتپیرمرد قیافھ جدی و حق بھ جانبی بھ خود
شما نسبت بھ ما ایرانی ھا خیلی !  می بخشید، از من دلخور نشوید-

 عده ی محدودی حق داشتھ در ارتباط باشاید ! بیرحمانھ قضاوت می کنید
در ھمان محدوده ! اما دلیل نمی شود کھ ھمھ را بھ یک چوب برانید! باشید

ما تمش کشانده، کھ رژیم مالھای جنایت پیشھ بھ کثافت و ماایران فعلی 
شھر فکسنی نیز از نظر این شھرھا و روستاھایی داریم کھ ھزارتا از 

از ! در مورد ایرانی ھا ھم ھمینطور! تمیزی و نظافت بھ پایشان نمی رسند
  !شما خواھش عینک بدبینی خودتان را از چشم بردارید

  :فروشنده کھ جا خورده و کامال دست پاچھ شده بود، من من کنان گفت
قصد من توھین بھ ھمھ ! شما متوجھ ی عرایض بنده نشدید! می بخشید -

چھ آنھایی کھ در داخل زندگی می کنند و چھ آنھایی کھ مثل ! ایرانیان نبود
در بین ایرانیان ھمین شھر، ! ما بھ قولی این ور آب زندگی می کنند

!  فرھنگ ھستندھموطنھایی داریم کھ یک پارچھ آقا، خانواده دار و با
منتھا ! سیر نمی شویدآدمھایی کھ از نشست و برخاست و مصاحبت با آنھا 

در سالھای اخیر یک سری افراد بی غم و راحت طلب و، چطوری عرض 
آدمھایی کھ کوچکترین مشکل سیاسی نداشتھ و صرفا بھ دلیل مشکالت . کنم

زمین و اقتصادی و غیره بھ خارج آمده اند کھ مایھ آبروریزی آن سر
یک مشت بی خیال دمکرات کھ ھدفشان فقط و ! فرھنگ ما ایرانیان ھستند

  !فقط پول در آوردن و پس انداز کردن است
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دستی بر روی شانھ ی پیرمرد زدم و از او خواستم تا اجازه ی ادامھ بحث 
  :سپس بھ فروشنده گفتم. را برای چند دقیقھ ھم کھ شده بھ من بدھد

   نمی کنید؟ مگر شما ھمین کار را-
  ! فرق می کند آقا-
خوب، شما ھم ! ندن ھست چھ فرقی می کند؟ آنھا بھ فکر پول در آورد-

  .دارید ھمین کار را می کنید
  :فروشنده کمی عصبانی شد و با ناراحتی در جوابم گفت

آقا، من بھ دلیل مشکالت سیاسی و رویارویی با حکومت آواره شده ام و   -
یعنی تفاوتی بین من و آنھایی کھ ! بگذرانممجبورم در غربت روزگار 

کیفشان را کرده اند، مرده باد، زنده بادشان را گفتھ اند، بھ ساز حکومت 
رقصیده اند و سر آخر ھم مستقیما از فرودگاه مھرآباد بلند شده و بدون 

 وجود دغدغھ در یکی از فرودگاھھای کشورھای اروپایی پیاده شده اند
  !ندارد؟ عجیب است

وی با تکان دادن شانھ . ھدف اینکھ وی را آرام کنم دستی بر شانھ گذاشتمبا 
خیلی سریع . نسبت بھ دست گذاشتن من اعالم نمودھا اعتراض خودش را 

  :گفتمبھ آرامی دستم را برداشتم و 
فقط در رابطھ ! قصد توھینی در کار نبود .حتما تفاوتی وجود دارد!  چرا-

می را عرض کردم کھ شما ھم ھمین کار با کارکردن و پول در آوردن، 
وجود این کیوسک و حضور شما بھ عنوان فروشنده خود بزرگترین ! کنید

باالخره ھر انسانی نیاز بھ ! این کھ ناراحتی ندارد! دلیل گفتھ ھای من است
  !جرم کھ نیست! آنھم در سرزمین بیگانھ و غربت. کار و امرار معاش دارد

  :ا باال می برد بھ اعتراض گفتفروشنده کھ کم کم صدایش ر
از زندانیان این شھر می دانید کھ چند در سد شما !  ولی نھ ھر کاری-

ھموطنان ما ھستند؟ افرادی کھ در رابطھ با دزدی و مواد مخدر و دیگر 
خبر دارید کھ چھ تعداد از . کارھای خالف دستگیر و بھ زندان افتاده اند

فروشی و روسپیگری کسب در آمد می دختران و زنان ایرانی از طریق تن 
و کنند؟ یا می دانید کھ چند دختر و زن ایرانی در روسپی خانھ ی این شھر 

بھ طور رسمی کار می کنند و مالیات کارشان را دیگر شھرھای اروپایی 
  بھ دولت می دھند؟

  :خنده ای کردم و در جوابش گفتم
خوب وقتی ! ی دھندجالب است کھ می فرمایید مالیاتشان را بھ دولت م -

دولت سرمایھ داری کھ در کمال دمکراسی و در نتیجھ ی آرای آزاد مردم 
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کشور روی کار آمده، قرمساقی پیشھ کرده و روسپیگری را بھ عنوان یک 
کار قانونی و شرافتمندانھ پذیرفتھ چھ عیبی دارد؟ خودتان خوب می دانید کھ 

شما بھ دلیل ! ا می شوندپیدآدمھا قماش تیپ و در ھر جامعھ ای از این 
! داشتن دیدگاه سیاسی و سابقھ ای کھ در این راه دارید، البتھ مرا می بخشید

بھ علت سیاسی بودن مھاجرت من بر اساس فرمایش خودتان کھ فرمودید 
بلھ، چون شما دیدی وسیع تر و بازتر از ما . فرموده اید عرض می کنم

یر سایھ ی حکومت علی و مگر در خود ایران و در ز! دارید می پرسم
نایب بر حق امام زمان از این خبرھا نیست؟ مگر درھم و دیناری بابت 
فاحشھ گری و خود فروشی زنان و دختران ایرانی در شیخ نشینی ھای 
خلیج فارس بھ صندوق دولت امام زمان و بیت المال ائمھ ریختھ نمی شود؟ 

 فرمایید سد در سد یعنی  و نمیاز ھمھ مھمتر، وقتی می فرمایید چند در سد
 کھ بھ دلیل خالف اینکھ غیر از ایرانی ھا کسانی دیگری ھم وجود دارند

از . ھایی کھ بر شمردید زندانی شده اند یا بھ کار روسپیگری اشتغال دارند
 شما اطالع !جملھ شھروندان ھمین کشوری کھ در خاکش زندگی می کنیم

م جھانی دو ھزار و شش، بیش از دقیق دارید کھ تنھا در جریان بازیھای جا
سر و صدایش ! چھل ھزار روسپی از سراسر جھان وارد خاک آلمان شدند

  مگر نھ؟ ! بھ روزنامھ ھا و مطبوعات ھم کشیده شد
ولی برای من یکی قابل درک و !  متاسفانھ شما خیلی زود اروپایی شده اید-

 بھ ایران بھ ھر کثافت کاری دست بزنی، سالی یک بار ھم! تحمل نیست
  !می دانی آقا فاجعھ! فاجعھ است! بروی و برگردی

دستش را روی سینھ ام گذاشت و قدری بھ عقب حل . طاقت نیاوردپیرمرد 
  : تمسخر آمیزی گفتدرست روبروی فروشنده ایستاد و با لحن. داد

 چی فاجعھ است؟ ایران رفتن؟ مگر خود شما ھر سالھ تشریف نمی برید و -
 و خانواده ی محترمتان بھ خودتاندر آن سرزمین بال زده  تاسعی نمی کنید 

خوش بگذرد؟ مگر با پولی کھ بھ دست می آورید، تالش نمی کنید بھ ھمھ 
خواستھ ھا و آرزوھایتان جامھ عمل بپوشانید؟ خواستھ ھا و آرزوھایی کھ 
اگر در ایران می ماندید و تا پایان عمر تالش می کردید بھ یک ھزارمش 

  یا مرگ فقط برای ھمسایھ خوبھ؟سیدید؟ ھم نمی ر
حرف پیرمرد چون بشکھ ی بنزین و شعلھ ی فندکی بود کھ بھ جان 

در حالیکھ ھر دو دستش را پشت سر ما گذاشتھ بود با . فروشنده ریختھ شد
  :لحنی بی ادبانھ و دور از نزاکت و صدایی بلند گفت
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م مزاحم خواھش می کن.  می بخشید، این جا محل کسب و کار است-
  !نشوید

در پیاده روی خیابان و درست روبروی کیوسک . از کیوسک بیرون آمدیم
. دست ھایمان را روی شکم ھایمان گذاشتیم و با صدای بلند خندیدیم

پیر . ی می گفتھایفروشنده زیر چشمی نگاھمان می کرد و زیر لبی چیز
  :برسد گفتز نیکھ بھ گوش فروشنده بلند مرد دستی بھ پشتم زد و با صدایی 

مھمان نوازی و فرھنگ غنی و پربار ایرانی را تجربھ !  برویم رفیق-
فرھنگ و سنت ھایمان فاصلھ گرفتھ و م بگو ما ایرانی ھا از بعد ھکردی؟ 
  .بیگانھ شده ایمبا آنھا 

  :خنده ای کردم و با ترشرویی گفتم
ی »  یکاد ان« با آن ریخت و قیافھ ی غلط انداز و .  برایم خیلی جالب بود-

  !کھ باالی سرش قاب کرده بود، ادعا می کرد سیاسی ھم بوده است
  :پیر مرد دستی بھ پشتم زد و گفت

بیشتر سیاسی کارھای تیتیش مامانی و مطرح !  خون خودت را کثیف نکن-
جای شکرش باقی است کھ ! شاید ھم بدتر! ھم بھ ھمین وضعیت در آمده اند
حفل و کنفرانس و سیمیناری راه نمی دھند حمال ھایی مثل این را تو ھیچ م

واال تا ! و دنیای سرمایھ داری از آقایون علمای اعالم قطع امید نکرده است
حاال شاھد ظھور یک خمینی کامال جنتلمن و بدون عمامھ و عبا و ردا و 

  !درست مثل افعانستان و عراق! نعلین بودیم
  !و عراق فرق می کند ولی وضعیت ایران تا اندازه ای با افغانستان -
ظھور خمینی و حضور علی ! ھیچ فرقی نمی کند!  کاله سر خودت نگذار-

اینھا از اعماق ھمین جامعھ و ! خامنھ ای و احمدی نژاد را فراموش نکن
خیلی راحت حکومت و ! دریای بیکران ھمین ملت بیرون آمده اند

د و با وقاحت ھر چھ تمامتر دروغ می گوین! فرمانروایی می کنند
با خاطری آسوده سنگسار، شکنجھ و اعدام می کنند ! عوامفریبی می نمایند

سیاستمدارھا ھم ھنوز سبد ! و بھ ریش ھفتاد میلیون ایرانی می خندند
محتوی آنھا را کھ بوی گندش دنیا را گرفتھ زیر و رو می کنند و بدون 

نبال توجھ بھ گذشت بیست و نھ سال توام با نکبت و تبھکاری و جنایت د
البتھ اگر حسابشان را از چشم دوختگان بھ کاخ سفید ! بھترینشان می گردند

ریگی در کفش ندارند و این عده و تل آویو جدا کنیم و صادقانھ بپذیریم کھ 
منظورم این است کھ نا امید ! ذره ای بھ مردم و آن مملکت فکر می نمایند
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ت ھای بزرگ و برگشتگان دو قبلھ ی مقدس نباشند و با اشاره ی قدر
  !رھبران کاخ سفید بازی نکنند

سوتی زدم و در حالیکھ . دست ھایم را دورن جیب ھای شلوارم کردم
  :صورتم را بھ طرف پیرمرد می چرخانیدم گفتم

در ! بحث کھ نھ.  فکر کنم بھتر باشد کھ دنبالھ بحث خودم را بگیریم-
 موجودی حقیقت توضیح ھای شما در باره ی اوھام و خرافاتی کھ بھ

  !موھوم بھ خدا یا پروردگار نسبت داده اند
  :پیرمرد خنده ای سر داد و گفت

بھ قول معروف از ھر چھ بگذریم، سخن دوست .  منم در ھمین فکر بودم-
  !خوش تر است

 گفتی کھ انسانھای اولیھ در رویارویی با پدیده ھا و سوانح طبیعی، -
با آن را نداشتند، یا سپاس مشکالت و وحشت از آنچھ قدرت درک و مقابلھ 

درست . و تشکر از آنچھ مفید و حیات بخش بود، بھ خلق خدا دست زدند
! است؟ یعنی در حقیقت تو بودی کھ جاده ی چنین معبدی را ھموار کردی

اسامی و نامھای گوناگونی داشتھ ای و در معابد گوناگونی زندگی کرده 
گفتگو نشده ای و ھدایت و از طرف دیگر تا کنون با ھیچ بشری وارد ! ای

درست؟ حاال ھم آمده ای تا در حقیقت از ! نسخھ و دفتری بھ کسی نداده ای
آبرو و حیثیت این موھوم کھ مورد ظلم و ستم و بی مھری قرار گرفتھ دفاع 

بھ نظر من داللیلی نیز کھ تا کنون ارایھ کرده ای کامال منطقی و ! کنی
دا نامیده شده یا می شود، بر خالف یعنی آنچھ خ! علمی بھ نظر می رسند

سئوال من ! ادعاھا، مورد توھین قرار گرفتھ نھ تقدیس و پرستش و بزرگی
این است، من بھ عنوان تنھا انسانی کھ مورد خطاب تو قرار گرفتھ ام، از 

  ؟چھ سمت و پستی برخوردارم
  :پیرمرد قاه قاه خندید و در جواب گفت

اگر در خاطرت . ی کھ با او حرف می زنم من نگفتم تو اولین انسانی ھست-
باشد، گفتم کھ قبل از تو با یکی از بازجویان بند دویست و نھ زندان اوین 

  .درگیری و گفتگو داشتھ ام و از ترس فرار نموده ام
 یعنی رابطھ ی تو با من در ردیف ھمان تماس و گفتگو با بازجوی زندان -

  اوین قرار دارد؟
   کی چنین حرفی زدم؟ چنین برداشت می کنی؟-
 پس با ھم تفاوت دارند؟ خوب، من این وسط چکاره ام؟ می خواھم تکلیفم -

  !را حداقل با خودم بدانم
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  :با صدایی بلند خندید و گفت
  ھمین را می خواستی؟! تو تنھا پیامبر ھستی!  حاال فھمیدم-
 منظورت اینست کھ از فردا می توانم، مثل موسی یا ھر کس دیگری چند -
رمان بھ دست بگیرم و از برج ایفل در فرانسھ یا مجسمھ ی آزادی در ف

  نیویورک سقوط کنم و فرامین اهللا را بھ امت ھای دربند ابالغ نمایم؟
  :دستی بھ وسط شانھ ھایم زد و خنده کنان گفت

   چرا نھ؟-
دست ھایم را از جیب ھای شلوارم بیرون آوردم و با حرکتی سریع پیش 

  :و معترضانھ گفتمرویش قرار گرفتم 
برازنده خداوندی و دوستی عمیق واقعا .  از لطف و کرم شما سپاسگزارم-

چطور بھ خودت اجازه می دھی با من این طور . و بی شائبھ ھستید
  برخورد کنی و خودت را دوست و ھمراه من بدانی؟
  :پیرمرد کھ کامال غافلگیر شده بود، با دستپاچگی گفت

از ! اصال و ابدا منظورت را درک نمی کنم! نیندازشلوغ بازی راه !  ببین-
  چی شاکی ھستی؟

  :با ھمان قیافھ ی جدی و تقریبا عصبی گفتم
 از اینکھ مرا در شمار کالشان و کالھبرداران بزرگ تاریخ قرار می -

  !دھی و می خواھی نامم را بھ لعنت و نفرین گرفتار سازی
  :قاه قاه خندید و گفت

یک شوخی ھم . تم گرفتار خودم یعنی ترس می شدم برای دومین بار داش-
مگر آنکھ بھ ! تو نمی توانی ادعای پیامبری کنی! نباید بھ دل بگیری. کردم

تمام عقاید و اندیشھ ھایت پشت و پا بزنی و در دفاع از دنیای سرمایھ و 
نظام طبقاتی نھ تنھا رسالھ ای بنویسی بلکھ بھ گفتھ ی آشپزھا یا کدبانوھای 

  !آب تمر اوھام و خرافات موجود را بیشتر و غلیظ تر نماییمحترم 
سپس ھمراه با شوخی . از جلویش کنار رفتم و در کنارش قرار گرفتم

  :پرسیدم
 آن وقت تکلیفم با حضرت محمد و پیروانش چھ می شود؟ مگر ادعا -

  نکرده کھ آخرین پیامبر است و پس از او رسول و فرستاده ای نخواھد آمد؟
دنیای سرمایھ داری چنان ترتیبش بدھد کھ آب ھم از !  را نخور غصھ اش-

تو فکر می کنی این ھمھ رھبران فرقھ ھای گوناگونی کھ ! آب تکان نخورد
ظاھر می شوند و مثل قارچ می رویند، ادعایی بھ صورت روز افزون 
و برای ادعای محمد تره خرد می کنند؟ اصال  کمتر از پیامبری دارند؟ 
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 کھ در تنھا کشور شیعی جھان فردی غیر از پسر حسن باورت می شد
العسکری بیاید و ادعا کند کھ امام و پیشوای شیعیان جھان است؟ در حالیکھ 
خمینی آمد و زیرگوش و جلوی چشم سدھا آیت اهللا کھ خودشان را نایب و 

این بدعت ! نماینده امام زمان می دانستند چنین ادعایی کرد و موفق شد
 ای فراھم آورد تا سید علی خامنھ ای داعیھ رھبری جھان گذاری زمینھ

اسالم را در سر بپروراند و بھ یاری مداحان و دستگاه تبلیغاتی و غیره 
. در مورد تو یا فرد دیگری ھم ھمین طور خواھد بود! موفق ھم شود

کافیست شبکھ ھای جھانی سی ان ان و بی بی سی یکی دوشبی دست بھ 
         ! و معجزاتت را بھ اطالع جانیان برسانندتبلغ بزنند و القاب 

  :شانھ ھایم را باال انداختم و بھ پیرمرد گفتم
در رابطھ با حرفھای مرد فروشنده ھم، اصال . بھ دل نگیر.  شوخی کردم-

حرفھای او در . ما عادت کرده ایم! از ماست کھ بر ماست! فکرش را نکن
اکثر جماعتی کھ . ایرانیان شنیده امباره ی ایرانیان را بارھا از زبان خود 

من از ! در اروپا و کشورھای دیگر زندگی می کنند، چنین برداشتی دارند
ھمھ بد ھستند غیر از از دید من معترض و گوینده آنجا ناراحت شدم، کھ 

 ایرانیان صحبت کنید، می  تکمنظورم را می فھمی؟ اگر با تک! خود من
 خوبھ است و بقیھ آشغال، غیر قابل بیند کھ طرف صحبت و گفتگوی شما

مسئلھ ای کھ برای من تاسف بار و ناراحت ! اعتماد، دزد، قاچاقچی و غیره
متاسفانھ کوچکترین گام و حرکتی در راستای بھبود بر نمی ! کننده است

بھ . ولی دیگران را زیر مھمیز می کشیم و مورد انتقاد قرار می دھیم. داریم
ھرکسی بھ جای ما !  فرھنگی، تحقیقی و تاریخیویژه در زمینھ ی کارھای

بود در این سالھای دور از خانھ، بھ جز فرزندان و جوانان خودمان، حداقل 
نیمی از مردم جھان را با تاریخ، فرھنگ، تاریخ ادبیات و وضعیت 

بیشترمان فراموش . در حالیکھ چنین نیست. اجتماعی ایران آشنا کرده بود
این بھ جای ! چھ دلیل آواره و از وطن رانده شده ایمکرده ایم کھ چرا و بھ 

بھ موجوداتی زبون و قابل . با شھامت و شجاعت فاصلھ گرفتھ این! خود
ھ ایم گلیم پاره مان را از ھمان پس تسچرا کھ نتوان. ترحم مبدل شده ایم

  .  و گرد و خاکش را بتکانیمکوچھ ھای تاریک گذشتھ بیرون بکشیم
  :ام گفتپیرمرد، با لحنی آر

 پس زمانی کھ می گویم بزرگترین خیانت را روشنفکران و افراد تحصیل -
! فکرش را بکن! کرده در حق این مردم و مملکت نموده اند ناراحت نشو
. سیاسی بوده است! ھمین فروشنده نمونھ ای از خروار و یکی از آنھاست
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 از یکیبدون شک کمونیست یا سوسیالیست و مسلح بھ فلسفھ ی علمی و 
از ھمھ دنیا و مافیھا نیز طلبکار ! ھان شمولھای مترقی و جایدئولوژی 

اره سازی بھ این نتیجھ رسیده کھ از گذشتھ اش جای ترقی و چبھ ! است
در چھ شرایطی؟ عصر . ببرد و با سرافکندگی بھ دامان حضرات پناه ببرد

و زمانی کھ اوضاع و احوال ایران در صحنھ ی داخلی و خارجی و 
یت اجتماعی و معیشتی مردم ھزاران بار بدتر از زمانیست کھ این آقا وضع

اگر از او بپرسی ! تازه طلبکار ھم ھست. مجبور بھ ترک وطن شده است
 و بھ مشتی جنایتکار و کھ چرا و بھ چھ دلیل بھ ایران رفت و آمد می کنی

با قیافھ ای دلقک وار ؟ بدون شک تبھکار آبرو باختھ مشروعیت می بخشی
اصال و ابدا فکر ! آقا ما ارز می بریمجواب خواھد داد، و حق بھ جانب 

نمی کند کھ ذلت و خواری او و افراد مشابھ چھ اثر سئویی بر روحیھ و 
یا روند . بنیان فکری جوانان داخل و مردم دردمند و پای در بند می گذارد

اد، بھ ان این افر. تحول جامعھ را برای چند سال دیگر بھ تأخیر می اندازد
اندازه کوتاه فکر و عقب مانده اند کھ فکر نمی کنند با این رفت و آمدھا نھ 

نیروھای دگرگونی طلب و تنھا رژیم ھارتر و درنده تر می شود، بلکھ 
اعتماد میھن دوست و دلسوز نیز بھ سرعت ھای محدود افراد و شخصیت 

در سایر نقاط بین المللی و دوستی و ھمبستگی افراد مترقی و بشر دوست 
 تا .از دست می دھند و در دراز مدت بی یار و یاور می مانندنیز جھان را 

سرانجام و عاقبت ھمین آقا برسند یا در گوشھ ی تنھایی نتیجھ، جایی کھ بھ 
  .و عزلت دق مرگ شوند و از میان بروند

  !  متاسفانھ بدبختی ھای ما یکی دوتا نیست-
. زحمت دارد. کار می برد! باید تغییرش دادمی شود و !  نباید نا امید شد-

