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  کعبهرفتم، به  مسجدبه 

  او را جستجو کردم معبددر 

  قربانیهاو در مراسم و 
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 محل عبادت بودائیان  1
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 ***دیدار با اسماعیل    ***                                     

 

ن همه ثروت با آ الکان بزرگ شیراز،، جراح معروف و پسر یکی از مَاسماعیلم کردمیهرگز باور ن

پنهان ه کوره این دِ در راخودش خانه سه هزار متریش در خیابان اِرم شیراز را رها کند و ، مکنتو 

 !نماید

او که همیشه من  ،؟!ندهکشابدینجا دنیا  و مرا از آن سویخواسته که از من کمک  شده استچه 

پاسخ پیامها و تماسهای من و کمتر به  کردمیرا به خاطر ترک ایران و تغییر ملیتم، سرزنش 

مشکل چیست، اگرچه  دانممیناز من خواسته که به او کمک کنم،  ،، حاال با پیام های مکرردادمی

 د از سفر به سوریه دچار مشکل شده است.کمی برایم توضیح داده بود که بع

 به خودم را ،شدمشیراز  وارد بمحض اینکه ،پرسیدممیاز خودم را بار بیستم بود که این سوال 

کوچه باغ در ولی اکنون باشد،  م باید باغ پدری اشکردمی، فکر ساندمرکه فرستاده بود،  آدرسی

  .ماهگرفتار آمد محله ایی قدیمی، در های قصرالدشت شیراز

 . بتوانم دوباره با او تماس بگیرم و آدرس نهایی و دقیق را بپرسمدیگر شارژ نداشت که موبایلم 

 قبل از دیپلم بود ،گذشتمیسی سال  حدودی که با هم در دبیرستان داشتیم، خاطرات خوباز 

برتر شرکت کرد و جزو نفرات سراسری ، اما او ماند و در کنکور رفتمکه من با خانواده ام به کانادا 

 .به دانشگاه رفت و پزشکی خواند شد و

 ،برایم مهم بود که بمحض رسیدن پیامش، تمام کار و زندگیم را در کانادا آنقدردوستی اش 

در تیم  توانستمیهمیشه دردبیرستان بخاطر اینکه  تعطیل کرده و به سراغش آمده بودم.

، بعالوه همیشه دخترها، شدمیبسکتبال امتیازات بیشتری را از من کسب کند، به او حسودیم 

 .کردمید، کسی به ما، نگاه هم نبدنبال او بودند و تا او بو
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 اندست اش ودوست داشتنی و چهره مهربان، دلم برای او را ندیده بودمکه مستقیم  سالها بود

هرگز به او پشت ، دادمیدست  و زدمیتو بمیری  هرکسبا  که عادتش بودتنگ شده بود،  گرمش

  .کردمین

، شدمینالمپ نداشت، ماه هم در آسمان دیده  ،چیزی به تاریکی هوا نمانده بود، تیر چراغ برق

 مدانستمیکه بروم و فردا برگردم،  آوردمیدلم طاقت ن ؛او را بیابمبعد از تاریکی چگونه  مدانستمین

 .خواهم شداز نگرانی دیوانه که 

تم و آرنج هایم را نشس در همان کوچه ،یلروی پله های مغازه ایی تعط ،ش غروبگرگ و میدر

به  نگاهم برای لحظه ای روی چشمانم گذاشتم که ناگهانرا انم و کف دست ه دادهزانوانم تکیبه 

عبور کردم  آن معبربرخاستم و از  ، به سرعت از جاافتاد دیواری نیمه ویران، درکنارمعبری باریک 

 شدرب ،آنانو تنها یکی از  قرار داشتو به محوطه ای بزرگ رسیدم که تنها سه ساختمان در آن 

مالقات  هیجان ایی آرام گرفت و بعد باباید خودش باشد، قلبم برای لحظه ،شدمیباز از حیاط 

 شروع به تپیدن کرد. ،اشدوباره

مردانه و  کوبهءروی آن دو رفتم، همانطور که گفته بود، در بزرگی بود که آهسته به سمت در 

، ترس گذشتمیزمان به کُندی  ،نیامد جوابیاما  مردانه را یکبار زدم،  3کلون ،قرار داشتزنانه 

، روحم کردمیاز خود ساطع  ،عجیبی که محلهء تاریک و دیوارهای در حال ریزش باغ های مجاور

دوباره  .ترسیدممی محله های تاریک و کوچه باغ ها ، از بچگی ازکردمیو مضطربم  را میخراشید

دهانم را به سوراخ  !شدمیناما در باز ، . . . بار چهارم ،. . . ، بار سومرا به صدا درآوردمدر  کلون

 چسباندم و چند بار صدا کردم: پست صندوق

  ..... اسماعیلاسماعیل.... اسماعیل 

                                                           
کلون بر درب های قدیمی نصب میشد و زنانه و مردانه آن صدایی متفاوت داشت، فردی که پشت در قرار میگرفت، براساس جنسیت و تعداد نفرات  3 

 کلون را میزد، در اینجا رضا چون یکنفر بوده، یکبار آن در را زد. 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

5 
 

ذهنم عقربه های ساعت  اما درد، بوحکم فرما  و بعد از آن ساکت شدم، سکوت کامل در محله

  .لرزانیدمیو قلبم را و صدای خود را به گوشم میرساند  کردمیحرکت 

 گفت :  آهستهاز پشت در صدایی همچنان در سکوت ایستاده بودم که ناگهان 

 ، تویی!رضا

 خودمم اسماعیل، در رو باز کنآهسته جواب دادم: ر رساندم و م را به دَ خود خوشحالیبا 

ایستاده و ، اسماعیل را دیدم که باز شدبر روی پاشنه چرخید و  نخراشیده یبا صدایدر  بالفاصله

از آن مرد قد بلند ورزیده، چقدر تغییر کرده بود،  ،!، اگر هم او بوداو نبودنه، اما ، کندمیمرا نگاه 

م ردپای توانستمی ،اشکه در سایهء لبخند تصنعی، کالبدی مانده بودنپیکری نحیف چیزی به جز 

 تاریکی کوچکترین تاثیری در پنهان کردن آن رد نحس نداشت. ،را حس کنم اشهای شبانهکابوس

 ، رو به من کرد و گفت: خزیدمیبا صدای خش دار و لرزانی که از میان لبهای خشکش بیرون 

 مدی رضاخوش آ

اما در ، پیشانی هم بزنیم بوسه ایی بر وکشیده ، یکدیگر را در آغوش به وقت دیدارعادت داشتیم 

حرکت کنم. شاید هم باور نداشتم  متوانستمینکفشهایم سرب ریخته بودند، درر که انگا ،آن لحظه

گیرم و به داخل بروم و او را در آغوش که او اسماعیل است. کمی طول کشید تا بخود مسلط شوم 

 ،طافش را در بازروان خود جای دهم و گرمای قلبش را احساس کنم، او همو بدن خشک و بی انع

با ، انگار عطر دادمیهمیشه بوی خوش ام را بوسید، ام حلقه کرد و پیشانیشانهدستانش را دور 

 .سازدمیخود را معطر  ،که طبق عادت همیشگی اش، برای نماز مدانستمیاو زاده شده بود، 

به که دستم را گرفته بود، به سمت ساختمان می بینمان رد و بدل شود، همچنانبدون آنکه کال

زیاد بزرگ نبود، اما درختان زیادی داشت، چراغ حیاط انداختم،  اطراف، نگاهی به راه افتادیم

یک اتاق  ،، خانهزدمیسو سو ،چراغ کم نوری ،خاموش بود و در داخل ،باالی در ورودی ساختمان

خواب بیشتر نداشت و آشپزخانه و سالن به هم متصل بودند، کابینت های فلزی قدیمی و اجاقی 
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نشان  ،کف سالن شده یدهیوارهای رنگ و رو رفته و موکت سایو د شدمیاز روشن که با کپسول گ

 .دادمیاز کهنگی ساختمان 

که در سالن قرارداشت، بنشینم کنار میز چوبی  من خواست که روی یکی از صندلی های کهنهء از

را با هم نوشیدیم  نشست، چایروی صندلی آورد و در مقابلم  قوری چای و دو استکان بالفاصلهو 

را از  لرزش بدنش و لرزیدمیبدنش ، دادمیقرار بود و پاهایش را تکان بیو حال و احوال کردیم، 

 .نمودمی مضطربمو  کردمیطریق آرنج به میز منتقل 

 لبخندی زدم و پرسیدم: چه خبر؟

 ،: هیچگفت تلخی لبخندبا ف به چپ و راست حرکت داد و سسرش را که پایین بود، به عالمت تأ

 خبر خوبی ندارم، هرچه هست، بد است.

فتم: بگو، هرچه با صدای محکم و استواری گو  استم و با دستم شانه اش را فشردمساکت شد، برخ

 کنیممیباشد، حلش 

، اگر مجبور نبودم بود و، چاره ایی نمه اکه تو را به اینجا کشاند خواهممیمن معذرت  ،رضا: گفت

  ترکش منی.تیر م، تو آخرین کردمیچنین ن هرگز

آرامیس  ؟چه خبرسوم  تفنگداراز  بقیه دوستان کجا هستند؟پس آخرین تیر!؟ : پرسیدمبا تعجب 

 کجاست؟

  !آرامیس، تفنگدار سومگفت: لبخند تلخی زد و

، از او چه خبر؟، دوست دارم آرامیس باشد خواستمیدلش همیشه ، گویممیرا بهزاد : بله، گفتم

  ببینمش

 ؟شودمیگفت: ببینیش! مگر 

  شده!؟ !؟ مگر چهبا تعجب پرسیدم: چطور
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  تحت تعقیب استگفت: 

 که اهل خالف نبود! اوبه چه جرمی؟ ، ؟گفتم: چرا

 .تبلیغ مسیحیتگفت: به جرم 

 !طلبه شودآرزویش این بود که ، شه بود: اما او که یک مسلمان دو آتگفتمبا چشمهای گرد شده 

اما به قول خودش وقتیکه طلبه هم شد و چند سالی هم درس خواند، گفت: بله، درست است، 

 بعد از مدتی، دینش را تغییر داد.، از اسالم دلزده شد و دیدیک مطلب را در کتاب تحریر الوسیله 

یکی از در  و گیر آوردمبه سختی شماره اش را  ،از او کمک خواستم سراغ تو بیایم،قبل از اینکه 

اگرچه منتظرم ایستاده بود،  آنجا رفتم، وقتیچراغ با او قرار گذاشتم، اما پشت شاهخیابان های 

تاد و در یکی از کوچه پس ، به راه افسخنی گویدبا من آنکه بدون  و کردمیاز من دوری  ولی

و  دوری کنماشاره کرد که از او م، اما با دست به او رساند خودم را بالفاصله غیبش زد، ،کوچه ها

تمام کوچه اول در آنجا برگشت و  ؛را رعایت کردمفاصله تا وقتیکه به جای خلوتی رسیدیم،  من

یک خانهء قدیمی را باز کرد و  بدر، یممطمئن شد تحت تعقیب نیستزمانیکه کرد و وراندازرا 

باید که  آسفالت روی هم ریخته بودند آنقدرکوچه شدم، در داخلپشت سرش وارد شد، من هم 

 آغوش گرفت.را دربرگشت و م ،حیاط محض ورود بهه بم، یتا به حیاط برسیم رفتمیسه پله پایین 

، از آن خانه ها بود که دور تا دورش اتاق است و کندمیکه در آن خانهء قدیمی چه  مدانستمین

 حوض کوچکی در وسطش قرار دارد. 

بهزاد من را به سمت یکی از اتاق ها راهنمایی کرد، وارد که شدم، دیدم عبادتگاهی ساخته و یک 

تمثال روشن کرده و جلو میز  رویتمثال بزرگ مسیح را به دیوار آویزان نموده و چند شمع را 

لحظه ایی جلو عکس و  عذرا و فرزندش را روی میز گذاشته است.مجسمه کوچکی از مریم 

روی پیشانی، قلب و شانه هایش کشید، سپس راستش و زد و عالمت صلیب را با دست مجسمه زان

 دوباره برخاست و من را در آغوش گرفت و گفت:
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  .باید من را ببخشی، تازه از زندان آزاد شده ام، باید احتیاط کنم

عکس مسیح سمت رو به  ،طوریکه هردوباز من دعوت کرد که روی صندلی کنارش بنشینم، 

بودیم، سپس با دستش به عکس اشاره کرد و گفت: بخاطر همین عکس و این مجسمه کوچک 

بودند، اعدام ان های بین المللی حمایتم نکرده که اینجا میبینی، دو سال زندان بودم و اگر سازم

و تبلیغ مسیحیت  عبادتگاهی نسازمجا و هیچ م، االن هم با تعهد آزادم، تعهد به اینکه، هرگز شدمی

 کنم.ن

اسماعیل همچنان که سر به زیر افکنده بود، کمی تامل کرد و سپس داستان بهزاد را ادامه داد: 

تصمیم گرفتم که چیزی به اشکش را دیدم، یدم و چشمان پر را از بهزاد شنسخنان وقتیکه این 

 ز نزدش برخاستم و به خانه برگشتم.ا ،کمی بعد .او نگویم

 نگرفتی؟ گفتم: چرا با تفنگدار سوم تماس

 گفت: منظورت فواد است!؟

 گفتم: بله، فواد

 اسماعیل دستی به موهایش کشید و گفت: مگر جریان را نمیدانی؟

 گفتم: چه جریانی؟

  . . .  ، سکوتش نیم ساعتی طول کشیداسماعیل سرش را پایین انداخت و ساکت شد

 

هنگامی که بره، هفتمین مُهر را باز کرد، نزدیک نیم ساعت در آسمان خاموشی برقرار » 

 «    بود

 2/1مکاشفات                                                                                                               
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 . شدهو گفت: فواد سالهاست که فوت سرش را باال آورد  سپس

 :پرسیدمبا تعجب م، شدمیداشتم منفجر  ،خشکم زددر جا ، حرفش مانند پتکی بر سرم فرود آمد

 ؟، او که از ما سرحالتر و قبراق تر بود!؟!چطور

بعد از رفتن  مدتیگفت:  وبرو خیره شد و با صدای بغض آلودیلحظه ایی مکث کرد و به دیوار ر

ند، کردمیو خانه هایشان را تاراج  کشتندمیو  ندگرفتمیبهایی ها را تو بود که شیراز شلوغ شد، 

، حتی مغازه شان را غارت کردند و اموالشان را به یغما خانهء پدر فواد هم از حمله مصون نماند

دم را به محل رساندم، بردند، من آن موقع در بسیج محل بودم، ماجرا که بگوشم رسید، سریع خو

 دهندمیو اجازه  دارندمیاحترامم را نگاه  ،اهل مسجدم که دانندمیم چون همهء محل کردمیفکر 

با سر را دیدم که فواد ، خیلی دیر شده بود، کنماز جمعیت عبور توانستم وقتیکه اما که رد شوم، 

او را  کرده و مادرشسپر بالی را خود ، شنیدم که کندمیشه ایی افتاده و استفراغ خونین در گو

نقش بر زمین ، اما چماقی به سر خودش اصابت کرده و زیر دست و پای جمعیت بیرون کشیدهاز 

و برای اولین اتومبیلی که  او را در آغوش کشیدم و از جمعیت بیرون بردم شدم و ترنزدیک، شده

کنارش نشستم و کردم و خود در شدر صندلی عقب سواردست تکان دادم و  ،شدمیاز آنجا رد 

سرش را و  اول کنارم نشستفواد  ما را به بیمارستان برساند.خواستم هرچه سریعتر  از راننده

را پوشانده  آنچنان صورتش، خون روی پاهایم خوابیدو  شدکم کم گیج تر اما برشانه ام گذاشت، 

، زدودماز پلکهایش آستین پیراهنم، خون را را باز کند، چند بار با  چشمهایش توانستمینکه بود 

 چطور است؟  مادرم ، مادرم با وحشت به اطراف نگریست و پرسید: باز کرد وچشمش را 

  نگران نباش  ،گفتم: خوب است

 . بردمیبیمارستان سعدی سمت راننده ما را به خیالش که راحت شد، دوباره چشمهایش را بست، 

و زمین را گرفت و یک سوم  آتش با خون مخلوط شدشیپور با شنیده شدن اولین » 

                                                                                                                               7/12مکاشفات یوحنا                                       «درختها و گیاهان و تمام چمنها را سوزاند
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 ؟شنویمیهنوز به بیمارستان نرسیده بودیم که فواد گفت: تو هم صدای شیپور را 

 گفتم: نه 

 نفس عمیقی کشید و ساکت شد، 

 ازاو را با کمک یک نفر  فواد را روی آن خواباندم وبه بیمارستان که رسیدیم، برانکاردی آوردم و 

راجع به مذهبش پذیرش بعد از پرسیدن اسم و فامیل،  مسئول رساندم، پذیرشبه رمپ باال بردم و 

 و فواد که هنوز هوشیاری داشت، گفت: بهایی هستم پرسید

ی نجس را به بیمارستان راه کاغذ را پاره کرد و گفت: ما بهایی ها ،بالفاصله مسئول پذیرش

از وقتیکه فهمیدند او بهایی است، هم حاضرین  فایده بود،بی ،ه اصرار کردمهرچ .دهیممین

 تاکسیپایین آورده و  تنهایی برانکارد را از رمپه مجبور شدم خودم ب کمکمان نکردند وترس،

چکید، از سر و رویم میعرق اضطراب داشتم، به بیمارستان نمازی ببرم، او را  گرفته و دیگری

 راجع بهدوباره رساندم، اما وقتیکه در آنجا بیمارستان نمازی  باالخره او را به نگران فواد بودم تا

 گفت: بهایی هستم.و  چشمانش را باز کرد ،ی که داشتبا همان هوشیاری کم مذهب پرسیدند،

به سمت بیمارستان شیراز او را آنجا هم از پذیرش ما سر باز زدند، دوباره اتومبیل دیگری گرفتم و 

 .بردم

دارم، در  شم تا هوشیار نگاهکردمیتالش م و زدمیبا او حرف که سرش روی پاهایم بود، همچنان

، بگذریممسیرمان به سمت بیمارستان شیراز، مجبور شدیم دوباره از جلوی بیمارستان سعدی 

بیمارستان را نشانش دادم و گفتم: فواد، اونجا رو  ،جلو خوابیدنش را بگیرم، با انگشتبرای اینکه 

ین بیمارستان درس ا یتو که م قول دادیمه نگاه کن، یادته چه قراری با هم گذاشتیم؟ یادته به

 شیم؟ بخونیم و دکتر 

 بله بله چشمانش را باز کرد و گفت:  برای لحظه اییفواد 
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فاصله داشتیم با بیمارستان شیراز  متریهنوز چند کیلو بعد از آن دیگر کالمش قابل فهم نبود،

انم را در موهایش فرو کردم و انگشت ،کندمیه و خِر ِخر سریعتر شد شکه متوجه شدم نفس های

و شده بود  نفسش بدترفایده نداشت،  اماگردنش را کمی به عقب برگرداندم تا بهتر نفس بکشد، 

و  کردمیپشت دندانهایش گیر کلمات انگار  ،توانستمین ،سخنی بگوید کردمیتالش که هرچه 

 وگفت:  به من خیره شدانش را باز کرد، لحظه چشم در آخرین، آمدمیبیرون ن

 من بهایی هستم. . . 

جان به جان آفرین  ،نفس را کشید و درست قبل از رسیدن به بیمارستانآخرین لحظه ایی بعد، 

  .تسلیم کرد

روی برانکارد گذاشتم و به قسمت اورژانس  او را ،کمک راننده به سختی بادر حیاط بیمارستان 

از دست ما کاری بر نمیاید و ما را به ، گفت: را دیدپیکر بیجانش وقتیکه  ،کشیکپزشک  بردم،

 تا تکلیفش مشخص شود. انتهای بخش راهنمایی کرد

ایستاده در انتهای سالن با جسد بی جان فواد که در برانکارد برزنتی فرو رفته بود، همچنانکه 

که مسئول  گفت، اما دهد، جسد را به سردخانه ببرم خواستم که اجازهیکی از پرستاران از  ،مبود

قرار باید پلیس و کالنتری در جریان ضربه مغزی چرا که برای موارد  ،کندمیاورژانس قبول ن

به کالبد  مخواستمین، کنندمیجنازه را ضبط از اقلیت ها باشد،  مصدوم بگیرند و نیزگفت که اگر

بدنبال تاکسی و  آوردمبرانکارد را از اورژانس بیرون  ، آهستهشود میاحتراعزیزترین دوستم بی

را راضی  وانتیباالخره راننده که پیکر مُرده ایی را حمل کند،  کردمیگشتم، اما هیچکس قبول ن

بی  جسم، کندمیآنجا زندگی  در که عمویش مدانستمی، محله سعدی برساندکردم تا ما را به 

و سرش را جای دادم  وانتپشت روی شانه ام انداختم و از روی برانکارد برداشتم و فواد را جان 

با این کسی  مخواستمین ،و شروع به پاک کردن خون های صورتش نمودم گذاشتمروی زانوانم 

دیدم که منزل آنها را نیز آتش زده  یم ورسیدخانهء عمویش  به ،کمی بعدوضعیت او را ببینند، 

 و پرسیدم:  در همان حوالی یافتمرا  عمویش، دختر ینددر کوچه مشغول تماشا عده اییاند و 
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 مادرت کجاست؟

 مان گفت: رفته خانهء همسایه کردمیدر حالیکه گریه 

از  دیگر آدرس یکیاو هم همسایه مسلمانشان صدا زدم و جریان را گفتم،  را از خانه زن عمو

 هکه حدودا ده سال نیز را شپسرجسد را به آنجا ببرم و فامیلهایشان را داد و از من خواست که 

وقتیکه رسیدیم،  ، فتیمنشستیم و به آدرس مورد نظر ر وانتپشت  هردو، کردبا من همراه  ،بود

به ما  فواد خانواده ،ساعتی بعدبردیم، داخل به پیکر فواد را  ،آمدند و با هم به کمکفامیلهایش 

ز تمیشستن و جسد فواد را بعد از روز بعد، او را دفن کنیم، قرار شد که صبح  ملحق شدند و

و شروع به دعا  شدندش جمع د و همه دوردادنروی میز بزرگی قرار  ن و پوشاندن کفن،کرد

به سوی خارج  همبا و  گذاشتندنزدیک صبح بود که تابوتی آوردند و فواد را در آن  خواندن کردند.

بعالوه ، دهندمین ،اجازه دفن بهاییان را در گورستان شهرکه یم دانستمی ،از شهر حرکت کردیم

و  نشکافند و جسدش را بیرون نکشند یم تا گورش راکردمیبایستی او را در مکانی نامعلوم دفن 

همچنانکه بود، شده رسیدیم، گور از قبل آماده مورد نظر وقتیکه به محل  احترامی نکنند.به آن بی

 ایستاده ایگوشهدر مادرش واندند، مشایعت کنندگان دعا میخ، شدمیشانه ها حمل  ابوت فواد برت

 . کردمی و بیصدا گریه بود

را  از کرد و کفن را کناری زد و صورت فوادرا ب آنسر  شرا بر زمین گذاشتند، پدر تابوتوقتیکه 

 دردست او کرد، صورت فواد  به 4روی آن کلماتی نوشته شده بود و سپس انگشتری را که بوسید

تابوت را بستند و در قبری که به کمی بعد ، دیدمیآرامش بود، انگار که خواب بهشت را  نهایت

  5.خاک ریختندنهادند و بر روی آن  ،سمت شرق بود

                                                           
 4  آن کلمات بدین صورت بود: »از خدا بوجود آمده و به سوی خداوند برمیگردم و از غیر او بردیده و به اسم بخشنده و مهربان او 

«متمسکم  

 5 به سمت آرامگاه بهاهللا در اسرائیل ، بهاهللا بنیانگذار دیانت بهایی است و آرامگاه او درواقع متبرکترین و مقدسترین مکان برای بهاییان 
.شودمیجهان است و قبله بهاییان محسوب   
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 اشک گونه های من هم خیس، گفتمیو داستان فواد را برایم  ریختمیاشک همچنان اسماعیل 

ذهنش را  تالش کردم که که اسماعیل متوجه شود. و نگذاشتمکردم  شخشکپنهانی اما  بود،

  .تا غم فواد را از یادش ببرم، سازم یموضوع جدیدمعطوف 

ایمان دارند، چطور به تو تهمت میزنند. آنها  کنندمیآن کسانی که ادعا  دانممی»

 «جماعت شیطانند!

 10/ 4مکاشفات                                                                                                                                  

 راستی مگر تو در بسیج بودی؟گفتم: 

 ولی بیرون آمدماسماعیل: بله بودم، 

  گفتم: چرا؟

اعالم ، بعد از سرکوب فعالیت های سیاسی شان گروه مجاهدین خلق، ،اوایل انقالب: اسماعیل

یادم نیست کدام انتخابات، ولی در یکی از و کشت و کشتار شروع شد،  جنگ مسلحانه کردند

کوچه  انتهای یکدر مسجد  ،شدمیبودم که در آن رای گیری انجام  یمسجدمن نگهبان  ،آنان

مشکوک را دیدم که وارد کوچه شدند، راهشان را سد کردم  نوجواندو وقتیکه موقع نگهبانی بود، 

با کمک دوستانم کتل مولوتوف بود، وداخلش کتنی را که در دست داشتند، وارسی نمودم، رو کا

انقالب حفظ خوشحال بودم که برای آن لحظه بسیار دادیم،  رئیسماندست بسته تحویل  ،هردو را

اند، از خودم دام کردههمان شب اع ،فهمیدم آن دو راوقتیکه  ،صبح روز بعداما ، امکردهکاری 

که نباید کسی را بی محاکمه  مدانستمی این را بیزار شدم، اگرچه شانزده سال بیشتر نداشتم، ولی

 اعدام کرد.

 کجا؟ همان شب!؟، گفتم: 

ساواک  بهن که قبل از انقالب مان که نزدیک فلکه ستاد بود، همادفتر امام جمعه، ه در: اسماعیل

 .تعلق داشت
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 گفتم : بله، بله، فهمیدم

 .این موضوع و چند مورد دیگر، کامال دلزده ام کرد، صهاسماعیل: خال

 : چه موردهایی؟گفتم

که فرمانده گروه بسیج مسجد جوکار بود،  "برادر طالبی": یک فرمانده داشتیم به نام اسماعیل

بیست و سه، چهار سال بیشتر نداشت، اما کله اش خیلی داغ بود و هرکس را با هر جرمی 

یم که با دوست دخترش بیرون آمده بود گرفتمی، مثال اگر کسی را کردمی، اذیت و آزار گرفتمی

ساختمان پست، همان که نزدیک فلکهء اطلسی و یا یک ذره تریاک داشت، او را میبرند پشت 

که روی حالینش، گلنگدن کالشینکُف را درو بعد با چند نفر از دوستا بستندمیبود، چشمانش را 

اعدامش کنند و آن بیچاره هم، از ترس،  خواهندمیند که کردمیو تظاهر  ندکشیدمیضامن بود، 

 .  شدمیزهره ترک 

البته تظاهر به اعدام، فقط برای جرم های کم اهمیت بود و اگر کسی از مجاهدین یا چریک های 

 ند، مقاومت کرده است.گفتمیو  کشتندمی، فورا ندگرفتمیفدایی را 

 گفتم: خب، تو چه کردی؟ 

را نوشتیم و به مسئولی که  "برادر طالبی"اسماعیل: من و یکی از دوستانم گزارش کارهای 

 بود.  "برادر اطمینان"یم و جزو کادر سپاه بود، دادیم، اسمش داشت

 گفتم: خب بعد چه شد؟

را خواستند، ما را هم خواستند و بعد به ما گفتند که فرماندهء ناحیه به  "برادر طالبی"اسماعیل: 

عقاید اعضا ای پایگاه مقاومت مضر است و شما این نتیجه رسیده که حضور شما برای فعالیت ه

 و صالح در این است که شما دو نفر در بسیج نباشید.  کنیدمیدشه دار را خ

 گفتم: یعنی به همین راحتی؟
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برادر "اسماعیل: بله، به همین راحتی به ما تهمت زدند و اخراجمان کردند، البته بعدا فهمیدم که 

حتی از ، کنندمی، همجنسگرا هستند و برای همین، از هم حمایت "برادر طالبی"و  "اطمینان

 .اندکردههم لواط  یکی از دوستان شنیدم که در مسجد، با

 شنیدی؟ چه کسیگفتم: از 

، با هم رفیق "رسول"اسماعیل: یک پسر سیزده چهارده ساله در همان گروه مقاومت بود، بنام 

، گفتمیو خبرهای پایگاه و مسجد را برایم  آمدمیبودیم، بعد از اینکه اخراجم کردند، گاهی نزدم 

با هم  "برادر اطمینان"و  "برادر طالبی"هم او بود که برایم تعریف کرد، یکبار موقع کشیک دیده 

و برای اینکه او را ساکت کنند، یک شب که  شوندمی، گویا آنها هم متوجه رسول کنندمیلواط 

 و وقتیکه رسول بردمیو دست در شلوارش  خزدمیدر مسجد کشیک بوده، طالبی زیر پتوی او 

برادر "که اینکار هیچ اشکالی ندارد و اگر اشکالی داشت،  گویدمی، طالبی به او کندمیمقاومت 

، اما نمایدمیو با او لواط  کندمی، به هر حال رسول را به زور راضی دادمیاجازه آن را ن "اطمینان

و وقتیکه  پرسدمیو حکم شرعی لواط را  آیدمیو نزد من  شودمیاز اینکار شرمنده  ارسول بعد

به او گفتم اینکار در کتاب گناهان کبیره آیت اهلل دستغیب به عنوان یکی از شنیع ترین گناهان 

شناخته شده، رعشه بر تنش افتاد و روحیه اش خراب شد و بالفاصله برای بخشش گناهانش، به 

تش هم اسمش را جبهه رفت و تا زمان شهادت که دو سال بعد بود، در آنجا ماند، بعد از شهاد

 .روی یک کوچه گذاشتند

بق ، زیرا مطاکه تو محبوب من هستیخواهند دانست  آنانو  دانممیمن اعمال تو را » 

 «یه ات به من وفادار ماندتعالیم من رفتار کرده ای و نسب

 11/6مکاشفات                                                                                                   

 رفته ایی؟هم گفتم: راستی، جبهه 

  اسماعیل: بله، به عنوان امدادگر
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 گفتم: چطور، تو که اینهمه بدی دیده بودی!؟

م حاال چند خطاکار هم در سیستم گفتمیحفظ انقالب رفتم، با خودم  خدا و اسماعیل: بخاطر

 باید حفظ شود.بخاطر خدا،  ،د، ولی اصل انقالبنوجود دار

 گفتم: حاال چرا در را دیر باز کردی؟

اسماعیل دستی بصورتش کشید و گفت: خواب بودم و با صدای در بیدار شدم، خوب شد بیدارم 

 مدیدمیکردی، داشتم کابوس 

  ؟گفتم: کابوس!

روبرویش ، روی صندلی ف بزندحر، به آنچه که در خواب دیدهاحساس کردم که دوست دارد راجع 

کمی روی  ،آماده ی شنیدن صحبت هایش شدم جم را روی میز گذاشتم و مشتاقانهنشستم و آرن

 صندلی جا به جا شد و گفت: طوالنی است، حوصله اش را داری؟

 گفتم: بله، برای همین اینجا هستم

وارد حیاط  ،شکده پزشکی شیرازاز ورودی شرقی دانخواب دیدم که اسماعیل: خواب بودم و در

 میبه سمت سالن آناتو، داشتدو سوراخ فقط جلو آن که درسرم داخل کارتن مقوایی بود  ،شدم

ر رسیدم، تیکه به دَ، وقیختان بلند دو طرف مسیر ورودر، فضای دیدم محدود شده بود به درفتم

چشمم  ،ورودباز شد، به محض روی پاشنه چرخید و  ،بلند شش متری را فشار دادم و درِدستگیره 

، همان لحظه بود که احساس پوشانده بودبه کاشی های کوچک سبز رنگی افتاد که تا سقف را 

همه چیز را ببینم، نگاهم که به زمین افتاد، چند  توانممییگر کارتنی روی سرم نیست و کردم د

طویل و باریکی شدم که به اتاق های تشریح  راهرولکه خون دیدم، رد خون را دنبال کردم و وارد 

تا  شودمیت دارم که به مرور بزرگتر احساس کردم چاقوی کوچک تشریحی در دس، شدمیختم 

 ،قبل از ورود به سالن تشریح ،شدمیمرتب بلند تر  مساطور شد، قد  یک کم کم تبدیل به اینکه 
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به من نگاه  ، مستقیمکاسهء خالی چشمانشبا دیدم که روبرویم ایستاده و  را 6سیاه خاناسکلت 

 مقد  ،شدمرد از کنارش وقتی شاید هم بلند تر، حدود سه متر،  هم قد او شده بودم، ،کندمی

برگشت، اما ساطوری که در دست داشتم، هنوز بزرگ  عادیبه حالت تا شروع به کوتاه شدن کرد 

پوشیدم برداشتم و  بلند سفید رنگی راچکمه لوالیی اتاق تشریح را باز کردم و وارد شدم،  ببود، در

 که از سقف آویزان بود بلند سفید رنگیء به گردن انداختم و پردهیشبند پالستیکی سفیدی و پ

سرش به سمت من است، در سمت  و روی تخت تشریح خوابیده که دیدم جسدی را زدم و را کنار

در سمت  های بلند وریشبا موهای فرفری و هفت دانشجوی مرد مشکی پوش جسد،  چپ

پایین از ایستاده بودند، پوش که فقط چشمانشان پیدا بود، هفت دانشجوی دختر مشکی  ،راستش

 .ندنگریستمیبه من پای جسد هم جاماسب وکژال 

  پرسیدم: جاماسب و کژال!؟

 .کردمیصحبت بود، ه خلس درکه  همچنان نشنید،سوالم را اسماعیل انگار 

نحوه تخلیهء خون تا  شان ازدانشجویان از نحوهء نگهداری جسد پرسیدند و من برایاسماعیل: 

و   7کنون را شرح دادموشهای مومیایی از مصر باستان تا ر ،رگها و کالًتزریق مواد نگهدارنده در 

 شش، باید حداقل مُردنفرد قبل از " گفتم  نیزو   8روند تجزیهء جسد را برایشان گفتم بعد از آن

                                                           
 6 سیاه خان هنگام حیاتش، در اوایل سال هزار و سیصد، به دلیل اندام عجیب و غیر معمولش، با قد دو متر و شصت سانتی متری، به عنوان یه موجود 

انگشت نما شده بود، پس از مرگ اسکلتش را جهت بازدید عموم در دانشکده پزشکی شیراز قرار داده بودند. شیراز عجیب الخلقه در شهر  

 7 خون از طریق سیاهرگ کشاله ران )فیمورال(  از بدن خارج شده و محلول فرمالین و گلوترالدهاید و دیگر مواد نگاهدارنده به بدن متوفی تزریق 

 میگردد و بعد از آن جسد را چندین ماه درون وان فرمالین قرار میدهند تا بافت ها استریل شده و فیکس گردند

 8 زوال جسد در انسان و حیوان متفاوت است، چون انسان هم گوشتخوار است و هم گیاهخوار، تجزیه جسد در انسان سریع اتفاق می افتد و بوی حاصل 

بعد از مرگ و توقف جریان خون، در هر ساعت یک درجه از گرمای بدن از دست میرود و بخاطر از بین  از فساد جسد، با بقیهء موجودات متفاوت است

د و از بافتهایی مانند روده ها که بیشترین میکروب را در خود دارن شودمیرفتن کار سیستم ایمنی، بدن شروع به فساد مینماید و فساد از بافتهایی شروع 

، که بیشترین میکروب را در خود دارند و باکتری هایی که در روده ها هستند، شروع به خوردن و تجزیهء دیوار روده مینمایند، سپس از آن شودمیشروع 

، به شودمیموجب ورم و باد کردگی کل جسد رد شده و وارد شکم میشوند و چون اغلب بی هوازی هستند، موفع فعالیت گاز تولید میکنند، این گاز 

لف همین علت اجسادی که زیر آب رفته اند، بعد از سه تا چهار روز متورم شده و به سمت آب می آیند، روند تجزیه جسد بستگی به محیط های مخت

ل باقی بمانند، ولی در نواحی مرطوب یا زیر متفاوت است و بین چند ماه تا چند سال طول میکشد و استخوان ها ممکن است در فضای خشک هزاران سا

 دریاهازودتر فاسد شده و از بین میروند.
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اندازه تعیین زمان مرگ با روشهای راجع به  همچنین "،9دقیقه مجرای تنفسی اش بسته باشد

و بعد یکی از دانشجویان  برایشان توضیح دادم، و رشد حشرات دمای بدن و روند تجزیه گیری

 پرسید، آیا مُثله کردن در اسالم جایز است؟

و مُثله کردن  دهیممیاین کار را انجام  ،ای علم، نه مُثله کردن و ما برگفتم: این کار تشریح است

سپس تیغ جراحی را برداشتم و پوست پایین سینه را بازکردم و بعد . 10در همهء ادیان حرام است

با اره شروع به شکافتن استخوان جناغ کردم که ناگهان خون زیر دستم شروع به فوران کرد و 

م کف سالن تشریح را پر کرد و کم کم روی سرو صورتم پاشید، فوران خون تمامی نداشت و تما

همه خون داشته باشد، پرده را بتواند آن جسد م که یککردمیتا زانویم رسید، باور ن باال آمد و

 ،شده و از گردن بریده شان آویزانوارونه به سیخ های قصابی  ،کنار زدم، دیدم که چندین انسان

وزپلنگ و یک شیر در سه گوشهء سالن تشریح ایستاده یک ی میجهد و یک گرگ وون به بیرون خ

او را این بار ، نگریستم ،روی تخت ، برگشتم و به جسدبودخون در حال باال آمدن همچنانکه  ند،ا

و به من که در حال غرق شدن در دریای خون  لب تخت نشسته بود و میشناختم، جورج بود

مچ  ، رویدر بدن داشتپنج زخم و  درخشیدمیصورتش همچون خورشید ، نگریستمیبودم، 

نزدیکتر شدم، اما به سمتم گرفت، باال آورد و دستش را  ؛زیر جناغ سینهو ها پاپشت و  هادست

خواب بیدار  از ،همان موقع بود که با صدای ناقوسدستش را بگیرم، هرچه تالش کردم، نتوانستم 

 شدم.

گرفتم و پیشانی اش را  رادو دستش ، هر گرفتبغض گلوی اسماعیل را در این لحظه دوباره 

که چرا چنین کابوسی دیده، بخصوص وقتیکه  فهمیدممیم و کردمیبوسیدم،  باید با او همدردی 

                                                           
، مصرف نشده در خون باقی می ماند و وقتی که راه تنفس بسته شود، دو سوم باقی مانده مصرف شودمیدو سوم اکسیژنی که در روند تنفس رد و بدل  9

ه طول می کشد تا اکسیژن کامال مصرف شود و بعد از آن، سه تا پنج دقیقه طول می کشد تا بخاطر . بعد از بسته شدن مجرای تنفسی، پنج دقیقشودمی

 کمبود اکسیژن، فرد دچار مرگ مغزی گردد. در مجموع بیشتر از ده دقیقه مجرای تنفسی باید بسته باشه تا فرد بمیرد.

 

 10 هیچ دینی اجازه تکه تکه کردن بدن ُمرده را نمیدهد و در ایران تا بعد از انقالب اجازه تشریح فرد مسلمان نیز داده نمیشد و کال کشورهای 

 اسالمی در صورتی میتوانند این کار را انجام دهند که جسد غیر مسلمان در اختیارشان نباشد 
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بخشی که به اتاق خواب برود و قرص آرام، کمکش کردم بیندمیهایی شب چنین کابوسهردانستم 

به  خاطراتش را دراز کشیده بود، دفترچهءهمچنانکه روی تخت ، ب حل کردم و به او دادمرا در آ

و اضطراب وحشت اما دیری نپایید که با  رفت،فروبه خواب چشمانش را بست و ، کمی بعد من داد

 گفت:از خواب بیدار شد و 

زنند، هجده دقیقه باالی توانم نفس بکشم، با جرثقیل دارم میشوم، نمیگردنم، دارم خفه می

 دار!!!....

 ... با دستهای بسته از پشت...بینممی... تمام هجده دقیقه همه را دهممیکنترل ادرارم را از دست 

سپس دفترچه مجبور شدم به او نصف آمپول دیازپام تزریق کنم تا بخوابد، ، بردمیندیگر خوابش 

رفتار پاک و به یاد  ه یاد خاطرات نوجوانیمان افتادمب را برداشتم و به سالن برگشتم. شخاطرات

 و اجتناب از گناه. نماز سر وقتاسماعیل و وسواسش برای 

آنها را ، دزدیدندمیگوجه سبز  ،وقتیکه بچه های مدرسه مان از باغ های اطراف آمدمییادم 

که در پدریش جای دزدی از باغهای مردم، به باغ که به  نمودمیدعوت  آنانو از  کردمینصیحت 

 بخوردند. خواهندمیبروند و آنجا هر چه همان نزدیکی بود، 

 دفترچه خاطرات را در دست گرفتم و شروع به خواندن کردم. 
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 ***  اسماعیل خاطرات  ***                                

 تا تلفن همراهم را دهممیهستم، دستم را حرکت  روی تختهنوز تازه از خواب بیدار شده ام. 

پنج صبح است یا  ساعت چند است؟. .  .   یابمنمینه، .  . .  اما.  .  .  ،نگاه کنمو ساعت را بیابم 

 . نیست پنجره که پشتهفت بعد از ظهر. نوری هم 

. ندارم کار دیگری مطالعه، خوردن و خوابیدن و، جزباین روزها باید بلند شوم و از اتاق بیرون روم، 

، از چند ساعت گذشته فهممنمی، شوممیبیدار  وقتیو  خوابممی، شوممیخسته که هر وقت 

  کجایم. داندنمیدنیای بیرون بیخبرم، هیچکس 

 . نه خیلی تاریک است و نه زیاد روشن. شایدنگرماز الی پرده به بیرون می و نشینممیسرجایم 

تی ساعو تا  شب است هفت شایدساعت دیگر آفتاب باال بیاید . . . نه . . . صبح باشد و تا یک پنج

شب و روز برایم یکی  چیزی نمانده که دچار جنون شوم،همه جا را در بربگیرد.  تاریکی ،دیگر

 است. شده

دارم تا به وسیله ای میتا به هال بروم. با احتیاط قدم بر شوممیبا بیحالی از روی تخت بلند 

را به کلید برق  و خود گیرممیرا به در و دیوار برخورد نکنم. هوا سنگین و دم کرده است. دستم 

ساعت دیواری را نگاه کنم. تلفن همراهم را روی میز وسط  توانممینمی رسانم. برق قطع شده. 

 ولی شارژ ندارد . . . این روزها اصال تمرکز ندارم.  ،یابممی هال 

غروب ی اگر بخوانم، . . . ول م رانماز ،تا آفتاب نزدهاگر صبح است،  ،ساعت چند استکاش بدانم 

 ؟نیتی؟ بهرحال باید وضو بگیرم و نماز بخوانم، ولی با چه باشد چه

 به نیت نماز صبح یا مغرب؟

حتی  خواهمنمی اکنونو  امیدوار باشند و به خدا توکل کنندکه  امکردهیه همیشه به دیگران توص

 در تاریک ترین زوایای مغزم، اعتراف کنم که چیزی نمانده تا امیدم را از دست بدهم.
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می را و از روی میز کنار آن، فندکم  رسانممی ،نشینممیخودم را به کاناپه ای که معموال رویش 

 . کنممیروشن  و از روی میز برمیدارمو شمعی  یابم

هم هم دو رکعت نماز صبح بخوانم و  ،الی اهلل بگیرم و بعدهترین راه این است که وضو را قربه ب

اگر تا یک ساعت دیگر هوا روشن شد که صبح است و اگر هوا تاریکتر شد، سه رکعت نماز مغرب، 

 .خوانممیهم نماز عشا را 

، نعلبکی را کنار روممیآشپزخانه و به  گیرممی، به دست اممعی را که به نعلبکی چسباندهش

 دانممیو برای خواندن نماز، به هال برمیگردم. خدا را شکر که  گیرممیو وضو  گذارممیسینک 

و  برممی، دستانم را تا بناگوش باال کنممی. نیت ایستممیقبله کدام طرف است. روی سجاده 

ست و من ر تواضع ااین اهلل اکبخدا از همه بزرگتر است. ، «اهلل اکبر. . . « ،گویممی ه االحرامتکبیر

و از او دور شوم، همیشه بنده از روی تکبر  ،، خدا نکند که اهلل اکبری بگویمبنده درگاه او هستم

 .و هستممتواضعش بوده 

 «رحمن الرحیملبسم اهلل ا»                                             

، مهربانیش جهانیان است، سپاس خدای را که پروردگار به نام خداوند که بخشنده و مهربان است

تو را تنها ، صاحب اختیار روز قیامت است، است با مخلصانش مهربانتر ، اماهمه گیر است

ه راه کسانی که بر ، ما را به راه راست هدایت فرما و نخواهیممیاز تو کمک  تنها و پرستیممی

 ی و نه راه گمراهان.ه اغضب کرد آنان

 ، "است بزرگرا که  پروردگار منزهم کنممیحمد " . . . .روممیبه رکوع 

 "پروردگار منزهم را که باالترین است کنممیحمد ". . .  روممیبه سجده 

 "پروردگار منزهم را که باالترین است کنممیحمد ". . .  روممیبار دیگر به سجده 

و  کنممیرا طوالنی  مو سجده آخر خوانممیرکعت دوم را برمیخیزم و رکعت اولم تمام شد، 

 : گویممی
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 "منزه است خدا"، "منزه است خدا"، "منزه است خدا"

، خواهممیعافیت بر این بنده ضعیفت رحم کن، ای صاحب عافیت، من از تو  ،مهربانخدای ای 

عافیت دین و دنیا و آخرت، ای کسی که دنیا و آخرت از آن توست، به کسی که نه دنیا دارد و نه 

 کن.آخرت رحم 

و به رسالت محمد. نمازم را با سالم بر  دهممیا شهادت و به وحدانیت خد نشینممیبعد از آن 

 .رسانممیمحمد و برتمام بندگان صالح خدا و بر تمام مردم زمین به پایان 

، ال اله اال اهلل یی از روی عشق گویممیاهلل اال چند بار ال اله ، امور که روی سجاده نشستهطهمان

و  خود را بینندمیراز خدا تهم و  شوندمیو مشرک  گویندمیو خشوع و نه آن ال اله اال اهلل که 

 دیگران را. پندارندمیدون شان خود 
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 ***  بوسنی 1995  *** 

 

هیوالیی دیدم مانند یوزپلنگ که پاهایی چون خرس و دهانی چون شیر داشت و » 

 « دادمیاژدها به او قدرت 

 2/13 مکاشفات                                                                                                                                    

ماه محبوس را بیشتر دوست داشتم و آن شب همیشه دوست داشتم ماه را کامل تماشا کنم، اما 

 دارد.بم که رویش همچنان با ابرها پوشیده بماند و ما را از دید دشمن محفوظ کردمیآرزو 

 . . .  رفتیممیدر جنگل پیش  ،با گام های محتاط و مردد

پس از اقامه ی نماز مغرب، فرمانده گفته بود: فاصله زیادی تا سارایوو نداریم. این شهر در محاصره 

تک تیراندازهایی است که شهر تیراندازی ، صدای شنویدمیی نیروهای صرب است. صداهایی که 

ویم. راحتی وارد شهر شنمی توانیم ب دارند و صدای توپ هایی که شهر را میکوبند.محاصره را در 

راهی اگر دقت نکنیم و از مسیری که قبال مشخص شده پیش نرویم، در تیررس قرار می گیریم. 

 کند.نبا دیگری صحبت  کسیو  همگی ساکت باشیمباید . گذردمیکه می رویم از میان جنگل 

 محض، دیگران در سکوت و دادمیود که با اشاره، دستوراتی فرمانده تنها کسی ب ،در تمام مسیر

ند. شوقی آمیخته با ترس داشتم. شوق یاری رساندن به مردم مسلمانی که تحت کردمیاطاعت 

 محاصره اند. آرزویی که تمام دوران نوجوانی و جوانیم را برای رسیدن به آن صرف کرده بودم.

این طوالنی ترین محاصره تاریخ و  استمحاصره در یک به سه سال است که سارایوو تا االن نزد

 است. 

در شهر هستند. صرب های جدایی طلب با  هنوز حدود چهارصد هزار نفر ،دانممیتا جایی که 

 ف شهر را به تصرف درآوردهکه متعلق به ارتش یوگوسالوی بوده، بلندی های اطرا یجنگ افزارهای
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 نباید چیز زیادی از شهر دیگر. دهندمیهر جنبنده ای را هدف گلوله قرار  شان،هایو تک تیرانداز

 شده. بعد از حمله عراقخودمان  باشد. حتما مثل خرمشهر باقیمانده

و  گستردهرا  غول پیکر، بازوانشانتاریکی شب، وحشت آور بود، درختان بلند همچون هیوالهایی 

جنگل را  ،. اوهامشدمیلحظه ای قطع ن ،هاصدای جیرجیرکند، گشتمیبدنبال قربانی شبشان 

دانستن این نکته که  ،دادمیدرختان، صدای مرگ  ان شاخسارفراگرفته بود و زوزه باد در می

، بر دلهره ام اندکردهمیدر همین نزدیکی ها زندگی  12"کنتس باتهوری"و  11"ددراکولوال"

خشکیده م. فقط مواظب بودم تا با گذاشتن پایم روی برگهای زدمینباید با کسی حرفی  ، افزودمی

 درختان، سر و صدا ایجاد نکنم.

، کورمال کورمال به سمت سرنوشتمان به همنوع خدمت با جمع عشاق ،همانطور که در جنگل

و  م، از وقتیکه ترکان عثمانی شروع به تحقیرکردمیور را در ذهنم مرور تاریخ این کش ،رفتیممی

را به شورش وا داشتند، تا زمان اخراج عثمانی ها از  آنانزیردستانشان کردند و ناخواسته  کشتار

با شلیک گلوله ای، ولیعهد  ،وقایع جنگ اول جهانی، هنگامی که یک جوان صرب ،این کشور و بعد

اتریش و همسرش را ُکشت و موجب جنگی شد که هفده میلیون قربانی گرفت و چندین 

 امپراطوری را به فنا داد.

بخاطر آزاری که از صربها دیده  ،بوسنیایی آنانکه مسلم جنگ دوم جهانی افتادم به یادسپس 

  .شد آنانها با مسلم صربفعلی آغاز دشمنی موجب به ارتش هیتلر پیوستند و همین  ،بودند

شهر در محاصره ی کامل نیروهای صرب نیست. اونا تقریبا نود و پنج در صد از محیط شهر رو » 

. جای نگرانی نیست. اگر احتیاط کنیممیز پنج درصد باقیمانده استفاده ادر کنترل دارن. ما 

به سالمت خودمون رو به داخل شهر برسونیم.  ،تونیم از یک گذرگاه امن، از طریق جنگلمی ،کنیم

مسیر جنگلی هشت کیلومتره و باید شبانه حرکت کنیم. مراقب باشید سروصدا نکنید، سیگار 

                                                           
  11 والددراکول، معروف به دراکوال، حاکم واالشیا، کسی بود که هزاران انسان را به سیخ کشید.

  12 زنی بود که ششصد دختر باکره را در طی بیست سال کشت و در خونشان حمام کرد. 
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نکشید، هوشیار باشید و از گروه جدا نشید. هوای همو داشته باشید تا این مسیر رو به سالمت 

 « طی کنیم . . . 

نمدی  روکفشی های ،یک سرباز بوسنیایی قبل از به راه افتادن، فرمانده،کامل بعد از توضیحات 

صدای خش خش برگ ، تا هنگام عبور از جنگل را پوشیدیم آنانرا بین اعضای گروه تقسیم کرد، 

به راه  ،راه رفتن در موزه ای پر از آثار باستانی، پاورچین پاورچین ، بسانسپسها را خفه کند و 

 افتادیم.

اما صرب استقالل کردند،  اعالم تمام جمهوری های یوگوسالوی سابق،از فروپاشی شوروی،  بعد

بنای ناسازگاری گذاشتند و خواستند  ند،کردمیهایی که در جمهوری بوسنی و هرزگوین زندگی 

نظامی کامل صرب ها تجهیزات و کشتار کردند.  دست به اسلحه برده و که به صربستان بپیوندند

، بجز عده ایی داوطلب که اغلب از کردمیمایت نح آنانرا در اختیار داشتند، اما کسی از مسلم

 کشورهای اسالمی بودند.

به صف چقدر پیش رفته ایم. نگاهی  دانممی، نکنممیباز و  مبندمیبرای لحظه ایی چشمانم را 

  .کنممیو من گذشته خود را مرور  رودمیپیش و منظم م همچنان منسج می اندازم که

همان موقع بود  اوایل جنگ بین ایران و عراق بود که در رشته ی پزشکی مشغول تحصیل شدم و

تخصص بگیرم، چراکه  "جراحی عمومی"در رشتهء تصمیم گرفتم  جنگ، مجروحینکه با دیدن 

که جنگ تمام شد و دیگر فرصتی نیافتم ام، قبل از فارغ التحصیلی، اما مدیدمیمفیدترین آن را 

 خود را معرفی کردم. احمر به پزشک جراح، تا اینکه با اعالم نیاز هالل  به مجاهدان کمک کنم

، کمی شنیدیممیبوی سیگار سربازان صرب را  کیلومتر پیشروی در جنگل، کم کم پس از چند

گاه  صدای ، بیش از صد متر نبود.آنانفاصله ما تا  ،بعد صدایشان نیز واضح شد، در بعضی نقاط

و به ما هشدار  شکستمیسکوت شب را در هم ، شدمیگلوله های تانک که به شهر شلیک  به گاه

   .دادمی
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غنیمت  در این شهر ماندم تا تکلیفم روشن شود، فرصت را  سه روزم و تهران به زاگرب آمداز 

 .را دیدم شهر خیابانهای سنگفرش باقدیمی زیبای شمردم و محله های 

را  با آرم صلیب سرخون اتومبیل دو بدنبالم آمدند و وقتیکه به محوطه رفتم،  ،چهارمروز صبح 

در دو زن محجبه نیز ، داشتند بوسنیبرای رفتن به ی داوطلب مسافرینکه  در آنجا مشاهده کردم

 فرانسوی پرستاری مراکشی و دیگریپزشکی  آنانکه بعدا فهمیدم یکی از ندبود مسافرینبین 

  .به ما پیوستند ،حاوی تجهیزات پزشکی ،دو کامیون با آرم صلیب سرخ ،کمی بعد .است

پاسپورت  یافسریست بازرسی ارتش کرواسی رسیدیم، به ا به سمت خارج از شهر حرکت کردیم و

 ساک ها را هم وارسی کردند وزیر اتومبیل را گشتند،  ،نهبا آی ،همچند سرباز . را چک کرد ها

 .یافتندچیزی ن ،علق به راننده بودبجز یک کلت جواز دار که مت

توقف  راننده یک بعدازظهر بود که حدودکرواسی به راه افتادیم،  سبز و زیبای جاده هایدوباره در 

همسفرانم با ، پیاده شدیم، بود، وقت نماز را نشان دادعالمت تکبیره االحرام  ،کرد و با دستانش

همه کنار  ،کردمین و سنی فرق ، شیعهبه نماز ایستادیمو مذاهب مختلف بودند،  که از ملیت ها

 یم.کردمیهمه به او اقتدار یکی بود و  پیش نمازمانهم بودیم و 

راه افتادیم و در راه ساندویچ هایی را که با خود آورده بودیم، بعنوان ب ،بعد از اتمام نماز بالفاصله

که افسران هلندی اداره بازرسی سازمان ملل رسیدیم  ایست به ،چند کیلومتر بعد نهار خوردیم،

در حرکت بودیم  مدتیراه افتادیم.  به، دوباره عبورو گرفتن مجوز  بعد از بازرسی. ندکردمیاش 

 .ایستادیمجاده اصلی کنار، دادمیرا نشان  "ربندر زادا"  یی کهو کمی بعد از اولین تابلو راهنما

که با قاطر به آنجا رفتند و وسایلی را  ،به حاشیه جاده، پشت درختها ،ی که با ما بودنددو کامیون

 دوباره به مسیر اصلی برگشتند.زدند و بار آورده شده بود، 

بوسنیایی با یونیفورم هوا تاریک شده بود که به جنگل های اطراف سارایوو رسیدیم. عده ای سرباز 

طرهایی که آورده وسایل را بر قا و ها را تخلیهکشید تا کامیونساعتی طول آمدند. یک نمابه استقبال
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به تجهیزات پزشکی اضافه شده، در بین راه  باری که آنجا بود که فهمیدم، همزدندبار بودند، 

 .استاسلحه و مهمات 

 و قوی هیکل  سربازان مسلححفاظت از کاروان را بعد از معرفی و سخنرانی فرمانده، به راه افتادیم، 

پایش بحدی  ،مهای کاروانز همانها بود که وقتی یکی از خانو یکی ا بر عهده داشتند بوسنیایی

محجبه و آن زن بر دوش کشید و به راه ادامه داد راه برود، او را  توانستمیکه دیگر ن پیچ خورد

 اگرچه اول معذب بود، اما وقتیکه چاره ایی نیافت، بدین کار تن داد.

ند، یک ایرانی هم بود که برای کردمیدر پیش کاروان حرکت در بین طالیه داران مسلحی که 

ند، اما بعدا فهمیدم که کردمیصدا  "فراز"او را  آموزش نیروهای بوسنیایی به منطقه آمده بود،

 است. "فرزدقی "نامش 

 خارج از مسیر همیشگی صرب که ، انگار گروهیمتوقف شدبه اشاره فرمانده کاروان  ،در بین راه

و تیراندازی به گوش رسید،  صدای انفجار ،لحظه ایی بعدبودند،  راه در اطراق کرده بودند، شان

 ،درگیر شده بودند آنانصرب ها را با آرپی جی زده و با نگهبپست دیده بانی  "فرزدقی "نیروهای 

، صدایم ، چند دقیقه بعدنشسته بودیمانوان خود بر ز، ما همه منتظر طوالنی نشد وزیاد  تیر اندازی

گلوله آرپی جی نیروهای ما کشته دیدم چند سرباز صرب با رفتم و تیراندازی به محل کردند، 

شده اند، ولی یکی که فقط بازویش قطع شده بود، هنوز زنده بود، خودم را به او رساندم و باالی 

، جوان بود، امیدوار کردمو به دست سالمش سرم نمکی وصل محل قطع شده را با تورنیکت بستم 

 ،آنهم از نیروهای دشمن ،یک فرد زخمیبردن همراه باگرچه  بودم تا رسیدن به شهر دوام بیاورد،

باید  که باید او را به شهر ببریم.، اما فرمانده دستور داد آمدمیدر این وضعیت کاری عبث بنظر 

،کالشینکف بود که طول آن میساختیم، تنها سالحی که موجود بوداز اسلحه و پتو برانکاردی 

چند »  ، گفت:نگریستمیفرمانده که به ما  بودیم که چه کنیم،برای اینکار مناسب نبود، مانده 

خود به سمتی رفت، انتظار کمی طوالنی شد، یکی از سربازان بوسنیایی که و  «لحظه صبر کنید

اش را نگران روشنایی روز و دیده شدن کاروان بوسیلهء نیروهای صرب بود، برخاست و اسلحه 
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منصرف مداخله من هم نتوانست او را عصبی بود که  درآنقحاضر کرد که جوان صرب را بکشد و 

 گرفت واو را از این کار بازداشت و اسلحه اش را  ،و با تشراما به ناگاه فرمانده سر رسید ، سازد

بعدا فهمیدم گفته، ما مانند صربها نیستیم و  .با او صحبت کرد ،به زبان خودشانای چند کلمه 

داشت دو تفنگ ماوزر قدیمی با خود ، فرمانده کنیممیشلیک نبدون سالح فرد زخمی و آنهم به 

آنها را به فاصله رسید، سانتیمتر  140تا  130حدود  به شانطولپس از اضافه کردن سر نیزه، که 

شصت سانتیمتر روی پتو گذاشتیم و برانکاردی ساختیم و با آن مجروح را به سمت شهر حرکت 

، ما آمدبدنبال ی بوسمینیکی از گروه نظامی جدا شد. گروه پزش ،دادیم، بمحض ورود به شهر

راننده سعی  نقاطجوان مجروح را سوار کردیم و به سمت بیمارستان به راه افتادیم، در بعضی 

، بعضی از تقاطعات یمتک تیرانداز ها قرار نگیر دیدرس فزاید تا دراسرعت اتومبیل بی بر کردمی

 .  عبور کنند از پشت آنمردم بتوانند را هم با پرده های عظیم و بلند، پوشانده بودند تا 

*** 

از آن رخت  شادی تخلیه شده وفوقانی اش  اتبیمارستان بیشتر به خانه ی ارواح می مانست، طبق

 .بودشده شیشه ها شکسته و دیوار ها سوراخ سوراخ  اغلب .بربسته بود

تا آخرین گسترده بودند بیمارستان خود را در حیاط پیکر  ،اندرخت ازی جدا شده برگ ها

 . شندفریادشان را زیر پای ما بکِ 

با ، ادامه داشت بیمارستان ، تا درب ورودیکردمیرد آبی که از شیر شکسته کنار حیاط چکه 

به  ،راهرویی تاریک و نموراز حیاط عبور کردیم و وارد ساختمان شدیم و با گذر از راهنمایمان 

میانسال با قامتی بلند، به استقبالمان آمد و بعد از مردی  اتاق مدیریت رسیدیم، بمحض ورود،

مها و آقایان در دو ، خانما را به اتاق هایمان هدایت کندخوشامد گویی از راهنمایمان خواست تا 

 داشتند. سکنیقسمت مجزا 

و مجلل نبود، ولی با سلیقه چیده  بزرگ، رفتم ،دیگر شریک باشمبه اتاقی که قرار بود با سه نفر 

 که روی آنشده بود، چهار تخت یکنفره کنار چهار دیوار اتاق قرار داشت و میز گردویی کوچکی 
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 ،جنگی یم که در محیطکردمی.  باور ندادمیبه اتاق جلوه ی خاصی زیبایی بود، گلدان سرامیکی 

 مردمی چنان با سلیقه حضور داشته باشند.

 از همانکه شیفت کاری ام برای شروع  و کمبود خوابم را جبران کردمبعد از یک دوش آب گرم، 

زیر زمین و همکف به طبقات تمام بخش ها خود را به سوپروایزر معرفی کردم. ، شدمیشب شروع 

و  بودتخت ها همه پر امنیت نداشت،  بود و منتقل شده بود، چرا که طبقات باالیی در تیررس

  .بودندو یا روی زمین دراز کشیده برانکارد بیماران روی  ،راهروهاحتی در 

حالیکه در  ،ای که دختر بچهخود شاهد بودم و من را با گلوله توپ زدند  بیمارستان ،همان شب

که هنوز ند بیماری چ .میدوید در حیاط بیمارستاندر دست داشت، را  پیرزنی قطع شدهءدست 

بارها  ،بعدیهای خود را از دست دادند، در روز جان در اثر ترکش، بودند،بیمارستان در محوطه 

ی قطع ترکش مصدوم شده بودند، دست و پابا  اندازی مستقیم و یایدم که با تیرمجروحینی را د

بیمارستان برسند، یمردند و بسیاری قبل از اینکه به بسیاری از خونریزی م چیزی عادی بود، شده،

 آنانند، خوشا بحال گفتمیکه  بارها از مجروحین شنیدم ند،کردمیجان به جان آفرین تسلیم 

 گی مردم را ببینند.زنده نماندند که آوارگی و بیچار قبل از جنگ مُردند و هک

تا صبح در بدون آنکه اندکی استراحت کرده باشم ور شدم مجبمجروحین زیاد،  بخاطرآن شب 

سرباز  ، بطور اتفاقی مکردمیاز بخش جراحی عبور  وقتیکه بعد از تحویل شیفت،، اتاق عمل بمانم

ترمیم  شانتهای قطع شدهء بازوی راست ، توسط متخصص ارتوپدی عمل شده بود وب را دیدمصر

مجروح که وضعی  ا یک سرباز بوسنیاییبرا او  گذاشته شده بود،گچ و ساعد و ساق پای چپش در

در بین . دادمی صبحانهپرستاری به هر دویشان یک  و ندبودکرده هم اتاق  مشابه داشت،

 ند.شدمیدیده  دیگرمجاهدانی از کشورهای مجاهدان بوسنیایی و نیز زن و بچه و  مجروحین،

                                                
اصرار داشت، به و  و حال سربازانش را پرسیدبه بخش آمد  یکی از فرماندهان نظامیروز یک

فرمانده تیپ نهم او، بعدا فهمیدم که  .شدمیرسیدگی سربازانش بیشتر رسیدگی شود و البته 

 "رامیز چلو" او به  و قبال گانگستر بوده و اکنون برای ملت بوسنی میجنگد، کوهستان است
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را در مجلس سردسته های صرب جناح رقیب یکی از شایعه بود که هم او بوده که و  13ندگفتمی

ی که قبل یتوانسته از مسیرها ند که اوگفتمیموجب شروع جنگ گردیده و نیز  کشته و عروسی

 .برسانده، سالح و مهمات به شهر شدمیاز جنگ از آن برای قاچاق استفاده 

 

*** 

 
را معاینه کنم، وقتیکه به  بیماریخواستند که  با من تماس گرفتند و بخش زنانیکی از روزها، از 

  آنجا رفتم، دختری حدود دوازده ساله را روی تخت دیدم، در معاینه متوجه شدم که در اثر تجاوز

دیواره بین واژن و رکتوم او از بین رفته، او را در نوبت عمل قرار دادم و با دو مرحله  ،گروهی صربها

 دیواره بین واژن و رکتوم را ترمیم کردم. ون گذاشتن موقتی روده، از دیواره شکم، عمل و بیر

بر غمی برای همیشه، انگار  ،نگریستمیوقتیکه به من  راچهره مظلومش  برمنمیهرگز از یاد 

 . بودندنقش کرده صورتش 

دیدم، ساق پایش به علت سرباز صرب را دوباره  م،زدمی، وقتیکه به بیماران سر در روزهای بعدی

و مادر مجروح  بودمجروحی مسلمان ، هم اتاقی اش، شدمیروزانه شستشو باز، باید  شکستگی

 .دادمیبه هر دو غذا مسلمان 

، کنممیسه ماه بیشتر در بوسنی نبودم . بعد دوباره به ایران برگشتم، اما خاطرات آنجا را فراموش ن

 شده بود. بخصوص دختر بچه ای که به او تجاوز

                                    

 

 

                                                           
Ramiz Dellalic    13  

Chllo  : معروف به 

برای قتل نیکوال گاردویک، محاکمه شد، ولی اتهام او ثابت نشد 1992در سال      
Nicola 

Gardovich                                                                                                                                                                                
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   ***  مستند هادی باغبان  ***                             

 
                              «ساموئل صدای پروردگارش را شنید»         

                                                                                         1ساموئل                          

 "شبکه بی بی سی"م، مستندی از کردمییکروز که در منزل نشسته بودم و تلویزیون تماشا 

مستند  ،"هادی باغبانی"، مستند را از فیلم های « جنگ پنهان ایران در سوریه »پخش شد، بنام

ردان داوود در اینترنت به اشتراک گذاشته بود، ساخته بودند، ساز ایرانی و کلیپ هایی که گُ

که حضورش در سوریه فقط مستشاری  ایران قبال اعالم کرده » ،گفتمیگزارشگر بی بی سی 

که حضور نیروهای ایرانی در سوریه،  دهدمیاست و نیروی جنگنده ندارد، اما این فیلم نشان 

 « گسترده و نظامی است.

در حلب فیلم نیروهای ایرانی مستقر اشتیاق از  با که دادمیغبانی را نشان مستند، هادی با

دارند و به بچه ها محترمانه  ای ایرانی، با مردم رفتارینیروه اغلب که دادمیو نشان  گرفتمی

  .کردمی، عرب بودن مردم را تحقیر ایرانی هایکی از  اما ،دهندمیشکالت 

 در این میانبه تصویر کشیده بود، اما باغبانی حتی بخش هایی از زندگی خصوصی رزمندگان را 

به چشم بیش از همه  ،بودفردی بنام یحیی که بسیار خوش مشرب و خنده رو حرکات و رفتار 

 .لباسهای خود را میشست و شعر میخواند ،بخصوص وقتیکه در حمام، آمدمی

ت، مو بر به شهادت های حاج اسماعیل حیدری در مورد عشق در قسمت هایی از مستند، صحب

 او، من را به یاد دورانی انداخت که خود به جبهه رفته بودم و روحیهء صمیمیتتنم راست کرد، 

 م.کردمیو هر لحظه آرزوی شهادت 

سردار حیدری، به محاصره نیروهای گُردان نیروهای که  دادمیدر بخش دیگری از فیلم نشان 

که نبرد نابرابر است و نیروهای  شدمیبا نشان دادن دو طرف جبهه، معلوم  درآمده اند و داوود
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سردار حیدری، بجز تفنگ، اسلحه ای ندارند، اما نیروهای گُردان داوود، مجهز به تانک بودند، 

ربین هادی ناگهان صدای عبور گلوله ایی شنیده شد و زاویهء دو بههمچنانکه نبرد ادامه داشت، 

قسمتی از افق دیده  فقط علف های روی زمین ودر تصویر، زمین افتاد و  غبانی تغییر کرد و بربا

همان لحظه نفس در سینه ام حبس شد، چرا که خود، دقیقا چنین صحنه ایی را دیده  .شدمی

در یک عملیات،  د گر به جبهه کردستان رفته بودم،بودم، وقتیکه در شانزده سالگی به عنوان امدا

ترس تمام وجودم را فرا گرفت، بالفاصله روی زمین دراز و  هان گلوله ای از کنار گوشم رد شدناگ

کشیدم و گونهء راستم را به خاک چسباندم، بطوریکه فقط قسمتی از آسمان و علف روی زمین 

و با  ، به راز و نیاز پرداختمم، لحظه ایی هر دو چشمم را بستم و در دل با خدای خودمدیدمیرا 

 آیا واقعا برای شهادت آمده ام؟ گفتم: مخود

باالخره م و نیت خود را میپاییدم، زدمیچند دقیقه ایی روی زمین خوابیده بودم و خود را محک 

 خود را جمع و جور کردم و بدون ترس برخاستم و به امداد مجروحین رفتم.

هادی باغبانی را نشان داد،  شهید حیدری وشهید اسماعیل وقتیکه اجساد  فیلم مستند، در ادامه

 .اشک از چشمانم جاری شد

تا اینکه با هالل احمر تماس گرفتم و اعالم آمادگی کردم که به سوریه  چند روزی در فکر بودم

تا  شدمی، عطشم برای رفتن بیشتر گذشتمیبروم، مدتی گذشت، اما خبری نبود، هرچه بیشتر 

کند و نوبت اعزام من را جلو بیاندازد  او خواستم که وساطتم و از باالخره با دوستی تماس گرفت

و این کار شد و وقتیکه زمان اعزام را اعالم کردند، از شوق در پوست نمیگنجیدم، انگار بال درآورده 

باره برای پرواز به من داده بود. هوای چرا که خداوند فرصتی دوم، کردمیاحساس بی وزنی بودم، 

 ، کندمیرفتن داشتم، مثل آدمی که یکبار به مکه رفته و هر سال جای خالی نرفتن را احساس 

م و از زنده بودن رفتمیاین احساس از زمان جبهه با من بود، گاهی سر مزار دوستان هم رزمم 

 د.م، سرافکندگی همیشه همراهم بوکشیدمیخود خجالت 
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 *** تنهایی  ***                                   

 «   شید میدرخشد و ماه زیر پای اوسترنور خو که در شودمیبهشت پیدا  زنی در»  

    2/16مکاشفات                                                                                                   

 

چند روز بعدی به سرعت گذشت، یکروز در آشپزخانه مشغول بودم، ظرفی را که در آن انار را 

بخصوص وقتیکه م، دیدم، همیشه دوست داشت انار را برایش دان کنم. کردمیبرای همسرم دان 

م. ظرف را برداشتم و در چمدان سفرم دادمیقسمتی از آنرا بصورت یک گل در میآوردم و به او 

 "همسرم"گذاشتم، در چند روز بعدی با همهء فامیل و دوستانم خداحافظی کردم، فقط مانده بود، 

رفتم و اتومبیل را در گوشه ایی  "دارالرحمه" م، یکروز بعد از ظهر بهکردمیکه باید با او نیز وداع 

صندوق عقب برداشتم و به سمت مزار همسرم  پارک کردم، شیشه گالب و گلدان شمعدانی را از

حرکت کردم و در مسیر چند بار برای او و دیگر اسیران خاک، فاتحه خواندم، وقتیکه رسیدم،گلدان 

را کنار سنگ مزار گذاشتم و با گالب، سنگ را شستشو دادم، گالب کاشان گرفته بودم، دوست 

ر لب فاتحه ایی خواندم و به عکسش داشت، دست راستم را روی سنگ معطر شده گذاشتم و زی

 خیره شدم، دلم برایش تنگ شده بود. 

کاسه ایی را که برای پرندگان ، گندم ریختم و کردمیپایین درختی که سایه اش را نثار همسرم 

در حال هوا  اما آن روز را روزه گرفته بودم.اگرچه ماه رمضان نبود،  .گذاشته بودم، پر از آب کردم

 ، چراغهای محوطه را روشن کرده بودند، طولی نکشید که صدای اذان بلند شد،دتاریک شدن بو

حاال نماز مغرب را خواندم، را دوست داشتم،  "موذن زاده اردبیلی"اذان با صدای همیشه 

جرعه ای گالب  ،م در کنار همسرم افطار کنم، دو لیوان روی مزار گذاشتم و در هر دوتوانستمی

روزه اش را با گالب باز کند، لیوان خود را سر کشیدم و لیوان او را  داشتهمیشه عادت ، ریختم

زیر لب م، کشیدمیروی مزارش نثار کردم و درحالیکه دستم را روی حروف حکاکی شدهء سنگ 
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ی زندگی ابدی و عشق جاودانه گفتمی» ق، همیشه برایم ستودنی بود، گفتم: نظرت در مورد عش

  14«نیست.است، مرگ چیزی جز یک افق 

ی عزیزم، مرگ چیزی جز یک افق نیست، افقی که من و تو را از هم جدا کرده، اما گفتمیدرست 

 ،که در بهشت دانممییکدیگر را مالقات خواهیم کرد. زودی ، باکنون عزیز دلم، چیزی نمانده

 منتظر و نگران منی.

 ، نه است، بخوانشزندگی یه ترا»ی گفتمیکه  یادت هست

 ، بازیش کنبازی استزندگی یه 

 15«روبه رو شو زندگی یک چالش است، با آن

خودت  م درست بود عشق من! ولی کاش بودی و یکبار دیگر این حرفها را از زباناین حرفت ه

 .با آن روبرو شوم خواهممیچالش زندگی من است،  ،می خواهم بکنم. کاری که شنیدممی

همسرم زدم  مزارسنگ ، چندین بار به به آهستگی برداشتم و با آن سنگریزه ای را از روی زمین

 خواندم. 16و فاتحه

آماده  ،خود را برای روز بعد م ورفتمی بایداما دل کندن آسان نبود، تنها بودم،  اوساعتی با 

 بود، خیره شدم و گفتم:مزارش  م. به چشمان مهربانش در عکسی که باالی سنگکردمی

 باید امشب بروم

 باید امشب چمدانی را

                                                           
14 Rossiter  W. Raymond 
15  Sai Baba of Shirdi 

  یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید16
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 که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم

 و به سمتی بروم

 که درختان حماسی پیداست،

 17خواندواژه که همواره مرا میرو به آن وسعت بی

سجاده را در اتاقم رسیدم،  که خداحافظی کردم و به سمت منزل به راه افتادم. به خانهاو سپس با 

رسید، حضورش را احساس میبه مشامم  ، بوی عطر همسرمعشا را بخوانم پهن کردم تا نماز

، سجاده شنیدممیم، انگار با من به نماز ایستاده بود، بعد از نماز، موقع دعا زمزمه اش را کردمی

ه یک بیرون آوردم یش را یک برا جمع کردم و کناری گذاشتم و به سراغ کمدش رفتم و لباس ها

گذاشتم، کنار و لباسی را که شب عروسیمان پوشیده بود، روی تاج تخت  پهن کردم و روی تخت

ن را با هم خریده بودیم و با یک یکشا شاناکثر لباس ها دراز کشیدم و تک تک آنها را بوییدم،

به یاد  شدم ومان را از میز کنار تخت برداشتم و به آن خیره م، سپس عکس عروسییخاطره داشت

در گوشم طنین  های مادرم خنده تادم. صدای هلهله و شادی مردم واف خاطرات شب ازدواجمان

 . انداز شد

در خیالم با او شروع به  . چشمانم را بستم وشدمیذهنم پر از کلماتی بود که پشت سر هم قطار 

کشید، بار دیگر به عکسش نگریستم من ساعتی طول  ءهلبخندی بر لب داشت، خلس رقص کردم،

 گفتم : و

خواست خدا باشد، پرواز اینبار نیستی که همه چیز را با خیال راحت به تو بسپارم و بروم، اگر 

، سپس دست به کندمیآیم، برایم دعا کن، خدا دعای فرشته ها را برآورده می نزدته و ب کنممی

 :  دعا برداشتم و گفتم

                                                           
  سهراب سپهری17
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 ست!ای خالق هرچه آفرید

 ست!سوگند به هرچه برگزید

 وارهانمکز محنت خویش 

 18در حضرت یار خود رسانم 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  18 نظامی، گنجوی

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

AVAYEBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

37 
 

   ***  پرواز به سوریه  ***                                    

خود  ،ساعت ده صبح به تهران رفتم و، با بدرقه گرم فامیل با هواپیما روز بعد ساعت شش صبح

به سمت جلسه توجیهی و نماز و ناهار،  . بعد از کمی استراحت ومعرفی کردمبه هالل احمر را 

فرودگاه رفتیم و بصورت وی آی پی، بدون آنکه خودمان و یا وسایلمان تفتیش شود، با اتوبوس 

، وارد هواپیما که شدم، چشمم به یمشدمیبه سمت جایگاه پرواز شرکت ماهان رفتیم، صد نفری 

یکی از دوستان قدیمی ام افتاد که در همان صندلی اول، پشت کابین خلبان نشسته بود، مهدی، 

م و کنارش نشستم، کمی بعد، مهماندار که جوان خوش سیمایی بود، کردمیسالم و علیک گر

 دستورات الزم را داد و خود روی یکی از صندلی ها نشست. 

چراغ  ،بعدزمین بلند شد و اوج گرفت، کمی  کم کم هواپیما از چند بار آیت الکرسی را خواندم،

شت ، پکردمیمعرفی  19"پرس تی وی "جوانی که خودش را خبرنگار  کمربند ها خاموش شد و

با او مصاحبه ایی به زبان انگلیسی داشته  ،توانندمیهرکدام که  بلند گو از تیم پزشکی خواست که

 فت: مصاحبه کنباشند، کسی داوطلب نشد، مهدی با آرنج به من زد و گ

 ، در جواب گفتم که عالقه ایی به مصاحبه ندارم.کنممیکه انگلیسی را راحت صحبت  دانستمی

 ؟شویمیمهدی : چه اشکالی دارد، مشهور 

 ندارمشهرت گفتم: عالقه ای به 

 مهدی: چرا، مگر بد است؟

 گفتم: بله

 مهدی: چه بدی دارد!؟

                                                           
  19 شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسالمی
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ود و معشوق از که عاشقی به در خانهء معشوقش میر وی را نخوانده اییثنگفتم: مگر داستان م

حال که  ":  گویدمیمعشوق   "من  ":  گویدمیعاشق  "  که هستی؟ "که  پرسدمیپشت در 

تا باالخره یکروز  دهدمین، اما معشوق او را راه کندمیعاشق چند بار اینکار را تکرار  "تویی برو

این تویی که پشت در ایستاده و من " : گویدمیعاشق  "که هستی؟ "  پرسدمیوقتیکه معشوق 

 .کندمیمعشوق وقتیکه جواب را میشنود، در را باز  "هیچ نیستم

گفت: پس از شهرت فراری هستی؟و مهدی سرش را تکان داد   

 گفتم: بله، عاشق کسی است که در معشوق فنا شود و هیچ از او نماند

هواپیما را باز  بدر ،همین االن توانممیاگر بدنبال فنا شدن هستی، گفت: مهدی لبخندی زد و 

 .کنم و تو به پایین بپری و هیچ از تو باقی نماند

 گفتم: این که خودکشی است! لبخندی زدم و

، اشک در چشمانش جمع سمت خودش کشید و پیشانی ام را بوسیدبه لبخندی زد و سرم را 

 شده بود.

ند و صلوات میفرستادند، کردمیت پرواز بود، مسافران مرتب نیایش تا دمشق حدودا چهار ساع

 هواپیما به آرامی بر زمین نشست، اما باند فرودگاه به همواری باند فرودگاه تهران نبود.

فاصله زیادی تا سالن انتظار نبود، پیاده به راه افتادیم، وقتیکه وارد با پله از هواپیما پایین آمدیم، 

دیم، مهدی غیبش زد و من بتنهایی کنار تسمه نقاله منتظر چمدانم ایستادم، سالن فرودگاه ش

بارها را جا به جا  مت یدک کشی کههمانجا بود که چشمم به چند کارگر حمل بار افتاد که به س

باید دوباره گوشت تاریخ گذشته بار بزنیم، کنجکاو  :گفت نیشخندبا ، یکی از آنها ندرفتمی، کردمی

؟، آهسته بدنبالشان رفتم و دیدم که چند تابوت را که در پرچم ایران پیچیده گویدمیچه شدم که 

آنهم  ،ای بیشرمانه سخن گذاشتند. از چنینل بود، شده، روی واگن هایی که به یدک کش وص

وگرنه آنچنان با  را بخوبی میفهممکه عربی  نددانستمین متعجب شدم، شایددر حضور من، 
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اینها قدر ناشناس »ند، دلم شکست و با خود گفتم زدمینر مورد شهدای ایرانی حرف د ،گستاخی

، اما اینها اندکرده، این شهدا در راه خدا و برای حفظ جان این افراد، زندگی خود را فدا «هستند

  .کنندمیبه شهدا بی احترامی 

، بی گرددمیمانند کسی که به دنبال گمگشته ایی  حال غریبی داشتم ویدک کش به راه افتاد، 

 ،رفتمیپایین بود و به سمت هواپیمای شرکت ماهان  براه افتادم. سرعتش آناختیار به دنبال 

حرم در تابوتها قرار داشت. آنها  پیکرهای شهدای مدافعرسیدم،  آنقدم هایم را تندتر کردم و به 

 را شمردم، هشت تا بود. 

ه سمت برج مراقبت را دیدم که به سرعت ب "پرس تی وی "همان جوان خبرنگار ،در میان راه

  .رودمی

، اما از اینکه ز دیدن تابوت هموطنانم غمگین شدما م،رفتمیهمانطور که بدنبال یدک کش 

در وسط « اهلل»، در پوست خود نمی گنجیدم. آرم یتی را به من دادهرتوفیق چنین مامو وندخدا

 . میبخشیدشکوه خاصی به تابوت ها  ،اسالمیپرچم جمهوری 

شاید اینجا نقطه پایان شهدا قرار بگیرم، شاید وقت آن رسیده که من نیز در شمار  » باخود گفتم

 «من باشد 

برای لحظه ای تصور کردم که من هم در تابوتی آرمیده ام و درب آن در حال بسته شدن است و 

 و خود میمانم و خدایم و نامه اعمالم. روممیاریکی فرو و در ت شودمیآخرین پرتوهای نور محو 

یکه یک امدادگر شانزده ساله بودم و مرا بیاد جنگ ایران و عراق انداخت؛ وقت ،دیدن تابوت شهدا

بسیاری از دوستان خود را در جنگ از دست دادم و نتوانستم، مانند آنها سعادت شهادت را پیدا 

  کنم.
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که کنار هواپیمای شرکت ماهان ایستاد، چند کارگر نزدیک شدند و تسمه نقاله ای را  ،یدک کش

بدون تشریفات سوار  تابوتها را ندخواستمیدر کنار هواپیما قرار دادند،  داشت؛سطحی شیب دار 

 کنند.

احساس کردم احترام شهدا آنطور که بایسته است، حفظ نشده، دلم گرفت که این همه غریبانه 

، دادممیبی اختیار شروع به خواندن فاتحه کردم و بعد از آن سالم نظا، شودمیبرخورد  آنانبا 

ناگهان از بلندگو های برج مراقبت، سرود ملی ایران پخش شد، احتماال کار همان خبرنگار بود، 

صدایی م که تنهایم، اما کردمیدلم کمی آرام گرفت، سرود ملی را زیر لب زمزمه کردم. اول فکر 

 ،با من همصدا شده اندمهدی و بقیهء همسفرانم دیدم که  ، بگوشم رسید، برگشتم واز پشت سر

در هنگام پخش سرود ملی، نظامیان حاضر در محوطه به تابوت ها کم کم جمعیت زیادتر شد، 

 ، من هم دستم را جلوی کاله لبه داری که بر سر داشتم، بردم و سالم دادم.دادندمیسالم نظا

 شدمیپخش از بلندگو دست ها را پایین انداختند. مارش عزا  ،به پایان رسید، همه که ود ملیسر

 .کرده بود. صدای مارش همه را منقلب کردمیبر تنم راست را مو  و

دو نفر از حاضرین به سمت اولین تابوت رفتند تا آن را بلند کنند، اما تکان نمی خورد. انگار زمین 

ار نفری تابوت را چه رفتند و آنانآن عزیز را از خود دور کند. دو نفر دیگر به کمک  خواستمین

، نام شهید را با یکی از همراهان شهدا را آوردند و. لیست گذاشتند تسمه نقاله بلند کردند و بر

شهید، همه حاضران سالم  نامبه محض خواندن  صدای بلند خواند و با شماره تابوت چک کرد،

چه با وقار باال  ،شروع به باال رفتن کردبه آرامی تابوت تسمه نقاله را روشن کردند و . دادندمینظا

تعالی روح انسان را به ما یادآور شودکه چگونه میتواند از خاک به  خواستمیانگار  ،رفتمی

 آسمان رود و از زمین تا عرش کبریایی را بپیماید. 

که آن را انگار ، گرفتمیتابوت را در بر  ،روی بدنه هواپیما از خورشید در حال غروب،نور بازتاب

  با طال پوشانده بودند.
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تابوت به  ،بخشیدمیزا، شکوه خاصی به مراسم یکنواخت تسمه نقاله با ریتم مارش ع حرکت

 تسمه نقالهکمی بعد  هشت شهید تکرار شد.هر برای  ،تمام این مراحلقسمت بار هواپیما رفت و 

 . مینواختبسته شد، اما مارش عزا همچنان  را از هواپیما جدا کردند و درها

در ارغوانی  و آسمان اوج گرفت در از زمین برخاست وو  پیما به سمت باند پرواز حرکت کردهوا

آن را  ،چشم های به اشک نشسته شان همه حاضرین باو کوچکتر شد و  غروب خورشید، کوچک

رفته بود، اشک چشم از آن منظره بردارم، انگار که روح من نیز با شهدا  متوانستمین کردند. بدرقه

درون یکی از تابوت ها  ،که من هم خواستمیچقدر دلم  ، خدا میداندجاری شددر چشمانم 

، برای کردمیدستی را روی شانه ام حس کردم، مهدی بود، او هم گریه  لحظه ای بعد، باشم،

به سالن برگشتیم و چمدان هایمان را برداشتیم  هم با بعد، در آغوش گرفتیم ولحظاتی یکدیگر را 

 .بودند، رفتیم نمابوس هایی که منتظرو به سمت مینی

 ، شدمینبود و داخلشان دیده  پرده هایشان کشیده ند،آمدمیبنظر  عادی ، از بیرون،بوس هامینی

بجز  با خارج، محصور شده ایم و تنها راه ارتباطمان ن،در اتاقی آهنیود متوجه شدم که بمحض ور

 .ردکه پشت سر راننده قرار دا است پنجره کوچکی ،در ورودی

بعد از عبور از چند ایست به راه افتادیم و  برای زیارت حرم حضرت زینب ،با موافقت همگی 

مسلح از ما  انآنبوس پیاده شدیم، نگهبیدیم و در کوچه کنار حرم از مینیبازرسی، به حرم رس

ربان قلبم باال رفت، احساس دلتنگی ام بیشتر شد، نگاهم که به حرم افتاد، ض ند،کردمیحفاظت 

در میان  برسانم، حرم بسان مرواریدی تابناک، زودتر خود را به داخل مخواستمیبی تاب بودم، 

در ورودی حرم، ایست بازرسی قرار داشت، اما گروه ما بدون  .درخشیدمی، شهر جنگ زده دمشق

  بازرسی وارد شد، همهء همراهان از خود بیخود شده بودند، انگار همگی مسخ شده بودیم.

غرق در احساسات بودم که بیاد نمیآورم آیا اذن دخول خواندم یا نه، داخل حیاط که  چنانآن

تا چند مرد سوری به سمتمان آمدند آوردیم، شدیم به عالمت احترام، کفش ها را بیرون 
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را  افراد مقدسیدستهایمان را بوسیدند، انگار که  اما نگذاشتیم، در عوض، کفشهایمان را بگیرند،

 .دیده باشند

 بهحیاط به سمت حرم سجده کردند و پیشانی شان را عده ای از همراهان از همان درب ورودی 

 .سائیدندخاک 

ایستادم و اذن دخول خواندم، سپس درهای حرم را بوسیدم و وارد  ،در جلو درب ورودی حرم

ریح رفتم و دستم را در میله های آن انداختم و سرم را به آن تکیه دادم و ضشدم و به سمت 

 حاج اسماعیل حیدری و هادی باغبانی و به یاد یادبیاد تابوت ها افتاده بودم و به  اشک ریختم،

گریه امانم را بریده بود، بقیه  .زینب را داشتحضرت ت حرم که همیشه آرزوی زیار همسرم

نماز  ند، ساعتی را آنجا گذراندیم وریختمیهمه اشک نداشتند،  منکمی از  ، دستهمراهان نیز

، چه سعادتی از این باالتر که اولین نمازمان را در سوریه، در حرم مطهر را خواندیمو عشا مغرب 

  حضرت زینب بخوانیم. 

به پرواز در  ،رفتم، از خود بیخود شده بودم، در ملکوتدوباره به سمت ضریح  ،ادای نماز بعد از

 م.کردمیآمده بودم و با خدای خود راز و نیاز 

شب را در حرم  خواستمیباید برویم، اگرچه دلم کمی بعد، مهدی دوباره به سراغم آمد و گفت 

بوس به سمت محل اقامتمان که یک ساختمان چهار مینی با اما چاره ای نبود، م،کردمیسپری 

، ابتدا و انتهای کوچه را ایست بازرسی گذاشته بودند رفتیمبزرگ در کوچه ایی عریض بود،  طبقه

 سنگر بندی کرده بودند. ،با کیسه های شنی ،را و جلو در ورودی

مسئول انبار بود، وسایل را تحویل  وارد شدیم و به قسمت انبار رفتیم، جوانی با لهجه شمالی

گوشی های معمولی بدون دوربین به ما بجای آن دادیم، گوشی های هوشمندمان را گرفتند و 

 .نگه داریمیم توانستمیرا  ماندادند، اما سیم کارت های قبلی
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، برای صرف شام به سالن غذاخوری شدمیمان تا تکلیف اتاقهایمان روشن پس از تحویل وسایل

 .شدیمنمازخانه  ، وارددر سخنرانیبرای شرکت یم و بعد از آن رفت

 گفتمیو  دادمیخنرانی بود و داستان زندگی مادر امام زمان را شرح در حال س یروحانی جوان

تا باالخره  کندمی، مراحلی را طی بیندمیکه او دختر امپراطور بیزانس بوده و بخاطر خوابی که 

  .20آیدمیبه عقد امام یازدهم در 

 ،دستش را به عالمت سوال بلند کرد و بعد از کسب اجازهکه مرد ریز نقشی بود،  یکی از حاضرین

  پرسید: 

 ؟ آیندمیدر  ایشان در چه سنی به عقد امام حسن عسکریجسارتا 

 روحانی: در بیست سالگی

امام جواد خریده یست سالگی توسط ایشان بین پانزده تا ب ،مرد: درست است، طبق روایات شیعه

امام زمان را به دنیا می  ،در بیست و یک سالگی و آیندمیری، در امام حسن عسک به عقد شده و

امکان وقوع همچین حادثه ای، وجود  است، 21میالدی 869چون تولد امام زمان سال ند و آور

در پنج سالگی  ، در گرفته،آنانندارد، چرا که نزدیکترین جنگی که بین امپراطوری بیزانس و مسلم

در جزیره سیسیل ایتالیا که  ،پرنسس بوده، آنهم در یکی از مستعمرات دور امپراطوری بیزانس

                                                           
 20 طبق روایات شیعه، نرگس خاتون دختر امپراطور بیزانس، در خواب می بینید که حضرت عیسی و مریم به همراه چند تن از حواریون به قصر پدرش 

حضرت محمد و حضرت فاطمه به همراه چند تن از بزرگان اسالم، وارد قصر می شوند. حضرت مسیح به استقبال حضرت محمد میرود.  می آیند و سپس

 حضرت محمد و حضرت فاطمه از پرنسس برای امام حسن عسکری خواستگاری می کنند.

عسکری می شود. مدتی بعد با لباس عادی، خود را به طریقی به  وقتی که پرنسس نرگس خاتون از خواب برمی خیزد، قلبش ماالمال از عشق امام حسن

 اسارت مسلمانان در می آورد، سپس توسط نماینده امام جواد خریداری می شود و به عقد امام حسن عسکری در می آید.

 
 15 شعبان سال 255 هجری قمری 21
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 چگونه در بدانم کهمندم اکنون من عالق ،فاصله دارد  22"قسطنطنیه "کیلومتر با  2000حدودا 

بعالوه امام زمان را طی کند،  فاصلهاین  بتنهایی یک دختر پنج ساله توانسته ،سال پیش 1200

سال عمر کرده و اینکه وقتی ظهور کرد، چگونه ما باید او را از مهدی های دروغین  1200چگونه 

  مهدی ظهور کرده.  65تمیز دهیم!، چرا که تا کنون حداقل 

، در حوصله ریزبین و دقیق هستید، اما بنظرم جواب سوال شما بسیارروحانی در جواب گفت: شما 

 .جواب شما را مفصل خواهم داددهید، در شبهای بعدی، اجازه این جمع نیست، 

روحانی بالفاصله صلوات فرستاد و جماعت نیز با او صلوات فرستادند و شروع به خروج از نمازخانه 

                           کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 استامبول امروزی 22
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 ***  آشنایی با جاماسب  ***                           

 «آنها را مجبور کنم که فکر کنند توانممیبه کسی چیزی بیاموزم، فقط  توانممین»        

 سقراط                                                                                                       

راجع به سوالی ، کمی بعد نمازخانه تقریبا خالی شده بود، بعضی هم که هنوز بیرون نرفته بودند

  ند.کردمیکه آن مرد پرسیده بود، بحث 

گوشه نماز میانسال بود با موهای جوگندمی،  ریز نقش رفتم، مردیبا لبخند به سراغ آن مرد 

 عجله ای برای بیرون رفتن نداشت.انگار که خانه به دیوار تکیه داده بود، 

  چرا تنها ایستاده اید؟گفتم: 

وقتی بقیه دورکعبه میچرخد و خالف جهت که فردی به حج میرود و درید ه ابا خنده گفت: شنید

سو او را خواهم من از این و دنبال کنید  ، شما خدا را از آنطرفگویدمیمیپرسند،  را از اوعلتش 

  گرفت.

 خودم را معرفی کردم و با او دست دادم.خندیدم و 

 معرفی کرد.  "جاماسب خیام"گفت: خوشبختم و خودش را 

من خواست که اگر هنوز اتاقم  ازآشنا شدیم، سپس با خلقیات یکدیگر کمی با هم حرف زدیم و 

تا فرد دیگری را بجای من به اتاقش نفرستند، پیشنهادش ، با او هم اتاق گردم امکردهن را مشخص

اتاقش خوشبو و مرتب بود و دو تخت و با هم به طبقه چهارم، اتاق هفت رفتیم، را قبول کردم 

چشمم به بالکن افتاد که با درب شیشه ای بزرگ کشویی، به  یکنفره در دو طرف قرار داشت،

، در بالکن هم دو صندلی و یک اتاق راه داشت. یک میز چوبی هم کنار درب بالکن قرار گرفته بود

 میز چوبی کوچک قرار داشت.

 نظرم را راجع به اتاق پرسید، گفتم: بسیار عالی است.
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 خوابد، نشستم.لباسی گذاشتم و لبه تختی که مشخص بود کسی روی آن نمی کتم را روی جا

قرار داشت،  روی میزروی میز دو عدد کتاب و چند برگ کاغذ دست نوشته بود. زیر سیگاری که 

 های ریز شده بود. پر از تکه کاغذ

از آشپزخانه آورد و جلو من روی میز گذاشت و خودش روی صندلی  یک بشقاب پر از میوه

 زد. خیره شد و لبخند منگاهی به او انداختم و تشکر کردم. چند ثانیه در چشمان نشست،

خوشحالم که با فردی اهل مطالعه هم اتاق شده ام، که کتاب های زیادی دارید،  بینممیگفتم: 

 .داشته باشیم های بیشتری را با هم دوست دارم، بحث

نحوه تفکر شما باید تا اندازه ای راجع به : قبل از اینکه بخواهیم هر بحثی را شروع کنیم، جاماسب

 .ی شود، تحمل آنرا داریدخالف عقیده شما صحبتکه آیا اگر بدانم و بفهمم 

 داشته باشم. ش راتحمل کنممیتصور گفتم: 

  .بپرسمسوالی از شما ، امکردهامروز مطالعه آنرا تمام از کتابی که دهید اجازه پس : جاماسب

 گفتم : بفرمایید

 به ژاپن چیست. آمریکانظر شما راجع به حمله اتمی جاماسب: 

 گفتم: به نظرم کار شنیعی بود.

به حق بوده، آیا حاضرید نظرتان را عوض  آمریکا: اگر من به شما ثابت کنم که این کار جاماسب

 کنید؟

 .کنممیگفتم: اگر دلیل منطقی بیاورید، حتما قبول 

 . کنیدمیروی عقاید خود پافشاری نشما بدنبال حقیقت هستید و  با این حساب جاماسب: پس

 گفتم: نه، بهیچ وجه
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دو سال دیگر طول  حداقلبه ژاپن حمله اتمی نکرده بود، جنگ  آمریکالبخندی زد و گفت: اگر 

میلیون نفر از مردم ژاپن هم از  15تا  12ند وشدمییی کشته آمریکاسرباز  هزار 150و  کشیدمی

 مردند.گرسنگی می

 گفتم: چطور؟

: ژاپنی ها قبل از جنگ جهانی اول با متفقین هم پیمان بودند، حتی در جنگ سال جاماسب

بین ژاپن و روسیه، متفقین به ژاپن کمک کردند. در جنگ جهانی اول هم این همکاری  1905

ید در مقابل بلشویک ها حمایت های سفارسال اسلحه و تجهیزات از روسادامه پیدا کرد و ژاپن با 

به مستعمرات هلند را در شرق  ی دستیابی نیروهای امپراطوری آلمانو همچنین جلو کرد

در مقابل، متفقین تسلط امپراطوری ژاپن بر یکی از بنادر بزرگ چین را به رسمیت  دورگرفت و

 شناختند. 

 کاری از پیش نبردند. ،روسهای سفید دانممیگفتم: البته تا جایی که 

روسهای سفید اگرچه حمایت همه کشورهای غربی و ژاپن را داشتند، اما باالخره  : بله،جاماسب

تاریخی هم در مورد بلشویک  نمایی فریبکارانهیک بزرگو در مقابل بلشویک ها شکست خوردند؛ 

 های کمونیست مطرح شده و آن هم کلمه ترور سرخ هست.

 گفتم: مگر ترور چند رنگ دارد؟لبخندی زدم و 

 : در مورد روسیه، ترور سفید هم داریم.گفتا لبخندی جواب داد و لبخندم را ب

 گفتم: چطور؟ 

: دستگاه های تبلیغاتی غرب با برجسته کردن ترور سرخ، مردم را بر ضد بلشویک ها جاماسب

ها، یعنی حدود دویست هزار نفر ند، در صورتیکه روسهای سفید دو برابر بلشویککردمیتحریک 

 کردند. از مردم را قتل عام

بیشتر  موضوع حمله اتمی به ژاپن، ممکن است آن موضوع را گفتم: اجازه بدهید برگردیم به همان

 .م توضیح دهیدبرای
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کشور ها مشغول قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شود، ژاپنی 1931: در سال جاماسب

کشتار  1937 گشایی ها به خاک چین کشیده شد. آنها در سالگشایی شدند. ادامه این کشور

هزار نفر از مردم چین را در  250چین به راه انداختند که در آن بیش از  23عظیمی در نانجینگ

 طی چند روز کشتند.

د که دو افسر ژاپنی مسابقه گذاشتند که ببیننبودعادی  ایبه اندازهمردم بی دفاع چین کشتار 

ی سر و دیگر 104یکی از آنها  کند وقطع  سر تعداد بیشتری ،روزدر یک تواندمیکدامیک از آنها 

 جنگ، به عنوان قهرمان ار این دو افسر عکس ،روزنآ یفردا سر را در یک روز قطع کردند و 110

یک به  کرده وبه صف  ان راریاس ،یژاپنآن دو افسر  کهیدر حال .چاپ کردندژاپن  هایدر روزنامه

بود و نه بخاطر  ریشمش استفاده از سرعتروی بر آن دو،  در واقع مسابقه یک گردن زده بودند و

 شجاعت آنها در جنگ.

. من هم روی کردمیها را دقیق بیان ، تاریخکندمیمستدل صحبت  جاماسبکامالً مشخص بود 

 حرف هایش تمرکز کرده بودم.

 ها از خودشان دفاع کنند؟گفتم: چطور مردم چین با آن جمعیت عظیم، نتوانستند در مقابل ژاپنی

. هر کدام از آنها به نحوی شدمی: در آن زمان چین به وسیله چند جنگ ساالر اداره جاماسب

جنگ با آنها  ای بهتر کنند و عالقهند خودشان را به ارتش قدرتمند ژاپن نزدیککردمیسعی 

بود که بجای مقاومت در  24مهمترین قسمت کشور چین، در اختیار چیانگ کای شک نداشتند.

 ت هستند و کمونیست ها بیماری قلب؛ها بیماری پوسگران ژاپنی، اعتقاد داشت که آنالبرابر اشغ

 و باید اول با کمونیستها جنگید.

 گفتم: باالخره چه شد؟

                                                           
23 Nanjing 
24 Chiang Kai-shek 
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که امپراطوری ژاپن را رقیب بزرگی برای  آمریکارئیس جمهور وقت  25: فرانکلین روزولتجاماسب

های وسیعی علیه جنایات ارتش ژاپن، تحریم و البته بقیه ، به بهانه کشتار نانجینگدیدمی آمریکا

 تحریم نفتی بود. ،اعمال کرد، که مهمترین آن این کشور

 ای داشت؟گفتم: خب چه نتیجه

مناطق نفت خیز کشور برمه را که در  بایستمیژاپن نیاز به نفت داشت و بهمین دلیل : جاماسب

 ،نمودمیعبور  آمریکانیروی دریایی  از سد کار باید اولاینبرای و  کردمیتصرف اشغال بریتانیا بود، 

در بندر  ،نیروی هوایی ژاپن 1941روز تعطیل، یعنی یکشنبه هفتم دسامبر بنابراین در صبح یک

 آمریکاکشتی جنگی  50شت، به را ک نفر 2500یی حمله کرد، آمریکابه نیروهای  پرل هاربر

 غرق نمود.کشتی را  8ت سنگینی وارد کرد و خسار

 اینطور غافلگیر شد؟ آمریکاگفتم: چگونه 

جاسوس هایی داشت که موقعیت  ،ژاپن :چند دلیل داشت. اول اینکه آمریکا: غافلگیری جاماسب

رادار در ابتدای  :یی را به طور دقیق به ارتش ژاپن گزارش کرده بودند. دوم اینکهآمریکاهای کشتی

ها اطالعات دریافتی از رادار را به درستی تفسیر ییآمریکاکار بود و دقت زیادی نداشت. همچنین 

، انتظار حمله آمریکابا توجه به عمق کم آب منطقه پرل هاربر، نیروی دریایی  :نکردند. سوم اینکه

 یکی از افسران بلند ،مستقیم هواپیماهای ژاپنی را نداشت، اگرچه ده سال قبل از واقعه پرل هاربر

، متوجه نقطه ضعف در ناحیه پرل هاربر شده بود و پیش بینی چنین یکاآمرنیروی دریایی  پایه

 ، اما بقیه افسران نظر او را قبول نداشتند.کرده بودحمله ای را 

 گفتم: چطور چنین حمله ای را پیش بینی نکرده بودند؟

                                                           
25 Franklin Roosevelt 
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 ، اقیانوس را زیر نظر داشتند و امکانآمریکابانی نیروی دریایی چون کشتی های دید: جاماسب

عمق بندر  ند که چونکردمیحمله مستقیم کشتی های ژاپنی وجود نداشت، بعالوه آنها تصور 

 عمق کافی را برای فعال شدن، ندارند. شود، رها هواپیما  ازهایی که اژدرکم است، پرل هاربر 

 گفتم: پس ژاپن چطور چنین عملیاتی را انجام داد؟

ژاپنی ها قالب هایی چوبی برای اژدرها ساختند که بتوانند در عمق کمتر فعال شده و : جاماسب

 به کشتی ها صدمه بزند. 

 گفتم: بعد چه شد؟

نکته جالب اینجاست که نیم ساعت  گیر شد و زمین آمریکانیروی دریایی  : یک سومجاماسب

اما بخاطر داد،  آمریکاوزارت خارجه  تحویل، اعالن جنگ را آمریکاقبل از حمله، سفیر ژاپن در 

. ، اعالن جنگ را دریافت ننمودندیی تا چند ساعت بعد از شروع حملهآمریکافاصله زمانی، نیروهای 

 اعالن جنگ کرد. آمریکاآلمان که متحد ژاپن بود، به  ،روز بعد هم چهار

 چه بود؟ آمریکاگفتم: عکس العمل 

 "روزولت"یی از آمریکا، بعضی سیاستمداران آمریکاان به : قبل از اعالم جنگ ژاپن و آلمجاماسب

و حمله پرل هاربر، بهانه مخالف جنگ بودند  آمریکامردم خواسته بودند که وارد جنگ شود، اما 

رئیس جمهور  ،خوبی بدست روزولت داد که وارد جنگ شود، در جنگ جهانی اول هم، ویلسون

 1500یک کشتی انگلیسی را که ، لمانیزیردریایی آیک تا اینکه  لی به جنگ نداشتتمای ،آمریکا

ویلسون ولی  و البته این بهانه اولیه بود،یی بودند، غرق کرد آمریکافر آنها ن 100مسافر داشت و 

تا در انتخابات پیروز شود و بعد از آن به بهانه تلگرافی که بین ارتش امپراطوری آلمان تعلل کرد 

 گ را شروع کرد. جن ارتش مکزیک رد و بدل شده بود، و

 وسایلم را آوردند. بین صحبتهایش با انبار تماس گرفت، کمی بعدجاماسب در 
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حاال که سرت را با این حرفها بدرد آوردم، و گفت:  لبخندی زدجاماسب بحثمان که تمام شد، 

 ؟اجازه بده لطیفه ای را که امروز یکی از همکاران تعریف کرد، برایت بگویم

 ؟گفتم: بفرمایید

، چه ه شد، اولین خونی که بر زمین ریختو گفت پرسیدیک سوال چهار جوابی  دوستمجاماسب: 

 . . . ختنه آدم  . . . بکارت حوا بود؟ قتل هابیل . . . عادت ماهیانه حوا

  گفتم: ظاهرا باید ختنه آدم باشد. ،خنده ام گرفته بود

تی پوشیدم و چشم بر هم گذاشتم راحلباس  با هم خندیدیم، سپسنگاهی به من کرد و جاماسب 

 . خوابم بردبود که  یدقیقا چه ساعت دانممین و
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 «شیپور دوم شنیده شد و کوهی از آتش یک سوم اقیانوسها را به خون تبدیل کرد» 

                                          8/12 مکاشفات                                                                                                                                                                                      

 ***  روز اولبرزخ/   ***                                          

 بیدار شدم. جاماسببا تکان های دست روز بعد صبح 

 .شودمیبلند شو، صبحانه دیر : جاماسب

 آمریکاه صبح بود، مشتاق بودم که بقیهء داستان حمله اتمی نگاهی به ساعت انداختم، نزدیک نُ

، او متخصص نصب ترانس رفتمیبه ژاپن را بدانم، اما جاماسب عجله داشت و باید به محل کارش 

ند، هیچکس به اندازه او در کارش وارد نبود، بعد از گفتمیبود و آنطور که بقیه برق های بزرگ 

تقسیم  صبحانه، به انبار رفتم و برنامه کاری خود را تحویل گرفتم، افراد را به گروه های مختلف

 کرده بودند و مسیر حرکت هر گروه مشخص بود.

ل زره پوش با ون سفید رنگی که آن هم از داخ .شدمیآنروز برنامه کاری ام از ساعت ده شروع 

» و یا   « تشرینمارستان بی»  کارم، که مکانی نظامی بود و به آنبود، به بیمارستان محل 

آنجا با فردی به نام عبدالحمید که منتظرم ایستاده  ند، رفتم و درگفتمیارتش  « 601بیمارستان 

 بود، آشنا شدم.

عبدالحمید من را به اتاق رختکن عمومی راهنمایی کرد تا روپوش پوشیده و بخش های مختلف 

و بود، قدی متوسط  و خوشرو بیست و پنج ساله جوانی حدودبیمارستان را ببینم. عبدالحمید 

مهای و عاشق حرف زدن با خان زدمیاندامی مناسب و ابروانی پرپشت داشت و همیشه لبخند 

و ظاهرا هیچکدام شاکی نبودند،  کشیدمی آنانبود، گاهی هم موقع عبور دستی به بدن  پرستار

م کردمیبیمارستان فرای آن چیزیست که تصور  شدم که روابط داخلروز بود که متوجه  همان

که مقام باالتری داشتند، متوجه شدم که روابط  آنانو از صحبتها و حرکات پرسنل با یکدیگر و 

 غیر اخالقی به وفور در بیمارستان وجود دارد.
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اتفاق عبدالحمید نزد یکی از مدیران بیمارستان رفتم، مردی هیکلی و فربه که لباسی نظامی به 

و  بت کردیمصح دقیقه، چند داشتنمیدن براز خور به تن داشت و حتی در حضور ما، دست

، بیمارستان مجهز و پیشرفته به نظر رفتیمبخشهای مختلف بیمارستان  بهبا عبدالحمید  سپس

به من نشان داد، در روز اول، کاری بیش از عبدالحمید اتاقم را که در طبقه سوم بود، میرسید، 

اتاقم قهوه ای درست کردم و نوشیدم این نداشتم و تا آمدن سرویس یکساعتی وقت داشتم، در 

و سپس یک مجلهء پزشکی را که روی میز کارم بود، برداشتم و از اتاق خارج شدم تا به رختکن 

آمدن ندارد، برای همین م که در طبقه دیگریست و میلی به بروم، وقتیکه به آسانسور رسیدم، دید

 ها ن که مجله در دستانم بود، از پلهتصمیم گرفتم از طریق پله ها به طبقهء همکف بروم، همچنا

که ناگهان پایم به سطل بزرگی برخورد کرد، برگشتم و به درب آسانسور نگاه  مرفتمیپایین 

کردم، دیدم که در طبقه منفی یک هستم، کمی اطراف را نگریستم و متوجه درب نیمه بازی 

پردهء پالستیکی سفیدی را که آویزان شدم که در انتهای البی بود، دَر را به آهستگی باز کردم و 

بود، کنار زدم، بخش بزرگی بود که در آن بیماران زیادی بستری بودند، متعجب مانده بودم که 

 چرا عبدالحمید این بخش را به من نشان نداده است.

تخت  را پشت به پشت روی بیماران، وارد شدم تا بخش را ببینم، اما پرستاری پشت استیشن نبود

به  زنجیرپایشان با و داشتند و دست هایی الغر و چشمانی گود افتاده ابانده بودند، همه بدنها خو

 یکی از بیمارانتخت بسته شده بود، بوی بدی به مشام میرسید، ماسکی برداشتم و به صورتم زدم؛ 

، آنانیکی دیگر از ، شدمیپسر جوانی بود که روی سینه اش جای سوختگی سیگار بوضوح دیده 

رار خونی داشت که کیسهء چسبیده به مجرایش را پر کرده بود، مورد بعدی پلک هایش را اد

بریده بودند و مورد دیگری پوست دیواره شکمش کامال سیاه شده بود، بیماری هم بود که ساق 

پایش را به طرز نادرستی قطع کرده بودند، بطوریکه انتهای استخوان از زخم بیرون زده بود، دور 

دو  ،بخش پر از بیمار بود، حدس زدم باید حدود هشتاد نفر باشند، در اتاقک انتهای بخشتا دور 

از سردخانه بیمارستان به چنگشان افتاده بودند که  میغنایمجادله بر سر پرستار مرد، مشغول 

سمت طبقه همکف  نشان بدهم، از بخش خارج شدم و با پله ها به آنانخودم را به  آنکهبدون  بود،
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غیاب موقتی نگهبان آنجا بوده که  ،و متوجه شدم که علت عبور آزادانه من به آن طبقه رفتم

دیده  ساعت مردانهعدد نگهبان، سه روی مچ دست ، گشتمیداشت به محل کارش بر اکنون

به کسی چیزی بگویم، بالفاصله به رختکن رفتم و روپوشم را با لباس بیرون آنکه بدون  .شدمی

 پارکینگ رفتم و با سرویس به اقامتگاه برگشتم.عوض کردم و به 

صحنه هایی  متوانستمینمیل به غذا نداشتم، فورا به اتاق رفتم و دراز کشیدم، اما موقع نهار بود، 

را که دیده بودم از جلو چشمم دور کنم، سرم در حال انفجار بود، کمی بعد جاماسب وارد اتاق 

او  ع صحبت کنم، اما شهامتش را نداشتم، چرا که هنوزبا او راجع به موضو خواستمیشد، دلم 

: بعد از و گفت ث شب قبل را ادامه داد، کمی بعد با هم چای نوشیدیم و بحشناختممیخوب ن را

 .بیابد تالفیشدیداً در تالش بود راهی برای  آمریکاحمله ژاپن به پرل هاربر، 

 خب پیدا کرد؟با بی حوصلگی گفتم: 

مسئولیت انجام عملیات انتقامی را  26نل دولیتلیی به نام کُلُآمریکافرمانده هان  : یکی ازجاماسب

بمب افکن از روی ناو هواپیمابر بلند شدند و  16پذیرفت، او حمله ای را ترتیب داد که در آن 

 سال هنوز کسی نتوانسته با آن نوع هواپیما انجام دهد. 70توکیو را زدند. کاری که بعد از 

 دقیقاً چه کار کنند؟ گفتم: یعنی

تن بمب و سوخت اضافه، در آن باند کوتاه به  2را همراه  B25: یعنی بتوانند بمب افکن جاماسب

 پرواز دربیاورند.

 حمله چه بود؟آن گفتم: نتیجه 

حمله خسارت زیادی در توکیو ایجاد نکرد. اما موجب ارتقاء روحیه نیروهای نظامی  آن: جاماسب

که سرزمین اصلی ژاپن و  دادمیشد و به روحیه ارتش ژاپن صدمه زد، چون نشان  آمریکاارتش 

 باشد. آمریکاتواند به راحتی در تیررس نیروهای پایتخت آن می

                                                           
26 Colonel Doolittle 
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 گفتم: پس این حمله به نوعی ورق را برگرداند؟

ژاپن به فیلیپین و برمه حمله کرده  ،چه قبل از آنو موجب گسترش جنگ شد، اگر : بلهجاماسب

 آورده بود.یی را به اسارت درآمریکانیروی بریتانیایی و از بود و تعداد زیادی 

 گفتم: شرایط جنگ چطور پیش رفت؟

اش را تقویت کرد و شروع به ساخت هایش را تعمیر و نیروی نظامیشتیکِ آمریکا: کم کم جاماسب

 80 هواپیما وهزار 100تا آخر جنگ، نزدیک به که ود، بطوریدی کشتی جدید و تانک نمتعداد زیا

به تصرف  نقاطی را که ارتش امپراطوری ژاپنتمام سال بعدی تقریبا ساخت و در سه  تانکهزار 

 . آورده بود، پس گرفتدر

ند. قضیه چه زدمییی آمریکاام که ژاپنی ها حتی با هواپیماهای خود به کشتی های گفتم: شنیده

 ؟هبود

کرد با  بنابراین سعی ،دیدمی تررا نزدیکشکست ژاپن  ، ارتشگذشتمی: هرچه از جنگ جاماسب

 ،به نیروهایش، از آنها بخواهد که به قیمت جانشان ،افزایش روحیه مبارزه و آموزش مرام سامورایی

موفق بود و بندرت ژاپنی ها خود را تسلیم تا اندازه ای ن روش ، البته ایوطن دفاع کننداز خاک 

 "، که به آنبیش از دو هزار خلبان ژاپنی با عملیات انتحارینیز و ند کردمییی ها آمریکا

 شناور را غرق کردند. یی زدند و پنجاهآمریکاهای خود را به کشتی ند، گفتمی 27"کامیکازه

  ؟!چیست گفتم: کامیکازه

  یهایکشتکه در قرن سیزدهم،  بوددر اصل اسم بادهایی  "الهیطوفان " یا کامیکازه جاماسب: 

  موفق گذاشت.ناعملیاتشان را و  دیهم کوب در ،ژاپن بودند به ملهدر حال حه کرا  مغول

 نتیجه نداد؟  عملیات کامیکازهگفتم: پس 

                                                           
27 Kamikaze 
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توانست و براحتی زیاد بود  آمریکا صنایعنه، نتیجه زیادی نداشت، چون قدرت بازسازی  :جاماست

  .جبران کندخسارات را 

 گفتم: نهایتا چه شد؟

زیر دریایی  و پنجاهین اصلی ژاپن را محاصره کرد و صد سرزم ،آمریکا ،نهایت: درجاماست

کردند. درحالیکه ژاپن برای دریافت مواد های مواصالتی ژاپن را غرق کشتیاغلب یی، آمریکا

داشته باشد، بنابراین مواد غذایی در سرزمین مل و نقل دریایی خوبی خوراکی و نفت الزم بود ح

را که اغلب از چوب  یی ها پنجاه شهر ژاپنآمریکاند، شدمیناما ژاپنی ها تسلیم اصلی کم شد، 

تش زا نابود کردند، اما باز افسران ارتش حاضر به تسلیم نبودند، با بمب های آ ،ساخته شده بودند

بلعکس دستور دادند که تمام مواد غذایی را از کشور جمع آوری کرده و برای ارتش بگذارند و 

مردم به گرسنگی افتادند، بحدی که آدمخواری در بینشان رواج پیدا کرد، گاهی بچه های همسایه 

ند و دادمیند و به دیگر فرزندانشان و یا فرزند مُردهء خویش را میپختو میخوردند  دزدیدندمیرا 

 یی را میخوردند.آمریکایا اسرای کره ایی و چینی و 

 ؟ندشدمینتسلیم  ژاپنی ها گفتم: چرا

که هنوز  خواستمی، اما ژاپن خواستمیاز ژاپن تسلیم بی قید و شرط  آمریکاچون : جاماسب

 آسیا نگاه دارد. در بقیهء نقاطمتصرفاتش را 

 سرانجام چه شد؟گفتم: 

 جنگ تا سه ماه بعد از تسلیم آلمان طول کشید.: جاماسب

 گفتم: آلمان کی تسلیم شد؟
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، هیتلر ده روز بعد از پنجاه و ششمین سالگرد تولدش و 1945آپریل  30وقتیکه در جاماسب: 

اول او و سپس خودش را ، "ساله 33 28وا براوناِ " ساعت بعد از ازدواج با 40همچنین نزدیک 

 کشت، افسران آلمان طی یک هفته تسلیم شدند. 

 ؟!خودش را کشت ،جالب است، یعنی چهل ساعت بعد از ازدواجگفتم: 

سالها دوست دختر هیتلر بود، ولی هیتلر این افتخار را در روزهای  "وا براوناِ" ، البته بله: جاماسب

جوزف آخر به او داد که او را بعنوان همسر خود بشناسند و نکته جالب دیگر این است که 

ودش، پیشوای رایش ودکشی خبعد از مرگ هیتلر تا زمان خ «وزیر تبلیغات هیتلر » 29گوبلس

در واقع او در سن چهل و هفت سالگی به همراه داشت،  زمامداری را سوم شد و کوتاهترین زمان

شش فرزند خود را با  ،یکروز بعد از مرگ هیتلرساله بود،  44که  30همسرش ماگدا گوبلس

ماگدا را کشت و  ،کشتند و سپس به داخل محوطه رفتند و در آنجا ابتدا جوزف گوبلسسیانور

فقط بعدا سوزانده شد و  "اس اس "بعد به خودش شلیک کرد و جسد هایشان توسط نیروهای 

جسد او را شناسایی کنند، توانستند از دیگری بود، کوتاه تر که با شناسایی یک استخوان پای او 

هیتلر را گرفته پناهگاه که ولی نیروهای شوروی  یتلر و اِوا براون هم سوزانده شد،البته جسد ه

زنده است و طرفدارانش دست به قیام بزنند، بودند، برای اینکه بعدا گفته نشود که هیتلر هنوز 

برداری نشان دادند، غافل از اینکه جوراب سرجوخه سرجوخه ای را به جای او در فیلم جسد

در آنموقع کسی  سوراخ باشد، ولیکن توانستمیقطعا جوراب پیشوای آلمان نازی نسوراخ بود و 

 به آن توجه نکرد.

، آلمان بی قید و شرط تسلیم ز بعد از خودکشی هیتلربه هرحال، هفت رو جاماسب ادامه داد: 

درآمده بود، اما نظامیان ژاپن  آمریکاشد، اما ژاپن حاضر به تسلیم نبود. اگرچه به محاصره کامل 
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یی آمریکاتصمیم داشتند که جنگ را به سرزمین اصلی بکشانند که بتوانند با حمالت چریکی  به 

 بیش از این کشته بدهند.  ندخواستیمنیی ها آمریکاها صدمه بزنند. ولی 

 چقدر کشته داده بودند؟ زمانگفتم: مگر تا آن 

هزارتای  150هزار کشته دادند که  420ها کال در جنگ جهانی دوم حدود ییآمریکا: جاماست

 .شدمیآنها مربوط به جنگ با ژاپن 

 بوده. یوحشتناک ، آدمخواری کارکنممیهرچه فکر گفتم: 

بخصوص در ، بیشتر مدارک آن تا اخیرا علنی نشده ولی این اتفاق افتاده، اگرچهبله، : جاماسب

 ییهاآمریکادرآمده بود و  آمریکاییان، چون بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن به اشغال آمریکامورد 

در یکی از گزارش هایی که . ندو حتی جنایتکاران جنگی را میبخشید ندکردمیبا ژاپنی ها مدارا 

که از بقیه چاق تر بودند،  را ییآمریکااسیرانی  ،های ژاپنیاست که افسر، نوشته شر شدهاخیرا منت

برای خوراک ند تا دادمیجوخه ها دست و پایشان را میبریدند و به سرند و کردمیانتخاب 

و طبق قوانین  شدمیبالفاصله کشته ، کردمیاطاعت نکسی استفاده کنند و اگرسربازهایشان 

بعدی محروم  ، خانواده او ازحقوق و مزایایشدمیکشته نظامی ژاپن اگر کسی به دلیل نافرمانی 

  .گشتمی

 !چقدر وحشتناکگفتم: 

از اسیران  زیادیتعداد  ،شدمیندود خواری محالبته جنایتهای جنگی ژاپن به آدم: جاماسب

جان خود را از دست پزشکان ژاپنی بیولوژیک شیمیای و بخاطر آزمایش های پزشکی و  ،جنگی

 دادند.

 ؟!هاییگفتم: چه آزمایش

برروی  : انواع سالح های بیولوژیک، شیمیایی و انواع عمل های جراحی عجیب و غریب،جاماسب

های جراحی پیاپی یی را مورد عملآمریکاخلبان جوان  8پزشکان ژاپنی،  ،مثال ،شدمیسرا انجام اُ

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

59 
 

، ماندمیبا یک ریه زنده اسیر اگر داشتند و میکه اول یک ریه را بطور کامل بر نحویه دادند، بقرار 

تواند با نصف یک ریه زنده بماند داشتند، تا ببینند یک فرد جوان میرا هم بر می شنصف ریه دوم

 یا خیر. 

 و تحت آزمایش های مختلف قرار دادند 731چندین هزار اسیر چینی را در واحدی بنام  بعالوه،

ند با افرادی که بیماری کردمی، مثال اسیران سالم را مجبور ندگردیدهزار نفر  250 مرگموجب 

ره بیماری را مورد بررسی قرار مقاربتی دارند، تماس جنسی برقرار کنند و بعد نحوه پیشرفت و دو

های مختلف بررسی داشتند تا اثر آن را روی بافتآنها را در سرمای شدید نگاه می ند، یاددامی

دن را می سنجیدند، ند و واکنش بکردمیها را قطع اندام ،بیهوشیو بدون بی حسی کنند و یا 

 ند.کردمیبررسی  اسراهای مختلف دارویی را روی گاهی هم ترکیب

که مسئول تمام این آزمایش ها بود، محاکمه  31یشیارویشدکتر  ،جالب اینجاست که بعد از جنگ

 نشد.

 گفتم: چرا؟

مخالف بازجویی و محاکمه دانشمندان ژاپنی بود. چون دانشمندان  آمریکا: دولت جاماسب

دست آمده، ارزش زیادی دارند و ب 731یی معتقد بودند، اطالعات و نتایجی که در واحد آمریکا

بردند و از معلومات  آمریکاایشی را به ستند. بنابراین دکتر شیروقابل تکرار هشرایط اخالقی، غیر در

 او استفاده کردند.

 .شوند ، محاکمه و مجازاتکاران جنگیجنایتتم: اما من معتقدم باید گف

 .شما نبودید که نظرتان را بپرسندشرمنده، آن زمان  خب، دیگر: لبخندی زد و گفت جاماسب

به ژاپن از یک فاجعه انسانی جلوگیری  آمریکاسپس جاماسب ادامه داد، خالصه اینکه حمله اتمی 

وجه تسلیم  که به هیچمیلیون چینی را کشتند و نیز آموزش دیده بودند  27کرد، بعالوه ژاپنی ها 

                                                           
31 Shiro Ishii 
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، حتی شبی که قرار بود، معاهده صلح امضا شود ند ودانستمیهرگونه سازش را خیانت  نشوند و

 .موفق نشدند او را گروگان بگیرند که ندخواستمیبه کاخ امپراطور حمله کردند و 

زندگی دیگران را بی ارزش بدانند، بنابراین  که این روحیهء مرگ طلبی ژاپنی ها باعث شده بود

درصد از اسرای جنگی که در بازداشت  30ند، بطوریکه باالی کردمیبا اسرای جنگی بدرفتاری 

، یا در کشتندمیبه کوچکترین بهانه ای اسرا را با شمشیر ردند و بودند، در مدت اسارت مُ آنها

 خوردند.سوزاندند و یا میند و با بنزین میکردمیچاله هایی دفن 

 همیشه آمار مرگ و میر اسرای جنگی باال بوده. ،دانممیگفتم: تا آنجا که 

و کم : البته حرفت درمورد اسیران جنگی قبل از قرن بیستم صحیح است، اما آن هم جاماسب

در اسارت جنوبی ها که اسیرانی از نیروهای فدرال  ،آمریکادارد، چرا که در جنگ داخلی زیاد 

درصد مرگ و میر داشتند، ولی کمتر از پانزده درصد از اسیران جنوبی که  40بودند، نزدیک به 

ها بودند، جان خود را در اسارت از دست دادند، پس میزان مرگ و میر رابطه  در دست شمالی

حدود نیم میلیون اسیر جنگی  از ،در جنگ جهانی دوممستقیمی با نحوه نگهداری اسرا دارد، مثال 

ند. همین تعداد اسیر جنگی هم در اختیار ردها بودند، فقط نیم درصد مُ ییآمریکاکه در اسارت 

هزار اسیر  150و نیز از حدود  جان خود را از دست دادند آنانکه حدود یک درصد از  یا بودبریتان

یی آمریکاکه در اسارت ارتش آلمان بودند، حدود دو درصد فوت کردند، ولی از صد هزار  ییآمریکا

و به  هزار نفر کشته شدند 30دند، حدود و بریتانیایی که در اسارت ارتش امپراطوری ژاپن بو

نفر از افسران ژاپنی که به عنوان جنایتکار جنگی شناخته  1000بعد از جنگ، حدود  ،همین خاطر

 . آمریکاشدند، اعدام گردیدند، البته نه توسط ارتش 

 پس توسط که؟  گفتم: 

، ولی کشورهای کردمیجنگی ژاپنی مدارا حتی با جنایتکاران  آمریکاهمانطور که گفتم، : جاماسب

، هلندی جنگی ژاپنی را اعدام کرد جنایتکاران و بیشترین کشوری کهآنچنان مهربان نبودند دیگر 

 لیو ،جنایت های زیادی توسط ژاپنی ها انجام شده بود ،ها بودند، چرا که در مستعمرات هلند
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 اعدام ژاپنی های جنایتکارچینی ها که بیشترین کشته را داده بودند، کمترین عالقه را به  ،برعکس

  داشتند.

 گفتم: چطور؟

"  32شکچیانگ کای" که جنگ تمام شد، حکومت چین همچنان دردست : چون وقتیجاماسب

 بود و او هم تمایلی به اعدام ژاپنی ها نداشت.

که تا این حد شیوع  مدانستمینروحیهء عدم تسلیم ژاپنی ها همیشه برایم جالب بوده، ولی گفتم: 

 .اندکردهمیچنین  ،داشته و سربازان عادی هم

نیز قبل  بلکه زنها و بچه های ژاپنی، شدمینفقط شامل سربازان : درست است، اما این جاماسب

نیفتند، چرا که  آنانند تا زنده بدست کردمییی ها شوند، خود را از کوه پرت آمریکااز اینکه اسیر 

و یا به بردگی خواهند  گیرندمیمورد تجاوز قرار به آنها گفته شده بود، در صورت اسیر شدن، 

  رفت. 

 م که فقط سامورایی ها چنین فرهنگی دارند!کردمیفکر گفتم: 

ند، اما در کردمیند و قبل از اسارت سپوکو شدمین: بله. سامورایی ها معموال تسلیم جاماسب

همه را شستشوی مغزی داده بودند، بطوریکه همه بخاطر  حاکمان ژاپن ،جنگ جهانی دوم

  ی حاضر بودند از جان خود بگذرند.حکومت مرکز

 ؟!گفتم: سپوکو یعنی چه

ت که لباس سفید رصوبدین ،ای برای خودکشی داشتند: مردهای سامورایی مراسم ویژهجاماسب

شمشیر  نشستند و بازانو روی زمین می دوبه صورت  ،حضور دیگرانرنگی میپوشیدند و در 

و  ریختمیبیرون  هارودهو  شدمیاول دیواره شکم باز . 33کوچکشان شکم خود را می دریدند
                                                           
32 Chiang Kai-shek 

 هاراکیری )بریدن شکم(  33

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

62 
 

با قطع  ،باالی سرش ایستاده بودی که فردو بعد  شدمیبعد سرخرگ آئورت داخل شکم قطع 

در خلوت  آناناشت، گردن، مراسم را به اتمام میرساند، اما سپوکو در زنان، شیوه دیگری دکردن 

زانوی خود را با طناب  ،قبل از اقدام به بریدنرگ گردن را میبریدند، اما ند و کردمیاین کار را 

 بدنشان برهنه نشود. ،می بستند تا موقع دست و پا زدن

م اشتیاق خود را پنهان کنم. چند لحظه بعد توانستمیبرایم جالب بود و ن جاماسبحرف های 

 کرد؟ به ژاپن تغییر آمریکا: حاال نظرت راجع به حمله اتمی پرسید

باید مطمئن شوم که تو، تمام این صحبت ها را بدون گفتم: قبل از اینکه جواب سوالت را بدهم، 

 .جانبداری کرده ای، بنابراین از تو سوالی میپرسم

 گفت: بپرس

  چه بود؟  آمریکاگفتم: علت جنگ داخلی 

 داشت، اهداف دیگری ، بلکه، هدف آن لغو برده داری نبودشودمیآنطور که گفته : بنظرم جاماسب

 آمریکاچراکه در آن زمان اغلب برده ها که حدود چهار میلیون بودند، در قسمت های جنوبی 

ند و تعداد برده در قسمت شمالی بسیار کم بود و کردمیبرای پنج میلیون سفید پوست کار 

بعالوه ریشه های مذهبی هم در ، 34در حال صنعتی شدن بود و به کارگر ارزان نیاز داشت آمریکا

، چراکه اغلب شمالی ها پروتستان و اغلب جنوبی ها کاتولیک شودمیدیده  آمریکاجنگ داخلی 

که دو گروه سفید پوست با هم بجنگند و حداقل هفتصد  کنیدمیآیا شما باور  ودیگر اینکه بودند

  ؟آزادی بردگانهزار کشته و یک و نیم میلیون مجروح بدهند، برای 

 گفتم: نه

                                                           
 34 در زمان جنگ داخلی، جمعیت شمالی ها بیست و دو میلیون و جمعیت جنوبی ها نُه میلیون بود و از این نُه میلیون، چهار میلیون نفر برده 

 بودند
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تامین کارگر ارزان قیمت برای کارخانجات شمالی ها بوده، چراکه تا صد  ،جاماسب: پس هدف

 .ندگرفتمیسال بعد، سیاهان یک سوم سفید پوست ها حقوق 

تا آنجا و آنچه که اسالم به آن توصیه کرده، چون  کمی راجع به برده داری برایم بگولطفا گفتم: 

 است. اسالم توصیه به آزاد کردن بردگان کرده دانممیکه 

بلکه از خود اعراب عربستان،  ، نه فقط از سیاهپوستهاگرفتمیمحمد، نیز برده خود اوال جاماسب: 

ه، چرا که شدمیبه عنوان مجازات سنگین مالی در نظر گرفته ، در آن زمانثانیا آزاد کردن برده 

، شدمیاعراب زمین نداشتند که زمینی از آنها گرفته شود و در چند مجازات خاص که ندرتا ثابت 

آن  دانستمین، مثال شکستن روزه با فعل حرام که هیچکس گرفتمیاین جرم به آن تعلق 

ات ، قطعا از طرف حکومت مجازشدمیشخص با زِنا روزه اش را شکسته، چرا که اگر زنایش ثابت 

میگردید، پس یک رابطه بین خود فرد بوده و خدای خودش، بعالوه اگر چنین بود، چرا تمام 

ند آنها را بخرند و سپس آزاد توانستمیفرزندان خودش و همه امامان برده و کنیز داشته اند، 

 .کنند

 برده داری از کی شروع شده است؟گفتم: پس 

داشته است و ظهور دینهایی مثل اسالم و مسیحیت در تمام طول تاریخ برده داری وجود : جاماسب

 "از آن نکاست، بلکه بر آن افزود، چرا که این دو دین، نفرینی را که نوح برای پسر سیاهپوستش 

آخرین کشوری که برده داری را لغو کرد، و  یل مجاز بودن برده داری میشمردندکرد، دل "هام

در ، آمریکادر داری عد از لغو برده سال ب 99ا ، یعنی دقیق1962عربستان سعودی بود، در سال 

شف شد و سرزمینهای زیادی در اختیار فاتحان اروپایی قرار گرفت، وقتیکه قاره جدید کواقع 

چرا که سرخپوستان تعدادشان زیاد نبود و اغلب ، 35احتیاج به نیروی کار کامال محسوس گشت

دهم با حمایت کردن از بعضی در قرن هف ، بنابراین پرتغالی هاندکردمیزندگی  بکردر مناطق 

 وشندبفر آنانداشتند که سیاهان قبایل رقیب را اسیر کرده و به را وا آنانان محلی در آفریقا، حاکم

                                                           
    35 تجارت برده در آمریکا در سال 1863 لغو شد و آخرین کشوری که برده داری را لغو کرد عربستان سعودی بود در سال 1962.      
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اما بعد رده و در زمین های وسیع به بردگی واداشتند، بُ آمریکابه قاره آنها را سپس پرتغالی ها و 

 تجارت اول وارد کند، آمریکاا برای اینکه ضربه اقتصادی به ، امپراطوری بریتانیآمریکااز استقالل 

به آب انداختن تعدادی و بهانه آن،  37نمودلغا و سپس برده داری را مُ 36ممنوع کردبرده را  دریایی

چندین سال قبل اتفاق افتاده بود. الزم است  بود که38 "ونگز"بردهء بیمار در یک کشتی به نام 

ها داد، نیاییها و اسپابعد از شکست هایی که به پرتغالی که امپراطوری بریتانیا، بدانی این نکته را

  .را در اختیار داشتبرده حدود صد و پنجاه سال، اکثر تجارت دریایی 

 صدمه بزند؟ آمریکابه  خواستمیچرا بریتانیا گفتم: 

، امضا کردند استقالل رااعالمیه ، آمریکااعضای کنگره که  1776از تاریخ  چونجاماسب: 

بجنگند و با شکست بریتانیا با  ییان مجبور شدند تا هفت سال بعد برای استقالل خود،آمریکا

 را به خطر اندازند.جهانی امپراطوری بزرگترین هیمنهء  بریتانیا،

 به بریتانیا تعلق داشت. آمریکاقسمتی از  ، فقطدانممیتا آنجا که : گفتم

بریتانیا تعلق داشت که مستقل شد و در زده ایالت شرقی به جاماسب: بله، درست است، فقط سی

که  آمریکایهء قسمتهای بق .سکنی گزیده بودنددر آن  اغلب مهاجرینواقع همان قسمت بود که 

 ند.در اختیار فرانسه و اسپانیا بودبکر بودند و جمعیت زیادی نداشتند، 

 البته شکست بریتانیا کار عظیمی بودهگفتم: 

 و این شکست بیشتر مرهون بزرگترین مرد تاریخ است. جاماسب: بله

 ؟منظورت کدام مرد بزرگ استگفتم: 

                                                           
  36 1807 قانون منع تجارت دریایی برده داری 

  37 1833 الغا برده داری

 38 130 برده افریقایی در کشتی تجارت بردهء " زونک ماساکر" در سال 1781 به علت بیماری به آب انداخته شدند، چرا که بردهء بیمار را 

 در مقصد از تجار نمیخردیدند، ولیکن تجار میتوانستند پول کامل  بیمه آنها را از بیمه کننده، دریافت دارند
“Zong massacre”          
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 جاماسب: جورج واشنگتن

خود را پادشاه  توانستمیو  حالیکه قدرت مطلق بود و هیچ معارضی نداشتچون درجاماسب: 

  اعالم کند، دست از قدرت کشید و به مزرعه اش رفت.

 ؟شدمیگفتم: پس کشور چگونه اداره 

 ا، اما بعدشدمیبوسیله کنگره اداره ، آمریکاایاالت استقالل یافته  ،جاماسب: تا چند سال اول

 مهوری را بعهده بگیرد.دارند و از او خواستند که ریاست جفهمیدند که به جورج واشنگتن نیاز 

 .یگفتمی آمریکاو اثر آن روی  ی راجع به لغو تجارت بردهگفتم: داشت

مالکان ناچار شدند که نرفت،  آمریکاو بردهء جدیدی به وقتی تجارت برده ممنوع شد جاماسب: 

برده با  ندکردمیبرده های زن را مجبور  بردگان را  مجبور به زاد و ولد حداکثری نمایند و گاه

تماس جنسی داشته باشند تا نسلی قویتر بدنیا بیایند، گاهی هم ارباب ها،  ،های مرد قوی هیکل

که " 39توماس جفرسون"ند و حتی شخص کردمیخودشان از برده های زن سو استفاده جنسی 

 بود، از یک زن دورگه سیاه پوست، سه فرزند داشت.  آمریکاسومین رئیس جمهور 

البته برده ها فقط سیاه پوست و افریقایی نبودند، بلکه دولت بریتانیا، آزادی طلبان ایرلندی و هر 

 میفرستاد.، استرالیا و یا دیگر مستعمرات خود آمریکابه به عنوان برده ، توانستمیمجرمی را که 

 ؟شد تکلیف برده ها چه آمریکاگفتم: بعد از جنگ داخلی 

شده بودند که یک سوم کارگران سفید  ارزان شده، تبدیل به کارگرانی: بردگان آزاد جاماسب

سفید  مساویاز لغو برده داری، حقوق اجتماعی  پسو تا صد سال  ندگرفتمیپوست حقوق 

بعد  "روزولت نیفرانکل"ند، بطور مثال کردمیدولتمردان حفظ ظاهر را نحتی پوستان نداشتند و 

راه بود، به کاخ سفید  یقهرمان دو و میدانی سیاه پوستکه را  "جسی اونس " ، 1936از المپیک 

. درواقع برده های آزاد شده برای رسیدن کردرا به کاخ سفید دعوت  آنانحالیکه بقیه قهرمدر نداد،
                                                           
39 Thomas Jefferson 
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صد سال تالش کردند و در نهایت با مبارزات سیاسی به رهبری یک ،به حقوق اجتماعی برابر

 به این حق خود رسیدند. 1963در سال " 40نگیلوترک نیمارت"

 ند؟کردمییی حمایت آمریکااز انقالبیون گفتم: راستی چرا فرانسوی ها 

جاماسب: برای اینکه فرانسه و بریتانیا با هم رقابت داشتند و البته حمایت پادشاه فرانسه از 

 برای خودش گران تمام شد. ،ییآمریکاانقالبیون 

 گفتم: چرا؟

 مردم فرانسه و انقالب گردید.جاماسب: چون موجب فقر 

 پرسیدم: راستی انقالب فرانسه چگونه اتفاق افتاد؟

میلیون دالر از فرانسه قرض گرفته بود. همین باعث بدتر شدن وضع  3.5حدود  آمریکا: جاماسب

های ماری اقتصادی فرانسه شد. البته جنگ های هفت ساله فرانسه با بریتانیا و بریز و بپاش

اتریشی تبار فرانسه هم بی تاثیر نبود، چرا که او بیش از یک بیستم درآمد کشور  ملکه 41آنتوانت

 و این موضوع خشم مردم را برانگیخته بود. کردمیرا صرف تفریحات خودش 

گفتم: البته وقتی یک ملکه خارجی در جایی باشد؛ ممکن است مردم نسبت به او حساسیت 

 داشته باشند.

. مثال کاترین کبیر که او هم آلمانی بود، توانست کشور روسیه را : نه اینطور هم نیستجاماسب

ود، ب "رومانوف"که از خاندان  "تزار"  ،به اوج قدرت و وسعت برساند. کاترین بعد از قتل شوهرش

با مشاوره  پرست تزار بعدی، مشغول به کار شد وبعنوان سرخودش امور را در دست گرفت و 

توانست سرزمین روسیه را تا دریای مدیترانه گسترش دهد. البته فرزند  ،گرفتن از افراد ذیصالح

او اصال متعلق به شوهرش تزار نبود و حاصل رابطه نامشروع کاترین با یکی از ژنرال های روسی 

                                                           
40 Martin Luther King, Jr 
41 Marie Antoinette 
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بود، در واقع کاترین همان موقع خاندان رومانوف را منقرض کرده بود. جالب اینجاست که بخاطر 

کشور روسیه کرد، به او لقب کاترین کبیر دادند، اما مردم فرانسه از ماری  خدماتی که کاترین به

که ملکه بخاطر گرفتن یک گردنبند  42آنتوانت متنفر بودند، بخصوص بعد از آبروریزی گردنبند

ب فاصله گرفتن او از روابط مخفیانه ای با یک کاردینال ایجاد کرده بود و این موج ،جواهر نشان

وقتیکه صدای اعتراضات مردمی را که بیرون کاخ جمع  ،شودمیگفته که  حدیه مردم شد، ب

ندیمه جواب داده بود: ؟ اندکردهشده بودند، شنید، از ندیمه اش پرسید: مردم برای چه تظاهرات 

 چون نان ندارند بخورند. ماری آنتوانت گفت: خب چرا کیک نمی خورند؟

ند. البته او تنها ملکه گفتمیماری آنتوانت در نظر مردم فرانسه یک خیانتکار بود و به او فاحشه 

همسر آخرین تزار روسیه که آلمانی تبار بود،  ،" الکساندرا" ای نبود که چنین لقبی داشت، مثال 

 .شدمیهم به این عنوان خوانده 

 ی جرم الکساندرا چه بود؟گفتم: ماری آنتوانت با بریز و بپاش خیانت کرد ول

جاماسب: مردم الکساندرا را مسبب وضعیت اقتصادی روسیه و کشیده شدن روسیه به جنگ 

را به " 43راسپوتین" ند، او در نظر مردم، زنی فاسد بود که راهبی فاسد بنام دانستمیجهانی اول 

را بهبود بخشد، چرا که پزشکان راهی  "الکسی" کار گرفته بود تا با قدرت دعا، بیماری فرزندش 

 برای درمان بیماری الکسی سراغ نداشتند.

 گفتم: مگر بیماریش چه بود؟

  44: هموفیلیاجاماسب

 گفتم: خب نتیجه چه شد؟

                                                           
42 Necklace Affair 
43 Rasputin 

 .شودمیو در آن خون بیمار لخته ن شودمیاین بیماری بخاطر کمبود یک فاکتور انعقادی خون ایجاد   44
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 : موفقیت آمیز بود.جاماسب

 گفتم: یعنی بیماری الکسی در اثر دعاهای راسپوتین درمان شد؟

 : نهجاماسب

 گفت: پس چطور؟

که چطور راسپوتین توانست بیماری  اندکرده: اتفاقا پزشکان امروزه این موضوع را بررسی جاماسب

الکسی را درمان کند و فهمیدند که در آن زمان تازه بیست سال از کشف داروی آسپیرین گذشته 

ند، درحالیکه خود آسپیرین کردمیهمه دردها از آسپیرین استفاده و پزشکان برای درمان  هبود

، در واقع درمانی شودمیضد انعقادی دارد و موجب خونریزی بیشتر در بیمار هموفیلی  خاصیت

فقط کنارش  بود که تمام داروهایش را قطع کرد واین  ،که راسپوتین برای الکسی انجام داد

که  کردمی، ولی الکساندرا فکر شدمیهمین موجب بهبودی الکسی  و خواندمیدعا مینشست و 

 .دهدمیر را با قدرت عیسی مسیح انجام جزه گر است و این کاراسپوتین یک مع

  چه شد!؟راسپوتین گفتم: سرنوشت 

طبق پیشگویی  راسپوتین توسط عموزاده تزار کشته شد وزار بر سر قدرت بود که تجاماسب: هنوز 

، کشته شدنشخواهد شد، کمی بعد از نابود نیز خاندان تزار  راسپوتین که اگر او کشته شود،

ا بر سر کار آمدند و زمان زیادی طول نکشید که به هبلشویکو  حکومت تزاری سرنگون گشت

 .، نیروهای ارتش سرخ، تزار و خانواده اش را در اسارت کشتند"لنین "دستور

 گفتم: یعنی آنها را اعدام کردند؟

 آنها را اعدام کردند و جسدشان را سوزاندند.جاماسب: بله، 

 را؟ گفتم: حتی بچه ها

 جاماسب: بلی
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 گفتم: باعث تاسف است 

کلیسای ارتودکس روسیه، تزار و خانواده اش را قدیس  اخیرااما جاماسب: بله، باعث تاسف است، 

 .ه استار موجب مرگ میلیونها نفر در روسیه گردیده توجه کند که تزبدون آنکالبته اعالم کرده، 

 گفتم: یعنی راسپوتین اینها را پیش بینی کرده بود؟

که بدانی وقتیکه الزم نبود مغز بزرگی داشته باشی  جاماسب: بله، ولی البته در آن شرایط

نزدیکترین فرد به خانواده تزار، یعنی راسپوتین کشته شود، نوبت بعدی خود تزار و خانواده اش 

 خواهند بود.

 دوست دارم بیشتر راجع به انقالب فرانسه بدانم.گفتم: 

: بعد از خراب شدن وضع اقتصادی مردم و کمبود نان و غذا در فرانسه، مردم در سال جاماسب

حکومت را در دست گرفتند و  به زندان باستیل حمله کردند و زندانیان را آزاد نمودند و 1789

شاه را مجبور به اطاعت از پارلمان کردند. اوضاع کشور به هم ریخت و فرانسه دچار جنگ های 

با  خواستمیجی شد. لویی شانزدهم با کشورهای همسایه تبانی کرد و درحالیکه داخلی و خار

، توسط یک پستچی که متوجه شباهت او با تصویر روی پول های بگریزدلباس مبدل از کشور 

اه فرانسه شده بود، شناسایی شد. جالب اینکه این پستچی جایزه ای را که برای پیدا کردن ش

وارد سیاست و مدتی بعد خودش  شد بعنوان قهرمان ملی شناختهنکرد و اعالم کرده بودند، قبول 

 گردید.

بعد از حبس پادشاه لویی و ملکه ماری آنتوانت در یک قهوه خانه، مردم به آنجا هجوم آوردند و  

در زبان فرانسه وجود  شروع به پیش داوری و صدور رای نمودند، به همین دلیل ضرب المثلی

وقتیکه سرنوشت پادشاه در یک قهوه خانه مشخص شود، سرنوشت ملت »: گویدمیدارد که 

 «مشخص است.
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پادشاه و همسرش را به پاریس منتقل نمودند و درست چهار سال بعد از انقالب  ،مردم ،بهرحال

، به جرم تبانی با کشورهای خارجی، سر لویی شانزدهم را با گیوتین زدند، 1793یعنی در سال 

 ن ملکه ماری آنتوانت را با گیوتین قطع کردند.چند ماه بعد هم گرد

جالب این است که تمام کسانی که شروع کننده انقالب بودند یکی یکی بوسیله گیوتین کشته 

هزار نفر از مردم  20 درواقع حدود. 46روبسپیر انیلیمیماکسو درنهایت  45شدند، حتی ژرژ دانتون

ند می نامند، بوسیله گیوتین گردن زده شد  47"حکومت وحشت" فرانسه، در دوره ای که آن را 

شیمیدان معروف هم که خود عامل جمع آوری مالیات بود، بوسیله همین گیوتین  " الوازیه" و 

 کشته شد. 

، 1799، فرانسه به مدت ده سال توسط کنگره اداره شد، تا اینکه در سال  "باستیل" بعد از قیام 

انه بود و اکنون به مقام فرمانده لژیون های فرانسوی رسیده ناپلئون که در زمان انقالب، افسر توپخ

، 1804بود، پیروزمندانه از مصر به فرانسه برگشت و با کودتایی قدرت را در دست گرفت و در سال 

 بعد از رفراندوم، به عنوان امپراطور فرانسه تاج گذاری کرد.

ولی قبل از  ،شکست خورده بودانیا از ارتش بریتنکته جالب اینجاست که ناپلئون در واقع درمصر 

مورد تکریم  ،اینکه خبر شکست او برسد، با مارش پیروزی وارد پاریس شد و بعنوان قهرمان جنگ

 قرار گرفت. 

 پنجاه ایالت دارد. آمریکانظرم ولی بمستقل شدند،  آمریکا: گفتی سیزده ایالت گفتم

با سیزده ایالت شروع شد و این سیزده ایالت کمتر از یک سوم  آمریکابله، استقالل  جاماسب:

می  آمریکاکشوری که ما امروز بعنوان ایاالت متحده  بقیهء، شدمیرا شامل  آمریکامساحت فعلی 

 های فرانسه و اسپانیا بود. آمریکا، در دست کشورشناسیم، در زمان استقالل 

                                                           
45 Georges Danton 
46 Maximilien Robespierre 
47 Reijn of Terror1794 از پنچ سپتامبر 1793 تا 28 جوالی 
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 "کشور نیاز به پول داشت. به همین خاطره ناپلئون که امپراطور شد برای جنگهایش و ادار

ا احتساب طلب های فروخت و ب آمریکامیلیون دالر به ایاالت متحده  11را با قیمت  48"انایزیلوئ

میلیون  15هایی که در زمان جنگ استقالل به ایاالت متحده داده بود، مجموعا قبلی، یعنی پول

 .دریافت کرد آمریکادالر از ایاالت متحده ی 

 گفتم: برای آن سرزمینهایی که در اختیار اسپانیا بود، چه اتفاقی افتاد؟

پا اکثر : بعد از انقالب فرانسه موجی از جنگها و انقالب ها در تمام دنیا رخ داد، در اروجاماسب

بسیاری از شاعران و  درهم کوبیده شد ،امپراطوری روسیه بخصوص ارتش ،هاانقالبها توسط ارتش

 آنانکه از جمله یا شدیداً در انزوا قرار گرفتند و  زندانی و تبعید شدند ،بزرگ همو نویسندگان 

 می توان به داستایوفسکی و پوشکین اشاره کرد. 

ند، برای کردمینهایتاً دولتهای اروپایی ضعیف شدند و مردمی که در مستعمرات آنها زندگی 

آمریکای جنوبی در حد وسیعی اتفاق  الل خودشان شروع به مبارزه کردند؛ این مبارزات دراستق

توانستند بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی را   50و جوزه سن مارتین 49افتاد، سیمون بولیوار

به استقالل برسانند، در مکزیک هم جنگ داخلی شروع شد و نهایتاً مکزیک هم توانست از اسپانیا 

 مستقل شود.

کشوری قدرتمند، صنعتی و مهاجرپذیر بود؛ این مهاجران به سمت غرب هجوم آوردند و  آمریکا

ساکن شدند، کم کم این مهاجرین که اکثرا انگلیسی بود، مکزیک  ی که متعلق بهدر ایالت های

زبان بودند، عالقه خود را برای جدا شدن از دولت مرکزی و الحاق به ایاالت متحده نشان دادند و 

اوج این مبارزات  1836یالت تگزاس مکزیک کردند، سال شروع به مبارزه و انقالب در ا بخاطر آن

صومعه آالمو در مقابل نفر از انقالبیون در  300اتفاق افتاد و در آن  "آالمو " واقعهء قلعه بود و 
                                                           
 آرکانزاس، میسوری، آیووا، اوکالهاما، کانزاس و نبراسکا 48
49 Simon Bolivar  

 
50 San-Martin 
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دست به مقاومت شجاعانه ای ،  51" ژنرال سانتا آنا"  نفر از نیروهای مکزیکی به رهبری 2000

 شدند. کشته و همه بجز یک زن و دو بچهزدند 

از  یاریبساحساسات  ا،سانتا آن یرحم یببا پخش شدن خبر رشادت مدافعان قطعه آالمو و 

ژنرال ساموئل " تحت فرماندهی  ،برانگیخته شد و ارتشی جمع کردند که یک ماه بعدها  یتگزاس

 سانتا آنا را شکست دهد.توانست نیروهای  ، 52هیوستون

که حاال توانسته بود با  " ژنرال سانتا آنا" این جنگها چندین سال دیگر به طول انجامید و نهایتا 

پس از مشاهده شکست  1848قدرت نظامی بر مسند ریاست جمهوری مکزیک تکیه زند، در سال 

میلیون دالر،  40حدود یی ها، قبول کرد که در ازای مبلغ آمریکاهای پی در پی سپاهیانش از 

 ،تگزاس و چند ایالت دیگر را به ایاالت متحده واگذار کند. اگرچه دولت مکزیک تا مدتها بعد

های خود ادامه داد و سرخ پوستان آن ناحیه را که بیشتر آپاچی ها بودند، به همچنان به شیطنت

 .گردیدانداخت و سبب کشته شدن هزاران تن  انجان سفید پوست

جب من از این است که کشوری که مدت زیادی از استقالل آن نگذشته بود، چطور به گفتم: تع

 قدرتی جهانی تبدیل شد؟

 آمریکااز زمانی که بریتانیا را شکست داد، قدرت گرفت. در اواسط قرن نوزدهم  آمریکا: جاماسب

مجبورکند  را آن کشوردولت  ،یکی از بندرهای ژاپنبا توپ باران  قدرتمند شد که توانست آنقدر

در اوایل قرن  ادامه یافت و آمریکا، افزایش قدرت نماید باز آمریکارا برای تجارت با  بنادرش که

فیلیپین را از چنگ اسپانیا به کوبا را مستقل کند و نیز  ،بیستم، با شکست دادن اسپانیا، توانست

دید؛ و از جنگ جهانی به یکی از نیروهای برتر جهان تبدیل گر ،از جنگ جهانی اولو  آورددر

 دوم، ابر قدرت جهانی شد. 

                                                           
51 Antonio López de Santa Anna 
52 Sam Houston 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

73 
 

فقط بخاطر قدرت نظامیش نبود، بلکه شرایط داخلی کشور هم به این  آمریکاالبته ابرقدرت شدن 

 .کردمیموضوع کمک 

 گفتم: چه شرایطی؟

. دادمیبود و شرایط پیشرفت را در اختیار مهاجران قرار  مهاجر پذیر یکشور آمریکا: جاماسب

، مهاجران ایرلندی را فقط به عنوان سرباز قبول آمریکادر جنگ داخلی بطور مثال، اگرچه 

س د. بطوریکه صد سال بعد، اولین ریئبه آنها اجازه پیشرفت دادن ،ند، ولی بعد از جنگکردمی

 بینیم.را بر مسند قدرت می آمریکاجمهور ایرلندی تبار و کاتولیک 

 گفتم: که بود؟

با تالش زیاد،  مهاجرانی بود که پس از ورود به آمریکا ، او از نسل53کندی : جان افجاماسب

 توانستند تاجران و سیاستمداران موفقی شوند.

آزادی عمل یافتند و تبدیل به تجار  آمریکایهودیان هم که در اروپا همیشه تحت فشار بودند، در 

 موفقی شدند و همینطور بسیاری از اقلیت های دیگر.

دن تمام مردم آن در بخاطر برابر بو ،آمریکادر واقع مقدار زیادی از موفقیتهای ایاالت متحده 

های دیگر همیشه تحت فشار بوده اند، همین دلیل اقلیت هایی که در کشورست، به مقابل قانون ا

اجازه رشد و سرمایه گذاری پیدا کردند و همین امر سبب مهاجرت اقلیت ها از همه  آمریکادر 

شد. مهاجران نیز با استفاده از علم و دانش خود، شرایط موفقیت این  آمریکاجای دنیا به سوی 

 کشور را فراهم کردند. 

چه بعد آن وفادار بودند، برای مثال اگر ند و بهدانستمیرا وطن اصلی خود  آمریکااین مهاجران، 

هزار  140بور شد حدود ، دولت ایاالت متحده مجآمریکاو شروع جنگ ژاپن با  1941از سال 

تن از همین افراد که ژاپنی االصل بودند،  6000ولی  ،ژاپنی را بازداشت کند و به کمپ ها بفرستد

                                                           
53 John F. Kennedy 
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جنگیدند، چون دموکراسی، عدالت و مساوات حاکم بر کشور را شایسته  آمریکادر جبهه اروپا، برای 

 ند.دانستمیهرگونه جانفشانی 

ویتنام و یا  ،جنایتکار نیست، زیرا هیچکدام از ما آمریکاد که گفتم: امیدوارم منظورت این نباش

بر سر مردم  میالدی، در دهه شصت و هفتاد ،با ژنرال های تحت فرمانش آمریکابالهایی که 

 .کنیممیفراموش ننوبی و آسیای جنوب شرقی آورد را ی جآمریکا

حدود یک میلیون نفر را در  ،آمریکاالبته اگر  درست است. آن جنایات به جای خود، :جاماسب

کشور های بلوک شرق، قتل عام کرد و ویتنام کشت، استالین دهها میلیون نفر از مردم خودش را 

، که در غربدر صورتی دادند و کسی از آن خبردار نشد،پشت درهای بسته این جنایات را انجام 

مطبوعات  هم آمریکاد اگر شای ند،شدمیآزادی مطبوعات وجود داشت و مردم از همه چیز با خبر 

 توانستمیکه جنبش ضد جنگ در کشورش شکل بگیرد،  دادنمیرا سرکوب کرده بود و اجازه 

 ره پیروز شده بود.در ویتنام پیروز شود، همانطور که در جنگ کُ

، من هم در حالیکه صحبت های او را در شدمیبرای خواب آماده  جاماسبآخر شب شده بود، 

 م، به خواب رفتم.کردمیذهنم مرور 

یک ساعتی نگذشته بود که در خواب دیدم شیپوری را نزدیک صورتم آورده اند و به شدت در آن 

روز دیده بودم، پیش کردم. صورت تمام بیمارانی که آن می دمند، مضطرب شدم. به اطرافم نگاه

، تکه هایی از بدنشان اسرای جنگی را دیدم که سربازان ارتش ژاپن ،چشمانم آمد. در دور دست تر

 را می بُرند و می خورند.