ولی باید تصمیم گرفت و مصممانھ تالش کرد تا تغییرش داد و دنیای نوی 
  .بنا کرد

   چھ چطوری؟-
ھمان کاری کھ اروپایی ھا . در ھمھ ی زمینھ ھا!  با یک رنسانس-

روزگاری پیش از این انجام دادند و  ُمھر آقایی خودشان را بر ھمھ ی 
در حالیکھ یک ھزارم معادن و ! ب مانده و توسری خور زدندجھان عق
! دارندنطبیعی و کانی کشورھای بدبخت و عقب مانده را نیز ھای سرمایھ 

آنھا با دست خالی ! حتی از آب و ھوای آن سرزمین ھا نیز بی بھره اند
منتھا با تکیھ بر علم و دانش و تکنولوژی خودشان را از پلکان پیشرفت و 

صنعت باال بکشند و در پناه ھمان تکنولوژی بھ غارت و چپاول ترقی و 
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کشورھا و مردمی کھ در دام اوھام و  !کشورھا و مردم جھان بپردازند
خرافات مشتی رجالھ ی خود فروختھ گرفتارند و تا کنون نتوانستھ معادلھ 

 قبل و بعد از عقد ١ھای چند مجھولی توالت رفتن و ھمخوابی با خالھ و عمھ
یا ھنوز گیجند کھ اگر تا !  را حل نمایند٢اج یا دختر خالھ و دختر عمھازدو

برای  آیا !بیشتر محسوب می شود یا ٤ فرو کنند زنا و لواط٣ختنھ گاه
ختنھ گاه  نیز می بایست بھ رسالھ و احکام از  بیشترفرو کردن درمالی و 

 و غیره بازارھای آلمان و فرانسھ!  یا نھ؟علمی و عملی علما مراجعھ کنند
عالوه بر اینکھ ھمیشھ ی اوقات پر و پیمان ھستند، ھمھ چیز ! را نگاه کن

از آب آشامیدنی و مواد غذایی و میوه ھای تک ! نیز در آنھا یافت می شود
کدامش در خاک آلمان ! تک نقاط جھان گرفتھ تا زغال و چوب و خاک اره
 و اجناس در  آیا این موادو توسط کشاورزان این کشور تولید می شود؟

فروشگاھھا و مغازه ھای کشور ھای تولید کننده نیز بھ وفور پیدا می 
اکثریت قریب بھ اتفاق ساکنان آن ! أت می توان گفت کھ نھرشوند؟ بھ ج

بگذریم کھ خیلی از آنھا حتی این . کشورھا بھ این اجناس دسترسی ندارند
  ! و نخواھند چشیدمیوه ھا را نمی شناسد و در تمام دوران عمرشان نچشیده 

  :با ناراحتی سرم را تکان دادم و گفتم
 متاسفانھ ما در ھیچ دوره و عصری با مسئلھ ای چون مذھب و اوھام و -

در حالیکھ . خرافات پیرامون آن بر خوردی جدی و کار ساز نکرده ایم
تجربھ ھای مخرب و ویرانگرانھ ای از تاثیر این افیون کشنده و نقش 

شاید عھده . و مکالی پروردگار عالمیان داشتھ و داریمواسطھ ھای معمم 
ای یافت شوند و مدعی گردند کھ این خصیصھ مختص شرق و فرھنگ و 

در ھمین ایران . در خالیکھ چنین نیست. سنت ھای این قسمت از زمین است
                                                        

 اگر انسان پیش از آنکھ دختر عمھ یا دختر خالھ خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند، – ١
  .دیگر نمی نواند با آنان ازدواج کند

   . رسالۀ آیت اهللا روح اهللا موسوی خمینی٢٣٩۴مسألۀ 
 اگر با دختر عمھ یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آنکھ با آنان نزدیکی کند – ٢

  .با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد
  . رسالۀ آیت اهللا روح اهللا موسوی خمینی٢٣٩۵مسألۀ 

  . اگر شک کند کھ بھ مقدار ختنھ گاه داخل شده یا نھ، غسل بر او واجب نیست– ٣
  .رسالۀ آیت اهللا یوسف صانعی ٣۴۶مسالۀ 

 اگر انسان جماع کند و بھ اندازه ی ختنھ گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا مرد، – ۴
  .در ُقُبل باشد یا ُدُبر، بالغ باشند یا نابالغ اگرچھ منی بیرون نیاید ھر دو جنب می شوند

   . رسالۀ آیت اهللا روح اهللا موسوی خمینی٣۴٩مسالۀ 
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خودمان، روزانھ چقدر لطیفھ و جوک در باره ی جنایت، بی ناموسی و 
ھ و پرداختھ می شود؟ این ساختھ ھا دھن بھ رذالت آخوند جماعت ساخت

اما در فاصلھ ی . لبخند بر روی لبھای زیادی می نشانند! دھن می گردند
در حالیکھ در . زمانی کوتاھی فراموش می شوند و از خاطره ھا می روند

این گونھ ساختھ ھا بھ ادبیات مردم راه می . سایر نقاط جھان چنین نیست
بھ حدی کھ مرزھا جغرافیائی را . ائی می گشایندیابند و برای خود جا پ

حتما قصھ : برای نمونھ. پشت سر می نھند و بگوش دیگران نیز می رسند
  !ی آن زن چینی و یکی از قدیسین جین را شنیده ای

  :با بی تفاوتی سرش را تکان داد و گفت
  ! نھ-

  :دست ھایش را بھ ھم مالید و گفت. نگاھش کردم و منتظر ماندم
   یان چھ بوده است؟ جر-
در سالھای خیلی قدیم، مرشدی در کلبھ ای دور افتاده .  روایت چنین است-

زنی ثروتمند و متمول . و نزدیکی یکی از شھرھای چین اقامت می گزیند
از حال و روزگارش با خبر می شود و تصمیم می گیرد تا بھ وی خدمت 

خوشمزه ترین و . ی کندبنا بر این تمام نیازمندیھایش را بر طرف م. نماید
بھ حدی کھ مرشد نیازی بھ . مقوی ترین غذاھا را برایش تھیھ می نماید

بنا بر این شب و روز . آمدن بھ شھر و گدائی از توده ی مردم پیدا نمی کند
بھ عبادت خالصانھ می پردازد و در نتیجھ ی تالش بھ قدیسی بزرگوار و 

قدند کھ نھ بھ دلیل دگم این قدیسین معت. صاحب کرامت مبدل می شود
اندیشی و عقب ماندگی ذاتی با زنان دشمنی می ورزند، بلکھ از مرحلھ ی 
سکس گذشتھ و با آگاھی کامل غریزه ی نیاز بھ جنس مخالف را در وجود 

و از آنجا کھ خیلی پیر . پیر زن بیمار می شود. خود سرکوب می نمایند
با این حساب، زیباترین . بوده، ترس از مرگ بر جانش سایھ می اندازد
چیز زیادی از تو نمی « : روسپی شھر را فرا می خواند و بھ وی می گوید

 می دھی پول خوبی پرداخت خواھم کھ انجامنیز در ازاء کاری . خواھم
در این حوالی  « : پیرزن گفت. روسپی موافقت خود را اعالم نمود. ».کرد

او معتقد . ا پرستش کردممن در تمام عمرم، او ر. راھبی زندگی می کند
ولی . تقریبا حرفھای او را باور دارم. است کھ از سکس فراتر رفتھ است

. نیمھ ی شب بھ سراغش برو. تا کنون فرصتی نبوده تا او را آزمایش کنم
چون . ودر بزن و داخل ش. پردازداو در آن ساعت بھ مراقبھ می 

! ور و برھنھ شوفقط لباس ھای خود را در بیاروبرویش قرار گرفتی، 
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ر و  بسپاو می گوید یا انجام می دھد بھ خاطرھر آنچھ را کھ افقط ! ھمین
زن رفت و در . ».مشکلی نیست « :زن روسپی گفت. »!سپس نزد من بیا

 ردای خودش کھ تنھا بیدرنگداخل شد و زن  .راھب در را باز کرد. زد
در راھب . انداخت و برھنھ در برابر راھب ایستادپوشش بود بھ زمین 

چھ می  « :فریادی کشید و گفتحالیکھ تمام بدنش بھ لرزش افتاده بود 
چیزی بگوید از در واکنشی نشان دھد و و قبل از اینکھ زن بتواند . »کنی؟

 « :زن روسپی نزد آن زن برگشت و بھ او گفت .بیرون زد و فرار کرد
او . انداختماو در را باز کرد و من ردای خودم را . اتفاق زیادی نیفتاد

 و از در بیرون و بھ »چھ می کنی؟« شروع کرد بھ لرزیدن و فریاد زد، 
من سالھا بیھوده وقتم را صرف آن  « :زن گفت پیر.سمت جنگل فرار کرد

برو و کلبھ اش را . تو این پول را بگیر و یک کار دیگر بکن. احمق کردم
  .». تو می دھمبرای این کار ھم ھر چھ قدر پول بخواھی بھ! بھ آتش بکش

  :پیر مرد با حسرت سرش را تکان داد و گفت
 تا بوده ھمین بوده و کسی در صدد بر نیامده تا مشت شیادانی چنینی را -

باز ھم . باز و زھد ریائی شان را بھ توده ھای در بند و مستمند نشان دھد
حرف خودم را تکرار می کنم و می گویم کھ مقصر اصلی روشنفکران 

قشری کھ بنا بھ دالیلی خاص . ر با سواد و کتابخوان ھستندجامعھ و قش
. امکان استفاده از کتاب و بھره برداری از نوشتھ ھای پیشینیان را داشتھ اند

در قرآن، یعنی آخرین کتاب آسمانی ادیان ابراھیمی، برای ! در نظر بگیر
ھ موجوداتی ک.  سخن بھ میان می آید١نخستین بار از موجوداتی بھ نام جن

در حالتی ! در کنار آدمیان زندگی می کنند. شبیھ آدمیان آفریده شده اند
در حالیکھ آدمیان بھ جز در موارد خاص و استثنائی . آدمیان را می بینند

این موجودات در نزد پروردگار از اھمیت خاصی ! قادر بھ دیدنشان نیستند
قریب چھل و چرا کھ عالوه بر سوره ای بھ ھمین نام، . نیز بر خوردارند

در حالیکھ در کتابھای  . آیھ نیز بھ آنان اختصاص داده شده استھشت
این نشان ! پیشین، یعنی تورات و انجیل، سخنی از آنان بھ میان نیامده است

دھنده ی حواس پرتی پروردگار است؟ یا نھ، ذات خطا ناپذیر و بصیر و 
ل و قرآن خلق آگاه خداوند، این موجودات را در فاصلھ ی فرستادن انجی

                                                        
 .خلق کردیم, را پیشتر از آتش گذرانده ) جن ( ھ ی دیوان   و طایف- ١

  ٢٧سوره حجر آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
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کرده است؟ ھیچکدام از این فرضیھ ھا و حدس و گمانھا درست از آب در 
نمی آید و در نھایت بھ ناتوانی، حواس پرتی، بیسوادی و خیلی چیزھای 

 حال ببینیم حقیقت ماجرا کجاست و چنین !دیگر پروردگار بر می گردد
اه یافتھ خرافھ ی مضحک و خنده داری از کجا نشأت گرفتھ و بھ قرآن ر

مردمان باستان چون علت بیشتر پدیده ھا ئ اتفاق ھای روزمره را . است
نمی دانستند، ھمیشھ خود را محصور در میان عوامل و موجودات ناپیدائی 
می دیدند کھ بھ زعم آنان در کنارشان زندگی می گردند و خیر یا شر می 

 یا ھمان در زمان نزول وحی و گفتگوی خداوند با محمد، جن! آفریدند
موجود ناپیدا کھ نامش را نیز از ھمان ذات ناپیدائیش گرفتھ است، محصول 
فرھنگ خرافی و اوھام پرستی جامعھ ی محمد و اعراب بادیھ نشین 

و از آنجا کھ در جامعھ ی مصر، روم و ایران جای ! عربستان سعودیست
ر آورده پائی نداشتھ بھ طور ناگھانی سر از قرآن، کتب آسمانی مسلمانان د

  ! و جاودانھ شده است
 اما مسئلھ ی جن، در بین خیلی از ملل جھان و بیشتر فرھنگھا وجود -

آنھا نیز بھ کوتولھ ھائی کوچک و ناپیدا باور . مثال در بین آلمانھا. دارد
داشتھ و معتقد بوده اند کھ این جانوران یا موجودات خیالی در موقع کاشت 

ک کشاورزان و روستائیان شتافتھ و بھ و داشت و برداشت محصول بھ کم
حتی چنین افسانھ ای وجود دارد کھ کلیسای . آنان یاری می رسانده اند

تاریخی و باستانی شھر کلن در کناره ی رودخانھ ی راین ساختھ و پرداختھ 
  !ی دست کوتولھ ھای ھنرمند و نا پیداست

  :پیر مردی لبخندی زد و گفت
ھ ھای عامیانھ ی ھمھ ی ملل جھان چنین پدیده در افسان.  بلھ، حق با توست-

سابقھ ی این داستان ھا بھ دوران اسطوره ھا و گذار انسان . ای وجود دارد
از زندگی شبانی و چادر نشینی و بھ مرحلھ ی تمدن و شھر نشینی بر می 

بھ دیگر سخن، اعتقاد بھ جن، اعتقادی است کھ از اسطوره ھای . گردد
از ھمان جاست کھ بھ معتقدات اعراب بادیھ نشین . بابلی سرچشمھ می گیرد

اما راه یافتن آن بھ آخرین دین توحیدی و . و صحرا گرد راه پیدا می کند
بویژه زمانی . جنبھ ی تقدس دادن بھ آن مسخره و مضحک بھ نظر می رسد

کھ می بینینم این اعتقاد کماکان پا بر جای مانده و در مغز و استخوان توده 
  .رسوخ نموده استی مسلمان 
  :دستانش را بھ ھم مالید و در ادامھ گفت. آھی کشید
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ناپیدا بودند کھ نامرئی و موجوداتی  اوتوکوھا ، جن ھا یا  در اساطیر بابلی-
وب و بد تقسیم بھ دو گروه خآنھا  !آفریده شده بودندسوزنده آتش دل از 

گاتنگی با تنمستمر و ارتباط  گروه دو ھرجالب است کھ اعضاء ! میشدند
یا بھ گفتھ ی مسلمانان، مسلم کھ در ادبیات خوب جن ھای . آدمیان داشتند

نامیده میشدند حامی و نگھبان مردمان در برابر خطرات » شدو « بابلی 
خطرات !  بودنددیگری روزمره زندگی و در عین حال خطرات ناشناختھ 

ھ ی از ساعت و لحظ کھ آدمیان و حوادث غیرمترقبھ و ناگھانی ای
جن ھا در  این !خبردار بودند در حالیکھ جن ھا ! ی نداشتندآگاھوقوعشان 

ھمھ جا و در ھمھ حال ھمراه و در کنار فرزندان آدم بودند و بھ یاریشان 
حتی در میدانھای جنگ و نبرد نیز از جان آنان در برابر ! می شتافتند

لیکھ جن در حا .شمشیر و زوبین و تیر و خنجر دشمن محافظت می کردند
نامیده می شدند، بھ طور مستمر » ادیمو « ھای بد یا کافر و نا مسلمان کھ 

آنان مولد و اشاعھ دھنده ی ! و مداوم در پی آزار و اذیت فرزندان آدم بودند
فرزندان ! قحط سالی، سیل، زلزلھ و حتی امراض مسری و ناشناختھ بودند

در میان ! دار می کردندآدم را بھ جنایت و خیانت و نامردمی تشویق و وا
محصوالتشان را بھ آتش ! خانواده ھا، قبایل و طایفھ ھا اختالف می انداختند

بچھ ھای کوچولو . گلھ ھا و حیوانات مفید را از بین می برند! می کشیدند
بھ حدی کھ در کار ! را می دزدیدند و بھ انواع تبھکاریھا دست می زدند

 و دم و دستگاه پر اقتدارش را ١ی کردندپروردگار عالم نیز ایجاد اختالل م
جالب است کھ این گروه ازدواج نمی کردند و زاد و . بھ خطر می انداختند

برخالف جن ھای خوب کھ عالوه بر ازدواج فامیلی و ! ولد نمی نمودند
عالوه بر ! نوعی، با آدمیان نیز در می آمیختند و پیوند زناشوئی می بستند

ر خرابھ ھا، زیر زمین ھای تاریک و مرطوب و آن، جن ھای بد و شریر د
فرزندان آدم، آنھا را از روی ُدم و سم . جاھای خلوت زندگی می کردند

شمن ھا، جادوگران، شان می شناختند و برای دفع آنان دست بھ دامن 
حضرات نیز از طریق دعا و طلسم ! کاھنان و مالھای اسالم پناه می شدند

                                                        
 و جنیان گفتند ما از این پیش بھ آسمان بر می شدیم تا اسرار وحی را استراق کنیم - ١

 .شھاب آتشبار فراوان و بسیار استلیکن یافتیم کھ آنجا فرشتھ نگھبان با قدرت و تیر 
سوره ی جن، آیھ  .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .ھشتم
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ماشتند و بر میزان ایمان و اعتقادات مذھبی و جادو بھ دفعشان ھمت می گ
  !افراد ساده لوح و بیسواد می افزودند

. سرش را چند بار بھ دور گردن چرخانید. پیرمرد از جایش بر خاست
  :آھی کشید و گفت. دستی بھ ران و زانوانش کشید و سر جایش نشست

ی از  در حالیکھ بخش ھای مختلفی از کتاب تورات بھ سلیمان نبی یا یک-
تنھا در بزرگترین پیامبران و پادشاھان بنی اسرائیل اختصاص یافتھ است، 

قرآن، یعنی بھ اصطالح آخرین کتاب آسمانیست کھ می خوانیم عده ای از 
  .١سپاھیان ایشان را جن ھا و مرغان تشکیل می داده اند

را خنده ام . پیرمرد با تعجب و حالتی پرسشگرانھ نگاھم کرد. قاه قاه خندیدم
  :قطع کردم و با لبخند گفتم

 جالب تر اینکھ حضرت سلیمان، از میان ھمھ ی جانوران و موجودات -
روی زمین تنھا زبان مرغان را می دانستھ و از درک گویش و زبان بقیھ 

تا جائی کھ بسیاری از علمای اسالمی و نیرنگ . عاجز و درمانده بوده است
 سرگیجھ و ھذیان گوئی واداشتھ بازان خر رنگ کن و اوھام پراکن را بھ

ی بزرگ، فیلسوف کبیر و نابغھ بزرگ شرق آقای عالمھ از جملھ . است
                                                        

مرغان ھر سپاھی تحت فرمان رئیس خود جن و آدمی و گروه سپاھیان سلیمان از   - ١
) ران پیشوای مو( تا آنجا کھ بھ وادی مورچگان رسید موری . در رکابش حاضر آمدند

گفت ای موران ھمھ بھ خانھ ھای خود . چون جالل سلیمان و سپاه عظیم آنان مشاھد کرد
سلیمان از گفتار مور بخندید و . آندر روید مبادا سلیمان و سپاھیانش شما را پامال کنند

گفت پروردگارا مرا توفیق شکر نعمت خود کھ بھ من و پدر من عطا فرمودی عنایت 
موفق بدار و ) اگر چھ خلق نپسندند ( الح خالصی کھ تو بپسندی فرما و مرا بھ عمل ص

از ( و سلیمان . مرا بھ لطف و رحمت در صف بندگان خاص شایستھ ات داخل گردان
ھدھد را در مجمع مرغان نیافت برئیس ( جویای حال مرغان شد ) میان سپاه خود 

بی اجازه من غیبت ( گفت ھدھد کجا شد کھ بحضور نمی بینمش؟ بلکھ ) مرغان عقاب 
ھمانا اورا بھ عذابی سخت ) چنانکھ بدون عذر بی رخصت غایب شده ). ( کرده است؟

) عذری صحیح ( شن واز تن جدا یا برای غیبتش دلیلی رمعذب گردانم یا آنکھ سرش 
پس از اندک مکثی ھدھد حاضر شد و عذری موجھ و حجتی درست آورد و گفت . بیاورد

و از ملک سبا بطور یقین ترا  ن در جھان آگاه نشده ای خبر یافتممن بھ چیزی کھ تو از آ
ھمانا در این ملک زنی یافتم کھ بر مردم آن کشور پادشاھی داشت و . خبری مھم آوردم

آن زن . بھ آن زن ھرگونھ دولت و نعمت عطا شده بود و براینھا تخت با عظمتی داشت
.  و بجای خدا خورشید را می پرستیدندرا با تمام رعیتش یافتم کھ خدا را از یاد برده

سوره نمل آیات  .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
 .بیست و سھ تا ھیجده 
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سلیمان کھ تنھا زبان حضرت کھ چرا در برابر این پرسش طباعی طبا
 آن دھگفتگو کند؟ جواب میدنیز مورچھ ، توانستھ با میدانستھھا را ماکیان 

ت احتماال مورچھ بالدار سمورچھ کھ حضرت سلیمان با وی صحبت کرده ا
از !  و مورچھ ھای بالدار نیز جزو پرندگان بھ حساب می آیند!بوده است
 حضرت !زبان آنھا را نیز درک میکرده استحضرت سلیمان  این روی

کھ بھ تمام معنی عالمھ و دانشمند بوده و از مفاخر جھان اسالم بھ عالمھ 
در جانورشناسان نظریھ ند کھ کن میزان اشاره میالکتاب در شمار می روند، 

 بتوانند با تا و جانوران آنقدر پیشرفتھ نیست مغز پرندگاناین باره کھ 
  ، درست است؟ندیکدیگر صحبت بکن

  از کرامات شیخ ما چھ عجب
  !شیره را خورد و گفت شیرین است

حضرت عالمھ ی گرانقدر آنھم با یاری گرفتن از روایت ھا و بنا براین 
معتقدند کھ خداوند نده از دیگر بزرگ و دانشمند دینی قصھ ھای باقی ما

تبارک و تعالی، در دوران کوتاھی آنھم روزگار پیامبری و فرمانروائی 
حضرت سلیمان، قدرت اندیشیدن و فکر کردن را بھ پرندگان اعطا فرموده 

  !از آنھا پس گرفتھ استو بعدا 
 کف دست پیر مرد مشت گره کرده ی دست راستش را با عصبانیت بھ

  :چپش کوبید و با بر افروختگی گفت
 سرھم بندی کردن داستانھائی ابتدائی تر و مبتذل تر از قصھ ھای سند باد -

کھ حیوانات و پرندگان و امیر ارسالن رومی و غیره و طرح این ادعا 
و خنگ پس از آن باھوش بوده اند و ھر چند کوتاه و گذرا روزگاری 

ت اولیھ ی خود باز گشتھ اند، ھمھ وھمھ برای یا بھ حالگشتھ اند بیشعور 
ضدیت و مخالفت با ! پوشاندن خرافھ ھا و اوھام ھای مستتر در قرآن است

استمرار جھل و خرافھ پرستی در راه نیل بھ اھداف شوم و و علم و دانش 
این ! پلیدی کھ زالوھای سبک مغز جامعھ و دشمنان بشریت دنبال می کنند

بستانی می داند کھ شانھ بھ سر و مورچھ نمی توانند واقعیت را ھر کودک د
اسم ! تا چھ رسد بھ اینکھ حرف بزنند! با ھمدیگر رابطھ ای برقرار کنند

یعنی ! دیگران را بدانند و علیھ یا لھ دیگری خبرچینی و جاسوسی نمایند
ھمان کاری کھ ھدھد یا شانھ بھ سر در جھت حفظ منافع آزمندانھ ی سلیمان 

 اینجاست کھ نبوغ و اندیشھ ی مخرب و شیطانی عالمھ نمایان !کرده است
آنھم نھ توسط دیگرانی کھ با عالمھ و اندیشھ ھای مخرب و . می شود

چون ! بلکھ توسط خود عالمھ! ویرانگرانھ اش تضادھای آشتی ناپذیر دارند
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توجیھ کردن ھا و یاوگوئی ھای خود اوست کھ حضرت عالمھ را تا جایگاه 
طنز پرداز و قصھ گوی بی استعداد و بیسواد کوچھ بازاری یک دلقک و 
  ! پائین می آورد

پیر مرد خستھ و . پارک کم کم خلوت می شد. ھوا رو بھ سردی می رفت
من . کش و قوسی بھ بدنش داد. از جایش بلند شد. عصبی بھ نظر می رسید

راحت بھ چھره ی نانگاھی . روبروی پیرمرد ایستادم. نیز از جایم بلند شدم
  :انداختم و گفتمو عصبی اش 

بھ نظر من، نکتھ ی جالب توجھ و با اھمیتی کھ در ھمین دو آیھ و قصھ  -
ی کوچولو نھفتھ است، خوی وحشی گری، سبعیت و خشونت اسالمی 

ھر انسان فرھیختھ و اندیشمندی می تواند تنھا با خواندن ھمین ! است
المی و عمق تبھکاری و داستان کوتاه پی بھ ماھیت رھبران جمھوری اس

عذاب می دھد و ی سلیمان ھدھد را وعده . جنایت پیشھ گی خلفای اهللا ببرد
تھدیدی کھ عدالت . صراحتا می گوید کھ سرش را از تن جدا خواھد کرد

خواھی، آزادمنشی و ژرفای جوانمردی و بشر دوستی پیامبران، این 
چون « نی کھ با منطق ھدایتگرا! برگزیدگان الھی را بھ خوبی نشان می دھد

زمین را بھ آتش کشیدند ! ».با من نیستی، پس دشمن منی و باید نابود شوی
  .تومار باال بلندی از تبھکاری و جنایت بر جای گذاشتندو  

دستھایش را در جیبھای شلوارش کرد و سالنھ سالنھ . پیرمرد جوابی نداد
دستش را بھ . جلوب در ورودی پارک مکث کوتاھی کرد. بھ راه افتاد

  :طرف دراز کرد و با صدائی آرام و گرفتھ گفت
  ! فردا در ھمین پارک-

چند لحظھ ای وی را جستجو . خیلی سریع در میان سیل جمعیت گم شد
با ھزاران فکر و خیال بھ سوی خانھ بھ راه ! کاری عبث و بیھوده. کردم
رایش ب. جائی کھ قلب تپنده و مھربان پیرزن در انتظارم بود. افتادم

داستانھائی کھ او را سرگرم می کرد . داستانھای شیرین و با مزه ای داشتم
  !و گاھی اوقات بھ یاد پسرش می انداخت
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. یک راست بھ اتاق خودم رفتم. وقتی بھ خانھ رسیدم، پیرزن در خانھ نبود
م ھوس یک فنجان قھوه ی داغ بھ سر. لباسم را عوض نمودم و پائین آمدم

کتری آب جوش برقی را تا نصفھ آب کردم و دو شاخھ اش را در . زده بود
شکر ریز، شیشھ ی نسکافھ و فنجان و . پریز برق زدم و آنرا روشن کردم

  .نعلبکی را از کمد بر داشتم و روی پیشخوان قرار دادم
عالقھ ای بھ شنیدن ادامھ ی صحبت ھای پیر مرد . حالت عجیبی داشتم

ندن و مرور تورات و انجیل و قرآن می توانستم اشتباه ھا و با خوا. نداشتم
اما چھ فایده داشت؟ قرنھا بود کھ عده . تناقض ھای بیشتری بیرون بیاورم

ای آنھا را مورد تأویل و تفسیر قرار می دادند و بنا بھ مصالح خود و نرخ 
! دروز مطالب جدید از آنھا بیرون می آوردند و بھ خورد خلق اهللا می دادن

خلق نیز چون حلوای تنترانی الطائالت و مزخرف گوئی ھای حضرات 
چاره ! علما را می بلعید و بھ بردگی و عبد و عبید بودنش افتخار می کرد

ملت ھای بیکار و بدون مشغلھ، اگر در مساجد و تکایا و حسینھ ! ھم نداشت
ھا حضور نیابند و ضمن وقت گذرانی چای و قھوه ی مفت و مجانی و 

نیز میل نکنند، چھ خاکی بھ سرشان یانا پنجھ ای حلوا و دانھ ای خرمای اح
  بریزند؟

نمی دانم در کجا خواندم یا شنیدم کھ پس از پیروزی انقالب اکتبر در 
روسیھ و تشکیل دولت اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی، عده ای از 

ای کارگران انقالبیون آن روز از والدیمیر ایلیچ لنین رھبر انقالب و پیشو
جھان خواستند تا در رابطھ با مسئلھ حجاب در جمھوری ھای مسلمان نشین 

لنین خندید و بھ رفقایش . آسیای میانھ چاره ای بیندیشد و بیانھ ای صاد نماید
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او بھ آنان توصیھ ! توصیھ کرد کھ اصال و ابدا بھ چنین مسائلی نیندیشند
اد تشنج در بین مسلمانان بھ کرد تا بجای میارزه با سنت ھای مردم و ایج

نیروی در این راه رشد و توسعھ ی صنایع در آن جمھوریھا ھمت گمارند و 
زیرا لنین معتقد بود کھ ایجاد اشتغال و بکار گرفتن . بیشتری صرف کنند

زنان در کارھای تولید و صنعتی از ھزاران بیانیھ و اعالمیھ تحریک کننده 
. تی حجاب را از سر زنان بر می دارد و بھ راحموثرتر و کار ساز ترست

بدون آنکھ احساسات مذھبی مردم را جریحھ دار و مالھای زالو صفت و 
. جھل پرور را تحریک و بھ دشمنی با دولت تازه پای سوسیالیستی وادارد

معضلی کھ در سی سال گذشتھ فکر و ذکر مبارزین و نیروھای مردمی 
رژی غیر قابل تصوری را بھ سرزمین ما را بھ خود مشغول داشتھ و ان

مسئلھ ی خرافات و اوھام پراکنی شیخ نیز چیزی در ردیف . ھدر داده است
تا زمانی کھ فکری اساسی صورت . حجاب و ازدحام در مساجد و تکایاست

نگیرد و معضالت پایھ ای و اساسی جامعھ حل نگردد ھمین آش است و 
  !ھمین کاسھ

با انگشت . فکارم را پاره نمودصدای خاموش شدن کتری برقی رشتھ ی ا
دستم را بسوی شیشھ . ھای شست و سبابھ ی دست راست چشمانم را مالیدم

پیرزن . کلید در سوراخ قفل در ورودی خانھ چرخید. ی نسکافھ دراز کردم
  !از گردش یا دید و باز دید روزانھ بر می گشت

 نھ؟ کیف سالم و علیکی کردم و از او پرسیدم کھ آیا قھوه میل دارد یا
  :کوچک دستی اش را روی میز انداخت و لبخند زنان گفت

   نیکی و پرسش؟-
آنھا را روی میز گذاشتم و خودم را . با دو فنجان قھوه بھ طرف میز رفتم

  :پیرزن زیر چشمی نگاھم کرد و پرسید. روی صندلی ولو کردم
   نھار خورده ای؟-

  :با تکان دادن سر جواب مثبت دادم و گفتم
تا این وقت روز کھ نمی شود گرسنھ ماند و در . ما سپاسگزارم از ش-

  .گوشھ و کنار پارک راه رفت
 از این راه رفتن ھا، نتیجھ ای ھم گرفتھ ای یا نھ؟ امیدوارم مالقات و -

  !گفتگو با ھموطنت مفید و مثمر ثمر واقع شده باشد
  :شانھ ھایم را باال انداختم و در جواب گفتم

حقیقتش را بخواھید، پیش ! عمر بھ ھدر دادن بد نیست برای وقت کشی و -
  .از آمدن شما داشتم بھ ھمین موضوع فکر می کردم
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 کدام موضوع؟ پیرامون چھ مسائلی صحبت می کنید؟ چیز تازه و بھ درد -
  بخوری در گفتھ ھای دوستت وجود دارد؟

ھمھ ی ماوقع را بھ جز معرفی پیرمرد کھ خود را ترس ازلی و ابدی 
  :ی می کند و غیره برایش تعریف کردم و در پایان گفتممعرف

رنسانسی از نوع .  دوستم معتقد است کھ شرق نیازمند یک رنسانس است-
  .تعییر و تحوالت اروپا

  :پیرزن لبخندی زد و گفت
رنسانس اروپا مولود یک دوره ی خاص .  من کھ نباید بھ تو بگویم-

! بھ نظام سرمایھ داری و صنعتیدوران گذر از نظام فئودالی ! تاریخی بود
قرنھا از آن تاریخ گذشتھ و سرمایھ داری بھ ھمبستگی و اتحاد بین المللی 

بھ نحوی کھ در دور افتاده ترین روستاھا و قریھ ھای . دست یافتھ است
چھ رنسانسی باید . روی زمین نیز نفوذ و تاثیرش را می توان احساس نمود

  در شرق صورت پذیرد؟
نسانس دینی و مبارزه ی بی امان با جھل و اوھام مالھای  منظورش ر-

  .مذھبی و واسطھ ھای دروغین پروردگار است
  :پیرزن خنده ی جانانھ ای کرد و گفت

 کھ چھ بشود؟ مگر مارتین لوتر علیھ کلیسای واتیکان نشورید و در قلب -
اروپا دست بھ رنسانس مذھبی نزد؟ نتیجھ اش چھ شد؟ قدرت سرمایھ خیلی 

و بھ خدمت پیروان سرکش و حق طلبش را رام احت و بدون دغدغھ ر
بھ صورتی کھ امروزه تفاوتی بین طرفداران ! منافع خودش در آورد

کلیسای واتیکان و ھواداران لوتر در راه حفظ منافع سرمایھ داری مشاھده 
ارباب کلیسا و واسطھ ھای خداوند خیلی سریع و بدون مقاومت ! نمی کنی

داوند زور و  زر تسلیم می شوند و بھ جیره خواران آن مبدل در برابر خ
تنھا آگاھی توده ای و حرکت ھای مردمیست کھ بھ راحتی و ! می گردند

بدون دغدغھ ی خاطر تسلیم نمی شوند و بھ سرعت بھ فساد کشیده نمی 
شرق . اگر منظور تو یا رفیقت چنین رنسانسی  است، منھم موافقم! شوند

.  اسارت و وابستگیش بھ غرب را بھ نوعی پاره نمایدمی بایست زنجیر
زیرا شناخت و آشنائی با مردم، فرھنگ، سنتھای . چطوری؟ نمی دانم

کار کردن با ھمین اندازه می دانم کھ  .مذھبی و قومی آن سرزمین ھا ندارم
مردمی کھ در سالھای پایانی قرن بیستم، عکس یک مال را ھر چقدر ھم 

 باشد، بر روی سطح کره ی ماه می بینند یا از مورد احترام و تقدس
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مردگان انتظار معجزه و این چیزھا را دارند، خیلی راحت و آسوده بھ نظر 
  !نمی رسد

  :قلپی قھوه نوشید و در ادامھ گفت
 آشنائی با تو باعث گردید تا نسبت بھ مردم شرق بویژه ایرانیان عالقھ ی -

در بین کسانی کھ . دیک شومبیشتر نشان بدھم و سعی کنم بھ آنھا نز
آنھا بھ . روزھای یکشنبھ بھ کلیسای می آیند، چند زن ایرانی وجود دارد

مسیحیت گرویده اند در حالیکھ کوچکترین شناختی در باره ی اسالم و 
ظاھرا ! در رابطھ با مسائل سیاسی نیز کامال بی خبرند. مذھب شیعھ ندارند

 مقنعھ و مانتو بر سر و تن زنان چرا رژیم بھ اجبار! مخالف حجاب ھستند
یعنی کوچکترین ! در حالیکھ بعضی شان کامال دروغ می گویند! کرده است

بھ این دلیل کھ . مخالفتی با حجاب اجباری و دیگر کارھای رژیم ندارند
سالی یک بار بھ ایران می روند و یکی دوماه را در آن کشور سپری می 

 دھد چھار زن بگیرند در حالیکھ زنان چرا اسالم بھ مردھا اجازه می! کنند
از این حقوق بی بھره اند؟ می بینی؟ توھین بھ مقام شامخ زن و وجود 

، کسی مخالف سیستم برده داری، چند ھمسری! شریف انسانیت
 و غیره آنھم در دوران مردساالری، پدر ساالری، نیمھ انسان بودن زن

ران مسائل جنسی و بلکھ نگ! تکنولوژی نیستشکوفائی علم و صنعت و 
شاید ھم گوینده چنین قصد و نیتی ! سکس و بی بند و باری خودشان ھستند

اگر بر اساس گفتھ ! اما طرز تفکر وحشتناک و فاجعھ بار است. نداشتھ باشد
اگر رژیم جمھوری اسالمی یا رژیم ھای این افراد بھ قضاوت بنشینیم، 

د محترم و قابل تحمل خون آشام دیگری حق چھار شوھری را بھ زنان بدھ
باور ! یا نمونھ ی دیگری کھ ھمین یکشنبھ ی گذشتھ با آن آشنا شدم! است

. موھای بدنم سیخ شدند و برای یک لحظھ از خودم بدم آمد! کن چندشم شد
در رابطھ با میزان تالق و افزایش روز افزون آن در بین خارجی ھا و 

انمھا عنوان کردند کھ در چند نفر از خ. بویژه ایرانیان صحبت می کردیم
اما در اروپا بھ علت . ایران، زنان از نظر اقتصادی وابستھ بھ مردان ھستند

کمک ھائی کھ از سازمانھای تأمین اجتماعی دریافت می کنند، از این 
وابستگی می رھند و در اولین فرصت بھ چاره اندیشی می پردازند و تالق 

ل مالی؟ کدام رھیدن از وابستگی؟ با کدام استقال! فاجعھ بار است! می گیرند
کمک ناچیز سازمان تأمین اجتماعی کھ متعلق بھ معلولین و افراد بی 

انسانیت، عشقف محبت، صمیمیت ھا ! عالوه بر آنبضاعت جامعھ است؟ 
یعنی در کشوری مثل ایران، در سد ! و دیگر نشانھ ھای بشری چھ می شود
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 بیسواد، صرفا بھ دلیل شرایط بد باالئی از زنان، اعم از تحصیل کرده و
مالی یا موقعیت برتر شوھر تن بھ ازدواج می دھند؟ پایھ ھای اولیھ ی 
زندگیشان را بر سنگ بنای دروغ و نیرنگ می گذارند؟ بھ وضعیت مالی 
و موقعیت اجتماعی مرد نگاه می کنند و بھ دروغ می گویند کھ دوستش 

؟ یک خانواده شش نفره را نیست! دارند و عاشق ھستند؟ وحشتناک است
نفر ششم ! پنج نفرشان تا کنون تالق گرفتھ اند! شش تا خواھر! می شناسم

توافق اخالقی ! نیز در شرف تالق گرفتن و جدا شدن از شوھرش است
آنھم کی؟ پس از گذشت بیست ! نمی توانیم ھمدیگر را درک کنیم. نداریم
قالل مالی دست یافتھ کھ چی؟ خانم بھ است! سی سال زندگی مشترک! سال
ماھیانھ مبلغی ! سازمان تأمین اجتماعی کرایھ خانھ اش را می دھد! است

از ! نیز برای مخارج اولیھ و زندگی بخور و نمیر در اختیارش می گذارد
دنبال مردانی از بھ ! از شکم خودشان می گیرند! حق بچھ ھایشان می زنند

 را در ایران، یعنی ھمان قماش خودشان موس موس می کنند و تعطیالتشان
نامش را ھم می گذارند لذت بردن ! جھنمی کھ از آن گریختھ اند می گذرانند

حاال می ! از زندگی و برخورداری از آزادی ھای جھان سرمایھ داری
از تو و امثال تو چکاری ساختھ است؟ با این مردم چھ می توانید ! پرسم

 !و دختران روس ھمھ فاحشھ اندزنان ! بکنید؟ اروپائی ھا بی بند و بارند
اما وارثان یکی از کھن ترین فرھنگ و تمدن ! دیگران چنینند و چنانند

جھان، با چندر غاز کمک سازمان تامین اجتماعی بھ استقالل مالی می 
جھنم دیروز را بھشت امروز می خوانند و چنان با کلھ در منجالب ! رسند

اسمش را نیز می گذارند بر ! نفساد و تباھی فرو می روند کھ بیا و ببی
چھ جنایت ھا و ! بیچاره و سیھ روی آزادی! خورداری و دفاع از آزادی

     !تبھکاریھا کھ بھ نامش نکرده و نمی کنند
. عرقی سرد بر پیشانی و پشتم نشستھ بود. بھ چشمان پیرزن زل زده بودم

 نیز از زبان قبال. ندگرچھ این سخنان و انتقادھای کوبنده برایم تازگی نداشت
. افغانھا، روسھا، لھستانی ھا، آلمانی ھا و غیره مشابھشان را شنیده بودم

ین رذالتھای خود قربانی چنراستی چھ کاری از دست من ساختھ بود؟ 
تا ھمین لحظھ و ماھھا و سالھای بعد  و زھرش را حیوان صفتانھ ای بودم

 و ھمسرم بین من. می کردمکرده و در درون تک تک سلولھایم حس 
او را . صادقانھ او را دوست داشتم. عشقی افالتونی و مقدس وجود داشت

من ی با تک سرفھ . او ھم ظاھرا دارای چنین احساسی بود. می پرستیدم
بدون حضور من دست بھ غذا . شبھا چشم بھ راھم می ماند. دیوانھ می شد
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فتادم، ورق اما بھ مجردی کھ بھ زندان ا! نمی زد و اشتھا و رغبتی نداشت
وقتی در دادسرای انقالب بھ وی ! برگشت و بازی صورت دیگری پیدا کرد

بھ یک ی عشق و دوستی گخبر دادند کھ بھ زودی اعدام خواھم شد، نشئھ 
از سرش پرید و بھ فکر نجات قبل از موعد باره و مثل رگبار بھاری 

داشت، ابدا اگر زنی عامی و بیسواد بود یا از گذشتھ ام خبر ن .خودش افتاد
بھ خاطر سابقھ ی سیاسی و زندانی اما او کسی بود کھ ! ناراحت نمی شدم

حتی زمانی کھ او را از ! شدنم در گذشتھ عاشق و کشتھ مرده ام شده بود
این عشق و ازدواج بر حذر داشتم، ناراحت شد و اعالم کرد کھ کولھ پشتی 

بلکھ از قلل  » سییرا ماسترا« بھ پشت و تفنگ بھ دست نھ از قلھ ھای 
البرز و سھند و سبالن و الوند و دنا پا بھ پای من پائین خواھد آمد و 

در پوست ! بعد از مدتھا اجازه مالقات گرفت! رستخیز بھ پا خواھد کرد
خونریزی کلیھ ھا را از یاد برده . احساس درد نمی کردم! خودم نمی گنجیدم

ھمسرم بھ ھمراه  ».نداردمھمان نخورد آنچھ بھ ره پ« ! اما افسوس. بودم
 را روشن  ماناز من می خواست تا تکلیف خانھ مسکونیمادرش آمده و 

تفو بر تو ای چرخ « . کنم و سندش را بھ نام وی یا برادرش انتقال دھم
ماھھا . آنھم با این بھانھ کھ مالخور نشود و مصادره نگردد» .گردون تفو

ده ی شالق را بر پشت و ھزاران بار ضربھ ھای کشن. زیر اعدام ماندم
سھ بار اعدام . در سلولھای انفرادی فوتبال شدم. گرده ھایم حس کردم

اما ھیچکدام درد آورتر و کشنده تر از لحظھ ای نبود کھ . ساختگی شدم
کرد و از قربانی دم مرگ و ایستاده زیر  سند خانھ را ھمسرم تقاضای انتقال

 سالھا بعد آرزویش را بر .کندچوبھ ی دار می خواست تا تکلیفش را روشن 
دوست نداشتم . آوردم و پول حاصلھ از فروش خانھ را در اختیارش گذاشتم

انسانی کھ روزگاری معبود و قبلھ گاه من و عشق پاکم بوده، آرزو بھ دل 
از  !بماند و حسرت چیزی را بخورد کھ برای من پشیزی ارزش نداشت

  .نبھاتری را از دست داده بودمچیزھای بزرگتر و گراآغاز جوانی تا کنون 
پیرزن بر . آھی سرد از جگر کشیدم و بھ نقطھ ی نامعلومی خیره شدم

چرا؟ . پلک بر ھم نمی زد و آرام آرام نفس می کشید. چھره ام زل زده بود
   .شاید از روی غریزه موقعیت مرا درک کرده بود! نمی دانم

  :نی را شکستباالخره پیر زن طاقت نیاورد و سکوت ممتد و طوال
انسان .  خاصی نداشتمھایم ناراحتت کردم اما قصد و نیتمی دانم با حرف -

برای آنھائی کھ در زندانھا بسر می برند و برای ! برای تو! دلش می سوزد
آنھائی کھ اعدام شدند و خانواده ھایشان را برای ھمیشھ دغدار و ماتم زده 
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یا بصورت بازیچھ ھمھ چیز را کھ نمی شود سرسری گرفت ! نمودند
مخصوصا ارزش ھای زندگی و ھر آنچھ را کھ خط فاصلی . نگاھش کرد

اگر قرار باشد ضد ارزشھا بھ ارزش . بین ما و دیگر حیوانات می کشد
مبدل شوند و ھر پدیده و عنصر مخربی بھ صورت تقدس در آید کھ نمی 

مسر اگر قرار است علیھ قوانین اسالم و شیوه چھار ھ! شود زندگی کرد
نھ اینکھ . گزینی مبارزه کرد، باید راھکارھای انسانی و سازنده اش را یافت
یا اکنون ! با این عنوان کھ چرا ما زنان حق نداریم، بھ آن مشروعیت بخشید