از خواب پریدم. پریشان بودم. نگاهی به ملحفه و بالشتم انداختم، خیس عرق بود. گوشم درد 

قرار گرفته  ، تحت فشارسرم از روی بالش سُر خورده و گوشم روی لبه چوبی تختچراکه ، کردمی

 بود. 
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به ذهنم هجوم آورد. آن شیپور چه بود؟ انگار  جاماسبلبه تخت نشستم. تک تک صحبت های 

در مسجد، « لواط». . . همان شبی که رسول از  که قبال هم آن را شنیده بودم . . . بله درست است

برایم صحبت کرده بود . . . اما نه، انگار باز هم بود . . . بله . . . اولین بار آن را از فواد شنیده بود، 

  .مبردمیپاهایم بود و او را به سمت بیمارستان زمانی که سر مجروحش روی 

از جایم بلند شدم و شروع به قدم زدن در اتاق کردم. خواب از سرم پریده بود، به جنایت های 

م. لحظه ای بعد به کردمیژاپنی ها، سوزاندن اُسرا، خوردن گوشتشان و آزمایشات بیولوژیک فکر 

پلک های بریده شده، تن سوخته، ادرار خونی و پای قطع شده بیمارانی که دیده بودم 

 .اندیشیدممی

 راجع به آنها با کسی صحبت کنم، اما با که؟ خواستمیدلم 

 اطمینان کنم؟ جاماسبم به توانستمیآیا 

 را در دلم نگاه دارم.روز است که او را می شناسم . . . نه باید این راز من فقط یک

م از ساختمان توانستمیاز اتاق بیرون رفتم و طول راهرو را چندین بار پیمودم. در آن ساعت شب ن

یگاری آتش زدم و به شهر خیره شدم بیرون بروم، ممنوع بود. به اتاق برگشتم، وارد بالکن شدم، س

  .خود پنهان داری م: ای شهر تو چه رازهایی در دلگفتمیو با صدای نه چندان مالی

بسته  ، همیشه چند قرص آرامبخش همراهم داشتم.تمام شدن سیگار، بسراغ کیفم رفتمبعد از 

 .راز کشیدم و خوابیدمخوردم و روی تخت د قرص زولپیدم را پیدا کردم و یکی
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 «کنندمیو کسانیکه عاشق حقیقت نیستند، دروغ ها را باور »     

                                      13/13مکاشفات                                                                                                                 

 ***  برزخ/ روز دوم  ***                                           

جاماسب رفته بود، بعد از صرف صبحانه به بیمارستان رفتم و چند وقتیکه از خواب بیدار شدم، 

به اتاق عمل بردم، سپس از عبدالحمید  ،بیمار اورژانس را دیدم و چند مورد را هم که الزم بود

که آن قسمت  جریان بخش زیر زمین را پرسیدم، عبدالحمید اول طفره رفت، ولی در نهایت گفت

 و ما اجازه ورود به آنجا را نداریم. شودمیتوسط نیروهای امنیتی اداره 

رفتم و در حال خوردن قهوه از پنجره نگاهی به باغ پشت  سومبعد از اتمام کارم به اتاقم در طبقه 

مهدی بسراغم آمد، با هم قهوه نوشیدیم و سپس به من گفت که  ،بیمارستان انداختم، کمی بعد

که شما هم اتاق او شده اید ، خوشحالم شودمیموجب گمراهی  آنانجاماسب در کم ایم سخنان

جاماسب و نیز گفت که اگر به تخصص  ؛گرفتمیقرار تاثیر  تحتکس دیگری بود، قطعا  و اگر

 یم.کردمی لغو، قطعا قرارداد خود را با او نیاز نداشتیم

ب که شدم، جاماس بعد مهدی خداحافظی کرد و رفت و من به محل اقامتم برگشتم، وارد ساعتی

بگو : گفتم پرسی،بعد از سالم و احوالقاه قاه میخندید، م، ددیمیز مشغول نوشیدن چای  ،را پشت

 تا ما هم بخندیم.

 ی؟ ه اگفت: این جوک را شنیدلبخند با 

 گفتم: کدام جوک؟

ی قبر خودشون یک نفر یک شب از قبرستون رد میشه میبینه همه مُرده ها اومدن روجاماسب: 

چی شده؟، میگن سواالی شب اول قبر لو رفته، گفتن برید بیرون بشینید  میپرسهنشستن، ازشون 

 تا از اول سوال طرح کنیم. 
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 زدم زیر خنده و گفتم: نشنیده بودم

 ؟سراغ بحث خودمانبرویم  بدون معطلی پرسید: موافقیبعد جاماسب 

  فقماگفتم: بله، مو

 پرسید:  جاماسب 

متفاوت  ،شودمیانجام  فرد مُردهبه نظرت چرا در منطقه های جغرافیایی متفاوت، اعمالی که برای 

 است؟ 

 ؟ گفتم: یعنی چه

و در کشوری مثل هند  کنندمی: مثال در کشوری مثل عربستان سعودی، جسد را دفن جاماسب

 54د.تا خوراک کرکس ها گرد کنندمیرا در فضای آزاد رها آن سوزانند، در جایی مثل تبت هممی

حاال به نظرت علت این تفاوت ها چیست؟ چرا مذهب هر کدام از اینها، نوع متفاوتی از مراسم را 

 برای تدفین توصیه کرده است؟

 .دانممینهرچه بگویم حدس زدن است، دقیق گفتم: 

نوان هیزم : جوابش آسان است. در عربستان درخت زیادی نیست که بتوانند از آن به عجاماسب

را همینطور به حال خودش رها کرد  جسد شودمیاستفاده کنند و جسد را بسوزانند. از طرفی ن

در عمق حدود دو متری زمین دفن بنابراین آنرا  تا متعفن شده و یا خوراک مُردارخواران گردد،

و در تمام ادیان ابراهیمی که منشاء  هشدمیانجام قبل از اسالم از این چیزی است که و  کنندمی

 همهء آنها مناطق خشک بوده، وجود دارد. 

ن در هند سطح آب زیر زمینی باال است. اگر برای تدفین دو متر حفر کنند و جسد را در آ و اما

پارچه است، وقتی قسمتی از آن در بگذارند، آب روی آن را می گیرد و چون آب زیر زمینی یک

                                                           
 (sky burialدفن آسمانی )54
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بق سنت ط بنابرایناستفاده کنند.  دیگر نقاط از آب توانندمیمردم ن ،فن شودتماس با جسد متع

و اما ارتفاع تبت از سطح دریا زیاد است و مواد غذایی زمینهای  ؛مذهبی، جسد را می سوزانند

، بنابراین تبتی ها، با بردن اجساد بر روی تپه رودمیآن، توسط باران شسته شده و به جلگه ها 

ها و اجازه دادن به کرکس ها برای خوردن آن و در نهایت دفع آن توسط کرکس ها در مناطق 

 مرتفع، حاصلخیزی را به زمین برمیگرداند. 

چه نتیجه میخواهی که این بحث را شانسی شروع کرده باشی،  دانممیگفتم: جالب است، اما بعید 

 ز آن بگیری؟ای ا

: نتیجه گیریم این است که احکام دینی در هر جایی بر اساس صالحدید مردم آن منطقه جاماسب

شکل گرفته و می توان برای هر نقطه از زمین، دین خاصی را در نظر گرفت و احکامی که دین 

ا در نظر ع مردم رمناف در واقع عاقلترین افراد،تضمین کنندهء سود مردم هر منطقه است،  داده ،

حتی در کتابهای ادیان ابراهیمی که توسط افراد عاقل  .گذاشته اندآن را دین  گرفته اند و نام

شما دو راه دارید، یا از میوه  گویندمی ،رده نگیرندرای اینکه دیگر عاقالن به آنها خُنوشته شده، ب

دانایی ممنوعه نخورید و در نادانی بمانید و همیشه در بهشت باشید و یا اینکه از میوه ممنوعه 

 گویندمیخارج شوید، در واقع به زبان بی زبانی ساخته ایم  آنانبخورید و از بهشتی که ما برای ناد

خیر و صالح  توانیدمیهستید که خودتان  است و اگر شما جزو آن کسانی ناناکه دین برای ناد

 را تشخیص دهید، الزم نیست که از دین پیروی کنید. 

نه خدا. اصال خود تو به چه دینی اعتقاد  ساخته افراد استگفتم: پس منظور تو این است که دین 

 داری؟ 

 : من دین سقراط را قبول دارم.جاماسب

 گفتم: دین سقراط دیگر چیست؟

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

79 
 

که سقراط چند بار لفظ خدا و  شویمی: اگر محاکمه سقراط را خوانده باشی، متوجه جاماسب

ه خود را به گونه ای تبرئه کند خواستمیچند بار لفظ خدایان را بکار برده. در واقع به این طریق 

 !تا یونانیان او را محکوم نکنند و نگویند تو یکتا پرستی، پس بقیه خدایان چه

با آن منطقی ترین تصمیم داند که می توان بعنوان قسمتی از ذهن انسان میرا  خداواقع سقراط در

آرامش داد، البته بعد از او هم کسانی  از آن برای بقای بشریت استفاده کرد و به انسانرا گرفت و 

، بعد از سالها مطالعه و  "منصور حالج "بوده اند که به چنین نتیجه ای رسیده اند، بطور مثال 

به این نتیجه میرسد که خدا چیزی بجز ذهن خودش نیست و برای همین ادعای خدایی عبادت 

 .کندمی

گفتم: پس اعتقاد داشته که همه انسان ها پیرو ذهن خود باشند و به هر چیزی که ذهن آنها 

 برای آرامش فرمان داد، عمل کنند؟

عده ای از انسانهای فرهیخته، سقراط اعتقاد داشته بله، البته نه همه انسانها، چراکه : جاماسب

بعالوه من عقیده دارم که . ان تشخیص دهند و به اجرا بگذارندباید خوب و بد را برای دیگر

پیشوایان مذهبی همان انسانهایی هستند که بهتر از دیگران فکر کرده و راهی برای آرامش بشر 

 کنندمیبودا و استاد الئو، ادعا ن و سیافته اند و این پیشوایان، دو گونه اند، یک عده مثل کنفوسیو

و یا تعلیماتی  اندکردهمیاز طرف خدا آمده اند، اما عده ای دیگر، بخاطر محیطی که در آن زندگی 

 که پیامبر خدا هستند.  کنندمیکه از گذشتگان گرفته اند، ادعا 

 که کسی خودش را پیامبر خدا بداند؟ شودمیگفتم: چگونه محیطی موجب 

 ،فردکه برای دانش  یتفکراتی که در جامعه بوده، علم ناقص بشر و نادانسته های زیاد: جاماسب

موجودی نادیدنی و صاحب قدرت را در ذهن خود  ،که انسان هشدمیتوجیه پذیر نبوده، موجب 

که  کردمی، تصور دانستمیدید که علت آن را نو اگر نشانه ای در اطراف خود می  بپروراند

احساس  ،موسی با دیدن یک درخت شعله ور ،ی آن موجود نادیده، برای مثالعالمتیست از سو

کرد که خدا با او حرف زده است. عیسی که خودش یک یهودی بود، تحت آموزشهای دین یهود 
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خاطر آموزش های قبلی از ه و یحیای تعمید دهنده، ادعای خودش را مطرح کرد. محمد هم ب

در آن قرار داشت، بعد از حبس کردن خود به مدت  دین های یهودی و مسیحی و محیطی که

 و پیامبر است. شودمیطوالنی در غار و شنیدن صداهای ناآشنا، احساس کرد که به او وحی 

 بنظرت چرا انسان به دین نیاز دارد؟گفتم: 

 ءبقاآرامش و : برای اینکه بشر یک موجود زنده است و هر موجود زنده ای هم تمایل به جاماسب

، است گناه، و هرچه که آن را به خطر بیندازدثواب  کمک کند، ءدارد. حال هرچه که به این بقا

ون در واقع دین قانونی بهتر اداره شود، چ که محیط های اجتماعی کندمین کمک دیبعالوه 

 . بیندمیهمهء حرکات انسان را ری ناپیدا دارد و خداوند است که ناظ

این دستورات از اکثر  ر گرفته و برای آن دستوراتی داده ودین آرامش روح را هم در نظ ،عالوهب

که دروغ حرام است، امروزه ثابت شده  گویدمیلحاظ علمی هم قابل توجیه است، بطور مثال دین 

، از ترس اینکه دروغش فاش شود، هورمون های استرس در بدنش گویدمیکه وقتی انسانی دروغ 

 . کندمیضرر دارد و عمر انسان را کوتاه  ءباال رفتن هورمون های استرس برای بقا ود ورباال می

که انتقام خوب نیست، چرا  گویندمیست، مثال تمامی ادیان و عقاید درموارد دیگر هم همین ا

که وقتی تو بتوانی کسی را ببخشی، می توانی راحت تر زندگی کنی، اما وقتی بخواهی انتقام 

هورمون  ،اینراهی برای انتقامت پیدا کنی و در تنش باشی و روز نقشه بکشی و هراید بگیری، ب

 های استرس را در تو باال می برد.

گفتم: پس نظر تو این است که همه ادیان و مسلکها، تالششان در راستای رسیدن به آرامش 

 است؟

استرس کمتری دارد، عمری طوالنی تر  به تجربه فهمیده بودند که هرکس : بله، چونجاماسب

، از لحاظ علمی هم ثابت شده که وقتی استرس وجود داشته باشد، ضربان قلب باالتر کندمی

 :نسبت معکوس دارد، بطور مثال ،، چرا که تعداد ضربان قلب با عمرشودمیمیرود و عمر کمتر 
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ل است، اما قلب گنجشک ساصد و عمر او نزدیک به   20یقه حدود ضربان قلب یک فیل در دق

، البته این صحبت من مطلق نیست کندمیدقیقه میزند و دو یا سه سال بیشتر عمر نبار در 200

 و استثنائات زیادی دارد.

راجع به دین، پیامبران و معجزاتی که از آنها سرزده، کجا قرار  صحبتهایتگفتم: با توجه به 

 ؟گیرندمی

 کدام معجزات؟: جاماسب

 ؟زاتی که در تاریخ آمدهگفتم: معج

 چیزی که در تاریخ میخوانیم، همیشه قابل اعتماد نیست و بسیاری از آنها افسانه است.: جاماسب

 گفتم: چطور؟

 جاماسب: اجازه بده چند مثال برایت بزنم.

 گفتم: بفرمایید.

تاریخ مغول ، تاریخ مغول است. کال در مورد امکرده: یک مثال که اخیرا آن را مطالعه جاماسب

سه منبع اصلی داریم. یکی کتابی است به نام تاریخ پنهان مغول، دومی تاریخ عطاملک جوینی و 

 سومی کتاب سفرنامه مارکوپلو.

شده است، بیان شده که چنگیز در کتاب تاریخ پنهان مغول که به دستور پسران چنگیز نوشته 

اول  داشت. همسر خانیتولو  خانیغتاچ ،خانیتاکاو خان،یجوج :هاینامپسر به  خان چهار

نزدیک  "جموکا"زمانی که چنگیز خان به کمک  مدتی دزدیده شد و " نیبورته فوج" چنگیز، 

رد، یک فرزند پسر به همراه داشت که نام او را جوجی خان گذاشتند، او را آزاد ک ،یک سال بعدبه 

و خیر زند اوست یا فر جوجیچنگیز که آن زمان اسمش تموچین بود، دچار شک شد که 

که قبل از ربوده شدن بُرته، نشانه  گویدمیکه او را قبول نکند، ولی مادر چنگیز به او  خواستمی
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و  گیردمیهایی از حاملگی را در او دیده است و با استناد به این حرف مادر، دل تموچین آرام 

 فرزند بُرته را پسر خود میخواند.

 ؟پس تو معتقدی که او پسر چنگیز نبوده و این قسمت از تاریخ را تحریف کردند گفتم:

، به احتمال زیاد، چرا که هیچ مادری، دوست ندارد فرزندش را از دست بدهد و : بلهجاماسب

د که برای نگه نکردمیباید داستانی درست بنابراین تموچین نیز به بُرته عالقهء زیادی داشت، 

 د.نمورد شماتت دیگران قرار نگیر ،داشتن بچه

 گفتم: جالب است

 جاماسب: اما داستان جالبتری هم هست.

 گفتم: چه داستانی؟ 

قبل از برادر بزرگترش ، فرزند کوچکترین پسر چنگیز، در اثر شراب خواری  55وقتی تولی: جاماسب

دچار بیماری طوالنی مدتی  کتای پسر دوم چنگیز،وصورت که ا، داستانی میسازند، بدینمیردمی

باید  :گویدمی "شمن"، خواهندمیکمک   56« شمن»  و برای درمان او از جادوگر قبیله، شودمی

محبوبترین که  ،راو حتی اسب  آهو د، گاو،بنابراین، به ترتیب، خروس، گوسفن نید.برای او قربانی ک

باید ، گویدمیاما بی حاصل بود. نهایتا جادوگر قبیله ، قربانی کردند  ،حیوان نزد مغول ها بود

باید  ،گویدمیبرده ای را قربانی کردند، ولی جواب نگرفتند، جادوگر  آنانو  ،کنیدانسانی را قربانی 

بعد از این سخن، تولی برادر کوچکتر، برای نجات جان برادر را قربانی کنید و فردی از خانواده 

 .شودمیکتای خوب وا ،بعد از آنبالفاصله و  میردمیخورد و میسم بزرگترش، 

 گفتم: این داستان که بیشتر به افسانه ها می ماند!

                                                           
 55 تولی، پسر کوچک چنگیزبود، طبق قانون مغول ها، خانه و ملک پدر به پسر کوچکتر میرسید، ناحیه مغولستان و اصراف آن که محل 

 سکونت چنگیز بود، تحت حکمروایی تولی قرار گرفت و بعد از مرگ او به پسران تولی رسید.
56 shaman 
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درصورتیکه تولی خان، بخاطر افراط در شراب خواری بله، ولی بعنوان تاریخ نوشته شده، : جاماسب

 حال اجازه بده مثال دیگری برایت بگویم.مُرد. 

 گفتم: بفرمایید

و وقتیکه می شنوند.  57امپراطور مغال« اکبر»سر و صدایی درحرمسرای  آناننگهب روزیک: جاماسب

، در حال معاشقه 58"لیاانارک"را با یکی از زنان پدرش بنام  "اکبر" جهانگیر، پسر ، شوندمیوارد 

و بعد  59میگذاردالی جرز دیوار بخاطر خیانت  را  "انارکالی "اکبر  ، بالفاصلهکنندمیدستگیر 

که دزدی به حرمسرای  گویندمیو از جهانگیر یک قهرمان میسازند و  کنندمیداستان را عوض 

و وقتی مامورین سر  کندمیاکبر رفته و جهانگیر با رشادت به مقابله با او شتافته، اما دزد فرار 

  .گیرندمیمیرسند، به اشتباه جهانگیر را به جای آن دزد 

 شویم؟ لپس به نظر تو باید کل تاریخ را بی خیاداستانی!  عجبگفتم: لبخندی زدم و

جاماسب: نه، ولی بسیاری از افسانه ها را بعنوان تاریخ واقعی نوشته اند و انسان باید به عقلش 

تصورکن  رجوع کند، بطورمثال، معجزاتی که تو به پیامبران نسبت میدهی، از همین افسانه هاست،

فرزندی در یک خانواده برده و فقیر بدنیا بیاید، آیا امکان دارد که مادر برای اینکه آینده فرزندش 

 بهتر شود، او را به دست خانواده ای ثروتمند برساند؟ 

 گفتم: بله

به درب  مستقیمامادر ، آیا بداندرا از نژاد پایین تری  مادر: حال اگر آن فرد ثروتمند جاماسب

 ؟میسپاردبچه را به او میرود و  اومنزل 

 گفتم: خیر

                                                           
 د که حدود سیصد سال بر هند حکومت کردند.بودن موریمغال ها از نسل ت - 57

58 Anarkali 
 انارکالی جایی که او را الی جرز دیوار گذاشتند، اکنون زیارتگاهی در هند است 59
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رودی رد شود و زن و بچه او در کنار رودخانه  ،آن فرد ثروتمندجلوی منزل حال اگر از : جاماسب

 میرساند؟ آنانبه دست  چگونه فرزند رانشسته باشند، مادر 

 .کندمیدر رودخانه رها و از باال دست، آن را  دهدمیگفتم: بچه را در سبدی مطمئن قرار 

  ؟بچه را از آب گرفتند، چگونه باید به او شیر بدهندحال آن خانواده ثروتمند، : جاماسب

 .گیرندمیگفتم: دایه ای برای او 

 بچه کیست؟ آن: بهترین دایه برای جاماسب

 باشد. ترین زنی که توان شیردادن داشته گفتم: در دسترس

 چنین شده و معجزه ای در آن نیست.جاماسب: پس در مورد موسی هم 

 جوابی نداشتم که به او بدهم.

 دو سیگار روشن کرد و یکی را به من داد.  جاماسب

 سیگارش که تمام شد، گفت:

 ؟بودهدانی که قدیمی ترین جراحی های ثبت شده، مال کدام منطقه دکتر جان! می

 ، مصردانممیگفتم: تا آنجا که 

ها برای کاهش درد بیماران هنگام عمل جراحی، از چه دارویی استفاده دانی که مصری: میجاماسب

 ند؟کردمی

 تریاکو گفتم: بله، از مخلوط شراب 

 هم بوده؟دو در آن زمان ماده دیگری غیر از این آیا : جاماسب
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 ه.شدمیکه از نوعی گل گرفته بوده هم  60"بالدونا"گفتم: بله، به غیر از اینها داروی 

 ند؟کردمیاستفاده  چگونه آن را: جاماسب

گفتم: بالدونا یک کلمه ایتالیایی است به معنی خانم زیبا. در قدیم این ماده را در آب حل 

ند که موجب گشادی مردمک چشم شده و جنبه زیبایی داشته. ریختمیند و در چشم کردمی

ند کردمی لذت بخش بوده. اما اگر مقدار بیشتری مصرف ،مصرف مقدار کم آن بصورت خوراکی

ه موجب مرگ شود، مثال توانستمیاالی آن ه و دوز بشدمیباعث خواب آلودگی و بی هوشی 

 ه. کردمیهمسر آگوستوس امپراطور روم، از این گیاه برای کشتن دشمنانش استفاده 

 بسیار خب، حال اجازه بده داستانی برایت بگویم.: جاماسب

 گفتم: بفرمایید

کم دختر سیزده که ش شودمینگهبان یک خوابگاه دانشجویی پسرانه، متوجه یکروز جاماسب: 

که دخترش در حین  شودمیوجه ، متکندمیو وقتیکه به دکتر مراجعه  ساله اش باال آمده،

 ؟ه چه کسانی مشکوک باشدبگی، باردار است، حال بنظر شما پدر باید برای بارداری دخترش باکر

 دانشجویان خوابگاه. ،گفتم: خب معلوم است

 : آیا احتمال حامله شدن دختر باکره وجود دارد؟جاماسب

گفتم: بله، در سی سالی که با احتساب دوره دانشجوی ام تجربه کار دارم، چندین مورد دیده ام 

ه بکارت یک الیه کامال بسته اما بارداری اتفاق افتاده است، چون پرد ،هکه پرده بکارت سالم بود

، حدود دویست 61، بعالوه در هر انزالنه هایی داردزرو در خودی عبور خون قاعده گی، براو  نیست

که اگر در ناحیه تناسلی دختر، خارج از  شودمیاز بدن مرد خارج  62میلیون اسپرم در مایع منی

                                                           
60 Atropa belladonna 
61 Ejaculation 
62 Semen 
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پرده بکارت بریزد، میتواند از سوراخ پرده رد شده و به رحم برسد و اگر ده تا بیست میلیون اسپرم 

 بنابراینبتوانند خودشان را به دهانه رحم برسانند و از آن باال روند، شانس حامگی وجود دارد. 

 . کافیستبارداری ، برای حتی یک بیستم مایع انزال

کاهش هوشیاری شده و مورد ، دچار وسیله بالدونا یا تریاکب ی: آیا ممکن است دخترجاماسب

، نور و موقع بیدار شدن بخاطر اینکه مردمک چشمش گشاد شدهبگیرد جنسی قرار سو استفاده 

 موجودی نورانی تصور کند؟ی که او را مورد تجاوز قرار داده، که انسان حدیه ب زیادی ببیند،

 گفتم: بله امکان دارد. 

 مورد شماتت قرار گرفت، باید چکار کند؟زندگی خود، دختر در محل ن ای: اگر جاماسب

 گفتم: باید شوهری برای دختر پیدا کنند که مسئولیت بچه را قبول کند و بگوید مال من است.

 : خب اگر شوهر پیدا شد و باز هم مردم دست از شماتت برنداشتند؟جاماسب

 گفتم: باید از آن شهر برود.

آن فرد برای حفظ  باردار شده باشد، ی ثروتمند و با نفوذ،فردختر به وسیله : اگر این دجاماسب

 ؟، باید چه کار کندآبرویش

 گفتم: باید به نحوی سر و ته قضیه را بهم بیاورد.

سراغ دختر برود، پس باید  مستقیما به تواندمین فردی مشهور است و : خب خودش کهجاماسب

 این کار بفرستد، درست است؟ کسانی را برای

 گفتم: بله

فرستد، با ظاهر محلی مند برای جمع و جور کردن قضیه می: اگر افرادی که این مرد ثروتجاماسب

خودشان نزد دختر بیایند، مردم قطعا آنها را خواهند شناخت و به آن فرد ثروتمند مظنون خواهند 

 مناطق دیگر بیایند و روی خود را بپوشانند؟شد. آیا بهتر نیست که این افراد با لباس مردم 
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 گفتم: بله

 گفت: خب چگونه دختر را راضی به همکاری کنند که اسمی از اربابشان نبرد؟

 و یا بوسیله پول راضی نمایند. شستشو دهندگفتم: باید به طریقی ذهن او را 

 : آیا دادن طال و عطر کافیست؟جاماسب

 گفتم: شاید باشد

  ورد چه کسی این اتفاق افتاده است!در تاریخ در م خب، ببین: جاماسب

مادر عیسی و نحوه بارداریش  ،او داشت راجع به مریمرا فهمیدم،  جاماسب صحبت منظوربالفاصله 

و دیدن نور و تصور اینکه فردی نورانی او را باردار کرده و شماتت دختر در محل زندگی و ازدواج 

سه نفر زندگیشان و مالقات محل فرار از شهر  ،و بعد، از ترس سنگسار شدن "یوسف نجار"با او 

که از آنچه را  مخواستمین، اما کردمیرا بیان  آنانطال و عطر از هدیه  گرفتنو  63شرقی با لباس

 شب بخیری گفتم و خوابیدم.ذهنم گذشت، بر زبان بیاوردم، 

 

 

 

 

 

                                                           
 63 آن سه نفر: سه مجُوز یا ُمغ شرقی به نام های " کاسپار" ، " ملکیور" و " بالتازار" بودند که برایش، زر، صمغ رزین مکی و صمغ ُکندر 

 آوردند 
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بود، چرا که حاضر نشده بودند شیطان را و من کسانی را دیدم که سرشان قطع شده » 

 «بپرستند

 4/20مکاشفات                                                                                                                                                    

 ***  برزخ/ روز سوم  ***                                          

شخصیت روی تختش نبود. به نظرم  م زودتر از همیشه بیدار شدم، اما جاماسبصبح روز سو

برایم گفته بود که وقتی برای خدمت سربازی اقدام کرده، از  . در صحبت هایشجالبی داشت

 جاماسب، چرا که لباس و پوتین به اندازه هیکل ریز او نداشته اند، اما اندکردههمان اول او را معاف 

و لباس و پوتین سایز  رودمیه بابت این موضوع معاف شده باشد، خودش به بازار خواستمینکه 

 .کندمیخودش را سفارش می دهد و دوباره برای خدمت سربازی ثبت نام 

 ،کتریکی را یاد می گیرد و بعد از پایان خدمتدر زمان خدمت سربازی، سیم پیچی موتورهای ال

برگزار شده، شرکت  64مطالعات خود را گسترش می دهد و در امتحانی که توسط شرکت زیمنس

بهترین  یکی ازتبدیل به  ،و بعد رودمیذراندن دوره ای به آلمان و بدینوسیله برای گ کندمی

 ،اکنون هم برای گرفتن امتیاز یک کارخانهگردد و ورهای الکتریکی در ایران میکارشناسان موت

 مجبور شده که یکسال با سپاه قدس همکاری کند.

عبدالحمید را دیدم که روی پله های درب ورودی منتظرم  رسیدم،به بیمارستان  وقتیکهآنروز 

برای شما در نظر گرفته  ی خاصمن را کناری کشید و گفت: دکتر امروز ماموریت، استایستاده 

خانه بیمارستان بروم و در آنجا من را به اتاقی راهنمایی من خواست که با او به سرد و ازشده 

موقع ، هدایت کرد سالنیرا به سین اتاق عمل به سراغم آمد و منتک پس از چند دقیقه یککرد، 

و بعد از کنار زدن پرده، وارد شدم و جسدی را دیدم  میدپوشکاله، ماسک و گان  سالن،ورود به 

، باشد، روی میز کناری بود وصل شبه بدنسرش بجای آنکه تخت خوابیده است، ولی که روی 

                                                           
64 Siemens 
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چند لحظه ، طوری به گردن بخیه کنم که جای آن نماندرا سر که آن سین از من خواست تکن

 ؟!: داستان چیستی در سکوت نگاهش کردم و بعد پرسیدما

سرش را پایین انداخت و گفت: متاسفانه بخاطر زیاده روی بازجو، سر از تن این فرد جدا شده و 

، دهیمتحویل  آنانحتما جسد را به باید ، آدم مشهور و فامیل داری است و فرداین چون 

 تا بگوییم به مرگ طبیعی مُرده. قطع شدگی معلوم نباشد محل خواهیممی

 .ماندمیکه بدوزم، حداقل یک خط هم  گفتم: هرطور

 .کنیممیسین: نگران نباشید، آن خط را با گریم درست تکن

چاره جز انجام کاری که از من خواسته اند، که ب مدانستمی سوال کنم و که نباید زیاد مدانستمی

 ندارم. ای

ساله بود و هیکلی متوسط داشت، جای کبودی در تمام نقاط بدنش  پنجاهحدود مردی متوفی 

وسایل دوخت و محل دستبند را روی مچ دستانش مشاهده کرد.  شدمیبخوبی  و شدمیدیده 

تم و استخوان های گردن را با سیم به هم سر را روی گردن گذاش دوز را روی میز چیده بودند،

به سراغ پوست  ،بعد از آنو  دوختمبه هم  ای ضخیم، سپس ماهیچه ها را با بخیه هکردموصل 

به  ،، فشاری که برای دوختن ماهیچه هاصاف به نظر بیایدرفتم و نقاط اره بُر شدهء آنرا چیدم تا 

ضربان کند،  مدوچشم خیره نگاه با بچرخد و مسمت، باعث شد که صورت متوفی بکردموارد گردن 

سین که تکن افتاد، فشارم داشت می ،کردپیشانی ام عرق  و خشک شدبدنم قلبم باال رفت و 

را بست و از من  آنانباز جسد کشید و  ، دستانش را روی چشمانه بودمتوجه تغییر حالتم شد

خواست که کمی استراحت کنم، دستکشهایم را بیرون آوردم و روی صندلی نشستم، چند لحظه 

ای گذشت، حالم که بهتر شد، دستکش دیگری به دست کردم و شروع به دوختن نمودم، 

زیر  ،، پوست را با نخ اتیلونهرچه سریعتر کار را تمام کرده و از محیط خارج شوم مخواستمی

 نباشد، سپس دستکشم را بیرون آوردهدوختم، بطوریکه بجز یک خط نازک چیزی معلوم  تیپوس

رفتم و خود را به سرویس بهداشتی رساندم، به سمت انتهای سالن و سریعا از اتاق خارج شدم و 
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در  حالت تهوع داشتم، شیر آب سرد را باز کردم و سرم را زیر آن گرفتم، احساس غرق شدن

م، سرم را لحظه ای باال آوردم و به آینه نگریستم، تنها چیزی که در کردمی رااقیانوسی عمیق 

ن فریاد زدن ، توادیوار تکیه دادم بهستانم را م، سری بریده بود با چشمانی خیره، ددیدمیآن 

م، دوباره سرم را زیر آب دیدمیمُرده را مرد ، چشمان خیره آن منگریستمیبه هر سو که نداشتم، 

را به سطل زباله رساندم  م، سریعا خودکردمی، نفس هایم به شماره افتاده بود، احساس تهوع بردم

کجا  مدانستمینهر چه را که بعنوان صبحانه خورده بودم، باال آوردم، دوباره صورتم را شستم، و 

با  که نفهمیدم چقدر گذشت ،در افکار خود غرق بودمبه دیوار تکیه زده و ، کنممیهستم و چه 

ند و کُد خاصی را کردمیبرای بیمار اورژانسی پیج صدای بلندگوی بیمارستان به خود آمدم، مرا 

شک کاغذی خ حولهبالفاصله سر و صورتم را با  میخواندند، فهمیدم موضوع مرگ و زندگیست،

 گلوله به شکمش خورده بود معاینه کردهدر آنجا بیماری را که کردم و به سمت اورژانس رفتم و 

 متوانستمینبه سراغم امد،  ،سر بریده نگاه آندوباره و سریعا به اتاق عمل بردم. پس از اتمام عمل، 

با عمل های بعدی خودم را مشغول کردم و پس  ،بدنبالم بود ،مرفتمیهر کجا که از آن فرار کنم، 

تلخ آنرا به اتاقم در طبقه سوم بیمارستان رفتم و برای خود قهوه درست کردم و  از اتمام کار،

به باغی که پشت بیمارستان بود، نظری انداختم، درختها یک در میان شکسته و خشک نوشیدم و 

کیسه زباله ای را که از بیمارستان کش رفته بودند، پاره  ،شده بودند و تعدادی گربه، زیر درختی

ند و بر سر محتویات آن با هم میجنگیدند، ناگهان سگی از ته باغ به سمت گربه ها دکرمیپاره 

طع شده و محتویات آنرا روی زمین ریخت و دست ق دریدکیسه را و  را متفرق کرد آناندوید و 

م، دست و ساعد یک انسان بود کردمیم، باور ندیدمی، چیزی را که یک انسان را در دهان گرفت

 . دادمیکه در دهان سگ جوالن 

چند دقیقه بعد، آمبوالنسی که با بقیهء آمبوالنس ها فرق داشت، از کوچه کنار بیمارستان به ته 

از آمبوالنس چندین برانکارد را که روی آنها با پارچه سفید پوشانده شده بود،  ،باغ رفت و دو نفر

دها خالی معلوم بود که برانکار ساختمانی که در انتهای باغ بود، بردند،آوردند و به به پایین 

 .نیستند
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 ،به عبدالحمید زنگ زدم و از او خواستم که به اتاقم بیاید، چند دقیقه بعدمحیط عجیبی بود، 

که چند ماه است پرسیدم وارد شد، اتاقم به صدا درآمد و عبدالحمید پس از کسب اجازه، درب 

 میکنی؟اینجا کار 

   گفت: حدود شش ماه

 ؟شودمیگفتم: آیا از این بیمارستان بازرسی هم 

 عبدالحمید: بله، جناب دکتر، در این شش ماه حداقل دو بار از بیمارستان بازرسی شده

 گفتم: آیا برای بازرسی برنامه مشخصی دارند و یا سرزده میآیند؟

ند ه ااز وضع بیمارستان نوشت گزارش خوبی، ولی هروقت که آمده اند، دانممینعبدالحمید: دقیق 

 است. هبه پرسنل تشویقی دادهم، و رئیس بیمارستان 

خواستم که نگاهی به باغ پشت بیمارستان بیاندازد، کنار پنجره ایستاد و نگاهی از عبدالحمید 

با بقیه آمبوالنس های  چرا آن آمبوالنس :گفتم و را به او نشان دادمآمبوالنس  سپس کرد،

 ؟بیمارستان متفاوت است

 یاوریم،از آن سردر نمن و شما  بهتر است اظهار بی اطالعی کرد و گفت: یک چیزهایی هست که

 . . سپس اجازه گرفت و از اتاقم خارج شدشودمیموجب دردسر چرا که 

 ،ه اصرار او با همب ، جاماسب منتظرم بود وسرویس به اقامتگاه برگشتمبا وقتی ، نزدیک غروب

بهرحال ه نهار نخورده بودم، میلی به غذا نداشتم، ولی برای شام به سلف سرویس رفتیم، با وجودیک

قبل از شروع، دستانم را به  کنار جاماسب نشستم و طبق عادت همیشگی،میزغذا را گرفتم و سر 

خواندن دعای قبل از شروع ، انگار عادت با تعجب حضار مواجه شدم، ولی باال آوردمعالمت دعا 

 65غذا، برایشان مرسوم نبود.

                                                           
 عادت دعا خواندن قبل از شروع غذا در بین معدودی از شیعیان مرسوم است.  65
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با جاماسب به اتاق برگشتم، حوصلهء حرف زدن نداشتم، جاماسب پرسید: چه  بعد از اتمام غذا،

 شده؟، چرا حرف نمیزنی؟، چرا رنگت پریده؟، چرا با غذا بازی بازی کردی؟

دوش آبگرم زیر  وارد حمام شدم و و ام را برداشتهجوابی ندادم، لباسهایم را درآوردم و حوله 

که الی کنم، لحظه ای را بستم و سعی کردم که ذهنم را از همه چیز خ ایستادم و چشمانم

گرفته بود. طبق عادت، را هم چشمانم را باز کردم، بخار آب گرم در حمام پخش شده و روی آینه 

اما بجای دیدن صورت خودم،  چشمان آن سر بریده را دیدم که از درون  بخار آینه را پاک کردم،

آینه به من مینگرد، حالم بد شد، دنیا دور سرم چرخید و چشمانم سیاهی رفت و به کف حمام 

 متوانستمین، کندمینشسته و صدایم را دیدم که باالی سرم افتادم و وقتی به خود آمدم، جاماسب 

را گرفت و کمکم کرد که بلند شوم، دستم را به دیوار تکیه دادم و از  جواب بدهم، زیر بازویم

، آنرا گرفتم و آورد شربت آبلیموحمام خارج شدم و به کمک جاماسب روی تخت خوابیدم، برایم 

 نیم ساعتی گذشت تا حالم بهتر شد.نوشیدم، 

 پرسید: بهتر شدی؟ جاماسب

 گفتم: ممنون، بهترم.

 !دکتر جان م هستیل ه: خوش هیکگفتجاماسب با لبخندی شیطنت آمیز سپس 

 با خنده گفتم: لطف داری، خوشحالم که تو قزوینی نیستی

 : راستی میدانی چرا این جوک را به قزوینی ها نسبت داده اند؟خندید و ادامه دادجاماسب 

 دوری کرد ی از آنهامواقع در چنینباید  دانممی، فقط گفتم: نهبا خنده 

در دورهء صفویان وقتیکه ارتش  این جوک دلیل دارد و علتش این است، که: خندید و گفت

عثمانی به تبریز حمله کرد، پادشاه وقت آنزمان دستور داد تا پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل 

پسران جوان  در این مدتبود و پایتخت ایران مدتی د و قزوین ند تا از خط حمله دور باشکن

و یا بابت مالیات از رعایا میستاندند، برای خدمات  ندگرفتمیخوس سیما و نابالغی را که به اسارت 
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و قزوین به  شدمیطریق پولی نصیب صاحبانشان  ستادند و از اینمیفر 66"اَمرَد خانه "جنسی به 

جوان در  یار با اسراالبته این نوع رفتعنوان پایتخت، بیشترین تعداد امردخانه ها را داشت. 

، اما بعد از کردمیحکومت صفوی مشکل شرعی نداشت، چرا که شرع را پادشاه صوفی مشخص 

بازی و ولیکن نظربقدرت رسیدن روحانیون شیعه در دوران صفوی، این کار کم کم ممنوع شد، 

غالم »: گویدمی، مثال، عبید زاکانی شودمیدر طول تاریخ ایران به وفور دیده  ،همجنس گرایی

ریشند، به هر بها که فروشند، بخرید و چون آغاز ریش درآوردن کنند به هر بچگان ترک را تا بی 

  به نظربازی اشاره شده است.  هم، در اشعار حافظ حتی ، در قابوس نامه و«بها که خرند بفروشید

مثال، ریچارد شیردل ته، ارتباط با همجنس، وجود داش دنیا بلکه در تمام نه فقط در ایران،البته 

که قهرمان جنگهای صلیبی بوده، با پادشاه فرانسه که چند سال از خودش کوچکتر بود، با هم 

در یک تخت میخوابیدند و رابطه جنسی داشتند، حتی سامورایی ها هم داشتن رابطه جنسی با 

ند، همچنین یونانی ها هم نهایت عشق را بین دو دانستمینسامورایی های جوانتر از خود را بد 

و اگر سمپوزیوم  به حساب میآوردندند و زن را فقط وسیله ای برای تولید مثل دانستمیمرد 

بینید که شریک جنسی سقراط، سقراط که بوسیله افالطون نوشته شده است را خوانده باشید، می

، گله و شکایت ه جنسی با خودت به رابطمردی جوان بوده که همیشه از کم توجهی سقراط نسب

اسکندر نیز همجنسگرا بوده، بعالوه اهالی تبس یونان در لشگرهای جنگیشان گروه داشته است. 

جنگاور همجنسگرا تشکیل شده بود و آنان را در  150که از داشته اند  "67اِرُس  "هایی به نام 

 بجنگند و دشمن را نابود کنند.  تا به عشق وصال یکدیگر دادنددو طرف خط حمله قرار می

 است. گفتم: جالب

جان و بعد روبه من کرد و پرسید، خب دکتر جان، تعریف کن، بله دکتر: با خنده گفت جاماسب

 دفعه؟ چی شد یکراستی 

                                                           
  66 به جوان های خوش سیما و نابالغی که موی بدنشان در نیامده

67 Eros 
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و هرچه را بر  زدمجاماسب را که دیدم، دل به دریا  صمیمیت ولی ،حرفی بزنم مخواستمیناول 

  تعریف کردم.برایش من گذشته بود، 

و  خبری هست، اما هرگز در محیطش قرار نگرفته بودم که صحت مدانستمی: عجب، جاماسب

م آنرا بسنجم، سپس سیگاری روشن کرد و به من داد و خود کنار تختم بر زمین نشست، هوا سق

با حرفهای پراکنده، ذهنم را از آن جریان دور  کردمیتاریک شده بود، جاماسب سعی  کامال

رداند، کمی بعد با هم به بالکن رفتیم و چای نوشیدیدم، گفت: دوست داری بحث دین را ادامه گ

 بدهیم؟

 گفتم: بله . . . خوب است.

مین خاطر برای خودش خدایی بشر به چند دلیل نیاز به قدرتی ماورایی دارد و به: جاماسب

 . کندمیو او را پرستش ساخته 

 گفتم: به چه دالیلی؟

جهل و نداشتن علم کافی است، جهلی که از ابتدای تاریخ بشریت تا االن  ،از دالیل جاماسب: یکی

وجود دارد، ولی شکل آن عوض شده، در قدیم دلیل رعد و برق، خورشید و ماه گرفتگی و بیماری 

ند و بالیا را بخاطر گناهان خود دادمیرا به خدا نسبت  آنانند و بهمین خاطر دانستمینها را 

مردم و  ، در قرن چهارده میالدی، طاعون یک سوم جمعیت اروپا را از بین بردمثالند، دانستمی

ند، درصورتیکه عامل اصلی آن میکروبی بود که توسط مغول ها دانستمیآنرا دلیل گناهان خود 

 آورده شد.و کشتی های تجاری به اروپا 

 چطور؟  ؟گفتم: مغول ها

مغول ها اولین کسانی بودند که از سالح بیولوژیک استفاده کردند و جنازه کسانی را جاماسب: 

به داخل قلعه هایی که در محاصره داشتند،  « منجنیق» که توسط طاعون مرده بودند، بوسیله 

ند و این بیماری توسط موشهایی که درکشتی های شدمیانداختند و موجب شیوع بیماری می
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وپا آورده شد و ازدحام جمعیت کشورهای اروپایی و عدم رعایت بهداشت، تجاری بودند به ار

را عذاب کرده و بهمین خاطر  آنانموجب تشدید آن گردید و باعث شد مردم تصور کنند، خداوند 

ود اعتراف کردند، اما نتیجه ای و صدقه دادند و به گناهان خ 68نزد کشیش ها رفتند و ُعشریه

، بدنهای خود را با زدن شالقکه  ها پیدا شدند "شالق زن "به نام عده ای اینکه نگرفتند تا 

و به راهپیمایی در شهرهای مختلف میپرداختند تا ترحم خدا را  ندکردمیخونین زخمی و 

 .برانگیزند

 گفتم: نتیجه ای هم گرفتند؟

 جاماسب لبخندی زد و گفت: البته که گرفتند

 با تعجب پرسیدم: واقعا!؟

میکروب پخش  وقتیکهدانی که هر بیماری دوره ای دارد. خودت می !،دکتر : شما چراجاماسب

در مقابل آن هم ، بعضی دهندمیو عالئم بیماری را نشان  شوندمی، عده ای به آن مبتال شودمی

ر ما زنها ادعا کردند که بخاط که دوره بیماری تمام شد، شالقتیحال وق. بهرکنندمیمنی پیدا ای

خواست گرفتن زمینهای زیادی را در فرانسه کردند و البته و دربوده که بیماری ریشه کن شده 

 بوسیله پادشاه فرانسه قتل عام شدند.

که در دوره شیوع طاعون می پوشیدند، برای چه  ،کالغبه شکل سرکه هایی گفتم: راستی ماسک

 بود؟

. به همین دلیل شودمیمنتشر  هوای آلوده ند که طاعون از طریقکردمی: آن زمان فکر جاماسب

گذاشتند، تا مواد معطر می ند که منقاری بزرگ داشت و در آنکردمیماسکی از چرم درست 

 بدینوسیله با تصفیه هوا، از شر بیماری در امان بمانند.

                                                           
  68 ُعشریه: اجباری که مردم برای پرداخت ده درصد از درامد خود به کلیسا ها داشتند.
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 گفتم: البته در آن زمان که سطح علم محدود بوده و فقط یکی دو درصد از افراد جامعه باسواد

 ؟دانیمیاما در زمان فعلی چرا جهل را عامل خداباوری  ،بوده اند، منطقی است که چنین فکر کنند

: برای اینکه االن هم باوجود پیشرفت علم، ناشناخته های زیادی برای مردم وجود دارد جاماسب

 یندگومید. مثال نکشفعلی هنوز به آن نرسیده، خداباوران نام خدا را پیش میو هرجا که علم 

موجودی که در » گویندمیو یا  «ی عظیم را کسی بجز خدا نمیتواند آفریده باشداین کهکشانها»

حیاط خود ادامه  ، بجز بخواست خدا نمیتواند بهکندمیزندگی  ، با فشار هزار اتمسفرقعر دریا

جوابی برای آن یافته شود، که شاید در سالها یا قرنهای آتی،  را یناشناخته ا، در واقع هر «دده

 . دهندمیبه خدا نسبت 

 گفتم: بجز جهل، چه علت دیگری برای خدا پرستی وجود دارد؟

 : ترس.جاماسب

 !گفتم: چطور

بر مرگ و زندگی که : همیشه بزرگترین ترس انسان ها مرگ بوده، وقتی فردی ادعا کند جاماسب

 به زیر یوغ خود ببرد. تواندمیرین افراد را تسلط دارد، حتی ثروتمندترین و قدرتمند ت آنپس از 

 دیگر چه؟ ،گفتم: به غیر از جهل و ترس

 : امیدجاماسب

 گفتم: چطور؟

 : به نظرت اهرام مصر را چه کسی ساخته است؟جاماسب

نشسته، برده ها را به کار هر فرعون جدیدی که بر مسند قدرت می دانممیگفتم: تا آنجا که 

 ساخته.خود میه و هرمی برای گرفتمی
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: البته بسیاری از فرعونها هرم می ساختند و در قلب آن برای خودشان مقبره ای آماده جاماسب

 ند، اما اهرام بوسیله برده ها ساخته نشده. کردمی

 !؟گفتم: چطور

ثابت شده که مردمی آزاد، بصورت داوطلبانه و یا با دریافت با مدارکی که بدست آمده، : جاماسب

هرمی  ،، چون باور داشتند که اگر برای فرعوناندکردهمیی اندک، در ساخت اهرام مشارکت حقوق

خادم او خواهند خودشان  ،بسازند و فرعون با آسایش در آن به جاودانگی برسد، در دنیای دیگر

 بود و آنها هم به جاودانگی می رسند.

تفاوتی بین خادم این دنیا و آن  گفتم: خب اینها که در همین دنیا هم خادم بوده اند، پس چه

 !دنیا باید باشد که تن به چنین کار سختی بدهند؟ آنهم داوطلبانه

: نکته دقیقا همینجاست که باید یک سود و ارزشی در زندگی بعد از مرگ قرار داده جاماسب

زحمت  خواهدمیکه در آن دنیا دیگر خودتان ن شدمیبه این کارگران گفته  ،شود. برای همین

هایی در آنجا هستند که به شما خدمت بکشید و کار کنید. شما در بهشت خواهید بود و فرشته

به امید آنکه در دنیای  ،خواهند کرد. در واقع مردمی که در این دنیا زندگی چندان خوبی نداشتند

 ند. شدمیدیگر زندگی بهتری داشته باشند، داوطلب کارهای سخت 

 چه؟ گفتم: جالب است، دیگر

ست. مثال انسان هادارد، تحمل کردن سختینیاز به خدا برای آن  : مورد دیگری که انسانجاماسب

آنچنان آسیب روحی ، دهدمیوقتی در تصادف یا حادثه، فرزند یا یکی از عزیزان خود را از دست 

، اما اگر خدا را قبول داشته باشد، ندمیز صدمهبه خودش  ،گاهی بخاطر فشار آن که بیندمی

و همین موضوع در مورد تحمل  دهدمیو به خودش آرامش  "تقدیر خداوند چنین بوده"  گویدمی

هر سختی را تحمل  ،به امید زندگی در جهان بهتر ،و انسان کندمیصدق نیز ظلم حاکمان 

 البته برای همین است که حاکمان به دین عالقه دارند.و  نمایدمی
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 .کندمیگفتم: به هر حال انسان با اعتقاد به خدا بهتر زندگی 

  «.خدا بهترین اختراع بشر است»برای همین است یکی از بزرگان گفته که  جاماسب: دقیقاً و
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 «ای فریسیان، شما متظاهرانید و خالف آنچه را که میگویید انجام میدهید»        

        15/23انجیل متا،مکاشفه                                                                                                     

 ***  برزخ/ روز چهارم  ***                                         

من را زودتر از همیشه بیدار کرد، از من خواست که باهم برای نرمش  جاماسبروز صبح آن

یم بدویم، خیابان کنار محل اقامتمان بود، چرا که توانستمیصبحگاهی و دو برویم. مسیری که 

مسیری حدود پانصد  و شدمیمسلح تامین  آنانبوسیله نگهبدو سر آن را بسته بودند و امنیت آن 

 .داشت متر

 اجازه بده لطیفه ای را که االن شنیده ام برایت بگویم. : گفت، جاماسب دویدنقبل از شروع 

 گفتم: بفرمایید 

یکی از  وقتی؟. . . میگه : چیهاز زمان جنگ  میپرسند بدترین خاطره اتز یک نفر اجاماسب: 

من زنده  گفتمیو  کردمیتوی قبر و اون گریه  میذاشتیمدوستام که کشته شده بود رو داشتیم 

 ام. 

بعد از آن جاماسب من را با سرهنگ وحیدی آشنا کرد لطیفه جالبی بود، با جاماسب خندیدیم، 

برای  و بودو خوش سیما فردی خوش مشرب  که تازه به جمع ما پیوسته بود، سرهنگ وحیدی

چهل سال  حدود آمدمیبه نظر  مده بود،به سوریه آ"  69شین میم ر "آموزش دفاع شیمیایی 

 . کردمیداشته باشد، بسیار متین و مودب صحبت 

خودش  خواستمیحدود ساعت سه بعدازظهر دربیمارستان به دیدنم آمد.  جاماسبهمان روز 

آنچه را که در مورد رفت و آمدهای مشکوک آمبوالنسها به انتهای باغ گفته بودم، از نزدیک ببیند. 

                                                           
 شیمیایی، مهندسی، رزمی 69
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باهم به ع به آن حرکات مشکوک، تایید کرد، سپس را راجاز پنجره اتاقم نگاهی انداخت و حرفم 

  .وارد بالکن شدیم ،کشیدن سیگار و ادامه صحبتهایمان ، برایاقامتگاه رفتیم و بعد از صرف چای

 ؟دانیبپیامبران توهم اصرار داری که خدا را حذف کنی و دین را زاییده گفتم: چرا 

تشنگی و آفتاب مستقیم و  تحمل بعد ازدر بیابان سرگردان شد و موسی چون وقتی جاماسب: 

آنرا نشانه ای در اثر نور آفتاب آتش گرفته بود،  چشمش به درختی افتاد که ،در نهایت خستگی

قوم بنی  رهاییداشت و آن لش برای انجام ماموریتی که در سر از جانب خدا تصور کرد و د

  استوار گردید.اسرائیل بود، 

تعمید دهنده، بعد از سرگردانی و آفتابزدگی در صحرا،  یهود و یحیایهم تحت تعالیم عیسی 

و بعد از یاد گرفتن تعالیم ادیان پیش از خود  ی کرد. محمد هم که خیالپرداز بود وادعای پیامبر

، چهل روز خود را در غار حبس نمود و مرتب به داستانهایی که کردمیکه در آن زندگی  یمحیط

صدایی را که عبور باد از دهانه غار برایش ایجاد کرده بود،  ،و در نهایت کردمیشنیده بود، فکر 

 .صدای خدا پنداشت و ادعای پیامبری کرد

ازهایی را کنار ، چرا که یونانیان باستان، سالبته تولید صدا توسط باد هرگز چیز عجیبی نبوده

پنجره میگذاشتند و از صدایی که بر اثر عبور باد بر روی سیمهای آن به گوششان میرسید، لذت 

و با توهمی که داشت،  "اِقراء" : گفتمیصدای مالیمی شنید که  ،ند، محمد هم در غاربردمی

لوی خود خارج هوا را از گ ،شما هم اگر بدون تکان دادن تارهای صوتیآنرا صدای خدا پنداشت، 

 د.شنویمی "اقراء "کنید، چیزی شبیه کلمه 

که  دانی عیسی هیچوقت ادعا نکردهرش زد و سپس ادامه داد: راستی میجاماسب ُپکی به سیگا

 هستند وهمه مردم ، منظورش  "فرزند خدا" گویدمیکه و در واقع وقتی من فرزند خدا هستم

منظورش همه مردم هستند. هرچند مسیحیان او را به عنوان هم باز  "فرزند انسان" گویدمیوقتی 

و به صلیب کشیده شدن او را مقدس می شمارند، ولی آیا واقعا  دانندمیتجسمی از روح خدا 

 عیسی مصلوب شد؟
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 . ری بجای او به صلیب کشیده شدهشخص دیگ کهرنداعتقاد دا آنانمسلمگفتم: 

: بله، دیدگاه اسالم چنین است و علت آن این است که مسلمان ها با گروهی از مسیحیان جاماسب

 «مسیحیان آریوسی»ند، درتماس بودند. به این مسیحیان، کردمیکه در منطقه سوریه زندگی 

. اینها اعتقاد داشتند شخص دیگری بجای عیسی به صلیب کشیده شده. محمد هم شدمیگفته 

، آنرا بعدا در دین خودشه، چنین اعتقادی پیدا کرده و رفتمیبه سوریه ی در سفرهای تجارکه 

  چنین آورده.

توسط بقیه ، به جرم ارتدادقرنها پیش،  ،وجود ندارند و آنها "آریوسی" مسیحیان چون  امروزه

تقریبا هیچ مسیحی در دنیا وجود ندارد که اعتقاد داشته باشد مسیح ، نده امسیحیان کشته شد

 صلیب کشیده نشده است.به 

 بر اساس اطالعات پیامبر بوده و از طرف خدا نیست؟ قرآنگفتم: پس اعتقاد داری که 

آورده، همان چیزهایی  قرآناطالعاتی که محمد در  گویممیولی  ،کنممی: من قضاوت نجاماسب

بوده و یاد گرفته و محمد فردی خیالپرداز و داستان سرا  شمحیطی زندگی و تجارتکه در  است

 توانایی گفتن داستانها را با نثری زیبا داشته.

 ؟مینامیخیالپرداز پیامبر را گفتم: چرا 

و شیاطین اجنه  ه کهگفتمی همسرانش بهه و آمدمیاو بارها سراسیمه به منزل چون : جاماسب

ه که کردمیو تصور ه زدمیحرف   "یعفور"و گاهی هم با االغش  اندکردهکوچه تعقیبش در

 .گویدمیسخن با او   "یعفور"

 داستان معراج است که خیالپردازی هایش مشهورتر،از همه  سپس جاماسب لبخندی زد و گفت:

نزول به بیت المقدس  جاهفتم رفته و از آنآسمان  به "براق "با اسبی به نام  کردهادعا  محمد

توانستی که تو  ":به او می گوید 70«ابوالحکم»وقتی عمویش  ، امامکه برگشتهسپس به و  کرده
                                                           

 پدر علم و دانش   70
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ما ثابت  بربرای چند لحظه هر دو پایت را از زمین جدا کن تا این ادعا  لطفا اینهمه پرواز کنی،

 می نامد. 71«ابوجهل»و او را شده از این حرف عصبانی بالفاصله محمد و  "و ما ایمان بیاوریم شود

 گفتم: دلیل خیالپردازی هایش چه بوده؟

 نظر من دلیل روانی داشته: به جاماسب

 گفتم: چطور؟

 ی که محمد سه سال بعد از فوت پدرش به دنیا آمده.دانستمی: جاماسب

 ؟!گفتم: نه، چطور

کشته شد، در موقع  72حد: طبق تمام روایات اسالمی حمزه عموی محمد که در جنگ اُ جاماسب

و در  هسالگی مبعوث شد 40سال سن داشت. از طرفی در روایات آمده که محمد در 59شهادت 

بزرگتر  محمدساله بود. پس حمزه حدود سه سال از  56حد سالگی مهاجرت کرد و در جنگ اُ 53

واستگاری اهلل به خعبد ،خودبدالمطلب پدربزرگ محمد، برای پسروقتی عکه  اینجاستبوده و نکته 

دو ازدواج در  آورد و هرعقد خود در میبه همزمان منه را دختر عموی آ،  "هال  "رود، آمنه می

 . کندمیفوت  ،و طبق روایات، عبداهلل در سال اول زندگی با آمنه پیونددمییک روز به وقوع 

. حال نکته شودمینامیده « محمد»عبداهلل از آمنه، و فرزند « حمزه»فرزند عبدالمطلب از هال ، 

سن حمزه باشد  زودتر از پدر حمزه فوت کرده، پس محمد باید هم ،اینجاست که چون پدر محمد

 از او کوچکتر باشد. سه سال نه اینکهو یا از او بزرگتر و 

 ؟کنندمیگفتم: بزرگان مذهبی چگونه این موضوع را توجیح 

 سال در رحم آمنه بوده و بعد بدنیا آمده.  3که محمد  گویندمی: جاماسب

                                                           

 پدر نادانی   71

 .در سال سوم هجرت انیابوسف یاسالم و سپاه مکه به رهبر امبریمحمد پ یبه رهبر نهیسپاه مسلمان مد انیمجنگ   72
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 چنین چیزی از لحاظ علم پزشکی امکانپذیر نیست.ولی گفتم: 

پدر محمد فرد دیگری بوده و بعنوان  : دقیقا، برای همین بعضی گفته اند که احتماالجاماسب

زندان آنهاست را فرادعای برخی از قبایل عرب که در آن زمان گفته بودند محمد از دلیل خود، 

اگر  شده، چرا کهیا پدر شوهر خود باردار و می آورند، اما من معتقدم که آمنه یا از برادر شوهر 

 ند،کردمیو یا از قبیله دور  کشتندمییا قطعا زن زناکار را  آنزمان که چنین نبود، در جامعهء عرب

، بیش دلیلی که پدربزرگ و عموی محمد تنهانیز و  شدمیاز قبیله رانده حداقل و یا او نیز کُشته 

 ند.ه ادانستمیند، این بوده که خود را پدر او کردمیاز او حمایت  از حد

 گفتم: عجب، مغزم سوت کشید. اما اهمیت این موضوع در چیست؟

: اهمیتش در آن است که محمد از بچگی بخاطر این موضوع، بوسیله کودکان دیگر مورد جاماسب

و بخاطر  گرددمیدرونگرا ومنزوی  و رودمین مکتبتحقیر قرار می گرفته و به همین دلیل به 

سالگی او را به سفر های  12از  وقتیکه؛ اما پسر باهوشی بوده و شودمیتنها ماندن، خیالپرداز 

ه، کردمیرهایش و نقاطی که به آنها سفر ه همه چیز را از همسفکردمیفرستند، سعی تجاری می

با آرزوهای  گرددمی، به همین دلیل به مرور تبدیل به فردی بیافزایدمعلومات خود بر یاد بگیرد و 

 .خوب بزرگ و اطالعات فراوان و قطعا طبع شعر

و او  و حدود شش سالگی اتفاق افتادالبته مشکالت روحی محمد، بیشتر بعد از فوت مادرش 

 .میگردید و انقباض ماهیچه ها 73صرع خفیف دچار گهگاه،

عهد عتیق و عهد جدید کپی کرده  اکثر داستان ها را محمد از تورات در واقع ادامه داد، جاماسب

 و به آنها تقدس داده و کمی تلطیفش کرده، اما در این میان جزئیات داستانها را فراموش نموده.

 گفتم: منظورت از تقدس داده چیست؟

                                                           
73 Petitmal Epilepsy 
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با زنی به نام  ، داوودگویندمی یهودیان خود کهیف کرده، چراتلط: مثال داستان داود را جاماسب

 شوهرش را به جنگ میفرستد سپسو  کندمیباردار  را زن کرده وداشته، زنا که شوهر « بِتشِبا»

ین نمونه آیات در ، البته از انمیآورد قرآنتا کشته شود، ولی محمد، داستان زنا کردن داوود را در 

  بسیار است. قرآن

یکی دو داستان هم وجود دارد که در عهد عتیق و عهد جدید نیست و محمد آنها را در سفرهای 

 تجاری اش به شام آموخته، مثال، داستان ذوالقرنین و اصحاب کهف. 

 دهی؟کمی بیشتر توضیح گفتم: ممکن است 

 ، پسر عموی خدیجه، همسر پیامبرکه یکورقة بن نوفل : در سفرهای تجاری محمد،جاماسب

و محمد همهء آنها را بخاطر ه گفتمیی تورات و انجیل را برای محمد کشیش بود، تمام داستان ها

، همه آن داستانها شودمیقوی  ه و بعد که طبع شعرشکردمیرده، اما جزئیات را فراموش سپمی 

جزئیاتی مثل اندازه تابوت عهد و معبد را به کلی مثال . دهدمی آنانتحویل مسلم قرآنرا بعنوان 

، داندمیرا وزیر نمرود « هامان»ه، مثال کردمیو در گفتن اسامی هم گاهی اشتباه  کندمیفراموش 

در  نیز در عهد عتیق آمده و 74وزیر پادشاه ایران بوده و در کتاب اِستِر« هامان»درصورتیکه 

داستان یوسف، تفاوت هایی در نحوه به اسارت آمدن یوسف و مالقاتش با برادران و پدرش وجود 

اسمی از زلیخا برده نشده  ،نیاورده، چرا که در تورات هم قرآناسمی از زلیخا در  همچنیندارد و 

 «پ»کلمه که  گفته شده، چرا75«مصر زیعز»به نام  قرآنو همسر زلیخا که پوتیفار نام داشته، در 

 ه آنرا تلفظ نماید.توانستمین محمد ، اسم سختی است وبعالوهدر عربی وجود ندارد و 

، داستان اِستِر شودمیگفته نکتاب عهد عتیق تنها داستانی که اسم خدا در آن  24در بین تمام 

 .کردهشروع « بسم اهلل»محمد از این داستان الهام گرفته و سوره توبه را بدون  است و

                                                           
74The book of  Esther.یکی از کتاب های عهد عتیق است 

 عزیز اسم عام است یعنی بزرگ  75
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، چرا که توسط فردی دانندمیاو را معجزه  قرآنولی پیامبر که بی سواد بوده و برای همین م: گفت

 بیسواد گفته شده.

، جایی که در «صلح حدیبیه»کی در که با سواد است. ی کندمیدر دو جا ثابت  : محمدجاماسب

، نماینده قریش برای بن عمرو لیسه «.رسول اهلل محمد  »د دننوشته بو آنان، مسلمنامهصلح

 میکردمیاز تو اطاعت قطعاً  ،یکه تو فرستاده خدائ میاگر ما قبول داشت »: گویدمی ،معاهده امضاء

نوشته  «بن عبداهللامحمد » ،«محمد رسول اهلل»داد تغییر کند و بجای پس باید متن قرار ،«

، گویدمیاین متن را پاک کنید وچیزی را که سهیل  گویدمی، بالفاصله محمد به اطرافیانش «شود.

که  شودمی. بنابراین محمد مجبور شوندمیبنویسید، اما هیچکدام از اطرافیان حاضر به این کار ن

 متن را در دست گرفته و آن را بازنویسی کند.

 گفتم: خب دومین مرتبه کی بوده؟

 افتاده بود و از اطرافیانش بستر مرگ در بیمار و که محمد مرتبه زمانی بود: دومین جاماسب

چیزی که مینویسم،  اگر به » و گفت:که برایش قلم و دوات بیاورند تا چیزی بنویسد  خواست

، بالفاصله اطرافیان با تعجب بهم نگاه کردند و گفتند، مگر «!خواهید شدنگمراه عمل کنید، هرگز 

تا افسانهء بیسوادی محمد را  شودمیدست به کار  ابن خطاباو سواد دارد!؟ و اینجاست که عمر

  . گویدمیکه محمد بیمار است و هذیان  گویدمیبالفاصله  و زنده نگاه دارد

 بوده؟« اُم ی»مگر نه اینکه پیامبر گفتم: 

 سواد نبوده.بوده ولی بی« اُم ی»: بله جاماسب

 ؟مگر اُمی به معنی بیسواد نیستگفتم: 

  : گویدمیکه  کنممیاستفاده  قرآنو برای اثبات آن از آیه خود  دهدمیننه، چنین معنی  :جاماسب
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که « 76آیات خدا را بخواند ،آنهابررسولی برانگیخت که  "اُمی ها"که از بین  است خداییاو » 

بیسوادان، چراکه قطعا میدانی منظورش اعرابی هست که در مکه ساکن بودند، نه اینکه از میان 

« اُمی» ه مردم بومی مکه ند و بآمدمیمکه شهری تجاری بوده و مردم از همه نقاط به آنجا 

ند و همین مردم اُمی، شعرا و نویسندگان بزرگی داشتند و چون کارشان تجارت بود، اغلب گفتمی

  با سواد بودند.

 ه؟دانستمیگفتم: پس تو معتقدی پیامبر خواندن و نوشتن 

از دوازده سالگی در سفرهای تجاری حضور داشته و از بیست  اوه، چراکه دانستمی: قطعاً جاماسب

ه و قطعاً کارش سودبخش بوده کردمیو دو سالگی خودش به تنهایی کاروانهای تجاری را اداره 

ما ش حال آیا اموال خود را در اختیار او بگذارد تا با آن تجارت کند. گیردمیکه خدیجه تصمیم 

 و به کاروان سود برساند. کردهسواد بتواند سود و زیان را محاسبه که فردی بی کنیدمیباور 

 گفتم: امکانش هست

 : حال بگوییم که بیسواد بوده، آیا برای شعر گفتن نیاز به سواد است؟جاماسب

 گفتم: معموال بله.

 را از بَر بخواند؟ قرآنیا  باشدکتاب شعری حفظ  ،تا حاال ندیده ای که فردی نابینا آیا: جاماسب

 گفتم: چرا دیده ام.

ی با اینکه از بچگی نابینا شد بو العالء المعرگفت: شاعر نابینا هم در طول تاریخ زیاد بوده، مثال ا

چیزی کم ندارد. بعالوه محمد بعد از  قرآنو به کالس درس و مشق نرفت، اشعاری سروده که از 

نیز کسی نتواند در حد او شعر بسراید و  تمام شعرا را داد تا آنکه به قدرت رسید، دستور قتل

 باشد. ، وجود نداشتهشاهدی بر سرقت های ادبی اش از معلقات

                                                           
  76 سوره جمعه، آیهء 2: ))هُوَ الَ ذِی َبعَثَ فِی الْأُمِ یِ ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ  ((، 
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 گفتم: معلقات چیست؟

ند و افراد آنرا میخوانده و از کردمیجاماسب: چندین شعر ادبی مشهور که آنرا به کعبه آویزان 

 قرآنیاد گرفته، بعالوه از خود آیهء  حدودی از آنهاگفتن را تا و محمد شعر  ندنمودمیحفظ 

 مستفاد میگردد که برای اهل قریش، هم داستانهای او و هم اشعاری که میسروده، تکراری بوده.

 ؟یاد گرفتهداستان اصحاب کهف و ذوالقرنین را از کجا  ،پیامبرگفتم: آخر نگفتی 

بعالوه داستان  در افواه مردم وجود داشته،در ناحیه شام داستانها در زمان محمد،  : اینجاماسب

 .، نیستشودمیگفته آنطور که اصحاب کهف 

 گفتم: چطور؟

عده ای را با لباس و یا اهرام مصر هستی، کن در نزدیکی یک قبرستان قدیمی  فرض: جاماسب

 ؟، به چه فکر خواهی کرداستسکه های طالی قدیمی در دستشان  کهبینی می یخاکمندرس و 

 دزد قبر هستند. احتماال گویممیگفتم: 

 ؟یکه شما را دیده یک کشیش باشد، چه میکنیو فرد: اگر جای آنها باشی جاماسب

 ورم.آرا  به شفقت  قلبشاز طریق اعتقادات دینی اش،  کنممیتالش گفتم: 

 س اجازه بده داستان اصحاف کهف را به طریقی دیگر تعریف کنیم.: پجاماسب

 گفتم: بفرمایید.

کشیشی به ، توسط میالدی 500حدود سال  ، برای اولین بار درداستان اصحاب کهفاسب: جام

که  بیندمیو در واقع او عده ای را با لباس های پاره و مندرس  شدهبیان  " 77جاکوب" نام 

که  می پرسد آناندست دارند و مضطرب و نگران هستند و وقتیکه از های طالی قدیمی در سکه

                                                           
77 Jacob of serugh 
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ما را  خواهندمیهستیم که  عده ای مسیحیما  » :گویندمی، کنیدمیچه  ه هستید وشما کِ

، چه کسانی؟ مسیحیان که پرسدمیو  کندمی، کشیش تعجب «را دارند. نمابکشند و قصد جان

و نامی را که  کنندمیدیگر دشمنی ندارند. دزدان قبر نگاهی به سکه هایی که در دست دارند، 

بدنبال ما هستند، کشیش  "دسیوس "، نیروهای گویندمیبه زبان میآورند و  بینندمیروی آن 

درحالیکه حدود سیصد سال از و  دهدمیامان  آنانو به  کندمیساده لوح هم حرف آنها را باور 

، چراکه کندمی، دانسته یا ندانسته، این داستان را برای مردم بازگو گذشته "دسیوس"زمان 

به زیارت امام  "سنگ"تواند موجب باال رفتن اعتقادات مردم گردد، دقیقا مثل داستان آمدن می

 . کندمیرضا که جالل آل احمد آنرا در کتابش نقل 

 گفتم: کدام داستان؟

: شب در صحن امام رضا خوابیده گویدمی« جالل آل احمد»در آن : همان داستان که جاماسب

ند که من زیر دانستمی. ندهندمی، سنگی را به طرف حرم هل بودم که دیدم عده ای از خدمه

چشمی آنها را می پایم. فردای آن روز دیدم که در همه جا خبر پخش شده که سنگی به زیارت 

حرم آقا امام رضا آمده، مردم ساده لوح هم که آن را باور کرده بودند، برای دیدن سنگ به حرم 

 هجوم آوردند.

 گفتم: چه جالب

 کندمیمحمد جزئیات را هم فراموش  اصحاب کهف، این است که، در داستاننکته دیگر جاماسب: 

اشتباه نگفته و وقتی از او می پرسند تعداد اصحاب کهف )یاران غار( چند نفر بوده، برای اینکه 

 :چنین آمده قرآندر عدد های مختلفی می گوید و  و دستش رو نشود، باشد

: پنج ندیگوآنها سگشان بود و گروهى مى نیآنها سه نفر بودند، که چهارم" : گویندمیگروهى 

   78" .و....... آنها سگشان بود نینفر بودند، که ششم

                                                           
 22آیه -سوره الکهف 78
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پس معلوم است عده ای در آنجا حضور داشته اند و داستان را قبال شنیده بودند، ولی در مورد 

 تعداد نفرات با هم اختالف داشتند.

 ذوالقرنین چه بوده؟گفتم: داستان 

ه، شدمی: این داستان از افسانه های معروف است که در محدوده عراق و شام زیاد گفته جاماسب

 قرآنذکر کرده. االن هم در تفسیرهایی که برای  قرآنمحمد هم این داستان را شنیده و در 

ی دیواری بین قوم که با قدرت اله دانندمیاند این داستان را مربوط به اسکندر مقدونی نوشته

مورد از او کمک خواسته اند، کشید. درصورتیکه این داستان در یاجوج و ماجوج و مردمی که

 ، پادشاه سومری گفته شده که بین یک قوم ظالم و مردم بی پناه، دیواری کشیده. 79گمشگیل

ن نزول نظری ل آیات آنهاست. اگر به کتابهای شأنکته خیلی مهم این دو داستان، در زمان نزو

سوال  محمدکه وقتی مردم راجع به ذوالقرنین و اصحاب کهف، از  شویمیبیندازی، متوجه 

و   80«بزودی به شما خواهم گفت داستان آنها چیست.» که می دهد چنین جواب او، کنندمی

 شانرا برای و داستان اطالعاتی پیدا کندتا  کشیدمیدو ماه طول برای هرکدام بین شش هفته تا 

به فاصله دوماهه بین با خدا ارتباط داشته باشد، چه لزومی  توانستمیبگوید و اگر او پیامبر بود و 

!، جاماسب لبخندی زد و ادامه داد، البته نبودن اینترنت را هم باید مقصر و جواب بود سوال

 دانست.

 جایتو را  خواهممیه بده بحثمان را اینجا تمام کنیم، اجاز :سپس سیگاری روشن کرد و گفت

 خوبی ببرم تا روحیه ات بهتر شود.

دوباره نزد جاماسب بعد برای شرکت در نماز مغرب و عشاء به نمازخانه رفتم و  ،قبل از بیرون رفتن

ایست بازرسی به خیابانی در شهر به راه افتادیم و بعد از عبور از چند  ،تم و با اتومبیل اوبرگش

کوچکی ایستادیم و  برفتیم و پس از پارک کردن اتومبیل، جلو دردر محله ای خلوت باریک 

                                                           
79 Gilgamesh 
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چند مرتبه فشار داد و جلو دوربین ایستاد و جمله کوتاهی را  ،جاماسب زنگ در را با رمزی خاص

آن عبور کرده  از ،پشت در بود طوالنی یییم، راهرودر باز شد و ما داخل رفت ،گفت، چند ثانیه بعد

 و شطرنج بازی ندکشیدمییم که عده ای در آن نشسته بودند و قلیان بزرگ رسیدو به یک سالن 

« بار» و وارد سالن بزرگتری شدیم که جایی شبیه کازینو بود و ند، از آن سالن عبور کرده کردمی

چیده شده  سالنکه دور تا دور  یو میزهای قماردر وسط یک پیست رقص نیز مشروب داشت و 

زنی با مردی در حال اختالط و صرف مشروب بود، روی پیست رقص، دختری  ،بود و در هرگوشه

با بدنی نیمه برهنه مشغول رقص عربی بود، جاماسب من را به میزی راهنمایی کرد و پس از 

از گارسون که خانم زیبایی بود، خواست  داد و بعد از تست کردن آن، مشروبنشستن، دستور 

 گفتم: من نمیخورمستم را روی لیوانم گذاشتم و دبریزد،  مشروبمان یکه برای هردو

بطری را از گارسون گرفت و از او تشکر کرد، سپس بطری را روی میز جاماسب سری جنباند و 

 گفت: نکند از گناهش میترسی؟گذاشت و رو به من کرد و 

 گفتم: بله

جاماسب: گناهی ندارد، این سرنوشتی است که خداوند برای ما رقم زده، مگر شعر خیام را نخوانده 

 :گویدمیای که 

 ی خورم و هر که چون من اهل بودمن مِ

 ی خوردن به نزد او سهل بودمِ

 دانستمیی خوردن من حق ز ازل مِ

 81ی نخورم علم خدا جهل بودگر مِ
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سکوت من را دید برایم آبمیوه سفارش داد، پرسیدم: اینجا  چند لحظه ساکت بودم، وقتیبرای 

 دیگر کجاست؟

 . وجود دارد خوبجاهای در جهنم، لبخندی زد و گفت: حتی 

گفت:  ، اجازه ندادم،بریزد مشروب ،در لیوان منخواست که  دوبارهرا نوشید و  مشروبشسپس 

  سپس این شعر خیام را خواند:با ما بزن و عرق   82تولیک چَ و ما بساز دکتر جان، بیا با

 چو پر شود چه شیرین و چه تلخ مانهیپ          چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ 

 از غـره  بـسلخ  ــدیسـلخ بـغره آ ازی           باش که بعد از من و تو ماه بس خوش

 که:  گویدمیگفتم خیام این را هم 

 ریخته اندبوته  مرا  چنین برون  کز    بودن  توانممینبهتر  از  این    من

 جاماسب: خوشم آمد، چقدر حاضر جوابی، راستی میدانی خیام چگونه در دنیا مشهور شد؟

 ولی نه کامل. ،گفتم: تا اندازه ای

که  یات خیام رااروپا مشهور شد که یکی از افسران بریتانیایی کتاب رباع در: خیام وقتی جاماسب

موقع آنندن کرد. او شروع به خو خریدبه یک دهم قیمت واقعی نداشت،  تا آنموقع هیچ طرفداری

ش برد، نابرای همقطار راافسر، کتاب  آنوقتی و  83فریقای جنوبی مشغول جنگ بودآ دربریتانیا 

فقط  ،ند که گرفتار جنگ هستند و فاصله شان تا مرگدانستمیهمه را مورد تاثیر قرار داد، چون 

یک آینده نامعلوم. حال به به ، نه کردمیچرا که خیام به زندگی دنیوی اشاره ، استیک تار مو 

 :  گویدمیجای امید به بهشت و جهنم موهوم، بیا با من شرابی بخور، چرا که خیام 

 بارِ تن نتوانم، دِ یباده، کش یب            نتوانم ستنیناب ز یم یمن ب

                                                           
82  ( Chatval(  میلی لیتر 125نصف لیوان، معادل 
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 و من نتوانم ریجام دگر بگ کی  دیگو ساقی که دََمم آنبنده  من     

و برای او لیوانی شراب  نشانددخترکی زیبا را نزد خود  ولی جاماسبهرچه کرد، شراب نخوردم، 

اماسب گیالسش را پایین تر ریخت، دخترک گیالسش را به بدنه گیالس جاماسب زد. سپس ج

تکرار شد تا اینکه ک چسباند. این کار چند بار آن را به بدنه گیالس شراب آن دخترلبه برد و 

 . 84نوعی تواضع است گیالسهای شراب به سطح میز رسید، معلوم بود که پایین زدن لیوان شراب،

با هم شراب را نوشیدند، دخترک ساکت کنارش نشسته بود و با موهای سینهء جاماسب بازی 

ر مورد ، گفت: حاال صحبتهایی را که دشدمی، جاماسب همانطور که مست تر و مست تر کردمی

 باور میکنی؟ ،گفتمتحریف تاریخ 

 گفتم: چطور؟

، اینجا شهریست که افرادی مثل تو را برای حفاظت از اسالم، پس خوب گوش کن: جاماسب

 اما آیا اینجا نشانه ای از اسالم میبینی؟ داوطلبانه به آن کشانده اند،

انگشتش جهتی را به که کسی متوجه نشود، با طوریب جاماسب چند لحظه بعدپاسخی نداشتم. 

 من نشان داد و گفت: نگاه کن، آن مرد را می شناسی؟

، نگاه کردم و فرد کردمیجاماسب اشاره که  سوبدون اینکه سرم را برگردانم، زیر چشمی به آن 

 دیده ام.در نمازخانه او را بله، گفتم: مورد نظر را دیدم و 

او یکی از فرماندهان ارشد است و گاهی به نمازخانه میآید و تظاهر  البته که دیده ای،: جاماسب

 دیده ام،در حال باده نوشی  او را ، درحالیکه، هر وقت به اینجا آمده ام،کندمیبه مومن بودن 

 و کندمیز جنگ را مجبور به تن فروشی او دختران آواره  دلبرکانی نیز برای خود دارد بعالوه

 آنانجو بیست دختر باکره همبستر شده و این درحالیست که ن است که باای یکی از افتخاراتش

                                                           
 84 اینکار ازقدیم در اروپا مرسوم بوده و در واقع با پایین زدن لیوان شراب، قسمتی از شراب میزبان با پایین زدن لیوان شرابش قسمتی از 

 شراب میهمان را در لیوان خودش میریخته که به او بفهماند نوشیدن آن امن است و سمی در آن ریخته نشده.
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به عنوان حفاظت از حرم به  ،مذهبی و بی اطالع از اوضاع را از ایران، افغانستان، پاکستان و عراق

    اینجا میکشاند.

شروع شد و جاماسب نگاهی به رقاص انداخت و گفت: نگاه کن و   85کمی بعد دوباره رقص عربی

، نافش را نگاه کن؛ سرم را زیر انداخته دهدمیت ببر، ببین چگونه این دختر کمرش را حرکت لذ

ها ان و هندوی بوداییدانستمیم، جاماسب دوباره به سخن درآمد و گفت: دادمیگوش بودم و 

اعتقاد دارند که ناف مرکز انرژی بدن است و نیز بسیاری از مردم دنیا اعتقاد دارند که ناف مرکز 

 ؟را تشخیص داد.ی و شخصیت فرد روحوضعیت جسمی و  ،از شکل آن شودمیروح است و 

گفتم: البته از روی ناف میتوان بسیاری از بیماری ها را تشخیص داد، چرا که محل اتصال جنین 

میتوان حتی در بزرگساالن فهمید  شکل ناففت است و رگی از آن به کبد میرود و از روی به ج

 که کبد سالم است یا خیر. 