کھ بھ اصطالح استقالل مالی پیدا کرده ایم، تقدس خلنواده را بھ ھم ریخت و 
مھ حیوانات بلکھ محدودی از  و زندگی حیوانی، آنھم نھ ھبھ بی بند و باری 
خود من در سال پایانی دانشگاه مرد زندگیم را انتخاب . آنان روی آورد

بھ . تا عمر نیز بھ وی وفادار ماندم! با عشق و عالقھ ی فراوان. کردم
. از او تاثیر گرفتم و متقابال بر وی تاثیر گذاشتم. اعتقاداتش احترام گذاشتم

وقعیت اجتماعی و سطح سواد در مرحلھ ی در حالیکھ از نظر جایگاه و م
یک عمر با خوشی . نتیجھ ی بدی ھم نگرفتم. پائین تری از من قرار داشت

و شادمانی در کنار ھم زندگی کردیم و بھ تربیت و پرورش فرزندمان ھمت 
فرزندی کھ امروز بھ درد و حرمان عده زیادی از مردمان این . گماشتیم

برای من افتخار چنین فرزندی  . دد می رساندممیرسد و بھ آنان کره خاکی 
اروپائی کھ من در آن بھ دنیا آمده ام، رشد کرده ام و دارم ! می آفریند

چرا ! معایبی دارد و محاسنی! زندگی می کنم، یک جامعھ ایده آل نیست
محاسنش را نمی گیرید؟ چرا از بدو ورود ذره بین بدست بھ دنبال بدی ھا 

را بھ باتالق متعفن و  در آنھا غرق می شوید؟ چی گردید وو مفاسدش م
چرکین دنیای سرمایھ داری سقوط می کنید؟ باتالقی کھ بوی گندش شامھ ی 

  !کنجھ شان می دھد؟ ھمیند اروپائیان را نیز می آزارد و شخو
  :لبخندی زدم و با صدائی آرام گفتم. چشمم را از آن نقطھ نامعلوم گرفتم

متاسفانھ وضعیتی است کھ ! و منطقی است حرفھای شما کامال درست -
فضای موجود در بین ایرانیان مقیم . پیش آمده و کاریش نمی شود کرد

. خارج بھ نحو وحشتناک و غیر قابل تصوری مسموم و کشنده شده است
جمھوری مالیان نیز بیکار ننشستھ و تا این لحظھ از این محیط و آب گل 

داشتھ، شاه ماھی ھای گنده و جانانھ ای آلودی کھ در ایجاد آن نقشی بھ سزا 
اگر اوضاع بھ ھمین منوال پیش برود، باید شاھد مخفی ! صید نموده است

چرا . شدن و فعالیت ھای زیر زمینی محدود مخالفین رژیم در اروپا باشیم
کھ تازه مسلمانھا و ھواداران  مقیم اروپای رژیم بھ مراتب خطرناکتر و 
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درست در ! ی داخل کشور و پاسداران رژیمندفاالنژتر از حزب الھی ھا
زمانی کھ فشار زندگی، بد عھدی مسئولین و بر باد رفتن آمال و آرزوھای 
پاسداران و بسیجیان جان بر کف، میرود تا عرق تعصب و دگم اندیشیشان 
را خشک کند، بدن تازه بھ دوران رسیده ھا و توابین ناکرده گنھ دارد عرق 

  !ھ شان بھ جوش می آیدمی کند و غیرت نداشت
  :پیرزن آھی کشید و گفت

در حالیکھ نسبت ھم بھ آینده نیز خوش .  من دارای چنین تصوری نیستم-
باید منتظر ماند و دید کھ منافع اتحادیھ اروپا و در رأس ھمھ ی . بین نیستم

کشورھای عضو، آلمان و انگلیس تا کجا دست نخورده و محفوظ می ماند 
کی و تا کجا دست و دل بازی نشان می دھد و در راستای و رژیم ایران تا 

چون حفظ منافع قدرتھای ! حفظ منافع حیاتی این کشورھا گام بر می دارد
بزرگ رابطھ ی تنگاتنگ و جدائی ناپذیری با فعالیت ھای جناحھای در گیر 

 ضمن اینکھ باید کلیھ حرکتھای ریز و درشت !در محدوده ی اروپا دارد
 امریکا را نیز در رابطھ با ایجاد خاور میانھ ی بزرگ و نقشی ایاالت متحده

اما از ! کھ بھ عھده ی دولت ایران گذاشتھ شده است از نظر دور نداشت
ھمھ مھمتر ایفای نقشی است کھ تاریخ بھ عھده ی خود ایرانیان گذاشتھ 

آنان ھستند کھ می بایست سرنوشت خود را رقم بزنند و در باره آینده . است
کھ آنھم با مشاھده ی اوضاع و احوال ! خود و کشورشان تصمیم بگیرندی 

کنونی و دقت در زندگی ایرانیان مھاجر امیدوار کننده و روشن بھ نظر نمی 
  .رسد

بیچاره خبر نداشت کھ اگر گوشھ . با دقت بھ حرفھای پیرزن گوش می دادم
ئی ای از اظھاراتش بگوش نوادگان کورش و داریوش می رسید، چھ بال

بویژه علیا مخدره ھای محترمی کھ خود را ھمپایھ ! بروزگارش می آوردند
و بعضا برتر و فھمیده تر از انگشت شمار زنان فرھیختھ و با سواد 
کشورمان می دانستند و در الطائالت گوئی گوی سبقت را از ھر آخوند و 

و بر شانھ ھایم را تکان دادم . لبخندی زدم. پیشنماز و مالئی می ربودند
  :پیرزن دستی بھ موھایش کشید و گفت. روی صندلی کمی جابجا شدم

 خانمھای ایرانی کھ بھ وطن می روند و بر می گردند، سعی وافری بھ -
خرج می دھند تا ھمھ ی زنان مقیم ایران را فاحشھ و ھر جائی و تن فروش 

چرا؟ تا دامن خود را نجات دھند و پرده ساتری بر ! معرفی نمایند
بھ منجالب فساد سقوط کرده اند و کھ بیشترشان چون ! انشان بکشندگناھ

تحت نام فمینیسم کھ تنھا نامش را طوطی وار آموختھ اند دست بھ ھر کاری 
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در حالیکھ ھمین اندیشھ و اندیشھ ھای دیگر، حتی آنان کھ دست ! می زنند
و پخت دنیای سرمایھ داری و با ھدف گمراه نمودن زنان و دختران ساختھ 
در . پرداختھ شده اند، دارای چھارچوب و قوانین خاص خودشان ھستند

اروپائی کھ من می شناسم، در کنار سنت ھای فرھنگی جامعھ کھ دارای 
طرفداران بسیاری نیز ھست، لزب، لزب است و ھمجنسگرا یا ھمجنس 

در حالیکھ دیگران تمام این مرزھا را ! باز، ھمجنسگرا و ھم جنس باز
مثال برای من اروپائی قابل تصور نیست کھ !  ھم ریختھ اندمخدوش و در

یک زن شرقی در آن واحد، دارای دوست پسر باشد، ھمجنسگرا ھم باشد و 
داشتھ قرار با گروھی از مردان ھمجنس باز نیز رابطھ نزدیک و تنگاتنگ 

بدون آنکھ معنی و مفھوم ! تازه دم از فمینیست بودن ھم بزند! باشد
یا بتواند تفاوتی بین سوسیال فمینیست با آنارکوفمینیسم و ! داندفمینیست را ب

را در عجیب و غریب و آش شلھ قلمکاری ی چنین پدیده ! غیره قائل شود
ھیچ یک از کشورھای اروپائی و در بین ھیچ گروھی نمی توانید مشاھده 

! درست مثل دین و مذھب و آئینشان. از ھمھ بدتر ایرانی ھا ھستند ! بکنید
اما بھ مجردی !  آتشھ اند و صلیب بھ گردنخارج از کشور مسیحی دور د

کھ بھ مقصد ایران سوار یکی سرویس ھای ھوائی جمھوری اسالمی 
میشوند، در مقنعھ و مانتو فرو می روند، اهللا بھ گردن می آویزند و فریاد 

اگر در سیاست ! اهللا اکبر و بقول خودشان صلوات بر محمد سر می دھند
  !ن باشند کھ واویالستھم چنی

  :حرف پیرزن زن را قطع نمودم و لبخند زنان گفتم
بیشتر کسانی !  متاسفانھ اگر چنین نبود کھ حال و روزگار بھتری داشتیم-

کھ بھ ایران رفت و آمد می کنند یا بھ دفاع از جمھوری اسالمی می 
چھ بسا پردازند، ھمانھائی ھستند کھ روزگاری از ستم مالیان گریختھ اند و 

 می روند تا بھ سردمداران رژیم ،آنھا ! کھ عزیزی را نیز از دست داده اند
دستتان درد نکند « : بگوینددد منش پاسداران و شکنجھ گران و آدمکشان 

آشوب طلب کھ آنان را کشتید و جامعھ ی اسالمی را از فتنھ ی عده ای 
  !».بیدین نجات بخشیدید

گر زنی در ایران یا ھر کشور جھان  من بھ عنوان یک زن می گویم، ا-
سومی دیگری تن بھ خود فروشی و روسپیگری می دھد، در نتیجھ سیاست 

ریشھ در فقر !  بر آن کشور استمبیرحمانھ و غارتگرانھ ی دولت حاک
اما تو چی؟ تو کھ بھ ! جامعھ و بالی نازل شده بر آن کشور و مردم دارد

ن اجتماعی یا ھر نھاد دیگری قول خودت از طریق کمک ھای سازمان تامی
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احساس می نمائی چرا؟ آزاد بھ استقالل مالی دست یافتھ و خودت را کامال 
چرا تن بھ ھر کثافت کاری می دھی و ارزش زن بودنت را پایمال می 
نمائی؟ چرا طاقت نمی آوری کھ شبی تنھائی و سرمای بستر را تحمل کنی؟ 

 از فرصت بدست آمده چرا بھ ضد ارزش ھای غرب چسبیده ای؟ چرا
استفاده نمی کنی و از ارزش ھای این جوامع بھره نمی بری؟ تو کھ بنا بھ 
گفتھ و ادعای خودت، در ایران اجازه ی کتاب خواندن و کار کردن و 
تحصیل را نداشتی، چرا اکنون کھ بھ استقالل مالی و آزادی دست یافتھ ای، 

چرا بھ ھمین می نمائی؟ از موقعیت بھره نمی بری و جبران گذشتھ را ن
دلخوشی کھ کمک ماھیانھ را بگیری و زندگی انگلی و پارازیتی خودت را 

عیبی عظیم کھ استبداد، ! بھ نظر من، یک جای کار عیب داردادامھ بدھی؟ 
دیکتاتوری، فقر، فحشاء و غیره از جملھ انسان درجھ دوم بودن زن  را 

ھ می دارد و استبداد  گرم نگبازار اوھام و خرافات را! استمرار می بخشد
شوھرت در ایران چکاره «  از یارو می پرسم، !دانھ می کندمذھبی را جاو

 اکنون «.»!کار و در آمد خوبی داشت! مھندس«  : جواب می دھد.»بود؟
 .»!بیکار«  .»خودت چکار می کنی؟«  .»!بیکار است«  .»چکار می کند؟

! حقیقتش را بخواھید نھ « :با خنده جواب می دھد. »سرگرمی داری؟« 
نھار و شام من و بچھ ! غذا می پزد! ظرف می شوید! شوھرم خرید می کند

بنا بر این کاری نمی ماند کھ انجام . بھ مھمانھا می رسد! ھا را می دھد
با تحصیل یا کار کردن شما «  :پرسم می .»!بدھم یا خودم را سرگرم نمایم

مشغول خدا می خواھد کھ من از ! نھ« :  جواب می دھد.»مخالف است؟
برای اینکھ در آوارگی من و بچھ ھا خودش را ! تحصیل شوم یا کاری بکنم

ھمیشھ عنوان می کند کھ زندگی سیاسی من باعث دربدری ! مقصر می داند
پس چرا می خواھی از چنین شوھری «  :پرسم می .»!و آوارگی شما شد

حقیقتش را «  :ھد چشمی نازک می کند و جواب می د پشت.»جدا شوی؟
فورا برای من  .»!دیگر نمی توانم تحمل کنم! بخواھی حوصلھ اش را ندارم
از تحمل کنی؟ چیزی را نمی توانی چھ «  :این سئوال مطرح می شود کھ

 نا گفتھ پیداست و نیازی بھ گفتن یا حالجی .»چھ چیزی خستھ شده ای؟
پیتزای مانده و د، با وجود استقالل مالی و آزادی ھای موجو! کردن ندارد

 !ھمین! نداردرا بھ دندان کشیدن و خوردن  نان بیات ارزش
  :سرم را بھ نشانھ ی تاسف تکان دادم و در جئاب پیرزن گفتم

ر فضائی چون دایرانیان سعی کردیم تا ما  متاسفانھ در بیشتر موارد، -
یعنی نصیحت عھد عتیقی مادر و عمو و خالھ و . یمفضای ایران زندگی کن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠٢

مھ و سنت ھای بی ارزش و عقب مانده مان را در رابطھ با ھمسران و ع
 چھارچوب اما با با آن! فرزندانمان و حتی خورد و خوراکمان بکار بستیم

داری می کرد و اجازه نمی داد تا  نقاب ھایمان را نگاھ ھایی کھ و سنتھا 
 دور از در سالھای! ماھیت واقعی و خقیقی مان را بروز بدھیم دور انداختیم

چند سد برابر بزرگش ! خانھ، فقط اخبار فساد، فحشاء و اعتیاد را شنیدیم
با این ھدف کھ خود را تبرئھ نمائیم  و بر . کردیم و در اشاعھ اش کوشیدیم

محیط اروپا و خارج تنھا بھانھ  !کثافت کاری ھایمان پرده ساتری بیندازیم
، قارچ نزدند و روی بھ چون آنان کھ خمیر مایھ ای داشتند! ای بیش نبود

 ولی آنان کھ ذاتا فاسد بودند و در محیط ھا و خانواده !ناکجا آباد نگذاشتند
ھای درب و داغون بزرگ شده بودند، بدون پرده پوشی و مالحظھ ھمھ 
! چیزشان را بیرون ریختند و آنرا بھ حساب اروپا و محیط غرب گذاشتند

 از عزا در بیاورند و بھ پیتزای بویژه آنان کھ بقول شما، می خواستند دلی
 ھمھ ی سمھای مھلک و مسموم کننده ی مغز !مانده و نان بیات دندان نزنند

خود . ھای فاسدمان را بیرون ریختیم و فضا را بیش از حد مسموم نمودیم
تنھا گناه ! بدانسان کھ بودیم و گوھره داتی مان اقتضا می کردرا نشان دادیم 

 ھایمان را گرفت، بدون آنکھ مقعنھ یا چادری بر اروپا این بود کھ نقاب
!  اصال بھ فکر آینده ی وطن و فرزندانمان نبودیم!روی چھره مان بیندازد

بھ این دل خوش کردیم کھ بچھ ھایمان اروپائی شده و قصد برگشت بھ میھن 
  !را ندارند

  :پیرزن پوزخندی زد و گفت
خبر دارد؟ آنھم در کسی از فردا چھ !  حسابی کامال غلط و رویایی-

شما و بچھ ھایتان تا زمانی اروپایی ھستید و ! وضعیت و شرایط فعلی جھان
عالوه ! در امنیت و رفاه زندگی می کنید کھ منافع دولتھای غربی ایجاب کند

بر آن نیروھای مترقی، صلح دوست و طرفدار حقوق بشر توانایی 
راسیست، فاشیست ھا رویارویی و مقابلھ با خطر راست و بھ قدرت رسیدن 

آنھم بھ شرطی کھ شما بخواھید و ! و دیگر نیروھای افراطی را داشتھ باشند
وقتی خودتان ھویت پناھندگیتان را لجن مال ! چوب الی چرخشان نگذارید

می کنید و بھ مجرد گرفتن حق اقامت و پاسپورت راھی سفارتخانھ ی 
یت پناھندگی روز کشورتان می شوید، از دیگران چھ توقعی دارید؟ وضع

تا آنجا کھ من خبر دارم، ! از این ھم بدتر خواھد شد! بھ روز بدتر می شود
از ھم اکنون بعضی از کشورھای اروپایی در صدد آنند تا ھمھ مصوبات 
! بین المللی و کنوانسیون ژنو در مورد پناھندگی را ملغی اعالم نمایند
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سالھ ی بشر و خونبھای قوانین و مصوباتی کھ نتیجھ ی مبارزات ھزاران 
بویژه آنانی کھ در دو جنگ بین ! میلیونھا انسان شریف و آزادیخواه است

الملل اول و دوم جان باختند و جان شیرینشان را در مقدم آزادی و 
  !   سرافرازی بشریت گذاشتند

  :آھی کشیدم و گفتم
فضای مسموم و آلوده ی غربت باعث گردیده تا ھر کس ادعایی بکند و  -

در این محیط نفرت انگیز و کشنده، البتھ . مشتی دروغ بھ ناف دیگران ببندد
چون ھمھ در پی ! کھ دروغھا خریدار دارند و دروغ گویان محترم و عزیز

این دروغھا و ! بدنامی و رسوایی دیگرانند نھ در پی اصالح و بھروزی
در اتھامات زمانی پر آب و تمرتر میشوند کھ دروغ گوینده ریگی بزرگ 

کفش داشتھ باشد و متھم بر عقاید خود پای بفشرد و کماکان در خالف جھت 
در این فضای مسموم بھ یمن تالشھای رژیم جھل و جنایت  !آب شنا نماید

جمھوری اسالمی و گدا صفتی و خود فروشی اکثر مھاجرین کھ با دروغ 
ن پشتوانھ ی سیاسی کاذبی برای خود تراشیده اند، واژه ھایی چون آرما

خواھی، شرافت، انسانیت، زندگی سالم، بھ مردم و وطن اندیشیدن و غیره 
 تنھا مسئلھ .نھ تنھا حرف مفت، بلکھ نوعی ننگ و تحقیر بھ حساب می آید

عوامل سر سپرده ! ی کشورھای اروپایی و فشار آنان بر پناھندگان نیست
توجھ بھ ی رژیم کھ بھ نحو فزاینده ای فضای اروپا را پر نموده اند، با 

شناخت افراد و پیشینھ ی آنان، بطور مستقیم و غیر مستقیم  وارد عمل شده 
پر واضح است کھ بھ ! و روزگار مخالفین رژیم را تیره و سیاه می نمایند

دلیل فقر فرھنگی و طاعون بیسوادی و وجود عقده ھای ادیپی، زنان 
قیرانھ بھ بازی آنانند کھ ح! بھترین و آماده ترین نقش آفرینان حوادث اند

گرفتھ میشوند و با سئواستفاده از جو کاذب اروپا و امتیازھای ظاھری و 
آبکی دنیای سرمایھ داری، بیرحمانھ می تازند و بھ ھر جنایتی دست می 

با دقت در زندگی پاره ای از این علیا مخدره ھای تا دیروز  !زنند
جھ وحشتناک و غیر  لنینیست و مبارز و آزادیخواه، بھ این نتی–مارکسیست 

قابل تصور دست می یابی کھ آنان در انتظار یک تحول بی بند و بارانھ و 
داشتن یک خانھ ی ارزان قیمت، ! انقالبی بخاطر آزادی ھای جنسی بوده اند

مبلغی پول ماھیانھ، سفری بھ ایران و غیره فرصتی بھ دست داده تا بطور 
ض ھفتگی و ماھانھ و ساالنھ مرتب و با شیوه ھایی کامال حیوانی بھ تعوی

 بلکھ ،ی دوست پسر یا دوست دخترھای رنگارنگ بزنند و نھ تنھا نام زن
انسانیت را بھ لجن و کثافتی بیاالیند کھ علمای دین در طول تاریخ سراسر 
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 یکی از !ننگ و جنایت خود، از اجرای آن عاجز و درمانده بوده اند
از بیست و اندی سال زندگی خانمھای مدعی آزادی زنان و برابری، پس 

در روزھای روشن و « مشترک با ھمسری کھ بھ اعتراف ھمین خانم 
از ھیچ کوشش و فداکاری در راه  راحتی و » آفتابی و بدون درگیری 

آسایش زن و فرزندانش دریغ نمی ورزید،  ادعا می کرد کھ سراسر این 
 بی بند و چرا؟ چون ھمسرش با! سالھا زجر کشیده و شکنجھ دیده است

دل شیر می خواھد ! باری و ھرزه گی خواھر خانمھایش بھ تنگ آمده بود
خانم گفتھ شود کھ بیست و اندی زجر و شکنجھ، مساویست با ھمان و تا بھ 

خانم مذکور، در توجیح ! مدت خیانت و طرفداری و اشاعھ ی فساد
ھ را مدعی می شد کخواھران، فوکثافتکاری و ھرزه گی غیر قابل تصور 

تالق گرفتن کجا و ھر » !خانواده ی من سنتی نیستند تا از تالق بترسند« 
روز دوست پسری جوان در آغوش گرفتن کجا؟ رقابت تنگاتنگ و دائمی 
برای ھمخوابگی با مردانی بیشتر کجا و مسئلھ ی تالق کجا؟ تالق گرفتن و 
 جدا شدن از ھمسر چھ ربطی بھ دزدیدن دوست پسرھای ھمدیگر دارد؟ و

د؟ پس انداختن بچھ ھای نھمھ ی اینھا چھ ربطی بھ سنت و مدرنیتھ دار
حرامزاده و افزودن بر مفاسد اجتماعی چھ ارتباطی بھ سنتی بود یا مترقی 

چھ !  گیریم کھ نشانھ ی ترقی و روشنفکری خانواده ای باشدبودن دارد؟
مبل دلیل دارد کھ برای گرفتن شناسنامھ و اجازه ی سفر ھمین نشانھ و س

ترقی و مدرنیتھ دست بھ دامان کارکنان ابلھ و جنایتکار سفارت رژیم چنگ 
می اندازید و بھ انواع و اقسام خفت ھا تن می دھید؟ چرا بھ زیر چادر و 
مقعنھ و دیگر نشانھ ھای بربریت و مغایر با سنت ھای جاری مردم فرو 

 بر را زمزمھ می کنید» ان یکاد « می روید و در حالیکھ سوره ی 
 با ھر کسی ھمخوابھ ھواپیمای جمھوری سوار و رھسپار وطم می شوید؟ 

شدن و خبرچینی و جاسوسی برای رژیم و خرید و فروش مواد مخدر چھ 
یا سنتی تشریف داشتن و نداشتن سنخیتی با روشنفکر بودن و مترقی بودن 

خانواده دارد؟ باید بھ چنین موجوداتی تفھیم کرد کھ شما اصال و ابدا خانواده 
یک بار ھمین علیا مخدره، برای شوھر ! ای ندارید کھ سنتی یا مدرن باشند

کتاب خواندن شما روشنفکران، صرفا بھ خاطر اینست « :سابقش نوشتھ بود
چھ ! ، روی ھمین جملھ دقت کنید»!کھ زنان بیشتری را بھ زیر ران بکشید

 و مواد این در حالیست کھ یک تبھکار دزدچیزی دستگیرتان میشود؟ 
فروش کھ از ایران فرار کرده و در غرب پناھنده شده بود، با دو تن از 

شوھر ! خواھران ھمین خانم، آنھم برای مدتی مدید ھمبستر و ھمخوابھ بود
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کتاب خوانھای جامعھ مان را « : بیچاره اش می خندید و بھ شوخی می گفت
دوتا کتاب ) روش ھم تبھکار مواد ف( معلوم می شود کھ فالنی ! ھم شناختیم

در یک کالم، ارزشھا رنگ باختھ اند و ضد  .»!بیشتر از ما خوانده است
در حالیکھ پاسداران و اشاعھ دھندگان ضد ! ارزشھا سر بر افراشتھ اند

ارزشھا شھامت و جسارت دفاع علنی و بدون پرده از عقاید تبھکارانھ و 
و در میان گروھھا، رذیالنھ ی خود را ندارند و ھنوز مجبورند در مجامع 

 بھ ھر !بھ دروغ خود را طرفدار و مدافع بعضی از ارزشھا معرفی نمایند
م کاری ھا، خیانت ھا و یا ھر نجھت، من مطمئن ھستم کھ دود تمام این ندا
  !چھ نام بگذاریم بھ چشم خودشان خواھد رفت
  :پیرزن با عصبانیت حرفم را قطع کرد و گفت

 یعنی چھ؟ من چھ می گویم، و تو چھ  دودش بھ چشم خودشان میرود-
آنان نھ تنھا بھ سنت و ھویت چندین ھزار سالھ ی ! جواب می دھی

پناھندگی و تاریخ خونبارش پشت و پا می زنند، بلکھ بھ تمامی بشریت نیز 
میدانی چرا؟ برای اینکھ پس ! متوجھ می شوی؟ خیانت! خیانت می ورزند

دی کھ مجبور است از مرگ بگریزد، از این، ھیچ آزادیخواه و انسان دردمن
مجبور است در محل بماند و پذیرای ! مامن و جایگاه امنی پیدا نمی کند

چنین آینده ی شوم و تیره و تاری را برای بشریت رقم می ! مرگ شود
  زنند، آنوقت تو منتظری تا دودش بھ چشم خودشان برود؟

لیدم و من من کنان دستھایم را بھ ھم ما! از شرم سرم را بھ زیر انداختم
  :گفتم

   توقع دارید چھ بگویم؟ چکاری از دست من ساختھ است؟-
  :یرزن خنده ای کرد و فاتحانھ گفتپ
تعجب می کنم کھ می پرسی چکاری از دستت ساختھ !  خیلی کارھا- 

آنھا در مجامع ! با این چھره ھا صف بندی مشخص و روشن بکنید! است
بھ جبھھ ی آزادی و حقوق بشر یاری ! دایرانی و غیر ایرانی رسوا نمائی

اجازه ندھید این افراد ! از حقوق و ھویت پناھندگی خود دفاع کنید! برسانید
با نام شما و با سئواستفاده از خونبھای انسانھای شریف موفق بھ گرفتن 

  !  اقامت و لگد مال کردن ھمھ چیز و ھمھ کس بشوند
  :سرم را تکان دادم و گفتم

اما پراکندگی در بین صفوف پناھندگان، عدم ! ا شماست باز ھم حق ب-
احساس مسئولیت رھبران گروھھا و سازمانھای سیاسی، فعالیت ھای شبانھ 
روزی و روزافزون عوامل رژیم و غیره اجازه ی چنین کاری را نمی 
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بیشتر گروھھا و سازمانھای سیاسی فعال از تجمع و ازدحام ھمین ! دھد
رایشان زندگی نامھ و سابقھ ی سیاسی درست می ب! افراد بھره می برند

بدون آنکھ بھ آخر و عاقبت کار ! بھ آنان معرفی نامھ می دھند! کنند
بیشتر آنان نیز واقفند کھ این سیاھی لشکرھا تا زمانی فعالند و در ! بیندیشند

تظاھرات و گردھمایی ھا شرکت می کنند کھ موفق بھ گرفتن پاسپورت و 
بھ ! مشکل و موانع یکی دوتا نیست!  فکرش بکنید!ده انداجازه ی اقامت نش

اول باید رھبران و ! قول ما ایرانی ھا، آب از سرچشمھ گل آلود است
کھ این ھم کار ! مسئولین را متوجھ ی خطر نمود، سپس بھ سراغ بقیھ رفت

رھبران و مسئولین، بر ھمھ چیز مسلطند و بر ھمھ ! آسان و راحتی نیست
اگر چنین نبود کھ ! ای جھان آگاھی و شناخت دارنداخبار و تحول ھ

الیق، بیسواد، اوضعیت ما چنین نبود و با گذشت سالھا از پس رھبرانی ن
تبھکار و جنایت پیشھ کھ کشورمان را بھ ویرانھ و ملت را بھ روز سیاه 

یا حداقل نیرویی داشتیم تا وی را بھ عقب نشینی و ! نشانده اند بر می آمدیم
متاسفانھ فاقد ! ھ یکسری رفورم و اصالحات و غیره واداریمدست زدن ب

! در گذشتھ ھم چنین بوده است! تازگی ندارد! ھمھ چیز و ھر ایده ای ھستیم
ھر گردنھ گیر و آدمکشی کھ از راه رسیده، خودش را پدر خوانده و قیم این 
 ملت معرفی نموده است و آنقدر بر مسند اقتدار مانده کھ تخت و منبرش را

فکرش را بکنید، ھزار و ! موریانھ خورده و خود بھ خود فرو ریختھ است
چھارصد سال پیش، بھ دلیل مناسبت ھا و موقعیت ھای خاصی کھ دامنگیر 
شبھ جزیره ی عربستان و اعراب بادیھ نشین شده بود، محمد را واداشت تا 
با ھمفکری و ھمیاری افرادی چون سلمان فارسی دست بھ بدعت و نو 

 ھا و سوره ای گوناگون، متناقض و محمد توانست آیھ! ی تازه ای بزندآور
مجموعھ ای از تضادھای عریان و غیر قابل انکار را بھ نام موجودی 
خیالی و غیر قابل روئیت و دسترس بھ نام اهللا سرھم بندی و با ضرب 

حرکت ! شمشیر و غارت و کشتار بھ خورد اعراب و سپس سایر ملل بدھد
د، در محدوده ی شبھ جزیره و در رابطھ با اعراب بادیھ نشین و و کار محم

زیرا وی با ھدف ایجاد وحدت و ! صحرا گرد قابل تقدیر و ستایش است
ھمبستگی در میان عشایر و قبائل متخاصم و غیر ھمگون ساکن در شبھ 

درست ! جزیره و سروری و آقائی دادن بھ آنان دست بھ چنین کاری زد
دا توسط تموچین یا چنگیزخان مغول کپی برداری و در ھمان کاری کھ بع

با این ! سرتاسر صحرای گبی و تاتارستان بھ مرحلھ اجراء گذاشتھ شد
تفاوت کھ چنگیز ادعای پیامبری و رسالت از سوی خداوندی نادیده را 
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نداشت و بھ جای خلق کتابی آسمانی و زیر بغل گرفتن آن، بھ ھمان یاسای 
حاال چنگیزخان با ادعای پیامبری پا بھ میان  .ا نمودکوتاه و خالصھ اکتف

نبرد می گذاشت، بدون چون و چرا ملت ھای سرزمین ھای پھناوری کھ بھ 
تسخیر وی در آمدند، از جملھ کشور ما ایران، امت جان بر کف چنگیز 

ھالکوخان و ارغون شاه و سایر فرزندان و بازماندگان . خان مغول بودند
ان و پیشوایان مذھبی ما و ائمھ ی معصومین جای می وی، در شمار امام

 سیاسی ما بھ زبان مغولی بھ جای –نماز و دیگر مراسم عبادی . گرفتند
ھر سالھ عده ای از ایرانیان راھی مغولستان و دامنھ ھای ! آورده می شد

پر جالل و کوھھای اوالن باتور می شدند تا مناسک حج و طواف مقبره ی 
 و با القاب چنگیزی بھ وطن باز را بھ جای آورند خانچنگیز جبروت 
چنگیز سید علی خامنھ، چنگیز شیخ علی اکبر ھاشمی رفسنجانی یا ! گردند

چنگیز برادر سردار محسن رضائی و چنگیز دریادار علی شمخانی و 
بھ جای واژه ھای حاج آقا و حاجیھ خانم نیز از لقب ھای چنگیزخان ! غیره

علمای دینی، اندیشمندان و روشنفکران ! اده می کردندیا چنگیزه خانم  استف
تالش می ورزیدند تا صرف و نیز جامعھ مان و مروجین و مبلغین مذھبی 

انواع و اقسام کتابھای رسالھ و ! نحو زبان مغولی را بھ اوج برسانند
چپ و راست چاپ و نیز احادیث و روایات بی محتوا و ھجو و خرافی 

بھ جای استفاده از پای چپ و ! یر داده می شدبخورد ملتی دربند و اس
راست در موقع توالت رفتن نیز، فتوا می دادند کھ با کلھ یا عقب عقب 

یکی از فرزندان یا نوادگان چغنای، اکتای و از ھمھ جالب تر اینکھ، ! بروید
تولی نیز غایب می شد و در دوران مشعشع و پررونق جمھوری اسالمی 

یا یکی ری ناب مغولی بود، سر از چاه جمکران کھ آن موقع نامش جمھو
 و بھ دکان جھل و اوھام و  گرگان در می آورداز چاه قناتھای نیشابور و

  !سرکیسھ نمودن خلق رونق می بخشید
  :پیر زن با صدای بلند خندید و گفت

بشر در حالیکھ بھ پیشرفت ھای چشمگیر و !  ھمین است کھ تو می گوئی-
 علمی و صنعتی دست یافتھ اما دوران ھای غم درخشانی در زمینھ ھای

بھ قول تو، ! انگیز و گاه مضحک و خنده داری را پشت سر گذاشتھ ست
اگر موجوداتی چون آتیال، ھیتلر یا موسولینی و دیگران ادعای پیامبری می 

  کردند و دینی نو ارائھ می دادند چھ می شد؟
  :با خنده جواب دادم
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وزه در افغانستان و ایران و عراق شاھدش ھمانی می شد کھ امر!  ھیچی-
بویژه در ایران کھ ھر مال و آخوند ولگرد و روضھ خوانی، برای ! ھستیم

. خودش یک امام زمان و مھدی موعود دارد و با وی در تماس دائم است
واعظ طبسی، در پناه امام ھشتم شیعیان بھ رتبھ ی خدائی دست می یابد و 

کت را تصاحب می کند، شیخ خزعلی و نیمی از دارائی و ثروت ممل
! احمدی نژاد نیز چاه جمکران و مھدی موعود را در مقابلش علم می کنند

   !  و کارشان بھ تھدید و شاخ و شانھ کشیدن برای ھمدیگر نیز می کشد
پیر زن تبسمی . خمیازه ای کشیدم و با مشتھای گره کرده بر سینھ ام کوبیدم

  :کرد و گفت
فردا ھم روز ! بلند شو برو بخواب! کھ خیلی خستھ ای معلوم میشود -

  .می توانیم در این باره حرف بزنیم! خداست
پیش از آنکھ پشیمان شود و صحبت دیگری . از پیشنھادش خوشحال شدم

   !پیش بکشد، از جایم بر خاستم و سالنھ سالنھ از پلھ ھا باال رفتم
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با گامھای ! د پارک شدم، پیر مرد در محل ھمیشگی نشستھ بودزمانیکھ وار
با دیدن من از جایش برخاست و چند قدمی بھ . شمرده بھ طرفش رفتم

در . سالم و علیکی کردیم و دست ھای ھمدیگر را فشردیم. پیشوازم آمد
حالیکھ بھ سوی نیمکت چوبی بر می گشتیم، پیرمرد دستی بر شانھ ھایم زد 

  :یم و دوستانھ گفتو با لحنی مال
  !حرفھای من عالقمند شده ای می بینم بھ -

  :سرم را بھ طرفش بر گرداندم و با لبخند گفتم
آنھم از ! سخنانی بکر و نو!  از شما چھ پنھان، حقیقتا برایم تازگی دارند-

زبان کسی کھ ھمھ ی این داستانھا بھ دلیل ضعف و حقارت نوع بشر در 
  !داختھ شده ستمقابلھ با وی ساختھ و پر

  :خودش را بر روی آن انداخت و گفت. بھ نیمکت رسیدیم
  ! بلھ، از زبان آنکھ برادر مرگش می خوانند-
 امروز در باره ی چھ چیزی صحبت خواھی کرد؟!  خوب-
  ! در باره ھمھ چیز و ھیچ چیز-

دستی بھ . سپس آرام در کنارش نشستم. نگاھش کردم و لبخندی زدم
  :زانویش زد و گفت

   با پیر زن ھم در این مورد صحبتی کرده ای؟-
! بدبختی و نکبت و ادبار ما کھ یکی دوتا نیست!  راستش را بخواھی، نھ-

دیشب تا دیر وقت در باره زنان و ھموطنانی صحبت کردیم کھ مفھوم 
یعنی ! آزادی را در بی بند و باری و ولنگاری غرب جستجو می کنند

  !اره ی آزادی دارندبرداشت مسخره و مضحکی کھ در ب
  :پیر مرد آھی کشید و گفت

! غرق شدن در مفاسد اجتماعی!  ریشھ ی ھمھ ی بدبختی ھا ھمینجاست-
جستجوی راه فرار و در نھایت شانھ خالی کردن از ھمھ ی وظایفی کھ در 
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یعنی درست ھمان چیزی کھ دشمن ! قبال میھن، خود و آیندگانمان داریم
خیلی راحت و بدون پرداخت ھزینھ و ! ھدتبھکار و جھل اندیش می خوا

حتما شنیده !  خوب بگذریم.درگیری و سر وصدا نیز بھ آن دست می یابد
روز ھفتم و ! ای کھ روز شنبھ برای امت یھود، روز مقدس و عزیزیست

در این روز، یھودیان از ! زمان فراغت پروردگار از آفرینش جھان
یعنی » شابات شالوم « یگر افروختن آتش خودداری می ورزند و بھ یکد

، بر این ١یکی از داستانھای بی مزه و خرافی قرآن! شنبھ بخیر می گویند
امر داللت دارد کھ چون عده ای از یھودیان حرمت شنبھ را نگاه نداشتند و 

  !در این روز آتش افروختند، تبدیل بھ بوزینھ شدند
  :با تعجب پرسیدم

   تبدیل بھ بوزینھ؟-
  ! بوزینھ بلھ، تبدیل بھ-
  !یک حرکت ضد علمی و خرافی!  یعنی یک عقب گرد بزرگ تکاملی-

  :سرش را با تحسر تکان داد و در جواب گفت
تحیر و حیرت ! اما نباید باعث تعجب و حیرت تو یا دیگران بشود.  کامال-

الزمھ ی زمانیست کھ در این کتاب و دیگر کتابھای آسمانی یھ نکتھ ی 
در این کتابھا کھ در سطح نازلتری از داستھای ! دعلمی یا مترقیانھ ببینی

خرافی و عامیانھ ی کودکان قرار دارند، نھ تنھا جانوران بھ ھمدیگر تبدیل 
! می شوند، بلکھ بھ درجھ ای پائین تر و نازلتری نیز نزول می نمایند

از این روی، رتبا خط ! مجازات کننده است! جّبار است! خداوند قھار است
کھ اگر نافرمانی کنید و سر از  شد و بندگانش را می ترساندو نشان می ک

دایره بندگی و عبودیت من و پیامبرانم بپیچید، شما را بھ سوسک و مورچھ 
   !و بوزینھ تبدیل خواھم کرد

یعنی تاج سر آفرینش و رفتار اهللا با انسان در ھمھ جا و تمام لحظھ ھا 
نھ احمقابیش از اندازه ه و تحقیر کنند ،بسیار توھین آمیزاشرف مخلوقات 

در غیر این صورت ترا بھ ! خر باش و تنھا حرف مرا گوش کن! است

                                                        
محققا دانستھ اید جماعتی کھ از شما عصیان ورزیده حرمت شنبھ را نگاه نداشتند آنان  - ١

و این ). گاه قرب حق و مقام انسانیت دور از در( را مسخ کردیم و گفتیم بوزینھ شوید 
  .عقوبت مسخ را کیفر آنھا و عبرت اخالف آنھا و پند برای پرھیزگاران گردانیدیم

 ٦٥سوره بقره آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
 .٦٦و 
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درست ھمانند ! بوزینھ ای خوار و خفیف و خاموش مبدل خواھم کرد
مادری کھ کودک نافرمان و حرف نشویش را از لولو خور خوره یا سایر 

 ھستی بخش جھان در حالیکھ اهللا، یعنی قادر متعال و! جانوران می ترساند
نھ با کودکان و سفیھ ھان بلکھ با انسانھای خردمند، فرھیختھ و اندیشھ ورز 

دیدھای ھو متاسفانھ می بینیم و می خوانیم کھ با چنین ت!  سر و کار دارد
مضحک و مسخره ای جلو می آید و از آنھا می خواھد تا وی را عبادت و 

  !سجده کنند
  :تمسرم را تکان دادم و با تجب گف

   چھ بگویم؟-
  :پیر مرد قاه قاه خندید و گفت

  ! فقط گوش بده!  فعال چیزی نگو-
  :دستی بھ سرم کشید و در ادمھ گفت

بنا بھ گفتھ ی  پیش از پرداختن بھ موضوع بعدی، الزمست بگویم کھ -
 و دست بردن در آن، ١ادعای مسلمانان مبنی بر تحریف شدن توراتقرآن، 

 یعنی این جماعت برای اینکھ، حقانیت مبتذل !٢ستکامال بی پایھ و اساس ا
و خرافی خود و کتاب مورد قبولشان را بھ اثبات برسانند، بر خالف نوشتھ 
ای ھمان کتاب گام بر می دارند و با یکی دیگر از کتاب ھای منتسب بھ 

آنرا تحریف شده می خوانند و دعی ! پروردگار عالم بھ ستیز بر می خیزند
ران و بزرگان قوم بنی اسرائیل با ھدف سودجوئی و خام می شوند کھ رھب

کردن ملت یھود، در این کتاب دست برده و قسمت ھائی از آنرا تغییر داده 
در حالی قرآن کمترین اشاره ی بھ این مطلب ندارد و تورات را عاری ! اند

حال نگاھی بیندازیم بھ داستان گوسالھ ی سامری . از شک و گمان می داند
                                                        

است می گوئید بگو پس شما اگر ر) بھ این مردم بی ایمان دیار مکھ ( ای رسول ما  - ١
خلق را بھتر ھدایت کند از جانب ) تورات و قرآن ( کتابی کھ از این دو کتاب آسمانی 
  .خدا بیاورید تا من از شما پیروی کنم

 القصص آیھ سوره.١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٤٩.  

ی مھربان خلق بود نازل و پیش از قرآن کتاب تورات بر موسی کھ امام و پیشوا - ٢
تب آسمانی پیشین بزبان فصیح عربی نازل شده تا کگردید و این کتاب قرآن مصدق م

بھ رحمت ایزد ( بترساند و نیکوکاران را بشارت ) از عذاب خدا ( ستمکاران عالم را 
  . دھد
 االحقاف آیھ سوره.١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
١٢.  
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بھ گفتھ ی تورات، امت بیرون آمده از !  و سپس قرآن١گاه توراتاز دید
مصر بھ دلیل غیبت طوالنی موسی بھ سراغ برادرش ھارون کھ نایب و 
سخنگوی وی بوده می روند و از وی می خواھند تا برایشان بتی بسازد تا 

امت ھارون نیز بھ خواست ! بھ کمک و در سایھ ی آن بھ مصر برگردند
! ھمین!  زر و زیورھای زنان و دختران، گوسالھ را می سازدتن داده و با

 می دھد و گوسالھ ٢نوبت بھ قرآن کھ میرسد، ھارون جایش را بھ سامری
 یعنی پروردگار عالمیان در فاصلھ ی کوه تور و مکھ . ٣بھ زبان می آید

رات ساختھ ھمدعی می شود کھ گوسالھ ای کھ بنی اسرائیل از طال و جوا
کدام عقل سلیم و کدام انسان !  گاو از خود در می آورده استبودند، صدای

                                                        
و چون قوم دیدند کھ موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود قوم نزد ھارون   - ١

جمعشده ویرا گفتند بر خیز و برای ما خدایان بساز کھ پیش روی ما بخرامند زیرا این 
ھارون * مرد موسی کھ ما را از زمین مصر بیرون آورد نمی دانیم او را چھ شده است

ا کھ در گوش زنان و پسران و دختران شما است بدیشان گفت گوشواره ھای طال ر
پس تمامی قوم گوشواره ھای زرین را کھ در گوشھای * بیرون کرده نزد من بیاورید

و آنھا را از دست ایشان گرفتھ آنرا با قلم * ایشان بود بیرون کرده نزد ھارون آوردند
ل این خدای تو نقش کرد و از آن گوسالھ ریختھ شده ساخت و ایشان گفتند ای اسرائی

و چون ھارون این را بدید مذبحی پیش آن * میباشد کھ ترا از زمین مصر بیرون آوردند
و بامدادان بر خاستھ * بنا کرد و ھارون ندا در داده گفت فردا عید یھوه می باشد

قربانیھای سوختنی گذرانیدند و ھدایای سالمتی آوردند و قوم برای خوردن و نوشیدن 
و خداوند بموسی گفت روانھ شده بزیر برو زیرا کھ این * لعب بر پا شدندنشستند و بجھة 

  *قوم تو کھ از زمین مصر بیرون آورده فاسد شده اند
  .آیھ ھای یک تا ھفتم, باب سی و دوم, سفر خروج, کتاب مقدس

با این ( آنگاه سامری با آن زر و زیورھا گوسالھ بساخت کھ صدائی شگفت داشت و  - ٢
گفتند خدای شما و خدای موسی ھمین گوسالھ است کھ ) مری و پیروانش شعبده ی سا

 .موسی فراموش کرده است
  .٨٨سوره طھ آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن

مجسمھ ) یعنی بعد از رفتن موسی بھ طور برای وعده ی حق ( قوم موسی بعد از او  - ٣
خواری داشت از طال و زیور ھای خود ساختھ و پرستیدند آیا گوسالھ ای کھ صدائی و 

( ندیدند کھ آن مجسمھ بیروح با آنھا سخنی نمی گوید و براھی آنھا را ھدایت نمی کند 
ستمکار ) سخت دل و ( باز پی آن گوسالھ گرفتھ و مردمی ) آری دیدند و از جھل و عناد 

 .بودند
سوره اعراف آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, مچاپ سو, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
١٤٨. 
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  ١١٣