دیگر تحمل آن محیط را نداشتم، از جاماسب خواستم که بیرون برویم.  نیم ساعتی گذشت،

و با هم از سالن خارج رخاست و صورتحساب را پرداخت کرد جاماسب بعد از بوسیدن دخترک، ب

 منزل رفتیم و بحثهایمان را ادامه دادیم.شدیم و به 

 مقی دی هستی! تو مسلمان بسیاربنظر میاید : جاماسب

 باشم. کنممی تالشگفتم: 

 برداری. ایت بگویم، شاید دست از این تعصب: اگر یک سری واقعیت دیگر را برجاماسب

 گفتم: مثال؟

                                                           
85 Belly Dancing 
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اعتقاد داری، هیچ چیز بجز داستانهای عهد عتیق و جدید نیست، ی که تو به آن قرآن: جاماسب

را به آن افزوده و نیز چند داستان دیگر  بار دستور کشتن انسانهای دیگر 400حدود  بعالوه محمد

  در رابطه با زنانش به آن اضافه کرده.

 م.دادمیساکت بودم و گوش 

 اوسال از او بزرگتر بود و قبل از  15سالگی با زنی ثروتمند که  25ادامه داد: محمد در  جاماسب

زن ثروتی داشت، ادامه  آنو این پیمان تا وقتیکه  بستدوبار ازدواج کرده بود، پیمان زناشویی 

ثروت آن زن، صرف مردم فقیری که به آیین  وقتیکه، اما پیدا کرد و محمد زن دیگری نگرفت

و به  میردمی به طرز مشکوکی ایمان آورده بودند، شد و پولی برای او باقی نماند، آن زنمحمد 

او کوچکتر سال از  14که  "سوده"به نام  کندمیفاصله کمی بعد از او، محمد زن دیگری اختیار 

مسن  "سوده"او، اما از دید  ،کندمیازدواج ساله  37زنی با سالگی  53در واقع محمد در  بود و

در ازدواج تا آن اندازه  د وسیراب نشباز اما بالفاصله با دختری شش ساله ازدواج کرد، بود، بنابراین 

 اورا مجبور کرد، همسرش را طالق دهد تا بتواند با که پسر خودش  پیش رفت زنهای دیگر، با

 ،ب اینجاستو جال کردزن رابطه جنسی برقرار  22با ازدواج کند، در واقع محمد تا زمان مرگ  

 زنانش بوده که طبق آیه ، اگر جزوبرقرار کرده بودرابطه جنسی آنها محمد با تمام زنهایی که 

و امکان داشت که  نبودند اشکه همسران رسمی ییقرآن بر بقیه مسلمانان حرام بودند، ولی آنها

ن جوانی و اغلب در سال آخر زندگی در سبعد از مرگش به کنیزی به دیگران فروخته شوند، 

 محمدرا  آناندستور قتل  ، شاید هم خود محمدفوت کردند مشکوکیبه یک به طرز یک  ،محمد

 داده.می

بلکه پسرخوانده اش  ،هست، او که پسر پیامبر نبود« زید ابن حارثه»گفتم: اگر منظورت از پسر، 

 بود.

را داشته.  اوشخص بوده و تمام حقوق  فرزندپسر خوانده، مثل ، : در تمام طول تاریخجاماسب

او ، پسر خوانده او را بعنوان جانشین «اکتاویوس»، «جولیوس سزار»مثال رومیان بعد از مرگ 
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زن پسرخوانده بر ه و چنین مرسوم بوده که شدمیبرگزیدند و این رسم در اعراب شدیدتر رعایت 

پدر شوهر حرام باشد، ولی محمد برای اینکه از زن پسر خوانده اش، خوشش آمده بود، این نوع 

سرپوش بگذارد و بگویند چون  ش. البته بعضی خواستند روی این کارکردازدواج را آزاد 

« حارثه زید ابن»زن « زینب»که  گویندمیرا بشکند، این کار را کرده و  ه این قانونخواستمی

با او  خواستمیاگر  آورده ودر« زید»زینب را به همسری دختر خاله محمد بوده و او خودش 

. در حالیکه الاقل من کردمیورد، این کار را آدر« زید»ینکه او را به همسری ازدواج کند، قبل از ا

. شاید شوندمیتر زیباآب در پوستشان میرود و و تو، زنان بسیاری را دیده ایم که بعد از ازدواج، 

را بگیرد و بعد از شوهر کردن،  محمدآنچنان زیبایی نداشته که چشم  ،زینب زمانی که مجرد بوده

زن خود را طالق دهد و بعد از چند  ،خوش هیکل تر و جذابتر شده. بسیار پیش آمده که مردی

 سال، دوباره به او رجوع کند، چرا که آن زن، درنظرش زیباتر شده. 

، باد پرده ای را که رودمی« زید»چنین بوده که محمد به درب منزل  ،محمد و زینب همداستان 

به بدن زینب می افتد و همان لحظه  ،چشم محمدخانه آویزان بوده، باال می زند و  در ورودی

، زنش را شنودمیکه این موضوع را « زید». رودمی. ال اله اال اهلل می گوید و شودمیعاشق او 

در بیاید. مگر در تاریخ چندین مورد از این دست روی نداده  محمددهد تا به همسری  طالق می

 تا او به همسری پادشاه در بیاید؟ که شخصی نزدیک به شاه، همسر خود را طالق بدهد

ولی وقتی از عایشه خوشش آمد، قانون  ،محمد، دخترانش را در دوازده سالگی شوهر داده بعالوه،

را عوض کرد و گفت ازدواج در هرسنی مجاز است و فقط برای دخول، دختر باید به نه سالگی 

رسیده باشد، البته چون خودش این قانون را گذاشته بود، مجبور شد فاطمه را که آخرین دخترش 

 آورد.در سن نه سالگی به همسری علی در بود،

مکث کرد و سپس ادامه داد: محمد در تمام سفرهای خود، حتی وقتی برای  لحظه ای جاماسب

. چون اعتقاد داشت که بردمی، یکی از زنهایش و معموال جوانترینشان را با خودش رفتمیجنگ 

 حتی یک شب هم نباید بدون زن خوابید. 
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در یکی از این سفرها، عایشه، جوانترین زن محمد، که چهل و شش سال از او کوچکتر بود و 

. در یکی از کردمی، محمد را همراهی گفتمی« حمیرا»محمد بخاطر موهای قرمزش به او 

، کاروان بدون اینکه متوجه شود که عایشه در کجاوه اش شودمیهای بین راه، عایشه گم منزلگاه

می یابند. صفوان می « صفوان»عایشه را با مردی به نام  ،راه می افتد. فردای آن روزنیست، به 

 گوید که این دختر در بیابان گم شده بود و من او را یافته ام. 

 گفتم: توجیه عایشه برای این اتفاق چه بود؟

تو باور عقب افتاده است. حال  : عایشه می گوید که برای قضای حاجت رفته و از کاروانجاماسب

از کاروان دور شود که صدای زنگ ساربان  آنقدرطول بکشد و عایشه  آنقدرکنی قضای حاجت می

 را نشنود و خودش را به کاروان نرساند؟

 گفتم: چه بگویم؟ بعد چه شد؟ 

دفاعی از عایشه نکرد  ،: حرف و حدیث ها شروع شد، اما محمد در مقابل این صحبت هاجاماسب

نداد. عایشه که بی تفاوتی محمد را دید، قهر کرد و به خانه پدرش رفت. و جوابی به اتهامات 

او را طالق بده، فکر کن »محمد در این مورد با اطرافیانش مشورت کرد. علی بن ابی طالب گفت: 

 «کفشت را عوض کرده ای.

 البته همین حرف باعث شد که بعدها، عایشه، کینه علی را به دل بگیرد.

 ایشه چه شد؟گفتم: نتیجه قهر ع

: چند هفته گذشت. محمد که دلتنگ عایشه شده بود، به خانه ابوبکر رفت و دید که جاماسب

. محمد هم که به دنبال راهی بود تا عزیزترین کندمیعایشه خیلی ناراحت است و مرتب گریه 
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که آیه ای نازل شده است. در واقع در  کندمیزنش را برای هم آغوشی به خانه برگرداند، ادعا 

  86کسی که به او تهمت زده، شالق بخورد. و دستور می دهد هر کندمیعایشه را تبرئه  ،این آیات

دهند شهادت چهار شاهد عادل  باید گفته شده که برای اثبات زنا، ،دانممیگفتم: خب تا آنجا که 

بازجویی شوند، همگی یک حرف را بزنند و همگی باید جداگانه  که دخول به بدن زن را دیده اند و

 دخول را دیده باشند. 

: خودت میدانی که هیچ وقت چنین چیزی امکانپذیر نیست، حتی فیلمبردارهای فیلم جاماسب

د به چهار تصویر کامال یکسان از یک صحنه ارائه بدهند، چه برس توانندمیهای پورنوگرافی هم ن

تقریبا محال  ،احتمال اینکه چهار نفر شهادت یکسان بدهندنیز و  چهار انسان با چشم غیر مسلح

است. محمد شرایط را سخت کرد تا به این بهانه هرکسی را که پشت سر همسرش صحبت کرده، 

شالق بزند و مردم دیگر جرات نکنند که راجع به زنان او حرفی بزنند، اما نکته اینجاست که اگر 

 ان روز اول نازل نشد؟این آیات از طرف خداست؛ چرا هم

دقیقاً با نظریه  ای، شش هفته تاخیر تا این آیات نازل شود. این کشیدمیهفته طول  6چرا حدود 

ای ای که انسان از مرحله انکار تا پذیرفتن مسئلهیعنی دوره ،کندمی تمطابق 87"کوبلر راس"

محمد هم این دوره را . کشیدمی، بین شش هفته تا شش ماه طول نمایدمیناراحت کننده طی 

بدون عایشه زندگی کند، آن وقت اقدام به ساختن  تواندمیطی کرده و به این نتیجه رسیده که ن

 آیه کرده.

پسری که حاصل رابطه محمد « ابراهیم»ادامه داد: در داستان دیگری می بینیم، وقتیکه جاماسب 

راحت شد. عایشه به او گفت: چرا بود، فوت کرد، محمد خیلی نا« ماریه قبطیه»و برده مصری او 

بوده که با کنیز تو رابطه داشته. محمد عصبانی « جریح»پسر  ،ناراحتی؟ ابراهیم که پسر تو نبوده

                                                           
 سوره نور 26تا  11 اتیآ 86

طالق، خسران،  اد،یآن است که انسان در برخورد با سوگ، حادثه، ترك اعت انگرینج مرحله اندوه، بطبق نظریه کوبلر راس پ - 87

 .دهدیرا از خود نشان م رشیو پذ یافسردگ ،یانکار، خشم، چانه زن موضع عاطفى:  5 دادن افراد،و از دست
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اصال آلت مردانه « جریح»فهمد فرستد، اما علی میمی« جریح»و علی را برای کشتن  شودمی

 ندارد.

ته، از اطرافیان خود بی خبر بوده و ها و زمین را داشمحمد که علم تمام آسمانحاال چطور 

 آلت مردانه دارد یا ندارد؟« جریح»ه آیا کنیزش به او وفاداربوده یا نه و اینکه اصال دانستمین

 چه بگویم. دانممینگفتم: واقعا 

 راستی میدانی که چرا پسران محمد میمردند و دخترهایش زنده می ماندند؟جاماسب: 

 گفتم: نه

و متوجه شده ام که احتماال محمد از این نظر شبیه   امکردهمن این موضوع را بررسی : جاماسب

ند و یا در بچگی میمردند. به شدمیهنری هشتم پادشاه انگلستان بوده که پسرانش یا سقط 

ه، این نقص کردمیداشته و آنرا به پسرانش منتقل   Yژنتیکی در کروموزوم  یاحتمال زیاد نقص

 و یا ضعف سیستم ایمنی باشد.  88هموفیلی، کاردیومایوپاتی احتقانیمیتواند 

 گفتم: یعنی پیامبر نقص ژنتیکی داشته؟

 ولی دلیل علمی دیگری برای این موضوع وجود ندارد. ،: من این حرف را نمی زنمجاماسب

 گفتم: جالب است

 توانندمیزن چهار کرده که حداکثر تعیین  آنانی محمد برای تمام مسلمدانستمی: جاماسب

 .مجاز بوده که نُه زن اختیار کندولی خودش  داشته باشند،

 دانممیگفتم: بله 

                                                           

88  Congestive Cardiomyopathy)نوعی بیماری قلب است که قلب قدرت پمپ خود را از دست میدهد ( 
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: اجازه بده مورد دیگری که محمد طبق سلیقه خودش قوانین را عوض کرده برایت جاماسب

 بگویم!

 گفتم: بفرمایید

شته باشد، اما : همیشه رسم بوده که وقتی مردی بمیرد، زنش اجازه ازدواج مجدد داجاماسب

وقتی محمد بمیرد زن های او را به نکاح خود در می »گفته  "طلحه"وقتیکه محمد شنید که 

 غمبریهمسران پ): 89«مْکأَزْوَاُجهُ أُمَ هَاتُ »رگ غیرتش جنبید. بالفاصله آیه نازل کرد که: « آوریم.

.( یعنی هیچ کس حق ندارد با آنها ازدواج کند، چرا که هیچ کس با مادر خود مادران امت هستند

 .کندمینازدواج 

می گوید بین زنانتان به مساوات رفتار کنید و به یک اندازه با  آناندرجای دیگر، محمد به مسلم

محمد بیشتر تمایل  جوانتر بود و« سوده»سی سال از « شهعای»آنها همبستر شوید، اما چون 

را طالق دهد تا تعداد شبهایی که نزد عایشه « سوده»که  گیردمیتصمیم اشت نزد او بخوابد، د

اگر من را طالق ندهی، نوبتم را به عایشه می » گویدمی« سوده»می خوابد، بیشتر شود، ولی 

: اگر زنی را کندمی، بالفاصله آیه ای نازل بیندمیمحمد که این پیشنهاد را مناسب « دهم.

نوبتش را به دیگری بدهد، که  کندمینمیخواهی، می توانی طالقش بدهی ولی اگر خودش قبول 

 90او را نگه دار و طالقش نده.

، که دختر «حفصه»ادامه داد: اما داستان دیگر، یک روز محمد از غیبت همسر عقدیش،  جاماسب

ریش در اتاق حفصه، رابطه جنسی  برقرار کنیز مسیحی مص« ماریه»و با  کندمیعمر بود، استفاده 

از دیدن این وضع عصبانی  و گرددمیودتر از موعد به منزل بر حفصه ز، ولی از شانس بد، نمایدمی

کند و . محمد به حفصه قول می دهد که ماریه را بر خود حرام شودمیشده و از محمد دلگیر 

، اما مدتی بعد، دلش برای سکس با ماریه تنگ کندمیبه قولش وفا  نشود و همبستر دیگر با او

                                                           
 آیه ششم سوره احزاب  89

 سوره نسا 128آیه   90
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بر خود حرام  ،حالل کرده ای توچرا آنچه که خدا بر» که  کندمیو آیه ای نازل  شودمی

 .شودمیو محمد به استناد این آیه دوباره با ماریه همبستر  «؟91کنیمی

 نشدم، ادامه داد: رایم سنگین بود، اما مانع صحبتشب جاماسبحرف های 

که با آنها رابطه را تکمیل کرده بود و تعدادی کنیز هم داشت  همسرانش محمدزمانی رسید که 

به محمد عالقمند شد، آیه ای جدید « میمونه»، اما وقتیکه دختری بنام کردمیجنسی برقرار 

 :گفتمیآورد تا آیات قبلی خودش را نقض نکرده باشد. آیه جدید 

او  تواندمی پیامبر راضی به این کار باشد،که یدرصورت، ببخشد پیامبرزن مؤمنى خود را به وقتی 

 92پیامبر است و نه دیگران.ویژه آورد و این روش فقط را به تصاحب خود در

 دقایقی ساکت شد و بعد ادامه داد: جاماسب

محمد اجازه داد که مردان بتوانند با دختران اقوام نزدیک خود، مثل عمو، خاله، عمه و دایی 

کنند، درصورتیکه قبل از اسالم چنین نبود و هنوز هم در بسیاری از ادیان و فرهنگها،  ازدواج

ولی اسالم اجازه آن را صادر کرده و برای همین ممنوع است،  ازدواج حتی تا فامیل ششم یا هفتم

ست که بیماری های ژنتیک در کشورهای اسالمی شایع تر است، مثال تاجیکستان که کشوری ا

اعالم کرده که از سیزده هزار عقب افتاده ذهنی، یازده هزار نفر از آنها نتیجه ازدواج  مسلمان است

 فامیلی هستند.

 گفتم: این درجه بندی فامیلی چگونه است و فامیل ششم و هفتم یعنی چه؟

: یعنی تعداد افرادی که بین دو نفر هست تا به جد مشترک برسند. مثال شما با جاماسب

چهارم هستید، یعنی چهار نفر بینتان هست تا به جد مشترک برسید، شما  دخترعمویتان فامیل

 و پدرتان، دخترعمویتان و عمویتان.

                                                           
 تحریم سوره 1آیه   91
 سوره احزاب 50آیه   92
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شهر مدینه را برای  ،: حاال به نظرت چرا محمدچند لحظه سکوت کرد و سپس ادامه داد جاماسب

 مهاجرت انتخاب کرد؟

 .که به آنجا برود گفتم: چون مردم مدینه از او دعوت کردند

 : علت دعوتشان چه بود؟جاماسب

گفتم: برای اینکه مردم مدینه دو خاندان مهم بودند که با هم اختالف داشتند. آنها پیامبر را قبول 

 میانجی آنها باشد. ندخواستمیداشتند و 

 : بله در تاریخ اینطور نوشته شده است، اما واقعیت چیز دیگری است.جاماسب

 گفتم: چطور؟

یهودی ها قدرتمند و ثروتمند بودند و مردم عادی  ،ین بوده که در مدینه: در اصل چنجاماسب

ند. از طرفی مدینه شهرت و اهمیت مکه را کردمیمدینه به صورت کارگر روزمزد برای آنها کار 

نداشت و مردم مجبور بودند برای مناسک حج به مکه بروند، چرا که بتهای تمام قبایل عرب در 

مدینه به این فکر افتادند تا از محمد که خاندانش از کلیدداران خانه  مکه قرار داشت. بزرگان

خدای او در آسمان است و بتی ندارد، حمایت کنند و او را به  کردمیکعبه بودند و خودش ادعا 

تجارت شهر خود ببرند و برای دینش تبلیغ کنند. تا بدین ترتیب اهمیت مدینه بیشتر شود و 

 گیرد.رونق 

به  1500های ایران از زادهای که بعد از انقالب، تعداد امامچشم خودت ندیده مگر خودت با

. شودمیزاده کشف آباد شود، یک امام خواهندمیهر نقطه از ایران که در رسیده است.  11000

 اند، تا بدینوسیله مردم را به آنجا بکشانند. که بگویند شفا گرفته کنندمیای را هم وادار عده

اوقاف در تلویزیون  ینمسئول یکی از سواستفاده شده و حتی ،بله، قبول دارم که از این موردگفتم: 

های مختلف، دسته زاده ها را براساس تخصصشان در درمان بیماریامام خواهیممیاعالم کرد که 

 من خودم بارهازاده مراجعه کند و وجه به مشکلش بداند به کدام امامبندی کنیم تا هر فردی با ت
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از یکی از این امامزاده ها شفا گرفته اند، اما دراصل  اندکردهمیشاهد بیمارانی بوده ام که ادعا 

 .94داشتند و بیماریشان روحی بود 93بیماری هیستری

، متحد شوند و در مقابل یهودیان بایستند. از طرفی ندخواستمی: بهرحال مردم مدینه جاماسب

ها قرار داشت و کافی بود یک مرکزیت مدینه در مسیر کاروانشهر را مرکز تجاری کنند، چرا که 

 دینی هم در آن ایجاد شود.

ه، چرا که فاصله مکه دادمیگفتم: البته نزدیکی مکه به دریا، آنجا را در موقعیت ممتازتری قرار 

ه کیلومتر. درجایی خوانده ام ک 120کیلومتر است و فاصله مدینه تا دریا حدود  50تا دریا حدود 

ا از دریای سرخ بسمت کاروانه ،بعده اند و آمدمیو چین به دریای سرخ کشتی های تجاری از هند 

، اما مسیر تجاری مکه تنها دلیل اندکردهمیافتاده اند و از آنجا بسمت شام حرکت مکه براه می

خلیل ابراهیم »اهمیت آن نیست، نقطه قوت دیگر مکه، وجود خانه کعبه در آنجاست، که آن را 

 بنا گذاشته.« اهلل

واقع، در در و نه، اصال چنین نیست و خانه کعبه بوسیله ابراهیم بنا گذاشته نشده  :جاماسب

آن مناطق رفته اند، چندین خانه به شکل کعبه در سرتاسر عربستان  بهسفرنامه های رومیانی که 

حمد را برای کلیدداری و م وجود داشته و بعید نیست که یکی از آنها هم درمدینه وجود داشته

ه اند، اما در مورد زمان ساخت، باید بگویم خانه کعبه ای که در مکه وجود دارد، خواستمیآن 

توسط یمنی هایی که به آنجا مهاجرت کرده بودند، ساخته  ،حدود دویست سال قبل از اسالم

که « بِعر شَبَع»یم در براهندارد. چرا که یهودیان معتقدند ا« ابراهیم خلیل اهلل»شده و ربطی به 

کعبه ای که محمد به  ،ه. عده ای هم عقیده دارندکردمییل است، زندگی امروز شهری در اسرائ

هجری ادعای  64که در سال « عبداهلل ابن زبیر»اردن بوده و  ی، در شهر پتراکندمیآن اشاره 

را از آن « حجر االسود»خالفت کرد، برای اینکه از حکومت بنی امیه در امان باشد، سنگ سیاه 

کنده و به کعبه ای که در شهر مکه بوده، انتقال داده و از آن به بعد، مکه قبله مسلمین شده. در 

                                                           
93 Hysteria 
94 Psychosomstic Disorder 
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البته فاصله بسیار  کعبه، و نه خانه اندخواندهمیگ سیاه نماز واقع مسلمین همیشه بسمت سن

 95کمتر پترا تا بعر شبع را می توان موید این تئوری در نظر گرفت.

آنرا  آنانگفتم: البته اینکه به سمت حجراالسود نماز میخوانده اند، به این دلیل است که مسلم

 که از بهشت به زمین افتاده.  دانندمیسنگی 

 ؟میدانی« حجر االسود»: چیزی راجع به ترکیبات تشکیل دهنده جاماسب

 گفتم: نه. اطالعی ندارم.

رنگش سیاه است.  ،: درصد زیادی از حجر االسود از آهن تشکیل شده و بخاطر همینجاماسب

ند، شهاب سنگ کردمیزندگی  حجر االسود در واقع یک شهاب سنگ است. اعرابی که در بیابان

به دلیل بزرگی  ،در مورد حجر االسودو ، آیدمیند که از آسمان به زمین دانستمیرا میشناختند و 

و سیاه بودنش، آن را بعنوان نشانه ای از خدا در نظر گرفتند و آن را در قسمتی از دیوار کعبه، 

سالم هم مورد احترام اعراب بوده و که برایشان مقدس بود، قرار دادند. این سنگ حتی قبل از ا

ای سنگ سیاه ارزش زیادی قائل شد اسالم هم، محمد به عقاید مردم احترام گذاشت و بر بعد از

تایید ازدواج موقت و مراسم ، تایید بقیه قوانین قبل از اسالم بود، مثالو این کارش درست مثل 

 که از قبل از اسالم، در بین اعراب رواج داشته.حج و ماه های حرام، 

درحال بازسازی خانه که قبایل مکه  بین سران تیکه قبل از اسالمداستانی هست که می گوید: وق

داوری را حجر االسود را در دیوار خانه کعبه جای دهد،  کدامیکاختالف افتاد که  کعبه بودند،

و  نهاددر وسط آن ی زمین پهن کرد و حجر االسود را را رو ای محمد پارچهنزد محمد بردند و 

حجراالسود سهیم کدام، گوشه ای از پارچه را بگیرند، تا همگی در جابجایی خواست که هر آناناز 

                                                           
کیلومتر است. طبق نظریه اسالم ابراهیم همسرش هاجر و پسرش  1300کیلومتر و فاصله مکه تا بعر شبع  120فاصله پترا تا بعر شبع   95

 نزد همسر اولش ساره برگشت.اسماعیل را به مکه برد، خانه کعبه را ساخت، سپس آنها را آنجا تنها گذاشت و 
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این حُسن داوری محمد بود که مردم مدینه از او خواستند تا در اختالف بین دو بخاطر باشند، 

 داوری کند و او را به شهر خودشان دعوت کردند.« اوس و خزرج»قبیله 

 رایج بوده؟ قبل از اسالم هم ،«ازدواج موقت» آیاگفتم: 

برای آن و  : بله، البته چند نوع ازدواج دیگر هم بوده و محمد اکثر آنها را تایید کردهجاماسب

محمد کسی بود که دین را براساس منافع خودش  گویممیقوانینی گذاشته، یکی از دالیلی که من 

که اعراب قبل از اسالم انجام  را کارهاییاغلب ، این است که در واقع کردمیو یارانش تعیین 

. اگرچه وقتیکه 96تایید کرد، مثل ازدواج موقت و ممنوعیت جنگ در ماه های حرام ،دادندمی

و در همان ماه حرام به جنگ و غارت مکیان می  آوردمی، آیه ای کردمیمنافعش ایجاب 

 97پرداخت.

 گفتم: غارت؟

 43ب دیگر جنگیدند، خود محمد شخصاً در بار با اعرا 80: بله، محمد و یارانش حدود جاماسب

. از این تعداد جنگ، فقط دو مورد آن را مکیان گویندمی "غزوه  "نگ حضور داشت که به آنها  ج

و بقیه همه به دستور محمد صورت گرفته بود. بدینصورت که به کاروانهای  98براه انداخته بودند

می بردند و این باعث تحریک حرص و طمع اعراب  اموال آنها را به تاراجند و کردمیبین راه حمله 

فقیر بودند حاال  بسیارکه در ابتدا  یآنانمسلم چراکهبپیوندند،  آنانبادیه نشین شد که به مسلم

 چندین اسب و شتر در اختیار داشتند.هر یک ثروتمند شده و 

می هجوم اشتیاق محمد به غارت و چپاول باعث شد که بعدها، وقتی مغوالن به مناطق اسال

آوردند، دین محمد را مناسب وضعیت خودشان دیدند و اغلب سران مغول، مسلمان شدند، چون 

و هم اجازه تجاوز به زنان اسیر شده را. البته  دادمیغارت اموال دیگران را به آنها اسالم، هم اجازه 

                                                           
 .اعراب از قبل از اسالم، جنگیدن در چهار ماه را حرام اعالم کرده بودند. محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه  96
 217سوره بقره، آیه    97
 جنگ اُحُد و جنگ احزاب  98
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می که چنگیز امپراطوری مغوالن وسیعتر از امپراطوری محمد شد، علتش هم این بود که طبق رس

 بنا نهاده بود، سران مغول ده درصد از غنائم را برمیداشتند ولی محمد بیست درصد.

 غرانیق را شنیده ای؟داستان استکان چای هردویمان را پر کرد و ادامه داد: راستی  جاماسب

 ؟آمدهکتاب آیات شیطانی سلمان رشدی  است که درگفتم: منظورت همان 

یک اشاره به این مطلب داشته، اما تاریخ نویسان بزرگی همچون : سلمان رشدی فقط جاماسب

اند و سلمان رشدی آن را از خود نساخته، درواقع واقدی و طبری این مطلب را کامل بیان کرده

اصل مطلب این بوده که محمد برای اینکه با مردم مکه به توافق برسد و اجازه یابد افرادی را که 

شعری را که مردم مکه راجع به  شودمیبرگرداند، حاضر  به مکه ،به حبشه مهاجرت کرده بودند

این سه بت ساخته بودند، با آنها زمزمه کند، بدین ترتیب که بعد از نام بردن از سه بت به نامهای 

 الت و منات و عزی، شعری بدین مضمون را بخواند: 

پروازند که  مرغان بلند اننیا» به این معنی که:«  تلک غرانیق العلی. فسوف شفاعتهن لترجی» 

ه و بعد از آن شعر را زمزم آوردمیسوره نجم را  20و  19محمد آیات . «رودیم دیشفاعتشان امبر

را می که حتی وقتی کسانی که به حبشه رفته بودند آن  شودمی. این خبر آنچنان پخش کندمی

، ولی بعد که محمد با مخالفت دوستان تندرو و نزدیکانش مواجه کنندمیشنوند، اقدام به بازگشت 

 آوردمیرا  سوره اسراء 75 -73و آیات  کندمی، پشیمان شده، این اشعار را از آیاتش حذف شودمی

نزدیک بود پیامبر بوسیله شیطان مورد وسوسه قرار بگیرد و حرف بت پرستان را » گویدمیکه 

 «گوش بدهد.

این است که پیامبر تن به خواسته های سران قریش نداد،  دانممیه از تاریخ گفتم: من چیزی ک

 برای همین او و خانواده اش را به شعب ابی طالب فرستادند. 

: کسی محمد را به شعب ابی طالب نفرستاد. او و یارانش وقتیکه بوسیله مردم مکه از جاماسب

طالب رفتند که حالتی ییالقی داشت، تا  معامله و خرید و فروش منع شدند، به ناحیه شعب ابی
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با خیال راحت زندگی کنند و به عبادت بپردازند و بعد از مدتی، به دعوت مردم مدینه، به آنجا 

با مهاجرانی که از مکه آمده اند متحد شوند و علیه  توانندمیرفتند. اهل مدینه وقتیکه دیدند 

ولی نکشید که به بهانه های مختلف با یهودیان یهودیان بجنگند، از مهاجران استقبال کردند و ط

کردند. در واقع از سال دوم هجرت، محمد  آنانچپاول و غارت به جنگ به راه انداختند و شروع 

جنگ با یهودیان را آغاز نمود و هر سال عده ای از آنها را از شهر اخراج کرد  ،به عناوین مختلف

 و یا به تیغ جالدانش سپرد.

ساکن بود، بنی قریظه نام داشت. محمد بالفاصله مدینه آخرین قبیله یهود که هنوز در حوالی 

، بسمت اندکردهبعد از جنگ احزاب، به این بهانه که بنی قریظه، مک یان را به این جنگ تحریک 

یان آورد و نخلهایشان را به آتش کشید. در این میان یهودشتافت. قلعه شان را به محاصره در آنان

قبول کردند که سرنوشتشان به حکمیت سپرده شود. بنابراین ای جز تسلیم نداشتند، چاره 

ند دانستمیرا پیشنهاد دادند. یهودیان که « سعد معاذ»و « زبیر»، «علی»برای حکمیت  آنانمسلم

ه تشنه هستند و از طرفی امید داشتند سعد معاذ که قبال با آنها رابط آنانعلی و زبیر، به خون 

تجاری داشته، الاقل جان و مالشان را حفظ کند، حکمیت سعد معاذ را پذیرفتند. سعد در این 

 اندکردهجنگ شدیدا مجروح شده بود و محمد به او گفته بود که یهودیان در این جنگ فتنه گری 

م، تا سعد تکلیف خود را بداند و ملتفت شود که چه حکمی باید بدهد، اما باز هم قبل از دادن حک

نظر محمد را بداند، محمد برای اینکه به زعم خودش عدالت را رعایت کرده و در  خواستمی

که  دهدمیو بدینوسیله نشان  کشیدمیظاهر نظری نداده باشد، با انگشت روی گردن خود 

قطع شود سر تمام مردان بنی قریظه که  دهدمیقصدش کشتن یهودیان است، سعد هم دستور 

که موی ناحیه تناسلی آنها  را علی و زبیر برای اجرای حکم رفتند، حتی پسربچه هایی کهوقتیو 

نفر را با شمشیر  700علی و زبیر،  روزد تلقی کردند و گردن زدند، در آنبعنوان مر ،در آمده بود

قتل عام، سعد دچار عذاب وجدان شد، اما محمد برای دلداری او، رو به  گردن زدند. بعد از آن

 « حکم سعد مطابق حکم خداوند است.»که کرد و گفت  آنانمسلم
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مرد »لقب ،  "محمد"کشتار بنی قریظه باعث شد یهودیانی که در سایر نقاط دنیا بودند به  ،بعدها

پیغمبر »، او را «مارتین لوتر»و « توماس اکوایناس»بدهند. بزرگان مسیحی، مانند « دیوانه

، محمد و علی را در طبقه هشتم جهنم «کمدی الهی»در کتاب « دانته»ند و دانستمی 99«قالبی

 ، یعنی دقیقا یک طبقه قبل از یهودا و دو طبقه قبل از شیطان.کندمیتوصیف 

که در تصور دانته، جهنم مثل یک مخروط وارونه است که قاعده آن در سطح و  دانیمیاحتماال 

نُه طبقه تشکیل شده و شیطان در عمیقترین نقطه آن در قرار دارد و از مرکز زمین  درراس آن 

قعر زمین است و جایگاه یهودا و خائنین دیگر در طبقه نُهم است و افرادی مانند محمد و علی 

 در طبقه هشتم قرار دارند.

حتی یک سنگ  ،ادامه داد: جالب اینجاست که یهود بنی قریظه جاماسب لحظه ای مکث کرد و

، تمام یانقریش دفاع مقابل برای ،موقع کندن خندق حتی نینداخته بودند و هاهم بسمت مسلمان

بهرحال بعد از  قرار داده بودند. آنانختیار مسلموسایل مورد نیاز، از قبیل بیل و کلنگ را در ا

تقسیم کردند  آنانرا بین مسلم آنانبچه ها را به بردگی بردند و زنها و مردان یهودی، تمام  کشتن

رئیس قبیله بنی نضیر را، خود محمد به « حیی بن اخطب»دختر « صفیه»و زیباترینشان یعنی 

 کنیزی گرفت و بعد به عقد خود در آورد. در آن زمان صفیه، هفده سال بیشتر نداشت.

 که او را به عقد خود درآورده.به صفیه کرده  گفتم: خب پس پیامبر لطف زیادی

شوهر و برادر صفیه را شکنجه  ،محمد دستور داده بودگفت: البته که لطف کرد، با خنده  جاماسب

صفیه بی  ،زیرشکنجه مردند، بعد از آن ،دوند و آن کنند تا مخفیگاه طالهای قبیله را آشکار ساز

این از . در واقع در تاریخ کردمییکی را انتخاب  آنانپناه مانده بود و باید بین محمد و بقیه مسلم

از ترس  ،شت، دختران رئیس قبیلهیس قبیله تاتار را کُرئ ،زیاد افتاده، مثال وقتیکه چنگیز اتاتفاق

اینکه به دست سربازان چنگیز بیفتند و هرشب مورد تجاوز دسته جمعی قرار بگیرند، با افتخار 

 نزد چنگیز آمدند و از او خواستند که شوهرشان شود. 

                                                           
99 False Prophet 
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بزنم. وقتیکه  برایت ادامه داد: اجازه بده مثال دیگری کشید واستکان چایش را سر جاماسب

، محمد از او خواست که همسر رسمی اش شود تا دختر یهودی، به اسارت گرفته شد «ریحانه»

کنیز محمد باشد تا محمد تا آخر عمربتواند هر شب با او همبستر گردد، اما ریحانه ترجیح داد که 

آخرین حج محمد، ریحانه بطرز مشکوکی ث شد که در کمتر به او دست درازی کند و همین باع

  گی بمیرد.بیست و پنج سالدر 

نفر از افراد قبیله اش که در اسارت  150 آزادی به شرطکه یهودی بود دختری هم « جویریه»

 کند.ازدواج حاضر شد با محمد بودند،  آنانمسلم

  ؟شودریحانه نخواست همسر پیامبر گفتم: چرا 

ای زیادی داشت هزنچون کنیز حق همخوابی ندارد و محمد هم سنش باال رفته بود و  :جاماسب

به همهء آنها برسد، بنابراین ریحانه صالح دید که به همسری محمد در نیاید، چرا  توانستمیو ن

به او سرویس جنسی بدهد و با او بخوابد  ،، مجبور بود به نوبت خودشدمیکه اگر همسر رسمی او 

با او رابطه  توانستمی، محمد در صورتی ماندمیو تا صبح در اختیار او باشد، ولی اگر کنیز باقی 

جنسی برقرار کند که او را در جایی تنها و دور از چشم همسران رسمی اش میافت و در این 

 . شدمید را در اختیار محمد قرار دهد کمتر تعداد دفعاتی که ریحانه مجبور بود، بدن خو ،صورت

 گفتم: هر سه این دختران یهودی بودند؟

: بله هر سه یهودی بودند، صفیه ازهمه کوچکتر بود و هفده سال بیشتر نداشت. جویریه جاماسب

 بیست ساله و ریحانه بیست و دو ساله بود. 

ان مبنی بر مصلوب نشدن او و عقیده مسلم راجع به عیسی مسیحرا نظرت دوست دارم گفتم: 

  بدانم؟
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هست یا خیر، چند نکته در داستان « مسیحا»همان « عیسی ناصری»: صرفنظر از اینکه جاماسب

مبنی بر مصلوب شدن فرد دیگری بجای عیسی  آنانموید نظر مسلم تواندمیانجیل وجود دارد که 

 باشد.

 گفتم: چه مواردی؟

: یکی اینکه عیسی قبل از به صلیب کشیده شدن، چند بار در خفا با یهودا صحبت جاماسب

و سه  شناسدمیه، نرفتمی، دیگر اینکه پطرس فردی را که برای به صلیب کشیده شدن کندمی

. طبق این نظریه، عیسی و یهودا باهم هماهنگ بوده اند و یهودا فرد دیگری کندمیبار او را انکار 

 .هی واقعی هرگز دستگیر نشدو عیس همعرفی کرد آنانی، به نگهبرا بجای عیس

این حرفیست »می گوید: « آیا تو خدای یهود هستی؟»بعدا وقتی از فرد دستگیر شده میپرسند: 

ه که آنها راجع به چه چیز صحبت دانستمیدر واقع آن فرد اصال ن« که شما می زنید، نه من

 . کنندمی

گناه بجای عیسی، خودش را وجدان ناشی از مصلوب شدن فردی بیمدتی بعد یهودا بدلیل عذاب 

 به دار می آویزد، شاید هم باقی شاگردان عیسی بخاطر خیانتش او را دار زده اند.

هرگز دروغ نگفته و در واقع فردی که برای مصلوب شدن گفتم: یعنی اعتقاد داری که پتروس 

 است.  ه، عیسی نبودهرفتمی

شاگران عیسی، جسد فردی را که به صلیب کشیده شده بود،  ،حتی بعد از آن جاماسب: دقیقا،

دزدیدند و اعالم کردند که خدا آن را غیب کرده است. چند روز بعد هم خود عیسی دوباره ظاهر 

دن شد. در واقع داستان بخاطر زیباییش برای مردم اینگونه بازگو شده، چراکه به صلیب کشیده ش

موجب ایمان آوردن تعداد زیادی از  تواندمیو زجر روی صلیب، یک تراژدی بسیار زیبا است و 

مردم گردد. این داستان بعدا جزو اصول دین مسیحیت شد، اما نکته دیگری که موجب شد عیسی 

ا بتواند دینش را در مقابل یهودیان علم کند، این بود که در آن زمان یهودیان، فقط ظواهر دین ر
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عیسی عقیده داشت که باید  ،ند و در قلبشان هیچ نشانی از ایمان نبود، برعکسکردمیرعایت 

 ندخواستمیک، خداوند را پرستید، بطور مثال زمانیکه یهودیان زنگارها را از دل زدود و با قلب پا

 ، سپس سنگی را ازشودمیشهر، را سنگسار کنند، عیسی حائل فروش زن تن، «مجدلیه مِیمر»

سنگ  نیاول یول ید.کن نیچن .خب اریبس": گویدمیو  گیردمیو آن را جلو مردم  داردمیزمین بر

، مردم که خود به گناه آلوده بودند، تحت تاثیر "دنکرده باش یگناهخودش هیچ که  دبزن یرا کس

 منصرف شدند.« مریم مجدلیه»قرار گرفتند و از سنگسار کردن 

سراغ بیماران به بینیم که عیسی در روز شنبه که روز مقدس یهودیان است، در داستان دیگری می

 مهمتر است. 100: کمک به بیماران از انجام مراسم شَباتگویدمیو  رودمی

ولی تالش داشت که مردم را به باطن دین سوق  کردمیعیسی در واقع همان یهودیت را تبلیغ 

آن را  101حیت میشناسیم، دینی است که پولوسچیزی که ما امروزه بعنوان دین مسی امادهد، 

 ساخته.

 گفتم: پولوس؟

: بله، پولوس که یک راهب یهودی بود و به اذیت و آزار مسیحیان می پرداخت، یک روز جاماسب

که نوری در دلش روشن شده و شبح عیسی را  کندمیدر نهایت افسردگی و عذاب وجدان، ادعا 

  " ؟کنیمیچرا مردم را اذیت " دیده که به او گفته: 

از اینکه تبعه روم  و کندمید و شروع به تبلیغ دین او آور، پولوس به عیسی ایمان میبعد از آن

اکثر استفاده را کرد و توانست ، حدبه زندان بیاندازند و یا بکشندند او را به راحتی توانستمیبود و ن

دین مسیحیت را جایگزین  خواستمیشاید هم خودش عامل روم بود و  کارش موفق شود.در

او تمام اعمال سخت شریعت  د.نیهودیان بر علیه حکومت روم قیام نکن ،دین یهود نماید تا دیگر

پسران  ،یهود را حذف کرد. اولین کارش هم اختیاری کردن ختنه بود. چرا که در دین یهود
                                                           

 می دهند.مراسمی مذهبی که یهودیان در روز شنبه که روز تعطیل است انجام   100
 پولوس نبی  101
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ر پولوس این بود که به همه اجازه ورود به مسیحیت را داد و ند. کار دیگشدمیختنه باالجبار 

 ( هستند.102که مومنین فقط از نسل یعقوب )اسرائیل گفتمیمانند یهودیان ن

 که برای مومن بودن، ایمان قلبی و رعایت کردن ده فرمان اصلی موسی کافیست. گفتمیپولوس 

یسی خودش، انسانی صلح جو بود و نکته مهمی که در دین مسیحیت وجود دارد، این است که ع

را از  آناننهایت خشونتی که نشان داد، آن بود که با یک طناب کتانی، روی میز صرافان زد و 

همسایگان ": گفتمیو  کردمینمود و کال عیسی در آموزه هایش توصیه به محبت رباخواری منع 

و اگرچه او یکبار در صحبتهایش از کلمه شمشیر  "خود و حتی دشمنان خود را دوست بدارید

استفاده کرد، ولی در صحبتهای بعدیش اظهار داشت که منظورش از شمشیر، شمشیر زبان بوده 

 است. 

محبت آمیز بودن و امید رستگاری دادن توسط عیسی، در جلب مسیحیان اولیه بسیار موثر بود، 

گسترش دین اسالم، به ضرب شمشیر صورت اما بعداً گسترش دین مسیحیت در دنیا، مانند 

 گرفت.

 گفتم: چطور؟

: االن بزرگترین دین در دنیا مسیحیت است با دو میلیارد و یکصد میلیون پیرو، بعد از جاماسب

آن اسالم است با یک میلیارد و پانصد میلیون پیرو. اگر ضرب شمشیر حاکمان نبود، دین به این 

اقع وقتیکه این ادیان در دست حاکمان قرار گرفتند، حاکمان . در وکردمیاندازه گسترش پیدا ن

ند و به او دو کردمیبه بهانه گسترش دین، هر کسی را که مقابلشان قرار می گرفت، کافر اعالم 

، مرتد شدمیدین خارج از کسی  اگر ه دین آنها بگراید و یا کشته شود و، یا بدادندمیاختیار 

 .و به قتل میرسید گشتمیاعالم 

                                                           
اسرائیل لقب یعقوب است به معنی شکست دهنده خدا، در تورات آمده است که: بعد از اینکه یعقوب در کُشتی، خدا را   102

 شکست داد، این لقب به او داده شد. 
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حاکمان مسیحی مرتبًا  بعدا خشونت بوسیله ،عیسی خودش هرگز موافق خشونت نبود باوجودیکه

برادران »دیگر کاری به اصل دین نداشتند و همانطور که داستایوفسکی در کتاب  و شدمیاعمال 

وید که تو برو ، به او می گبیندمیمفتش اعظم، مسیح را  وقتیکهبه تمثیل نوشته، « کارامازوف

 .کنیممیچرا که ما بدون تو، بهتر دین مسیحیت را اجرا 

ادامه داد: مردمی که تحت ستم امپراطوران روم بودند و بعد از بی نتیجه ماندن قیام  جاماسب

ا امید زندگی بهتری در احتیاج داشتند که به آنه دین، به ندشده بود ناامیدتر 103اسپارتاکوس

اما مجبور بودند که  گرویدند.با ظهور دین مسیح، تمام اقشار تحت ستم به آن  آخرت بدهد و

و براحتی مجازات شده و یا  شدمیرد بسختی برخو آناندین خود را مخفی نگاه دارند، چرا که با 

، امپراطور روم، به اوج رسید و او 104«نِرو»به قتل میرسیدند و این سوءبرخورد در زمان حکومت 

، اگرچه بعد 105نمود آنانرا به مسیحیان نسبت داد و شروع به قتل عام « رم»ر آتش سوزی شه

از او هم هر چند سال یکبار امپراطوران بعدی، مرتبا به اذیت و آزار مسیحیان میپرداختند، اما 

امپراطور قسمت غربی روم شد و شروع به جنگ با روم شرقی کرد، در یکی « کنستانتین » وقتی 

ه ارتش او بخاطر تلفات زیاد، رو به افول بود، به این فکر افتاد که از نیروی ایمان از جنگها، وقتیک

مسیحیان که تا آن زمان بیطرف مانده بودند، استفاده کنند. بنابراین اعالم کرد که در خواب، 

ان آمده و روی سپر او قرار گرفته و بدین طریق مسیحیان را تشویق به صلیبی را دیده که از آسم

حیان یتن به ارتش خود نمود و دستور داد که روی سپرهایشان نقش صلیب را بکشند و مسپیوس

که بعد از سیصد سال سرکوب، اکنون دینشان به تایید امپراطور رسیده بود، با ایمان کامل برای 

 او جنگیدند.  

 ؟دادندمیمسیحیان چه درصدی از جامعه را تشکیل  ،در آن زمانمگر گفتم: 

                                                           
بردگان و به صلیب پیش ازمیالد مسیح با کشتار عظیم  71برده ای که علیه امپراطور روم قیام کرد و نهضت او در سال   103

 برده توسط لژیونهای رومی درهم کوبیده شد. 7000کشیده شدن

104 Nero 
 میالدی 70تا  67سال های   105
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ولی سربازی که با ایمان  ،آیدمیاحتماال پانزده درصد، اگرچه پانزده درصد زیاد بنظر ن: جاماسب

 کامل بجنگند، بسیار قدرتمندتر از سربازی است که بدون ایمان و صرفا برای پول می جنگند. 

 ؟!داشته باشدتاثیر در سرنوشت جنگ تواندمی آنقدرگفتم: یعنی ایمان 

مثال برایت بیاورم. یکی از معروف ترین جنگها که آمار دقیقی از : بله. اجازه بده چند جاماسب

 است، یعنی آخرین جنگ ناپلئون.  «واترلو»تعداد کشته های آن داریم، جنگ 

 جنگیدند وانقالبشان می حفظ درصد زیادی از سربازان ناپلئون، جنگجویانی بودند که برای

بهتر در میدان حاضر ، تهدیدهای خارجی را برطرف سازند، بنابراین با روحیه ندخواستمی

 ند.شدمی

هزار کشته، با دادن « دوک ولینگتون»، ارتش یکصد هزار نفری 106در مرحله اول جنگ واترلو

بعدا با دخالت نیروهای پروس به  ، در ادامه،، اگرچه این جنگکندمیشکست خورده و فرار 

مزدور با حداقل کشته، ولی از تعداد کشته ها می توان فهمید که ارتش  ،امیدشکست ناپلئون انج

 . دهدمیقرار ترجیح فرار را بر 

 از بطور کلی من درخالل مطالعاتم راجع به جنگها، متوجه شده ام که وقتی نیروهای یک ارتش

اما وقتی نیروهای ارتش منهزم میگردد، د، با نیم تا یک درصد کشته، ان تشکیل شده باشمزدور

با ده درصد کشته و سی درصد زخمی، باز هم مقاومت حتی جنگند، بیک سپاه بخاطر ایمانشان 

، حداقل ده برابر بیشتر از سپاهی که از سپاهی که از داوطلبان تشکیل شده . بنابراینکنندمی

 مزدوران تشکیل شده، قدرت دارد.

 ت؟گفتم: پس هدف و باور مهمتر از تعداد نیرو اس

                                                           
، امپراطور فرانسه و اتحاد هفتم که شامل کشورهای انگلستان، آلمان، «ناپلئون»درناحیه بلژیک، بین  1815سال  جنگی که  106

 انگلیسی بود، روی داد.« وک ولینگتوند»هلند و چند کشور دیگر که تحت فرماندهی 
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هزار نفری موصل  60نیرو، ارتش  800: بله. همانطور که به تازگی دیده ایم، داعشی ها با جاماسب

 را شکست دادند و شهر را گرفتند. 

 ی.گفتمیگفتم: داشتی از گسترش مسیحیت 

 313: بعد از آنکه کنستانتین با استفاده از نیروهای مسیحی در جنگ پیروز شد، در سال جاماسب

ند که این کار او فقط یک دانستمیاما همه بزرگان  .مسیح را به رسمیت شناخت میالدی دین

بوده و کنستانتین تا آخرین لحظه زندگیش ان برای استفاده از نیروی جنگی مسیحی ظاهر سازی

نهایتًا او که آیا  داندنمیس دقیقا کتعمید بدهند، مقاومت کرد و هیچ در مقابل اینکه او را غسل

 خیر. یامسیحی شد 

که وقتی  کنندمیالبته درحال حاضر کنستانتین یکی از قدیسان مسیحی است و داستانی نقل 

پزشکان هیچ عالجی برای بیماری کنستانتین که به جزام مبتال شده بود، نمی یابند، کنستانتین 

و را و بعد از اینکه مسیح بر او ظاهر شده و جزام ا کندمیوصیه فردی، به درگاه مسیح دعا به ت

 .آوردمیشفا می دهد، به مسیح ایمان 

کنستانتین کم کم پی برد که اگر همزمان هم رهبر سیاسی و هم رهبر مذهبی باشد، قدرت 

 بیشتری خواهد داشت. بنابراین اجازه داد تا مسیحیت گسترش پیدا کند.

مسیح جمله امپراطورهای بعد از کنستانتین هم کوشیدند که دین مسیح را ترویج دهند. چرا که 

 "سکه سزار را به سزار بدهید و حکومت را به حاکمان واگذار کنید" : گفتمیای داشت که 

امپراطورهای روم سعی کردند که حتی در یهودیه، دین مسیح را بگسترانند تا با این کار جلو 

یالد چندین بار اتفاق افتاده بود، بعد از م 70قبل میالد تا  150که از سال را شورش یهودیان 

 که خود یهودیان باید برای خود حکومت تشکیل بدهند.  شودمیبگیرند، چون در دین یهود گفته 
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هایم ، گذر زمان را از یادم برد، اما چشمجاماسبحرف های ناگفته تاریخ و نوع روایت گری 

نداختم، نزدیک دو صبح بود. . خسته روی تخت دراز کشیدم. نگاهی به ساعت اسنگین شده بود

 م.رفتم و بدون گفتن کلمه ای، به خواب چشمانم را بست

 

 

را  ا و رودها ه نفرینی از آسمان فرود آمد و چشمهسومین شیپور نواخته شد و )) 

 مسموم کرد.((

                                   12/8مکاشفات یوحنا                                                                                                                                                                             

 ***  روز پنجمبرزخ/   ***                                   

ا شده بود، ناراحت بودم، از جایم بلند شدم و دیر از خواب بیدار شدم و از اینکه نمازم قضصبح 

چند گنجشک در حیاط مشغول خوردن تکه های پرده را کنار زدم و نگاهی به بیرون انداختم، 

نان بودند که کنار دیوار ریخته شده بود، طبق روال هر روز، بعد از صرف صبحانه، با سرویس به 

و بعد از اتاق عمل، حوالی دو بعد از ظهر بود  و بیماران اورژانس و بخش را دیدمبیمارستان رفتم 

م، بوی کباب در را باز کردم و نگاهی به بیرون انداختپنجره  ،برای نوشیدن قهوه به اتاقم رفتمکه 

چه کسی در محوطه بیمارستان در حال کباب »گفتم  فضا پیچیده بود، تعجب کردم و با خود

نگاهی به دودکش ساختمان یک طبقه انتهای حیاط انداختم، دود سفیدی « ؟ !درست کردن است

کنجکاوی بیشتری از  مخواستمین از آنجا بود.، احتماال بوی کباب هم شدمینجا به هوا بلند آاز 

 خود نشان دهم، پنجره را بستم و پرده را پایین انداختم. 

تا با  مان آمدبه اتاقو مهدی را در آسانسور دیدم، به دعوت من  برگشتماقامتگاه  زودتر بهآن روز 

که به دمشق چند وقت است نوشیم و بعد از اینکه گرم صحبت شدیم، از او پرسیدم هم چای ب

و مهدی گفت نزدیک به سه سال است که مرتب به ماموریت سوریه میآید و در واقع  ؟آمده
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بالفاصله بعد از شروع اغتشاشات در سوریه به دمشق آمده و با افسران اطالعات ارتش سوریه 

انجام را  ی هدایت شدههاچگونه بازجویی  دادمین صحبتهایش توضیح همکاری کرده، در بی

جدا نموده و  دارند، از بقیهء اغتشاشگرانیی آمریکاد افرادی را که تمایالت ضد نبتوان تا نددهمی

با گرفتن تعهد و تحت فشار گذاشتن خانواده و اقوامشان، آنها را به دورترین نقاط کشور تبعید 

 دشمنِ دشمن تو، دوستِ »که  گفتمیو در توجیه کارش  نمایند تا خطر را از پایتخت دور کنند

 دشمن باشد، دوست ماست. آمریکاکه با و هر« توست

از ماموریتهای مختلفی که خاطرات بوسنی را زنده کردیم و سپس او  با هم ،در ادامه صحبتهایش

یکساعتی از آمدن مهدی نگذشته بود که صدای چرخش کلید  .بود، برایم تعریف کرد انجام داده

رد شد و بعد از سالم و احوالپرسی، پشت میز در قفل، صحبتمان را قطع کرد. جاماسب بود، وا

مهدی  ،ور جاماسب راحت نیست. چند دقیقه بعدکارش نشست. احساس کردم مهدی در حض

 برخاست و خداحافظی کرد و رفت.

از هم باز شد. قهوه ای برای خودش ریخت و روی صندلی  جاماسببا رفتن مهدی، اخم های 

 روبروی من نشست. 

 مهدی را از کجا می شناسی؟بی مقدمه پرسید: 

 گفتم: از بوسنی

 : مگر به بوسنی هم رفته ای؟جاماسب

 گفتم: بله

 آیدمی: انگار دوستت از من زیاد خوشش نجاماسب

 دستی به موهایم کشیدم و گفتم: بنظرم همینطور است که میگویی.

 آید.و گفت: خب من هم از او خوشم نمی لبخندی زد جاماسب
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 ؟گفتمیسید: حاال چه مکثی کرد و پرو سپس 

 .کردمیگفتم: از خاطراتش تعریف 

 : چه خاطراتی؟جاماسب

 !زدمیگفتم: بنظرم بیشتر الف 

 : چطور؟جاماسب

ولی باتوجه صحبت های مهدی را برای جاماسب بازگو کنم و یا خیر، شک داشتم که می توانم 

آنها را برای جاماسب  توانممی صحبتهایش راز هستند، احساس کردم نگفته بود کهبه اینکه مهدی 

 .بگویم

 هماهنگی انفجار اتوبوس در بلغارستان، کار او بوده. گفتمیگفتم: 

 هفت نفر در آن کشته شدند؟ ،: همان اتوبوس یهودی ها را میگویی که ششجاماسب

 گفتم: بله، همان

 : میدانی که در آن اتوبوس زن باردار و بچه هم بوده؟جاماسب

 ه بودم.گفتم: بله، شنید

 خنده تلخی کرد و گفت: چطور توانسته زن باردار و بچه را بکشد؟  جاماسب

 گفتمیگفتم: اتفاقا این موضوع را پرسیدم، مهدی هم جوابی داد که بنظر خودش قانع کننده بود، 

به زن و بچه های  ، مگر اسرائیلی هاکنندمیجنگ، جنگ است و در جنگ نقل و نبات پخش ن»

آیه ای آورد که  قرآنبعد هم از « که ما به زن وبچه های آنها رحم کنیم. کنندمیفلسطینی رحم 

 رفتار کنید. همانطور، شما هم با آنها کنندمیهرطور که کافران با شما رفتار 
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: البته حق دارند، یک زمانی من هم خیلی مذهبی بودم، بحدی که برای شفای دردهایم جاماسب

خوردم. در ن و آنتی بیوتیک، خاک کربال میرد عفونی، بجای مَُسکِ و حتی بیماری هایی مثل گلود

م که حداقل کمی کردمیخمینی، تالش  هم و طبق رسالزدمینریشم را هم با تیغ  آن زمان، حتی

مو روی صورتم بماند، چون استفاده از هر وسیله ای که ریش را از ته بزند، ممنوع کرده بود، اگر 

م و با قیچی کوتاه گذاشتمیدر دسترسم نبود، شانه ای را در ریشهایم  هم ماشین کوتاه کردن مو

م، اما یکبار در خارج از کشور چند مامور اطالعات را دیدم که ریششان را با تیغ زده بودند کردمی

، گفتند ما در ماموریت هستیم و کنیدمی، وقتی پرسیدم چرا این کار را و مشروب می خوردند

اوجب ن طبق گفته امام خمینی، حفظ نظام، دهیم، خالف شرع نیست، چوهرکاری که انجام 

 واجبات است. 

فهمیدم که اینها برای بود، شرع خالف علنا  کهآنها بعد از مشاهده این رفتار و چند حرکت دیگر 

 با مادر خودشان همبستر شوند. ، حتیحفظ نظام حاضرند

 گفتم: چطور به یکباره اینطور ضد مذهب شدی؟

 : آنهم داستان دارد.سبجاما

 گفتم: خب، برایم تعریف کن.

بودیم  «107مال»: یکبار با یکی از بستگانم، در یکی از کشورهای اروپایی مشغول خرید در جاماسب

صورتم و کارمان طول کشید، نزدیک غروب شده بود، نمازم را نخوانده بودم، تپش قلب گرفتم و 

، «مال»گوشه ای از  وضو گرفتم و در فتم وبه سرویس بهداشتی ر ، به سرعتشدعرق خیس 

 لطفا ی، ولیمالء عام نمازت را خوانددر بار دوستم بعد از اتمام نمازم گفت: اینمشغول نماز شدم، 

 دفعه بعد این کار را نکن. 

 گفتم: چرا؟ 

                                                           

   mall    107 :فروشگاه بزرگ
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در اینجا گروه هایی هستند که به شدت با اسالم مخالفند و ممکن است سر و کله گفت: چون 

 به تو صدمه بزنند. شان پیدا شود و 

نفر از همگی دور میز نشسته بودیم. چند  وبا چند نفر از دوستان به پارکی رفته  که مدتی بعد

یکی از آنها ند و دکرمیبود، شوخی «  108سیک هندی»از دوستانمان که  دیگر با یکی دوستان،

تالشش برای بدست  وقتیکهعمامه اش را برداشت و فرار کرد. آن دوستمان که سیک هندی بود، 

، دوستان عمامه گشتدگرگون عرق کرد و حالش  عمامه اش بی نتیجه ماند، عصبی شد وآوردن 

روبه من کرد و گفت: آیا اش را آوردند و به او دادند، اما آن دوستم که با هم به مال رفته بودیم، 

 نیست؟  آشنااین رفتار دوست سیکمان برایت 

  چطور؟گفتم: 

 گفت: آنروز در مال یادت میآید چه وضعی داشتی؟

 گفتم: بله

عمامه روی  که، هیچ کس نباید موی مرد را ببیند و وقتیگفت: سیکها اعتقاد دارند که بجز خدا

 .کنندمیسرشان نباشد، احساس گناه 

این حرف دوستم برایم جالب بود، چون فهمیدم این ما هستیم که به بعضی چیزها تقدس می 

 .کنیممیدهیم و نسبت به آن وسواس پیدا 

 ، من را به فکر فرو برد.جاماسبصحبت 

 لبخندی زد و پرسید: راستی، مهدی نگفت چطور این بمبگذاری را انجام داده؟ جاماسب

                                                           
 گروهی دینی که در واقع نوعی تصوف است و اکثرا در ایالت پنجاب هند زندگی می کنند. 108
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 گفتمیی که در بوسنی با آنها آشنا شده، کمک گرفته و حتی که از چند نفرگفتم: چرا، گفت 

انجام شده، کرده  "موساد"این کار را به تالفی ترور دانشمندان هسته ای ایران که توسط عوامل 

 است.

  که انفجار انتحاری بوده کنم: فکر جاماسب

 "موساد"که حتی  اندچطور این کار را انجام داده اتفاقا تعریف کرد نه، چنین نبوده، گفتم: 

گناه را گردن کس دیگری انداخته. البته به نظرم  رفته ونفهمیده بمب چگونه در اتوبوس قرار گ

 حرف هایش اغراق آمیز بود.

 : چطور؟جاماسب

 ، عملیات اجرا کنیم. آمریکاما می توانیم هرجای دنیا، حتی در ناف  گویدمیگفتم: مهدی 

 ؟کنندمی: نگفت چطور این کار را جاماسب

آنها م سردسته یک گروه هستند و اگرچه گفتم: گفت نیروهایی که با ما در بوسنی بودند، هرکدا

 هدف مشترک داریم. رای ما عملیات انجام بدهند، چون سُنی هستند و ما شیعه، اما حاضرند ب

من کرد و پرسید: مهدی دیگر چه رو به  جاماسببعد از این صحبت، چند لحظه سکوت کردم. 

 ؟گفتمی

که قسمتی از درآمد بخش خارج مرزی سازمانشان، از ترانزیت مواد مخدر  گفتمیگفتم: مهدی 

ی التین و اروپا می فرستند و طرف هایشان در آنجا، پول آمریکا. آنها مواد را به آیدمیبدست 

 ، تا صرف منافع ما در منطقه شود.رسانندمیحاصله را به حزب اهلل لبنان 

وکیل و وزیر : راستی تو که جاهای زیادی رفتی و دوستان سرشناسی هم داری، چرا جاماسب

  نشدی؟
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در مقابل ناحق سکوت  انسته امعمرم نتو دروقت دیدم و گفتم: چون دهن گشادی دارم و هیچخن

 کنم.

 : چطور؟جاماسب

کلینیکی برای  گفتم: من جاهای زیادی رفتم. مثال در یاسوج مسئول درمانگاه سپاه بودم. قرار بود

سپاه تهیه کنند. ملک چهار طبقه ای را نزدیکی ساختمان دادگستری یاسوج برای اینکار در نظر 

گرفتند. سردار سپاهی که خودش هم جانباز چهل درصد بود، مسئول خرید ساختمان شد. از 

 آن ساختمان را بخرم. بعد از مخواستمیطرفی صاحب ملک دوست من بود و من خودم از قبل 

مدتی از طریق صاحب ملک متوجه شدم که او ملک را به قیمت بیست درصد بیشتر از قیمتی 

که با من توافق کرده بود، به سپاه فروخته. بعد از پیگیری فهمیدم که سپاه، ملک را به دو برابر 

قیمتی که من قرار بوده بخرم، خریده. فهمیدم هشتاد درصد اضافه را آن سردار سپاه که مسئول 

ید بود، برای خودش برداشته. موضوع را به مقامات باالتر گزارش دادم. بجای اینکه سردار را خر

از این موارد در زندگی  ،ادامه دادمند، من را از مسئولیت عزل کردند، لبخندی زدم و توبیخ کن

ر من در دانشگاه شیراز درس خواندم. اوایل انقالب چند گروه دانشجو د ،من زیاد اتفاق افتاده

دانشگاه بودند، گروهی پر جنب و جوش و فعال بودند، به جبهه رفتند و بعد وارد سپاه شدند و 

 االن جزو سران نظامی کشور هستند.

با حکومت همکاری گروه بعدی کسانی بودند که ماجراجو نبودند، اما از گروه قبلی باهوشتر بودند و 

مهندس »ه اول ثروتمندتر شده اند، مثل ند. اینها االن وزیر و وکیل هستند و از گروکردمی

به  یکه استاندار شدند و بعد به مقام های باالتری رسیدند. حتی بعض« جهرمی»یا « شورانگیز

 رسیده اند.و یا وزارت مقام مدیرکلی بانکها 

، این افراد االن ندزدمیکه حرف دلشان را « محسن کدیور»اما گروه سوم کسانی بودند مانند 

 .کنندمیتبعیدی هستند و در خارج از کشور زندگی 
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با امام که ادعا کرد « نظربلند»به جنون رسیدند، مثل استاد از فرط ایمان، کسانی هم بودند که 

 ارتباط است و در بخش روانی بستری شد.زمان در 

بیشتر از این راجع به خودم صحبت کنم، گفتم: اجازه بده برگردیم به داستان  مخواستمین

 اصلیمان.

 سری تکان داد و گفت: کجا بودیم؟ جاماسب

 یم.زدمیگفتم: راجع به زن گرفتن در اسالم حرف 

توانیم دختری که هنوز بدنیا نیامده را به عقد یک : اطالع داری که طبق شرع اسالم، میجاماسب

 بزرگسال در بیاوریم؟مرد 

 بچه دختر باشد؟ که گفتم: آن زمان اصال از کجا معلوم بود

فالن آید، دختر باشد، او را به عقد ند که اگر بچه ای که بدنیا میکردمی: در قدیم شرط جاماسب

یا چند شتر به  چند گاو، به محض تولد، باید کردمیاگر آن مرد شرط را قبول آوریم و در می مرد

داشته  توانستمی . حاال این مرد هر سنیگرفتمیو او را بعنوان زن تحویل  دادمیه بچه خانواد

 باشد. 

 خورد؟برای همسر بودن به چه دردی می گفتم: دختر تازه متولد شده،

 الزیر نُه سکه می توان بواسطه آن از دختر "  109تفخیذ" : در اسالم حکمی است به نام جاماسب

 .کردمیهم لذت جنسی برد، همان کاری که محمد با عایشه 

 سال بوده. 9گفتم: من شنیده ام که عایشه هنگام ازدواج، سنش بیشتر از 

                                                           
وقتیکه مردی بخواهد از دختری که کمتر از نه سال سن دارد، لذت جنسی ببرد، می تواند آلتش را به تمام قسمت های بدن   109

 بمالد ولی بعد از نه سالگی حتی می تواند به او دخول نماید. )تحریر الوسیله آیت اله خمینی(او 
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در کتابهای تاریخی نوشته شده که مادر عایشه، از قبیله ای خارج از  : نه اینطور نیست،جاماسب

، او هم چند ماه بعد، با ابوبکر ازدواج کندمیمیالدی فوت  612مکه بوده که شوهرش در سال 

 آیندمیمی نماید. اولین نتیجه آن ازدواج یک بارداری بوده که از آن عایشه و برادر دوقلویش بدنیا 

که عایشه با محمد میالدی بوده باشد و در زمان ازدواج  613قبل از سال  تواندمیو این قطعا ن

ه شش ساله باشد. خود توانستمیه، عایشه حداکثر میالدی بود 619دوسال قبل از هجرت، یعنی 

 ه. بردمینشانده و این طرف و آن طرف د که محمد او را روی شانه خود میعایشه می گوی

دختربچه ها فقط دامن بلندی می  ،زمانآنلبخندی زد و ادامه داد: قطعا میدانی که در  جاماسب

 .خبری نبودپوشیدند و از شورت و شلوار 

 بحث را عوض کنم مخواستمیجوابش برایم سنگین بود، 

 ؟آیدمیگفتم: به نظرت چرا مهدی از تو خوشش ن

 : بخاطر سواالتی که می پرسمجاماسب

 چه پرسیدی؟ در نمازخانه شنیدم، مگر دیگر اگفتم: یکی از سواالتت ر

و کودکان،  سال پیش، به همراه یارانش و زنان 1400: پرسیدم چطور امام حسین در جاماسب

 ؟بپیمایدکیلومتر را  1850مسافتی حدود  ،روز 20توانسته در طی 

 با تعجب نگاهش کردم.

ذی الحجه از مکه بیرون میرود و  8ادامه داد: طبق روایات، حسین ابن علی در تاریخ  جاماسب

له کیلومتر است و فاص 1200محرم به کربال میرسد. فاصله هوایی از مکه تا کربال  2در تاریخ 

ند مستقیم این توانستمیسال پیش ن 1400در  کیلومتر، 1600الن که اتوبان شده، زمینی، ا

ند، بنابراین مجبور بودند شدمیرای خشک و بی آب و علف گرفتار مسیر را بروند، چون در صح

در دامنه کوه ها حرکت کنند که به آب دسترسی داشته باشند و این مسیر از دامنه کوه، حدود 

 کیلومتر است.  1850
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بخاطر  ،سال 1400لبخندی زد و ادامه داد: امیدوارم نخواهی بگویی که در طی این  جاماسب

 ر بیشتر شده.کیلومت 1000گسل های زمین، فاصله بین این دو نقطه 

 ، مشکلش در چیست؟اندکردهگفتم: پس حتما یک جور طی 

متر را با  400؛ اول اینکه سریعترین اسب دنیا، : اجازه بده چند واقعیت را برایت بگویمجاماسب

کیلومتر در ساعت  40متر را با سرعت  100کیلومتر در ساعت و سریعترین انسان دنیا  88سرعت 

 66متر اول حدود  250. سریعترین شتر هم برای شوندمیو بعد از آن خسته  کنندمیطی 

بینیم که در هر کیلومتر در ساعت، سرعت دارد. در جاده های قدیمی مثل جاده ابریشم هم می

تا  25ند بیش از توانستمیکیلومتر، یک کاروانسرا وجود دارد و قطعاً کاروانهای شتر و اسب، ن 25

 وز حرکت کنند.کیلومتر در ر 30

تمام لوازمشان توسط آنکه ، با وجود کنندمیاالن هم زائرانی که با پای پیاده مسیری را طی 

 حرکت کنند. توانندمیکیلومتر ن 45، بیش از روزی شودمیاتومبیل حمل 

هزار  35داشته اند که در آن  بشر را مغول ها در حمله به بلغارستانسریع ترین حرکت در تاریخ 

هزار اسب، که از سه اسب آن برای سواری و از دو اسب آن برای  170مغول، با در اختیار داشتن 

ساعت،  36بود، توانستند در  110«استیک تاتار»ند و غذایشان هم کردمیحمل تجهیزات استفاده 

 .کیلومتر راه را طی کنند 160

 ، بدون تجهیزات درخودش راپیاده یش، توانست نیروهای ناپلئون هم بخاطر یکی از جنگ ها 

 ند.ه اکیلومتر راه ببرد که قطعا همه سربازان جوان و قوی بنیه بود 90و نیم روز؛  یک

ه، شدمیحال سوال این است که چگونه کاروان امام حسین که شامل زنان و بچه های کوچک هم 

 کیلومتر جابجا شود؟ 90توانسته روزی 

                                                           
شد و مغوالن بدون گذاشتند و در اثر حرکت، گرما و عرق اسب، گوشت کوبیده میگوشت خامی که آن را زیر زین اسب می  110

 اینکه از اسب پیاده شوند، می توانستند آن را تناول نمایند.
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البته من در جایی خوانده ام که در یک مسابقه دوی سوپر ماراتن، فردی توانسته در شش گفتم: 

 کیلومتر راه را بدود. 1000روز 

دو ماراتن که در تاریخ نظیر نداشته را، با کاروان زن و بچه "یک قهرمان : لطفا شما جاماسب

 مقایسه نکنید.

سبک و سنگین که  هرچهالً آزاد کنم، اما هایم را بستم و سعی کردم ذهنم را کامچند لحظه چشم

 طی االرض کرده باشند.کردم، جوابی نداشتم. لبخندی زدم و گفتم: شاید 

 است؟ teleportation: منظورت از طی االرض همان جاماسب

 گفتم: بله

کنیم، باید یازده هزار ترابایت  teleportدانی برای اینکه بتوانیم یک انسان را : میجاماسب

، باید مواد اولیه به اندازه کافی شودمی teleportاطالعات جابجا شود و در محلی که فرد به آن 

از نیروی صاعقه  111«ویکتور فرانکشتاین»و یک پرینتر سه بعدی موجود باشد و بعد هم باید مثل 

  !؟استفاده کنیم تا آن انسان زنده شود.

مثال در یک لحظه از و  اندکردهمیاحادیث داریم که امام های شیعه، طی االرض  گفتم: اما کلی

 .ه اندرفتمیمکه به مدینه 

ابن ابی  علی"مثل حرف زدن  از این اراجیف زیاد گفته اند، ،بله: لبخندی زد و گفت جاماسب

با ماهی ها و تبدیل کردن انسانها به الکپشت با زدن یک چوب. زیاد به کتابهای حدیث  "طالب

بچه شما پسر باشد،  خواهیدمیمی گوید اگر  112«اصول کافی»اعتماد نکن، بطور مثال در کتاب 

                                                           
خصیت داستانی که با اتصال صاعقه توانست موجودی که با قطعات بهم وصل شده جنازه های مردگان ساخته بود، را ش  111

 زنده کند.
خود امام زمان آن را تایید کرده و گفته این کتاب برای شیعه ما  شودمییکی از کتابهای چهارگانه فقه شیعه که گفته   112

 کافی است.
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خداوندا من اسم فرزندم را » ماه سوم بارداری دستتان را روی شکم زنتان بگذارید و بگویید: 

ون اسمش را محمد گذاشته اید و خدا که این صحبت شما را میشنود، چ 113«ته ام محمد گذاش

  .نمایدمیو جنسیت جنین را از دختر به پسر تبدیل  کندمیشرم و محمد پیامبر محبوب خداست، 

 که تمام شد لبخندی زد و منتظر پاسخ من ماند. جاماسبجمله 

، احتماال این کندمیو بعد از سه ماه تغییر ن شودمیگفتم: جنسیت که در لحظه لقاح مشخص 

 حدیث جعلیست.

 ، راوی آن همانهایی هستند که احادیث مهم دیگرامکرده: اتفاقا من این حدیث را چک جاماسب

ت کرده که این و تا امروز که علم ثابتمام اصول دین بر آنها بنا شده  را گفته اند، احادیثی که

در بین علمای اسالمی نبوده است که بگوید این حدیث مشکل دارد. کس حدیث غلط است، هیچ

درصد دختر، این بخاطر  48و  شوندمیدرصد بچه ها پسر  52که  دانیمیدکتر جان خودت بهتر 

. حال کندمیسبکتر و سریعتر بودن اسپرمی است که کروموزوم مردانه بوسیله آن انتقال پیدا 

ند دعایت مستجاب گفتمیه، شدمینند و بعد از آن اگر بچه پسر دعاهایی ساخته اند که مردم بخوا

ند حتما دعایت را از صمیم قلب نخوانده ای و یا اینکه به گفتمیه، شدمیشده و اگر دختر 

 صالحت نبوده که این فرزند پسر شود.

 گفتم: حاال چه اهمیتی دارد؟

و بعد از انقالب ایران تا  شودمی: تمام احکامی که براساس آن حکم به قتل مردم داده جاماسب

هزار نفر شده، براساس همین کتابهای حدیث است. مثال میدانی  25االن، موجب مرگ حداقل 

 چرا اعدام شد؟« محسن امیر اصالنی»که 

 3منتظر پاسخم نماند و خودش ادامه داد: فقط چون شک کرده بود که یونس چگونه  جاماسب

 روز در شکم نهنگ زنده مانده. 

                                                           
 السمیه باسم نبیک محمداللهم ارزقنی ولدا   113
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 دوباره در جواب دادن کم آوردم. ساکت ماندم.

 ؟دانیمی: از کتاب سوزی چه جاماسب

 گفتم: خیلی کم

اسکندریه مصر را گرفتند، به مدت شش ماه با کتاب های  آنانکه وقتی مسلم دانیمی: جاماسب

 ند. کردمیکتابخانه اسکندریه که از زمان یونانیان باقی مانده بود، آب تمام حمام های شهر را داغ 

تمام باشد؟ میدانیکه یک تاریخ نویس نداشته آیا باور میکنی که امپراطوری عظیمی مثل ایران، 

 .استیونانی و رومی ، قبل از اسالممنابع تاریخ 

 دانستممیگفتم: ن

نداشتند و عمر، خلیفه دوم، گفت:  قرآناصال عالقه ای به هیچ کتابی بجز  آنان: مسلمجاماسب

 کتاب خدا، برای ما کافی است.

کتاب سوزی آنچنان در اسالم متداول بوده که حتی سیصد سال بعد از محمد، سلطان محمود 

غزنوی در نامه ای به خلیفه می نویسد: من کسی هستم که در اینجا )ناحیه تاجیکستان و 

 . شودمیدر مملکت من یافت ن قرآنبجز  کتابیه ام و افغانستان کنونی( تمام کتابها را سوزاند

با هرگونه نقاشی و مجسمه سازی مخالف بوده اند و اگر امروز  آنانادامه داد: بعالوه مسلم جاماسب

آنچه مانده بخاطر این است که اسکندر آن را آتش زد و  ،داریم «114تخت جمشید» چیزی بنام 

مانند دو مجسمه ای که در  ،میگردیدنابود  آنانمسلم توسطگرنه و بود، توسط خاک پوشانده شد،

 بعنوان هدف پرتاب نیزه، مورد استفاده قرار گرفت. آنانهمان حوالی قرار داشت و توسط مسلم

است، مگر  بوده دور آناندید مسلمبخاطر این است که از ، باقی مانده بر سنگها هم نقشیاگر 

 تری بودا را منفجر کردند.م 25ندیدی که طالبان در افغانستان مجسمه 

                                                           
  114 پرسپولیس
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و یکی از  یا شعری بسراید و کس کتابی بنویسدکه هیچعالقه نداشتند  شجانشینان محمد و

سرنگون شد، این بود که دشمنانش شعرهایی را که او می « مختار ابوعبیده ثقفی»دالیلی که 

بدینوسیله مردم ساده  جدیدی بیاورد و قرآنه خواستمیکه  سرود، دستاویز قرار دادند و گفتند

 دل را علیه او شوراندند و او را سرنگون کردند.

پیروان محمد دشمنی با نویسندگان را از او آموخته بودند، چراکه محمد دستور قتل همه شاعران 

، یکی از شاعر زن معاصرش« اسما بنت مروان»در مورد مثال، و نویسندگان زمان خودش را داد، 

به قتل ش بود، ه اپستانش در دهان بچه شیرخوار فرستاد و او را درحالیکه یارانش را سراغ آن زن

 بعد از فتح مکه هم دستور داد تمام شعرا و نویسندگان را به قتل برسانند.  .رساند

زیبایی خاص و منحصر به فردی دارد و بعید است کسی در طول  قرآنگفتم: البته به نظر من 

 تاریخ توانسته باشد معادل آن را بسراید.

است، مثال کتابهای شعر فردوسی، سعدی،  کتابی به نوبه خود منحصر بفرد : اوال که هرجاماسب

یا دقیقا مثل آنها بسراید، ثان تواندمیهم منحصر بفرد هستند و هیچکس ن 115حافظ و مولوی

معلوم نیست که این متن هایی را که محمد بر زبان آورده، خودش سروده باشد، چند سال پیش 

 2اند که کربن رادیو اکتیو نشان داده که متعلق به ی پیدا کردهقرآن «مسجد جامع صنعاء»در 

کلمه آن با  400سال پیش از تولد محمد است. این کتاب شامل چهل هزار کلمه است که در 

از این اشعار و  بسیاریآورده، تفاوت دارد. یعنی اینکه احتماال  قرآنه محمد بعنوان کتابی ک

 بیان شده، در زمان کودکی محمد، بین مردم شایع بوده. قرآنداستانهایی که در 

 روی حساب است.هم  قرآننیست، بلکه تعداد کلمات  قرآنگفتم: منظورم فقط متن 

                                                           
115 Rumi 
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، باید بگویم مطلب را کامل درآورده 116«رشاد خلیفه»است که  اعدادی: اگر منظورت جاماسب

مطالعه نکرده ای، چون طبق برآورد او برای اینکه همه اعداد درست در بیاید، باید چند آیه از 

 حذف شود. قرآن

کامال بپذیرم، زیرا در  توانممیل گسترش اسالم شمشیر بوده را نکه میگویی دلیگفتم: این

 مسلمانها، مردمی با ادیان دیگر هم حق زندگی داشتند.کشورهای تحت کنترل 

: بله، حق زندگی داشتند ولی به چه شرطی؟ اول اینکه حق هیچگونه تبلیغی برای جاماسب

فرد جدیدی به دینشان وارد شود، ثانیاً باید جزیه می  دادندمیدینشان را نداشتند و نباید اجازه 

چهل درصد درآمد فرد غیر مسلمان را بعنوان جزیه از تا  توانستمیپرداختند و حکومت اسالمی 

درصد از درآمد  2.5او بگیرد، درصورتیکه برای یک مسلمان، مالیات ساالنه که همان زکات است، 

 بوده است.