چون ھمفرھیختھ و اندیشمندی می تواند بپذیرد کھ یک شئی مادی و جامد، 
  گاو نعره می کشیده و بانگ بر می آورده است؟

  :رد و پرسیدکپیر مرد نگاھم ! ناخود آگاه خنده ام گرفت
  !ری گفتما چیز خنده د-
داستانی بھ خاطرم آمد کھ !  نبودی شمار حرف و گفتھ م بھ خاطخنده !  نھ-

  !باعث خنده ام شد
  !م بخندیمھ پس بگو ما -
!  پس از انقالب ایران، ھمھ ی آخوندھا وارد دنیای علم و سیاست شدند-

 و تئوری ھای بکر و تازه بود کھ از طرف مسئولین نظام الھی ھانظریھ 
نظریھ ھائی چون، تامین ! مطرح و در اختیار مجریان قرار می گرفت

ز جامعھ از سوی حوزه ی علمیھ قم ظرف شش ماه، پزشکان مورد نیا
می گویند یک ! کاشتن خیار شور در شوره زارھای اطراف قم و غیره

روز، یکی از علما کھ تعدادی از شخصیت ھا نیز در محضرشان حضور 
ھای داشتند، لب بھ سخن گشود و صحبت از ماشین کالباس سازی در کشور

شنیده ام کھ در غرب، گاو « : آن عالم ربانی بھ حاضرین گفت! غرب کرد
! ».را زنده زنده بھ دستگاه می دھند و از آن طرف کالباس تحویل می گیرند

حاج « : یکی از رندان در حالیکھ بھ حاج آقا اشاره می کرد، در جواب گفت
ی رسیده ایم کھ الحمدواهللا ما در مملکتمان بھ جائ! آقا اینکھ چیزی نیست

کالباس را بھ دستگاه زور چپان می کنیم و گاو صحیح و سالم تحویل می 
  !».گیریم

  :ا تکان داد و گفترسرش . لبخندی مالیم بر لبان پیر مرد ظاھر شد
 یکی دیگر از داستانھای بچھ گانھ و خرافی قرآن، داستان یونس نامی -

قوم و قبیلھ ی یونس  !استاست کھ گویا از پیامبران و رسوالن الھی بوده 
قومش را تنھا می پیامبر خدا، امت و ! بھ قھر و عذاب الھی تھدید می شوند

 .پای بھ فرار می گذارد و می گریزدعذاب خدا ترس و وحشت گذارد و از 
بھ امر پروردگار، توسط یک ماھی بلعیده می زمانیکھ بر لب دریا می رود 

اند تا دست دعا بر می دارد و توبھ  باقی می مآنقدر در شکم ماھیو ! شود
بدین صورت کھ ماھی وی را بر لب ساحل ! سپس نجات می یابد! می کند

پروردگار بر سرش از آنجا کھ ضعیف و ناتوان بوده و ! استفراغ می کند
  !درخت کدو، میدانی؟ درخت کدو و نھ بوتھ ی کدو می رویاند

  درخت گردکان با این بلندی
  درخت خربزه اهللا کبر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١٤

  ! ١تا برای او سایھ بان و پوشش باشدبلھ، درخت کدو می رویاند  
  :دست ھایم را بھ ھم کوبیدم و آه کشان گفتم

موجودی شگفت، پیچیده و در !  واقعا جا دارد کھ بھ حال انسان گریست-
گاھی اوقات بھ صورت نخی در می آید و از ! عین حال ساده و زودباور
یکھ چند لحظھ ی بعد چون فیلی عظیم در حال! سوراخ سوزن رد می شود

در ھمھ ی زمینھ ھا ! الجثھ قد می افرازد و از دروازه ای عبور نمی کند
در باره ھمھ ی پدیده ھا بھ کنکاش و تفکر می ! دست بھ موشکافی می زند

اما ھمینکھ پای دین و مسائل مذھبی بھ میان می آید، چون کودکی ! پردازد
بھ مضحک ترین !  اوھام و خرافات می شودخردسال و بازیگوش دلبستھ ی

! ھر چیزی را نجویده قورت می دھد! شیفتھ می شود! قصھ ھا دل می بندد
و تا بدانجا پیش می رود کھ در راه ھمھ ی این افسانھ ھای بچھ گانھ دست 

مانده ام کھ  بیش از یک ! بھ جنایت و تبھکاری و ویرانگری می زند
 آیا آنھا نند چنین ماجرائی را باور کنند؟میلیارد مسلمان چگونھ می توا

جرأت فکر کردن و اندیشیدن در مورد مسائل دینی و آئینی را ندارند؟ از 
غدد بزاقی و سرتاسر معده ی ماھی انواع و اقسام آنزیمھا، اسیدھا و دیگر 

ھیچکدام از آنھا بر ! مواد آلی کھ برای ھضم غذا الزمند ترشح می شود
د؟ عالوه بر آن، ایشان چگونھ در این مدت تنفس کردند یونس تاثیر نگذاشتن

 و جان بھ سالمت بردند؟
  : سرم را تکان تکان دادم و با تحسر ادامھ دادم

بدین صورت !  می افتدی اتفاق داستانھای پینوکیو، چنین البتھ در یکی از -
کھ پیرمرِد خالق پینوکیو بھ دھان نھنگ می افتد و چون یونس مدتی در آنجا 

                                                        
کھ چون بھ کشتی پر جمعیتی . بود) بزرگ خدا ( و یونس نیز یکی از رسوالن  - ١

زیرا بھ قومش وعده ی عذاب داد و آنھا از دل توبھ و انابھ کردند و خدا رفع ( گریخت 
کشتی بھ خطر ). عذاب کرد او بھ دریای روم گریخت تا نزد قوم خجل و شرمنده نرود

تا خطاکار را ( قرعھ زدند . افتاد و اھل کشتی معتقد شدند کھ خطا کاری در میان آنھاست
و ماھی . بھ نام یونس افتاد و از غرق شوندگان گردید) بھ قرعھ تعیین کرده غرق کنند

و اگر او بھ ستایش و تسبیح خدا . دریا او را بکام فرو برد و مردمان ھم مالمتش کردند
از ) پس از چندین روز ( باز یونس را . تا قیامت در شکم ماھی زیست کردی. ختینپردا

و در آن صحرا . بطن ماھی بھ صحرای خشک افکندیم در حالی کھ بیمار و ناتوان بود
 ).تا بھ برگش سایھ بان و پوشش کند ( بر اودرخت کدو رویاندیم 

سوره صافات آیھ .١٣٧٧ل سا.نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
 .١٤۶ تا ١٣٩
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  ١١٥

سرانجام خود پینوکیو نیز در کام ننگ گرفتار می شود و ! ندگی می کندز
باالخره ھر دو بھ کمک یک دیگر نجات می یابند و ! بھ پیر مرد می پیوندد

اما این داستانیست کھ برای کودکان و ! از بدن نھنگ خارج می شوند
نھ انسانھای بالغ و با شعوری کھ ! شده استو خلق سرگرمی آنان نوشتھ 

بگذریم از اینکھ حتی کودکان ! در کار تولید و سازندگی جھان شرکت دارند
کوچکترین اعتقادی نیز داستان پینوکیو و پیر مرد را باور نمی کنند و 

  !ندنسبت بھ آن پیدا نمی کن
مجددا بر سر جایش ! چند قدمی باال و پائین رفت. پیر مرد از جایش بلند شد

  :و گفتدستھایش را بھ ھم مالید . نشست
 آنچھ من می گویم، یکی از ھزاران تناقض، خرافھ، اوھام و ادعاھای غیر -

انسان محقق و ! علمی و مضحک قرآن و دیگر کتابھای آسمانی نیز نیست
متفکر باید بنشیند و این کتابھا را با دقت بخواند تا متوجھ شود کھ دین 

 نا آگاه و در ساالران و مبلغین و مروجین جھل و بیسوادی چھ بخورد ملت
گھواره ی غفلت و اوھام خوابیده می دھند و از این راه چھ سودھای کالنی 
می برند یا بھ کیسھ ی غارتگران بین المللی و دشمنان بشریت سرازیر می 

در سراسر قرآن، کمترین اشاره ای بھ مغز انسان ! فکرش را بکنید! نمایند
 شبھ جزیره عربستان از چرا؟ چون اعراب بادیھ نشین و مردم! نشده است

مغز و واکنش آن در برابر احساس پنجگانھ و قدرت نفکر و تجزیھ و 
آنھا چنین تصور می کردند کھ بشر توسط قلبش ! تحلیلش اطالعی نداشتند

در حالیکھ قلب تلمبھ ایست ! از آن دستور می گیرد و غیره! ١فکر می کند
صفیھ و گردش در کھ در دو گردش کوچک و بزرگ خود، خون را برای ت

از آنجا کھ اعراب و از جملھ محمد و ! سراسر بدن ھدایت می کند
مشاورینش از نحوه ی عملکرد و وظیفھ ی مغز بی اطالع و بی خبر بوده 

سرایت نموده و ایشان خداوندگار عالم نیز این بی خبری و بی دنشی بھ اند، 

                                                        
دوست می دارید آنان شما را دوست ) کافرانرا ( آگاه باشید چنانچھ شما آنھا را  - ١

نخواھند داشت شما چون بھ ھمھ ی کتب آسمانی ایمان دارید بدانھا محبت می کنید اما آنھا 
ھا شوند از شدت کینھ با شما نفاق می کنند در مجامع شما اظھار ایمان می کنند و چون تن

سر انگشت خشم بداندان گیرند بگو بدین خشم بمیرند خدا بر از درون دلھا کامال آگاه 
 .است
سوره آل عمران .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
 .١١٩آیھ 
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  ١١٦

ن، فکر کردن و بنا بر این در ھر جا کھ از اندیشید! بی خبر مانده است
چاره اندیشی سخنی بھ میان می آید، فورا از سینھ و قلب انسان گفتھ می 

سینھ ی حضرت محمد و ائمھ ی اطھار مخزن اسرار الھی بود و ! ١شود
ی یا بھ دیگر یکی دیگر از نشانھ ای نا آگاھی، کم ھوش و حواس! غیره

ه ھر کودک امروز! سخن حواس پرتی اهللا، مسئلھ وزیدن باد و علت آنست
دبستانی می داند کھ باد از جابجائی و حرکت توده ای ھوای گرم کھ بھ باال 

ھمانطور کھ  ھر . میرود و ھوای سرد کھ بھ پائین میآید پدید می آید
تعمیرکار و نصب کننده ی کولر و بخاری ای می داند کھ این ابزار و 

در حالیکھ اهللا، ! وسائل را در کجای ساختمان و در چھ ارتفاعی نصب نماید
باد را بھ شکل و شمایل انسانی بی اراده و برده در می آورد و آنرا مسخر 

حتی سرعت باد بھ صورت مضحک و خنده آوری ! ٢سلیمان می کند
بدون آنکھ ! ٣باد، راه یک ماھھ را یک شبھ می پیماید! مطرح می شود

 خواننده ذکری از مسافت و فاصلھ ی طولی راه طی شده بھ میان آید و بھ
گفتھ شود کھ راه یک ماه می بایست توسط انسان پیاده، شتر، اسب یا دیگر 

 حتما پروردگار عالمیان، مسئلھ ی آزادی و اختیار را -٤وسائل پیموده شود
انسان را در نظر گرفتھ و گز و قیچی را بھ دست خودش سپرده تا بھ ھر 

  !صورتی کھ دوست دارد و می پسندد، محاسبھ کند
                                                        

 و از حضور (روی دلھا از خدا می گردانند ) یعنی منافقان امت ( آگھ باشید کھ آنان  - ١
تا خود را از او پنھان دارند ) رسول و استماع کالم خدا دوری جستھ و احتراز می کنند

خدا ھر چھ ) کھ از حق پنھان شوند ( اگھ باش کھ ھر گھ سر در جامھ ی خود پیچند 
  .پنھان یا آشکار کنند ھمھ را می داند کھ او بر درون دلھای خلق محققا آگاه است

  .٥سوره ھود آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, الھی قمشھ ایترجمھ مھدی , قرآن
و باد تند سیر صرصر را ما مسخر سلیمان گردانیدیم تا بھ امر او بدان سرزمین  - ٢

و مصالح ( شامات کھ با برکت برای جھانیان کردیم حرکت کند و ما بھ ھمھ امور عالم 
 .دانائیم) بندگان 
  .٨١سوره انبیا آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, یترجمھ مھدی الھی قمشھ ا, قرآن

صبحگاه یکماه راه برد و عصر یک ) بساطش را ( و باد را مسخر سلیمان ساختیم تا  - ٣
را برای او جاری گردانیدیم و برخی ) یا نفط یا معادن دیگر ( ماه و معدن مس گداختھ 

 و از آنھا ھر کھ سر از از دیوان بھ اذن پروردگار در حضورش بھ خدمت پرداختند
 . فرمان بپیچد عذاب آتش سوزان می چشانیم

   .١٢سوره سبا آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
 .ما ھم باد را مسخر فرمان او کردیم تا بھ امرش ھر جا بخواھد بھ آرامی روان شود -  ٤

 .٣٦سوره ص آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, مچاپ سو, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
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  ١١٧

از پروردگاری کھ انسان را آزاد آفریده و در اختیار ھمھ ی ! ا حتم-
آنھم پروردگاری کھ بھ زمین و آسمان، ! کارھایش آزاد گذاشتھ بعید نیست

چیزی بر گرده ی خود چنان آزادی عملی داده کھ می توانند از تحمل 
، احساس ترس کنند و حرف بزنند و قصھ و داستان تعریف ١سرباز زنند

  !٢نمایند
  :ستی بر زانویم زدم و گفتمد
 در جھانی کھ سوسمار بھ زبان بلیغ و شیوای عربی حرف می زند و این -

حرف زدن بھ پای معجزه ی حضرت ختمی مرتبت یعنی محمد گذاشتھ می 
شود و نھ سوسمار، چرا آسمان و زمین نیندیشند، احساس ترس نکنند و 

 حرف نزنند؟
  :میز گفتپیر مرد تبسمی کرد و با لحنی شئخی آ

 از ھمھ مضحک تر و خنده دارتر، ظھور جانوری غول پیکر و شگفت -
انگیز از اعماق زمین و قبل از بر پائی ھنگامھ ی قیامت یا روز رستاخیز 

، نوشتارھا و احادیث و ٣اگر خوب دقت کرده باشی، در کتاب قرآن! است
روایت ھای مزخرف و بی معنی مذھبی بھ این جانور و ظھور آن بھ 

این ! عنوان یکی از نشانھ ھای فرا رسیدن روز قیامت اشاره شده است

                                                        
عرض ) و قوای عالی و دانی ممکنات ( ما بر آسمانھا و زمین و کوھھای عالم  - ١

و بھ آنھا نور معرفت و طاعت و عشق و محبت کامل حق یا بار تکلیف یا ( امانت کردیم 
حمل آن امتناع ھمھ از ت) نماز و طھارت یا مقام خالفت و والیت و امامت را ارائھ دادیم 

در مقام آزمایش و ادا ( بپذیرفت و انسان ھم ) ناتوان ( ورزیده اندیشھ کردند تا انسان 
 ).کھ اکثر براه جھل و عصیان شتافت . ( بسیار ستمکار و نادان بود) امانت 
سوره احزاب آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٧٢.  

خدا بھ او چنین . خویش آگاه می سازد) بزرگ ( زمین مردم را بھ حوادث آن ھنگام  - ٢
 )تا بھ سخن آید و خلق را بھ اخبارش آگھ نماید. ( الھام کند

سوره الزلزال آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .۵ و ٤
و یا زمان انتقام بظھور قائم ( و ھنگامی کھ وعده ی عذاب کافران بھ وقوع پیوندد  - ٣

بعد از ( جنبنده ای از زمین بر انگیزم کھ با آنان تکلم کند کھ مردم بآیات ما  ) فرا رسد
« در اخبار امامیھ جنبنده ای کھ در این آیھ مذکور است ( از روی یقین نمی گروند) این 

جل اهللا برجعت حضرت امیر در ظھور حضرت قائم یا خود ولی عصر ع» دابة االرض 
  .).تعالی فرجھ تفسیر شده است

 .٨٢سوره نمل آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
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بزرگترین و . جانور از اعماق زمین می آید تا مردمان را عذاب دھد
م پراکنی ھاسالم کھ در زمینھ جھل و اوامعتبرترین حدیث نویسان عالم 

سنگ تمام گذاشتھ و گوی سبقت را از دیگر شیادان ھمفکر و ھمکاسھ ی 
آن از . نام دارد) دایھ االرض ( معتقدند کھ این جانور ده اند، خود ربو

اعماق و ژرفای زمین بر می خیزد تا قدرت قھار پروردگاری را بھ مخلوق 
این جانور انگشتر سحر آمیز سلیمان ابن ! حرف نشنو و متمرد نشان دھد

مردم با مشاھد ! داود و عصای افسونگر موسی پسر عمران را با خود دارد
این جانور بھ ترس و وحشتی عظیم می افتند و در صدد فرار بر می ی 
ین قرار ده ی اهللا بر اچرا کھ ارا! بدون آنکھ موفقیتی بھ دست آورند! آیند

حیوان با عصای افسونگر موسی نور ! گرفتھ کھ مردم موفق بھ فرار نشوند
ویژه ای بھ چھره ی مردم می اندازد کھ بینی و فک غیر مسلمانان را 

اما افراد ! داغان می کند و روی پیشانیشان کلمھ ی کافر را حک می نماید
مسلمان، آنھم از نوع پرھیزگار و با ایمانش را ستایش نموده و روی 

پس ھنگامی کھ مردم دور ھم جمع ! پیشانیشان کلمھ ی مومن را می نویسد
می شوند، بھ ھمان گونھ ای کھ روی پیشانیشان نوشتھ شده، ھمدیگر را 

یکی دیگر از ! نھ با نام و رسم دیگری! کافر یا مومن صدا می زنند
ی گوید و رویدادھا و اتفاق ممشخصات این جانور اینست کھ با مردم سخن 

   ! ھای روز قیامت را برایشان تفسیر میکند
  :خنده کنان گفتم

 الھی قمشھ ای، مفسری کھ بیش ھمھ بھ یاری اهللا شتافتھ و جملھ ھای -
یا منظور اهللا را با شیوه ی خداپسندانھ تاق زده ،  نموده تکمیلوی راناقص 

معتقد است کھ این جانور، ھمان حضرت علی ابن ابیطالب، مام اول شیعیان 
ِ ا خود ولی عصر است !است کھ در زمان ظھور حضرت قائم بر می خیزد

  ! چنین ھیبتی ظاھر می شودبا کھ 
ی کنند و بازار خرافھ پرستی و تا ابلھان در جھان زندگی م!  بعید نیست-

  !اوھام را گرم نگاه می دارند، از این حضرات ھر کاری بر می آید
  :آھی کشید و در ادامھ گفت

 واسطھ ھای شیاد و چپاولگر اهللا بر روی زمین کھ گذشتھ ای سیاه و -
خونبار بر جای گذاشتھ اند، با کمال وقاحت و مردم فریبی دم از مھر و 

وقیجانھ تر آنکھ ادعا می کنند ! و صلح طلبی اسالم میزنندرحم خداوندگار 
آنان از میان ! کھ کوچکترین اجباری در پذیرش یا رد این دین مبین نیست

سدھا و ھزارھا آیھ ی تدید آمیز و فرمان و دستور کشتن و قتل عام نمودن 
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و مثلھ کردن و غیره، بھ یکی دو آیھ ی مالیم کھ در شرایط بی کس و 
از این روی پاره ! ١تنھائی بر زبان محمد جاری شده اکتفا می کنندکاری و 

ای ناآگاه و بی خبر از ماھیت این دین و مروجین و مبلغین تبھکار و خون 
سئوا می کنند، پس چرا و بھ چھ دلیل مجازات کافران و مخالفین آشامش 

  اسالم مرگ است؟
  :حرف پیر مرد را قطع نمودمھ و خنده کنان گفتم

ان، شکنجھ و در پایان اعدام و کشتن، مسلما بھ معنی خشونت،  زند-
از آنجا ! سبعیت و ددمنشی دین مبین و واستھ ھای بالفصل باریتعالی نیست

کھ خداوند کعبھ یا اهللا، بیش از حد رحمان و رحیم است، دلش رضا نمی 
بنا بر این جانشان را با . دھد کھ کفار بھ معصیت ھای بیشتری آلوده شوند

مشیر عدل و انصاف می گیرد تا گرفتار عقوبت سخت تر و آتش ملتھب ش
 !٢تر جھنم نشوند

  :پیر مرد دستی بھ صورتش کشید و گفت
کافیست ! بھ نظر من کلی ھم خریدار و طرفدار دارد!  این ھمھ نظریست-

فرداست کھ عده ی زیادی آنرا ! آنرا بنویسی و در بین خالیق پخش نمائی
 کنند و بھ عنوان سخنان و کلمات قصار یکی از طوطی وار تکرار می

مگر در دورانھای مختلف و در پروسھ ! بزرگان دین بدان استناد می کنند
ی جنگھای طوالنی کھ ممالک با کمبود مواد غذائی و دارو و درمان 
مواجھ شده اند، انسانھای شریف و مستمند را با ھمین بھانھ ھا و با شعار 

                                                        
کار دین بھ اجبار نیست راه ھدایت و ضاللت بر ھمھ کس روشن گردید پس ھر کس   - ١

و از راه کفر و سرکشی بر گردد و براه ایمان و پرستش خدا گراید برشتھ محکم 
استواری چنگ زده کھ ھرگز نخواھد گسست و خداوند بھر خلق گویند و کنند شنوا و 

   داناست
 سورة البقرة، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٢٥٦.  