حاال از تو می پرسم اگر برای هفته ای دو ساعت کار اضافی، چهل درصد به حقوقت اضافه شود، 

 آن را قبول نمیکنی؟

 ولی این موضوع چه ربطی به بحث ما دارد؟، کنممیقبول گفتم: چرا، 

 117: االن برایت توضیح می دهم. مسلمان شدن که کاری نداشت. فقط گفتن شهادتینجاماسب

فقط مرد بلکه هم نه همه افراد خانواده، آن ی دو ساعت رفتن به نماز جمعه کافی بود،و هفته ا

 سرپرست خانوار. 

                                                           
یک شیمیدان مصری بود که ادعا کرد قرآن براساس قواعد ریاضی نوشته شده، در نهایت رشاد خلیفه اعالم کرد که خودش    116

« ن الرحیمبسم اهلل الرحم»به خاطر او نازل شده. او ادعا می کرد همانطور که  3آیه  36نبی خداست و جبرئیل به او گفته سوره 

در  1990بخش پذیر هستند. رشاد خلیفه نهایتا در سال  19حرف تشکیل شده، آیات و سوره های قرآن هم بر عدد  19از 

 مسجدی که خودش در آریزونای امریکا درست کرده بود، با ضربات متعدد چاقو بقتل رسید.
 اهلل. اشهد ان ال اله اهلل. اشهد ان محمد رسول اهلل. اشهد ان علی ولی  117
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از اسالم  خواستمیگر هم و آن فرد ا شدمیاین مالیات چهل درصدی حذف با مسلمان شدن، 

 . گشتمیم الاع بعنوان مرتد ،خارج شود

پرسیدند،  تازه مسلمان شدهاز یک ، گویدمیعبید زاکانی لبخندی زد و گفت:  جاماسب سپس

 دینی است؟  چگونهاسالم 

 چون خارج شوی، سر خودت را.و  رندشوی، سر آلتت را بُوارد  چون: اسالم دینی است که گفت

به زور آن فردی که نسل بعدی چند دقیقه ای خندیدیم و بعد جاماسب ادامه داد، بهرحال 

که برای اسالم بجنگد و  شدمیو حاضر  دانستمی زاده خودش را مسلمانمسلمان شده بود، 

را که به دین زرتشت برگشته بود و با  118«بابک خرم دین»بطور مثال کسی که  ،شهید شود

که یک ایرانی مسلمان شده بود و « افشین»شت، فردی بود بنام ، کُکردمیخلفای عباسی مبارزه 

 برای خلیفه می جنگید. 

« شارلمان»وسیله در اروپا، بازماندگان قبایل ساکسون آلمان که بدلیل ایمان نیاوردن به مسیح، ب

به مسیح  آنان، چند نسل بعد، شروع به قتل عام سایر بی ایم119دشده بودن سرکوب و قتل عام

 کردند.

 ند مسلمان نشوند.توانستمیگفتم: خب کسانی که قدرت مالی و توان پرداخت جزیه را داشتند، 

 ند.کردمی: حتی اگر فردی توان پرداخت جزیه را داشت، باز درموقع پرداخت، او را تحقیر جاماسب

 گفتم: چه تحقیری؟

                                                           
بابک خرم دین بخاطر تحقیر ایرانیان توسط عوامل خلیفه اسالم )مامون عباسی( قیام کرد، او که رهبر جنبش )پاک دینان(   118

 223( که برای استقالل نواحی آذربایجان تالش می کردند شده بود، بعد از بیست سال مبارزه در سال New Mazdakismیا )

ین مجروح و اسیر شد، قبل از کشته شدن بابک، دستها و پاهایش به دستور خلیفه اسالم، یک میالدی(، بوسیله افش 838قمری )

 به یک قطع گردید.
119  )782Massacre Of Verden ( AD   نفر از ساکسونها بوسیله نیروهای شارلمان، با شمشیر  4500که در این قتل عامل

 گردن زده شدند.
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، روی  120چمباتمهفرد غیر مسلمان باید با حالت  : جزیه دادن روش مخصوصی داشت.جاماسب

مسلمانها در از داالنی که  و گرفتمیرا در کیسه ای باالی سرش و جزیه  کردمیحرکت  پاهایش

 ،تا به محل پرداخت برسد و در این مسیر گذشتمیایجاد کرده بودند،  دو سوی مسیر عبور او

 ند.کردمیبا حرکات خود او را تحقیر  آنانمسلم

کند؛ را تشویق به مسلمان شدن  آنانلمقوانین دیگری وضع کرد که غیر مس محمد ،عالوه بر این

ت، کافی بود یکی از وارثین وارث داش 20مرد، حتی اگر غیر مسلمان میفرد برای مثال، اگر یک 

، شدمیاز وارثین مسلمان  بنابراین وقتیکه یکیمسلمان شود، تا دیگر هیچ ارثی به بقیه نرسد. 

 بقیه برای اینکه از ارث سهمی ببرند، مجبور بودند مسلمان شوند.

، مثال یک غیر مسلمان در روز شدمی آنانقوانین دیگری هم بود که موجب تحقیر غیر مسلم

 گردد. آنانبارانی حق نداشت بیرون برود، چرا که ممکن بود سبب نجس شدن مسلم

 ،دست بدهد، چون اگر دست او خیس بود و یا عرق داشت آنانغیر مسلمان حق نداشت با مسلم

 .میگردید آناننجاست مسلمموجب 

یک حتی اگر و  دیگر اینکه غیر مسلمان حق نداشت در حضور یک مسلمان، سوار اسب شود

باید  حضور داشت، عامی در آنجا یک مسلمان و رفتمیجایی  به اسب بانجیب زاده غیر مسلمان 

 .کردمیو حرکت  گرفتمیو لگام اسب را در دست  دادمیخود را به او  اسب

 ؟شدمیگفتم: یعنی همه اینها در حکومت پیامبر اجرا 

 .شدمی: بله، بطور کامل اجرا جاماسب

 گفتم: باز هم هست؟

                                                           
120 squatting 
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اگر یک : شهادت یک غیر مسلمان علیه یک مسلمان در دادگاه مورد قبول نیست. جاماسب

و نمی توان فرد مسلمان را  شودمیمسلمان، غیر مسلمانی را بکشد، حکم قصاص برای او اجرا ن

زن  دیه هزار سکه نقره و 10بخاطر کشتن یک غیر مسلمان قصاص کرد. دیه مرد مسلمان 

 400زن غیر مسلمان دیه سکه نقره و  800هزار سکه نقره و دیه مرد غیر مسلمان  5مسلمان 

 بود.  آنانبرابر دیه غیر مسلم 12.5 آنانبود. یعنی دیه مسلم سکه نقره

را مجبور به مسلمان  آنانمنهایتاً اینکه در آن دوره با تحقیر و بستن مالیاتهای سنگین، غیر مسل

 ند.کردمیشدن 

 ؟گویدمیی اسالم راجع به آدم و حوا چه دانستمیجاماسب لبخندی زد و گفت: راستی 

 آمده قرآناطالعاتم در همان حد است که در گفتم: 

و  کنندمیحبوط و آدم در سریالنکا حوا در جده جاماسب: میدانیکه طبق روایت های اسالمی 

حدود قد آدم  بعالوه ،هگریستمیآب زیاد رودهای سریالنکا از اشکهای آدم است که در فراق حوا 

آسمان بوده، به میایستاده سرش نزدیک  و زمانیکه آدم متر، 30حدود  متر بوده و قد حوا 60

خداوند  و زمانیکه قرار داردمتری زمین  60ند که آسمان در فاصله کردمیفکر امامان شیعه یعنی 

 خواهدمیسر آدم نزدیک به خورشید است و ممکن است در آفتاب بسوزد، از جبرئیل  بیندمی

که او را فشرده کند و قدش را کوتاه سازد، بعالوه آدم بدنبال حوا به راه میافتد تا او را در ناحیه 

 ، جایی که امروز محل احرام پوشیدن زائران حج است. کندمیپیدا  "مزدلفه" ای به نام 

 راستی جمعیت دنیا در زمان کنستانتین چقدر بوده است؟گفتم: چه جالب، اما 

 215، در دو هزار سال پیش جمعیت دنیا حدود اندکرده: طبق برآوردی که دانشمندان جاماسب

میلیون رسیده و رشد اندکی داشته، اما در سال  265میلیون نفر بوده که در هزار سال پیش به 

هر صد سال، صد  ،میلیون شده و بعد از آن 500میالدی، جمعیت روی زمین حدود  1500

بالغ  به حدود هشتصد میلیون نفر 1800شده، تا اینکه در سال عیت اضافه میلیون نفر به این جم
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به یک میلیارد و هفتصد میلیون ،  1900رشد جمعیت صعودی شده و در  1800. از سال میگردد

 .کنندمیمیرسد. االن هم که حدود هفت میلیارد نفر روی زمین زندگی نفر 

 ال اخیر شده؟گفتم: چه چیز باعث افزایش جمعیت در پانصد س

: در قرن شانزدهم میالدی، اروپاییان با غذاهایی مثل ذرت و سیب زمینی، که از قاره جاماسب

توانستند غذای کافی بدست آورند. چراکه می ده بود، آشنا شدند و با کشت آن جدید آورده ش

قبل از که سیب زمینی برداشت کرد، در صورتی تن 50یا و تن ذرت  15توان از هر هکتار زمین، 

 .شدمیتن گندم برداشت  3تا  2از هر هکتار زمین، بطور متوسط  ،آن

 121هم بخاطر بهبود وضعیت بهداشت بوده. کشف واکسن 1800افزایش صعودی جمعیت در سال 

 در قرن نوزدهم و کشف آنتی بیوتیک در قرن بیستم، سبب باالرفتن امید به زندگی شد. 

و مردم بخاطر  122کشف نشده بودند 1928که آنتی بیوتیکها تا  دانیمیدکتر جان قطعا خودت 

براحتی جان خود را از دست « تیفوس»و « ِسل»مثل  ی عفونی قابل درمان،بیماریهای معمول

 .دادندمی

ند و وقتیکه امیرکبیر در کردمیی که آخوندها با مایع کوبی درایران مخالفت دانستمیراستی، 

در میان مردم شایع نمودند که با مایع کوبی، جن مال ها ، دستور مایع کوبی را داد، 1850سال

 ندخواستمیو نمازشان قابل قبول نیست. حتی وقتیکه برای اولین بار  کندمیبدرون بدنشان نفوذ 

مردم ند در این چراغها جن وجود دارد و گفتمیدر ایران چراغ برق نصب کنند، همین آخوندها 

 ند.نمودمیرا میترساندند و از بکارگیری چراغ برقی منع 

                                                           
پاستور کار او را ادامه  1880اولین بار واکسیناسیون را انجام داد. در سال  1796در سال  ( JennerEdward) ادوارد جنر  121

 داد و واکسیناسیون را بصورت مدرن امروزی در آورد.

 توسط الکساندر فلمینگ 1928کشف پنی سیلین سال   122
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در امامزاده ها،  «بست نشینی» منع  ،البته نهایتا همین کارهای امیرکبیر، مثل مایع کوبی و یا

برای  باعث شد تا امام جمعه تهران با بقیه دشمنان امیرکبیر همسو شده و ناصرالدین شاه را

 امضای دستور قتل امیرکبیر قانع کند، اگرچه امیرکبیر شوهر خواهر ناصرالدین شاه بود.

 گفتم: نظرت راجع به معجزه چیست؟

 : اصال قبول ندارم. جاماسب

 ؟کنیمیگفتم: اگرمعجزه ای را به تو نشان بدهم، آن را قبول 

 .: بله حتما. البته باید بدانم منظور تو ازمعجزه چیستجاماسب

 آمده، را دیده ای؟که خود بخود بصورت مومیایی در 123«رویبرنادت سوب»گفتم: جسد 

و فهمیدم آن هم یک  امکردهراجع به آن مطالعه  : اتفاقا عکس و فیلمش را دیده ام وجاماسب

پروسه علمی است. اوالً، اگر جسد در عمق مناسب زمین قرار بگیرد که رطوبت محیط کم باشد 

خودبخود بصورت مومیایی در بیاید، اما  تواندمیو هوای خشک هم بتواند خود را به آن برساند، 

رفتار بوده و در آن در مورد برنادت سوبیرو، تصور من این است که چون برنادت، به بیماری سل گ

موقع هم به علت نبود آنتی بیوتیکهای فعلی، از آرسنیک برای کاهش درد بیماران مبتال به سل 

ه. این آرسنیک به آهستگی در بافتها رسوب نموده و موجب شده که بعد از مرگ، شدمیاستفاده 

برای  آمریکاجسد خود بخود مومیایی شود. شاهد آن هم استفاده از آرسنیک در جنگ داخلی 

 مومیایی کردن جسد و جلوگیری از تخریب بافتها، قبل از رسیدن به محل دفنشان می باشد. 

برای همه سوالهایم جواب کاملی داشت، بحث جدیدی را مطرح کردم و گفتم: راستی  جاماسب

 مهاجرت کنند؟ آمریکاچه انگیزه ای سبب شد که اروپاییان به 

                                                           
123 Bernadette Soubirous 
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به مردم گرسنه و فقیر اروپا  ،و قحطی های مکرر در اروپا124: بعد از جنگ های مذهبیجاماسب

 « )الدورادو» بخاطر افسانه بخصوصو  آمریکامعادن طالی بزرگ و کشتزارهای امید 

Eldorado)125، در این و  در پیش گرفتندرا  آمریکار، راه سخت مهاجرت به به طمع زندگی بهت

برسند. البته سختی های  آمریکاگاه تا سه ماه در کشتی زندگی کنند تا به ند شدمیراه مجبور 

 ، گاهآمریکا، چرا که با رسیدن به شدمینمحدود  آمریکامهاجران به سفر طوالنی بین اروپا و 

آورند. اما برتری نند زمین های آنها را به تصرف درپوست ها بجنگند، تا بتوامجبور بودند با سرخ

که به راحتی سرخپوستان را شکست دهند، مثال تعداد  شدمیروپاییان موجب نیروی نظامی ا

ی جنوبی به آمریکادر« پیزارو»و « کورتس»کمی نیروی اسپانیایی به فرماندهی افسرانی مانند 

 راحتی توانستند ده ها هزار سرخپوست را شکست دهند.

 ین کاری کردند؟گفتم: در آن زمان که اسلحه های آنچنان قوی نداشتند، چطور چن

شت، ولی : درست است که تفنگ های خودکار امروزی و تانک و هواپیما وجود نداماسبجا

سرخپوستان  مقابل اسلحه های ابتدایی ی دریاسپانیا 126های َشمخالشمشیرهای فوالدین و تفنگ

، چراکه سرخپوستان آمدمیاب که فقط از سنگ و چوب ساخته شده بود، سالحی پیشرفته به حس

 ند چگونه باید آهن را از سنگ استخراج کنند. دانستمینحتی 

بوده نفر ی شمالی بیش ازده میلیون آمریکافقط در  شودمیته سرخپوستهایی که تخمین زده الب

 ، تعدادشان بسیار کم شد و االن بیش از پانصد هزار نفر نیستند.باشند

 گفتم: یعنی همه را کشتند؟

                                                           
 مرگ حداقل هشت میلیون نفر در اروپا شد.جنگهایی که حدود هفتاد سال طول کشید و موجب   124
که در ناحیه کلمبیا قبل از ورود اسپانیاییها شایع بود و آنها این افسانه را برای اروپاییان، با نام اسپانیایی  Zipaافسانه ای بنام  125

 ( وجود دارد.New Worldشده الدورادو، بازگو می کردند و می گفتند که شهری از طال در دنیای جدید)

 یعنی تفنگی که از لوله پر شود و چاشنی آن با فتیله پنبه ای منفجر گردد.  126
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خودشان به آن مصون شده بودند  کهرا اروپاییان، میکروبهایی  نه مستقیما نکشتند، بلکه: جاماسب

به سرخپوستان منتقل کردند، البته این کار اغلب ناخواسته بود، ولی گاهی هم عمدا انجام  را

، مثال یک کاپیتان انگلیسی، پتوهای بیماران مبتال به آبله را به سرخپوستان داد و چون شدمی

قبال در معرض این ویروسها قرار نگرفته بودند، دچار بیماری شدند و تعداد زیادی از آنها  آنها

 ردند.مُ

 ند آهن را از سنگ استخراج کنند، طال را از کجا آورده بودند؟توانستمیگفتم: سرخپوستان که ن

و برای استخراج آن  شودمی: طال تنها فلزی است که بصورت خالص در طبیعت یافت جاماسب

احتیاج به تکنیک خاصی نیست. طال اولین فلزی است که بشر شناخته و دوازده هزار سال است 

، درصورتی که بشر حدود سه هزار و پانصد سال پیش توانست آهن را کندمیکه از آن استفاده 

 شف شده بود.کربن مخلوط کرده و فوالد بسازد و خود آهن نیز حدود هزار سال قبل از آن ک با

 

              

 «کشیدمیهیوالیی که از زمین برمیخیزد، هرکه را اطاعت نکند، »        

     13مکاشفات                                                                                                  

  ***  برزخ/ روز ششم ***                                           

ششم، با جاماسب برای صبحانه به سلف سرویس رفته بودیم که به یکباره تلفنم زنگ صبح روز 

، جاماسب وقتی خبر را شنید، اندکردهخورد و به من اطالع دادند که سرهنگ وحیدی را ترور 

 این اتفاق میافتد. مدانستمیلبهایش را روی هم فشار داد و گفت: 

به سرعت با هم به سمت بیمارستان رفتیم، سرهنگ در اورژانس بستری شده بود و برای او سرُم 

به سرخرگ  درست آنانشش گلوله خورده بود، یکی از وصل کرده بودند، رنگ بصورت نداشت، 
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ت، خون زیادی از دست داده بود، بود و قبل از بستن تورنیک اصابت کردهپش فیمورال ران چ

سه ، دیواره شکمش جای کشیدمیبه قفسه سینه اش خورده بود و بسختی نفس  یدیگر گلولهء

سریعا او را به گلوله داشت و گلوله ششم از باالی گوشش درست مماس به جمجمه رد شده بود، 

به ترتیب، مشکل ریه، شریان با کمک پزشکی دیگر و چند تکنسین اتاق عمل، م و اتاق عمل برد

 ش را حل کردم.و شکم

زیادی از دست داده بود، قبل از رسیدن به اتاق عمل، با چشمانش اشاره ای  به جاماسب خون 

کرد که سرش را نزدیکتر ببرد و چیزی در گوشش گفت، سپس دست چپش را باال آورد و از 

 جاماسب خواست که حلقهء ازدواجش را از دستش خارج کند و به همسرش برساند.

شروع به کاهش کرد، داشت، اما بعد از عمل، هوشیاریش ن اگرچه هیچ عالئمی از ضربه مغزی

او را زیر دستگاه تنفس مصنوعی  بود.خونریزی بدون نشان دهنده تورم  مغز، 127"تی اسکن سی"

م و سرعت پُر شدن با سرعت باال، گذاشتم، چند ساعت بعد، خونرسانی انگشتان پایش را چک کرد

خود حاکی از موفقیت ترمیم شریان  که دادمیمویرگ های ناخن، زمان کمتر از پنج ثانیه را نشان 

که همه چیز  آمدمیبود، همزمان به بقیه بیمارانم رسیدگی کردم و دوباره به او سر زدم، بنظر 

 شودمیا متوجه ، یکی از پرستارهدر ساعت شش بعدازظهر، درست عصرخوب باشد، اما همان 

ایست قلبی ضربان قلب سرهنگ غیر طبیعی شده و قبل از اینکه بتواند کاری کند، سرهنگ  که

، بمحض اینکه به من خبر دادند، خودم را به بیمارستان رساندم، اما دیر شده بود، در دهدمی

بررسی نوار قلبی که قبل از فوت از سرهنگ گرفته بودند، متوجه شدم که عالئم باال بودن پتاسیم 

از پرستار خواستم که برای تعیین علت فوت، جسد را به پزشکی قانونی بفرستد  را داشته است و

 دم به اقامتگاه برگشتم و موضوع را با جاماسب در میان گذاشتم.و خو

د تا به او پتاسیم تزریق کنجاماسب گفت: احتماال موقع تعویض شیفت، کسی را فرستاده اند 

 .میردمید که نمطمئن شو

                                                           
127  Brain CT Scan 
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 گفتم: از کجا میدانی؟

است که جاماسب: به من گفته بود که ممکن است بالیی سرش بیاید و برای همین از من خو

 حلقه ازدواجش را به همسرش برسانم.

 ه او را بکشد؟خواستمیگفتم: یعنی چه کسی 

: سرهنگ برای آموزش دفاع شیمیایی به اینجا آمده بود، ولی حدود سه هفته پیش، جاماسب

وقتیکه بهمراه تیم تحت تعلیمش برای خنثی کردن مواد شیمیایی نشت کرده، به یک کارگاه 

ه، مشغول که در قسمتی از کارخان شودمیبزرگ تولید مواد شیمیایی می روند، سرهنگ متوجه 

وقتیکه  اما ،دهدمیرا به فرمانده باالترش گزارش  جریان د و فوراساخت بمب شیمیایی هستن

  .نمایدمیاو را تهدید به افشای مطلب ، دهدمیناین گزارش اهمیت ، فرمانده اش به بیندمی

با گوشی همراهش موسیقی کریس دی  جاماسبتا یکی دو ساعت حوصله حرف زدن نداشتیم، 

 ( را پخش کرد. Chris de Burghبرگ ) 

 

The last time I cried, I was sitting home   

And it was deep in the night 

Staring at the shadows and the flickering lights 

 آخرین باری که گریه کردم، وقتی بود که در خانه نشسته بودم

 و در تاریکی شب، به سایه ها و روشنی های لرزان، خیره شده بودم

 Giving all that I had, to take them away 

 حاضر بودم همه چیزم را بدهم تا آنها را از خود دور کنم

Giving all that I had, to make them pay 
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 حاضر بودم همه چیزم را بدهم تا آنها را مجبور کنم تقاص پس دهند. 

 The last time I cried, I could see the people 

Long ago in the rain 

 م مردم اسیر را ببینم، که مدتها زیر باران ایستاده بودندتوانستمیباری که گریه کردم، آخرین 

Waiting as the soldiers put them all on a train 

 128که سربازها آنها را در قطار سوار کنند تا به قربانگاه بفرستند

And the hands on the bars, the eyes full of tears 

 روی نرده ها گذاشته بودند، با چشمانی گریان و دستهایشان را

And the word is the same, for a thousand years 

 و هزاران سال چنین بوده است

Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me 

 آه خدای من، خدای من، مگر من را فراموش کرده ای؟ 

Eli Eli Lama, oh Lord, you have forsaken me)) 

 129آه خدای من، خدای من، مگر من را فراموش کرده ای؟

                                                 **** 

 پرسید: دکتر جان راستی چطور شد که به این خراب شده آمدی؟ جاماسب

                                                           
 منظور قطار آشویتس است که یهودی ها را با آن بسوی مرگ می فرستادند. 128

 
 یکی از جمالت آخر عیسی مسیح بر صلیب  129
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 ؟داستانش طوالنی است، اما خودت برای چه آمده ایگفتم: 

نمایندگی یک شرکت خارجی را بگیرم، مسئوالن گفتند برای  مخواستمی راستش :جاماسب

 من هم باالجبار به اینجا آمدم.در سوریه خدمت کنی و ماه  چندگرفتن نمایندگی باید 

 ی.ه ام که بصورت داوطلبانه به اینجا نیامدزدمیگفتم: با عقایدی که تو داری، باید حدس 

 آمدی؟ شما برای چه حااللبخندی زد، سری تکان داد و گفت: خب،  جاماسب

 گفتم: داستان من طوالنیست

 جاماسب: سراپا گوشم

افتاده، وقتیکه باالترین طبقه خانه پدریم نوری از آسمان به دیدم که خواب در گفتم: یک شب 

د، بر او میتاب نور زیادی از بالکنه ای نشسته و گوشدر را دیدم که  «منتظری آیت اهلل»، وارد شدم 

و سه  «اَو اب باش، اَو اب» گفت: از آسمان صدایی ، اما آن را نیافتم، ناگهان نور رفتمبسمت منبع 

از  ، . . . .،بار این جمله را تکرار کرد، به سمت آقای منتظری برگشتم و دستش را بوسیدم و بعد

را باز  قرآن ،نماز صبحم را خواندم و طبق عادت خواب بیدار شدم، نزدیک صبح بود، برخاستم و

را در صفحه ای که باز کرده بودم، دیدم، متعجب شدم و تعجبم وقتی « او اب» کردم و کلمه 

بیشتر شد که در دو روز بعد هم این موضوع تکرار شد، در واقع، سه روز پشت سر هم، کلمه او اب 

 م، در صفحه ای متفاوت بود.دیدمیپیش رویم باز شد و هر بار هم که آنرا  قرآندر 

کال شش بار در « بسیار توبه کننده» به معنیدیدم واژه او اب، کشف اآلیات مراجعه کردم و به 

سه تایش در دو  و قرار گرفته قرآنو این شش بار، در چهار قسمت مختلف  است آمده قرآن

 و سه تایش در صفحات دور از هم. استصفحه پشت سر هم 

 700 قرآنازهم دور بودند. با خودم گفتم، ، صفحاتی بود که مکرده بودباز منسه صفحه ای که 

صفحه دارد و شانس اینکه صفحه ای باز شود که در آن کلمه او اب نوشته شده باشد، پنج به 
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هفتصد است، یعنی یک به صد و چهل، و شانس اینکه این موضوع سه بار پشت هم اتفاق بیفتد، 

 یک به دو میلیون و هفتصد هزار می باشد.

م که این یک نشانه برای من است تا زندگیم را تغییر بدهم و به زندگی معنوی با خودم فکر کرد

بی بی سی را در مورد مستند  ،متماشای تلویزیون بودمشغول  وقتیکه ،برگردم. مدتی بعد هم

به یاد دوران نوجوانیم و عشق وافرم به  دی باغبانی و حاج اسماعیل حیدری دیدم وشهادت ها

 .به اینجا آمدمو بعد هم  مافتادشهادت 

پس فکر میکنی که تقدیرت چنین بود و خدا خواسته که تو به  :لبخندی زد و گفت جاماسب

 اینجا بیایی؟

 گفتم: بله

ولی امکانپذیر اتفاق افتاده باشد، نادر  ،اگر این مطلب با همین دقتی که تعریف کردی جاماسب:

. پس شودمید و چند بار پشت سر هم برنده همانطور که فردی به قمارخانه میرو است، دقیقا

 ،دیده ای. به نظرم خوابتمنتظری را در  یصفر نیست. اما نکته مهمتر این است که آقا احتمالش

، چه دیدیدر خواب او را  کهوقتی .خیلی جالب استغرق در نور،  و آنهم خوابدیدن ایشان در 

 ؟حالی داشت

 گوشه ای نشسته بود. گفتم: صورت مهربانی داشت و با آرامش در

، قائم مقامی رهبری را از دست 67: منتظری بخاطر اعتراض به کشتار زندانیان در سال جاماسب

 هستی. حتداد، تصور من این است که تو هم در عمق وجودت از آن کشتار نارا

 ه.دادمیاین موضوع همیشه آزارم  گفتم: راستش را بخواهی آره،

 شدگان می شناختی؟: کسی را از کشته جاماسب

 گفتم: بله
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 : دوستت بود؟جاماسب

 ، در تیم والیبال مدرسه بود.رفتیممیگفتم: نه، فقط باهم به یک دبیرستان 

 : پس هم محله ای بودید.جاماسب

گفتم: نه. مدرسه ما، بهترین مدرسه شیراز بود که تعدادی سهمیه برای بچه های با استعداد 

بود که بعد از قبول شدن عشایر عشایر و روستایی داشت، آن پسر هم یکی از بچه های مستعد 

 در امتحان ورودی، به مدرسه ما آمده بود. 

 : چطور شد که اعدامش کردند؟جاماسب

انه رای ندادن مسعود رجوی به قانون اساسی، با کاندیداتوری او برای ریاست گفتم: وقتیکه به به

، مجاهدین کردشروع به دستگیری و اعدام اعضای آن سازمان  سیستم و نشدجمهوری موافقت 

 اعالم جنگ مسلحانه کردند.

 : بله اطالع دارم، هوادارهای پر و پا قرصی هم داشت.جاماسب

ند. به شدمی، اغلب این فراد به نحوی شستشوی مغزی داده دانممین گفتم: البته تا آنجایی که م

ند و برای تشویقشان، به کشیدمیاین ترتیب که نوجوانهای ساده دل دبیرستانی را به سمت خود 

و  شدمیه در فالن خیابان ی، مثال یکی مسئول پخش اعالمدادندمیآنها مسئولیت های کاذب 

 دیگر، رئیس پخش اعالمیه در خیابان کناری بود. یفرد

 عضو این گروه بود و بعد از دستگیری، خیلی زود محاکمه و اعدام شد. ،هم این هم مدرسه ای ما

 : خودت به شخصه، چه خاطره ای از آن کشتار داری؟ جاماسب

ید ، یک شب در شیف من، در بیمارستان شهر آن زمان من دانشجوی پزشکی بودمگفتم: د

یکی از بیماران را که بعلت کهولت سن و ذات الریه فوت شده بود،  ،بهشتی شیراز، پرستار بخش

قبل از اینکه من گزارش نهایی را بنویسم، به سردخانه انتقال داده بود. بنابراین برای تکمیل 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

163 
 

گزارش، راهی سردخانه شدم و از مسئول شیفت شب سردخانه، خواستم درب سردخانه را باز 

. باهم وارد سالن اصلی شدیم. آنجا چند جسد روی تختها قرار داشت، اما نتوانستم بیمارم را کند

درمیان آنها بیابم. مسئول سردخانه که اصرار من را می دید، اشاره ای به اتاق انتهای سالن کرد 

 و گفت: می توانی نگاهی هم به آنجا بیندازی.

یم وارد شویم، چیزی از پشت درب، مانع باز شدن ستخوامیباهم به سمت آن اتاق رفتیم. وقتیکه 

وارد  فشار دادیم تا الی آن کمی باز شد و سپس. با کمک مسئول سردخانه، درب را شدمیآن 

آنموقع بود که توانستم تازه کناری گذاشتیم و جسد را با هم  افتاده بود، بجسدی پشت درشدیم. 

یا حتی سه تایی و جسد در آن اتاق بود که آنها را دوتایی  آنقدر نگاه کاملی به اطراف بیاندازم،

از روی جسد مجاور سر خورده و دقیقا پشت درب روی هم خوابانده بودند و جسد پشت درب، 

 قرار گرفته بود.

 : باالخره میان اینهمه جسد، بیمارت را پیدا کردی؟جاماسب

 گفتم: بله، زیاد سخت نبود

 : چطور؟ جاماسب

ها جسد مسن آنجا بود، بقیه همه زیر سی سال سن داشتند و دور گردنشان، جای گفتم: چون تن

 .شدمیطناب دار دیده 

 : یعنی همه را دار زده بودند؟جاماسب

 گفتم: بله.

 : فکر میکنی چند تا بودند؟جاماسب

 ند.شدمیگفتم: چیزی که من آن شب دیدم، حداقل هشتاد، نود نفری، 
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برایم لیوانی آب آورد. چند دقیقه گذشت.  جاماسب را منقلب کرد،ی آن صحنه ها، حالم یادآور

حال و هوای من را عوض کند، گفت: دوست داری راجع به جنگهای  خواستمیکه  جاماسب

 مذهبی بحثمان را ادامه بدهیم؟

 گفتم: بله، بد نیست.

 شاخه های: همینطور که در طول تاریخ بین شیعه و سنی اختالف وجود داشته، بین جاماسب

در قرن چهارم میالدی، شورایی تشکیل شد و اعضای شورا،  مختلف مسیحیت نیز اختالفاتی بوده.

تثلیث را بعنوان شرط اصلی مسیحیت قبول کردند. بدینصورت که هرکسی به صلیب کشیده 

 ایمان نداشت، کافر اعالم می گردید. و یا به خدای سه گانه کردمیول نشدن مسیح را قب

در قرن هفتم میالدی و آشنایی مسیحیان با فرهنگ اسالم، بعضی  آنانگسترش نفوذ مسلمبعد از 

، مخالف تصویرنگاری و مجسمه سازی از انسانها شدند و شروع آناناز مسیحیان به تقلید از مسلم

سال  150و عکس های مسیح و قدیسان کردند و این افراد، حدود  به ازبین بردن همه مجسمه ها

. رتودوکس شرق و کاتولیک غرب افزوددست داشتند و این به اختالف بین کلیسای اقدرت را در

، 130میالدی، ارتودوکسها را کافر نامید 1054اختالفات آنچنان باال گرفت که پاپ کاتولیک در سال 

 شدید، ولی مساله آنچنان میانجامید های کوچکی و گاه به درگیری شدمیاختالفات کم و زیاد 

قرن  ، امااتفاق نیافتادبین مسیحیان ارتودوکس و کاتولیک ها  جنگ شدیدیو در واقع  نبود

لستان، هنری هشتم، پادشاه انگشانزدهم شروع جنگهای خونین بود و زمینه ساز آن وقتی بود که 

پسری داشته باشد، تصمیم گرفت همسر اولش را که دختری برای وارث  خواستمیبرای اینکه 

طالق دهد، ولی واتیکان مخالف طالق بود. هنری هشتم برای اینکه بتواند حکم  او زاییده بود،

ام مذهبی در طالق را جاری کند، کلیسای انگلستان را از واتیکان جدا کرد و گفت: باالترین مق

و الزم نیست که واتیکان، مقام  کندمیکه بخواهد تفویض آن را به هر انگلستان پادشاه است و

                                                           
 130 مخالفان تصویر گری و مجسمه سازی، حدود 150 سال قدرت را در کلیسای ارتودوکس شرقی در دست داشتند و اکنون هم در کلیسای 

 ارتودوکس بجز تصاویر مسطح مسیح و قدیسان، چیزی وجود ندارد و کلیسای ارتودوکس مخالف مجسمه سازی است.
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پادشاه دستور داد که هرکس این موضوع  کلیسای انگلستان را تعیین کند و سپسبی های مذه

 را نپذیرد، خائن محسوب شده و اعدام گردد.

کاتولیکی خود دست  عقایدکه حاضر نبودند از  131«سِر توماس مور»در این میان، کسانی مثل 

 قطع کنند. بردارند، شروع به مخالفت کردند، شاه نیز دستور داد که گردن آنها را 

بعد از آن، هنری هشتم از کلیسایی که خودش روسا و عوامل آن را نصب کرده بود، اجازه یافت 

او هم نتوانست همسر دوم اما همسر اولش را که یک اسپانیایی بود، رها کند و زن دیگری بگیرد، 

مسر اول و طالق بیاورد، بنابراین برای تکرار نشدن مشکالتی که در رابطه با هفرزند پسری برایش 

او داشت و همچنین نکوهیده بودن طالق در دین مسیحیت، هنری هشتم مجبور شد به زن دوم 

اتهام زنای با محارم بزند و دستور قطع گردن او و برادرش را بدهد. نهایتا  132«آنه بولین»خود 

 .هنری هشتم توانست در ازدواج های بعدی پسردار شود

توقف حکومت مطلقه پاپ بر کلیسای و د، شروع پروتستانیزم قوانینی که هنری هشتم وضع کر

مسیحی شناخته شد. اگرچه از نزدیک به یکصد سال قبل از آن، این تفکر در اروپا بوجود آمده 

 بود.

مادی گرا شده  آنقدرگسترش پروتستانیزم به این دلیل بود که در آن زمان، روحانیت کاتولیک 

بود که همه مردم مجبور بودند حداقل ده درصد از درآمد سالیانه شان را به دالیل مختلف به 

 ند.کردمیکلیسا بپردازند و این، به غیر از مالیاتی بود که به دولت پرداخت 

اشتیاق کلیسای کاتولیک برای ثروت، کار را به جایی رساند که شروع به فروختن توبه نامه کرد 

کسانی ، به بهشت برود. در این میان هم با خرید توبه نامه تواندمیو گفتند هرکس با هر جرمی 

                                                           
131 Sir Thomas More .به دلیل مخالفت با هنری هشتم در سال 1535 میالدی گردن زده شد  

132  (Anne Boleyn  )_ سال بر انگستان حکومت کرد و موجب  45ازدواج آنه بولین و هنری هشتم، الیزابت اول بود که حاصل

 پیشرفت آن کشور گشت.
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رده ند گناه یک مُشدمیدر واقع افراد فقیری بودند که حاضر  پیدا شدند که 133به نام گناه خور

 گیرند و در ازایش مبلغ ناچیزی دریافت کنند. ثروتمند را به گردن 

نی، در اسالم هم چیزی شبیه این وجود دارد و با مردن یک مسلمان داالبته همانطور که می

و روزه او، مبلغی را دریافت ثروتمند، شخص دیگری میتواند با قبول مسئولیت بجا آوردن نماز 

با فروش توبه نامه مخالفت کرد  134«مارتین لوتر»کند، اما در این میان یک کشیش آلمانی به نام 

آنچه موجب گسترش نظریات او شد، این بود که در آن اما  ،و جنبش پروتستانیزم را براه انداخت

زمان، تقریبا تمام پاپها ایتالیایی بودند و دوکها، لرد نشینها و پادشاهی های ژرمن تبار شمال 

ها در جنوب و فرانسویان در غرب اروپا شرقی و شرق اروپا )آلمانی(، که مخالف برتری ایتالیایی

 بودند، شروع به پیروی از مکتب لوتر کرده و پیرو مکتب پروتستانیزم شدند. 

قرار داشت که تقریبا بر تمام اروپای  135در برابر لوتر، واتیکان و قدرت امپراطوری روم مقدساما 

نگ بین پروتستانها و بود که ج؛ و به همین خاطر کردمیشمال ایتالیا حکمفرمایی  غربی و

 کاتولیکها شروع شد.

در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی، دو جنگ بزرگ روی داد، که هر کدام چندین سال طول 

کشید و تعداد زیادی از مردم اروپا، یا بطور مستقیم در جنگ کشته شدند و یا بخاطر قحطی های 

 ناشی از جنگ، جانشان را ازدست دادند.

بود که در فرانسه  1572در سال  136بارتلِمیسنروز معروف کشتار هبی، نقطه اوج جنگهای مذ

 روی داد و در آن هیجده هزار پروتستان کشته شدند.

                                                           
133 Sin Eater 

134)1546-1483( Luther Martin   گانه نوشت،  95کشیش و راهب آلمانی که دکترای الهیات داشت و در کتابی که بعنوان تزهای

 ا محکوم کرد.سواستفاده های کلیسای کاتولیک ر
135 Holy Roman Empire (800-1806) 
136 Saint-Bartholomew’s  Day Massacre 
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بعد از نزدیک به هفتاد سال جنگ در اروپا و صدمات زیاد به مردم و دولتها، اگرچه جنگ مذهبی 

هم، ریشه در  آمریکافروکش کرد، ولی جنگ عقیدتی همچنان ادامه داشت و حتی جنگ داخلی 

اختالفات پروتستانها و کاتولیکها داشت، چرا که بیشتر شمالی ها، پروتستان و بیشتر جنوبی ها، 

 کاتولیک بودند.

 ؟کردمیپاپ خودش حکم فرمایی  ،گفتم: منظورت این است که در آن زمان

، ولی تقریبا در کردمیکه مستقیما بر آن حکومت 137: پاپ خودش یک کشور داشتجاماسب

، کردمیتمام دوران هزار ساله ای که امپراطوری روم مقدس، بر غرب و جنوب اروپا حکمفرمایی 

 .و از او حکم پادشاهی می گرفتند ندنمودمین باید رضایت پاپ را جلب پادشاها

نیا مانند اسپا ،این جلب رضایت پاپ، محدود به امپراطوری روم مقدس نبود، بلکه کشورهای دورتر

که باید  اسالمیمانند پادشاهان کشورهای دقیقا باید تاییدیه پاپ را می داشتند،  و انگلستان نیز

 .ندگرفتمیاز خلیفه حکم 

 دهی؟ممکن است بیشتر توضیح گفتم: 

از سمرقند و بخارا در شرق امپراطوری اسالمی، تا شمال افریقا و مراکش در منتهای  جاماسب: بله،

غربی امپراطوری اسالمی، همه می بایست حکم پادشاهی خود را از خلیفه می گرفتند و سالیانه 

قیام کرد،  138«یعقوب لیث صفار»مبالغی بعنوان باج به خلیفه می پرداختند. در این میان وقتیکه 

مورد حمایت را از زیر یوق اعراب خارج کند، چون حکم پادشاهی از خلیفه را نداشت،  تا ایران

 عوام قرار نگرفت و کارش، ناموفق ماند. 

 گفتم: چطور؟

                                                           
137 Popal State 

 میالدی 879-840 138
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کال در صد سال اولی که اسالم به ایران آمده بود، هرچه حاکمان محلی تالش کردند، جاماسب: 

جنگند، شکست خوردند، چون مردم دین اسالم را با استفاده از نام ساسانیان، علیه سلطه اعراب ب

ند که به پیامبر اسالم نزدیک هستند، چراکه دیدمیپذیرفته بودند و اعراب را بعنوان کسانی 

گفته بود که باید از اولی االمر )حاکمان( پیروی کنند وگرنه به دوزخ خواهند  آنانپیامبر اسالم به 

 رفت. 

 روی گردانیدند و بسمت اسالم رفتند؟ آنانود که مردم از گفتم: راستی مشکل ساسانیان چه ب

یکی اینکه ساسانیان بدلیل جنگهای مکرر با رومیان ضعیف  ند؛اساسی داشت مشکل: دو جاماسب

شده بودند و توان مقاومت در برابر لشکر متحد و با ایمان عرب را که به عشق شهادت و رفتن به 

 بهشت می جنگیدند، نداشتند.

طی پنج اختالفات داخلی به حدی در حکومت ساسانی زیاد شد که سیزده پادشاه در  کهدیگر این

در نهایت کار بجایی رسید که پسر بچه ای سلطنت نشستند و تخت  سال، یکدیگر را کشتند و بر

نکته جالب این بود که در میان این حاکمان دو پادشاه زن نیز وجود داشت  139پادشاه ایران شد.

، آمدمیحساب  و انتخاب پادشاه زن از طرف ایرانیان، در ذهن اعراب نشانه ضعف حکومت ایران به

 ، زن مرتبه ای بسیار حقیر داشت. آنانچرا که در نظر 

ند و هیچ طبقه ای حق رفتن به طبقه شدمیتقسیم در زمان ساسانیان، مردم به پنج طبقه  بعالوه

دیگر را نداشت و عمالً راه پیشرفت مردم بسته بود، ولی در آموزه های اسالم، چیزی بنام طبقات 

: با ارزش ترین شما کسی است که تقوا و گفتمیچنین  قرآناجتماعی وجود نداشت، بلکه آیه 

 ایمان بیشتری داشته باشد.

 باشد. 140ودن جامعه، محدود به دین زرتشتیطبقاتی ب کنممیگفتم: فکر ن

                                                           
 یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ایران  139
 دین رسمی دوره ساسانیان  140

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

169 
 

 و اجتماعات بوده و هست ادیان ودر بسیاری از  بله درست میگویی، این طبقاتی بودن: جاماسب

مردم ، مثال در هند، شودمی، هنوز در جامعه اعمال اندکردهدولتها آن را غیر قانونی اعالم اگرچه 

و طبقات فرودست تر، مورد تحقیر و بی احترامی طبقات  اج با غیر از طبقه خود را ندارندحق ازدو

 .گیرندمیباالتر قرار 

این مسئله کم و بیش وجود دارد، اگرچه کشورهای پیشرفته توانسته اند  در نقاط دیگر دنیا هم

از شدت آن بکاهند، ولی هنوز هم می توانیم رد پای آن را ببینیم، مثال مجلس لردها در انگلستان، 

 لس بطور وراثتی از پدر به پسر می رسد.که کرسی مج

و تا زمانی که  شدمی، با مردم کشاورز، مثل برده برخورد 1917در روسیه هم تا انقالب اکتبر

ند، حق جابجایی از زمینی که گفتمی 141«سِرف»ند، کشاورزان، که به آنها دادنمیاربابها اجازه 

اید رضایت ارباب ، باج با فرد مورد عالقهء خودند را نداشتند و حتی برای ازدوکردمین کار روی آ

طنز آلود به این موضوع کرده نگاهی  که 142«مردگان زرخرید»اگر کتاب ند و کردمیرا جلب 

 . شویمیرا بخوانی، متوجه وخامت اوضاع  است

باعث شد که جامعهء طبقاتی کم کم از بین برود،  ،در اروپا، انقالب فرانسه و صنعتی شدن البته

شانس ثروتمند شدن را پیدا  ،طبقه پایین اجتماع سیاری از افرادب، با صنعتی شدنبدینصورت که 

بدینصورت  دشان را به طبقات باالتر رساندند و، خوو ازدواج کردند و بعد از آن بوسیله روابط سببی

ازبین رفت ند، دانستمیکم کم آن اصالتی که در ذهن طبقات باالتر بود و خود را برتر از دیگران 

 به مرور کمرنگ تر شد. بینفی ماخطوط و 

                                                           
141 Serf 

142  (Dead souls( اثر نیکوالی گوگول )کتابی طنز آمیز که در آن یک تاجر، 1842 :) شناسنامه سِرف های مرده را میخرد و

 با آن تجارت می کند.
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 آنانمسلمهمچنین هیچ حقوق اجتماعی نداشتند و  آنان، غیر مسلمو اما در کشور های اسالمی 

عرب  آنانغیرعرب هم، علیرغم وعده های اسالم، حقوق اجتماعی پایینتری نسبت به مسلم

 داشتند. 

 گفتم: چطور؟

ند و برای اینکه غیرعربها نتوانند از لحاظ گفتمی« مَوالی»غیرعرب،  آنانبه مسلم: جاماسب

اصیل عربی خوانده شود و تا  اجتماعی پیشرفت کنند، قانونی گذاشته بودند که نماز باید با لهجه

یا حتی  رد غیر عرب حق ندارد پیشنماز شود وکه یک عرب در جمع حضور داشته باشد، فوقتی

ند دخترانشان را به مردان توانستمیغیرعرب  آنانمسلم ،نکته دیگر اینکهدر صف اول نماز بایستد. 

ند از دختران عرب، زن اختیار کنند. در جنگها هم همیشه توانستمیعرب به زنی بدهند، ولی ن

و  شدمیغیرعرب بعنوان صف شکن استفاده  آناناعراب سواره بودند و غیر عربها پیاده. از مسلم

 .دادندمیا بیشترین کشته را آنه

 غیرعرب، سبب شد که آزاد اندیشان آنانو مسلم آنانهمین قوانین سخت نسبت به غیر مسلم

که نتوانسته بودند، با برگشت به دین اجدادی)زرتشتی(، حمایت مردم را جلب کنند، به  ایرانی

فکر استفاده از خود دین اسالم بیفتند تا بتوانند ایران را از حکومت خلفای عرب، بیرون بکشند، 

: گرفتند و گفتند قرآنبدینصورت که آیاتی را از خود  را براه انداختند،« جنبش شعوبیه» بنابراین

 144قرآنهمچنین با استفاده از آیه 143اعراب کسانی هستند که بیشترین کفر و نفاق را می ورزند.

تر است ارزش ما مردم را از شعب و قبایل مختلف خلق کردیم و کسی نزد خدا با»: گفتمیکه 

 مردم را قانع کردند که قومی ت عرب، دلیل برتری نیست و بعد با کمک مردم،« تر باشد.که با تقوا

ابو مسلم »اعتراضاتی به راه انداختند، اما بوسیله خلفای اموی سرکوب شدند، تا اینکه افرادی مثل 

                                                           
 )االعراب اَشد کفراً و نفاقاً( 97سوره توبه، آیه   143
 13سوره حجرات، آیه   144
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، جنبشی براه 145توانستند با داعیة به حکومت رساندن خاندان پیامبر« ابو سَلَمه»و « خراسانی

گیرد، بیندازند و از نوادگان عباس، عموی پیامبر، خواستند که رهبری معنوی جنبش را بعهده ب

هجری قمری، توانستند حکومت  132تا مردم آنها را حمایت کنند. اینچنین بود که در سال 

 سازند. آنانرا جایگزین  147را سرنگون و خالفت عباسی 146امویان

، «هارون الرشید»ند و کردمیمدارا  آنانخلفای عباسی، با غیرعربها، شیعیان و حتی غیر مسلم

و  کردمیورهای اروپایی، داد و ستد دیگر، مثل چین، هند و کشخلیفه ای بود که با کشورهای 

 148، امام رضا را برای تصدی پست والیتعهدی، به مشهد فراخواند "هارون"فرزند  "مامون"حتی 

بودند، به طمع گرفتن پست و « خاندان بنی هاشم»و البته بالفاصله بعد از آن، بستگان او که از 

 مقام، بسمت ایران روانه شدند.

د و خاندان او را تحت تعقیب که دو سال بعد از شروع والیتعهدی امام رضا، او را مسموم کردنوقتی

دادند، این افراد به مناطق دوردست ایران گریختند، اما بخاطر نسبتشان با پیامبر، مورد قرار 

زیادی از احترام قشر فرودست و ناامید جامعه قرار گرفتند و بعد به واسطه تعلیمات خود، تعداد 

، آنان، در اقلیت بودند. اکثر مسلمآنانمردم را شیعه کردند، ولی هنوز شیعیان نسبت به بقیه مسلم

ند که به کفر نزدیک دانستمیی آنانو به طریقی آنها را مسلم شناختندمی 149«رافضی»شیعیان را 

و این ادامه داشت تا زمانی که مغوالن به ایران  دادندمیرا مورد تحقیر و ستم قرار  آنانشده اند و 

 هجوم آوردند. 

در واقع، مغوالن حکمفرمایانی سکوالر بودند و فقط فرمانبرداری مردم و پرداخت مالیات برایشان 

مهم بود، در نتیجه در دوران مغولها، شیعیان توانستند رشد کنند، اما هنوز بیش از ده تا پانزده 

                                                           
 لرضا بآل محمد  145
 میالدی 750میالدی تا  661از سال   146

 میالدی 1258تا سال  750از سال   147
 میالدی 816سال  148

 عمر و عثمان را قبول نمی کند. یعنی کسی که خالفت ابوبکر، 149
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ند. بنابراین شیعیان، تا قبل از صفویه، تاریخچه ای مانند دادنمیا تشکیل درصد جمعیت ایران ر

 یهودیان داشتند و همیشه مورد ظلم و ستم قرار می گرفتند.

 مغولها جنایات زیادی در ایران انجام دادندولی گفتم: 

اینکه گفته مثال چراکه در آن غلو وجود دارد، باور نکن،  ،گویدمیهرچه را که تاریخ جاماسب: 

ند، غلط است، چراکه امروزه ثابت نیشابور، یک میلیون نفر توسط مغولها کشته شد در شودمی

مغولها  بعالوههزار نفر داشته باشد،  150جمعیتی بیش از ه توانستمیشده نیشابور در آن زمان ن

ها کسانی را در واقع آن زنده نگاه میداشتند و، روحانیون و زنها و بچه ها را تمام صنعتگران

کاری برای انجام دادن نداشتند و قطعا معلوم بود که آنها سربازان مزدور  ،شهردر که  کشتندمی

رعیت حساب ند که کردمیروستاها زندگی ن زمان بیش از نود درصد مردم در ، بعالوه در آهستند

هزار  150، مثال از جمعیت ندخواستمی مغوالن ند و مشکلی با مغوالن نداشتند، حال اگرشدمی

!؟، شهر بدون ندگرفتمیهزار نفر را بکشند، آنوقت مالیات را از چه کسی  100نفری نیشابور، 

ممکن است، در شهری به اندازه مغوالن کسانی که تعداد ، حداکثر آمدمیسکنه به چه کارشان 

 هزار نفر است.  10تا  5نیشابور کشته باشند، 

ول به ایران واقعا تاسف انگیز است و بنظرم اگر سلطان محمد خوارزمشاه گفتم: داستان حمله مغ

صدمه بزنند.  ند به ایران توانستمیزودتر حکومت را به جالل الدین داده بود، شاید مغوالن ن

، برادر "ایرخانغ"جاماسب: در مورد حمله مغول بهتر است بدانی که علت آن کشتاری بود که 

 500ایر خان غرا به یغما برد،  آنانزن سلطان محمد خوارزمشاه از تجار مغول کرد و اموال 

بازرگان مغول را کُشت و تمام اموالشان را مصادره کرد، اما با وجود این گستاخی، چنگیز سه نفر 

رخان کشته شدند ایغنیز بوسیله نیروهای  آنانرا فرستاد تا موضوع را بهتر بررسی کنند، دو نفر از 

و یکی زنده ماند تا خبر را به چنگیز برساند و بعد از آن بود که چنگیز تصمیم گرفت به ایران 

 حمله کند.
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که بتواند با امپراطوری خوارزمشاه بجنگد، ولی وقتیکه رگ غیرتش  کردمیچنگیز تصور ندر واقع 

خلفای عباسی اضافه کنم که باید به جوش آمد، تصمیم به این کار گرفت، اما جنبید و خونش 

چراکه از قبل نمایندگانی هم در تحریک چنگیز برای جنگ با خوارزمشاهیان بی تقصیر نبوده اند، 

 ند.کردمینزد چنگیز فرستاده بودند و او را تحریک به این کار 

اما در مورد جالل الدین باید بگویم که به این خاطر سلطان محمد خوارزمشاه حکومت را به او 

همسر محمد خوارزمشاه اصیلزاده بود و با  "ترکان خاتون" نداد، چون مادرش یک کنیز بود و 

، اما در نهایت، سلطان محمد مجبور شد، حکومت را به او واگذارد ، چون کردمیاین کار مخالفت 

نتخاب دیگری نداشت، بعالوه همین جالل الدین خوارزم شاه با وجود شجاع بودنش در جنگ با ا

شروع به قتل عام هندیان  ریق رود به هند فرار کند و در آنجامغوالن، مجبور شد با اسبش از ط

را  مردم آنجابه ایران آمد و به ارمنستان رفت و و بعد از هند  را به تاراج برد آنانکرد و اموال 

 بخاطر مذهبشان، مورد قتل عام قرار داد، پس همانطور که میبینی بهتر از مغوالن نبوده است. 

 گفتم: بعد از مغوالن اوضاع چگونه بود؟

ایران ملوک  ،آنها هم از نسل مغولها بودند که ،بعد از فروپاشی حکومت مغوالن و تیموریان

. در این میان شاه اسماعیل کردمیروایی ، فرمانآنالطوایفی شد و هر حکمرانی بر قسمتی از 

، آنانبه کمک  صفوی توانست با عَلَم کردن مذهب تشی ع، نیروهای وفادار زیادی برای خود بیابد و

سنی را مجبور  آنانمسلم ،در آنجا به زور شمشیر و قتل بیست هزار نفر تبریز را تصرف کند و

بعد از  اقدام به تصرف شهرهای دیگر نمود و کرد که شیعه شوند. بعد از مدتی، شاه اسماعیل

افتاد و کارشان این بود میبراه « تبر ایی»و « توال یی»تصرف هر شهری، هیئت هایی بنام هیئت 

ناسزا غیر شیعه،  آنانبه ابوبکر، عمر و عثمان، سه خلیفه اول مسلم شدمینحاضر  که، هرکس

 د. ، شیعه شدنمال خود، بنابراین مردم از ترس جان و کشتندمیبگوید را 

خطه  خواستمی، دانستمیکه خودش را نماینده خدا و شکست ناپذیر شاه اسماعیل صفوی 

خشم امپراطوری عثمانی را برانگیخت و موجب  آنانایران را از سنی ها پاک کند و با کشتار 
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ناپذیری خود جنگ شد، ولی با شکستی که در جنگ چالدران از عثمانی ها خورد، افسانه شکست 

 سالگی بخاطر شرب خمر جان داد. 35را به فراموشی سپرد و دائم الخمر شد و در 

 بدبین بوده اند؟سنی ها شیعیان نسبت به گفتم: چرا همیشه 

، علی را تا جایگاه چنین بوده اند، چون شیعیان شیعه هانسبت به نیز  سنی ها : البتهجاماسب

تمام توانایی های  ،د که همهء اماماننو اعتقاد دار دانندمیپیامبر  او را باالتر ازخدایی باال برده و 

، شوندمی، مشرک حساب آناناز دید بقیه مسلم بنابراین شیعیان خداوند بجز خلقت را دارند،

کنترل دنیا را بدست امامان سپرده خداوند خلقت را انجام داده و بعد  چراکه شیعیان اعتقاد دارند،

 است.

، بخاطر این است که او کنندمیگفتم: اگر بعضی از فرقه های شیعه، در مورد علی زیاده روی 

 شخص فوق العاده ای بوده.

قت ال »جاماسب: چرا او را فوق العاده میدانی؟ مگر نه اینست که اغلب تاریخ نویسان بیطرف او را 

می نامند. چرا که علی، در چهار و نیم سال حکومتش، بسیاری از یاران پیامبر و مومن  150«العرب

را بقتل رساند. علی، حتی عایشه زن پیامبر را اسیر کرد و تحت الحفظ به مدینه  آنانترین مسلم

  .کردمیفرستاد. اما مهمتر از همه اینها، این است که علی، حتی انسانهای بی سالح را هم قتل عام 

 گفتم: چطور؟

: بعد از قبول حکمیت توسط علی، که هشت ماه بعد از جنگ صفین اتفاق افتاد، عده ای جاماسب

با این حکم مخالفت کردند و تجمعی مسالمت آمیز و بدون اسلحه تشکیل دادند. علی نام آنها را 

شده بودند، خوارج گذاشت و این مخالفان سیاسی را که فقط برای حرف زدن و ابراز عقیده جمع 

 قتل عام کرد. 

                                                           
 قتل عام کننده عربها  150
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 که آنها یک نفر را کشته بودند. گویدمیگفتم: تاریخ 

و برای تراژیک تر  اندکرده: آن یک نفر را هم، تاریخ نویسان برای توجیه کار علی درست جاماسب

شدن آن گفته اند که خوارج، زن بارداری را شکم دریده اند و فرزند پسری را که در شکم داشته، 

دانی که برای تراژیک تر شدن داستان، چه چیزهایی باید به آن اضافه میند؛ دکتر جان کشته ا

در  نکته ای تراژیک است، چراکه کرد، کشتن زن باردار و قتل فرزند پسری که در شکمش بوده،

 آن زمان برای اعراب، ارزش پسر، از صد دختر بیشتر بوده.

 گفتم: پس جریان چه بوده؟

 مثالی برایت بزنم.: اجازه بده جاماسب

ها و زولوها در آفریقای جنوبی، تعداد های بین بریتانیاییحدود صد سال قبل، در یکی از جنگ

زولوی مسلح به نیزه قرار  6000بریتانیایی مسلح به تفنگ، مسلسل و توپ، در مقابل  170

 یدند.گرفتند. همه بریتانیایی ها کشته شدند و چهار هزار نفر از زولوها هم بقتل رس

حال حساب کن اگر خوارجی که برای مذاکره آمده بودند، مسلح بودند باتوجه به اینکه در آن  

زمان تفنگ و مسلسل وجود نداشته و همه سالح هایی مساوی داشته اند، برای کشته شدن چهار 

ته ه علی هم کشهزار نفر از خوارج که با ایمان می جنگیدند، حداقل باید چهار هزار نفر از سپا

که از سپاه علی فقط چهار نفر کشته شدند، بنابراین خوارج مسلح نبوده اند و ند. در صورتیشدمی

فاع هم این چهار نفر هم بوسیله خوارج کشته نشده اند. در واقع خوارج حتی از خودشان د

 ، باید تعداد بسیار بیشتری از سپاه علیندکردمیپرت کدام یک سنگ ، چرا که اگر هراندکردهن

 .شدمیکشته 

 گفتم: آیا قبول داری که خالفت بعد از پیامبر حق علی بوده؟

 : نه به هیچ وجهجاماسب

 گفتم: چطور؟
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در  توانستمیفردی را بعنوان جانشین تعیین نماید، وگرنه  خواستمین: محمد خودش جاماسب

دو ماه آخر بیماریش، بزرگان اسالم را جمع کند و از آنها امضا بگیرد. حتی ساده لوح ترین 

. مثال ناصرالدین شاه قاجار، پسرش را ندگرفتمییخ هم برای خود جانشین در نظر پادشاهان تار

 در پنج سالگی بعنوان ولیعهد، معرفی کرد. چطور محمد با آنهمه درایت نتوانست جانشین خود

 را مشخص کند و رضایت عامه را جلب نماید؟

 ؟شودمیگفتم: پس جریان غدیر خم چه 

: جریان غدیر خم در رابطه با موضوع دیگری است. بعد از حمله علی به نقطه ای در جاماسب

، اما اجازه نمی دهد که شودمییمن، علی یکی از زنان اسیر را به چادر خود برده و با او همبستر 

نیمت ها و برده ها، نصیبی ببرند. آن افراد در غدیر خم، به محمد می رسند و از علی دیگران از غ

قیر شود، با صدای ه یار باوفایش در میان مردم تحخواستمین. محمد بخاطر اینکه کنندمیشکایت 

 من را دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد. که هرکس گویدمیبلند به همه 

جانشین خود را معرفی کند، باید این  خواستمیمحمد  گویندمیدر واقع اگر آنطور که شیعیان 

که تمام مسلمین از نقاط مختلف کشور، آنجا جمع بودند، نه موقع  دادمیکار را در مکه انجام 

 برگشت به مدینه و فقط برای عده ای خاص.

 ؟کندمیچه چیزی اشاره ، به شودمیگفتم: پس آیاتی که در این رابطه گفته 

های است که از صحبت آن، دقیقا مانند کنندمی: روشی که شیعیان از این آیه استفاده جاماسب

 درست کنی و چیزی خالف واقعیت را نشان دهی.با مونتاژ فایل صوتی یک مختلف یک فرد، 

و حرام بودن گوشت  ین دستور در رابطه با خوراکی هادر چند آیه قبل از این آیه، محمد چند

و بعد از آن می گوید اگر مجبور شدید، اشکالی ندارد که این گوشتها  151مردار و خوک می دهد

را بخورید، البته در جایی دیگر هم محمد می گوید که خوردن گوشت انسان در صورت گرسنگی 

                                                           
 سوره مائده 3آیه   151
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ما را کامل امروز، روزی است که دین ش» گوید شدید و نبود غذا، اشکالی ندارد و در نهایت می

 152«.امکرده

جانشینی برای خود مشخص کند، در تمام بیست و سه سال  خواستمیدر واقع اگر محمد 

 .دادمیزندگیش بعنوان پیامبر، این کار را انجام 

به او  و یم که معاویه او را خوب می شناخت که یکدنده و شرور استاما در مورد علی، باید بگو

 و حکومت را به تو میسپارم. روممیکنار  ری،و از من بهتگفت اگر بدانم ت

علی در طی چهار و نیم سال حکومتش، سه جنگ بزرگ براه انداخت و نزدیک به یکصد هزار 

ابوبکر هرگز در زندگی کسی را نیازرد و یار غار محمد بود و او را  لیو ،مسلمان را به کشتن داد

در نمدی پیچید و بر شانه گرفت و از مکه خارج کرد و نیز تمام اموالش را صرف گسترش اسالم 

میبینیم که حال اگر شرایط علی با ابوبکر را مقایسه کنیم،  ،همسن بودبا محمد نمود و تقریبا 

در اغلب تند و غیر عقالیی داشته. حتی امروزه  کوچکتر بوده و اخالقاو از سال  سیحدود علی 

 رهبر مردم میگردد.  ،نقاط دنیا منجمله عربستان، فرد عاقل و مسن

که علی خودش آنها را براه انداخته باشد، حتما او را مجبور  کنممیگفتم: در مورد جنگها، باور ن

 .اندکردهبه این کار 

 این بود که علی فردی لجباز و خودرای بود.: جنگها برای جاماسب

 گفتم: چطور؟

: در شورایی که بعد از مرگ عمر تشکیل شد، حاضرین به علی رای ندادند، زیرا که او را جاماسب

 ند و تصمیم گرفتند بجای او، عثمان را به خالفت برسانند. دانستمیمتکبر و خودخواه 

                                                           
 «الیومِ اَکمَلتُ لکُم دینکَم»سوره مائده  5آیه   152
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، چرا که در زمان شدمینجنگهای او، به اعراب محدود بعالوه در مستبد بودن علی باید بگویم که 

او، وقتیکه در ناحیه ای از اصطخر فارس، عده ای از ایرانیان شورش کردند، علی خونخوارترین 

که زیاد  شودمیرا به آنجا فرستاد تا مردم را قلع و قمع کند و گفته « زیاد ابن ابیه»فرمانده اش، 

زد و زنان و فرزندانشان را به بردگی گرفت و البته میدانی که  هزار مرد را گردن 40بن ابیه، ا

 ، حسین ابن علی را در کربال کُشت.«عبید اهلل ابن زیاد» فرزند همین زیاد، 

رحم نکرد و در زمان محمد، بخاطر پول، «ر معروفیِخَ»خود علی حتی به فرزندان حاتم طایی 

 153به دنبال شتر کشید.دختر حاتم طایی را دست بسته، از عراق تا مکه، 

َربِ  وَ فزتُ »رود که گفت: ید شد. این جمله اش از خاطرم نمیگفتم: ولی علی مظلومانه شه

 "به خدای کعبه که رستگار شدم "« الکعبه

: بله او واقعا رستگار شد، چرا که اگر زنده مانده بود، تا چند ماه بعد، بدست معاویه می جاماسب

که افرادی بی دفاع و بی سالح خشونت علی را با خوارج وقتیکه  ،مردم، چون شدمیافتاد و تحقیر 

بودند، دیدند، دست از حمایت او کشیدند و معاویه توانست شهرها را یکی پس از دیگری به 

تسخیر خود درآورد، چیزی نمانده بود که علی به دست او بیفتد و تحقیر و تمسخر شود، پس 

 بوده و مانع اسارت و تحقیرش شده. شدن علی در آن زمان به سودش کشته

 گفتم: یعنی کشته شدن به سودش بود!؟

آب را در  آنانوقتیکه برای اولین بار در اسالم مسلم گفت: ببین، عربها غیرتمند بودند و حتی

جنگ بدر بر دشمن بستند و آنرا در حوضچه هایی برای خودشان جمع کردند و چاههای بدر را 
                                                           

حاتم طائی، فردی مسیحی و با سخاوت بود. بعد از فوت او پسرش مسئول قبیله شد. یک روز پسرش می بیند که علی بیش   153

خت جزیه نداشته اند را، اسیر کرده و با طناب بسوی بازار بردگان می برد. )ُعدی، پسر حاتم طایی( مسیحی که توان پردا 1000از 

آن بردگان را از علی می خرد و آزاد می کند، اما فقط توان پرداخت نصف مبلغ را داشته و قول می دهد که بقیه پول را سال بعد 

خود وفا کند. علی به دنبال طلبش می رود و وقتی که عدی را نمی یابد،  به علی بدهد، ولی پول کافی بدست نمی آورد تا به قول

کیلومتر با پای برهنه طی کرده را،  1000خواهرش را به بند کشیده، نزد محمد میبرد. محمد وقتیکه حال نزار زنی که بیش از 

 می بیند، دستور می دهد که بندها را از او بگشایند.
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 آنانحوضچه های آب مسلمسم خورد که یا از ق  "اسود "به نام  قریش آنانرمیکی از قهپرنمودند، 

آنچنان آن بخورند و او آب نتوانند از  آنانبخورد و یا جسد خونین خود را در آن بیاندازد تا مسلم

را  یشبدن زخم خورده خوشجاعانه جنگید و چندین نفر را کشت تا خود را به حوضچه رساند و 

بل از اسالم در اعراب وجود براین غیرت و شجاعت و مرگ بخاطر عقیده از قبنا ؛در آن انداخت

 داشته است.

 گفتم: آیا قبول نداری که امام علی، دشمنان زیادی داشت؟

کس از او دل خوشی نداشت، دشمنان زیادی داشت. در حقیقت هیچ: بله قبول دارم. علی جاماسب

که علی با  شودمیزیرا خانواده ای نبود که یکی از اعضایش، توسط علی کشته نشده باشد. گفته 

 نفر را کشته.  1400دستان خودش، حداقل 

 گفتم: بهرحال می توان قبول کرد که پیامبر دوست داشته علی جانشین او گردد؟

 : نه به هیچ وجه.جاماسب

 گفتم: چطور؟

: چون مهمترین اتفاق در آن زمان، اقامه نماز جماعت بوده و در شصت روز بیماری اسبجام

عبای فقط یکبار محمد محمد، اغلب ابوبکر بعنوان پیش نماز می ایستاده، در این شصت روز 

پیش نماز بایستد، اما شیعیان این یک مورد  خواهدمیکه خودش  کندمیابوبکر را گرفته و اعالم 

 محمد مخالف پیش نمازی ابوبکر بوده است.  گویندمیو  انددهکررا بزرگ 

ادامه داد: عالوه بر محبوبیت ابوبکر نزد مردم، یکی از علل به خالفت رسیدن او، زیرکی  جاماسب

مهاجرین و انصار اختالف  برای جانشینی محمد، بین ه کرد کهمالحظر بود، چرا که وقتی عمر مَعُ

که افتاده، بالفاصله با ابوبکر بیعت کرد و بقیه را ترغیب نمود که با او بیعت کنند. درست مثل زمانی

جانشینی خامنه ای را می  هاشمی رفسنجانی، در مجلس خبرگان، اعالم کرد که خمینی،

 ن پایان داد.او را رهبر بعدی اعالم کرد و به اختالفات در مجلس خبرگاو  پسندیده
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ه که ابوبکر، فردی ساده است و می دانستمیر هم از این موضوع سود می برده، چون مَالبته عُ

در مدت دو سالی که ابوبکر خلیفه بود، تمام کارها، با به راحتی ذهن او را دستکاری کرد و توان 

 ن خود معرفی کرد. ر را به عنوان جانشیمَو در انتها هم، ابوبکر، عُ شدمیمشاوره عمر انجام 

هرکس فاطمه را بیازارد مرا آزرده، به ابوبکر اشاره  گویدمیگفتم: مگر این حدیث که پیامبر 

 ؟کندمین

: نه، به هیچ وجه، چون در آن زمان که بین ابوبکر و فاطمه مشکلی نبوده، در واقع منظور جاماسب

 محمد از این صحبت، علی است.

 گفتم: چطور؟

کار را به او داشته باشد، اما فاطمه اجازه اینهمسران متعدد  خواستمیعلی  چون: جاماسب

و  رفتمیو علی با ناراحتی از منزل بیرون  شدمیهم بحثشان  . برای همین، مرتب بادادنمی

 خاک بر سر می مالید. به همین دلیل است که به او لقب ابوتراب داده اند، یعنی پدر خاک.

 گویدمی، شودمیو از بحث های مکرر او و علی مطلع  بیندمیوقتیکه محمد ناراحتی فاطمه را 

هرکس فاطمه را بیازارد مرا آزرده و بدین طریق بطور غیر مستقیم به علی می گوید که فکر زن 

، که فاطمه در قید حیات بودم که تحت امر محمد بود، تا زمانیگرفتن را از سر بیرون کند. علی ه

 .شدمیازدواج رسمی دیگری نکرد، ولی گاهی با کنیزان همبستر 

البته این کار علی درمیان فرزندانش نیز رسم شد و اکثریت امامان شیعه به افرادی خوش گذران 

ند. دلیلش هم این است که اگر کردمیتبدیل شدند و از کارهای اداری و حکومتی اجتناب 

سالی که دوازده امام شیعه در قید حیات بودند،  250ر حکومت کنند، باالخره د ندخواستمی

هیچکس بجز  ،ازمیان امامان شیعه برای بدست آوردن حکومت تالش کنند، اماند توانستمی

که تقریبا تمام طوایف دیگر عرب، آوردن حکومت تالشی نکرد، درحالی حسین، برای به چنگ
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حتی اعراب بدوی، توانستند به حکومت دست یابند. مثال قسمتهایی از کشور مراکش توسط بادیه 

 نشینها به پادشاهی تبدیل شد. 

با معاویه سازش  خواستمیدر واقع امامان شیعه اهل تفریح بودند. بطور مثال وقتی امام حسن 

گرد د و مالیات ساالنه دارابصاحب شو کند، شرط کرد که شش میلیون درهم نقره، خزانه کوفه را

او را قبول کرد. چنانکه را که معادل صد هزار سکه طال بود، به او تحویل دهند. معاویه هم شرط 

زن گرفت. او مردی خوش گذران، با  304تا  64، امام حسن هم با این پول، بین گویدمیتاریخ 

 .گشتمیجدیدی هیکلی چاق و صورتی سرخ بود و مرتب به دنبال ازدواج با زنها 

یت ایجاد کار بجایی رسید که امام موسی کاظم، برای اینکه توقعات زن قانونی برایش محدود

، کنیزی میخرید و با او رفتهکارش این بود که به سرای برده فروشان  نکند، هرگز ازدواج نکرد و

 فرزند بدنیا آورد. 38و از این بردگان  شدمیهمبستر 

ده امام شیعه، مادرشان همین برده ها بوده اند. قطعا چون امامان شیعه درواقع هفت نفر از دواز

 آنانتوانایی مالی خوبی داشتند، خوش سیماترین زنان را از بازار برده فروشان می خریدند و از 

 ند.آوردمیفرزند 

 رو به من پرسید: در ضمن میدانی که اختالف فاطمه و ابوبکر بر سر چه بوده؟ جاماسب

 154بله بر سر قلعه فدکگفتم: 

: بله درست است، پس از فوت محمد، فاطمه به ابوبکر می گوید که پدرم این قلعه را به جاماسب

. کندمی. فاطمه شوهر و کنیزش را معرفی خواهدمیمن داده، ابوبکر برای اثبات موضوع دو شاهد 

طبق شرع اسالم، می ابوبکر به فاطمه ارفاق کرد و شهادت شوهر و کنیزش را قبول کرد، اما 

                                                           
جنگ، از یهودیان گرفتند و پیامبر اعالم کرد که چون این قلعه بدون جنگ بدست آمده، جزو انفال محسوب می گردد و  قلعه ای که مسلمانان، بدون  154

رآورد امروز، در اختیار من )پیامبر(،  است. گفته می شود که در زمان حیات محمد اجازه بهره وری از درآمد این قلعه، به فاطمه، داده شده بود. طبق ب

آن قلعه می تواند درآمدی حدود پنجاه هزار دالر در سال داشته باشد. بعد از فوت محمد، ابوبکر با استناد به صحبت محمد که گفته بود:  زمین متعلق به

 نحن اولیا اهلل لم نورث )ما دوستان خود چیزی از خود به ارث نمی گذاریم( فدک را به بیت المال برگرداند.
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تا ابوبکر بتواند مالکیت فدک را به فاطمه بدهد،  شدمیبایست شهادت دو مرد یا چهار زن واقع 

 ولی فاطمه شاهد دیگری نداشت. 

 گفتم: پس اگر همه مردم طرفدار ابوبکر بودند، شیعه از کجا بوجود آمده؟

فت ابوبکر مخالفت کردند. در واقع : کمتر از تعداد انگشتان دست از یاران محمد، با خالجاماسب

، ابوبکر را می آنانمسلمند، ولی اکثریت دانستمیافرادی مثل مقداد و ابوذر، علی را شایسته تر 

فردی خیالپرداز بود و میتوان شخصیت او را از حدیث هایی که نقل  "مقداد"پسندیدند و البته 

ابوذر هم که دیوانه بود و در کوچه و خیابان راه  .فهمید ه و معجزاتی که به علی نسبت داده،کرد

 که مجبور شدند او را به جایی دوردست تبعید کنند. حدیه ، بکشیدمیو فریاد  رفتمی

پسرانی بنام ابوبکر و عمر و  ،البته اختالف بین شیعه و سنی اوایل زیاد نبوده، مثال می بینیم علی

بعداً به مرور اما ، شوندمین در کربال با حسین شهید ابوبکر و عثما از این سه، عثمان داشته که

با حکومت  خواستمیی حکومت مرکزی شدند و هرکس که شیعیان تبدیل به اپوزوسیون برا

 .رفتمیمخالفت کند، به سراغ آنها 

 موقعیتی پیش نیامده تا امامان شیعه حکومت را بدست بگیرند. کنممیگفتم: فکر 

 درایت نداشتند.شیعه ولی امامان : موقعیت پیش آمد، جاماسب

 گفتم: چطور؟

: بنظر تو چرا امام حسین وقتیکه خال قدرت در کوفه بوجود آمد و مردم نیاز به رهبری جاماسب

با زن و بچه براه داشتند، بجای اینکه با چندین اسب سوار چاالک و شمشیرزن بسمت کوفه برود، 

را طوالنی کرد و دیر به کوفه رسید. درحالیکه در همان زمان عبید اهلل سفرش  ،کارافتاد و با این

حکومت را در دست گرفت و با خزانه  دکی نیرو، خودش را به کوفه رساند وابن زیاد با تعداد ان

 کوفه برای خودش نیرو اجیر کرد.
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که آغا محمد خان قاجار که همه او را مورد تمسخر  شویمیاگر تاریخ را خوانده باشی، متوجه 

، از حسین، درایت بیشتری داشته، چون وقتی دید که کریم خان زند در حال فوت دادندمیقرار 

است، قبل از بسته شدن دروازه های شهر، از شیراز خارج شد و در طی هشت روز با استفاده از 

اما امام دهد، تشکیل به گرگان رفت تا حکومت  چند اسب، خودش را به تهران رساند و از آنجا

همبستری با زنانش را ازدست ندهد، برای تصاحب حکومت تالشی نکرد  خواستمیحسین چون 

 و در این مسافرت زنها و بچه هایش را نیز همراه خود برد.

علیه اُمَویان قیام کنند، اول به سراغ امام  ندخواستمیمورد دیگر اینکه، وقتی ابومسلم و ابوسلمه 

من فقط در صورتی حکومت را می پذیرم که شما کامال مطیع من »صادق رفتند، اما او گفت 

از زیر  ندخواستمینان برای خود مختاری را قبول نکرد و ایرانیان که و درخواست ایرانی« باشید

ند، با عباسیان به مذاکره پرداختند و وقتیکه حاکم بعدی برو قیک حاکم بیرون آمده و زیر یو قیو

 ، شمشیر زدند و حکومت بنی امیه را منقرض نمودند.آنانقول خودمختاری را گرفتند، زیر پرچم 

که حکومتی مثل حکومت والیت فقیه ایران تشکیل دهد و  خواستمیدرحقیقت امام صادق 

 مردم فقط فرمانبردار او باشند. 

 ولی شجاعانه جنگید. ،با تاخیر به کربال رسیده باشدگفتم: شاید امام حسین 

 هم زیر سوال است.آن: جاماسب

 گفتم: چطور؟

: وقتیکه حسین نیروهای عبید اهلل ابن زیاد را در مقابل خود دید، از آنها خواست که به جاماسب

ه نزد یزید، پسر او اجازه دهند به مکه برگردد، یا به گرگان برود و با ایرانیان کافر بجنگد و یا اینک

 عمویش )بقول خود حسین( برود. 
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دهد که اجازه  توانستمی، نمی شناخت زیاد که حسین را بعنوان فردی شرورولی عبید اهلل ابن 

از حسین خواست که اجازه دهد او را تحت الحفظ نزد برود و  خواهدمیانه به هرکجا که او آزاد

 ه را نپذیرفت و ترجیح داد که کشته شود. یزید ببرد، اما حسین بخاطر غرورش این مسئل

دیگر اینکه جنگ امام حسین کار فوق العاده ای نبود، در طول تاریخ امثال او زیاد بوده، مثال 

مقاومت اسپارتانهای یونانی در مقابل ارتش ایران، یا مقاومت مردم قلعه آالمو در مقابل مکزیکی 

در مقابل رومیان. همه این افراد تا آخرین نفر در  155ها و یا مقاومت یهودی ها در قلعه ماسادا

 مقابل دشمن جنگیدند و کشته شدند.

 .خواهدمیگفتم: ولی جنگیدن مقابل سی هزار نفر، شجاعت زیادی 

: این اعداد همه افسانه است. اصال در آن زمان امکان تجهیز سی هزار نفر، به این راحتی جاماسب

ملک "ی تا صد سال پیش، وقتیکه بعد از جنگ اول جهانی، ه، برای مثال حتشدمینها فراهم 

علیه فرانسوی ها اعالم جهاد کرد، نتوانست بیش از سه هزار نیرو فراهم  ،، پادشاه سوریه"فیصل

 کند.

شش  گویدمیخوانی را همیشه تقسیم بر صد کن. مثال زمانیکه هرودوت عددهایی که در تاریخ می

نفر بوده، چراکه امروزه مشخص شده  60ده اند، در واقع منظورش هزار نفر در اسب تراوا پنهان ش

ه اند پنهان شوند و یا مثال، در روزهای توانستمینفر  50تا  38کثر بین در چنان اسبی، حدا

انقالب شایع شده بود که در میدان ژاله تهران شش هزار کشته شده اند، درحالیکه بعدا مشخص 

 نفر بوده.  64گردید که تعداد کشته شدگان فقط 

ادامه داد: اما در موردی که پرسیدی شیعه چگونه توانست گسترش یابد، باید بگویم که  جاماسب

موجه علیه حکومت مرکزی بوده اند  مخالفین همیشه بدنبال دستاویزی ،ل در طول تاریخبهرحا

                                                           
155 Siege Of Masada (73 AD( 
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دستاویز مخالفین برای مقابله با حکومتهای  توانستمیک اسالمی، چه کسی بهتر از علی در ممال و

  مرکزی که همه آنها سنی بودند، باشد؟ 

وقتیکه پا  تشیع متحد کرد. زیرا علی در واقع سنی بودن قاطبه حاکمان، مخالفین آنها را زیر علم

، چراکه در بیست و پنج سالی که منتظر نوبت شدفردی موجه  آناندر نظر مسلم به سن گذاشت،

با مردم مظلوم همدردی کند و غیر عربها، که در آن موقع اغلب یا  کردمیخالفتش بود، سعی 

 اسیر بودند و یا به زور مسلمان شده بودند، تحت تفقد علی قرار می گرفتند.