اینک اینان کھ بر حسب * و موسی بایشان گفت آیا ھمھ ی زنانرا زنده نگاه داشتید - ٢
ی اسرائیل را واداشتند تا در امر فغور بخداوند خیانت ورزیدند و در مشورت بلعام بن

پس اآلن ھر ذکوری از اطفال را بکشید و ھر زنی را * جماعت خداوند وبا عارض شد
و از زنان ھر دختری را کھ مرد را * کھ مرد را شناختھ با او ھمبستر شده باشد بکشید

  *  نگاه داریدنشناختھ و با او ھمبستر نشده برای خود زنده
  .آیھ ھای پانزده تا ھیجده, باب سی و یکم, سفر اعداد, کتاب مقدس
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ری بھ دیار عدم نفرستاده اند؟ کافیست بگوئی کھ انساندوستی و نوع پرو
  !چنین سخنان و نظریھ ای را از حضرت فالن نقل می کنند

زمانیکھ پس از گذشت ھزار و چھارسد سال، !  متاسفانھ ھمین طور است-
ھنوز ھم بیش از یک میلیارد انسان متفکر و اندیشمند بھ دنبال اوھام و 

صھ ھای کودکان بھ راه می افتند، بھ خرافات و داستانھای مضحک تر از ق
خاطرشان می کشند و کشتھ می شوند، چرا بھ دنبال سخنان و تئوری ھای 
نو و تازه ای کھ بھ مذاقشان سازگار است و با دینشان نیز ھمخوانی و 

  ھمگامی کامل دارد راه نیفتند؟
  :دستھایش را بر روی رانھایش کشید و گفت. پیر مرد سرش را کان داد

 صحبت از کشتار مخالفین و از میان ١ جابجا و نقطھ بھ نقطھ ی قرآن در-
تنفس ھائی ھم اگر داده شده، تنھا بھ خاطر سنت ھا و ! برداشتن آنھاست
 مورد احترام و قبول دوران جاھلیت و ُبت پرستی اعراب ٢آداب و رسوم

سبعیت و درنده خوئی بھ حدی می رسد کھ فرمان قتل عام و . بوده است
ر پیروان دیگر ادیان ابراھیمی و صاحب کتاب مانند یھودیان و کشتا

 در باره اسیران جنگی و مغلوب شدگان ! نیز صادر می شود٣مسیحیان
میدان جنگ نیز ترحمی نشان نمی دھد و از مسلمانان می خواھد تا با آنان 

                                                        
ھر جا مشرکان را یافتید بقتل برسانید و از شھر و دیارشان برانید چنانکھ آنان شما را  - ١

از وطن آواره کردند و فتنھ گری کھ آنھا کنند سخت تر و فسادش بیشتر از جنگ است 
ن قتال مکنید مگر آنھا پیشدستی کنند در اینصورت رواست کھ آنھا در مسجدالحرام با آنا

چاپ , ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن . را در حرم بقتل رسانید اینست کیفر کافران
  .١٩١ سورة البقرة، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, سوم

در ) مدت امان است ( محرم و رجب کھ , ذیحجھ, پس چون ماھھای حرام ذیقعده - ٢
ذشت آنگاه مشرکان را ھر جا یابید بقتل برسانید و آنھا را دستگیر و محاصره کنید و گ

ھر سو در کمین آنھا باشید چنانکھ از شرک توبھ کرده موحد شدند و نماز اسالم بپا داشتند 
کھ خدا آمرزنده و ) و توبھ ی آنان بپذیرید ( و زکوة دادند پس از آنھا دست بدارید 

   .مھربانست
 سورة التوبة، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٥.  
کھ ایمان بخدا و روز ) یھود و نصاری ( با ھر کھ از اھل کتاب ) ای اھل ایمان (  - ٣

آئین ( قیامت نیاورده و آنچھ را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق 
   .ارزار کنید تا آنگاه کھ با ذلت و تواضح بھ اسالم جزیھ دھندنمی گروند قتال و ک) اسالم 
  سورة التوبة، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن

 .بیست و نھ
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! رفتاری حیوانی و بھ دور ھمھ ی شئون انسانی و بشری داشتھ باشند
بھ منظور !  را محکم بھ بند بکشید١ش می کند کھ اسیرانصراحتا سفار

تھییج و تشویق مسلمانان در امر جنگ و کشتار، ھر یک از آنان برابر با 
 آیھ ھائی ! می داند و بطور مرتب وعده ی ظفر و پیروزی می دھد٢ده نفر

، در کتابھای آسمانی و از جملھ ٣از این دست و فرامینی کامال ضد بشری
با این تفاصیل، باز ھم عده ای یافت می شوند کھ دم از ! ان استقرآن فراو

در حالیکھ ! رحم و شفقت مسلمانی و نوع دوستی مسلمانان می زنند
انسانیت و صرف متعلق بھ خانواده و ایل و تبار بشر بودن، کوچکترین 
تاثیری نداشتھ و نمی تواند اجازه ی حیات و زندگی برابر و نرمال بشری 

  .و نگھبانی کندرا تضمین 

                                                        
آنھا را ) شجاعانھ ( با کافران روبرو شوید باید ) در میدان جنگ ( شما مومنان چون  - ١

و بکلی مغلوب و ( ونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید گردن زنید تا آنگاه کھ از خ
پس از آن اسیران جنگ را محکم بھ بند کشید کھ بعدا آنھا را آزاد گردانید ) تسلیم سازید 

یعنی تا کافران تسلیم ( جنگ سختی ھای خود را فرو گذارد ) در نتیجھ ( یا فدا گیرید تا 
این حکم فعلی ) آرند و جنگ از جھان بر افتد شوند و جنگ خاتمھ یابد یا تا ھمھ ایمان 

بی زحمت جنگ ( است و اگر خدا می خواست خود از کافران انتقام می کشید و ھمھ را 
برای امتحان خلق بھ یکدیگر ) این جنگ کفر و ایمان ( ھالک می کرد و لیکن ) شما 

   . یع نگردانداست و آنان کھ در راه خدا کشتھ شدند خدا ھرگز رنج و اعمالشان را ضا
 سورة محمد، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .چھار

ای رسول مومنان را بر جنگ ترغیب کن کھ اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار  - ٢
باشید بر دویست نفر از دشمنان غالب خواھید شد و اگر صد نفر بوده بر ھزار نفر 

  .واھید کردکافران غلبھ خ
 سورة األنفال، آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٦٥.  
کھ * اگر در باره یکی از شھرھائیکھ یھوه خدایت بتو بجھة سکنت می دھد خبر یابی - ٣

بعضی پسران بلیعال از میان تو بیرون رفتھ ساکنان شھر خود را منحرف ساختھ گفتھ اند 
آنگا تفحص و تجسس نموده نیکو *   خدایان غیر را کھ نشناختھ اید عبادت نمائیمبرویم و

استفسار نما و اینک اگر این امر صحیح و یقین باشد کھ این رجاست در میان تو معمول 
البتھ ساکنان آن شھر را بدم شمشیر بکش و آنرا با ھر چھ در آن است و * شده است

 ھمھ ی غنیمت آنرا در میان کوچھ اش جمع کن و و* بھایمش را بدم شمشیر ھالک نما
شھر را با تمامی غنیمتش برای یھوه خدایت بآتش بالکل بسوزان و آن تا بابد تلی خواھد 

  *بود و بار دیگر بنا نخواھد شد
  .آیھ ھای دوازده تا شانزده, باب سیزدھم, سفر تثنیھ, کتاب مقدس

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٢٢

لکھ ھای ابری سرگردان و بدون باران بر . آفتاب بھ میان آسمان رسیده بود
آبی آسمان لکھ می انداختند و ھر از چند گاھی برای مدی کوتا چھره ی 

لنگ لنگان و پا کشان ! پیر مرد از جایش بلند شد! خورشید را می پوشانیدند
کف ! ی نیمکت رسانیدخودش را بھ حاشیھ ی چمن کاری شده ی روبرو

دستش را ستون بدن نمود و با احتیاط ! دست راستش را روی زمین گذاشت
! لبخندی زد و بر پشت دراز کشید! دور و برش را نگاه کرد! نشست

 !دست راستش را سایبان چشمھایش نمود و آرام گرفت! چشمانش را بست
ھفت ھشت پسر و دختر تعدادی . بھ نقطھ دور دستی از پارک نگاه کردم

با اینکھ فاصلھ ی زیادی با ما داشتند، صدای جیغ !  سرگرم بازی بودندھسال
آنان کمترین توجھی بھ تذکرھا یا ! و ھوارشان بھ راحتی بھ گوش می رسید

بھ سر و کول ! راھنمائی ای سرپرست یا مربیانشان نشان نمی دادند
 سرزمینم ایھبھ یاد بچھ ! می کشیدندبنفش ھمدیگر می پریدند و جیغ 

روزی ! بچھ ھائی کھ در چنین سن و سالی نان آور خانواده بودند. افتادم
چھارده پانزده ساعت در پای دارھای قالی می نشستند و تار و پود را بھ ھم 

در کوره پز خانھ ھای آجرپزی جان می کندند یا در گوشھ و ! گره می زدند
 پاک کردن شیشھ کنار خیابانھای شھر بھ سیگار فروشی، گل فروشی یا

سر زمین من بر دریائی از نفت و ! اتومبیل ھا و حتی گدائی مشغول بودند
بیگانگان از سفره گسترده و ! دنیائی از گاز و دیگر مواد کانی غنوده بود

ش در در حالیکھ فرزندان! پر برکتش می خوردند و کیف دنیا را می بردند
و بھ یاد ! ندذاشتمی گشب بر بالش سر آرزو و حسرت لقمھ ای نان 

ھموطنانی افتادم کھ ئر بھشت سرمایھ داری، ھمھ ی آنھا را از یاد برده 
بغضی تلخ گلویم را فشرد و قطره ! بودند یا داشتند فراموش می کردند

  !اشکی گرم از گوشھ ی چشمم سرازیر شد و بر گونھ ام چکید
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 بھ درب ورودی پارک مالقات روز بعد، پیرمرد را در خیابان و نرسیده
با خود .  علتش زا نپرسیدم.می گرفتھ و ناراحت بھ نظر می رسید ک!کردم

شانھ بھ شانھ ی ھمدیگر بھ ! اندیشیدم کھ اگر الزم ببیند حتما خواھد گفت
احساس کردم ! پیر مرد سر بھ زیر داشت! مقصدمان پارک بود. راه افتادیم

در ھمین حین ! د مشغول نموده استکھ چیز یا چیزھائی مغزش را بھ خو
  :بھ سخن آمد و با صدائی گرفتھ و بی رمق گفت

بقیھ اش را بھ عھده !  در باره یکی دو مطلب دیگر با ھم صحبت می کنیم-
اگر عالقھ مند بودی، می توانی بنشینی و کتابھا و ! ی خودت می گذارم

خالق جھان داستانھائی مضحک و خنده داری  را کھ بھ نام پروردگار و 
ھستی، با امال و ادبیاتی پیش پا افتاده و ابتدائی و جمالتی کودکانھ سر ھم 

تناقض ھا، حواس پرتی ھا و سایر موارد ضد ! بندی نموده اند مطالعھ کنی
علمی و غیر عقالنیش را بیرون بکشی و در اختیار عاشقان و دوستداران 

 تا آن بھره ببرند و بشریت و زندگی انسانی بر روی کره ی خاکی بگذاری
مطمئن باش، تا زمانی کھ یک بال اھریمنی قدرت ! بھ دیگران سود برسانند

و چپاول و غارتگری ضعیف یا قیچی نشود و دین سیاسی دست از سر 
اشک ! مردم بر ندارد، روی رفاه و آسایش و بھروزی را نخواھند دید

ن و دختران تن ریختن و غصھ خوردنھایتان برای کودکان بی سر پناه، زنا
و سایرین بی فایده است و  فروش، معنادین، کارگران و دھقانان زحمتکش

باید با این اختاپوس ھزار بازو و مخرب کھ پیشھ ! راه بھ جائی نخواھد برد
باید آنرا ! ای جز ویرانگری و تبھکاری ندارد، مردانھ و بی باکانھ جنگید

ان دارم کھ چنین کاری اطمین. مغلوب کرد و بھ اسارت انسان در آورد
ئر برابر ! شدنی است و نتیجھ ی شیرین و پر باری در پی خواھد داشت
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علم، دانش، آگاھی و پیشرفت و ترقی، من سایھ ی خودم را جمع و جور 
باور کن کھ منزلگاه من، ! کمتر در خانھ ی دلھا توقف می نمایم! می کنم

  !دلھای نا امید، بھ بن بست رسیده و نا آگاه است
حرفھایش . اما شش دانگ حواسم پیش او بود. بھ دور و برم نگاه می کردم

دستی بھ . را با جان و دل می شنیدم و در الیھ ھای مغزم جای می دادم
  :شانھ ام زد و با صدائی آرام پرسید

   قول می دھی؟-
  : لبخند زنان جواب دادم

  . قول می دھم-
  :خنده نسبتا بلندی سر دادم و در ادامھ گفتم

  ! یعنی مجبورم قول بدھم-
  :سریع سرش را بھ طرفم برگرداند و با تعجب پرسید

می توانی راه خودت !  چرا مجبوری؟ اصال و ابدا اجباری در کار نیست-
  !را بروی و با شیوه و سیاق گذشتھ مبارزه کنی

  :با شوخی جواب دادم
بری را از  از این نظر مجبورم کھ می ترسم اگر قبول نکنم، لقب تنھا پیام-

حال کھ ھمای سعادت بر سر و شانھ ام نشستھ باید بھ نحو ! من بگیری
  !احسن از آن حمایت و نگھداری کنم

ھیچ یک از آنھائی کھ با ادعای پیامبری و نجات !  از شوخی بگذریم-
آنان در ! بشریت قد علم کردند، پیامبرانی حقیقی و دوستدار بشریت نبودند

در غیر ! افع خود و قوم و قبیلھ شان بودندمرحلھ ی نخست بھ فکر من
اینصورت دم از کشتار مردم بی گناه و بی دفاع، پرداخت جزیھ و ماندن در 

مجبور بھ دروغ تراشی و خلق ! گمراھی نمی زدند کفر یا بقول خودشان 
داستانھای مضحک و خنده دار و پاشیدن تخم ھراس  و وعده ی آخرت و 

ی این ھمھ افسانھ و دروغ بر رونق مکتب ھا بھ جا! بھشت و دوزخ نبودند
   !ندانی از اھل علم و ھنر می افزودو پرورش و قدرد

اما او قصد . منتظر ماندم تا پیر مرد بنشیند. بھ محل ھمیشگی رسیدیم
خودش رو بروی نیمکت ایستاد . بھ من اشاره کرد تا بنشینم. نشستن نداشت

  :ق کشید و گفتیکی دو نفس عمی. و دستانش را بھ کمرش زد
تا حال دیدیم کھ ادعاھا و مطالب مضحک و خمده دار زیادی در البالی  -

اما این آخر ماجرا و پایان . اوراق و سوره ھا و آیھ ھای قرآن وجود دارد
اهللا یا پروردگار عالمیان، در نھایت فریاد بر می آورد کھ ! کار نیست

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٢٥

 بر دلھای ١ی سیاھیخودش مسئول گمراه کردن انسانھاست و چنان پرده 
او صراحتا بھ ! کافران و منافقان کشیده کھ با ھیچ نوری روشن نمی شود

کار .  آنھا پیدا نمی کنی٢پیامبرش می گوید کھ تو ھرگز راھی برای ھدایت
سپس بھ !  و وکیل آنھا نیستی٣تا آنجا پیش می رود کھ می گوید تو نگھبان
دی ضاللت رھا نمود وعده ی ھمھ ی آنھائی کھ خودش گمراه نمود و در وا

 و این کارش را نشانھ ی حکمت و عدالت خود می آتش دوزخ می دھد
 جالب است کھ خیلی سریع و بدون لحظھ ای درنگ، گفتھ ھای پیشین ٤.داند

 را بھ اختیار ٥را از یاد می برد و مدعی می شود کھ شما کفر و ایمان

                                                        
سخن تو گوش فرا دادند ولی ما بواسطھ بھ ) کافران و مشرکان ( و برخی از آنان  - ١

عنادشان با رسول حق پرده بر دلھاشان نھاده ایم کھ فھم آن سخنان نتوانند کرد و گوشھای 
آنھا از شنیدن حق سنگین است کھ اگر ھمھ آیات الھی را مشاھده کنند باز بدان ایمان نمی 

 گویند این آیات چیزی جز آورند تا آنجا کھ چون نزد تو آیند در مقام مجادلھ بر آمده و
  . افسانھ ھای پیشینیان نیست

  .٢٥ االنعام .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
گروھی بھ اسالم و گروھی بھ کفرشان ( چرا شما در باره منافقان دو فرقھ شده اید  -٢

عمال زشتشان باز گرداند آیا شما آنھا در باطن کافرند و خدا آنھا را بھ کیفر ا) قائل گشتید 
می خواھید کسی را کھ خدا گمراه کرده ھدایت کنید در صورتیکھ خدا ھر کھ را گمراه 

 . کرده ھرگز تو بر ھدایت او راھی نخواھی یافت
   .٨٨النساء آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن

تا ھمھ موحد و خدا شناس می (  شرک باز می داشت  آنھا را ازخواست  اگر خدا می- ٣
  .و ما ترا نگھبان ایشان نکردیم و تو وکیل آنھا نخواھی بود) شدند 
  .١٠٧ االنعام .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن

چھ ھر کھ  یمافکندوزخشان در بھ آتش بزودی  آنان را کھ بھ آیات ما کافر شدند - ٤
 سختی عذاب را بچشند کھ ھمانا خدا ابسوزد بپوست دیگرش مبدل سازیم ت آنھا پوست تن

  .از روی حکمت است) ھمھ عدالت و ( مقتدر است و کارش 
نساء آیھ ال سوره .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٥٦.  
د پس ھر کھ می خواھد ایمان و بگو دین حق ھمانست کھ از جانب پروردگار شما آم - ٥

آرد و ھر کھ میخواھد کافر شود ما برای کافران ستمکار آتشی مھیا ساختھ ایم کھ شعلھ 
شربت ) از شدت عطش ( گرد آنھا احاطھ کند و اگر ) مانند خیمھ ای بزرگ ( ھای آن 

 و آبی در خواست کنند آبی مانند مس گداختھ ی سوزان بآنھا دھند کھ رویھا را بسوزاند
  . بسیار بد آسایشگاھی خواھد بود) آن دوزخ ( آن آب بسیار بد شربتی و 

سوره کھف آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٢٩.  
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ک خود راه خطا و  و بر اساس عقل، منطق و قوه ی ادرابرگزیده اید
 و جال تر اینکھ بر خالف !١گمراھی یا راه رستگاری را انتخاب نموده اید

ادعای آخرت فروشان و واسطھ ھای شیاد و کالش حضرت حق، توقف در 
 طول می کشد، مدت دار است و تا ابدالدھر ادامھ نمی ٢جھنم با اینکھ قرنھا

نیست از مردم بدکار و آتشی کھ در جھنم افروختھ شده، ھیزمش معجو! یابد
  . کھ بنا بھ قھر و غضب خداوندگار مھیا و آماده شده اند٣سنگھای خارا

امیدوارم تا زمانی کھ نوبت بھ ما برسد، سلولھای !  خدا خودش رحم کند-
بدنمان بھ ماده ای تبدیل شوند کھ در برابر کمترین درجھ ی حرارتی 

 ! و کالھمان پس معرکھو اال کارمان زار است! بسوزند و خاکستر شوند
فورا قیافھ ای جدی بھ خود گرفت و با لحنی ! پیر مرد لبخندی زورکی زد

 :عصبی گفت
بھ وضعیت اخالقی و اجتماعی کسانی کھ داعیھ ی  حال نظری بیندازیم -

از بیسوادی، تن پروری، . پیامبری خداوند و رھبری خلق را داشتھ اند
 و غیره بودن بیشتر این رسوالن وابستھ بھ قدرت ھای منطقھ ای و بومی

از آنھا چشم بپوشیم، اکثر کھ بگذریم و با بزرگ منشی و بلند طبعی 
بزرگان و نخبگان این گروه، از نظر اخالقی نیز افراد فاسد و نا آشنا با 

تا حدی کھ بر خالف عرف ! قوانین و آداب و رسوم زمانھ ی خود بوده اند
                                                        

آنھا کھ بھ سود اختیار خود ( و محققا از جن و انس بسیاری را برای جھنم واگذاردیم  - ١
چھ آنکھ آنان را ) ت و افکار و عقاید فاسد را گزیدند جھنم پلیدی و اخالق و اعمال زش

دلھائی است بی ادراک و معرفت و دیده ھائی است بی نور بصیرت و گوشھائی است 
ناشنوای حقیقت آنھا مانند چھارپایانند بلکھ گمراه ترند زیرا قوه ادراک مصلحت و مفسده 

خدا و قیامت و عاقبت کار خود از ( داشتند باز عمل نکردند آنھا ھمان مردمی ھستند کھ 
 .غافل شدند) ببازیچھ دنیا 

سوره اعراف آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
١٧٩.  