البته همیشه در همه جای دنیا چنین بوده و هست که مدعیان حکومت، وقتیکه دستشان به 

 یت آنها بهره مند گردند. قدرت نمی رسد، به سراغ محرومان می روند تا از حما

بویه بتوانند به قدرت  بهرحال چندصد سال طول کشید تا اولین بار شیعیان در قالب حکومت آل

خلیفه عباسی برهانند، اما حکومت شیعیان دیری  قتوانستند ایران را از زیر یو آناندست یابند و 

بود، حاکمان شیعه، کنار  نپایید و با قدرت گرفتن سلطان محمود غزنوی، که فردی سنی مذهب

 زده شدند و عمال تا حمله مغول ها، شیعیان جرات خودنمایی نیافتند.

استفاده کردند و از سایه بیرون آمدند و بعد از  آنانسکوالر بودن  در زمان مغوالن، شیعیان از

اما  .بود که صفویان توانستند با قدرت شمشیر، ایران را یکپارچه کنندفروپاشی حکومت مغوالن 

ند، ولی به مرور که از کردمیدرتی نداشتند و همه چیز را صوفیان تعیین روحانیت شیعه، اوایل ق

لبنان، آخوند شیعه به ایران آوردند، قدرت روحانیان زیاد شد، بطوریکه یک آخوند در  عدرهء بقا

و سهم امامش را نداده  هرکس که خمسچندین کاروانسرا بود و و مغازه  2000اصفهان دارای 

، اجازه گرفتمیو تا یک پنجم ثروتش را ن کشیدمیاز قبر بیرون ، حتی اگر دفن شده بود، بود

صد نفر را با ه و بیش از کردمیحدود شرعی را خود اجرا که او  شودمیگفته ، 156دادمیدفن ن

تابع کسی میتواند نکته جالب اینست که بدانی در روحانیت شیعه، هرکشته است،  دستهای خود

با هم مخالف باشند و رای های متفاوت بدهند و  توانندمییک مجتهد باشد و حتی مجتهدین 

                                                           
  156 آخوند شفتی
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، شهید خواهند شوندمیکسانیکه در این راه کشته حکم به مرگ یکدیگر بدهند و  توانندمیحتی 

دولت قاجار را مجبور کرد ند، گفتمی، "آخوند مجاهد " یک روحانی که او را بود. بد نیست بدانی

و ثمره آن، شکست ایران و از دست دادن سرزمین های زیادی در دو که با دولت روسیه بجنگد 

 "بود و در همین حال آخوند دیگری در تبریز به نام  "ترکمنچای "و  "گلستان "قطعنامهء 

که توپچی های به سود دولت روسیه، با نیروهای دولت ایران جنگید و دستور داد  "احرفتمی

 ایرانی را در تبریز بکشند و خود به استقبال ارتش روسیه رفت.

شده بود که  بخاطر تفکر خاص مذهب شیعه، ارزش روحانیون شیعه، آنچنان در نزد مردم زیاد

ند و بین خود دانستمی، مردم آب خزینه آن حمام را متبرک رفتمی اگر آخوندی، به حمام

 هکردکه از دست سالخش فرار گاوی به  در مورد دیگر، و یا ینوشیدنداز آن مند و کردمیتقسیم 

سر بر را بعنوان تبرک  اوو حتی تاپاله  دهندمیلقب گاو امام زمان ، هرفتیک امامزاده کنار قبر و 

  مالند.و صورت خود می 

برداشت خود را از اسالم دارند، از جهان مسلمانان در هر نقطه  این نکته را هم اضافه کنم که البته

که بتازگی در قرن بیستم به عنوان  "الیجا محمد  "که  کنندمیمثال سیاهپوستان آمریکا تصور 

 اسالم را آورده است و یا اینکه در بعضی، همان محمدی است که هیک رهبر مذهبی شناخته شد

، مثال تصورشان اندکردهکشورهای مسلمان آفریقا، دستورات اسالم را با رسومات محلی تلفیق از

حالل  اسالمی، مختلف کشورهایدر. براین است که ختنه دختران، جزئی از فرایض دین میباشد

، مثال در کندمیکم و زیاد براساس منطقه خود  گروهیکس و یا هررا هرو حرام های خوراکی ها 

  .دانندمیآن را مکروه وشت اسب و خرگوش حالل و در جایی دیگر جایی گ

 گفتم: نظرت راجع به کارهای داعشیان چیست؟

در اسالم و حتی در دوره خود محمد اتفاق افتاده و  کنندمی: کارهایی که داعشیان جاماسب

و یا به قتل « قرفه»ام نام محمد با آنها مخالفتی نکرده. برای مثال چهار شقه کردن پیرزنی به 

در حال شیر دادن به فرزندنش و یا قتل عام مردان و تجاوز به زنان « اسما بنت مروان»رساندن 
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قطع و یا « خالد ابن ولید»مسلمانی که صدای اذان از خیمه هایشان شنیده نشده بود، توسط 

و یا شکنجه  توسط علیدست و پا و کور کردن کسانی که شترهای محمد را دزدیده بودند، 

 یهودیان توسط یاران محمد برای مشخص کردن محل اختفای طالهایشان. 

بعد از محمد هم، رسم شکنجه ادامه یافت و امام حسن با توسل به سنت جدش، ابن ملجم مرادی 

 را با شکنجه کشت و او را مثله کرد. 

 ه.کردمیمحمد با اسرا خوب برخورد  دانممیگفتم: تا آنجا که 

 توانستمی: خیر، چنین نیست. محمد، تنها اسرایی را نمی کشت که ثروتمند بودند و جاماسب

از خانواده هایشان طلب فدیه کند. اگرچه در میان همین اسرای ثروتمند هم استثنائاتی وجود 

او را بقتل رساند و محمد او را « امیه»دارد، مثال بالل، اذان گوی محمد، به محض دستیابی به 

 د.توبیخ نکر

ولی تعداد مواردی که آنها کشته اند،  ،، هراس انگیز استدهندمیکارهایی که داعشیان انجام 

 کرد، هیچ نیست.  1988نسبت به قتل عامی که جمهوری اسالمی در سال 

در تاریخ شیعه هم موارد زیادی از شکنجه و کشتار اسرا وجود دارد، مثال در دوره صفوی، هر 

ند انداختمیکوچکترین دشمنی با پادشاه دارد، جلوی محافظین شاه  ندزدمیکسی را که حدس 

 157ند و می خوردند.کندمیو محافظان زنده زنده، گوشت بدن او را با دندان 

در دوره صفویه، مردان سنی را به قتل می رساندند و زنهایشان را به کنیزی می بردند، حتی 

 مجاز بود.  آنانکشتن بچه های 

 . ندزدمیند و آتش آوردمید که حتی قبرها را می شکافتند و جسدها را بیرون کار به جایی رسی

                                                           
 مراجعه شود به ناسخ التواریخ.  157
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اراالنوار مجلسی، نوشته شده که اگر خطر جانی برایتان ححتی در تحریر الوسیله خمینی و ب

 توانیدمی، کندمینداشته باشد، هرجا که فرد سنی را یافتید، بکشید، یا در قسمت دیگری ذکر 

 از کشور کافران یا سنی ها دزدی کنید و دوباره به کشور خود برگردید. از مرز رد شوید و

گفتم: نظرت موضوع صحبت را عوض کنم،  خواستمیبرایم سنگین بود، دلم  جاماسبحرفهای 

 راجع به روح و آخرت چیست؟

 آخرت  روح وجود دارد و نه دنیای بعد از مرگ و نه : نه چیزی به نامجاماسب

 چیست؟ کنیممی، بعنوان روح، احساس خودگفتم: پس آن چیزی که ما در 

: همه اینها توضیح فیزیولوژیک دارد، همه خاطرات و تصورات، چیزی بجز فعال شدن جاماسب

 یک سری سلولهای عصبی نیست. 

که در هنگام خواب، روح از بدن جدا شده و به هرجا که  شودمیه گفتمیگفتم: در تعالیم اسال

 آمده دلیل آن است. قرآنو به حقایقی دست می یابد و داستانی هم که در  رودمیبخواهد 

 : کدام داستان؟جاماسب

که می گوید فرعون در خواب دیده که هفت گاو الغر، هفت گاو چاق را  قرآنگفتم: آن داستان 

 یوسف را از زندان آزاد کند.  شودمیخورده اند، فرعون برای تفسیر این خواب مجبور 

از کتاب یهودیان کپی شده و اگر هم فرعون چنین  قرآن: اوال گفتم که تمام داستانهای جاماسب

ه. همانطور که شما هم اگر راجع کردمیبوده که به موضوع فکر خوابی را دیده باشد، بخاطر این 

به موضوعی زیاد فکر کنید، شب خواب آن را می بینید. در واقع فرعون اطالعات قبلی خود را در 

 خواب دیده.

 گفتم: چطور؟
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نگاه کردن به ه با توانستمیه و دیدمی: کسی که قرار بوده فرعون شود، از بچگی آموزش جاماسب

این پیشگویی ، وقوع خشکسالی را پیشبینی کند و  هشدمیانشعابی از رود نیل که از داخل کاخ رد 

، خداوند عمدا این خواب را به فرعون کنندمیتصور  آنانه و برعکس آنچه مسلمچیز عجیبی نبود

 ه استفاده کند.دانستمیاز یوسف که تعبیر خواب بخاطر آن تلقین نکرده تا 

و اگر کسی تصور کند در خواب چیزی به  آوردمیدر واقع، انسان در خواب چیز جدیدی بدست ن

 .کندمیه، اشتباه دانستمیاو الهام شده و یا به اطالعاتی دست یافته که قبال ن

، بنابراین معلوماتی که در زوایای پنهان مغز شودمیدر هنگام خواب، ورود اطالعات به مغز ما، کم 

و براساس اینکه خونرسانی به کدام قسمت مغز بیشتر  کندمیقرار گرفته، شانس خودنمایی پیدا 

باشد و چه اطالعاتی شانس بروز پیدا کند، ذهن انسان آنها را باهم ترکیب کرده و خواب را 

، الزاما شوندمیعواملی که باهم ترکیب  . برای همین است که در یک رویا ممکن استسازدمی

زمانبندی درستی نداشته باشند و یا عجیب و غریب بنظر بیایند. بعالوه اطالعاتی که از طریق 

در رویای دیده شده، تاثیر بگذارد. مثال اگر  تواندمیبدن انسان در هنگام خواب به او می رسد، 

فرد پر باشد، به چشم تابیده شود و یا مثانه  موسیقی در محیط پخش شود، یا نوری از پشت پلکها

 موثر باشد. بیندمیمیتواند برخوابی که 

خواب ببینی که به یک  که درلبخندی زد و ادامه داد: دکتر تابحال نشده  جاماسبدر این لحظه 

 کنی؟حضور مردم از ادرار کردن شرم می توالت عمومی رفته ای و بخاطر

 بله، شدهخندیدم و گفتم: 

اجازه بدهد که  خواهدمی: این همان زمانی است که مثانه ات پر شده و چون مغزت نجاماسب

رختخوابت را خیس کنی، در خواب میبینی که مردم حضور دارند و نمیتوانی جلوی آنها، اسباب 

 ادرار کردنت را بیرون بکشی و مثانه ات را خالی کنی.
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داد: احساساتی که ما نسبت به افراد نشان  ادامه جاماسبچند لحظه ای باهم خندیدیم. سپس 

ایجاد کرد؛ و در واقع  می دهیم نیز بخاطر هورمونهای مغزی است و می توان آن را بصورت کاذب

)پیشانی( صدمه  ب فرونتاللُ، مثال اگر دهندمینقاط مختلف مغز، احساسهای مختلف را بروز 

 رود. ببیند، اعتقادت مذهبی فرد از بین می

، 158شدید مادر به فرزند هم، هورمونی است و بخاطر باال رفتن هورمون اکسی توسین حتی عشق

 . شودمیبخصوص در ماه های آخر بارداری، ایجاد 

و اگر کسی حس  کندمیرا در مورد عشق به جنس مخالف هم، حس بویایی نقشی اساسی ایفا 

 د. بویایی خود را ازدست بدهد، شانس عاشق شدنش، بسیار کم خواهد بو

عشق از راه دور هم به این دلیل است که عکس معشوق، عاشق را بیاد فردی می اندازد که بویش 

 را دوست داشته.

چرا که قبل از کشف داروهای روانپزشکی  کنممیگفتم: در مورد ُلب فرونتال، حرفت را تایید 

)بریدن قسمتی از مغز در ناحیه پیشانی( وجود  159جدید، روشی به نام پیری فرونتال لوبوتومی

و تبدیل به زامبی  دادندمیداشت، که بعد از آن، انسانها تقریبا تمامی احساسات خود را از دست 

ند. اگرچه این تکنیک روش راحتی بود و در بسیاری از مشکالت روانی شدید هم تاثیرگذار شدمی

دان در دهه پنجاه و شصت میالدی، این روش منسوخ بود، اما بعد از پیدا شدن داروهای روانگر

 گردید.

 : راستی چند وقت پیش مطلب خنده داری خواندم که شاید برای شما هم جالب باشد.جاماسب

 گفتم: بفرما

                                                           
158 Oxytocin 
159 Pre Frontal Lobotomy 
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بهتر »درحالیکه لبخندی بر لب داشت، گفت: یکی از جامعه شناسان اروپایی گفته بود،  جاماسب

ین توسط یزید، یک عذرخواهی از شیعه ها بکنند و اختالف است سنی ها، بخاطر کشته شدن حس

 «را تمام کنند.

 داستان فراتر از این حرفهاست. دانندمیخنده ام گرفت. گفتم: چه جالب، ن

: راستش را بخواهی، پیشنهاد بدی هم نبوده، ولی شاید بهتر باشد شیعه ها از سنی ها جاماسب

 عذرخواهی کنند.

 گفتم: چطور؟

  .یکی از مهمترین اختالفات یزید و حسین، بخاطر یک زن بوده که دانی: میجاماسب

 ؟چگونهگفتم: 

و چون طبق شرع اسالم،  آیدمیخوشش « ارینب»: یزید، از زنی شوهردار بنام جاماسب

ه شوهر او را وادار به طالق زنش کند، دختر زیبایی را به کمین شوهر می فرستد. توانستمین

شوهر ارینب را طالق ارینب می گذارد. شوهر ارینب، بدون ذکر دلیل، دخترک شرط ازدواج با 

زنش را طالق می دهد و با دخترک ازدواج می نماید و چون در شرع اسالم قرار ازدواج گذاشتن 

تا بتواند  کندمیحرام است، یزید تا پایان عد ه ارینب صبر  160با زن مطلقه، قبل از پایان عد ه اش

، قبل از اینکه یزید فرصت آن را شودمیج بدهد، اما وقتیکه عده ارینب تمام به او پیشنهاد ازدوا

 آورد.به عقد خود در می ارینب را ،، حسینکندبیابد که رسما از او درخواست ازدواج 

انگیزد و در حسرت آن دختر، برمی ، زید را که فرزند خلیفه اسالم بوداین موضوع موجبات خشم ی

 .گیردمیکینه حسین را به دل 

                                                           
زمانی که زن باید بعد از طالق منتظر بماند تا بتواند به همسری فرد دیگری در بیاید، این زمان معادل سه ماه و ده روز یا   160

 سه بار قاعدگی است.
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 به زنان عالقه داشته. آنقدرکه امام حسین هم، مانند جدش  دانستممیگفتم: جالب است، ن

روایتی، حسین یک کنیز رومی داشت که نقش ستون پنجم ، بعالوه بنابه : البته که داشتهجاماسب

 ه.دادمیانجام  آنانامپراطوری بیزانس را در میان مسلم

 گفتم: یعنی جاسوس بوده؟

 : نه، ولی ارزش کاری که کرده، از جاسوسی بیشتر است.جاماسب

 ه بکند؟توانستمیگفتم: چطور؟ مگر یک کنیز رومی، چه کاری 

: معلوم است از قدرت زنها بی خبر هستی. اجازه بده برایت بگویم . . . آن کنیز رومی، به جاماسب

شروع به جمع  ،علیه یزید تا کندمیو او را تحریک  بردمیلطایف الحیلی دل حسین ابن علی را 

 آوری سپاه نماید.

)استانبول(  161در واقع یزید از چهار سال قبل از واقعه کربال و جنگ با حسین، محاصره قسطنطنیه

را شروع کرده بود و حتی برای فتح آن، قلعه هایی نزدیک قسطنطنیه ساخته بود تا از آن بعنوان 

، کندمیوقتیکه حسین شروع به جمع آوری سپاه  محل ذخیره تدارکات جنگی استفاده نماید، اما

که فتح قسطنطنیه را ناتمام گذاشته و نیروهایش را برای دفع فتنه حسین  گرددمییزید مجبور 

 (، به کربال بفرستد.162)فتنه دوم

و این شهر تا هشتصد سال بعد،  دارندمیدست از محاصره قسطنطنیه بر آنانبدین طریق مسلم

 میالدی، که بوسیله سلطان محمد فاتح، فتح شد، در دست رومیان باقی ماند. 1453یعنی سال 

البته تنها دلیل حسین برای براه انداختن این شورش، کنیز رومیش نبود. شاید بدانی که حدیثی 

د، تا ابد در بهشت با من کنهرکسی که قسطنطنیه را تصرف »: گویدمیاز محمد وجود دارد که 

که اگر یزید قسطنطنیه را به تصرف خود درآورد،  دانستمیحسین «. محشورخواهد بود

                                                           
161 ConstantinoPolis 

 بین علی و بقیه مسلمانان، فتنه دوم جنگ داخلی بین حسین و یزید و جنگهای متعاقب آنفتنه اول جنگ داخلی   162
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اجازه بدهد که این امتیاز نصیب  خواستمینو حسین  رودمیبسیار باال  آنانمحبوبیتش نزد مسلم

 یزید گردد.

 .اندکردهچند بار برای فتح قسطنطیه تالش  آنانگفتم: البته من در جایی خوانده ام که مسلم

یکبار دیگر هم برای فتح قسطنطنیه  آنان: بله. چهل سال بعد از محاصره یزید، مسلمجاماسب

به فتح قلعه  آنقدرتالش کردند، اما نتیجه ای نگرفتند. درواقع بیشترین شانس را یزید داشت، او 

 قلعه دفن کرد.آن ، زیر دیوار را163«انصاریابو ایوب »های قسطنطنیه نزدیک شده بود که جسد 

 نظرت راجع به امام دوازدهم و مهدی چیست؟دامه پیدا کرد که از او پرسیدم: اتا بدانجا بحثهایمان 

را  آنانو مسلمطبق روایت های اسالمی، فردی به نام مهدی، از نسل پیامبر میاید : جاماسب

امام حسن عسکری،  ولی ،دانندمید امام حسن عسکری شیعیان او را فرزن، اما کندمیهدایت 

 فرزندی نداشته است. 

 گفتم: چطور؟

و تنها شاهد آن عمه اش بوده که آنهم در  ارائه نشده تولد او: برای اینکه مدرکی برای جاماسب

گونه صحبت کرده، بعالوه امام حسن عسکری، در یک پادگان زندگی دو ،دو مناسبت مختلف

 فرزندی داشت، قطعا همه میفهمیدند. ه و اگرکردمی

                                                           
ابوایوب انصاری از صحابه پیامبر بود و در محاصره قسطنطنیه، سن زیادی داشت. او برای افزایش شهامت مسلمانان از آنان   163

از طرفی گفته  دفن کنند و مسلمانان چنین می کنند. می خواهد که حتی اگر شده با نقب زدن، جسد او را زیر دیوار قسطنطنیه

، هنگامیکه پیامبر اسالم به مدینه رسید، برای اینکه بین مردم تفاوتی نگذاشته باشد، محل نزول و اطراقش را به اختیار شودمی

فت. ابوایوب از پیامبر شترش گذاشت و گفت هرکجا که شتر بایستد، منزل خواهم کرد. شتر پیامبر جلوی خانه ابوایوب انصاری ر

اسالم و ابوبکر پذیرایی کرد و برای آنان غذا تدارک دید، ولی پیامبر دستور داد که بقیه مسلمانان نیز برای طعام بیایند. غذایی 

داد تا نفر را سیر کرد. ابوایوب انصاری منزلش را در اختیار پیامبر قرار  180که برای چهار نفر تهیه شده بود، با معجزه پیامبر، 

 اولین مسجد اسالم، در آن ساخته شود. مسجدی که امروزه مسجد النبی نامیده می شود.
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رسد، بعد از آن، در سن پنج سالگی به امامت می متولد شده و ایشان که گویدمیگفتم: ولی شیعه 

 د.روبوده و سپس به غیبت کبری می نزدیک به هفتاد سال در غیبت صغری

 به غیبت رفته؟ او: چه کسی گفته که جاماسب

 .در تماس بودهمردم  با اش چهار نائب بوسیلهنائبانش، چراکه در این مدت گفتم: 

: برای اینکه ثابت کنم این داستان نایب امام بودن، همه اش دروغ است اجازه بده مثالی جاماسب

 برایت بزنم.

 بفرمایید :گفتم

« صدام حسین»: به نظر تو آیا االن امکان دارد که یک شیعه عراقی، اسم بچه اش را جاماسب

 بگذارد؟ 

 دانممیگفتم: بعید 

 بوده؟« عثمان»: پس چطور اسم نائب امام زمان جاماسب

ند چنین توانستمیگفتم: عثمان در آن زمان اسم مرسومی بوده و شیعیان و سنی ها، هرکدام 

 اسمی داشته باشند.

: بله این اسم در زمان پیامبر شایع بوده، ولی چطور ممکن است شیعه ای که به ابوبکر جاماسب

شناسد، نام فرزندش را عثمان بگذارد. والیت میرا غاصب  آنانو  گویدمی ناسزاو عمر و عثمان 

و قطعا نایبی که انتخاب  شودمیسال بعد از هجرت، متولد  250، کنیمیامام زمانی که تو ادعا 

سال بعد از فوت عثمان و  200، باید از دوستان و شیعیانش باشد. چگونه ممکن است کندمی

فردی که تمام اجدادش شیعه هستند، نام فرزندش را از او،  شیعیانو تنفر علنی شدن مخالفت 

 عثمان بگذارد؟
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 ادامه داد: حال سوال دیگری دارم. جاماسبجوابی نداشتم. 

 گفتم: بفرمایید.

 مر متوسط یک انسان چقدر است؟ : عجاماسب

گفتم: بستگی دارد، االن امید به زندگی نسبت به صد یا دویست سال پیش، بسیار تغییر کرده 

ولی سن انسان تقریبا ثابت مانده است، چرا که وقتی فرد خطرات اوایل زندگی و بیماریهای 

 . کندمیواگیردار را پشت سر گذاشت، معموال عمری طوالنی 

پس می توانیم حدود هفتاد و پنج تا هشتاد سالگی را سن معمول برای فوت درنظر : جاماسب

 بگیریم.

 گفتم: بله 

قمری بدنیا آمده، از پنج سالگی وارد غیبت صغری  255: بقول خودت امام زمان در سال جاماسب

 سالگی هم به غیبت کبری رفته. درست است؟ 74، در سن 329شده و در سال 

 ست.گفتم: بله درست ا

 : خب پس چرا نمیگویید مرده؟جاماسب

 جوابی نداشتم.

سالگی  74ادامه داد: پس درواقع، اگر امام دوازدهمی هم وجود داشته و بدنیا آمده، در  جاماسب

سال برگردد و به مدت سیصد  1200فوت کرده و دیگر نباید انتظار داشته باشیم که ایشان بعد از 

 .نمایدز او هم علی بیاید و به مدت شصت هزار سال حکومت سال، بر شیعیان حکومت کند وبعد ا
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، از قول نود شودمیحاال اجازه بده که وسیع تر نگاه کنیم، چیزی که بنام مهدی در اسالم گفته 

)سنی ها(، فرزند امام یازدهم شیعیان نیست، بلکه مثل تمام دینهای قبل  آنانو سه درصد مسلم

 از اسالم، فردی بوده که بشارت آن توسط پیامبر آن دین، به پیروانش داده شده.

برند، برای خود در ناامیدی بسر میت بهتر است بگویم که در تمام ادیان، وقتی مردم برای اطالع

ان طریق دل خود را آرام سازند و هر دین و آیینی برای خود نجات دهنده ای می تراشند تا بد

ن نفر به اسم امام زمان اهزار ،نجات دهنده ای دارد. بعالوه از زمان غیبت امام دوازدهم تا االن

. حال تو به من اندکردهنفر از آنها مشهور شده اند و پیروانی برای خود پیدا  65آمده اند که البته 

ایمان بیاورند، مثال وقتیکه  آنانتشخیص دهند که به کدامیک از  توانندمینه چگو آنانبگو، مسلم

اعالم کرد عالئمی را که محمد، در رابطه با مهدی موعود گفته، در فردی  164«بن محمد مانیجه»

ند که آیا او مهدی دانستمیپیدا کرده، مردم چگونه باید  165«یقحطانبن عبداهلل المحمد »بنام 

 166موعود هست یا خیر؟ 

دیگری یکی دیگر از امام های زمان که زیاد هم از ما دور نیست، فرقه احمدی پاکستان است و 

رئیس جمهور سابق سودان است؛ جالب آن « صادق المهدی»، جد «محمد ابن عبداهلل المهدی»

سالی که با بریتانیای ها و  13قدرت را در دست گرفت، در طی  1870است که المهدی که در 

 آورد. نست خارطوم را هم به تصرف خود درمصری ها می جنگید، هرگز شکست نخورد و حتی توا

                                                           
سال سن داشت، گروه مسلحی را که خانه کعبه  45درحالیکه حدود  1979یک افسر سابق تکاور عربستان سعودی، در سال  164

 را به اشغال در آوردند، رهبری میکرد.

ساله بود، وقتی جهیمان، کراماتی در محمد دید، خواهرش را به همسری او  22وانی ، محمد القحطانی ج1979در سال   165

  درآورد و او را بعنوان امام زمان، به دیگران معرفی کرد.
166  )Seizure Of Grand Mosque(  نفر از پیروان عرب خود، از  500جهیمان بن محمد و محمد بن عبداهلل القطحانی به همراه

هجری قمری، به مدت بیش از دو هفته مسجد الحرام  1400، در اولین روز سال )اول محرم(  1979دسامبر سال  4نوامبر تا  20

را به تصرف خود در آوردند و ادعا کردند که پیغامی برای همه مردم دنیا دارند. این اقدام و درگیری های ثانویه مربوط به آن، 

 نفر از متصرفان مسجد الحرام، گردید. 68ن زدن نفر از طرفین و گرد 250موجب مرگ مستقیم حدود 
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حال دکتر جان، به من بگو که چگونه یک شیعه باید بین این افراد، مهدی واقعی را تشخیص 

 دهد. 

 گفتم: کسی که با شرایط ذکر شده در اخبار و احادیث، جور دربیاید.

 کتابهای یهودی ها وجود داشت، جور درآمد؟ر عیسی با اخبار و احادیثی که در: مگجاماسب

 گفتم: نه

 : پس عیسی مسیح را قبول نداری؟جاماسب

 گفتم: قبول دارم.

و او را نزد خلیفه  کندمیشنیده ای که یکنفر دعوی خدایی : راستی لبخندی زد و گفت جاماسب

 کنی، مگر نمیدانیادعای خدایی  اجازه دادی که، چگونه به خودت پرسدمیخلیفه از او  میبرند و

: خوب کاری کردید چون گویدمیآن فرد . . . ؟پارسال یکنفر دعوی پیامبری کرد و ما او را کشتیم

 . من او را نفرستاده بودم

با هم خندیدم، جاماسب لطیفهء دیگری تعریف کرد و گفت: یکروز زنی را که ادعای پیامبری 

ز من نبی دیگری ، مگر نه اینکه رسول خدا فرموده بعد اگویندمیکرده، به دادگاه میبرند و به او 

دیگری « مونث » نبیه نمیآید، نگفته که « مذکر» بله، گفته بعد از من نبی : گویدمینمیآید، 

 نمیاید. 

 با هم کمی خندیدیم و بعد گفت: اجازه بده وارد بحث دیگری شویم.

 گفتم: چه بحثی؟

 : دعا یعنی چه؟جاماسب
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گفتم: یعنی وقتیکه در کمال خشوع و فروتنی از خدا بخواهیم تا امورات ما را به گونه ای قرار 

 بدهد که از آن رضایت داشته باشیم. 

 که آنچه را که قرار است اتفاق بیفتد، تغییر دهد؟ کنیدمیش : یعنی از خدا خواهجاماسب

 گفتم: تقریبا

بین رفتن منفعت دیگری گردد، آیا این با عدل خدا  : خب اگر منافع شما، موجب ازجاماسب

 سازگار است؟

 گفتم: نه

« خدایا نوه من را در کنکور قبول کن.» کردمی: مادربزرگ من دعا لبخندی زد و گفت جاماسب

حق کس دیگری را که بیشتر از من درس خوانده  خواستمیمادربزرگم از خدا  دعا،یعنی با این 

 و خود را برای کنکور آماده کرده، بگیرد و به من بدهد.

هر  بریتانیا ادامه داد: در تحقیقی، بررسی کردند که پادشاهان انگلستان که تمام مردم جاماسب

ند، عمری طوالنی تر از بقیه مردم نداشتند. همچنین پادشاهان صفوی کردمیروز برایشان دعا 

و همینطور در نماز جمعه،  شدمیجد برگزار اکه مردم هر روز در نمازهای جماعتی که در مس

، نه تنها عمری بیشتر ازمردم عادی نداشته اند، بلکه عمرشان از متوسط ندکردمیبرایشان دعا 

 جامعه نیز کمتر بوده است.

 گفتم: البته دعا باید از صمیم قلب باشد.

را  : اجازه بده برایت مثال دیگری بزنم، در تحقیقی مراجعه کننده های چندین زیارتگاهجاماسب

مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند که نسبت بهبودی بیمارانی که برای درمانشان به این 

 ، با بقیه جمعیت یکسان است. اندکردهمراکز مراجعه 
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و  شدهسیستم ایمنی  بهتر، موجب تقویت روحیه و کندمیرا بهتر  گفتم: ولی معموال دعا روحیه

 تسریع میبخشد بهبود را

 اندکرده، اما عده ای ادعا کندمیعمل  167اثرش مثل یک تلقین است و مانند پالِسبوجاماسب: 

 است. که سرطانشان با دعا خوب شده

ودم تمام بیمارانی را که ادعا . مثال من خکنندمیگفتم: البته قبول دارم که بعضی ها زیاده روی 

، اغلب آنها امکردهامامزاده شفا گرفته اند، بررسی چند سال گذشته، از  بیستند در طی کردمی

مثل داشته اند، اگرچه مواردی از بهبود سرطان هم بوده است،  168«سایکوسوماتیک»بیماری های 

کودک دیگر، که چند ماه بعد از مراجعه 169سرطان غدهء فوق کلیوی یک کودک و یا سرطان خون

به یکی از این زیارتگاه ها خوب شده اند و البته این دو مورد سرطان، مواردی هستند که شانس 

 بهبود خودبخود دارند.

جاماسب: پس بهبود آنها ربطی به دعا نداشته و اگر دیدی یکی از سرطانها که شانس بهبود خود 

بیایند  توانندمیبخود ندارند، مثل لوزالمعده، مری یا کبد در این عبادتگاه ها خوب شد، آنوقت 

 ادعا کنند.

دوست دارند. اجازه جاماسب لبخندی زد و ادامه داد: کال مردم قدرتهای ماورایی و فرازمینی را 

 را شنیده ای؟170بده برایت مثالی بزنم، داستان کودکان فاطیما

                                                           
 دارونما، که درصدی از مردم با آنها جواب مثبت می گیرند.  167

  168 بیماری روحی روانی
169  Leukaemia لوکمیا یا سرطان گلبولهای سفید 
 کودک سه اتفاق افتاده است. پرتغال روستایی بنام فاطیما در کشور ، در1917 سال مربوط به ماه می معجزه فاطیما معروف داستان 170

 به برادری و خواهر کودک، سه این. شدند روبرو مقدس بانوی از تجسمی با خانه شان، از مزرعه به بازگشت مسیر ساله، در 10 و 9 ،7

بانو به او گفته  بودند. لوسیا که از همه بزرگتر بود، با آن بانو هم صحبت شده و « لوسیا» شانعمه دختر و « ژاسینتا و فرانسیسکو» نام

هایشان آید. بچه ها این واقعه را برای خانواده شان تعریف کردند. خانواده آنها مدعی بودند که بچههر ماه به دیدنشان می 13بود، که روز 

. شد بدل روستا آن رویداد معروفترین به که مشاهده اتفاق افتاد. این بار آخرین برای 1917 سال اکتبر 13هرگز دروغ نگفته اند، باالخره در
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 . دانممیگفتم: چیزهایی شنیده ام، ولی کامل ن

رت خمینی را در ماه دیده : درست مثل زمان انقالب ایران، که عده زیادی ادعا کردند صوجاماسب

فاطیما، برای دیدن معجزه، به محلی  این داستان هم، مردمی که به دعوت کودکان روستایاند، در

 در واقع دچار خاص رفته بودند، ادعا کردند که خورشید شروع به رقص در آسمان کرده است.

Mass Hysteria ،منکر دیدن آن معجزه افرادی که اعتقادات مذهبی نداشتند،  چون شده بودند

کس جز آن سه کودک، بانوی مقدس را ندیده، البته هیچ ، بعالوهکال آن را رد کردندشدند و 

ظاهرا دو کودک کوچکتر هم بواسطه راهنمایی ها و القائات دختر بزرگتر، آن بانو را تجسم 

، چرا که دختر بزرگتر، بانو را بر روی چشمه ای مه آلود دیده، به آنها نشان داده و بعد اندکرده

 نوی تسبیح، باید در آن محل عبادتگاهی بسازند. برای دیگران ادعا کرده که به درخواست با

، دقیقا بشکل تصاویری دهدمیجالبتر این است که تصویری که لوسیا )دختر بزرگتر( از بانو ارائه 

 ه است.شدمیه، دیده رفتمییی که به آن از مریم مقدس بوده که بر در و دیوار کلیسا

اق افتاد، روزی بارانی و مه آلود بوده و در بین روزی که تجمع همگانی برای دیدن معجزه بانو اتف

که خورشید  اندکردهرفت و آمد ابرها و انعکاس نور خورشید از روی قطرات باران، مردم تصور 

توسط خبرنگارانی که به محل رفته بودند، مورد  آنانشروع به رقصیدن کرده، اما صحبت های 

 تایید قرار نگرفته است.

بود. جوابی برایش نداشتم، اما دوست داشتم نظرش را راجع به موارد  منطقی جاماسبحرف های 

را زاییده ذهن بشر برای یافتن  اودیگر بدانم، گفتم: باتوجه به تعریفی که از خدا ارائه میدهی و 

 ؟کنیمی، آفرینش را چگونه توجیه دانیمیآرامش 

                                                           
 هزار هفتاد حدود در زمان آن در که: آمده «(  Joe Nickellنیکل ) جو» ( نوشته Looking for a Miracleمعجزه ) یک کتاب  جستجوی در

 اش اتفاق بیافتد. معجزه و شود قرار بود ظاهر تسبیح بانوی که جایی شدند. حاضر محل در نفر
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: مساله آفرینش بحثی علمی است. جهان از ماده و انرژی تشکیل شده است و رابطه بین جاماسب

ادیان تعریف در این دو، جهان را درست کرده. این جهان نیازی به خدا ندارد. مخصوصا خدایی که 

 شده است.

 گفتم: چطور؟

، 171کندمیالت : ادیان اعتقاد دارند که خداوند جهان را خلق کرده و هر روز در آن دخجاماسب

 درصورتیکه نگهداری این دنیا احتیاج به خدا ندارد.

که این  دانندمی. درواقع چون نشوندمیعلمای دینی با مطرح کردن آفرینش، وارد مغلطه جهل 

و البته داستان  دهندمیسیارات و ستارگان چگونه بوجود آمده اند، آن را به موجودی غریب ربط 

، آنها برای موجودی که نمی شناسند، چندین خصوصیت در نظر شودمیبه اینجا هم ختم ن

 و بعد چنین می پندارند که او در زندگی روزمره مردم دخیل است. گیرندمی

اول وجود داشته باشد تا بقیه در یعنی چیزی باید من به شخصه به واجب الوجود اعتقاد دارم، 

ولی اند ماده یا انرژی اولیه بوده باشد، چیزها از آن بوجود بیایند، حال آن واجب الوجود میتو

که نقشی موثر در نگهداری دنیا  گویندمیو  دانندمیا هوشیار و هوشمند ادیان، واجب الوجود ر

 .گرددمیدر وضع فعلی دارد و عدم وجودش موجب نابودی دنیا 

 د؟بر زندگی ما اثر بگذارن توانندمیگفتم: یعنی باور نداری که چیزهایی از ماوراء 

ر روی بدن انسان امری بدیهی است و : تا ماوراء را چه بدانی، مثال اثر ستارگان و ماه بجاماسب

روی میتواند تاثیر بگذارد،  دریا روی جزر و مد تواندمیهمانطور که ماه آنرا ثابت کرده و  علم

است و ربطی به جیه ، اما این هم یک پدیده فیزیکی و قابل توباشددوران پریود خانمها نیز موثر 

آن  درچون مجموعه ماده و انرژی در دنیا ثابت است و انرژی از خارج از این دنیا  ،ماوراء ندارد

 .شودمیوارد ن

                                                           
 سوره الرحمن 29آیه   171
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که زمین سطحی  شدمیفکر اینکه این دنیا، باید هر روز نگاهبانی داشته باشد، از این تفکر ناشی 

ستارگان به این سقف  به زمین نیفتد ورا نگاه داشته تا  آسمان شیشه ای ،صاف دارد و خداوند

و وقتی خدا بخواهد باران بر  دارندشیشه ای متصل هستند و ابرها پشت سقف شیشه ای قرار 

 د، دریچه های آسمان را می گشاید تا باران از ابرها بر زمین فرود آید.زمین ببار

 .گرددمی، با همین تصور از آسمان صحبت شودمیهم وقتیکه داستان معراج گفته  قرآنحتی در 

کتابهای ، متوجه شد که دولت در 172لبخندی زد و گفت: میدانی که وقتی رهبر بوکوحرام جاماسب

و آب  آیدمیباران بخاطر تبخیر آب دریاها و اقیانوسها بوجود »که  گویدمیدرسی بچه ها، به آنها 

دست به اسلحه برد و شروع به جنگ با دولت  را کفر قلمداد کرد و، آن«رخه داردبرای خودش چ

 کرد.

 گفتم: تو قبول نداری که علم پیامبران و امامان خیلی پیشرفته تر از زمان خود بوده؟

 : نه، اصالجاماسب

 گفتم: چطور؟ 

زمین بر ماهی است »، او گفتهبرایت بگویم،  را اجازه بده نظر امام صادق راجع به زمینجاماسب: 

 «گاوو ماهی بر شاخ 

 ،راجع به گرد بودن زمین صحبت نشده قرآناما راجع به محمد، باید بگویم که درهیچ جای 

یعنی با خطای  ،کیلومتر 400با اختالف  ،سال پیش از میالد مسیح 200، 173درحالیکه اراتوستن

 390که در سال 174زنی به نام هیپاتیانیز کمتر از یک درصد، محیط زمین را محاسبه کرده و 

                                                           
172 (Mohammed YusufUstaz ، یک روحانی سنی مذهب اهل نیجریه، که در سال )گروه بوکوحرام را، در نیجریه  2002

 تاسیس کرد، آنها اعتقاد دارند، آموزش هرچیز بغیر از قرآن حرام است.
173 Eratosthenes  
174 Hypatia 
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ه، گفته که خورشید در مرکز دنیا است، ولی محمد و کردمیمیالدی در اسکندریه مصر زندگی 

 ند.ه ادانستمیرا ن مواردکدام از این هیچ ،امام صادق

ه توانستمیند، مسائل کلی و واضحی بوده که البته گفتمیدر واقع چیزهایی که محمد و امامان 

در مورد شهاب سنگ، محمد گفته است، ، بطور مثال برای مردم بی سواد آن دوران، جالب باشد

 «.کندمیکه خداوند برای فراری دادن جنها از آن استفاده است از آتش اینها تیرهایی »

ه که خشکی های زمین به هم شدمیاجازه بده مورد دیگری برایت بگویم، در آن زمان تصور 

هنگامیکه اعراب مجبور  د ونقرار دار، در وسط اقیانوس آب شور، و بصورت جزیره هستند متصل

محمد بر مردم منت میگذاشته و بودند برای بدست آوردن آب شُرب، چاه های عمیق بِکَنَند، 

ه: این لطف پروردگار است که آب ته چاه، شیرین است و خداوند اجازه نمی دهد که این گفتمی

البته این هم  175شور گردد. آب، با آب دریایی که زیر آن است، مخلوط شود و آب شُرب شما،

ه قطر خشکی کردمیدلیل دیگری برای نشان دادن میزان اطالعات محمد است، چراکه او فکر 

 های زمین به اندازه یک چاه عمیق، یا کمی بیش از آن است.

ه به واسطه آنها است که کردمیه و فکر کردمیمحمد حتی کوه ها را هم مثل لنگر کشتی تصور 

 176.شودمین، بر روی آب، گرفته جلوی حرکت زمی

حمله به برجهای  گویندمیکه عده ای پیدا شده اند و االن هم جاماسب لبخندی زد و گفت: 

اینها عددها و کلماتی را از  177.است پیش بینی شده قرآنسپتامبر، در  11نیویورک در  دوقلوی

، حتی بعضی روی نقشه زمین، گیرندمیو نتایجی از آن  دهندمی، بهم ربط کنندمیپیدا  قرآن

 .بینندمی« محمد رسول اهلل»ناحیه اندونزی و مالزی را به شکل نوشته 

                                                           
 نمی شود.این از قدرت خداوند است که آب شیرین با آب شور مخلوط سوره فرقان:  53آیه   175
 سوره النباء  7آیه   176
 سوره توبه 109آیه   177
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 بوده این صد سال گذشتهچهاردر  جهان اسالممسائل  ترینیکی از غامضی که دانستمیراستی 

یا  و ؛نموده و غذا را نجس نماید یا خیرتواند تولید الکل گر کشمش را در پلو بپزند، آیا میکه ا

 مسئله بزرگ دیگری که علمای اسالم با آن روبرو هستند، مبحث آکل و ماکول است. 

 گفتم: مساله آکل و ماکول دیگر چیست؟

وارد گیاه و سپس  انسان مومن بعد از مرگ تجزیه شده وکه اگر بدن یک  گویندمی: جاماسب

وارد بدن انسان غیر مومنی گردد، آیا در روز قیامت که قرار است آن فرد غیرمومن مجازات شود، 

 یا خیر و یا برعکس همین موضوع. شودمیآن قطعه از بدنش که از بدن فرد مومن بوده، مجازات 

م مردم را به دانش گفتم: قبول کن که علم ابتدا در جهان اسالم، رشد پیدا کرده، چرا که اسال

 ه.کردمیدعوت 

تر بوده اند، که آن هم به  : قبول دارم که در دوره ای، مسلمانها از اروپاییان پیشرفتهجاماسب

سکوالر بودن خلفای عباسی بوده. بطور مثال، عینک از کشورهای اسالمی به اروپا راه پیدا دلیل 

ولی اسالم اولیه و آنچه که در صدر اسالم  کرد که بعداً با آن تلسکوپ و میکروسکوپ را ساختند،

بود و همانطور که قبال گفتم، کتابخانه شهر  قرآنگسترش پیدا کرد، مخالف هرچیزی بجز 

سوزانده  نانابیش از یک میلیون جلد کتاب در آن بوده، بوسیله مسلم شودمیاسکندریه، که گفته 

بدن انسان قوانین سختی داشته، که مانع شد، نکته دیگر اینکه اسالم همیشه در رابطه با تشریح 

 ه.شدمیپیشرفت علم پزشکی 

 گفتم: بنظر من، کلیسا هم آنچنان نظر مثبتی راجع به تشریح نداشته.

: بله، در مسیحیت هم این موضوع آسان نبوده است، ولی برای کسانی که به علم تشریح جاماسب

همین دلیل کسانی مثل لئوناردو داوینچی  ه اند، بهگرفتمینمی پرداختند، مجازات سختی درنظر 

 و یا دیگر دانشمندان، توانستند بدن انسان را تشریح کنند و به معلومات پزشکی بیفزایند.
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کردم و گفتم:  اوچند لحظه ای ساکت شد. چای ریختیم و باهم نوشیدیم. سپس رو به  جاماسب

 ،او دع قرآنهمیشه با خواندن آیات من برخالف تو، در رابطه با دعا مثبت اندیش هستم، چرا که 

 که در همان لحظه دعایم اجابت شده. کنممیآرامش می رسم و احساس به 

: درست است که به آرامش میرسی، ولی این صرفاً یک مسئله روحی است و هیچ دلیلی جاماسب

 ،دیمرا بخوان »که:  گویدمی قرآن، نداریم و اگرچه خدای محمد، در شودمیاینکه دعا اجابت بر 

و عده ای  ؛شودمیعمال میبینیم که هیچ دعایی اجابت ن، ولی 178«شما را اجابت کنمبالفاصله تا 

از علمای اسالمی برای توجیه عدم اجابت دعا، چنین گفته اند که سرعت حرکت دعا بسمت خدا، 

عت باالرفتن به ایمان دعا کننده بستگی دارد و هرچه که ایمان و اعتقاد شخص بیشتر باشد، سر

است. درواقع این گروه، خدا را در گوشه ای از  باالتردعایش نزد خدا بیشتر و احتمال موفقیتش 

است  قرآنکه باید دعا با سرعت خاصی به او برسد و این، خالف آیه دیگر  کنندمیاین دنیا تصور 

 . 179داندمیکه، خداوند را از رگ گردن، به انسان نزدیکتر 

، اگرچه ممکن است خود او شودمیکه دعای مومن همیشه مستجاب  کنندمیگروهی هم ادعا 

نتیجه آن را فورًا نبیند و برای اثبات ادعایشان مثالی می زنند که در قرن سوم میالدی، راهب 

 کندمیه اند. پادشاهی او را به دربار احضار دانستمی مستجاب الدعوهمومنی بوده که مردم او را 

 . گیردمیکه دعایی بکند و می گوید که اگر دعایش اجابت نشود، جان او را و دستور می دهد 

: دعا کن آن ستاره گویدمیو  کندمیراهب می پرسد: چه دعایی بکنم؟ شاه به ستاره ای اشاره 

و پادشاه دستور قتل او را  شودمی، اما ستاره خاموش نکندمیخاموش شود. آن راهب هم دعا 

سال، آن ستاره اخیراً در آسمان خاموش شده و دانشمندان  1800گذشت می دهد. حال بعد از 

ای سال در راه بوده. پس دع 1800متوجه شده اند که نور آن ستاره تا رسیدن به کره زمین، 

 و ما االن نتیجه دعای او را می بینیم. راهب در همان لحظه مستجاب شده

                                                           
 أَسْتَجِبْ لَکمْ  یاُدْعُونِ  178

 سوره ق 16آیه   179

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

206 
 

دعا کنی، می توانی یک کوه را جابجا کنی که اگر با ایمان کامل  شودمیدر مسیحیت هم گفته 

سال، تاکنون کسی با ایمان کامل  2000جالب اینجاست که در این 180و یا بر روی آب راه بروی.

 ده که بتواند بر روی آب راه برود و یا کوه را جابجا کند.پیدا نش

 دوباره خاطراتم اما در خواب، آخرین بحث آن شبمان بود. خوابید در مورد دعا، جاماسببحث 

 ذهنم را درگیر کرد.مثل کابوسی بی پایان،  به سراغم آمد و چند روز قبل

                                                           
 انجیل متی  180
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 «رو  رفت.یک سوم روز و شب در تاریکی مطلق فسپس شیپور چهارم نواخته شد و »    

                                                                             12/8مکاشفات یوحنا:                                                                                                                                                                              

 ***  روز هفتمبرزخ/   ***                                        

حمید من را به مردی حدود سی ساله، با عبدال ،به بیمارستان و دیدن بیمارانمبه محض ورود 

 معرفی کرد و از من خواست که همراه او بروم.« قادر»، بنام چاقو صورتی  کوتاهقدی 

به آهستگی گام برمیداشت  ،کردمیشکوِه و از سختی کار  زدمیدر راه مرتب نق  ،افتادمبا قادر براه 

که شدیم با هم به زیرزمین رفتیم و وارد بخش عجیب و غریبی  فردی تنبل باشد آمدمیو بنظر 

 ،کردمیروشن آنرا دراز و باریکی گردیدیم که نور کمی  راهرواز انتهای آن وارد  روز اول دیده بودم،

صدای ضجه و ناله از پشت دربهای قطور اتاقها  در دو سوی آن راهرو دو ردیف اتاق قرار داشت و

برهنه حدود ده مرد  ،رسیدیم که دور تا دور آن گوش میرسید، کمی جلوتر به سالن کوچکی به

بر روی دو پای خود نشسته بودند، بدن هایشان الغر و استخوانی بود  ،با دستان و چشمان بسته

وارد  ،با زاویه نود درجه ،سالن، از انتهای کردمیلبهای خشکیده و ترک خورده شان جلب توجه  و

شدیم که دو طرف آن سلولهای کوچکی قرار داشت و ابعاد آن به اندازه ای بود که  یدیگر راهرو

 کرده بود.پُرند در آن بایستند، بوی ادرار و مدفوع فضا را توانستمیزندانیان فقط 

بعدی راه داشت، اتاق بیشتر شبیه آزمایشگاه  اتاقهایبزرگ شدیم که به  یوارد اتاقراهرو در انتهای 

بود، اما چراغ و تخت اتاق عمل و ماشین بیهوشی نیز داشت، یک برانکارد چرخدار هم در کنار 

  دیوار بود.

ی دیگر، در در قفسه هاچیده شده بود و  جراحی در بعضی از قفسه های اتاق، ست های عمل

 به چشم می خورد.  181، قطعاتی از بدن انسان، غرق در الکلبزرگ و در دارشیشه های 

                                                           
 اعضای قطع شده بدن ، برای جلوگیری از فساد، اغلب در فرمالین یا ترکیبی از الکل و فرمالین قرار می گیرد.  181
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ی مرد را دورتا دور چیده بودند،یک میز و چند مبل راحتی  ، وارد اتاق بعدی شدیم،از در پشتی

آنجا  ،تنبر لباس اتاق عمل وسبیل و ریش تراشیده ، حدود سی و پنج ساله با متوسط یقد با

آن مرد با و  دادمیسالم نظاپاهایش را جفت کرد و ، قادر به محض دیدن آن مرد ایستاده بود.

اما وقتیکه من را ؟ و شروع به تحقیر و سرزنش او نمود، کجا بودی حاالتا  :عصبانیت به او گفت

 گفت: منبا من دست داد و دستش را جلو آورد و آرام شد، سپس دید، صدایش را آهسته کرد و 

، سپس پانسمانی را که روی صورتش گذاشته بود باز کرد و بینی شکافته هستم 182«مأموندکتر »

و کبودی تا زیر چشمانش  شدمیاش را نشانم داد. زخم بینی مامون تا روی صورتش کشیده 

 گسترش یافته بود. گفت: دکتر جان به شما زحمت دادم که زخم صورتم را ترمیم کنید.

 ولی این زخم چگونه ایجاد شده؟درخدمت هستم، : گفتم

چقدر طول بکشد؟،  کنیدمیو ادامه داد، فکر  مامون: یکی از مجرمین با سر به بینی ام زده

 ظریف دوخته شود. خواهممی

 گفتم: حدود نیم ساعت

مأمون: جناب دکتر اگر برایتان مشکلی نیست، چند دقیقه استراحت کنید، تا من کار نیمه تمامم 

 در خدمت شما باشم. ،سامان بدهم و بعد از آنرا سرو و 

برای آقای دکتر قهوه  مانم. مامون رو به قادر کرد و گفت:تکان سر نشان دادم که منتظرش می با

 .را ببینم اوم توانستمیاز دری که باز بود،  وارد اتاق پشتی شد. خودش حاضر کنید و سپس

یده بود، رفت. پاهای بیمار را از جایی که دستکشی پوشید و به سمت بیماری که روی تخت خواب

م، مامون زیرچشم نگاهی به من انداخت و وقتیکه چشمان مشتاق دیدمینشسته بودم، براحتی 

و شگفت زده من را دید، با دست اشاره کرد که به سمتش بروم، برخاستم و وارد اتاقش شدم، اما 

 بستهبا تسمه ، که روی تخت بودمردی را ی هادست و پام. کردمیم، باور ندیدمیصحنه ای را که 
                                                           

میدهد، و کسی است که امنیت دارد، اما در االهیات مسیحی، معنی حرص و طمع مامون در عربی و عبری معنی ثروتمند   182

 دارد و یکی از هفت دیو جهنم است.
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 بین دندانهایش قرار داده بودند و مامون بدون آنکه به او بی حسی بزند، با سرنگ بودند و حوله ای

زیر پوست او بود و در حین در سی سی و نیدل بلند اسپاینال، مشغول تزریق آب مقطر  50

 پرسید.سواالتی می  اوکارش، از 

بیرون مرد  هایبود، هرچند دقیقه یکبار، حوله را از الی دندان ی الغر اندامواندستیار مامون که ج

که  خواهدمیمتوجه شدم که در حال بازجویی هستند و مامون تا او بتواند حرف بزند،  آوردمی

اثری از شکنجه روی فردی که او را مجرم میشناسد، باقی نماند، مامون هر دفعه حجم مایع 

 .ی وحشتناک داردزیر پوست، سوزشدر که زدن آب مقطر  دانستممی ،نمودمیاضافه تزریقی را 

تزریق  یی به آن مرددارودستیارش  ،مامونبه اشاره اما مرد مُقُر نیامد، چند دقیقه ای گذشت، 

دستیار مامون ردید و نفسش قطع گو  نمودشروع به لرزش آن مرد ی ماهیچه هاکرد و بالفاصله 

مامون با چاقویی کوچک  سپس ؛کرددادن به هوا  را روی دهان او گذاشت و شروع به سرعت آمبو

تری را که طول آن میلیم 3لوله لیپوساکشن ایجاد کرد و  کوچکی برشدر کنار ناف زندانی، 

 چرخاند.  و چند بار زیر پوست شکم همتر بود، از آن سوراخ وارد کردسانتی 20حداقل 

دستگاه پالس اکسیمتری که به انگشت چرا که نیست و درد دارد.  بیهوش مرد مجرممعلوم بود که 

جاری بود. چند رویش  از سر و سرد عرق و دادمینشان  140 قلبش را حدود او وصل بود، ضربان

برگشت و چشمانش را باز کرد، معلوم بود که کامال هوشیار است،  مرد مجرم دقیقه بعد، نفس

ه شروع به دوباربه مجرم، داروی سوکسینیل کولین داده بود. مامون مامون احتماال دستیار 

و  خارج شدمو از اتاق جازه گرفتم را نداشتم، با دست ا پرسیدن سوال کرد، تحمل دیدن شکنجه

قادر که معلوم  ،میل نداشتمتم، قادر بالفاصله برایم قهوه ریخت، اما در اتاق مجاور روی مبل نشس

ن عصبانی است، همانطور که کنارم نشسته بود، زیر لب گفت: این بیچاره بود از توهین های مامو

که با  دنه ا، یک تاجر است و بیخود به او تهمت زدشودمیزیر دست مامون شکنجه دارد که 

مامون بیشتر بخاطر حسادت به چیزی ندارد که بگوید و در واقع و  کندمیتروریست ها همکاری 
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بنظرم او را از قبل  و کوتاه هم نمیآید. تحت شکنجه قرار دادهوی را  ثروت و مکنت اوست که

    میشناسد، گویا قبل از اینکه دکتر شود، در یکی از شرکتهای این مرد راننده بوده است. 

نزد من بیاید و درحالیکه کنار من  و کارش را تمام کندبیست دقیقه ای طول کشید تا مامون 

داریم ما، اگر خودشان ُمقُر بیایند، ما مجبور نیستیم این چه حکایتی مینشست، با خنده گفت: 

 اطالعات گرفت. آنانتند و باید از کارها را بکنیم، اینها تروریست هس

م، برای خودش قهوه ای ریخت و با شیر و زدمین، اما حرفی منگریستمیبا چشمان متعجب به او 

که زیر دست من میافتند، من  عسل نوشید، سپس گفت: البته اینها خیلی خوش شانس هستند

داریم که اعتقاد دارد باید جوری به کف پای « منیر» صدمه دائمی به آنها نمیزنم، همکاری به نام 

، ولی من با مهربانی 183زندانی کابل زد که پوست را بشکافد، گوشت را بدرد و استخوان را بشکند.

 ، اما این پدرسگ، بجای اینکه قدر مهربانی من را بداند با سر به بینی ام زد. کنممیبا آنها برخورد 

: خب دکتر جان من آماده ام، ولی اجازه بده اول یک جوک برایت تعریف ادامه داد سپس با خنده

 کنم

 بفرماییدگفتم: 

تیارش که دسه،ماشین کارمیزاشتیک رو توی  داشته یک بمبمامون: میگن یکی از این تروریستها 

؟ . . .جواب میده: نگران نباش یکی اضافه کنیماین بمب منفجر بشه چکار اگه االن »میپرسه ازش 

 «توی کیفم دارم

که هنوز بخاطر دیدن آن صحنه های هولناک و من زد با صدای بلند زیر خنده مامون  سپس

 ناراحت بودم، به زور لبخندی بر لب آوردم.

                                                           
 جمله معروف محمد محمدی گیالنی، قاضی شرع انقالب اسالمی ایران  183
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نخ نایلون بسیار را با  شصورتزخم و روی تخت دراز کشید، برخاست مامون چند دقیقه بعد، 

 اجازه گرفتم و به اتاق عمل رفتم و سپس به اقامتگاه برگشتم. ،ظریف ترمیم کردم و بعد

مامون اصال دکتر نیست، بلکه یک تکنسین اتاق عمل بوده که قبال »که عبدالحمید به من گفت 

انی شده و سه ماه از دورهء محکومیتش را که زند ،بخاطر دزدیدن داروی مخدر از اتاق عمل

در انتهای  ش این است کهو عادت کنندمیاو را آزاد  ،میگذراند، در ازای همکاری با سیستم امنیتی

 شودمیو معتقد است که این موجب  کندمیبه بیمارانش آمپول اکسی توسین تزریق  ،شکنجه

 « شوند، بلکه به او عالقمند هم نباشندآنها نه تنها از او دلگیر  تا

که مامون چیزی راجع به اثر  کنممیمن فکر همه اینها را برای جاماسب گفتم و جاماسب گفت: 

 .کندمیهورمون اکسی توسین بر عشق، در جایی خوانده و آن را روی بیماران امتحان 

اسیران آشویتس، بر روی افتادم. دکتر نازی که در اردوگاه  "جوزف منگله"به یاد  و ادامه داد:

که اغلب موجب مرگ یکی از آنها یا هردویشان  دادمیکان دوقلو، آزمایش هایی انجام کود

 184.شدمی

  آن شب را به قدم زدن گذراندیم و زودتر از شبهای دیگر با خوردن قرص خوابیدم.

                                                           
  نفر شد. 2000تا  1500دکتر جوزف منگه که در جنگ جهانی دوم، در اردوگاه آشویتس، موجب مرگ   184
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   «هرکسی که با شمشیر زندگی کرد، با شمشیر خواهد مُرد»             

                                            51/26انجیل متا                                                                                                                                                                  

 ***  روز هشتمبرزخ/   ***                                      

جاماسب را دیدم  ،برنامه بیمارستانم مثل روزهای قبلی بود و بعد از ظهر که به اقامتگاه برگشتم

که در حال مطالعه کتاب است، من هم کتابی برداشتم و شروع به مطالعه کردم، ناگهان صدای 

 چند انفجار توجه مان را جلب کرد.

 کیلومتر با ما فاصله داشت. 15 اگفت: صدای گلوله توپ بود و حدود جاماسب

میدانی، مگر در مورد اسلحه ها اطالعی  دقیق آنقدرانداختم و گفتم: چطور  اوبا تعجب نگاهی به 

  داری؟

 : یک چیزهایی بلدم.جاماسب

 از این معلومات استفاده کنم شوممیخب، پس خوشحال گفتم: 

توپ گوستاو بوده، که نازی ها آن را ی که تا کنون در دنیا ساخته شده، توپ بزرگترین: جاماسب

تنی را تا  7ه گلوله های توانستمیتن بوده و  1350قبل از جنگ دوم جهانی ساختند، وزن توپ 

 کیلومتری پرتاب کند. 47فاصله 

 گفتم: بنظرم آلمانی ها همیشه در ساخت اسلحه پیشرو بوده اند.

ی ها بودند که توانستند صنعت ساخت موشک را در جنگ جهانی دوم توسعه : بله، آلمانجاماسب

را بسازند و با آن به لندن حمله  185دهند و همانها بودند که توانستند اولین موشک های بالستیک
                                                           

( بود. از سیستم ژیروسکوپ برای هدایت موشک استفاده میشد، این Wernher von Braun: که طراح آن )2Vموشک   185

در موقع برگشت بصورت سقوط آزاد، کیلومتر از زمین ارتفاع می گرفت، از جو زمین خارج میشد و  120تا  100موشک حدود 

 شک زمینه ساز موشکهای فضا پیمای بعدی گردید.برابر سرعت صوت، به هدف میخورد. این مو 6تا  5با سرعت 
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ساختند و جالب آن است که سازنده موشکهای  آنانرا هم  186موشک های کروزاولین کنند. البته 

آمد و آنها را برای ساخت یی ها درآمریکا، بعد از جنگ، به اسارت "براونورنر ون "بالستیک، 

موشکهایی که ون براون برای آلمان نازی موشکهای فضاپیما یاری کرد. نکته دیگر اینکه، 

در مراحل ساخت،  اسرا نفر از 15000و حدود  ندشدمیاسرای جنگی ساخته میساخت، توسط 

ی ها از اسرای متفقین استفاده در واقع ناز .کشته شدند ی ون براونآزمایش و شلیک موشکها

 بسازند و آن را بسوی متفقین پرتاب کنند. ند تا موشککردمی

 .زده اند متفقینزیادی به  صدمات هاآن ،با پرتابگفتم: پس 

نفر از مردم  10000 حدود ،موشکها آن بله، ولی نه آن اندازه که تصور میکنی، چراکه: جاماسب

بر روی شهرهای یی و انگلیسی آمریکاهواپیماهای  ند، اما در مقایسه با بمبارانهایانگلستان را کشت

 تلفات ناچیزی داشتند.آلمان، 

 عجبگفتم: 

 درصد مرگ و میر داشتند؟30ی که در جنگ جهانی اول، خلبانهای جنگی دانستمیجاماسب: 

 گفتم: چرا؟

 و با کلت کمری و یا  میجنگیدندیکدیگر  از فاصله نزدیک با بایستمی خلبانها جاماسب: چون

بود و  از بقیه البته بعضی از اینها خیلی کارشان بهتر .ندکردمیبه هم تیراندازی  مسلسل هایشان

 RED BARON "بارُن قرمز "ند، بطور مثال یک آلمانی به نام گفتمی آس های هوانوردیبه آنها 

 75که توانست  بود و بعد از او یک خلبان فرانسوی ساقط کندرا فرانسوی هواپیمای  80توانست 

دوطرف برای بدست آوردن پیروزی  آنانهواپیمای آلمانی را سرنگون سازد، بهرحال رقابت بین خلب

هوایی، تبدیل به رقابتی شورانگیز شده بود، بعالوه پیشرفت در ساخت مسلسلهایی که روی 

                                                           
این موشکها با ارتفاع کمی از زمین حرکت می کردند و سرعت زیادی نداشتند. آلمانی ها به مدت سه ماه روزی  1Vموشک   186

 نفر از شهروندان گردید. 6000بسمت لندن پرتاب می کردند که باعث کشته شدن بیش از  V1موشک  70
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از بین ملخ هواپیما شلیک کند، موجب شد که دقت تیراندازی  توانستمیو  شدمیما نصب هواپی

 دو طرف بیشتر گردد.  آنانباالتر رفته و تلفات خلب

بود که در زمان  " 187گورینگهرمان "از میان آس های هوایی، فردی که بعدا مقام باالیی گرفت، 

 شد. «  188لوفت وافه » نیروی هوایی آلمان  هیتلر، فرمانده 

شانس ساعت عملیات جنگی بود و  60تا  40 اول، جهانی جنگ در عمر خلبانهای جنگیمتوسط 

، اولین بار در جنگ چتر نجات همدر ضمن بود،  آناناز  زنده ماندن سربازان پیاده بسیار بیشتر

 جهانی اول استفاده شد. 

 آغاز کرد؟ کدام طرف ،گفتم: راستی بمباران شهرها را در جنگ جهانی دوم

بعد از چند ماه، آلمان  : درجنگ جهانی دوم، حمله به شهرها را اول بریتانیا شروع کرد.جاماسب

ن در جنگ پیروز شدند، کسی یقولی چون متفد، هم شهرهای بریتانیا را مورد حمله قرار دا

مسئله این »: در دادگاه نورنبرگ گفت نگیهرمان گوربرای همین بود که و  بازخواستشان نکرد

اگر ما پیروز شده بودیم،  و کنیدمیون شما دادگاه را برگزار است که ما شکست خوردیم و اکن

ید که چرا شهرهای دادمیباید به ما جواب  این طرف میز و شمااالن ما آن طرف میز بودیم و شما 

 «ما را بمباران کرده اید.

 گفتم: حرف جالبی زده. اما راستی، چه چیزی باعث شروع جنگ جهانی دوم در اروپا شد؟ 

 ی ها: چند عامل دست به دست هم دادند تا این جنگ اتفاق بیفتد. یکی تحقیر آلمانجاماسب

و  نژادپرستی دیگر ؛ اما علتاناز مساحت کشورش %13 رفتن دست بعد از جنگ جهانی اول و از

 و در واقع  بود ل از جنگ جهانی دوم در اروپا شیوع یافتهسال قب 70که از  بود یهودی ستیزی

 آلمانیها نژادهای دیگر را پست میشمردند و یهودیان را موجب شکست خود در جنگ جهانی اول

ارتش  شدند و، باعث کمبود غذا ده اند که با منع تجارت با آلمانند آنها بوگفتمیند و دانستمی

                                                           
187 - ngHermann Göri 
188 - Luftwaffe 
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مجبور به ترک  ،آذوقهبخاطر کمبود که چیزی نمانده بود تا پاریس را تصرف کند، را،  آلمان

 .دنمایمخاصمه 

 گفتم: یعنی یهودی ستیزی از قبل از جنگ جهانی در آلمان وجود داشته؟

: بله، نه تنها از قبل از جنگ جهانی، بلکه در تمام طول تاریخ و نه تنها در آلمان، بلکه جاماسب

 ند.کردمیاز یهودیان متنفر بودند و آنها را تحقیر  آمریکا در تمام اروپا و

 هنوز هم یهودی ستیزی وجود داشته باشد. کنممیگفتم: فکر 

بعد از جنگ جهانی دوم هنوز هم وجود دارد، ولی کمتر شده و علت آن اینست که : بله جاماسب

و کشتار یهودیان توسط هیتلر، یهودیان توانستند با استفاده از فیلمهایی که از اردوگاه آشویتس 

، قلب اروپاییان شدمیگرفته بودند و در آنها جنازه های یهودیان الغر و نحیف، به وضوح نشان داده 

ت فیلم های پی در پی، توانستند ییان را نسبت یهودیان، نرم کنند. بعدا هم با ساخآمریکاو 

 ذهنیت مردم را تغییر دهند.

 شروع شد؟چه موقع گفتم: کشتار یهودیان توسط نازی ها 

به قدرت رسید، شرایط برای یهودی ها شروع به بد  1933که حزب نازی در سال : وقتیجاماسب

ن گرفت و ایهودی های اصلی کشور را ازها و مقامشدن کرد. در اولین اقدام، دولت نازی، پست

ر مناطق خاصی از را مجبور نمود که د آنانرا سخت و پیچیده کرد و کم کم شرایط شغلی آنها 

در اکثر نقاط دنیا، شهر زندگی کنند، البته این کارشان جدید نبود، چرا که در طول تاریخ، 

 ند که از بقیه جدا باشند.ه ایهودیان مجبور بود

را خوانده باشی که نشان می دهد یک « شکسپیر»اثر « تاجر ونیزی»نمایشنامه  کنممیتصور 

تاجر یهودی برای اینکه حق داشته باشد بدون تحقیر و توهین، بین بقیه مردم زندگی کند، حاضر 

 بدهد. یونیز یک تاجربه شد وام زیادی 

 گفتم: بیچاره یهودیان، همیشه آواره بوده اند.
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یهودیان را  بابل، پادشاه  189النصر، ، بختقبل از میالد 600در حدود سال  کهوقتی: جاماسب

را به اسارت گرفت و معبد سلیمان را در اورشلیم نابود کرد، یهودیان آواره  آنانشکست داد و 

سال بعد، زمانی که کوروش بابل را گرفت، در اسارت بودند، اما بعد  60تا  آنانشدند و عده ای از 

وسط کوروش توانستند به کشورشان برگردند و معبدشان را با کمکهای مالی او از آزادیشان ت

در  وگرفت  از آن به بعد هم تقریبا پنجاه بار شهر اورشلیم مورد حمله قرار ولیبازسازی کنند، 

و دوباره یهودیان آواره شدند و به کشورهای مختلف کوچ کردند  رومیان درآمدبه تصرف  نهایت

داشتن زمین محروم بودند، به مشاغل خدماتی پرداختند و درآمد حاصل را  و چون همه جا از

، تا غیر یهودیان با پولشان کار کنند و سودش را دادندمیبصورت ربا، در اختیار غیر یهودیان قرار 

 به آنها برگردانند.

در اواخر قرن ند. کردمیرنقاط مختلف دنیا زندگی آنها همچنان بصورت گروه های کوچک د

 ، از پادشاه عثمانی امان خواستند وشانزده میالدی، یهودیانی که از اسپانیا اخراج شده بودند

، (اسرائیل فعلی) فلسطین اجازه داد که به سرزمین اصلیشان در ناحیه آنانپادشاه عثمانی به 

 برگردند. 

 آناندی زیادی از بجز اسپانیا، نقطه دیگری که تجمع یهودیان در آنجا زیاد بود، لهستان بود. تعدا

هم بعد از حمله ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم، قبل از آنکه اسیر نیروهای نازی شوند، فرار 

برگزار  کنفرانس جهانی یهودکه  1870از سال در واقع وارد شدند.  فلسطینسرزمین کردند و به 

استفاده فلسطین  زمین در کشور خرید از آن برای وکردند شد، یهودیان اقدام به گردآوری پول 

زمین از که هریک از مالکین مسلمان، بیش از سی هکتار  دادمینی اجازه ن، اما دولت عثمانمودند

ندهان ارتش امپراطوری بفروشد. اگرچه استثنائاتی هم وجود داشت و فرما یهودیانخود را به 

حکومت عثمانی تازمانیکه  اما آنها میفروختند؛های بیشتری به زمینعثمانی، بطور غیر قانونی، 

تعداد مهاجران و زمینهایی که در اختیارشان بود، از حد مشخصی  دادمیقدرت داشت، اجازه ن

                                                           
 نبوکدنََصر   - 189
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سقوط امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و تصرف فلسطین توسط دولت ولی تجاوز کند، 

های دولتی را به بریتانیا، باعث شد که بریتانیا در آن ناحیه تصمیم گیرنده اصلی باشد و زمین

که حمایت مالی آژانس کسانی بدهد، که بیشترین مالیات را می پرداختند، بنابراین سهم یهودیان 

 یهود را نیز داشتند، از زمین بیشتر شد.

گفتم: قبل از اینکه بقیه داستان یهودیان را برایم بگویی ممکن است توضیح دهی که چگونه 

 امپراطوری عثمانی متالشی شد؟

هرچه حکومت  آوردند وی ها با غیر مسلمان ها مشکل داشتند و فشار زیادی بر آنها میعثمان

 گشتمیبا غیر ترکها هم دچار مشکل  ، بلکهآنان، نه تنها با غیر مسلمشدمیعثمانی ضعیف تر 

. همین امر موجب درگیری های داخلی گشت دادمیتحقیر و سواستفاده قرار  و اقلیت ها را مورد

عثمانی ضعیفتر شد، نهایتاً با دُوَل محور، یعنی امپراطوری پروس )آلمان( و امپراطوری و حکومت 

، شکست خورد و 190اتریش )اتریش و مجارستان(، در جنگ جهانی اول همراه شد و از متفقین

 تجزیه گردید.

 ی شروع جنگ دوم برایم توضیح دهی؟راجع به چگونگممکن است کمی گفتم: 

: بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان دچار فروپاشی شد، بطوری که هر روز از ارزش جاماسب

ذغال برای روشن کردن ، این جریان به جایی رسید که از اسکناس، بعنوان شدمیکاسته  آنانپول 

 ند.کردمیاستفاده  اجاق

بُرهه تاریخی  اینجرم و جنایت هم در آلمان افزایش یافت و بیشترین قاتل های زنجیره ای، در 

داد و با مطرح  آنانآلمان بوجود آمدند، اما مردم آلمان بدنبال امید بودند و هیتلر، این امید را به 

باز می گرداند. همین  آنانکردن برتری نژادی، به آنها قول داد که عظمت و شکوه قوم ژرمن را به 

نازی ها نگذشته  رفتن قدرت، اما چیزی از بدست گمسئله باعث به قدرت رسیدن نازی ها شد

                                                           
 روسیه، بریتانیا، فرانسه، امریکا و چند کشور دیگر 190
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بود که هیتلر و یارانش، تمام نازی هایی را که دیدگاه محافظه کارانه تری داشتند، در شبی که 

معروف است، قتل عام کردند و حزب نازی را یکپارچه ساختند و  191«شب چاقوهای بلند»بنام 

های اروپایی، کشور شمبعد از آن، شروع به تقویت احساسات ناسیونالیستی کرده و به دور از چ

دند، شروع به دست اندازی به تبدیل به ابرقدرت ش وقتیکهسالح و مهمات زیادی ساختند و 

 های کوچک مجاورشان کردند.کشور

نخست وزیر بریتانیا، اجازه « چمبرلن»ل بزرگ اروپایی هم در ابتدا با هیتلر مدارا کردند، حتی وَدُ

شی از چک اسلواکی را ضمیمه کشورش سازد، اما حرص داد که هیتلر نه تنها اتریش، بلکه بخ

هیتلر، تمامی نداشت. او سودای کشور گشایی و بدست آوردن سرزمینهای بیشتر برای توالد و 

 را در سر می پروراند. 192تناسل نژاد ژرمن

، اما اوج آزار یهودیان وقتی شروع شد که کاردار سفارت دادمیدر این میان، یهودیان را هم آزار 

نازی ها مردم را تحریک کردند  ،، بعد از آن193آلمان در فرانسه توسط یک جوان یهودی کشته شد

   194را بکشند و مغازه هایشان را تخریب و غارت نمایند. آنانکه به یهودیان هجوم برده، 

لهستان، توسط یهودیان کشته شدند و سیستم  در واکنش به این اتفاق، چند ژرمن تبار در

عکس های کشته شدگان ژرمن تبار را بهانه ای  تبلیغاتی نازی، از این موضوع استفاده کرد و

 ساخت تا مردم را به جنگ با لهستان ترغیب کند.

                                                           
191  Night Of The Long Knives (30 June-2Jluy 1934) 

192 ( Lebensraum ) : 1940تا  1890سیاست تصاحب زمینهای بیشتر توسط قوم ژرمن و افزایش جمعیت آنان. این سیاست از سال ،

سیاسی آلمان مقبولیت داشت و اعتقاد داشتند که برای رسیدن به آن می بایست کشتزارهای وسیع حاشیه دریای خزر، دریای در نخبگان 

 سیاه و اوکراین و چند کشور اروپایی دیگر را صاحب شوند.
(  erchel GrynszpanHساله ای به نام هرشل گرینز پن ) 17( توسط جوان Ernest Vom Rathدیپلمات آلمانی، ارنست فوم رَت )  193

 به قتل رسید.
194 Kristall Nacht (9-10 Nov 1938) 

یهودی بخاطر ازدست دادن تمام سرمایه، حرمت و اعتبارشان، اقدام به خودکشی  631یهودی را کشتند و  91نازیها در عرض یک شب 

 کردند.
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های مبدل لهستانی، به یک پایگاه اطالعاتی ارتش نازی، با لباس نیروهایاز مدتی کوتاه،  پس

به لهستان و روز بعد ارتش آلمان به این بهانه حمله  195ندیی آلمان، حمله ای ساختگی کردرادیو

 . را آغاز نمود

هم به توافق رسیده بودند که لهستان را بین خود تقسیم  البته قبل از حمله، آلمان و شوروی با

رستان آلمانی قسمت غربی این کشور را صاحب شود. در واقع یکی از اهداف میهن پ ،کنند و آلمان

)گِدانسک امروزی( بود که اکثریت جمعیت آن را ژرمن  196«دانزیگ»از این حمله، تصاحب بندر 

 .دادندمیتبارها تشکیل 

اتفاق افتاد. با حمله به لهستان، فرانسه و بریتانیا به  1939تصرف بخش غربی لهستان در سال 

درگیری کوچک چیز دیگری نبود.  آلمان اعالن جنگ کردند، اما جنگ آنها با آلمان بجز چند

آلمان که از تصرف لهستان خیالش راحت شده بود، یکسال بعد به بهانه همان حمله های کوچک 

که از سوی نیروهای فرانسه و بریتانیا به سرزمینش انجام شده بود، به فرانسه حمله کرد و با طرح 

شدن از جنگلهای غیر قابل عبور ، با رد «گودِریان»و « مانشتاین»ریزی ژنرالهای بزرگی مثل 

 د.آوردر فرانسه را به اشغال خود ی فرانسوی و بریتانیایی، توانستو دور زدن نیروها« آردِن»

تا  شدمیجالب اینجاست که این اولین بار بود که در ارتش، از قرص های آمفتامین استفاده 

لک برهم بگذارند، به مسیرشان ادامه بتوانند، سه شبانه روز، بدون اینکه پ آلمانی راننده های تانک

 دهند.

                                                           
195 Gleivitz incident 

ترتیب داده  1939آگوست  31لباسهای ملی گرایان لهستانی درتاریخ حمله ای که توسط سیستم اطالعاتی آلمان، با پوشیدن 

 ( False Flagشد و در واقع نوعی عملیات کاذب بود )
196 Danzig 
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ارتش آلمان، نیروهای بریتانیا و فرانسه را به محاصره در آورد و بیش از یک میلیون  ،در نهایت

هم توانستند از متفقین سرباز فرانسوی و بریتانیایی را به اسارت گرفت، حدود نیم میلیون سرباز 

 یل برای آنها فرستاده بود، فرار کنند.با صدها کشتی که چرچ« دانکِرک»طریق بندر 

جلوی آلمان را بگیرد و تقریبا تمام  توانستمیهیچ قدرتی در اروپا ن، دیگر بعد از تسلیم فرانسه

. او با راهنمایی شدمیناروپای شمالی به تسخیر ارتش نازی در آمد، اما آتش حرص هیتلر، خاموش 

بوده، به روسیه حمله کرد. در  جاسوسان بریتانیاا معلوم شد از که بعده« کاناریس»غلط ژنرال 

واقع چرچیل توانست دو گربه وحشی را به جان یکدیگر بیندازد و خودش از دور تماشاگر باشد، 

و بدین  ،و هم از شوروی ترسیدندمیهای کاپیتالیستی، هم از نازی ها کشور ،چرا که قبل از آن

و  آمریکاگردیدند و بعد از آن بود که بریتانیا با کمک  ضعیفدو ابرقدرت اروپا  بود که ترتیب

سربازانی که از کشورهای تحت اشغال هیتلر فرار کرده بودند، توانست به اروپا وارد شود. در 

حقیقت هیتلر باید در سه جبهه می جنگید، در شرق با شوروی و در شمال غربی و جنوب با 

  197متفقین.

شوروی و یک سال جنگ با متفقین، نیروهای نازی شکست  نهایتا بعد از چهار سال جنگ با

برلین به چند قسمت تقسیم  ،خوردند و ناچار شدند بدون قید و شرط تسلیم شوند. پس از آن

شد. بخش شرقی آن در اختیار نیروهای شوروی بود و سایر قسمتها در اختیار نیروهای فرانسوی، 

 198یی و بریتانیایی قرار گرفت.آمریکا

                                                           
متشکل از نیروهای بریتانیا، امریکا، فرانسوی های تحت فرمان مارشال دوگل و سربازهای فراری از کشورهای تحت اشغال   197

 نیروهای نازی
در العلمین مصر بود که در آن ژنرال بریتانیایی، مونت گومری، توانست ارتش  1942تش نازی در اواخر سال اولین شکست ار  198

سهمگین ترین شکست ارتش آلمان، در  استالین گراد  1943متحد ایتالیا و آلمان را شکست دهد. چند ماه بعد، در اوایل سال 

 ینی از شوروی نمودند.روی داد و بعد از آن نیروهای آلمانی شروع به عقب نش

 تانک.  12000هواپیما و  14000امریکا در جنگ جهانی دوم به شوروی کمک نظامی زیادی کرد، منجمله 
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با کارشکنی هایی که جاسوسان شوروی به سود ارتش سرخ و علیه نیروهای متفق انجام درواقع 

، شکست خورد و متفقین نتوانستند به نقاطی که از «مارکت گاردن»دادند، عملیات موسوم به 

پیش تعیین شده بود، در کشور آلمان برسند و سهم ارتش سرخ بیشتر شد. بطوری که ارتش 

لین جلوتر رفت و همین موضوع سبب شد بعداً که آلمان به دو بخش کیلومتر از بر 160سرخ 

کیلومتر در آلمان شرقی قرار گیرد، درحالیکه نصف  160، برلین گردیدغربی و شرقی تقسیم 

 برلین متعلق به آلمان غربی بود.

تمام شد، اما نیروهای شوروی و سه کشور دیگر در  1945بهرحال جنگ جهانی دوم در سال 

ضور نظامی داشتند. یکی دو سال بعد از جنگ جهانی دوم، اکثر نیروهای متفقین از شهر برلین ح

خارج شدند و مردم برلین شرقی که تمایلی به زندگی سوسیالیستی نداشتند، شروع به مهاجرت 

 بسمت غرب نمودند.

با  ار غربی برلین، ارتش سرخ تمام راه های ارتباطی 1948کار به حدی باال گرفت که در سال 

وضع به حدی بد شد  محاصره نمود و مردم را در تنگنا قرار داد ورا شهر غربی قطع کرد و آلمان 

 ، با هواپیما غذا بفرستد.غربی مجبور گردید برای مردم برلین آمریکاکه ارتش 

و در ند رفتمیبه سمت غرب  مردم آلمان شرقی، همچنان لیو ،البته محاصره بعداً برداشته شد

 این ولیآلمان شرقی به آلمان غربی رفتند،  بعدی، حدود دو میلیون نفر از مردمچند سال 

را بصورت قانونی انجام دهند، بدون هزینه نبود و به ازای آن ندخواستمیکه کسانیمهاجرت برای 

نیروی  ن شرقی می پرداختند، اما با کم شدنهر نفر، مبلغی حدود دو هزار دالر به حاکمان آلما

دیواری بین شرق و غرب  1961مجبور شد، در سال  آن کشوران شرقی، نهایتا دولت کار در آلم

 برلین بکشد.

 های غربی، وجود داشته.شوروی و کشور، بین چالش زیادیگفتم: پس 

ند هرگونه تمایل کردمینیستها سعی کمو 1917ان انقالب شوروی در سال : بله. از زمجاماسب

، استالین دستور داد تعداد 1938به غرب را از بین ببرند. کار به حدی باال گرفت که در سال 
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این کشتار برای شوروی گران  به بهانه غرب گرایی، قتل عام نمایند، امارا ناراضی زیادی از افسران 

ی رتبه ارتش سرخ، پاکسازی تمام شد، چرا که هیتلر با علم به اینکه تعداد زیادی از افسران عال

 آن کشوربه  1941آورد و در سال شوروی را به تصرف خود در تواندمیشده اند، تصور کرد که 

 199حمله کرد.

 س توانست در جنگ دوم بیطرف بماند، ولی ایران نتوانست؟بم که چگونه سوئیگفتم: درتعج

لب خدمت در ارتش نفر داوطس، هشتصد هزار میلیون جمعیت سوئی 4خاطر اینکه از جاماسب: ب

و صعب العبور بود و بیطرفی را رعایت کرد و شدند، بعالوه سوئیس ارتش مکانیزه و قوی داشت 

ساقط  کنندمیتوپهای ضدهوایی قوی ساخت و توانست هواپیماهایی را که از مرزش عبور نیز 

 200با شصت تیرتواند می کردمیفکر از لحاظ اسلحه ضعیف بود و رضاشاه ایران ، در صورتیکه کند

غرق در فساد و رشوه جلو ورود نیروهای خارجی را بگیرد، بعالوه سیاستمداران آن دوره همه 

رضاشاه یک دیکتاتور بود و محبوبیتی بین مردم  همچنین خودتمایلی به جنگ نداشتند،  بودند و

  نداشت.  

 گفتم: جنگهای مهم بعد از جنگ جهانی دوم، کدامها بودند؟

 جنگ کره و جنگ ویتنام. :جاماسب

 گفتم: جنگ کره چه زمانی اتفاق افتاد؟

بود که کره شمالی با برداشتن عَلَم اتحاد، به  1953تا  1951بین سالهای  : جنگ کرهجاماسب

 آمریکامجبور شد به کمک ارتش کره جنوبی برود. این جنگ برای  آمریکاکره جنوبی حمله کرد و 

                                                           
حمله به شوروی درعملیاتی به نام بارباروسا اتفاق افتاد که در آن سه میلیون سرباز آلمانی و تعدادی سرباز از کشورهای   199

 رومانی شرکت داشتند.متحد آلمان، مانند بلغارستان و 
  200 نوعی مسلسل
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ته اگر دخالت چین و تهدید به استفاده از بمب اتمی توسط گذاشت و الب هزار کشته بجا 35

 .رفتمیشوروی نبود، حکومت کمونیست کره شمالی برای همیشه ازبین 

 در جنگ کره موفق بود! آمریکاگفتم: پس 

  : بلهجاماسب

 گفتم: ولی در جنگ ویتنام شکست خورد.

  .و تلفات زیادی داد: بله، جاماسب

 گفتم: چطور؟

ویتنام چند مرحله داشت. در اولین مرحله، فرانسوی ها بعد از عملیات دی ان : جنگ جاماسب

 نفری، مجبور به خروج از ویتنام شدند. 12000و تلفات  201بی ان فو

و حمایت از کشور ویتنام جنوبی بود که به اسم مقابله با کمونیسم  آمریکا، ورود مرحله بعدی

به اتمام رسید،  ییانآمریکابرای  نفر 60000زدیک به با تلفاتی نانجام شد و بعد از ده سال جنگ، 

پسری پانزده ساله بود که با  سرباز آمریکایی که در جنگ ویتنام کشته شد،کم سن ترین 

 .دستکاری در شناسنامه خود به سربازی رفته بود

  کشته دادند.دو میلیون  ویتنامی ها هم

 در کره موفق شد ولی در ویتنام شکست خورد؟ آمریکاچرا پس گفتم: 

مردم  ،در طول تاریخمردم کره شمالی و جنوبی، کال دو قوم متفاوت هستند و  : چونجاماسب

ه داشتهم و حتی حاکمان متفاوتی ند ه ادانستمیجنوب کره، خود را از مردم قسمت شمالی، جدا 

                                                           
201 Battle Of Dien Bien Phu (13 march 1954 – 7 may 1954( 

بین نیروهای فرانسوی و دولت دست نشانده شان از یک سو و ویت مینه با مشاورت و کمکهای افسران چینی و آلمان شرقی، به 

 کشته دادند. 12000حدود ( انجام شد و در آن فرانسوی ها، Hochi Minhرهبری هوشی مین )
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مختلف،  یدر طول قرنها ،آنچین بود و نیمه جنوبی  تحت الحمایهاغلب کره، نیمه شمالی  .ندا

دولتهای مختلف بوده است، به همین دلیل، فرهنگ کره شمالی و جنوبی  مورد اشغال و استعمار

لی ویتنام همیشه ودو کشوری را براحتی پذیرفته اند، تفاوت تفاوت زیادی با هم دارد و آنها این 

یی ها و متحدینشان در جنوب آمریکاهم بر شکست  یدیگرعوامل  کشوری متحد بوده است،

کاتولیک بود  "دیم،نگودین "جمهور ویتنام جنوبی، یس ئر ،. بطور مثالاست ویتنام تاثیر داشته

و با وجود اینکه مسیحیان کمتر از یک میلیون نفر از جمعیت بیست میلیونی ویتنام جنوبی را 

د و با مخالفان به شدت برخورد کرد. همین ، حکومت را به دست مسیحیان دادادندمیتشکیل 

موضوع سبب نارضایی گسترده مردم ویتنام جنوبی گردید و موجب شد بوداییان که اغلب جمعیت 

، با حکومت مرکزی مخالف شده و با نیروهای ویتنام شمالی دادندمیویتنام جنوبی را تشکیل 

 202همکاری کنند. 

نام جنوبی بود. از دیگر ز عوامل عدم مقبولیت دولت ویتیکی ا ،دارانه مذهبیدرواقع برخورد جانب

 توان به نقش رسانه ها اشاره کرد. عوامل می

 گفتم: چطور؟

: در زمان جنگ کره، تلویزیون عمومی نشده بود و مردم گزارش های جنگ را جاماسب

ببینند، اما در زمان  ،قبل از شروع فیلم ،در روزنامه ها بخوانند و یا در سینماهافقط  ،ندتوانستمی

در طول جنگ نیز روزنامه نگاران و فیلم شده بود و جنگ ویتنام، تلویزیون بخشی از زندگی مردم 

تاثیر زیادی بر افکار عمومی مردم  آنانبرداران زیادی به این کشور رفتند و عکس ها و فیلم های 

و مخالفت با جنگ کرده و  گذاشت. بطوریکه تعداد زیادی از مردم شروع به راهپیمایی آمریکا

 دولت را مجبور نمودند که به ترک مخاصمه رضایت دهد.

                                                           
حکومت ویتنام جنوبی، برافراشتن پرچم بودایی را حتی در هنگام جشن های مقدس ممنوع اعالم کرد. بعد  1963در سال   202

 از آن یک راهب بودایی خودش را به آتش کشید و فیلم خودسوزی این راهب، توجه دنیا را به ویتنام جلب کرد.
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من به شخصه به یاد دارم که بعد از دیدن صحنه : بله در مورد رسانه ها، درست میگویی، گفتم

شلیک گلوله با کلت کمری، توسط رئیس پلیس سایگون، به سر یک چریک ویتنامی، تا چند روز 

 ناراحت بودم.

ایتکار بود. او : البته در مورد آن فیلم باید بگویم، فردی که کشته شد، خودش یک جنبجاماس

روز قبل از دستگیریش، یک خانواده را بطور کامل به جرم همکاری با دولت کسی بود که یک

 ویتنام جنوبی، قتل عامل نموده و از جان بچه ها هم نگذشته بود.

 که سرنوشت آن رئیس پلیس چه شد؟ دانیمی، آیا دانستممیگفتم: اوه، ن

 مهاجرت کرد و یک رستوان کوچک تاسیس نمود. آمریکا: به جاماسب

 . شوندمیم آدمهای جنایتکار در همین دنیا مجازات کردمیگفتم: جالب است، همیشه فکر 

 : خب، این فکرت اشتباه بوده.جاماسب

است که یهودیان در جنگ  چند دقیقه ای سکوت بینمان حاکم شد، سپس گفتم: باعث تاسف

 .امداشتهجهانی دوم، قتل عام شدند. من همیشه از یهودی ها خاطرات خوبی 

 : چطور؟جاماسب

یم یک چیز اصیل و غیر تقلبی بخریم، با پدرم خواستمیکه در بچگی هر وقت  آیدمیادم گفتم: ی

یم تا روز بعد برویم کردمیهایی را که تعطیل بودند، نشان و مغازه  رفتیممیروزهای شنبه به بازار 

 و از آنها خرید کنیم.

 لبخندی زد و گفت: بله، یهودی ها در تجارت منصف هستند. جاماسب

 گفتم: بله تجربه این را به من ثابت کرده.

 : چطور؟جاماسب
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ر قرارداد اولیه، فقط گفتم: من در شیراز ملکی را برای واگذاری به یک خیریه، معامله کردم و د

ده درصد از مبلغ آن را پرداخت نمودم. قرار بود که بقیه پول را در طی یک سال بپردازم. طرف 

معامله ام یهودی بود. چند ماه بعد از قرارداد اولیه و قبل از اینکه ملک به نام خیریه زده شود، 

با پرداخت  توانستمی، خواستیمقیمت ملک رشد زیادی کرد و تقریبا دو برابر شد. اگر فروشنده 

جریمه فسخ معامله که معادل پنج درصد قیمت ملک بود، معامله را فسخ نماید، ولی این کار را 

 نکرد. 

 : جالب است.جاماسب

 گفتم: راستی برایم نگفتی که چرا دنیا در مورد کشتار یهودیان سکوت کرد؟

اردوگاه ها چه می گذرد  ند که دردانستیم: به چند دلیل. یکی اینکه اغلب مردم آلمان نجاماسب

ند که اردوگاه ها، محل استقرار اسرا و کارگران است و قرار است که آنها از بقیه کردمیو فکر 

 جامعه جدا باشند.

بسیار قوی بود. آنها  کردمیکار  203غاتی آلمان که زیر نظر جوزف گوبلزدیگر اینکه سیستم تبلی

خانواده  دادمیقسمت هایی از اردوگاه ها را مجزا کردند و فیلم هایی ساختند که در آن نشان 

، لباس های خوب می پوشند و تمام وسایل کنندمیهایی که در اردوگاه هستند، بخوبی زندگی 

می  قسمتهاآنها را به این از اردوگاه ها بازدید نماید،  خواستمیاگر صلیب سرخ  و تفریح را دارند

 بردند.

 گفتم: چرا نازیها بجای استفاده از نیروی کار یهودیان، آنها را می کشتند؟

تصمیم گرفتند  1943: در واقع تا مدتی از نیروی کار آنها استفاده کردند، اما بعد از سال جاماسب

 را به اجرا بگذارند. 204«پروژه راه حل نهایی»که 

                                                           
203 Joseph Goebbels 
204 Final Solution 
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 گفتم: راه حل نهایی؟

: بله، پروژه ای که در آن سران نازی تصمیم گرفتند یهودیان را بطور کلی نابود نمایند جاماسب

 تا نسلشان ریشه کن گردد.

 این کار را بکنند؟ ندخواستمیگفتم: چطور 

گاه های وشروع به جمع آوری یهودیان و فرستادن آنها به ارد 1943: نازی ها از سال جاماسب

غذای اضافی صرف کسانی که قدرت کار ندارند،  ندخواستمینلیل اینکه کاراجباری نمودند و بد

را ند و آنها کردمیبشود، در بدو ورود، تمام بچه ها و افراد ناتوان و سالخورده را از افراد سالم جدا 

غافل از اینکه حمامها آب ند، رفتمیند و مردم شادمان به حمام فرستادمیمستقیما به حمام 

، به «زیکلون»کش ای بودند که از سقف آن کپسول آفت نداشتند، بلکه فضای بزرگ و بسته 

 و زمانیکه قیقه بمیرند، البته بعد زجر زیادد 20تا  15تا این افراد در طی  شدمیداخل انداخته 

تا اجساد مردگان  ندواستخمیند، از مردان یهودی قوی هیکل، شدمینازیها از مرگ آنها مطمئن 

 بسوزانند.از حمامها خارج ساخته و در کوره هم کیش خود را 

. ما چهار نفری کردمیگفته بود، ترس،کار خودش را  اردوگاه آشتویتس در اینباره آنانیکی از نگهب

ان هر مرتبه صدها یهودی را به حمام میفرستادیم و بعد از اتمام کار، اجساد آنها را بوسیله یهودی

 .کردمیدیگر می سوزاندیم. هیچکس هم اعتراضی ن

 ند بکنند؟توانستمیگفتم: چه اعتراضی 

الی که مردم را در اردوگاه در طول چند سند خرابکاری کنند، اما توانستمی: به نظر من جاماسب

کوره های آدمسوزی را منفجر کنندکه بعد از  ، فقط یکبار عده ای توانستند یکی ازکشتندمیها 

مانند آن مردان قوی  آن تاوانش را هم دادند و تمامشان کشته شدند. شاید هرکس دیگر هم بود،

، کشته نخواهند شد، برای دیگران دل کنندمیند تا زمانیکه کار دانستمیهیکل یهودی که 

  نمیسوختند.
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ند لحظه سکوت کردم و بعد پرسیدم: یعنی واقعا شش از شنیدن این حرفها بسیار متاثر شدم. چ

 میلیون یهودی کشته شدند؟

: من هم اوایل شک داشتم، اما تحقیق کردم و فهمیدم که بسیاری از کشتارها در همان جاماسب

یم با گلوله شهرهای تحت اشغال انجام شده، مثال در شوروی، حدود یک میلیون نفر بطور مستق

 .های گاز کشته شدندیا بوسیله کامیون و 

 گفتم: کامیونهای گاز؟

کامیون هایی که اتاقکی در عقب آن قرار داشت و آنها را طوری ساخته بودند که  ،: بلهجاماسب

که  شدمیو در طی نیم ساعت موجب مرگ زندانیانی  آمدمیدود اگزوز کامیون به داخل اتاق 

 درحال انتقال از محلی به محل دیگر بودند.

 اینکه یک انسان نیم ساعت زجر بکشد تا بمیرد، خیلی دردناک است. گفتم:تصور

 : بله دقیقاً.جاماسب

 ند؟کردمیگفتم: چرا یهودیان قبل از اینکه توسط نازیها دستگیر شوند، فرار ن

: تعدادی پنهان شدند و یا به خانه دوستان وآشنایان غیر یهودی رفتند و از مرگ نجات جاماسب

زیاد بود که کمتر کسی  آنقدر، دادندمیخورد با کسانی که به یهودیان پناه یافتند، اما شدت بر

 . کردمیجرات این کار را 

تعدادی از یهودیان هم فرار کردند و به کشورهای دیگر رفتند. این افراد چند گروه بودند. بعضی 

توانستند خود را به کشورهای امن برسانند، اما بعضی در اروپا باقی ماندند و دوباره به علت اشغال 

های بدست نازی ها افتادند و کشته شدند. اما نکته جالب این است که یهودی  آن کشورها،
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 اکثربروند، از کشور خارج شده بودند و  205ثروتمند خیلی قبل از اینکه مجبور شوند به گتوها

 فقیر بودند.یهودیان از  کشته شدگان

از ترس اینکه در بین مهاجران،  آمریکا، دولت 1941در سال  آمریکابعد از اعالن جنگ هیتلر به 

. برای کشورهای دیگر هم که دادمیویزا ن ها آلمانیجاسوس نازی به کشورش وارد شود، دیگر به 

 با آلمان در جنگ بودند، جریان به همین منوال بود.

کودک را نجات دهد و کار بیشتری نکرد. حتی بریتانیا در کشور  600بریتانیا هم فقط توانست 

فلسطین که تحت قیمومیتش قرار داشت، قوانینی برای منع ورود یهودیان وضع کرد و اجازه 

که ساالنه بیش از حد معینی یهودی به آن کشور وارد شود. اما بهرحال مهاجرت به سمت  دادنمی

و علیرغم مخالفت بریتانیا، مهاجرین توانستند با تهدید به انفجار کشتی و زیاد شد  فلسطین

خودکشی، رضایت فرماندار بریتانیایی فلسطین را جلب کرده و وارد این کشور شوند. البته از 

بخصوص توسط روسها،  ،تی هایی که مهاجرین یهودی را به فلسطین می برد، چند کشتی همکش

 و چند هزار نفر از مهاجران یهودی کشته شدند.  ندقرار گرفتاشتباهی مورد حمله 

 گفتم: این بیچاره ها همیشه تحت فشار بوده اند.

 : درست است.جاماسب

 دیان به فلسطین مهاجرت کنند؟یهو دادنمیگفتم: راستی چرا بریتانیا اجازه 

 : بخاطر مخالفت اعراب.جاماسب

 گفتم: چطور؟

که سرزمین فلسطین هنوز در اختیار امپراطوری از اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی: جاماسب

رد و یهودیان عثمانی بود، آژانس جهانی یهودی تصمیم گرفت سرزمینهایی در کشور فلسطین بخ

                                                           
 اغلب مناطق محصوری بودند که یهودیان را از جمعیت غیر یهودی جدا می کردند. شرایط زندگی در آنجا اسفناک بود.  205
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کار به آنجا رسید که یک ر را کرد و تعداد یهودیان در آنجا زیاد شد و را به آنجا بفرستد و اینکا

 به تصویب دولت بریتانیا رسید 206اعالمیه جهانی بالفور ،عثمانی امپراطوری فروپاشی سال قبل از

فروپاشی  که در آن، قول تاسیس کشور مستقل در سرزمین فلسطین به یهودیان داده شده بود.

شد، ولی این مهاجرت با مخالفت اعراب مواجه تسریع کرد و مهاجرت  عثمانی این کار را تسهیل

دست به اسلحه بردند « عزالدین قسام»گشت، بحدی که اعراب میهن پرست و روحانیونی مانند 

 دوم قبل از شروع جنگ جهانیرزه با امپراطوری بریتانیا کردند و این مبارزه تا و شروع به مبا

خودش را درگیر جبهه جدیدی کند  خواستمینکه بریتانیا در طول جنگ دوم  ادامه داشت، اما

گسترده به فلسطین  صورتکه یهودیان ب دادمی، اجازه نسازدو نیروهایش را گرفتار جنگ با اعراب 

 .مهاجرت کنند

مجتمع هایی به مسلح، مجبور بودند در از ترس فلسطینیان  مهاجر یهودیان بد نیست بدانی که

و ارتش فلسطینی  آنانمسلم ،زندگی کنند، بعالوه به محض خروج ارتش بریتانیا "تزکیبو "نام 

را تحت محاصره اورشلیم ساکن هزار یهودی  100گرفتند و در دست ن نقاط استراتژیک را رداُ

اگر همه از گرسنگی بمیرند و که نزدیک بود که غذا در آنجا کمیاب شد و  حدیه قرار دادند، ب

سرهنگی یهودی که بازنشسته ارتش بریتانیا بود و افراد تحت امرش جاده ای فرعی برای کمک 

 ندشدمیرسانی به مردم یهودی بیت المقدس نمیساختند، همهء آنها از گرسنگی هالک 

 ؟راستی، در دِیر یاسین چه گذشتگفتم: 

، قرارداد بسته ستای مجاورشان که یهودی نشین بودرو جاماسب: اهالی روستای دیر یاسین با

بودند که به هیچ وجه به افراد مسلح اجازه ورود ندهند، ولی چریک های مسلمان در روستای   

های یهودی مجبور گذاشتند و در نتیجه کماندودیر یاسین پنهان شدند و برای یهودیان کمین 

و در دیر یاسین حدود  شوندمینظامیان هم کشته شدند به آنجا حمله کنند، البته در جنگ غیر 

                                                           
اعالمیه ای که بوسیله دولت بریتانیا، تصویب شد و در آن تعهد شده بود که از تالش یهودیان برای ساختن کشوری در   206

 امپراطوری عثمانی بود، حمایت کند.فلسطین، که در آن زمان اشغال 
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از آن  آنانرار مسلمنفر کشته شدند، ولی سر و صداییکه ایجاد کرد، موجب مهاجرت و ف 140

 ناحیه گردید.

یهودیان از فرصت پیش آمده در جنگ جهانی دوم استفاده کرده و نفراتشان را برای فراگیری و 

بریتانیا قرار دادند و اجازه دادند که ارتش بریتانیا از نیروی آنها آموزشهای نظامی در اختیار ارتش 

نیروهای آموزش دیده یهودی  ، بعد از جنگ،برای جنگ علیه حکومت نازی استفاده نماید. بنابراین

کشور فراهم آن در را زمینه تشکیل گروه های مسلح یهودی  ،در فلسطین زیاد شدند و همین امر

 کرد. 

گروه های مسلح یهودی تالش کردند که حکومت بریتانیا را مجبور  ،جهانی هم بعد از جنگ دوم

به تشکیل کشور یهودی نمایند و برای رسیدن به اهدافشان، شروع به عملیات مسلحانه کردند و 

 را منفجر نمودند. 207«دوپادشاه داو»حتی هتل 

 208«کنت فولک برنادُت»ئیل، تندرو بودند که حتی بعد از استقالل اسرا آنقدراین گروه های مسلح 

 که یک سوئیسی بیطرف و واسطه صلح در جنگ اعراب و اسرائیل بود را ترور کردند.

 گفتم: این عملیات نظامی نتیجه ای هم داشت؟

                                                           
207 King David Hotel Bombing (22 July 1946) 

( صورت گرفت. هتل محل استقرار هیئت اجرایی بریتانیا برای کنترل Irgunاین افنجار توسط گروه مسلح صهیونیستی ایرگون )

 بریتانیایی کشته شدند. 20نفر، منجمله  91فلسطین بود. در این انفجار 
208 Folke Bernadotte 

کسی که در جنگ جهانی دوم موجب آزادی چهل و پنج هزار زندانی، منجمله چهارصد و پنجاه یهودی دانمارکی از اردوگاه های 

 ( ترور شد. Lehyتوسط گروه لِهی ) 1948آلمان شده بود. او درسال 
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 دولت بریتانیا اعالم کرد که دیگر قادر به قیمومیت فلسطین نیست 1947: بله، در سال جاماسب

رای به تقسیم هم حل مسئله فلسطین را به سازمان ملل ارجاع داد و سازمان ملل  ،در نتیجه و

 209فلسطین به دو کشور مستقل داد.

 گفتم: خب بعد چه شد؟

اعراب از این  اما ،: یهودیان تقسیم بندی و تفکیک فلسطین را به دو کشور قبول داشتندجاماسب

شروع به جنگ علیه اسرائیل رداختند و با قاطعیت به مخالفت با آن پ موضوع خشمگین شدند و

، ملک عبداهلل پادشاه اردن اعراب به رهبری ،چند ماه بعد از استقالل اسرائیلنمودند و در واقع 

و قسمتهایی از سرزمین تحت  ند، اما شکست خوردندبه اسرائیل حمله کرد ، 1948در سال 

 .ندتصاحب خود را هم ازدست داد

سه جنگ بزرگ دیگر نیز حمله اول،  بعد ازراب و اسرائیل به همینجا ختم نشد و اما جنگهای اع

 رائیل پیروز از کارزار بیرون آمد.شان اسآنها اتفاق افتاد و در تمامبین 

اسرائیل چند ساعت ،  1967همیشه شروع کننده جنگ، اعراب بوده اند، اگرچه در سال در واقع 

ست نیروی هوایی سوریه و مصر را قبل از اینکه بتوانند از شروع حمله پیش دستی کرد و توان در

 210آن استفاده نمایند، نابود کند.

جالب است که بدانی تسلیحات و نفرات ارتش های عرب، همیشه چند برابر اسرائیل بوده، اما 

وارد  دشمنانشاناسرائیلی ها همواره با ایمان جنگیده و پیروز شده اند و تلفاتی چند برابری به 

                                                           
م کرد. در یکی اغلب مسلمانان بودند و در کشور فلسطین را به دو کشور مستقل تقسی 1947نوامبر  29سازمان ملل در   209

 .دیگری اغلب یهودیان

« شِرمَن»هواپیمای مصری و سوری و در مقابل تانکهای قدیمی  957در جنگ شش روزه در مقابل سیصد هواپیمای اسرائیلی،   210

 روسی در اختیار کشورهای عربی بود. T35و  T34اسرائیلی، تانکهای جدید 
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و در اغلب جنگها، بابت کشته شدن هر سرباز یهودی، حدود پانزده سرباز عرب کشته 211اندکرده

 شده اند. 

 ار گریکدین ان خودشامسلم ونیلیم 11سال گذشته  70یطاما نکته جالبتر این است که در 

ه که اغلبشان شته دادکهزار  27را کشته و خودهزار مسلمان  35ه اند، اما اسرائیل تنها کشت

  نه در جنگ مستقیم.بخاطر فعالیت های تروریستی اعراب بوده است و 

در جنگ شش . مثال ه استیکی از علل پیروزی اسرائیلی ها، شجاعت و دیگری درایت آنها بود

خود را برای جنگ در صحرا آماده کرده بودند و از ساعتها قبل از ورود به که نیروهای آنها روزه، 

 تا در صحرای سینا، گرمازده نشوند، توانستند ارتش مصر کهادی نوشیده بودند جنگ، آب زی

د، چراکه اغلب سربازان ن، به زانو درآورسربازانش را با یک قمقمه کوچک آب، به صحرا فرستاده بود

، نتوانستند از اسلحه های خودو  ندگرمازدگی و خشکی بدن گردیددچار  ،بخاطر صحرا ،مصری

 .کردندسربازان اسرائیلی استفاده کنند و خود را تسلیم  دفاع برای

ل از ادامه بحث برایت قباجازه بده مد، خندید و گفت: راستی یک جوک یادم آ جاماسبسپس 

 تعریف کنم. 

 گفتم: بفرمایید

و موساد و وزارت اطالعات ایران گذاشتند و از آنها   C I Aیکروز مسابقه ای را بین جاماسب: 

 روزکنند، بعد از چند پیدا  ه بودند،در جنگلهای آمازون رها کردکه سه خرگوش را  تاخواستند 

  C I A مامور از .دست داشتندو موساد هر کدام یک خرگوش در  C I A ، مامورینهمه برگشتند

 چطور پیدایش کردی؟ پرسیدند که

 واره و ردیایی دقیق با ماه جواب داد:

                                                           
 بین اعراب و اسرائیل 1973و  1967-1956 – 1948رجوع شود به جنگهای   211
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 تاخرگوش ماده را در جنگل رها کردیم  ، گفت: ما یکپرسیدنداز مامور موساد همین سوال را 

  سمت خود جلب کند و سپس او را گرفتیم.خرگوش شما که نر بود را به 

چرا یک خرس زخمی را به جای رسید و از او پرسیدند که  وزارت اطالعات ایرانمامور نوبت به 

است که خودش را به شکل ، این خرس نیست، این همان خرگوش نه گفت:ی؟ ه اآورد خرگوش

 که خرگوش است. او اعتراف گرفته ایم ما هم از خرس درآورده و

زیر خنده زدم، برایم جالب بود، چراکه با رفتار وزارت اطالعات ایران آشنایی داشتم، دوباره به 

 بحث اصلی برگشتیم.

  ه.کردمیبه اسرائیل کمک  آمریکا، اسرائیل و اعراب، یگفتم: به نظرم در جنگها

به اندازه ای که روی ولی نه  ،هکردمیکمکهای تسلیحاتی به اسرائیل  آمریکا: بله، البته جاماسب

تانک برای اسرائیل فرستاد  15تنها  آمریکا، 1973، بطور مثال در جنگ سال شودمیآن تبلیغ 

 که در مقابل صدها تانک مصری، تعداد قلیلی بود. 

 اسرائیل زمینهای اعراب را غصب کرده؟گفتم: پس بخاطر این جنگها بوده که 

از زمینهایی را که در اختیار دارند، بطور قانونی  %93: اجازه بده برایت بگویم که یهودیان جاماسب

است، از طریق جنگ بدست آمده و آنهم  آناناز آنچه که امروزه در اختیار  %7خریده اند و فقط 

سبت سرانه زمین قابل کشت را حساب کنیم، هنوز ثانویه به حمله اعراب بوده، دیگر اینکه اگر ن

 سرانه فلسطینیان از اسرائیلی ها بیشتر است. 
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مجسمهء بزرگی که سر آن از طال، سینه و بازوهایش از نقره و شکمی از برنز و ساقهایی »

  «از آهن داشت، با یک سنگ نابود شد

                                 کتاب دانیال                                                                                            

 ***  روز نهمبرزخ/   ***                                        

 بحث روز نهم ما با مسئله جنگها و فتوحات مغوالن آغاز شد.

 .گفتم: شنیده ام که بسیاری از مغول ها هم مسلمان شده اند

: مغول ها بعد از نشستن بر مسند حکومت، سیاستمداران محلی را بکار گرفتند و برای جاماسب

ند با حمایت مردم توانستمیراضی نگه داشتن مردم، به دین آنها گرویدند. بدین ترتیب مغولها 

و با « بابور گورکانی»توسط  در شمال هند که« مغال»سلسله  مثالمحلی، اعالم جهاد کنند. 

ند، کشورگشایی کن ندخواستمیهروقت ند، مسلمان بود چون، ه بودحمایت صفویان، بوجود آمد

 د.نکردمیاعالم جهاد 

ند به اسم توانستمیراحتی چون به  ،اما نکته دیگر اینکه خوی مغوالن با اسالم تضادی نداشت

و زنان را مردم را به اسارت بگیرند  قتل و غارت کنند و ،ی دیگر حمله ور شدهبه کشورها اسالم

بوده پر از اینگونه رفتار زمان حکومت مغوالن مسلمان، مورد تجاوز قرار دهند و تاریخ هند، در 

  است.

 گفتم: راستی علت موفقیت مغوالن در جنگهایشان چه بود؟

 کمان مرکب.: دو علت داشت، یکی اسب و دیگری جاماسب

  !هشدمیهم استفاده  آنانگفتم: تیر و کمان که قبل از 

ی انعطاف و آن را از چوبها شناسدمی: بله پنجاه هزار سال است که بشر تیر و کمان را جاماسب

ساخته، اما مغوالن برای اینکه بتوانند به راحتی از روی اسب، تیر را پرتاب پذیر و روده حیوانات می
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کوتاه کردند و برای جلوگیری از کم شدن قدرتش، از ترکیباتی مانند شاخ گاو در کنند، کمان را 

بدنه آن استفاده نمودند و آن را بصورت کمان مرکب، با دو تا شدگی در دو جهت مخالف ساختند. 

کیلومتر در ساعت، تا فاصله چهارصد متری  130ند تیرهایشان را با سرعت توانستمیبدین ترتیب 

به اندازه کمان مرکب مغولها، تیر را پرتاب کند،  توانستمیدر واقع تنها کمانی که  پرتاب کنند.

 آنها را استفاده کرد. شدمینکمانهای بلند دو متری انگلیسی بود که البته در حال سواری 

 برایم بگویی کمی بیشتر  ،سالح گفتم: کاش راجع به تاریخچه

هزار سال پیش، با بستن سنگ هایی که لبه های تیزی داشتند به  400: بشر حدود جاماسب

 کرد. انتهای چوب، از آنها بعنوان نیزه استفاده 

و پرتاب  گذاشتندمیهزار سال پیش، زوبینی ساخته شد که آن را روی چوب دیگر  150حدود 

هزار سال قبل، از مس و  5حدود سال پیش هم تیر و کمان را ساختند و هزار  50، ندکردمی

مفرغ، سالح هایی درست کردند، اما تقریبا سه هزار و دویست سال پیش بود که شمشیرهای 

 فوالدی برای اولین بار ساخته شد.

 کی درست شدند؟ ،گفتم: سالح های گرم

: باروت را اولین بار چینی ها در قرن نهم میالدی ساختند و از آن برای آتش بازی جاماسب

 .کردمیکردند. بعداً توپهایی ساختند که زوبین پرتاب استفاده 

می ریختند و فتیله  خمپاره را هم چینی ها ساختند، بدین ترتیب که باروت را در کوزه سفالی

 ند. کردمیو پرتاب  ندزدمیآتش  ای روی آن میگذاشتند و آنرا
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و در واقع اولین توپی که در تاریخ ثبت  شدمیاوایل، پیشرفت در ساخت اسلحه به کندی انجام 

است که مملوک ها از آن علیه مغول ها استفاده کردند  212«عین الجالوت»مربوط به نبرد  ،شده

 و توانستند مانع غارت سرزمینشان گردند.

مورد  214دیگری که در تاریخ مشهور است، توپی است که در محاصره قسطنطنیه 213توپ بزرگ

در آورد توانست شهر را به تصرف خود  ،فاتح 215سلطان محمد ،استفاده قرار گرفت و در نتیجه آن

 محل سازد.و امپراطوری بیزانس را مض

در قرن چهاردهم در ایتالیا ساخته شد و کیفیت آن به مرور بهبود  ،تیله ایاولین تفنگ های ف

 100یافت. در قرن هفدهم، لوله های تفنگها را خاندار کردند که سبب افزایش دقت و برد آنها از 

متر شد، اما تفنگهای خاندار بخاطر رسوب باروت سیاه، نیاز به تمیز کردن مداوم  400متر به 

 .ندکردمیسربازهای معمولی از تفنگ بدون خان استفاده  داشتند و به همین دلیل،

تیر در دقیقه  17 توانستمییک کماندار مجرب نداشت، چون اوایل کسی رقبتی به تفنگ 

سن تفنگ حُ ولی بیش از دو یا سه گلوله در دقیقه شلیک کرد، شدمیناما با یک تفنگ  بیندازد،

راحتی با آموزشهای چند روزه، ب شدمیآن احتیاج به تجربه زیادی نداشت و این بود که استفاده از 

ن می بایست افراد را به خدمت گرفت و از آنها بعنوان نفرات پیاده استفاده کرد، درحالیکه کماندارا

و در همه  گشتمیتمرینات آنها آنچنان شدید بود که بازوانشان ستبر  ند وکردمیسالها تمرین 

 خیص بودند.جا قابل تش

                                                           
 میالدی، در ناحیه فلسطین، بین حکومت مملوکهای مصر و مغولها به وقوع پیوست. 1275سال  212
متر قطر داشته و می توانسته سنگهایی با  1متر طول و  5داردانل گان توسط شخصی بنام اوربان ساخته شد. این اسلحه   213

کیلومتر  3کیلوگرم را تا برد نزدیک به دو کیلومتر پرتاب کند، بعدا توانستند، برد آنرا به  250سانتی متر و وزن حدود  63قطر 

 اطوری عثمانی مورد استفاده قرار دهند. سال در ارتش امپر 340رسانده و تا 

  1453سقوط قسطنطنیه در سال   214
سلطان جوان عثمانی که از روش های ابتکاری برای فتح قسطنطیه استفاده کرد منجمله استفاده از توپهای بزرگ و انتقال  215

 (Fall of Constantino pole 6 April-29 May 1453)کشتی های جنگی بزرگ از روی کوه 
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ند، اما کم کم برای ایجاد جرقه از سنگ چخماق استفاده شد، کردمیبا فتیله کار  تفنگهای اولیه

 .گردید اختراع 216تا اینکه چاشنی انفجاری

تا قبل از بوجود آمدن باروتهای بدون دود، مجبور بودند که گلوله پرتاب شونده را بصورت گرد 

 ،تمیز کنند لوله در نظر بگیرند تا مجبور نباشند مرتب لوله رابسازند و اندازه آن را کوچکتر از 

تفنگ خود  ند که در لولهءشدمیچند گلوله، تیراندازان مجبور  بعد از شلیک لی با این وجود،و

 باقیمانده باروت را تمیز نمایند. با آن، ادرار کرده و

ی تفنگها شده و سربازان کوچک تر بودن گلوله های کروی از لوله تفنگ، سبب باال رفتن خطا

مجبور بودند برای افزایش دقت تیراندازی، تا فاصله صد متری هدف پیش بروند، اما بوجود آمدن 

 موجب افزایش دقت تیراندازی شد.  217گلوله هایی بنام مینیه

و سرباز مجبور نبود برای پرکردن  218ندشدمیپس از آن تفنگهایی بوجود آمدند که از کمر پر 

  219بصورت خوابیده شلیک کند. توانستمیبایستد، بلکه  اسلحه سرپا

که بیشتر از آن بعنوان دیده بانی و کمتر برای هم به ابزار جنگی تبدیل شد  220نو، بالکم کم

 .میگردیدحمله به دشمن استفاده 

                                                           
 میالدی 1838ساخت چاشنی انفجاری در سال   216

217 Minie ball (1848)  

این فشنگها دارای شیار بودند و هنگام شلیک، سرب در لوله پهن میشد و مسیر مستقیم را طی می کرد و همین  توسط کاپتان ارتش فرانسه ساخته شد،

وقتی که ارتش بریتانیا و فرانسه به حمایت از امپراطوری عثمانی در کریمه، با روسیه   1853در سال  امر سبب بهتر شدن دقت و برد تیراندازی میشد.

 وارد جنگ شدند، از این نوع گلوله استفاده کردند و تلفات زیادی را به ارتش روسیه وارد نمودند.

 
218 Breech Loading Gun 

آلمان( از تفنگهای بریچ لودینگ استفاده کرد و همین موجب تلفات ) ارتش پروس Austria Prussia War )1866(در جنگ بین پروس و اتریش،   219

 بیشتر و شکست ارتش اتریش گردید.
  اولین بالن توسط برادران مونت گولفیر در قرن هیجدهم، چند سال قبل از انقالب فرانسه، ساخته شد.  220
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مورد استفاده قرار  221آمریکاگام بعدی ساختن گلوله تمام فلز بود که در اواخر جنگ داخلی 

 گرفت.

 بود. آمریکادر اواخر جنگ داخلی  222مرحله بعدی، اختراع مسلسل

 224مورد استفاده قرار گرفتند. 223گام بعدی، هواپیما و تانک بودند. که در جنگ اول جهانی

اولین بار در جنگ جهانی اول توسط آلمانی ها استفاده شد و بعد  سالح های شیمیایی هم

جنگ جهانی اول و دوم، قوانینی برای منع استفاده  کشورهای دیگر از آن استفاه کردند، ولی بین

هیتلر که خودش مصدوم  وَل اروپایی وضع گردید ویکی توسط دُاز سالح های شیمیایی و بیولوژ

 سالح های شیمیایی در جنگ اول بود، در جنگ دوم، به سراغ سالح های شیمیایی نرفت.

سرد وارد کرد و اگرچه بمبهای  که دنیا را به جنگگام بعدی بود  225ساخت سالح های اتمی

انداخته شد و مادهء انفجاری  یروشیماکه روی ه"  Little boy" اولیه مثل بمب پسر کوچک 

که بر روی ناکازاکی " Fat man "داشت و بمب مرد چاق کیلو ُتن قدرت  16 آن اورانیوم بود و 

بمب های بعدی به مراتب قویتر  ،نیوموو هسته مرکزی پلوت تنکیلو  21قدرت  باانداخته شد 

   قدرت داشت.مگاتُن  50 کهبمب تزار  نامکه به  ساخت 1961در سال بمبی را شوروی بودند و 

 پیشرفت بعدی، بمبهای لیزری و هواپیماهای رادار گریز بودند.

                                                           
221 1965-1961 

( و بعد از آن مسلسل های موزر و بروانینگ ساخته شدند. 1864)اولین مسلسل ساخته شده، مسلسل شش لول گاتلینگ بود   222

 گلوله را بالوقفه  شلیک کند. 45000مسلسل براونینگ توانست 
میلیون انسان گردید، اگرچه هم زمان با این جنگ، بیماری  17، جنگ جهانی اول مستقیما موجب مرگ 1918-1914 223

 ه آنها نیز میلیونها انسان را به کشتن دادند.آنفوالنزای اسپانیای و قحطی گسترش پیدا کرد ک
در جنگ اول جهانی، مسلسل، توسط آلمان بطور وسیع مورد استفاده قرار گرفت که موجب برتری آنها در سالهای اولیه   224

، در جنگ جهانی اول 1916کیلومتر در ساعت، به دستور چرچیل، در سال  3-5جنگ شد، اولین استفاده از تانک با سرعت 

 صورت گرفت.
225 1945 
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آن شب بحثمان در همینجا تمام شد و من روی تخت دراز کشیدم و صحبت های جاماسب و 

گذشته بود، را مرور کردم، دچار تناقض شده بودم، تمام اعتقاداتم زیر سوال رفته بود آنچه بر من 

طی ن به سوریه، دچار تردید شده بودم، احساس کردم بُتی را که در و نیز در انگیزه ام برای آمد

 در حال فروپاشیدن است. ،ساخته ام سالها از مذهب و دین برای خود
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ولی در ، نمایندمیخود را بره در ظاهر غین، چراکه آگاه باش از پیامبران درو» 

     «داخل گرگ هستند

                           15:7انجیل متا                                                                                                                                      

 ***  روز دهمبرزخ/   ***                                  

بحث روز دهم ما با نحوه قدرت گیری و گسترش سوسیالیسم، بعد از جنگ جهانی دوم، شروع 

 شد.

کشته های کمتری بدهد، با  خواستمیبه دلیل اینکه  آمریکادر توجیه علت آن گفت:  جاماسب

 شوروی هماهنگ کرد که دقیقا سه ماه پس از تسلیم آلمان، به ژاپن حمله کند. 

همین موضوع سبب شد که قسمتهای زیادی از آسیا به دست ارتش سرخ بیفتد و حکومتهای 

یی آمریکاکمونیستی تقویت شوند. این موضوع سالها بعد، نزدیک به صد هزار کشته روی دست 

 گذاشت، اگرچه ارتش سرخ برای بدست آوردن آن مواضع فقط ده هزار کشته داده بود.ها 

 گفتم: چطور؟

ین که در دست ژاپن بود، حمله کرد و نیروهای ژاپنی را شوروی به قسمتی از چ : وقتیجاماسب

در اختیار نیروهای کمونیست چین ، تمام تسلیحاتی را که از ژاپنی ها باقی مانده بود شکست داد،

هزار کیلومتر بود،  9که نزدیک به « مائو»قرار داد. کمونیستها با راهپیمایی طوالنی و بزرگ 

 اختیار مردم در را دادمی آنانهایی که شوروی به  اسلحهستند مردم را با خود همراه کرده و توان

شکست دهند و کمونیست را بر چین او را  بجنگند و« یان کای چکچ»و با حکومت قرار دهند 

 حاکم سازند. 
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ند، بنابراین کمونیستهای چین، کردمیاید به کشورهای مجاور نیز کمک طبق آرمان کمونیست، ب

شروع به ارسال اسلحه برای کمونیستهای ویتنام و کره نمودند و در نتیجه شمال ویتنام و شمال 

 افتاد. آنانکره، بدست 

توانست با دادن سی و  آمریکات گرفتن کمونیستها در کره اتفاق افتاد، در جنگی که بعد از قدر

پنج هزار کشته، مانع تصرف قسمت جنوبی کره، توسط کمونیستها گردد، ولی در ویتنام، حتی با 

 آناننتوانست جلوی کمونیستها را بگیرد و  آمریکاوجود از دست دادن پنجاه و هشت هزار نفر، 

 آورند.را به تسخیر خود درویتنام توانستند تمام 

 گفتم: نظرت راجع به استالین چیست؟

که  شویمی: اگرچه استالین یک دیکتاتور بود، ولی اگر در اعمالش دقت کنی، متوجه جاماسب

 ارباب و رعیتی انقالب اکتبر، روسیه کشوری برای آن دوره شوروی مناسب بوده، چراکه قبل از

اگر واکنشهای تند بلشویکها نبود، بعد از انقالب هم  وقوقی نداشتند هیچ حرعیت ها و  بود

 ند.کردمیرا برده خود  رعیت هاو دوباره  دادهروسهای سفید، آنها را شکست 

حتی  ،ی نقاط دنیانفر از اقصدر دنیا تاثیرگذار بود که هزاران  آنقدر 1917انقالب بلشویکی، اکتبر 

به آنچه  که البتهآرمان شهر خود زندگی کنند تا در  به شوروی مهاجرت کردند و اروپا آمریکا

بسیاری از  از هویت و پاسپورتهایم اطالعاتی شوروی، ند، نرسیدند و بعدها سیستکردمیتصور 

  .و اروپا استفاده کرد آمریکابرای فرستادن جاسوس به  آنان

یی آمریکاسرمایه داران  به راه افتاد و اگر دنیاهمه نقاط کارگری در  اکتبر، شورشهای انقالب بعد از

، داندنمیکارگری انجام رم هایی برای بهبود وضعیت کارگران و ایجاد اتحادیه های وریفاروپایی و 

انقالب ی کاپیتالیست، آمریکاحتی در که ند، ممکن بود کردمیتماعی را درست نو تامین اج

در عال بودند و احزابی تشکیل دادند و مثال کمونیستها ف در اروپا البته .بیافتد به راهکمونیستی 

تندروی کردند و با کلیسا در افتادند و مردم  آنقدر، ولی گیرندقدرت را بدست  توانستنداسپانیا 
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با حمایت هیتلر و و تا کودتا کند شد  "فرانکوژنرال " متدین را کشتند که بهانه ای برای 

  بکشد.د زیادی از کمونیستها را و تعدا گیردرا بدست اسپانیا حکومت  موسیلینی،

در یونان کمونیستهایی که از حمایت شوروی برخوردار بودند، تا بعد از جنگ جهانی دوم به 

توانست کمونیستها را با حمایت دول غربی حکومت مرکزی مبارزات خود ادامه دادند، اما بعدا 

انستند پیشرفت زیادی . در ایتالیا، بخاطر مذهبی بودن کشور، کمونیست ها نتودهدشکست 

 .داشته باشند و در نهایت تبدیل به یک حزب سیاسی شدند

، اولین 1870در سال یعنی سال قبل از انقالب کمونیستی شوروی،  50بد نیست بدانی که حدود 

 بوجود آمد و چند ماه قدرت را در دست داشت.  پاریسحکومت کمونیستی در 

 چه بود؟ گفتم: اختالف استالین و تروتسکی بر سر

استالین بر خالف تروتسکی اعتقاد داشت که اول باید صنایع و پایه اقتصادی را تقویت کند و بعد 

به گسترش کمونیسم بپردازد، اما تروتسکی معتقد بود که برای حمایت از انقالب های کارگری، 

با استالین دیگر نیرو، اسلحه و مهمات فرستاد و همین باعث شد که باید بالفاصله به کشورهای 

درافتد و به تبعید برود و درست در شروع جنگ جهانی دوم در مکزیک بوسیله یکی از مامورین 

  226شوروی به قتل برسد

 .ه میلیون انسان بیگناه را کشته استنُ البته این کار از استالین بعید نبوده، چراکه گفتم: 

، اغلب کسانی بودند که به شودمییا حتی اعداد بیشتری که گفته  ه میلیون و: این نُجاماسب

سبب رشد اقتصادی  ،همانها در دراز مدت ند وشدمیاجباری در سیبری فرستاده اردوگاه های کار 

االن وضعیت تمام  ،آن ناحیه گشتند، البته عده ای هم بیگناه کشته شدند، ولی اگر استالین نبود

که وقتی حکومت کمونیستی،  ، چرامثل افغانستان بود ،کشورهای آسیای میانه و آسیای صغیر

ر ، مردم تحت تاثیفرستادمیمعلمها را برای آموزش مردم در تاجیکستان، قرقیزستان و نقاط دیگر 

                                                           
  226 قتل تروتسکی 1940 بوسیله " رامون مرکادر" 
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ند، دقیقا کردمیدرسه رفتن فرزندانشان جلوگیری و از م کشتندمیحاکمان محلی خود، معلمها را 

رفتن به بچه ها، بخصوص دختران، مثل االن که در نواحی تحت کنترل طالبان، اجازه مدرسه 

  .دهدمینرا هم اطفال  و طالبان حتی اجازه دادن واکسینه کردن شودمیداده ن

 گفتم: پس استالین خوش شانس بود که گرفتار افغانها نشد.

: در آن زمان وضعیت کشورهای آسیای صغیر و آسیای میانه هم بهتر از افغانستان نبود، جاماسب

ولی خوش شانسی استالین این بود که در آن زمان، اسلحه های اتوماتیک فراگیر نشده بود و 

مخالفین اغلب تفنگهای سرپر و یا غیر اتوماتیک داشتند، بنابراین شکست دادن آنها، برای حکومت 

 ، کار پیچیده ای نبود. تانک و هواپیما بوده مسلح به مسلسل، توپ، مرکزی ک

، زندنمیکس از محاسن او حرفی و هیچ گویندمیبدی های استالین  ادامه داد: همه از جاماسب

درحالیکه در زمان حکومت استالین، طول عمر و کیفیت زندگی مردم، افزایش پیدا کرد. تحصیل 

ورت رایگان در اختیار عموم قرار داشت و همه شانس آن را و خدمات درمانی و پزشکی، بص

 داشتند که تا آخرین مدارج دانشگاهی، تحصیل رایگان داشته باشند. 

 گفتم: نظرت راجع به استعمار چیست؟

: استعمار در اغلب موارد نتیجه مثبتی داشته، چراکه کشور استعمار کننده، بخاطر منافع جاماسب

جاده  مثلنابع طبیعی کشور استعمار شونده، مجبور بوده زیرساختهایی خودش و بهره بردن از م

و این خود در پیشرفتهای بعدی آن کشور موثر بوده، بطور مثال با دقت به  سازدو راه آهن ب

که جایگاه فعلی آنها از  شویمیافریقایی تحت استعمار، متوجه  وضعیت هند و کشورهای

 .بهتر است و حتی دموکراسی دارند کشورهای همسایه و مشابه خود که تحت استعمار نبوده اند،

آخر شب پیامکی از مهدی دریافت کردم که در آن نوشته  بحثهایمان آنشب در اینجا تمام شد،

 بود، خود را آماده تغییر جا کنم.

  

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

245 
 

 *** القریتین  ***                                            

 «شهری در دل صحرا »                                                 

متوجه در راهرو بیمارستان  را دیدم، سپسرفتم و بیمارانم  به بیمارستانصبح زود مثل همیشه 

محل ماموریت شما . بعد از سالم و احوالپرسی، گفت: بود ایستاده ممنتظرحضور مهدی شدم که 

ا بپرسم، قبول کردم، بعدا م را بدون اینکه اعتراضی کنم و یا دلیل جابجایی .اندکردهرا عوض 

 از آن بیمارستان بروم.که من ند ه اخواستمسئولین فهمیدم که بخاطر کنجکاوی ام، 

فاصله کیلومتر از دمشق  150محل کار مرا شهر القریتین تعیین کرده بودند. شهری که حدود 

 داشت.

کرد تا وسایل برخالف همیشه در اتاق بود. کمک  جاماسبلوازمم را جمع کردم و به خوابگاه رفتم. 

در نظر رفتنم اتومبیلی که برای تا  هم خداحافظی کردیم و مرا بگذارم، بامختصرم را در کیفم 

                              .بدرقه کردگرفته شده بود، 

مضطربم  ،رفتن به مکان جدید، ه افتادیمبرا، د نفر دیگر هم در اتومبیل بودندسوار ون شدم. چن

که یم افتادم، زمانی. به یاد دوران نوجوانکشدمیجا، چه چیزی انتظارم را آن دانستممیکرده بود. ن

چراغ عشق  .است، برای امدادگری به جبهه رفتمبدون اطالع از اینکه چه سرنوشتی در انتظارم 

نورانی و نورانی تر  ،با گذشت زمان و ه از بچگی در وجودم روشن شده بودمنوع ککمک به ه

  .شدمی

و از همان  رفتممی قرآنمن در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بودم، از شش سالگی به کالس 

 موقع، انجام واجبات برایم در اولویت بود. 

، علیرغم خواندممیهرگز نماز و روزه ام قطع نشده بود، حتی آن سالی که برای کنکور درس 

ند کردمیسعی  ،که برای بهتر درس خواندن آنانبل مخالفت اطرافیانم، روزه ام را گرفتم و در مقا
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رفتن دانشگاه م اگر قرار است گفتمیم و کردمیافطار روزه ام نمایند، مقاومت که مرا مجبور به 

  .دانشگاه نرومبه منوط به این باشد که روزه ام را نگیرم، ترجیح می دهم که  ،من

و بعد از نماز صبح، روی یک مبل تک  خواندممیاز افطار تا اذان صبح درس  ،همان ماه رمضان

که اگر دراز بکشم، احتماال از خستگی،  دانستممی. خوابیدممینفره می نشستم و یک ساعت 

 مخواستمیبیدار خواهم شد و زمان مفید درس خواندنم را از دست خواهم داد.  ت بعدچندین ساع

، کمبود خوابم را جبران کنم و بعد از نماز شودمیبعداز ظهر که گرسنگی و تشنگی مانع تمرکزم 

 ظهر تا لحظه افطار بخوابم.  

. درواقع قلبم ماندمینکه زحماتم بی نتیجه  دادمیقلبم گواهی  ،موقع افطار با شنیدن صدای اذان

و به راحتی توانستم در  شدمیدرست گواهی داده بود. رتبه ام در کنکور سراسری ایران دو رق

 رشته ای که دوست داشتم، ادامه تحصیل دهم. 

،که خود با چندین سال سابقه ی کاری بودم . اکنون من یک پزشکگذشتمیمدتها از آن دوران 

ست تقدیر سپرده و خواست خدا را بر خواست خود ترجیح داده بودم تا مرا به هرکجا که را به د

 ، بفرستد. داندمیبرایم صالح 

دمشق را پشت سر گذاشتیم. تا چند کیلومتر بعد از دمشق، رنگ سبز درختان و زمینهای 

م و از آن عبور کشاورزی، خیلی بیشتر از سایر رنگ ها قابل رویت بود. کم کم به کوهستان رسیدی

 کردیم. 

 پیاده شدند، فقط من ماندم و راننده.  مسافران دیگر یک به یک ،راه در

از ته دل خدا را صدا زدم و از او خواستم  و کردمبه دعا شروع و  ر شداحساس تنهایی ام دو براب

 که همیشه همراهم باشد.  

رفتیم تا سواد شهر القریتین  ساعتیک و حدود بعد از عبور از کوه، وارد صحرای وسیعی شدیم 

  .دیدیم ،را
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، اما شدمیزمین زراعی در اطراف شهر به وفور دیده ، رسیدشهر غبار گرفته و خسته به نظر می

. فاصله زیادی تعداد باغها بیشتر بود. کمی بعد راننده از بزرگراه خارج شد و به سمت شهر رفت

ارستان گذشتیم و وارد محوطه شدیم. محوطه درخت از درب بزرگ ورودی بیم .تا بیمارستان نبود

جلوی ساختمان اداری رسیدیم، راننده ترمز  ، وقتیو فضای نسبتا سرسبزی داشتبود کاری شده 

 کرد و رو به من گفت: همینجاست آقای دکتر. 

تاق رئیس بیمارستان از ون پیاده شدم و با راهنمایی فردی که به پیشوازم آمده بود، به سمت ا

 حرکت کردم . 

رئیس بیمارستان با خوشرویی به استقبالم آمد. کامال مشخص بود که از حضور من بسیار خوشنود 

 و لبخندی بر لب داشت.  زدمیشده. چشم هایش برق 

بعد از سالم و احوالپرسی، من را به نشستن دعوت کرد و بعد دستور داد که برایم چای و شیرینی 

 د، سپس با لبخند گفت: تعریف مهارت شما را شنیده ام، خیلی خوشحالم که اینجا هستید. بیاورن

 شما لطف دارید. چندان هم ماهر نیستم، متواضعانه لبخندی زدم و گفتم: 

که جراح بیمارستان ما رفته. مردم محروم منطقه، واقعا به یک جراح  شودمیرئیس: چند روزی 

 نیاز داشتند. 

 دهد. بمحل اقامتم را به من نشان  که ن چای، رئیس از راهنمایم خواستبعد از نوشید

به من دادند که حیاط نسبتا بزرگی  یک طبقه یمنزلن طرف تر از بیمارستان، آحدود صد قدم 

د، پنجره های آن را پوشانده بو در جلو و حیاط خلوتی در پشت داشت و پرده نسبتا قطوری

ای که در یکی از اتاقها بود،  نفرهتخت خواب یک من روی راهنمایم خداحافظی کرد و رفت و

قرمز و زردش،  و که با نقش های ریز و رنگ های سورمه ای بود فرشیدر آن اتاق ، دراز کشیدم

 .نواختچشم را می
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داخل  که یخچال کوچک کهنه ای در آشپزخانه بودکمی بعد برخاستم و خانه را ورانداز کردم، 

بطری آب را برداشتم و الجرعه سر  یک ،گذاشته بودند نوعینوشیدنی های متن خوراکی ها و آ

و به لوستر ساده و زیبایی که به سقف آویزان بود، نگریستم، خوابیدم دوباره روی تخت و کشیدم 

شکسته شده و رنگین کمانی  ،، توسط کریستالهای لوسترآمدمینوری که از کنار پرده به داخل 

و  آمدمی. در قسمتهای تاریکتر دیوار، شکلهای جورواجوری به چشم کردمیرا روی دیوار درست 

  تصویر پرنده ای با بالهای گشوده و غزالی با چشمانی زیبا را در آن یافت. شدمیبراحتی 

 فرصتی میکه هروقت و  بوده فتن سایه ها یکی از سرگرمی هایمیا ام، همیشه از دوران کودکی

این  و مشدمیم و در آن به جستجوی شکلهای مختلف مشغول کردمیسایه ای را پیدا  ،یافتم

 . دادمیعجیبی به من آرامش  عادت به طرز

 

 *** آشنایی با پرسنل  ***                                           

وسایلم را از چمدانم بیرون آوردم و در کمدی که در کنار تختم قرار  استراحت، یساعت بعد از

 .و به بیمارستان رفتمم خارج شدمنزل داشت، چیدم و از 

را با دیوارهای داخلی آنرا تا حدودی بازسازی کرده و  بیمارستان ساختمانی قدیمی داشت، ولی

طبق گفته رئیس بیمارستان، من و یک متخصص  ،های سفید و براق، پوشانده بودند سرامیک

 .اطفال، تنها پزشکان متخصص بیمارستان بودیم

کم به ند. کم کردمیپرسنل خودشان را به من معرفی  ،مزدمیقدم  بیمارستان درهمانطور که 

در میان  ،خوش آمد گفتندو لو آمدند ج یک به تمام پرسنل یک .اتاق عمل رسیدم و وارد شدم

کرد، اسمش جورج بود سن و سال خودم، با لبخندی گرم، توجهم را جلب  تقریبا هم مردی آنان

صورت  یش به همراهگیرا و چشمان سبز رنگ، فتاد و پنج سانتی متر داشتقدی حدود صد و ه و

پرپشت مشکی و بینی  انابرو ،کردمیچهره اش را خوشایند تر داشت،  که مرتبیو ریش  کشیده
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که به تن  یپیراهن آستین کوتاه اتاق عمل .نمودمی بیشتر مشخص را شنارنگ چشم ،قلمی اش

مهربانی در . کشیدمی نمایشبه را  یشموو دستان قوی و پراندام خوش فرم و ورزیده  کرده بود،

  .دیده ام ام را قدیمی یکی از دوستان با دیدنش احساس کردم که، زدمیچشمانش موج 

 

 ***  سنت الیان  ***                                           

زخم چند بیمار سوختگی و جا  227دِبِریدمانبیمارستان را با م در اتاق عمل ی اروز اول کار

همراهم عملها جورج در تمام ، شروع کردمانداختن و گچ گرفتن شکستگی ساعد یک پسربچه 

 . دادمی بود و ناخواسته مهارت خود را نشانم

به او گفتم: لهجه ات با مردم اینجا متفاوت  و ش پرداختمبا جورج به خوش و بِ  ،اتمام عملها بعد از

 است. 

 جورج: بله، من در اصل لبنانی هستم . 

 ؟کنیمیگفتم: پس اینجا چکار 

 تا در دمشق کاری برایم پیدا شود، ولی این در شهرستان کار کنم کوتاهی جورج: قرار بود مدت

ادبیات عربی خوانده  من تکنسین هم نیستم، بلکه در واقع، هشش سال طول کشید تا االن مدت

 .امگرفتهکار تکنسینی را بطور تجربی یاد ام و 

 که خیلی ماهر باشید.  آیدمیگفتم: ولی بنظر 

 لبخندی زد و گفت: این لطف شماست. 

 گفتم: حاال راضی هستید؟

 جورج: بله، راضیم. 

                                                           
  227 برداشتن بافتهای مرده
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 چطور؟  :گفتم

بی تاثیر هم جورج: یکی دو سال اول، برایم سخت بود، ولی کم کم عادت کردم. البته سنت اِلیان 

 نبود. 

 ؟!گفتم: کی

 جورج: قدیس الیان 

 گفتم: اسمش را نشنیده بودم. 

 . قرار داردجورج: یکی از شهدای مسیحی است که مدفنش در این شهر 

 . به او نگریستمکنجکاو با چشمان 

روحانی  مکانهاییوجود دارد که  "سنت الیان" یری بنامدِنیز اد: در این شهر کلیسا و جورج ادامه د

 . هستند زیباو 

 ه. آمدمیگفتم: چه جالب، همیشه از اینجور جاها خوشم 

 هم به آنجا می رویم.  سر فرصت با ،جورج: اگر دوست دارید

 .شوممیخوشحال هم  ،گفتم: بله حتما

مرا به سوی خود  ،صداقت کالمشو  جالبی داشتشخصیت بود و   228جورج مسیحی مارونی

 .شدمیدر چشمانش دیده شادی برق ، کردمیوقتیکه از سنت الیان صحبت ، کشیدمی

                                                           
از شاخه های مسیحیت کاتولیک است. تا قبل از کشتار مسیحیان توسط دولت عثمانی در قرن نوزدهم، حدود  یکیمارونی 228

توسط ترکان جوان،  1914بیست و پنج درصد جمعیت سوریه را مسیحیان تشکیل می دادند. این کشتارها که آخرین بار در سال 

معیت رساند .کشتارها بیشتر شامل مسیحیان ارمنی و آسوری میشد انجام شد، تعداد مسیحیان سوریه را به کمتر از ده درصد ج

مسیحیان  سوریه، و در کل حدود دو میلیون مسیحی، توسط امپراطوری عثمانی بقتل رسیدند. اگرچه تا قبل از جنگ داخلی

 چهل و پنج درصدتا  شهرها مانند القریتین از بعضی نسبت جمعیتی آنها در ولی فقط ده درصد از مردم را تشکیل می دادند،

میرسید.
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، رفتیم ی سنت الیانبسمت کلیسا ه بود،جورج آورد با اتومبیلی کهپس از اتمام عملها،  ،بعدروز 

در راه جورج برایم تعریف کرد که سنت الیان، فرزند یک افسر رومی  و پنج دقیقه راه بیشتر نبود

از ، او را تحت فشار میگذارد تا شودمیبه مسیحیت مطلع  او گرویدن پدرش ازوقتیکه  و بوده

 . محکوم به مرگ میگرددپدرش  و توسط رودمیزیر بار ناما الیان اعالم برائت کند،  ،مسیح

به داخل پنجره ها و داخل آن با نوری که از شیشه داشت درب بزرگی ی سنت الیان، کلیسا

 کتاب مقدس را در دست داشت،نورپردازی شده بود و تصویر حضرت مسیح در حالیکه  ،آمدمی

نقش شده . تصاویر قدیسان نیز به زیبایی بر دیوارهای بلند کلیسا کردمیروی دیوار خودنمایی  بر

  . افزودمیفضای داخلی کلیسا  زیبایی به ،لوسترهای بزرگبلند فیروزه ای و ، طاق بود

مسیح، به ردیف شده  در مقابل پیکره عیسی ، درستنیمکت های چوبی در قسمت جلوی کلیسا

 بود و مقبره خود سنت الیان در یک از حجره های فرعی بود.

مشغول عبادت بود. جورج هم نشست و  ،دختر بچه ای به همراه مادرشروی یکی از نیمکت ها، 

 "طبیب"در میان زمزمه هایش، کلمات  و دعایی که میخواند گوش فرا دادم به، شدمشغول دعا  به

  .به من نگریستبا لبخندی بر لب،  ،نیایش جورج که تمام شدشنیدم، را  "تشفه"و 

 ی را قبال در جایی نشنیده بودم . خواندمیگفتم: دعایی که 

 . است مخصوص سنت الیان ،بله. این دعاجورج : 

 گفتم: اگر اشتباه نکنم صحبت از طبابت و شفا بود. 

 ه. دادمیجورج: بله سنت الیان طبیب بوده و بیماران را شفا 

سینه  خواهدمی مکه قلب کنممیرد. هر لحظه احساس گفتم: اینجا حال عجیبی داو لبخندی زدم

گردیده اینجا سست  از دیدن فضای معنوی انمزانو سجده بیافتد،بیرون بیاید و به  و را بشکافد ام

 دیگر تحمل وزنم را ندارد. و
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و روی نیمکتی نشاند دستم را گرفت  اشک در چشمان جورج جمع شد و پیشانی ام را بوسید و

 ؟ کنیمیگفت: پس حاال من را درک  لبخندبا و  و کنارم نشست

 .با لبخند جوابش را دادم

نگاره ها یک  بهجورج یک و  میکرد در کلیسا شروع به گردش هم م و بایبرخاست بعد چند دقیقه

 سرگذشت قدیسان برایم گفت.  از شرح داد و برایم را 

 اما کلیسا بیرون آمدیم،بیش از این از بیمارستان دور بمانم، با هم از  متوانستمین ساعتی گذشت.

 گذاشته ام.  جا را در آنجااحساس کردم قطعه ای از روحم خروج، به محض 

اما کم کم تعداد  روزی اوضاع به راه بود،چند  با هم به بیمارستان رفتیم و به بیماران سر زدیم،

مردم با پیشروی نیروهای داعش از  و بیشتر شد ند،کردمیوحینی که به بیمارستان مراجعه مجر

بخاطر اثرات  برخیند. همه مدل مجروح داشتیم، آمدمیبسمت ما  فرار کرده و شهرهایشان

و اضطراب و عجله تصادفات رانندگی  به دلیلبعضی  مستقیم جنگ و صدمه با گلوله و خمپاره و

  .ناشی از جنگ

به داخل  هم او بود که یکروز مرا و های آزادم را با جورج می گذراندماکثر وقتاز همان روز اول، 

شده یر، قبل از کلیسا ساخته و گفت که ساختمان دِ دهد مرا نشانسنت الیان  یرتا دِ بردشهر 

 است.

داخل اخته بودند، س، دیوارها را از سنگ محوطه نسبتا بزرگی داشتفلزی بود و  ،درب ورودی دیر

و نوشته  از بزرگان مسیحیت عضیمریم مقدس و ب و نقاشی هایی از عیسی مسیح عمارت اصلی،

در دست یکی  که نامه ایشده بود. نقش ِدیر روی دیوار به زیبایی  هایی به زبان عربی و یونانی

توجهم را جلب کرد. جورج که متوجه نگاه من شده بود، با صدای ، از نقاشی های روی دیوار بود

ست، گوش اکه به مسیح، همان که فرزندت ای خداوندی» .کردنامه بلند شروع به خواندن آن 

 «.خطاکارم... بر من رحم کن که من کنیمی
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که هر روز از شروع به گشتن کردیم، جورج گفت  شهرو در  از دیر بیرون آمدیمبا هم کمی بعد 

هر کاسته شده و شهر مخوفتر به نظر میرسد و نیز گفت که نیروهای داعش با ما حدود جمعیت ش

 .ندرا بگیر آنانجلوی پیشرفت توانسته اند، نیروهای دولتی  لیو کیلو متر فاصله دارند،80

 

 *** اتاق عمل پرسنل  ***                                       

 با پخش صوت پرسنل و یمشدمیای بود که به ندرت خسته  و اتاق عمل به گونهجَآنروزها 

موزیکهای شاد و تند هم پخش  ولی گاهی در بین آنها میگذاشتند، اغلب مالیم بود، موسیقی که

ها هم از حتی دختر، برطرف شودیم تا خستگیمان دادمیتکانی به کمر و بدنمان و ما هم  شدمی

 .رقصیدن، ابایی نداشتند

کامال با اول  چند روز و من در همان بودبقیه بیمارستان تر از  و صمیمی تررماتاق عمل گ فضای

که در اتاق عمل بود  " لیال"  پرسنل، م، یکی ازآشنا شده بود، پرسنل نقاط ضعف و قوت

 فهمید روحیات لطیفی دارد شدمیبود که در همان نگاه اول  یجوان ردختاو  ،کردمیی سیرکوالر

که از آن معلوم بود  ،دادمیاز وسواسی که برای تمیز نگهداشتن لباس اتاق عملش به خرج  و

کشانده و بر اندام ریز نقشش، لباس  دینجاست که دست روزگار او را بو ظریفی های لوسدختر

سر  ،کردمیهرکسی را وادار  که زدمیشیطنت خاصی در چشمانش موج  ،جراحی پوشانده است

هم ازین قاعده  منو از ته گلویش بیرون بکشد!  را تا چند جیغ کوتاه دخترانه به سرش بگذارد

 مستثنی نبودم.

در بعد از اتمام عمل و  ،خوردگی به شکم بودمل دوم، گلوله عو روز دو عمل متوالی داشتیم یک

گازی که به ما  20کم دارد و اصرار داشت که از استریل لیال گفت که یک گاز موقع بستن شکم، 

 و پشت کبد و وباره نگاهی به داخل شکم انداختم. دگرفتهبازپس را  گاز 19تحویل داده، فقط 
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تا محل دادم رتابل را پرادیولوژی  دستور، بنابراین نیافتم، اما چیزی گشتمطحال و بین روده ها را 

 229. کنم مشخص گاز را در عکس

رتابل رادیولوژی بودیم که احسان، تکنسین بیهوشیمان، که انتظار برای رسیدن دستگاه پ حال در

پشتش  زمانیکه، خاست تا دستگاه بیهوشی را چک کندجوانی حدود سی ساله بود، از جایش بر

وقتیکه فهمید توجه من را جلب کرده  و به چشمانم چشم دوختلحظه ای  بسمت ما بود، جورج 

دیدم که گاز گم شده، پشت شلوار  ، نگاهی انداختم وو ابرو به باسن احسان اشاره کرد با چشم

  است. احسان چسبیده

 گفتم: احسان... اون چیه چسبیده پشت شلوارت؟ 

 چشمانی باجدا کرد و گاز را  و خت و دستش را پشت شلوارش کشیدندااحسان نگاهی به من ا

نشان داد، بله همان گاز خط داری بود که نیم ساعت بخاطرش  مابه گاز را  و جلو آمد نگیشرم

 معطل شده بودیم.  

جورج که متوجه  وشدم ، ناراحت داشته بودیم اهمریض را در بیهوشی نگ ،ش از نیازاز اینکه بی

: احسان!!! اینجا پشت گفتمی، سرش را نزدیک گوش احسان برد و به آراه بودناراحتی من شد

خوای کاری اگه می اینجا جای جلق زدنه؟ چند بار بهت گفتم آخه پرده قایم شدی جلق میزنی؟

ی حداقل دستمال کاغذی برمیداشتی بی انصاف! آخه گاز خط دار رو برداشت ،کنی برو حمام

   خودتو خشک کردی؟! 

بقیهء پرسنل خودم را بگیرم و قاه قاه خندیدم، و نتوانستم جلو  ،خنده ام گرفتبا وجود عصبانیت، 

 . کردندنگاه  متعجبانه به منند قضیه از چه قرار است، دانستمیکه ن

                                                           
گازهایی که برای عمل شکم استفاده می شود، خطهایی دارند که می توان آنها را در رادیولوژی تشخیص داد 229

اُپَک( رادیو)
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که کرده بود، تباهی اش و چند بار بخاطر ش جمع شداشک در چشمانو بعد  لبخندی زداحسان 

هرگز آن صورت مهربانش که از  عذرخواهی کرد، بیچاره عینکش را با آن گاز تمیز کرده بود،

گردیده بود را فراموش  غرق اشک در ،از شرم تیله ایش کهان چشمشده و آن  سرخ خجالت

عجله داشتیم که بسته گاز کامل را، روی سینه بیمار  آنقدر. در واقع تقصیر خودمان بود، کنممین

  به پایین لغزیده بود و احسان نادانسته از آن استفاده کرده بود. آنانگذاشته بودیم و یکی از 

د از کنار تخت عمل سپردم و خوگازها مطمئن شدم، بستن شکم را به جورج تعداد  که ازوقتی

به سمت لیال و نقشه ای شوم در ذهنم نقش بست، نگاهی به دستکش خونی ام کردم دور شدم، 

، انگار باور دستم را با لباسش تمیز کنم. ابتدا چیزی نگفت خواهممیرفتم و وانمود کردم که 

دور  و کرد، خودش را از من دور اما وقتی نگاه شیطنت آمیز مرا دید که جدی هستم، کردمین

دستم فرار کند، گفتم: ببین... م برمیداشت تا از همانطور که تند تند قداتاق عمل به راه افتاد، 

 ،فرار کنی دختر! تکنسین نشدی که از خون بترسی! وقتی میای اتاق عمل نیهیچ جا نمی تو

 با خون دوش بگیری! باید دییعنی اگه مجبور ش

فرار به گوشه گوشهء اتاق  همزمان با از من دور بماند، کردمیو سعی  مضطرب شده بودکه لیال 

این نه... تو رو خدا آقای دکتر... به خدا خیلی روی کم کم به نفس افتاد و گفت:  خندید، میعمل، 

 ، ... نباید کثیف بشهکار کردم لباس

درست میشه. عادت ، بمالم لباستروی چند بار که دست خونیمو  اصال سخت نیست، : ببینگفتم

 از بین میره، این خودش یک راه درمانه. ،ای داشتن لباس آنکادر، کم کم وسواست هم برکنیمی

 خندیدند.  می  که در اتاق بودند،جورج و دو تکنسین دیگر 

، ایستادم به او نمیرسمفهمیدم وقتیکه  ،گریزپا بود ،غزال دخترک همچون ،دنبالش دویدمکمی به 

درآوردم و در سطل مخصوص  دستکشهایم را ندارم!، سپس ، کاری باهات. . .  دختربیا  و گفتم:

 و از اتاق عمل خارج شدم. انداختم
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فرشته در شیپور پنجم دمید و ملخ ها به مردم هجوم آوردند، آنها نیش عقرب، صورت » 

 «مانند زنان بلند است آنانانسان و دندانهای شیر دارند و موی 

    10/12  مکاشفات یوحنا                                                                                            

                                                                                                           *** اول طبقهدوزخ،  ***                                          

 « داعش حمله»                                                  

عده  صبح روز بعد که برای خرید به شهر رفته بودم، همین که چند قدم از بیمارستان دور شدم،

ساله،  چهل مردی حدود آنانای از مردم را دیدم که در خیابان به هر سو میدویدند و در بین 

تند ، کشیدمیرا به دنبال خود  یسه چهارساله ا نوزادی را در آغوش گرفته بود و پسر بچه ی

ل را بغ اومرد ایستاد و به سرعت او حرکت کند.  توانستمیاما پسر بچه نتند گام برمیداشت، 

هردو بچه را  توانستمین ،به نفس نفس افتاددیری نپایید که اما و به راه رفتن ادامه داد،  کرد

با محبت و  و را از بغلش پایین آورد و در پیاده رو گذاشت پسر بچه ، ایستاد وباخود حمل کند

گاه  موقع دویدن شروع به دویدن کرد، اماکشید و چند لحظه بعد،  رویشسر و  ردستی ب ،اندوه

به مسیرش ادامه  با نوزادی که در بغل داشت، و سپس دوباره کردمیو به عقب نگاه  گشتمیبر

  . دادمی

 او را رها ،مطمئن شد و زمانیکه ، خیره مانده بوددر حال فرارش مات و مبهوت به پدرپسرک 

او را بغل کردم و با  و نزدیکتر رفتم ،گریه کرد که زانوانش خم شد آنقدر و کرده، بغضش ترکید

پس به کند و سبرایش  یتا فکر تحویل دادمسر پرستار بیمارستان خود به بیمارستان بردم و به 

مان شد که پسرک چقدر شیرین زبان است، بعدا کم کم دوستِ مدانستمیناورژانس رفتم، آنموقع 

بدنبالش بیاید هرچه زودتر که پدرش و امید داشت و برایمان شعر میخواند و همیشه منتظر بود 

 ببرد.با خودش و او را 
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چندین مورد تصادفی را به اورژانس آورده بودند و در بین آنان بیماری بود که جمجمه اش در اثر 

 تصادف متالشی شده و در دم جان باخته بود.

که دستش خلوت شد، به سمتم  بود، کمی احیای یکی از بیماران جورج هم در اورژانس مشغول

اند و رسیده شهرنیروهای داعش به ده کیلومتری  گویندمیانگار قیامت است، مد و گفت: آ

                                                        اند.س و مدیر بیمارستان هم فرار کردهنیروهای دولتی در حال عقب نشینی هستند، رئی

و من و جورج مشغول رسیدگی به مجروحان  شدمینسر و صدای بمب و خمپاره یک ثانیه قطع 

 سزارین مورد آمد و گفت: آقای دکتر، یک مبا عجله به سمت، پرسنل زایشگاهبودیم که یکی از 

 داریم.  اورژانسی

در آن دیده  230پاره شده و مکونیوم ش، کیسه آبزندزائو را دیدم که فریاد میو به زایشگاه رفتم 

سزارین شود،  الزم بود که افت کرده بود وضربان قلب بچه  ،آمدمیاما بچه اش پایین ن ،شدمی

کار را نکرده بودم، عرق سردی بر  نآ را نداشتم، چراکه مدتها بود سزارین عمل شهامتمن اما 

بر شانه ام زد تغییر حالتم را دید، دستی  رج که حاال نزدم آمده بود، وقتیجو، نشست امپیشانی

 .کنیممیعملش  ،دکتر جان مشکلی نیستو گفت: 

سرم را نزدیک گوش جورج بردم و بطوریکه بیمار و ماما نشنوند، گفتم: خیلی وقت است که این 

 دهیممی، جورج دستم را فشرد و با لبخند گفت: انجامش امکردهکار را ن

وقتیکه اطمینان را در صورت جورج دیدم، دلم قرص شد و از ماما خواستم که زائو را به اتاق عمل 

را دیدم که در  ،تکنسین بیهوشی مان ،احسان ،تد و با جورج به اتاق عمل رفتیم، حین ورودبفرس

 ش را گرفت و گفت: کجا میروی؟ی، جورج جلواستحال خروج از اتاق عمل 

 یموما هم داریم میر ،احسان گفت: همه رفتند

 جورج: ولی یک سزارین داریم، بچه وضعش خراب است

                                                           
  230 مدفوع بچه
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سپس غرش توپ و خمپاره گوش داد، احسان دچار تردید شد، لحظه ای مکث کرد و به صدای 

در این اثناء سرو کلهء لیال هم پیدا شد و گفت: من  تردیدش غلبه کرد و به اتاق عمل برگشت، بر

   هم هستم.