آن دوزخ جایگاه مردم سرکش . است) کافران و بدکاران ( ھمانا دوزخ در کمین  - ٢
 قطره ای آب سرد و شراب ھرگز در آنجا. کھ در آن قرنھا عذاب کشند. ستمکار است
  .مگر آبی پلید و سوزان کھ حمیم و غساق جھنم است بھ آنھا دھند. طھور نیاشامند

سوره النبأ آیات .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .٢٥ تا ٢١
د از و بترسی) طعن بقرآن مزنید ( و اگر این کار نکردید کھ ھرگز نتوانید کرد پس  - ٣

آتشی کھ ھیزمش مردم بد کار است و سنگھای خارا کھ قھر الھی برای کافران مھیا کرده 
 .است
  .٢٤سوره بقره آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
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دواج می کرده اند، در موقع خطر از و سنت ای موجود، با محارم خود از
بنیان گذار مکتب ! ناموسشان مایھ می گذاشتھ اند و خیلی کارھای دیگر

عالوه ! ھای آسمانی یا بقولی ابراھیمی، حضرت ابراھیم خلیل اهللا بوده است
بر آن او در کنار نوح، موسی، عیسی و محمد، یکی از پنج پیامبر الولعزم 

ود ازدواج نموده و بھ ھر سرزمینی کھ وارد وی با خواھر خونی خ. است
 یا فرمانروای محلی آن ١می شده از ترس جان، ھمسر قانونیش را بھ حاکم

 مردم منطقھ نیز ٢کاری کھ در عرف و سنن .منطقھ ھدیھ می نموده است
 یکی .مذموم، ناپسند و غیر عقالنی و ضد بشری محسوب می شده است

 و ھدایتگران جامعھ پیامبری بھ نام لوط دیگر از مجموعھ پیامبران خداوند
میم می گیرد تا بر اساس روایات کتاب مقدس و قرآن، خداوند ص. بوده است

را را بھ علت ھمجنس بازی و عمل لواط مفرط دو شھر سدوم و گم
 شب قبل از حادثھ، دو فرشتھ ی خداوند !ساکنینش با خاک یک سان نماید

                                                        
و واقع شد کھ چون نزدیک بورود مصر شد بھ زن خود سارای گفت اینک می دانم  - ١

ھمانا چون اھل مصر ترا ببینند گویند این زوجھ ی اوست * ھستیکھ تو زن نیکو منظر 
پس بگو کھ تو خواھر من ھستی تا بخاطر تو * پس مرا بکشند و ترا زنده نگاه دارند

و بمجرد ورود ابرام بمصر اھل مصر * برای من خیرّیت شود و جانم بسبب تو زنده ماند
رعون او را دیدند و او را در و امرای ف* آن زن را دیدند کھ بسیار خوش منظر است

و بخاطر وی با ابرام * حضور فرعون ستودند پس ویرا بخانھ ی فرعون در آوردند
احسان نمود و او صاحب میشھا و گاوان و حماران و غالمان و کنیزان و ماده االغان و 

و خداوند فرعون و اھل خانھ ی او را بسبب سارای زوجھ ی ابرام ببالیای * شتران شد
و فرعون ابرام را خوانده گفت این چیست کھ بمن کردی چرا مرا *  مبتال ساختسخت

چرا گفتی او خواھر منست کھ او را بزنی گرفتم و * خبر ندادی کھ او زوجھ ی تست
آنگاه فرعون در خصوص وی کسان *اآلن اینک زوجھ ی تو او را برداشتھ روانھ شو

 *م مایملکش روانھ نمودندخود را امر فرمود تا او را با زوجھ اش و تما
  .آیھ ھای یازده تا سی, باب دوازدھم, سفر پیدایش, کتاب مقدس

پس ابی ملک ابراھیم را خوانده بدو گفت بما چھ کردی و بتو چھ گناه کرده بودم کھ  - ٢
و ابی ملک * بر من و بر مملکت من گناھی عظیم آوردی و کارھای ناکردنی بمن کردی

ابراھیم گفت زیرا گمان بردم کھ خدا * کھ این کار را کردیبابراھیم گفت چھ دیدی 
و فی الواقع نیز او خواھر * ترسی در این مکان نباشد و مرا بجھة زوجھ ام خواھند کشت
و ھنگامیکھ خدا مرا از خانھ * من است دختر پدرم اما نھ دختر مادرم و زوجھ ی من شد

 اینست کھ ھر جا برویم در باره من ی پدرم آواره کرد او را گفتم احساتنیکھ بمن کرد
پس ابی ملک گوسفندان و گاوان و غالمان و کنیزان * بگوئی کھ او برادر من است

  *گرفتھ بابراھیم بخشید و زوجھ اش ساره را بوی رد کرد
  .آیھ ھای نھ تا چھارده, باب بیستم, سفر پیدایش, کتاب مقدس
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روج پیامبر و خانواده اش بھ بیرون شھر بھ خانھ ی لوط می آیند تا ترتیب خ
ساکنان شھر بھ گرد خانھ ی لوط جمع می شوند و از پیامبر خود ! را بدھند

فرشتگان گویا قدرت . می خواھند تا آن دو مرد را در اختیارشان قرار دھد
بنا بر این لوط بھ در خانھ می آید و . یا اجازه ی دفاع از خود را نداشتھ اند

، دخترانش را بردارند و ھر عوض آن دو مرددر اھد تا از قوم می خو
  !١کاری کھ دلشان میخواھد با آنھا بکنند

پیامبری در میان قومی ھمجنس باز بسر می برد و چون نمی !  جالب است-
تواند آنان را از این کار باز دارد، دست بھ دامن خداوند عالم می شود و در 

خترانش را بھ مھاجمین ھدیھ می نھایت مرتکب گناھی دیگر می شود و د
  .کند تا خانھ و مھمانانش در امان بمانند

تا بدانند کھ گام ھایشان را !  اینھاست کھ باید با مردم در میان گذاشتھ شود-
بھ جای قدمھای چھ کسانی می گذارند و طبق فرامین و دستورات چھ 

! یمبگذر! افرادی مرتکب تبھکاری و جنایت و ھم نوع کشی می گردند
باالخره لوط بھ ھمراه ھمسر، دو دختر و در فرشتھ از شھر خارج می 

ھمسرش بھ دلیل عدم توجھ بھ توصیھ ھای فرشتگان کھ بھ پشت ! شوند
لوط، پس از رفتن فرشتگان بھ ھمراه دو . سرش نگاه نکند، از بین میرود

دخترش بھ کوه پناه می برد و دختران پیامبر پس از شراب خوراندن و 
  ! پیامبر خدا با وی ھمخوابھ می شوند و حاملھ می گردند٢کردنمست 

                                                        
نک من دو دختر دارم کھ مرد را ای* و گفت ای برادران من زنھار بدی مکنید  - ١

نشناختھ اند ایشانرا اآلن بیرون آورم و آنچھ در نظر شما پسند آید با ایشان بکنید لکن 
  * کاری بدین دو مرد ندارید زیرا کھ برای ھمین زیر سایھ ی سقف من آمده اند

  .آیھ ھای ھفت و ھشت, باب نوزدھم, سفر پیدایش, کتاب مقدس
 آمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا ترسید کھ در و لوط از صوغر بر - ٢

و دختر بزرگ بکوچک گفت * صوغر بماند پس با دو دختر خود در مغاره سکنی گرفت
* چدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست کھ بر حسب عادت کل جھان بما در آید

* سلی از پدر خود نگاھداریمبیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او ھم بستر شویم تا ن
پس در ھمان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش ھم 

و واقع شد کھ روز دیگر بزرگ * خواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد
بکوچک گفت اینک دوش با پدرم ھم خواب شدم امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا 

آنشب نیز پدر خود را شراب * م خواب شو تا نسلی از پدر خود نگاھداریمبا وی ھ
نوشانیدند و دختر کوچک ھم خواب وی شد و او از خوابیدن و از بر خاستن وی آگاه 

  *پس ھر دو دختر لوط از پدر خود حاملھ شدند* نشد
  .آیھ ھای سی تا سی و شش, باب نوزدھم, سفر پیدایش, کتاب مقدس
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  :سرم را تکان دادم و لبخند زنان پرسیدم
   شوخی کھ نمی کنی؟-

بر روی لبھ ی نیمکت . پیر مرد نگاه تند و غضب آلودی بھ طرفم انداخت
  :نشست و با لحنی تند و تقریبا عصبی گفت

راجعھ کنی و ھمھ ی داستان  چرا باید شوخی کنم؟ می توانی بھ تورات م-
  !را در آجا بخوانی

  :دستی بھ شانھ اش کشیدم و با مھربانی گفتم
 !من شوخی کردم!  حق با شماست-
پیامبری کھ در !  یکی دیگر از پیامبران بزرگ الھی، سلیمان نبی است-

یاد شده و در بین مسلمانان از جایگاه ویژه ای بارھا از او بھ نیکی قرآن 
این بزرگوار کھ ھفت سد زن عقدی و سی سد زن صیغھ ! ستبرخوردار ا

ای در حرامسرایش داشتھ، در پایان دوران پادشاھی و فرمانروائیش بر قوم 
بنی اسرائیل با خدای خود نیز در می افتد و بھ پرستش خدایان دیگر روی 

  .  امری کھ در ھیچ کجای قرآن بھ آن اشاره ای نشده است. ١می آورد
  ! و مشاورینش از این امر خبر نداشتھ اند حتما محمد-
زیرا در صحرای عربستان و در شھر . کامال خبر داشتھ اند!  بر عکس-

! مکھ و مدینھ و حتی در میان یاران محمد یھودانی زیادی وجود داشتھ اند
تنھا دلیل بی تفاوتی و عدم توجھ قرآن و محمد، برگشتن و ستیز یک پیامبر 

انعکاس این خبر، آنھم در میان جماعتی نو دین ! استبا خداوند عالم بوده 
! کھ بھ آئینی جدید روی می آورده اند، تاثیر خوبی بر جای نمی ذاشتھ است

آنھم بر گشتن فردی کھ بھ گفتھ ی قرآن، باد و جن و انس و ھمھ ی 
گوش بھ فرمانش بوده و قرار است کھ انگشتر بھ ھمراه دایھ حیوانات 

مردی از اھالی ! آخرین پیامبر خداوند محمد است!  بگذریم!االرض باشد

                                                        
پادشاه سوای دختر فرعون زنان غریب بسیاریرا از موآبیان و عمونیان و و سلیمان  - ١

از امتھائیکھ خداوند در باره ی ایشان * ادومیان و صیدونیان و حتّیان دوست می داشت
بنی اسرائیل را فرموده بود کھ شما بھ ایشان در نیائید و ایشان بھ شما در نیایند مبادا دل 

و او را * و سلیمان با اینھا بمحبت ملحق شد* یل گردانندشما را بپیروی خدایان خود ما
و در وقت پیری * ھفتصد زن بانو و سیصد متعھ بود و زنانش دل او را برگردانیدند

سلیمان واقع شد کھ زنانش دل او را بپیروی خدایان غریب مایل ساختند و دل او مثل دل 
ب عشتورت خدای صیدونیان و پس سلیمان در عق* پدرش داود با یھوه خدایش کامل نبود
 *در عقب ملکوم رجس عمونیان رفت

   .آیھ ھای یک تا شش, باب یازدھم, کتاب اول پادشاھان, کتاب مقدس
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  ١٣٠

مکھ و از قبیلھ ی بزرگ قریش کھ در سن چھل سالگی بھ پیامبری و 
 آیات ویژه ای وجود ، کتاب آسمانی مسلماناندر قرآن. رسالت برگزیده شد

، مقررات، آداب و رسومی قوانیندر حقیقت  !ھستندمختص محمد دارند کھ 
و بھ اجرایشان انان در چھارچوب آنھا رفتار سایر مسلمکھ می بایست 

اسالم گرایان و پیروان محمد  . د نداشتھ استبرای محمد وجوگردن نھند 
بر آنند تا ازدواج ھا و زن ھای متعدد و در عین حال زیبا و جوان محمد را 

در حالیکھ این ! بھ حساب پشتیبانی مادی آنھا از دین جدید و نو پا بگذارند
زیرا بر اساس ! بی پایھ و اساس بیش نبوده و نخواھد بودادعا دروغی 

، زنان محمد از وضعیت مالی بد خود زبان بھ شکوه و ١سوره ای از قرآن
شکایت می گشایند و اهللا بھ سرعت بھ کمکش می شتابد و تالش می کند تا 

 یکی !با وعده ھای دروغین آخرت آنان را بفریبد و بھ آرامش فرا بخواند
ارھای خداوند در امر حفظ و نگھداری از حرم پیامبر دیگر از ک

بزرگوارش، صدور آیھ ای و موظف کردن آنان بھ خانھ نشینی دوران 
  . و عدم حضور در مالء عام است٢جاھلیت

 یعنی پس از علنی شدن دعوت محمد، زنان از فرصت بھ دست آمده -
  استفاده کرده و از خانھ ھایشان بیرون می آمده اند؟

زیرا تعداد اندک مسلمانان . طور کھ از این آیھ استنباط می شود، آره این -
و کارھای روزمره  مسلمین نیز چنین ایجاب می کرده کھ بھ زنان آزادی 

اما برویم سر ! عمل بیشتری بدھند و از آنان در انجام کارھا مدد بگیرند
بن زید ا! جنجالی ترین عشق محمد و یاری داھیانھ و مدبرانھ ی خداوند

                                                        
با زنان خود بگو کھ اگر شما زندگانی با زیب و زیور دنیا ) گرامی (   ای پیامبر - ١

و اگر . ی طالق دھمطالبید بیائید تا من مھر شما را پرداختھ و ھمھ را بخوبی و خرسند
( طالب خدا و رسول و مشتاق دار آخرت ھستید ھمانا خدا بھ نیکو کاران از شما زنان 

  .اجر عظیم عطا خواھد کرد) در قیامت 
سوره احزاب آیات .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
  .٢٩ و ٢٨

و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون ( تان بنشینید و آرام گیرید و در خانھ ھای  - ٢
و مانند دوره ی جاھلیت پیشین آرایش و خود آرائی مکنید و نماز بپا دارید و ) نروید 

زکات مال بھ فقیران بدھید و از امر خدا و رسول اطاعت کنید خدا چنین می خواھد کھ 
 و منزه رجس از ھر آرایش را از شما خانواده نبود ببرد و شما را از ھر عیب پاک

 .گرداند
سوره احزاب آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٣٣.  
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  ١٣١

 !حارثھ، پسر خوانده محمد بوده و زنی بسیار زیبا بھ نام زینب داشتھ است
در دوران پیش از اسالم، اعراب جاھلیت فرزند خوانده ای خود را ھمچون 

بنا بر این زنان آنان را بر خود حرام . فرزندان حقیقی خود می پنداشتند
زینب نیز از ! دانستھ و تحت ھیچ شرایطی حاضر بھ ازدواج با آنان نبودند

این قاعده مستثنی نبوده و قاعدتا محمد می بایست از ازدواج با وی خود 
روزی محمد بھ طور سر زده و با ھدف دیدن زید بھ منزل ! داری می نمود
چنان ! موقع ورود زینب را عریان و در حال حمام می بیند! او می رود

فتبارک اهللا «  ی محو جمال و قد و قامت زینب می شود و ناخودآگاه جملھ
عالقھ ی شدید و عشق محمد بھ . را بھ زبان می آورد» احسن الخالقین 

زینب باعث می شود تا پای خدا بھ میان کشیده شود و ترتیبی بدھد کھ زید 
در ! ھمسر را تالق بدھد و در اختیار پدر خوانده ی خودش محمد بگذارد

 و پنج سالھ ازدواج نتیجھ محمد در سن پنجاه و ھشت سالگی با زینب سی
دلیل این ازدواج نھ امیال و خواستھ ی محمد، بلکھ بر اساس گفتھ ! می کند

ی قرآن چنین بوده کھ مومنان بیاموزند کھ منبعد می توانند با زنان فرزند 
حال چرا و بھ چھ دلیل محمد نمی توانست ! ١خوانده ھایشان ازدواج نمایند

  برای پیروانش بخواند و مجبور شد بھ این آیھ را چون دیگر آیھ ھای قرآن 
  
  
  
  
  

 از آنجا کھ محمد بھ زن و عطر !بھ چنین کاری بزند بماندطور عملی دست 
عالقھ وافر و سرشاری داشتھ، خداوند عالمیان نیز تمام کارھای واجب و 

                                                        
یعنی زید ( و چون تو با آنکس کھ خدایش نعمت اسالم بخشید و تواش نعمت آزادی  - ١

طالقش مده و آنچھ ( بھ نصیحت گفتی برو زن خود را نگھدار و از خدا بترس ) حارثھ 
کھ زینب را بگیری و حرمت ازدواج با زن پسر خوانده را کھ (  می داشتی در دل پنھان

خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ) در جاھلیت بود منسوخ کنی 
چون زید از آن زن ) بدین غرض ( ترسیدی و از خدا سزاوارتر بود بترسی پس ما ھم 

دیم تا بعد از این مومنان در نکاح او را ما بھ نکاح تو آور) و طالقش داد ( کام گرفت 
بر خویش حرج و ) و طالق دادند ( زنان پسر خوانده ی خود کھ از آنھا کامیاب شدند 

  .گناھی نپندارند و فرمان خدا بھ انجام رسید
سوره احزاب آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٣٧.  
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ضروری خود را رھا نموده و بھ یاری رسول و برگزیده اش شتافتھ است 
ای جنسی متعدد و ھمبستران رنگارنگ و جور تا در یافتن و تصاحب شرک

از این روی بھ وی اجازه می دھد تا بھ ! واجورش عاجز و درمانده نشود
ھر زنی در اطراف و پیرامونش یافت می شود دست درازی کند و بدون 

خداوند سر  حقیقت در! ١ھیچ مشکل و مانع شرعی با وی ھمبستر شود
و کند و بھ پیامبر  شل میول اش را بیش از حد معمکیسھ رحمت الھی 

میلش کشید و دلش را بھ تپش با ھرکس کھ اجازه میدھد تا برگزیده ی خود 
بھ نحو مطلوب از این حق خود حقا کھ محمد نیز . ازدواج کندواداشت 

، از ھمھ ی این مسائل کھ بگذریم !و لذت دنیا و آخرت را برداستفاده کرد 
نحرافی عظیم می دھد کھ در اخالق  و ااین آیھ خبر از فاجعھ ای بزرگ 
می دانیم کھ در اسالم اسرای جنگی، از ! اسالمی و تعالیم اهللا نھفتھ است

این را نیز می دانیم کھ . برده بھ شمار می آیند ھر قشر و طایفھ ای
آنان ! مسلمانان فاتح می توانند با برده ھای خود ھمبستر و ھمخواب شوند

زیرا از نظر شریعت ! گ ھمبستر شوندھمچنین حق دارند با اسرای جن
بویژه زمانیکھ اسرا کافر باشند و پرچم ! مانعی بر سر راھشان وجود ندارد

! مبارزه یا محاربھ را علیھ اسالم عزیز و حاکمیت اسالمی برافراشتھ باشند
در نتیجھ ھر مسلمان واقعی و متعھدی، حق تجاوز بھ اسرای جنگ را جزو 

ی دانستھ و چون یکی از واجب ھای دین بھ دان حقوق مسلم و الھی خود م
  ! پای بند بوده و ھست

  :آھی عمیق کشیدم و در تائید حرفھای پیر مرد گفتم
تجاوز بھ دختران نوجوانی کھ در سالھای اولیھ انقالب بھ دلیل طرفداری  -

از گروھھای سیاسی در چنگال دژخیمان جمھوری اسالمی گرفتار آمدند 
                                                        

نانی را کھ مھرشان ادا کردی بر تو حالل کردیم و کنیزانی ما ز) گرامی (  ای پیامبر - ١
کھ بھ غنیمت خدا ترا نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمھ و دختران خالو و 
دختران خالھ آنھا کھ با تو از وطن خود ھجرت کردند و نیز زن مومنھ ای کھ خود را بھ 

ھبھ و ( اشد کھ این حکم رسول بی شرط و مھر ببخشد و رسول ھم بھ نکاحش مایل ب
مخصوص تو است دون مومنان کھ ما حکم زنان عقدی و ) بخشیدن زن و حالل شدن او 

پیشتر با شرایط وعده و حقوق آنھا بر شوھر ھمھ را بھ علم ( کنیزان ملکی مومنان را 
و ترا مانند مومنان امتت بھ ( بیان کردیم این زنان ھمھ را کھ بر تو حالل کردیم ) خود 

تو در امر نکاح ھیچ ) عزیز ( بدین سبب بود کھ بر وجود ) حکام نکاح مقید نکردیم ا
 .مغفرت و رحمت بسیار است) خصوص بر تو ( حرج و زحمتی نباشد و خدا بر بندگان 

سوره احزاب آیھ .١٣٧٧سال .نشر محمد, چاپ سوم, ترجمھ مھدی الھی قمشھ ای, قرآن
٥٠.  
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سرچشمھ مسلمانان دگم و واپسگرا ھ ی سخیف و حیوانی نیز از ھمین اندیش
 در طول آن سالھا در زندانھای جمھوری اسالمی و زیر نظارت !می گیرد

آیت اهللا روح اهللا موسوی خمینی و دیگر جنایتکاران تاریخ بشریت، جنایت 
ھا و تبھکاریھائی صورت گرفت کھ چون لکھ ی ننگی بر تارک تاریخ این 

  !ی می کندسرزمین خود نمائ
  :پیر مرد سری تکان داد و در ادامھ گفت

 محمد، با اتکاء بھ حقوق مسلمانی و ھمین آیھ می توانستھ با ھمھ ی زنانی -
کھ در جنگ اسیر و مانند سایر غنیمت ھا در اختیارش قرار می گرفتھ 

 زیرا از دیدگاه و تفکر اسالمی، این عمل تجاوز محسوب !ھمبستر شود
 کودکان، چون دیگر کاالھائی ھستند کھ در دوران جنگ زنان و! نمی شود

بھ غنیمت گرفتھ و بین مجاھدین و مبارزین در راه اسالم عزیز تقسیم می 
پیامبر اسالم، در دوران زندگی بیست و سھ سالھ ی خود بارھا از ! شوند

 بر اساس !این حق قانونی کھ اهللا بھ وی عنایت نموده استفاده کرده است
خی و روایت ھای بھ ثبت رسیده، صفیھ یکی از زنان محمد شواھد تاری

پدر و شوھر صفیھ از . است کھ قربانی چنین جنایتی محسوب می شود
پدر در ! جملھ کسانی بودند کھ در جنگ خندق و علیھ محمد شرکت داشتند

! جنگ کشتھ و شوھرش ھمراه وی بھ اسارت نیروھای مسلمان در می آید
! کنجھ و آزار و اذیت فراوان کشتھ می شودشوھر نیز پس از تحمل ش

! محمد در بازدیدی کھ از اسرا بھ عمل می آورد، از صفیھ خوشش می آید
در ھمان لحظھ و پیش از تقسیم غنائم، وی را از میان اسرا بیرون می کشد 

در آن زمان محمد شصت سال و ! و ھمان شب با وی ھمبستر می شود
ا گفتم تا بدانی کھ آخرین دین و آئین الھی اینھا ر! صفیھ شانزده سال داشت

بنا بر این با ! تا چھ حد بھ اخالق و مسائل انسانی پای بند و مقید است
مشاھده ی آنچھ در ایران امروز مشاھده می شود، نباید بر آشفت و کف بھ 

بلکھ می بایست بھ دنبال راه چاره گشت و گریبان مردم را از ! دھان آورد
  !ران حرفھ ای نجات دادچنگال این تبھکا

چند لحظھ ! سرش را میان دستانش گرفت و بھ زمین جلوی پایش خیره شد
بھ چھره ام چشم ! آھی کشید و سرش را بلند کرد! ای بھ ھمان حالت ماند

  :دوخت و با لحنی آرام گفت
. اکنون احساس راحتی و آرامش می کنم!  شاید این آخرین مالقات ما باشد-

م کھ تو بھ وظایف خودت آشنائی و بھ آنھا جامھ ی عمل چون اطمینان دار
فراموش نکن کھ ھر نوع امید بستن بھ قشر مالیان بی فایده و ! می پوشانی
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مترقی ترین و پیشرفتھ ترین مال نیز در ردیف مرتجعین و ! بیھوده است
دم از ترقی زدن و مخالفتش با قوانین ! دشمنان سرسخت بشریت قرار دارد

وجود نیز از روی فرصت طلبی، نیرنگ بازی، توطئھ، و مقررات م
عوامفریبی و رندی ھای مالگونھ ایست کھ ھدفی جز نجات اسالم عزیز و 

بھ دنبال ! این را با صدای بلند بگو! دست و پا نمودن فرصتی دیگر ندارد
آخوند جماعت رفتن و از میان توده ای زبالھ بھ دنبال گوھر گشتن نتیجھ ای 

تنھا راه نجات بریدن از مال و نجات جامعھ از چنگال !  آوردببار نخواھد
  !ھیوالی مخوف و تبھکاری بھ نام دین است

تا ! ستھ بھ طرف درب پارک روان شدقدمھای آھبا . از جایش بلند شد
دستی بھ سر و پوشم . سپس از جایم بر خاستم. مسافت زیادی نگاھش کردم

! او جائی نرفتھ بود. پشیمان شدمناگھان . می خواستم دنبالش بروم. کشیدم
  !در کنار من و میلیون ھا انسان دیگر! ھنوز با من بود

حال و حوصلھ ی ھیچ کاری را . با پامھای آھستھ بھ طرف خانھ روان شدم
از پلھ ھا باال رفتم و بدون آنکھ لباسھایم را بکنم، خودم را بر روی ! نداشتم

  .تختخواب انداختم
آوارگی و غربتم ! و آن شھر را پشت سر گذاشتمفردای آنروز، پیر زن 

  !کماکان ادامھ داشت
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