و اشک  کشیدمیفریاد  زائو همچنان. لباس اتاق عمل پوشیدیمهمگی  ،کامل شده بود تیممان

 روی تخت عمل منتقل کردیم. به او را با کمک دوستان،  .ریختمی

زائو  احسان بعد از ضدعفونی کردن کمر زائو، داروی بیحسی نخاعی را تزریق کرد، سپس از

خواست که چند لحظه سر جایش بنشیند و بعد او را روی تخت خواباند. سر تخت را کمی باال 

تا لیال تر نرود. سپس برای زائو، ماسک اکسیژن را وصل کرد. آورد تا سطح بیحسی از کمر باال

، من و انداختمیو پارچه های مخصوص عمل را  کردمیمحل برش و اطرافش را ضدعفونی 

گان و و  جورج هم کاله و ماسکمان را زده بودیم و دست شسته، کنار تخت بیمار حاضر شدیم

برای بریدن، دل دل . اول و چاقو را به دستم داد آماده کرددستکش پوشیدیم. جورج وسایل را 

م، اما وقتی جورج دستش را روی دستم گذاشت، دوباره دلم گرم شد. برشی عرضی پایین کردمی

شکم زائو زدم و بعد الیه های شکم را یک به یک باز کردم. اول سر و بعد بقیه بدن بچه را بیرون 

را تمیز کرد، بند نافش را برید و او را تحویل لیال داد،  آوردیم. بالفاصله جورج بینی و دهان نوزاد

باهم شروع به دوختن آن کردیم.  سپس جفت را از رحم خارج کرد و بعد از پاک کردن رحم،

 و اگرچه این عمل را فقط یکبار، آنهم سالها پیش انجام داده بودم، اما عمل به خوبی پیش رفت

 زیاد هم طول نکشید.

، لحظه به گوش رسیداز راهروی بیمارستان  ،ودیم که صدای فریاد و دویدنزدن بدر حال بخیه 

به سمت ما  را اسلحه هایشانو دو نفر مسلح وارد شدند و  اتاق عمل با لگد باز شد بدر ،ای بعد

بدون توجه به این موضوع، مشغول بخیه ، نگران شدم و نگاهی به جورج انداختم، اما او گرفتند

 بود.زدن 
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رزان از او صدایی ل مسلحین، چند قدم به سمت ما برداشت، اما لیال سد راهش شد و بایکی از 

و بچه را که در پارچه سبزی پیچیده بود، نشانش داد و سپس آنرا نزد  خواست که جلوتر نیاید

، انگار بی تاب مادرش بود و وقتی او را کردمیمادر برد، نوزاد دختر زیبایی بود که مرتب گریه 

   رام شد. آ ،دید

پانسمان زخم  و زمانیکه ای ایستادند تا عملمان تمام شوددر گوشه به خواهش لیال، دو فرد مسلح،

و ما هم اطاعت  برویم آنانهمراه  به از ما خواستند که، گذاشتیم و بیمار را منتقل کردیمرا 

  د.س نمودناتاقهای جداگانه حب سپس من و جورج را درکردیم، 

متوجه شدم که تک تک  و وس بودم، نظری به بیرون انداختماتاقی که در آن محباز الی در 

فکری به ذهنم خطور کرد؛ نگهبانی را که بالفاصله  ،یمارستان را جهت بازپرسی می برندپرسنل ب

دهد وضو بگیرم و نماز بخوانم. چند دا زدم و از او خواستم که اجازه پشت در اتاق ایستاده بود، ص

اجازه اینکار را بگیرد و سپس درب اتاق را باز کرد و اجازه داد اش تا از فرمانده کشیددقیقه طول 

تا به سرویس بهداشتی رفته و وضو بگیرم، وضو را به روش اهل سنت گرفتم و سپس به اتاق 

روی سجاده به ذکر مشغول  ،و پس از اتمام نماز  231و مانند اهل سنت به نماز ایستادم برگشتم

اتاق باز شد و مردی چهار شانه و خوش سیما با ریشی نه چندان  بموقع بود که درشدم، همان 

اول به او توجهی نکردم و خود را مشغول دعا نشان دادم، اما کمی بعد رویم را به  .وارد شدبلند 

 من ابوبشیر هستم سمت او برگرداندم و سالم کردم، جواب سالم را داد و به سمتم آمد و گفت:

 د، آیا شما اهل سنت هستید؟و ادامه دا

 گفتم: من مسلمانم  من که تازه از سجاده برخاسته و مشغول جمع کردن آن بودم، 

 ، شما سنی هستید؟یده انماز خواند و که به روش اهل سنت وضو گرفتهاند ابوبشیر: دوستان گفته

                                                           
د و سنی ها و داعش که گروهی از سنی ها هستند، با دستان بسته نماز می خوانند. وضو گرفتن، اذان، اقامه، قنوت ،تشه231

سالم آخر مابین نماز شیعیان و اهل سنت کمی تفاوت دارد. 
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با من ارتباط  کردمیبرای اینکه دروغ نگفته باشم، سرم را پایین انداختم و پاسخی ندادم، سعی 

فکرم را  مخواستمین چشمی برقرار کند، اما تالشش بی نتیجه بود، معلوم بود آدم باهوشی است،

  .بخواند انماز چشم

 گفت: ما به افرادی مثل شما نیاز داریم. 

  .سرم را باال آوردم و گفتم: من در خدمت همه بیماران هستم

 مرا در آغوش گرفت و گفت: شما برادر ما هستید.  و نزدیکتر آمد و وشحال شدخ

برایم  ،بردمیو درحالیکه از اتاق بیرون  کمی دل گرم شدم. چند لحظه بعد، دستم را گرفت

چنین چیزی  توضیح داد که باید مجروحین آنها را درمان کنم. به او گفتم که بدون دستیارانم

تمام پرسنل اتاق عمل و بیمارستان دستور داد که  ، بالفاصلهمرد فهمیده ای بود امکان پذیر نیست.

جورج فهمیده بودند که دقایقی بعد، جورج و احسان به من ملحق شدند، اگرچه را آزادکنند، 

 مسیحی است. 

در فرصتهای بعدی، چند روز اول مجبور بودیم که فقط مجروحین داعش را درمان کنیم، اما 

مجروحین را برای درمان مردم عادی هم گرفتم و شرط آن این بود که برای درمان رضایت ابوبشیر 

  .مداعشی، هیچ چیز کم نگذار

با کمک جورج و بعضی از پرسنل، انباری را برای اینکه بتوانم بر تخت های بیمارستان بیافزایم، 

مردم عادی  که بالاستفاده بود، خالی کردیم و از تخت های اسقاطی، چند تخت برای بستری

 ساختیم.

 خود ن را در اختیار گرفت و بیشتر ساعاتد که ابوبشیر دفتر رئیس بیمارستاهمان روزهای اول بو

هداری نیروهای داعش در منطقه بود و اطالعات پزشکی را در آنجا میگذراند، او مسئول گردان ب

ند سه همسر گفتمی، شدمی، ولی معاونی داشت که کمتر در بیمارستان پیدایش ی داشتخوب

ند گفتمیشهرت داشت و بعضی است، او مردی چاق و فربه بود و در پرخوری  آناندارد و گرفتار 
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از خانه هایی که بدون سکنه هستند، غنیمت  آناندسته ای تشکیل داده و به همراه دار و که 

ند که هر یک از همسرانش را در منزلی جای داده و وسایل مجللی برای گفتمیو  کندمیجمع 

 فراهم کرده است.  آنان

به بخش زنان و زایمان منتقل  برای رعایت موازین شرعی، پرستارهای زن راطبق دستور ابوبشیر، 

زنی را معاینه  مخواستمیاگر  . من همبه پرسنل مرد سپردیممرد را،  ینو کارهای مجروحیم کرد

از پشت پرده و یا با استفاده از آینه و پوشیدن  راکار آن  باید و یا حتی نبضش را بگیرم، کنم

  م.دادمیانجام دستکش 

طرفی از جورج شنیده بودم که  دچار کمبود نیرو شد، از با افزایش تعداد مجروحین، بیمارستان

موقعیت را مناسب دیدم و از ابوبشیر  کمبود نیرو، . به بهانهاندکردهمام مسیحیان را بازداشت ت

را غالم مینامید، در کارهای خدماتی  آنانکه اکنون  اجازه دهد از مسیحیان بازداشتی، تاخواستم 

دهد که از نیروهای خودش و داوطلبانی که در شهر حضور نیز اجازه بیمارستان استفاده کنم و 

 .نمایند کمکبه مجروحان  خدمات در ارائه بتوانندتا  دهم پرستاری آموزشدارند، چند نفر را 

جیره غذایی بردگان مسیحی) غالمان(  شدمیاینکار به نظر جورج مناسب بود، چرا که موجب 

یم و اگر نیاز به تعمیر کردمیبیشتر گردد و به کمک همانها بودند که تخت های کهنه را سرهم 

کالسهای آموزش کمکهای اولیه را به راه انداختم و یم، من هم دادمیو جوشکاری داشتند، انجام 

 232اولین چیزی که به دانشجویانم یاد دادم، باز نگاهداشتن مجرای هوایی و استفاده از تورنیکه

 برای جلوگیری از خونریزی بود.

                                                           
تورنیکه یا رگبند، به هر وسیله ای که باالی محل رگ خونریزی دهنده، پیچیده شود تا جلوی خونریزی را بگیرد. حداکثر زمان 232

( نوک انگشتان دست تا شانه)شش ساعت و برای اندام فوقانی (نوک انگشتان پا تا کشاله ران)استفاده از تورنیکه، برا اندام تحتانی 

دوازده ساعت میباشد و باید هر یک ساعت یکبار، تورنیکه برای چند دقیقه باز شود تا خون به بافت برسد، واال اندام آسیب دیده، 

می گردد .  (مردن بافت)دچار گانگرن 
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 *** مهارت جورج***                                           

شغول شستشوی زخم باز استخوان ساق پای مجروحی بودم، روز که من با یکی از کارآموزان میک

.گلوله به گلویش اصابت کرده و درحال خفه شدن بود. به اورژانس آوردند نفس ا با تنگیبیماری ر

در را کلفت آنژیوکت بالفاصله خودش را باالی سر او رساند و چند  جورج که دستش آزاد بود،

نفس  ، بیمار بتواندتا از آن طریقو سوزن آنرا بیرون کشید فرو کرد  ،تِراکیا ، در ناحیهگردنش

همزمان خون جمع شده در ناحیه گردن بیمار را با دهان میمکید و به داخل سطل  بکشد.

تمام سریع پانسمان زخم را ، چراکه دستگاه ساکشن در آن لحظه در اختیارش نبود. ریختمی

ه و رگ خونریزی دهنده را گذاشتمیلوله تِراکه اُستو بیمار را به اتاق عمل برده و برای او کردم و

 بستم.

من را به  کاری که برای این بیمار کردی، :گفتمجورج به  بعد از اینکه وضعیت بیمار ثابت شد،

 یاد داستانی انداخت . 

 جورج: چه داستانی؟ 

 کندمی پاره را و رگ گردن اوکرده گفتم: در یکی از جنگها، تیری به گردن چنگیز خان اصابت 

ما یک نفر ، اکنندمیدست و پایشان را گم  ،همه اطرافیانو  افتدچنگیز خان به حال خفگی میو 

 اوکه زیر پوست گردن  کندمید و شروع به مکیدن خون هایی میایجلو  ،از میان سربازان چنگیز

 . دهدمیدر میان تعجب همگان، او را از مرگ نجات و بوده جمع شده 

 جورج: داستان جالبی بود. 

، از فرمانده شکست دهدمیخان وقتیکه ارتش دشمن را شکست گفتم: جالبتر اینکه چنگیز 

فرمانده شکست خورده، تیرانداز  وتحویل دهد را که به او زخم زده، تیراندازی  خواهدمیخورده 

ه کشته خواهد شد با افتخار و دانستمیو تیرانداز که  خان میفرستدچنگیز  نزدبسته  را دست

 .شودمیبدون هیچ ترسی نزد چنگیز حاضر 
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 ! کشدمیجورج: حتما چنگیز بالفاصله او را 

او را  ،و به دلیل مهارتش کندمیاو را عفو  آن تیرانداز، بخاطر شجاعت ،گفتم: نه، چنگیز خان

 . نمایدمیخود گردان تیراندازان  فرمانده

                                             جالبی. جورج: عجب... چه سرگذشت

 ***  اقامتگاه مسیحیان   ***                                   

و فرمانده  با مجاهدان بتوانیم به اندازه ایمن و جورج  تا طول کشید چند هفته ایتقریبا 

یم آزادانه، هروقت توانستمیدیگر بعد از آن،  که مجوز دائمی عبور و مرور بگیریم و شویممیصمی

  از بیمارستان خارج شده و در شهر گردش کنیم. ،بخواهیم که

با اجازه تردد مخصوصی  و ، برددر آن بودندیحی من را به مدرسه ای که اسرای مس ،یک روز جورج

 که داشتیم، وارد شدیم. 

مشغول بازی بودند، در  ،در حیاط آن ،در سنین مختلفبچه ها  بزرگی داشت و حیاط ،مدرسه

انگار به دنیای اطرافشان مشکوک  های بزرگتر،بچه، اما زدمیشادی موج  ،های کوچکتربچهصورت 

ند، به سمت ساختمان رفتیم و مردم را زدمیدر گوشه و کنار قدم  ،بودند و با صورتی بی روح

ه تبدیل کرده بودند و در هر دیدیم که در هم میلولیدند، تمام کالسها را پرده کشیده و به خوابگا

وخامت وضع بهداشتی دچار  آنقدرامکانات ضعیف بود و . ندکردمیدو یا سه خانوار زندگی  ،کالس

  برای خود صابون میپختند. ،خاکستر زغالشده بودند که عده ای با روغن خوراکی و 

من را به ایشان معرفی نمود. یکی از با چند نفر از بزرگساالن مشغول به صحبت شد و جورج 

  .کارهایمان در شهر برگردیمیم به سرتوانستمی، گفت: کاش ساله بودشصت که مردی حدود  آنان
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قول داد که نهایت کند و جورج  آنانکاری برای که  جورج خواستند بقیه با او هم صدا شدند و از

چگونه میخواهی به قولت جامهء  رو به جورج کردم و گفتم: ن. موقع برگشتخواهد کردتالشش را 

 عمل بپوشانی؟

، شاید فرمانده از نفوذش استفاده کرد و اجازه داد که مردم سر کنیممیجورج گفت: تالشمان را 

 کارهایشان برگردند.

 فتیم و با او صحبت کردیم و وضع بهداشتی ساکنینبه محض رسیدن به بیمارستان، نزد ابوبشیر ر

باالخره مردد بود، اما صحبتهای ما را که شنید، واکنش نشان داد، اگرچه از اول  مدرسه را گفتیم.

به  که مردانقرار شد جواب آمد و  ،روز بعد چندقبول کرد که با مافوقش صحبت کند، 

شان برگردند و نیز اجازه داشته باشند از داخل شهر خرید کنند، مشروط به اینکه سرکارهای

، باشد به معنی )نصاری( نوشته شده« ن»  حرف با رنگ قرمز رنگ که روی آن سفید یاپارچه

ولی بنویسند، با رنگ قرمز را « ن» حرفنیز را به بازویشان ببندند و روی درب مغازه هایشان 

 .ندماندمیدر مدرسه  بایستمی زنها و بچه ها

و قانون بود که مسیحیان  دادندمیدر بیمارستان، تقریبا تمام کارهای خدماتی را مسیحیان انجام 

و به زمین خیره شوند و وقتی مسلمانی از مقابلشان سربه زیر باشند همیشه  آناندر مقابل مسلم

 ند. کردمیو راه را باز  به کناری رفته بایستمی، کردمیعبور 

 

                              ***  مجروح داعش و پیرزن مسیحی  ***                           

مشغول ویزیت بیماران بودم، یک رزمنده داعشی را دیدم که با سر و وضعی  ،روز که در اروژانسیک

مرتب و ریشهایی شانه شده، روی برانکارد خوابیده. زخمش را با پارچه تمیزی بسته بودند. از 

، تعجب کرده بودم. از اندکردهاز پارچه سفید استفاده  ،و باند استریل 233بجای گاز مدیدمیاینکه 

                                                           
233 Gauze 
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چند روزه ایی  زخم سوختگی کهساق پایش نگاهی به  و پانسمانش را باز کندپرستار خواستم 

از  شدممتوجه  کامل بیمار پس از معاینه ،نداردهیچ عفونتی  انداختم و با تعجب دیدم که داشت،

 فلج است . به پایین  کمر

عالی هرکه بوده کارش را بسیار  کرده؟ م: چه کسی زخمهایت را پانسمانکردم و گفت اورو به 

 انجام داده است.

 زنلبخندی زد و گفت: یک پیر

م که ناگهان بود در شهر مشغول گشت زنیگفت:  ،کردمیخودش را ابوسعید معرفی  بیمار که

و دیگر چیزی نفهمیدم و  به فاصله دوری پرت کردمن را  ،موج انفجارکنارم منفجر شد و  بمبی

افتاده ام.  شدم که روی پله های یک زیرزمین چشمانم را باز کردم، متوجه بهوش آمدم و زمانیکه

به پیرزنی  ،از جایم بلند شوم، اما نتوانستم، انگار کمرم شکسته بود. کمی بعدکه سعی کردم اول 

من را به داخل زیرزمین کشید و شروع به  به سختی و سر و صورتم را تمیز کردو  آمدسراغم 

 ءو با پارچه شستمیو خنک شده جوشیده  نمک هر روز زخمهایم را با آب. پرستاری از من کرد

از محبت هیچ در حقم کم  ،دادمیدر روز به من غذا  و چند بار کردمیپانسمان  اتو شده، تمیز

، بیشتر در خودش زدمینو با من حرف  گفتمیزیاد سخن ن اما نگذاشت، انگار که فرزندش بودم،

 یهمیشه تسبیح و رفتمیبه سختی راه  ، کمرش خمیده بود وکردمیبود و زندگی خودش را 

آویزان بود، فهمیدم مسیحی است، اتاقش به دیوار که صلیبی از . گفتمیدر دست داشت و ذکر 

راجع به  روزی گذشت تا به خودم اجازه دهم و چندچند عکس خانوادگی نیز در طاقچه داشت. 

و پسر بزرگش را در  اندکردهکه دو دخترش ازدواج  ،گفتبا مهربانی پیرزن و  از او بپرسم عکسها

 .بیخبر استو از پسر کوچکش چند روزیست که دست داده حادثه رانندگی از 

حتی برایم  ،داد: پیرزن خیلی برایم زحمت کشیدابوسعید چند لحظه سکوت کرد و سپس ادامه 

. اوایل از اینکه بدنم را ببیند، کردمیو مرا حمام  شستمیمرتب لباسهایم را  و میگذاشت هم لگن
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 رو ب آوردمیایم لباسهای پسرش را بر پیرزن شرم داشتم، اما چاره ای نبود. کم کم عادت کردم.

 . پوشاندتنم می

. شودمیروزهای عادی از زیرزمین خارج  پیرزن بیش ازچند روزی گذشت تا پریروز که دیدم 

من را روی  و دو نفر وارد زیرزمین شدند، امروز سحرگاه تا اینکه مدانستمینعلت کارش را 

را از کوچه پس کوچه ها عبور در تاریکی، برانکارد من  و و از پله ها باال آوردند هگذاشت یبرانکارد

مرا  پرسنل بیمارستان ،آفتاب که زد ،بر زمین گذاشتند و رفتند ،مارستانبی در و پشت هداد

 و به اینجا آوردند.  یافتند

تشکر کنم و هم بپرسم از او  هم تاپیرزن را ببینم  شدمحرفهای ابوسعید برایم جالب بود. مشتاق 

  است. ا کجا یاد گرفتهمراقبت از زخم ر

ان چپش پوست نیمه برای پیوند پوست به اتاق عمل بردیم و از رابوسعید را  ،روز بعدچند 

 ،و بعد از آن گذاشتیم تمیز داشت،ش که زخمی کامال ساق پای راست و روی هضخامتی برداشت

گرمازا قرار دادیم تا خشک شود. قرار شد پانسمان ساق پای  محل برداشت پوست را زیر المپ

 را به بافت زیرینچسبیدن راستش را هم بعد از شش روز باز کنیم تا پوست پیوند شده فرصت 

 .داشته باشد

به خونش زده  عفونت، ندبیمارستان آورد به( قانقاریا)گانگِرن پا  مرد جوانی را با ،بعدچند روز 

 نتی بیوتیکآبالفاصله بعد از شروع بود و تب باالیی داشت، گانگرین هم تا باالی زانو رسیده بود، 

 ،روز بعد م و بیمار را به بخش فرستادم،ردقطع ک، باالی ران ازو پایش را  ردهاو را به اتاق عمل ب

 . از کلماتیپرسدمیوضعیت فرزندش مرتب از ایستاده و  جوانسر آن را دیدم که باالی  یپیرزن

ه و شاید هم پرستار بوده کردمیدر بیمارستان کار ، متوجه شدم که قبال کردمیاستفاده  که

 است.

داعش مورد اصابت گلوله قرار  آنانتوسط نگهب ،هنگام فرار جوان مجروحبعدا متوجه شدم که 

بخاطر بوی و  کندمیپایش عفونت  ،بودهدر زندان  زمانیکه و زندانی شده ،با همان وضعگرفته و 
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 ،چند شهروند عادیاما تا بمیرد،  کنندمیرها مخروبه ای  و دربرده  او را از زندان بیرون پاتعفن 

و به او را میشناسد  مسیحی بیمارستاناو را می یابند و به بیمارستان میرسانند و یکی از پرسنل 

 .  دهدمیمادرش خبر 

، جوان دچار ایست تنفسی شده، بسرعت خودم را به او که به من اطالع دادندفردای آنروز بود 

 ،طبق قانون ،جورج به من ملحق شد هم را شروع کردم. چند دقیقه بعد234عملیات احیا رساندم و

بودیم، اما نتیجه ای احیا نیم ساعتی مشغول م. یکردمی خارجرا از اتاق بیمار  بستگان، احیاموقع 

م و من و جورج از اتاق خارج و مرد جوان فوت کرد. بقیه کار را به پرستاران واگذار کردی نداد

از آنجا که کنار دیوار قدم میزند. درم که پیرزن را دید . به حیاط بیمارستان که رفتیم،شدیم

  را به جورج سپردم.  اینکار وظیفه ،دوست نداشتم خبر فوت کسی را به بستگانش بدهم

عصای پیرزن از د، شروع به صحبت کرمقابل او ایستاد و درست و  رفتپیرزن جورج بسمت 

خودش نیز ، تکیه نداده بودپشت سرش و اگر به دیوار  زانوانش خم شد و افتادبرزمین دستش 

، و جلوی صورتش گرفترا باال آورد هر دو دستش به سختی  . لحظه ای بعدشدمیزمین نقش بر

روی پاهایش بایستد، اما  دیری نپایید که دستانش را پایین آورد و تالش کرد محکم برولی 

 نشاند.   نیمکتنزدیکترین  را گرفت و روی اوجورج دست ، نتوانست

برای پیرزن بردم و به دستش دادم، موقع گرفتن لیوان، دست لرزانش را پشت دستم وانی آب لی

 خواستمیهم شاید  ،رفتمیپایین ن ، انگارنوشیدآب را قطره قطره  کرد و سپس تشکرگذاشت و 

 صورتشنماید؛ ساکت نشسته بود، بتواند آن را هضم  این آخرین غمش را، به آهستگی فرو دهد تا

و از روی  کرد و جور دقایقی بعد، خودش را جمعاشکی نداشت که ببارد، دریای غم بود، اما 

ستون بدن  و آن را از روی زمین برداشت و سراغ عصایش رفتآهستگی  برخاست و به نیمکت

 کرد و به سمت درب خروجی بیمارستان به راه افتاد.

                                                           
234 CPR: Cardiopulmonary Resuscitation 
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به  مبیمارانسرزدن به چند لحظه بعد، برای  .پیرزن آناز عظمت روح  ممات و مبهوت مانده بود

ره به حیاط و از پشت پنجدیدم که نیم خیز شده شدم،  ابوسعیدوارد اتاق و  داخل ساختمان رفتم

با عجله  برگرداند ووقتی متوجه حضورم شد، صورتش را به سمت من  ،بیمارستان چشم دوخته

 ؟کنم یجان ممکن است از شما خواهش گفت: دکتر و اضطراب

 گفتم: بفرمایید 

ممکن است کسی را بفرستید تا آن پیرزن که در حال خروج از بیمارستان است را به ابوسعید: 

 اینجا بیاورد؟ 

 ؟ میشناسیاو را  رگفتم: چطور؟ مگ

 کرد.  که از من پرستاری ان کسی! هماست خودش ،شناسمابوسعید: بله می

، از بالفاصلهچیزی بگویم،  متوانستمین در عجب مانده بودم از چرخش روزگار و دست سرنوشت،

اتاق بیرون رفتم و به سوی پیرزن دویدم و از او خواهش کردم که نزد ابوسعید بیاید، پیرزن سالنه 

پیرزن سر  ابوسعید نیم خیز شد و دست او را گرفت و بوسید،با من نزد ابوسعید آمد، سالنه 

ا پیرزن و جورج بکمی بعد، ابوسعید را در میان بازوانش گرفت و هر دو شروع به گریه کردند، 

در دعایش چند بار نام شروع به دعا کرد و باالی سر جوان فوت شده در سردخانه رفتیم و جورج 

بهشت باز شده و پیشوای  هایکه در بینممیبرد و گفت: را  236و سنت لوسیا235 سنت استفان

                                                           

 235 اولین شهید مسیحی که سنگسار شد.

دختری از یه خانواده ی مرفه، که مسیحی شده و خودش را وقف مردم می کند، به حدی که خواستگارش از او روی بر می 236

گرداند و لوسیا نهایتا به قتل می رسد. هیجانات ناشی از مرگ تراژیک لوسیا سبب ایجاد روحیه شهادت طلبی در مسیحیان شده 

می شود که ده سال بعد ،کنستانتین کبیر با کمک مسیحی ها قدرت را به دست آورده و به دین مسیح رسمیت ببخشد.   و سبب
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سیمای ، پیرزن چند بار صورت خوش شوندمیسمت راست خدا ایستاده و شهدا به او ملحق  ،مردم

  پسرش را بوسید و از سردخانه خارج شد.

 ***جوان کُرد و عملیات انفال    ***                                

یکی از روزها، مردی حدودا پنجاه ساله، قد بلند، با سینه ای ستبر و ریش و سبیل پرپشت، به 

 بنام ابوجعفر گشت.  انمبیمار یکی از سراغم آمد و جویای حال

که به علت اصابت ترکش خمپاره به روده  بود ای جوان کُرد حدود سی و دو سه ساله ،ابوجعفر

هایش، مجبور شده بودم قسمتی از روده بزرگ را بطور موقت از دیواره شکم بیرون بگذارم تا 

 عفونت، داخل شکم پخش نگردد. 

ر دوستش را به من معرفی کرد، جریان را به آن مرد گفتم و به اتفاق، نزد ابوجعفر رفتیم و ابوجعف

 بود. 237البصری محمودسرگرد ابونامش 

کردم و از اینکه دیدم، یک جوان کُرد با افسری اهل بصره، آنقدر صمیمی هستند، تعجب می

تعجب خود را بر زبان آوردم، ابوجعفر خندید و گفت: دوستیمان داستانی دارد و اگر حوصله تان 

 شود، بگویم.می

 شود.صله ام میبله، حوگفتم: 

آنان با کُلت  فرماندهو یک گروه کماندو به روستای ما حمله کردند  238ابوجعفر: در جنگ انفال

کمری اش پدرم و هر سه عمویم را کُشت و زندگیمان را تباه کرد، من ماندم و پنج خواهر و برادر 

                                                           
در انتهای نام نیروهای داعشی، نام شهری که از آن آمده اند، ذکر می شود و در این مورد البصری یعنی اینکه فرد از بصره 237

آمده است.
د که در آن نیروهای ارتش عراق، کردهای شمال آن کشور را تار و مار کردند. در این جنگ، ارتش انفال نام عملیات جنگی بو238

هزار کُرد را قتل عام کرد و در بسیاری از مواقع برای پاکسازی مبارزان ُکُرد از روستاها، اقدام به پرتاب بمب  180صدام حداقل 

های شیمیایی بر روی غیرنظامیان می کرد. 
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شعله ور به مرور  شد وروشن حس انتقام در دلم  ،از همان زمان یتیم، آنموقع ده ساله بودم و

 اش چهرهرا به روشهای مختلف کشتم،  قاتل پدرم بارها و بارها رویاهایم ، بحدی که درگردید

باید خودم را از شر بود تا وقتیکه سی ساله شدم و احساس کردم که  هایمجلوی چشم همیشه

  کنم. آن افکار وسواسی و کابوسهای شبانه خالص

به اسارت درآمده و صد ا م  هارتش بعث نابود شد ه بود وبرگشت بعد از حمله آمریکا به عراق، ورق

اوضاع بهم ریخته کشور، موقعیت مناسبی را برای پرس و جو و یافتن قاتل پدرم فراهم  بود و

اسم و  ارتش عراق، قدیمی، بطوریکه توانستم به راحتی با دادن مبلغی رشوه به افسران کردمی

 بود. "شکور عبداهلل" را بیابم، نامش کماندویی  آن گروه آدرس فرمانده

کند، بالفاصله برای انتقام راهی آن شهر شدم و درمهمانخانه وقتیکه فهمیدم در بصره زندگی می

 محمودصاحب آن مهمانخانه، همین سرگرد ابوای در نزدیکی منزل او، اتاقی را اجاره کردم. 

 البصری بود. 

دانستم که چگونه بودم، به یک اسلحه نیاز داشتم، اما نمیکه جای شکور عبداهلل را پیدا کرده حاال 

 با او رفیق شدم و توانستم کم کم چند روزی که در مهمانخانه سرگرد اتراق کردم،آنرا تهیه کنم، 

 کلت کمری، راهنمایی بخواهم.از او برای خرید یک 

آورد ا به حرکت در نمیالبته سرگرد هم به همین راحتی زبانش ر ابوجعفر لبخندی زد و ادامه داد:

اصال راهنماییم نکرد، اما به محض اینکه فهمید به  و درواقع، تا وقتیکه ندانست هدفم چیست،

از همکاری دریغ ننمود، چراکه دنبال یکی از افسران جنایتکار گارد ریاست جمهوری هستم، 

  خودش هم مورد ظلم افسران گارد قرار گرفته بود.

دستفروش، آن روش را به من معرفی کرد و من با دادن ده دالر انعام به نهایتاً سرگرد، یک دستف

 و با او صحبت کردم. به فروشنده اسلحه معرفی شدم
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 بود، موهای ژولیده و صورتی سیه چرده و با قدی کوتاه جوانی حدود بیست ساله،که فروشنده 

 چهارصد دالر با خود ببرم.  گفت که فردای آن روز با من قرار گذاشت و یبرا

از دور با کُلت کمری اش، هوایم را داشت.  سرگرد که نگرانم بود،به محل قرار رفتم، اما روز بعد، 

و مرا به داخل یکی از کوچه  پیژامه و زیرپیراهن رکابی سر قرار آمدو  دمپاییمرد اسلحه فروش با 

به سمت من رسیدیم که ایستاد و ه وسط کوچ کردم تا بهها هدایت کرد، پشت سرش حرکت می

را چک و سالمت اسکناسها  و شمرد پول را از من گرفت ،بعدنمود و  برگشت و مرا بازرسی بدنی

برد و من را به ساختمان مخروبه ای در همان نزدیکی  کرد و آنرا در جیبش گذاشت، سپس

دفاع کنم، اما او با چاقوی را درآورد، اول یکه خوردم و فکر کردم که باید از خود  چاقوی جیبیش

بسته ای را که با  قسمتی از زمین باغچه داخل ساختمان را حفر کرد و از زیر خاک، جیبیش،

بر یپالستیک را باز کرد و یک رووِلوِر کال، سپس پالستیک مشکی پوشیده شده بود، بیرون آورد

اسلحه انداختم، ظاهرا نگاهی به ، به من داد و گفت: این هم اسلحه شما کشید ورا بیرون  38

  کردم. سالم و مرتب بود، اما باید امتحانش می

 گفتم: کجا امتحانش کنم؟

 شود. فروشنده: اینجا که نمی

 گفتم: پس جایی را پیدا کن که بشود. 

 قیافه اش کمی درهم رفت، اما بعد از چند لحظه گفت: اشکال ندارد، پس همراه من بیا. 

 موتورسیکلتی، سپس، سوار آمدیم و بسمت انتهای کوچه حرکت کردیمباهم از ساختمان بیرون 

، شد و از من خواست که ترک موتورش بنشینم و به راه افتاد. از در کنار دیوار گذاشته بود که

کوچه خارج شدیم و به محله ای خلوت در حاشیه شهر رفتیم و در کنار یک منزل مسکونی که 

ستادیم، موتورش را خاموش کرد و سویئچ را برداشت و به معلوم بود، با بمب تخریب شده، ای

سمت اتومبیل اوراق شده ای که در همان نزدیکی بود، رفت و دستش را زیر صندلی برد وچیزی 
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را بیرون کشید و به سمتم آمد و فشنگی را به من نشان داد و سپس اسلحه را از دستم گرفت و 

یل شلیک کرد و دوباره اسلحه را به من پس داد فشنگ را در آن گذاشت و به سمت همان اتومب

 و گفت: خیالت راحت شد؟

 ؟ خواهمهم میگفتم: بله، اما فشنگ 

 ، حاال چند فشنگ می خواهی؟ دهدمیفروشنده: هیچکس فشنگ را همزمان با اسلحه به خریدار ن

 کمی فکر کردم و گفتم: ده عدد 

 فروشنده: فردا بیست دالر به همان دستفروش بده و فشنگها را تحویل بگیر. 

 ،فروشنده من را به جایی که یکدیگر را مالقات کرده بودیم قبول کردم. معامله دیگر تمام بود.

 برگرداند و بالفاصله از آنجا رفت. 

حال بودم اما از غیبت از اینکه اسلحه را بدست آورده بودم، خوش بسمت مهمانخانه براه افتادم.

سرگرد کمی مایوس شده بودم، چون به من قول داده بود که پشتیبانیم کند و هوایم را داشته 

، فکر ناگهان یک موتور سیکلت کنار من ایستاد، همانطور که به فکر بدقولی سرگرد بودم، باشد

ل دفاعی رفتم و به کردم که فروشنده اسلحه است و آمده من را با چاقو بزند، ناخوآگاه به حا

ترک راننده ی موتور نشسته و از من  لبخندی بر لب، دیدم که سرگرد با موتور سیکلت نگریستم،

 رفتیم. به سمت مهمانخانه  با هم من هم سوار شدم و، خواهد که سوار شوممی

ه وقتیکه رسیدیم، سرگرد دست بر شانه ام زد و گفت: فکر کردی که من زیر قولم می زنم و اجاز

دهم که بدون محافظ با جماعت اسلحه فروش به خارج از شهر بروی! نه قربان! در تمام مسیر می

ترک موتور آن اسلحه فروش  کردم. در واقع همان لحظه که دیدممن پشت سر شما حرکت می

 نشستی، اولین موتور کرایه ای را سوار شدم و از راننده خواستم که شما را تعقیب کند. 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

273 
 

آنقدر هوایم را داشته، خوشحال بودم و به داشتن چنین دوستی افتخار  سرگرددیدم یاز اینکه م

 سپس به اتاقم در مهمانخانه رفتم. و  کردم 239کردم. او را در آغوش گرفتم و معانقهمی

سالها از آن  ،رفیقو گفت:  شد و کنارم نشستاتاقم با سینی چای وارد  سرگرد، فردای آنروز

الن او بیش از شصت سال سن ام و فهمیده ام که امروز پرس و جو کردهو من ا ماجرا گذشته

دارد و از کار افتاده و علیل است و دو پسرش را نیز در جنگ با آمریکا از دست داده و همسر 

 اولش هم، دق مرگ شده و مرده و االن با زنی شوهر مُرده ازدواج کرده و از او دو فرزند دارد.  

 ده نوش جانش، چه ربطی به من دارد؟گفتم: هر کاری که کر

 : ربط دارد. سرگرد

 گفتم: چطور؟ 

یک دستش سوخته و انگشتانش بهم چسبیده است، اما با این  : همسرش زنی است کهسرگرد

تو که خودت جامعه را بهتر کند، میتامین مخارج خانواده، در خانه های مردم کلفتی وجود برای 

انگ بی شرافتی  ی دیگران رفت و آمد کند، بالفاصله به خانه ،بیوهمیشناسی و میدانی که اگر زنی 

االن دو بچه کوچک دارد. آیا میخواهی آنها را  آن زن، دیگر اینکه .چسبانندرا بر پیشانیش می

 کنی؟ هم یتیم 

ولی این مسئله چیزی نیست که بتوانم  گفتم: از اینکه این نکات را به من گوشزد میکنی، ممنونم،

 تی از آن بگذرم. به راح

   !: مثل اینکه مرغت یک پا داردسرگرد

                                                           
معانقه: چسباندن گردن به گردن، یکی از توصیه هاییست که برای زیاد شدن محبت بین مسلمانان، به آن فرمان داده شده 244

اتفاق می افتد و در اسالم توصیه شده هنگام مصافحه ،کف دست چپ خود را پشت (دست دادن)،این عمل معموال بعد از مصافحه 

طرفین افزایش یابد.  دست راست طرف مقابل بگذارید تا محبت بین 
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 توانم یک شب را راحت بخوابم. گفتم: بله، باید حتما این کار را بکنم وگرنه تا آخر عمر، حتی نمی

سپس دستش را روی دست  حرف، سرش را به عالمت تاسف تکان داد،این بعد از شنیدن  سرگرد

 دانی ح میمن گذاشت و گفت: هرجور که خودت صال

مرتب در فضا  و کردصحبتهایش اتاق را ترک نمی، ولی اندکی بعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت

در  را شکتخم  گرفت. آنقدر که باالخره شد و مغزم را به کار میمی چرخید و وارد گوشم می

 کاشت و دو دلم کرد.قلبم 

جب شور و شعفم میگردید، حاال روحم کردم انجام کاری که حتی فکر کردن به آن، موباور نمی

را مشوش سازد. حاال که وقت انتقام رسیده بود، با یک سوال بزرگ رو به رو شده بودم، آیا این 

 کار ارزشش را دارد و آیا بغیر از شکور، کسان دیگری هم صدمه خواهند دید؟ 

و بالش بزرگی روی  سعی کردم بر خودم مسلط شوم و این افکار را از سرم بیرون کنم. برخاستم

تخت گذاشتم و چندین بار با اسلحه خالی، نحوه کشتن آن جنایتکار را تمرین کردم. از هر زوایه 

 بردم. شدم و ماشه را می چکاندم و مانند بچه ها از چکاندن ماشه، لذت میای به بالش نزدیک می

 آن جانی را بررسی کردمفشنگها را تحویل گرفتم و چندین بار مسیر رفت و آمد و اطراف منزل 

 . تصمیم گرفتم که فردای آن روز، کار را تمام کنمو 

انگار که قرار بود به سعادت ابدی برسم و برای همیشه در دریای . شب از هیجان خوابم نمی برد

وقت  روز بعدم میاندیشیدم، کم کم زدم و به کارغلت می ، در رختخوابشعف غوطه ور گردم

همه  و دعا کردم و ازخدا خواستم که کمکم کند و را خواندم مم و نمازبرخاست ،نماز صبح شد

گذاشتم و به خودم آرامش دادم و تازه آنموقع بود  شچیز را به او سپردم و دستانم را دراختیار

  که توانستم کمی بخوابم.
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 م وصبحانه ام را خورد م ودست و رویم را شست، از خواب بیدار شدم صبح بود که 10ساعت 

و بسمت منزل آن جنایتکار  نمودمزیر لباسم پنهان  م و اسلحه رافشنگها را در اسلحه جای داد

 براه افتادم. 

درکوچه مجاور، دختری  است ودر نیمه باز ، دیدم که بودم شکور چند دقیقه بعد، جلوی منزل

ک . دختراستشش ساله حدود حدود ده ساله مشغول آموزش دوچرخه سواری به پسر بچه ای 

 روسری قرمزش را دور موهایش پیچیده و برای اینکه انتهای روسری در دست و پایش نباشد،

 آن را دور گردنش گره زده بود. 

 چهلناگهان زنی حدود  ،آهسته هل دادم تا باز شود آنرا رسیدم، درنزدیکتر رفتم، وقتیکه به 

 ساله مقابلم ظاهر شد و گفت: با کی کار دارید آقا؟ 

 شنای شوهرتان هستم. گفتم: من آ

آخر هفته بیایید، شاید چیزی  گفت: شوهرم آشنایی ندارد. اگر شما هم جزو طلبکاران هستید،

 برایتان جور کردم.

به دروغ بگویم طلبکارم، چرا که طلب من پول نبود، من طلب داشتم، اما طلب من  خواستمنمی

گفتم، اینکار مقدس برایم بی روغ میاگر د ،پدر و عموهایم و بقیه مردان روستاخون بود، خون 

  شد.ارزش می

 گفتم: من برای پول نیامده ام، بدهی دارم که باید به او پس بدهم. 

و  زن که باور نداشت کسی چیزی به شوهرش بدهکار باشد، با بی حوصلگی گفت: خانه نیست

کمی و تادم کمی عقب رفتم و رو به روی در، طرف مقابل کوچه ایسسپس درب منزل را بست، 

دوباره  خواستم به بهانه اینکه می خواهم پول را به شوهرش بدهم،پول از جیبم بیرون آوردم. می

اگر شوهرش در خانه است، او را ببینم و اگر در خانه  ،اجازه دهد که زنگ بزنم و زن را مجبور کنم

 نیست، الاقل بگوید که چه موقع به منزل بر میگردد.  
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تکان  اش پردهکه  ناگهان چشمم به پنجره طبقه دوم افتاد کردم،را حاضر میهمانطور که پولها 

 شدم.   ترپایید. به روی خودم نیاوردم و کمی از منزل دور میخورد. انگار کسی از پشت آن، مرا می

و  امدادهفهمیدم که دیگر عامل غافلگیری را از دست و  حدس زدم که شکور در طبقه باالست

پشت یک  باشد. کمی دورتر از منزل، مدر طبقه دوم، منتظر با اسلحه ای پُر، االنممکن است 

 . گردمور منزل باز شود و ناغافل به شکور حمله بکه در شدممنتظر  و درخت، به کمین ایستادم

چادرش را  ،آن زن از منزل بیرون آمد و درحالیکه با یک دست انتظارم نیم ساعتی طول کشید و

کرد، بسمت انتهای لگن بزرگ پالستیکی را حمل می و با دست دیگر، گرفته بود شروی سر

باز ، را، شاید بخاطر بچه هامنزل شکور  الی درب، اما کوچه رفت و وارد یکی از خانه ها شد

گذاشته بود. نگاهی به بچه ها کردم. حواسشان جمع کار خودشان بود. به آهستگی از کنار دیوار 

، فهمیدم که بوی تریاک به مشامم خوردو آنرا باز کردم،  رساندمسمت خانه، خودم را به درب 

پشت در بسته اتاق طبقه دوم  و زمانیکه باال رفتم پاورچین پاورچین از پله ها مشغول است،

انگشتم را روی  و را به عقب کشیدم آنرا بیرون آوردم و چکش پیراهنم رسیدم، اسلحه را از زیر

به  چشمم بالفاصله ،و وارد اتاق شدمم محکمی، درب را باز کردماشه قرار دادم و سپس با لگد 

 هیکل نحس آن جنایتکار افتاد که روی ویلچر نشسته بود.

 به چهره کریهش یعنی این شکور است؟ لحظه ای شک کردم، اما وقتیکه با دقتاز خودم پرسیدم، 

ی نگاه کردم، فهمیدم که خودش است. بله... خودش بود، اما خودش نبود. از آن کماندوی قو

 و صورتی چروکیده و لبهایی کبود. و استخوانی  مانده بود فقط پوست هیکل و تنومند،

سیخ نازکی را که برای کشیدن تریاک در دست داشت، بر ه بود، از تعجب خشکش زد کهشکور

 پیک نیک، رها کرد و مات و مبهوت به من خیره شد. ول شعله ور کپسروی گاز 

 . رفتمچیزی بگویم، اسلحه را به سمتش نشانه  آنکهبدون 
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لحظه ای  و افتادم سرگردآماده شلیک بودم که به یاد صحبت های  زد.حرفی نمی و ساکت بود

آن پسر  یکباره ، دوباره آماده شلیک شدم، اما بهبا یادآوری صحنه کشته شدن پدرم، تردید کردم

و به سمت پدرش رفت و او را در آغوش  بچه که در کوچه مشغول دوچرخه سواری بود، وارد شد

  گرفت.

چشمانش را از  . پسرکبوسیدرا به پدر رساند و او را  شخودو اندکی بعد، دخترک هم وارد شد 

رگرداند و دخترک رویش را بسمت من ب در سینه پدرش فرو برد، امامن دزدید و صورتش را 

شاید به مرگ راضی ، انگار اعتراضی نداشت ،ساکت بود اما مستقیم در چشمانم نگاه کرد، شکور

روی ویلچر ، همانطور که بارش خالص شود خواست به دست من، از زندگی فالکتشاید می. بود

 حرفی بزند، سرنوشتش را به من سپرده بود.  ، بدون آنکهنشسته بود

 چشمان دخترک جاری شد و پرسید: میخواهی پدرم را بکشی؟ اشک از  ،لحظه ای بعد

 صممدیگر مانند چند دقیقه پیش، م ،دانستم چه جوابی بدهم. تردید بر من غلبه کرده بودنمی

 نبودم. 

از منزل خارج و  چکش آن را خواباندم و اسلحه را پایین آوردم و دستم را از روی ماشه برداشتم

 شدم. 

بود. سرش را پایین انداخت و ساکت حلقه زده اشک در چشمانش و  یدلرزمی  صدای ابوجعفر

 شد. 

 را بوسید.  اش سپس پیشانی و دست او را در دست گرفت و فشرد سرگرد

پانسمان زخم هم تمام شده بود. دستی به پشت دوستان را با هم تنها بگذارم، تصمیم گرفتم که 

  آمدم.خداحافظی کردم و از اتاق بیرون و  دست ابوجعفر زدم

 

 

 

 

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

278 
 

                                                   ***   صمد، حمله شیمیایی حما  ***                                

وارد اتاق عمل  ،یکی از روزها طبق معمول بعد از پوشیدن کاله، ماسک و شستن دست هایم

 آنروز حسن دستیار من بود و قرار بود چند عمل جراحی داشته باشیم.  .شدم

شد، در مدت آشناییمان به خوبی شایستگی های حسن جزو پرسنل با مهارت من حساب می

 او را دریافته بودم؛ جوانی با مرام و معرفت که همیشه آماده ی خدمت به بیماران بود. 

 سال که بیماران من بود؛ راننده ی آمبوالنسی افتادم، ازعمویش صمد  پسر یاد وسطهای عمل، به

 بود.  شده ریوی آسیب حما، دچار گذشته در حمالت شیمیایی شهر

لوله  گذاشتن از بعدم و بود کرده بستری بیمارستان در ،الریه ذات بخاطر را ، صمدیک هفته قبل

بخاطر کمبود تخت، او شد،  بهتر که حالش بیوتیک، آنتی با درمان روز چند و 240تراکئوستومی

 را زودتر از موعد مرخص کردم.

صمد شدم، صورتش منقلب شد؛ چیزی نگفتم تا عمل  احوال حسن، جویای اواخر عمل بود که از

 تمام شود، بعد او را کناری کشیدم و با او صحبت کردم. 

  د.ندار تعریفی وضعش و حسن: حال

 بزنیم.  سری به او نیماامروز میتو ،ببینمش! اگه موافق باشی دارم گفتم: دوست

 شوم. می خوشحال هم حسن: خیلی

 بعد از ظهر بود که به منزل صمد رفتیم.  3ساعت حدود 

 ،شدیمکه سجاد، فرزند بزرگ صمد، که پسری حدودا ده ساله بود، به استقبالمان آمد، وارد منزل 

 سجاد ما را به اتاقی که صمد در آن بود، راهنمایی کرد. 

                                                           
 280  Tracheostomy Tube 
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روی رختخواب خوابیده بود. رنگ و رویش نسبت به چند روز قبل  ،در گوشه ای از اتاق صمد

 ،اکسیژن را از کپسولی که کنارش قرار داشت ،یک لوله ی پالستیکی باریک و کمی بهتر شده بود

 تراکئوستومی او میرساند. محل به 

نگاهداشتن او در بیمارستان، دانستم که حتی ریه اش بخاطر گاز کلرین تقریبا نابود شده بود. می

اگر جای دیگری بودیم و امکانات بیشتری داشتیم،  شایدکند، کمکی به بهبود وضع ریه اش نمی

 توانستیم او را زیر دستگاه تنفس مصنوعی بگذاریم و مراقبت بیشتری برایش انجام دهیم. می

نیمه جانش را به سختی به چشمان صمد نیمه باز بود، ما را که دید لبخندی به لب آورد و دست 

 سمتم آورد تا دست بدهد. 

تب دارد. که گذاشتم، بدنش گرم بود، معلوم بود ش دست دیگرم را پشت دستو  با او دست دادم

 کنارش نشستم و جویای حالش شدم. 

می برای تزریق که سرُرا لبخندی زد و در حالیکه دست راستش در دست من بود، دست چپش 

کر باال برد و سپس آن را پایین آورد و انگشتش را به عالمت شُ، ن وصل بودآنتی بیوتیک به آ

با اندک توانی که  ؛ ودرهوا را به تارهای صوتیش هدایت ک وگذاشت روی مجرای تراکئوستومی

 مانده بود، پسرش را صدا زد و گفت: لطفا برای مهمان ها چایی بیاور.  در بدنش

را از روی مجرای تراکئوستومی برداشت تا بتواند نفس نتوانست بیشتر صحبت کند؛ انگشتش 

  .بکشد

 از او تشکر کردم و گفتم: الزم نیست زحمت بکشند، تازه صرف شده. 

 روبروی پدر نشست و به چشمان او خیره شد.  و به هر حال پسرک چای را آورد

باالی  سجاد،توانست بنشیند، پزشکی، ریه های صمد را چک کنم اما نمی گوشی خواستم بامی

 بسانخودش  و از ما خواست که دست های پدرش را به سمت خود بکشیمو  سر او قرار گرفت

 کرد.  اوخزید و کمرش را ستونی برای نشستن  اوپشت  چابک گربه ای
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در مجاری تنفسی هر دو ریه اش، آب جمع شده ریه های صمد را چک کردم؛  ،با گوشی پزشکی

شود. با دستگاه پالس معلوم بود که هوا به سختی رد و بدل می ،دداصدای ویز شدیدی میبود و 

را نشان  108بود و نبضش عدد  92میزان اشباع اکسیژن خونش را اندازه گرفتم، 241اکسیمتر

قابل قبول بود، اما ریه های او، این میزان اکسیژن را  هنوز اگرچه میزان اکسیژن خونش داد،می

بار در دقیقه بود. بعد از معاینه، سجاد  25د. تعداد تنفسش کربه قیمت تالش زیاد تامین می

 کمک کرد که پدرش دوباره دراز بکشد. 

لبخندی به لب آورد  ،ایجاد کرده بود پسربرق امیدی در چشمان مشتاق  ،حضور من بر بالین پدر

زمینی تخم مرغ و سیب  خوب غذا نمیخورد، اما از وقتیکه و گفت: پدرم چند روزی کم اشتها بود،

    .ش بهتر شدهیکنم و با کمی نمک به او می دهم، اشتهاآبپز را له می

سجاد با اشتیاق به چشمانم خیره شد و با صدای مهربان و دلسوزانه ای گفت: دیروز چهارتا تخم 

 مرغ بهشون دادم. 

 ؟ !: چهارتاگفتم

 سجاد: بله دکتر، خودتون گفتید تخم مرغ یه غذای کامله. 

، ولی سعی کن بهش کم زدم و گفتم: هر مقدار هم که تونستی بهش مایعات بده لبخندی برویش

  نمک بدی یا اصال ندی.

 بعد همدهم. با سر تایید کرد و گفت: بله، پدرم رو می نشونم و هر چی بتونم بهش شربت می

 -با انگشتش محل تراکئوستومی را نشان داد - که گفتید طبق دستوری که دادید از همینجا

 کنم. شحات رو خالی میتر

 محبت آمیز تحویل او داد.  یصمد که معلوم بود از توجهات پسرش راضی است، لبخند
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پسرک که واکنش پدر را دید، لبخندی بر لب آورد، سپس رو به من کرد و گفت: پدرم کی خوب 

 میشه؟

  .گفتم: با وجود پرستاری مثل شما، خیلی زودبا لبخندخواستم مایوسش کنم، نمی

 از صمد و پسرش خداحافظی کردیم و از منزل خارج شدیم.  ،کمی بعد

 حسن رو به من کرد و پرسید: به نظر شما وضعیتش چطوره؟ 

با وجود بدن ضعیفی که ، ، ریه هاش کامال از کار افتاده. تعداد تنفسش باالستهگفتم: فایده ندار

 . وم نمیارهدو زیاد ،هدار

شب، حسن با من تماس گرفت و گفت: صمد حالش بد شده،  10حدودا ساعت  ،چهار روز بعد

 ؟او را ببینیدامکانش هست 

 . آیم حتما میبله، گفتم: 

 همسایه ها درون خانه جمع شده بودندحرکت کردم، وقتی رسیدم، منزل صمد  سمتبه سرعت ب

  کشید.  صمد آخرین نفس هایش را میو 

ا تا هشت لیتر تمام ترشحات لوله تراکئوستومی را تمیز کردم. اکسیژن ر 242با دستگاه ساکشن

شد. فایده بود. درصد اکسیژن خون در حال افت بود. صمد مرتبا کبود و کبودتر میباال بردم، اما بی

 چند نفس عمیق کشید و سپس از تنفس بازماند. 

چالندن حسن آمبو را از من گرفت و به  چند دقیقه ای با آمبو به او هوا دادم، اما فایده ای نداشت.

 از کار افتاد.  ، آنهمزد، لحظاتی بعدمنظم می نبض صمد را گرفتم، قلبش نا ،ادامه دادآن 

                                                           
282 Suction 

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

282 
 

کردیم. یک آمپول آدرنالین را هم مستقیما به داخل  243ریوی -حدود نیم ساعت او را احیا قلبی

ی فایده بود. کم کم اتاق شلوغ و قلبش تزریق کردم، چند لحظه ای نبض برگشت، اما باز هم ب

 .سال داشتند، مات و مبهوت به ما می نگریستند 6و  8شد، دو دختر صمد که حدود شلوغ تر می

 شدند. پشت پرده نشسته بودند و مرتب حال او را جویا می ،همسر صمد و زنان دیگر

ن گفت: کافیست دکتر به قلبش تزریق کنم که حس ماخواستم برای بار دوم آدرنالین را مستقیمی

 . دجان، شما زحمت خودتان را کشیدید، خودتان هم میدانید که دیگر فایده ای ندار

سجاد که در این مدت تمام تالشش را کرده بود به نحوی به من و حسن کمک نماید، با دیدن 

ا هوآمبو را برداشت و مجددا شروع به  بالفاصله ،جمع شدچهره ی مایوس ما، اشک در چشمانش 

 نیم ساعتی بی وقفه کارش را ادامه داد تا اینکه بالخره او هم تسلیم شد.  دادن به پدرش کرد و

  حسن فاتحه ای فرستاد، صدای شیون از پشت پرده بلند شد.

 صاف کرد.  بدنش حسن با دست، پلک های باز مانده صمد را بست و دستانش را کنار

با  گذاشتند ویکدیگر  کنار در را هر دو پایش تسش انگشتان چند نفر از بستگان صمد آمدند،

   را روی او انداختند. ای ملحفه سپس زدند؛ تکه پارچه ای بهم گره

 خواست قبول کند که او مرده است. سجاد کنار جنازه پدرش باال و پایین می رفت، نمی

ش را کنار دو دختر صمد شروع به گریه کردند و کنار جنازه پدرشان نشستند، پارچه روی صورت

  زدند و او را بوسیدند.

حسن  شدم و به سمت درب حیاط رفتم؛ خارج اتاق از و گفتم توانستم تحمل کنم، تسلیتینمی

  کرد. مرا همراهی ،منزل بدر تا
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و حرف زدن  با اتومبیل به بیمارستان رفتم، کالفه بودم، در حیاط بیمارستان شروع به قدم زدن

قربانی جنایت جنگی و حمله شیمیایی نیروهای دولتی قرار گرفته  از اینکه صمد کردم، با خودم

 یک ساعتی گذشت، نهایتا به منزل رفتم و قرص خوابی خوردم و خوابیدم. بود، خودم را میخوردم. 

 غسالخانه رساندم.   به را خودم و شدم سیاهپوش روز بعد، حسن با من تماس گرفت؛ صبح

 سجاد با چشمانی قرمز به غسالخانه آمده بود. 

 بدن او را یکبار با ،جنازه ی صمد را روی سکویی گذاشته بودند، پس از بیرون آوردن لباسهایش

سپس کافور را به هفت نقطه سجده  و سدر، یکبار با کافور و یکبار با آب خالص شستشو دادند

 آمد.می کف بیرون میموقع شستن از محل تراکئوستو .244گاه او، مالیدند

به سمت  ،که همه مرد بودند ،میت را کفن کردند و در تابوت گذاشتند، تابوت روی شانه حاضرین

 خواندند. شهادتین را می همه،کرد، محل دفنش حرکت می

تا وحشت میت از گور کم شود، بار  زمین گذاشته شد روی تابوت بر بار چند مسیر در طبق رسم،

 تابوت را کنار قبر بر زمین گذاشتند.  ،آخر

 یک نفر نماز میت را خواند و حاضرین به او اقتداع کردند. 

 را هایش، جنازه عمو پسر و دیگر تابوت را باز کردند، برادر بزرگتر صمد وارد قبر شد، برادر بدر

  بود. دعا و قرآن خواندن حال در قاری 245کردند. گور وارد سر، از آرامی به

شد، دیده می ابروانش در خم کوری گره و بود به دندان گرفته را پایینش لب حالیکه در سجاد،

  ساکت ایستاده بود.

                                                           
   پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو انگشت شست پا 244
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برادر صمد،  انجام شد و سپس 246تلقین رسید، مراسم پایان به که گور میت در دادن جا مراسم

 خارج شد.  قبر از میت، پای سمت را گذاشت و از 247لحد سنگ

   248«براستی ما متعلق خدا هستیم و بسوی او باز می گردیم. »بلند گفتند: همه حاضرین با صدای 

  سپس با خاک، قبر را پر کردند.

درست در جاییکه سر میت قرار مجلس با چشمانی اشک آلود،  عزای صاحب ترین سجاد، کوچک

 کرد رها را هایش فک سنگینی حاضرین، سکوت میان ناگهان در، بود ایستاده قبر باالیداشت، 

و گفت: پدر منو تنها گذاشتی و رفتی چطور دلت اومد؟! مگه قرار نبود  گشود را لب هایش قفل و

 خوب شی با هم فوتبال بازی کنیم.

رو واسم  249گفتی زندگی بده بستونه. یادته او موقع که شعر زنبور عسل و گلپدر تو همیشه می

 می خوندی؟! 

گفتی برای یک زنبور عسل، گل چشمه ی حیاته و برای گل، زنبور عسل پیامبر که یادته وقتی

 عشق. 

هر لحظه ی این  ،تقدیم خداوند کردی و بجاش بهشت رو گرفتی، ولی بدون تو وتو خودت ر ،پدر

  زندگی برای ما جهنمه.

 گفتی که راز مرگ رو وقتی میفهمی که در قلب زندگی فرو بری؟  بابا مگه خودت نمی

                                                           
 اعتقاد پیامبران حضرت محمد و خاتم به پیامبری اقرار پروردگار، توحید جمله از دینی متوفی، اعتقادات ترین اساسی در مراسم تلقین،642

 . گردد آوری می یاد او به منکر، و نکیر فرشته دو پرسش و سوال به
 سنگ لحد را روی آن قرار می دهند تا خاک مستقیما روی متوفی نریزد. درون قبر پلکانی درست می شود و742
بقره  سوره 156 آیه842

 Khalil Gibran  249  شعر از خلیل جبران 
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گفتی جغدهایی که چشماشون عادت به شب کرده، نمی تونن راز روشنایی بابا مگه خودت نمی

من  ،روز رو بفهمن، اگر بخوای مرگ رو درک کنی باید قلبتو برای درک زندگی باز کنی، ولی پدر

 بدون تو چطوری میتونم زندگی رو درک کنم. 

ر که رودخونه و دریا یکی هستند، گفتی که زندگی و مرگ یکی هستند، همینطومگه خودت نمی

 ولی پدر، بدون تو، زندگی ما یک صحرای خشک و خالیه. 

تو همیشه بهترین دوست من بودی و بهترین کسی که می تونستم زندگی رو ازش یاد بگیرم، هر 

زندگی یاد گرفتم از تو یاد گرفتم، ولی پدر، حاال من راهنمام رو از دست دادم، بهترین  یچی تو

هرجا  ،رو از دست دادم، نور چشمام رو از دست دادم، امید به زندگیم رو از دست دادم دوستم

کنم از بین باشی در قلب من زنده هستی و هیچوقت عشقی که من در قلبم به تو احساس می

پدر هیچوقت لبخندهات از یادم نمیره، هیچوقت اون دست گرم و مهربونت که رو سرم  ،نمیره

هر وقت  .بهترین خاطرات زندگیم، خاطراتی بود که با تو داشتم، کنمش نمیکشیدی رو فرامومی

خوشحالم که  ،دادیشدم، تو به من شجاعت مییه کاری رو نمی تونستم انجام بدم، یا مایوس می

 تو جای بهتری رفتی، ولی با رفتن تو، این دنیا برای ما جای بهتری نیست. 

کردم  ک در چشم های حاضرین جمع شده بود، احساسداد، اشسجاد به صحبت هایش ادامه می

بستگان متوفی  به مجددی تسلیت؛ قلبم به مرز انفجار رسیده بود تحمل شنیدن را ندارم؛ دیگر

 شدم. خارج از قبرستان و کردم نگاه کوچک مرد آن به سجاد، بار آخرین برای گفتم،

 

 ***  مسیحیکودکان   ***                                       

یکی از روزها، جورج از من خواست که دوباره سری به مدرسه ای که مسیحیان در آن بودند، 

بزنیم. با اتومبیلی که بیمارستان در اختیارمان گذاشته بود، بسمت مدرسه حرکت کردیم. در 

 خریدیم.  نان شیرمال  ،به تعداد بچه ها بر اساس آماری که جورج از دربان مدرسه گرفته بود، مسیر
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بچه ها دورمان جمع شدند. وقتیکه از نگهبانان داعش رد شدیم و وارد حیاط مدرسه گردیدیم، 

از کتابخانه متروک شهر  کودکانه ای را که مصور، کتابهای داعشیانجورج پنهانی و دور از چشم 

رو جورج ، سپس نوبت به تقسیم نانهای شیرمال رسید و کرد پخشکرده بود، بین بچه ها  تهیه

دعا بخوانیم.  با هم خواهممیاز آن،  ولی قبل ،ماهآورد نان شیرمال برایتاندوستان گفت: به بچه ها 

 مشغول شدند. ، به دعا جورجهمراه بچه ها حلقه بزرگی دور ما تشکیل دادند و 

ن سمتماه بزنان که از انتهای حیاط، آهسته و چمباتمه افتاد  چند بچهچشمم به در همان لحظه 

فکر کردم  ،تعجب کردم ،در این سن ، بخصوصآمدند. در ابتدا از سرعت و روش حرکت آنانمی

 ،اما وقتی نزدیکتر شدند، متوجه شدم که یکی از پسربچه هاروند، کالغ پر می کنند وبازی می

ناراحت نشود، با او  ،خودحرکت کردن دارد و دوستانش برای اینکه او از نحوه   250ندوچ بیماری

  .به حلقه دعا پیوستند باالخره رسیدند و آنها هم، آمدندکردند و نشسته بسمت ما میراهی میهم

پنج ، کم کم دورمان خلوت شد، اما هنوز بعد از دعا، به همراه جورج شروع به تقسیم نانها کردیم

، عالمتی سه نان بیشتر باقی نماندهو متوجه شدم که  نگاهی به سبد انداختم ،بودند درصفبچه 

جلوی صف ایستاده بود، داشت و در  ده سال ایکی از دختر بچه ها که حدودبه جورج دادم، اما 

دست خواهر کوچکترش را گرفت و  بالفاصلهو  داخل سبد را نگاه کردو  متوجه حرکت من شد

برای لحظه ای انداخت و برگشت و  بزرگتر از صف بیرون رفت. خواهر کوچکتر نگاهی به خواهر

 نگریست و سپس هردو با هم دور شدند.ما  به

 ؟ دزدم و گفتم: مگر نان نمی خواهی یشانصدا

 گفت: نه، ما این نوع نان را دوست نداریم. خواهر بزرگتر برگشت و 

 سه نان باقی مانده را به سه بچه دیگر دادیم و به سالن مدرسه رفتیم. 
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دیدم کرد، بخصوص وقتیکه میناراحتم میدیدن زندگی فالکت بار مردمی که در مدرسه بودند، 

 ، همه. با چند نفر از آنها آشنا شدمده استمحل زندگی خانواده ها، فقط با یک پرده تفکیک ش

برای خود کسب و کاری داشتند. چند تاجر  ، قبل از حمله داعش،انسانهای محترمی بودند و اغلب

 .سخن گفتندبرایم بل از شروع جنگشان، ق زندگیمناسب خرده پا هم بین آنان بود که از وضعیت 

دانست ما چه آمدم. رو به جورج گفتم: او قطعا میموقع برگشت از فکر آن دخترک بیرون نمی

جورج  ،نان به بقیه برسد تاکنم عمدا از صف خارج شد کنیم، فکر مینوع نان شیرینی را پخش می

اصله جورج اتومبیل را به سمت نانوایی ، بالفکنمسری تکان داد و گفت: من هم همین فکر را می

 چرخاند و دو نان شیرمال دیگر گرفت و آنان را به نگهبان مدرسه داد تا به آن دو دختر بدهد.
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   *** دوزخ، طبقه دوم***                                       

                               «سوماتیک در همسران مجاهدین داعش بیماری های سایکو »                    

آمدند، شد و مجروحین کمتری به بیمارستان میبه مرور زمان که جبهه جنگ از ما دورتر می

 فرصتی برای ویزیت بیماران غیر جنگی پیش آمد. 

هیستریا در همسران چیزی که بیشتر توجهم را جلب کرد مشاهده بیماری های معده و گوارش و 

کردند چیزی بر زبان نیاورند، اما چند متوجه شدم اگرچه آن زنها سعی می مجاهدین داعشی بود.

همسر بودن شوهرانشان و یا وجود کنیز در منزلشان، موجب ناراحتی روحی ایشان شده و آن هم 

 .استبه نوبه خود مشکالت جسمی را برایشان ساخته 

 

                                                ***     ابوغفار و خانه نکاح  ***                                   

یکروز در دفترم، در حال بررسی پرونده بیماران بودم که متوجه شدم یکی از مجاهدین وارد اتاقم 

فار بود. پرسیدم: سالم کرد، جوابش را دادم، اسمش ابوغ ،شده. به محض اینکه سرم را باال آوردم

 چند وقت است که اینجا ایستاده ای؟

 . شودچند دقیقه ای میابوغفار: 

 گفتم: خب پس چرا چیزی نمیگویی؟ 

 ابوغفار: نخواستم مزاحمتان بشوم. 

 گفتم: خب، حاال بگو ببینم چه شده؟ 

کنم که یابوغفار به دور و برش نگاه کرد، در اتاقم را بست. نزدیکتر شد و گفت: راستش فکر م

 ام. یک بیماری عفونی گرفته
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یات را از ئبالفاصله از نحوه بیان و معذب بودنش فهمیدم که دچار یک بیماری آمیزشی شده. جز

 او پرسیدم و معاینه اش کردم. روی آلت تناسلیش یک زگیل بود.

   سیفلیس باشد.حدس زدم باید 

 گفتم: از کی تابحال این را داری؟ 

  گفت: یکی دو هفته.

 ؟ این بیماری مقاربتی است، از کجا آن را گرفته ایگفتم: 

  ابوغفار: از خانه نکاح شهر

 گفتم: خانه نکاح دیگر چیست؟ 

اسالمی که برای جهاد نکاح  گفت: خانه ای است که در آن دخترانی مؤمن از کشورهای مختلف

 کنند.زندگی میآمده اند، 

از حرفش تعجب کردم. انتظار نداشتم در دولت اسالمی فاحشه خانه دائر باشد. گفتم: اینها مگر 

 با چند نفر ارتباط دارند؟ 

 آیند. گفت: طبق دستور شیخ این دختران به ازدواج موقت نیروهای مجاهد در می

 گفتم: و تو هم قطعا بی نصیب نمانده ای. 

 م. گفت: دکتر جان ما هم باالخره جوانی

 لبخندی زدم و گفتم: بله درست است.  

 من در دنیای شما به چهار چیز عالقه دارم."اهلل میفرمایند:  رسول ،ابوغفار: جناب دکتر

  "عطر، زن، انگشتر عقیق و سرمه.
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لحظه ای تامل کرد و ادامه داد: باالخره کسانی هم که متأهل نیستند، باید از این نعمت دنیوی 

 .  بهرمند شوند

، مثل دهدمیتم: بله درست است، ولی متاسفانه گاهی استفاده از نعمات دنیوی کار دست آدم گف

 بیماری تو.

  خدا نکندگفت: 

 گفتم: باید من را به آنجا ببری تا همه را معاینه کنم. 

 در خدمت شما هستم، اما قبلش اجازه بدهید با فرمانده هماهنگ کنم.  ،گفت: حتما

 ز اتاقم خارج شد. خداحافظی کرد و اسپس 

که خانه ای حیاط دار و  به خانه نکاح رفتیم چند ساعت بعد، من به همراه ابوغفار و یک ماما

، مبلمان زیبایی چیده شده بود. شش اتاق دور تا دور سالن آنپذیرایی قدیمی بود و در سالن 

کردند. می چندین دختر بین پانزده تا بیست و پنج ساله در آن خانه زندگی و قرار داشت

 .از تاجیک تا مراکشی و از اروپایی تا روس ،دخترهایی زیبا با نژادهای متفاوت

زنی تاجیک با چشمان تیره وپوستی  و بود، وارد شدم« اتاق خطبه»به یکی از اتاقها که نامش 

کردند و برای صدا می "شهال ام"پشت میز نشسته بود. دخترها او را را مالقات کردم که روشن 

ی زیبا ا چهرهنامیدم،  "251ام سعال "که من او را در ذهنم  "شهال ام"احترام خاصی قائل بودند. او

مشکی های چربی دور کمر و کپلش، حتی از روی لباس بلند  الیه و فرم بود اما هیکلش بد ،داشت

 آمد.به چشم میو گشادش 

                                                           
میباشد که از اسامی جن های ساحر و جادوگرند که انسانها را فریب داده و از راهشان منحرف میکنند.     « سعالی » سعال، واژه مفرد   251

Silla 
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 یکبه همراه قیمت هر اسامی و تصویر صورت دخترها  ،، نشستم"شهال ام"روبروی  ،روی صندلی

زیر شیشه میز هم خطبه عقد به زبانهای مختلف، روی  ، در آلبومی روی میز قرار داشت،از آنها

 کاغذ نوشته شده بود.  

بایست از روی عکسها، یکی از دخترها را انتخاب  کننده می که فرد مراجعه برنامه چنین بود

آن  ،شان را کنار بزنند داشتند چند لحظه روبندهدخترها اجازه  ،شهال در حضور ام ،و بعد کردمی

و مبلغ مقرر شده را که شد خطبه عقد جاری می ، دختر را می پسندید،مشتریموقع بودکه اگر 

در یکی از اتاقها، با دختر رابطه توانست کرد و سپس میحداقل آن پنج دالر بود، پرداخت می

بیرون برقرار کند و یا او را برای چند ساعت یا چند روز، بسته به مبلغی که پرداخته بود، از خانه 

  ببرد.

و دخترها توضیح دادم که همه باید معاینه شوند تا مشخص گردد که کدامیک از شهال برای ام 

م که آنها را به اتاقی برده و از دهانه رحم آنها آنها بیماری آمیزشی دارد. سپس از ماما خواست

 آزمایش خون بگیرد.  ،شان برداری کند و همچنین از همه نمونه

مسلمان و مومن،  انکردم که چگونه آن دخترهمانطور که ماما مشغول کار بود، به این فکر می

ی بلند که چشمان تن به این کار داده اند. فرصتی پیش آمد تا با دختری با پوستی روشن و قد

 درشت و زیبایی داشت، صحبت کنم. 

آمده تا درکنار برادرهای مسلمانش  به اینجا کهگفت میبود و از چچن آمده بود.  "کلثوم ام"نامش 

چشمان بسته، انواع اسلحه را باز  بجنگد و گفت که حتی آموزش تیراندازی هم دیده و میتواند با

در این سنگر مشغول خدمت به  ای جنگیدن در جبهه،بج ،و بسته کند، اما به دستور شیخ

  است. گردیده انمجاهد

گردد ها می ام کلثوم برایم تعریف کرد که شیخ به آنها گفته این کار موجب افزایش روحیه رزمنده

 آید. و برای دخترها نوعی جهاد به حساب می
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 نماید؟پرسیدم که چگونه توانسته خود را به این کار راضی 

 آمد،وم گفت: دفعات اول برایم سخت بود، اما چون نوعی خدمت به خدا به حساب میکلث ام

خود هموار کردم. تصور اینکه در روز قیامت در بهشت با همسران رسول اهلل  سختی این کار را بر

 محشور شوم، باعث شد که براحتی بتوانم بر اکراهم غلبه کنم. 

جسم و ظاهر زیبایی داشته باشم، اما چند سال  شاید االنسپس در توجیه کارش ادامه داد: 

، ولی روح من در سایه خدمتی که االن برای اسالم انجام می دهم، خواهم شددیگر، پیر و فرتوت 

 . کردبرای ابد در بهشت زندگی خواهد 

کردم، زیبایی صورتش و لبهای سرخش و چشمهای آبی براقش، کلثوم نگاه می وقتی به صورت ام

شدم، اما خسته بود. متوجه منطق حرف هایش نمی انش درخشانمیآورد. چشمدرد  قلبم را به

و همین  ه باشد، کامال اعتقاد داشتکندمیآمد که خودش به فلسفه کاری که به نظر میولی 

به این نقطه از دنیا کشانده و در آغوش  ای نسبتا مرفه، از دل خانواده و اعتقاد، او را از چچن

 چندیدن مرد خوابانده بود. 

و از او پرسیدم: شما که اهل  خواستم که به داخل اتاق بیایدابوغفار  ازام کلثوم رفت،  کهوقتی

میتواند همزمان با چند نفر رابطه  مثل شیعیان صیغه ندارید، پس چگونه یک زن سنت هستید و

 داشته باشد؟ 

 در شیعه چگونه است؟ مگرابوغفار: 

 ، بلکهالبته نه همه زنانبا مردی صیغه شود،  ساعتد هرمیتوانیک زن گفتم: در مذهب شیعه، 

، البته یا باالی پنجاه سال و احتمال بارداری آنان وجود نداشته باشد دارند وکه زیر نه سال  آنانی

اما در صورتیکه زن بین نه تا پنجاه ، 252ندارنداین افراد، عده زیر نُه سال نمیتوان دخول کرد،  در

                                                           
 252  عده : عدم برقراری رابطه جنسی بعد از جدا شدن از همسر دائم یا موقت که در مورد ازدواج موقت چهل روز و در مورد ازدواج دائم، سه ماه و ده 

 روز میباشد.
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باشد، باید حداقل تا چهل روز عده نگاه دارد، شما چطور این کار را انجام میدهید؟ سن داشته سال 

  آیا طالق شما عده ندارد؟ 

یعنی وقتیکه یک مرد زنش را  کنیم.ابوغفار: ما به جای اینکار، از حکم طالق رجعی استفاده می

د تا قبل از تمام شدن عده، به او رجوع کند و در این شرایط، خواندن دوباره طالق می دهد، میتوان

تواند به بالفاصله آن زن می حال بعد از رجوع، اگر دخول انجام نگیرد، خطبه عقد الزم نیست.

 و سپس کندعقد فرد دیگری در بیاید و عده الزم نیست. درواقع هر فرد یکبار زنی را عقد می

کند، اما این نیم ساعت دیگر بدون دخول وباره برای نیم ساعت به او رجوع میو د دهدمیطالق 

تواند بالفاصله به عقد فرد دیگری . بعد از آن، زن میدهدمیاو را طالق برای بار دوم خواهد بود و 

 در بیاید. 

گی بر بزر واقعاً که چه کاله شرعی با شنیدن حرفهای ابوغفار به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم

 سر مذهب میگذارند! 

همان روز برای همه دخترها و ابوغفار، کپسول داکسی سایکلین را به مدت ده روز تجویز کردم و 

به هر نفر یازده کپسول دادم، سپس متذکر شدم که روز اول، می بایست دو کپسول مصرف کنند 

 و از روز دوم به بعد، روزی یک کپسول را با دو لیوان آب بخورند. 

برداری را از آزمایشگاه گرفتم و از مبتال بودن دو نفر از دخترها و  بعد، جواب نمونه ند روزچ

به این علت که امکان و ابوغفار به سیفلیس مطمئن گردیدم. با جواب آزمایشها به خانه نکاح رفتم 

بقیه هم  داشت هر کدام از مجاهدین با چندین دختر رابطه برقرار کرده باشند و این بیماری را به

انتقال داده باشند، برای همه دخترها، تزریق پنی سیلین را تجویز نمودم و دوره مصرف داکسی 

به ابوغفار گوشزد کردم که حداقل تا دو  و سایکلین را هم به بیست و هشت روز افزایش دادم

ه اند را و نیز لیست افرادی که اخیرا با دخترها تماس داشت هفته نباید رابطه جنسی داشته باشد

برای توضیحات بیشتر، دو دختر آلوده را به گرفتم تا برای پیگیری به بیمارستان ببرم و سپس 

دانستند. فراخواندم، آن دو بدون روبنده روبروی من ایستادند، چرا که من را محرم می شهالاتاق ام 
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در این مدت با  و داشته باشند مرخصیحداقل دو هفته باید بعد از توضیحات، به آنان گفتم که 

کردم، در حال شرح این موضوع، به صورتهای هردو نگاه می کسی رابطه جنسی نداشته باشند،

خبر مرخصی را شنید، از من تشکر کرد و از اتاق بیرون رفت، اما دیگری با  وقتیکهیکی از آنها 

 .بخشی روبرویم نشست، کنجکاو شده بودم که دلیل خوشحالیش را بدانم لبخند رضایت

 ؟گفتم: مثل اینکه از این خبر خوشحال شدی

   گفت: بله، البته

 ادامه داد: جناب دکتر از اینکه باید استراحت کنم، خیلی خوشحالم. دقیقا این دو هفته، سپس

. درست است که روزه در ماه رمضان دهدمیحسی مثل پریود شدن در ماه رمضان را به من 

 من را از روزه گرفتن منع می نماید.  ،واجب است، اما عذر شرعی

 کند، می توانم زمان استراحتت را به سه هفته افزایش دهم. گفتم: اگر خوشحالت می

گواهیش بنویسم که او باید برای م درتوانستبرق زد. کاش میاز خوشحالی چشمان دخترک 

 ساز شود.  تواند دردسر دانستم نوشتن چنین چیزی میهمیشه استراحت نماید، اما می

    خداحافظی کردم و از منزل بیرون آمدم، درحالیکه کوله باری از غم بر شانه ام نشسته بود. 

                                            

 ***  ابوذر و راحله   ***                                         

نامش ابوذر بود.  ،حدود هفتاد سال سن در بخش، بیماری داشتیم که معلم بازنشسته ای بود با

کرد و بارها او را دیده بودم که حکایتها و خاطرات ابوذر با جورج بیش از همه احساس راحتی می

  کند.زندگیش را برای جورج تعریف می
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ابوذر بخاطر حمله ی قلبی در بیمارستان بستری شده بود و به دلیل کمبود تخت، مجبورشدیم 

 از موعد مرخص کنیم. که او را زودتر 

برویم، من  یک روز جورج از من خواهش کرد که برای ویزیت ابوذر و همسایه اش به محله آنها

هم قبول کردم و بعد از اتمام کار بیمارستان، با جورج به سمت محل مورد نظر براه افتادیم. در 

 راه به جورج گفتم: شخص دیگری که قرار است ویزیت کنیم، کیست؟

 ک پیرزن جورج: ی

 گفتم: مشکلش چیست؟

دانم، و تا آنجا که من می کندزندگی می ابوذرکه در همسایگی است از کار افتاده جورج: پیرزنی 

بخصوص بین  پیرزنی خوش مشرب است و قبال در دمشق برای خودش بروبیایی داشته است،

 . مردها

خودت هم  دجالب شد! نکن گفتم: عجب؟!با لبخند به جورج انداختم و نگاهی از گوشه ی چشم

 او را می شناسی؟ 

 او توانم با! من چکار میدارد جورج لبخندی زد و گفت: دکتر جان کوتاه بیا! پیرزن هشتاد سال

 داشته باشم؟! 

 گفتم: همه چیز که به سن نیست!  

 جورج خندید و با مشتش ضربه ای به پهلوی من زد.

و به خواهش او که  وذر رفتیم و او را معاینه کردیمو سراغ اب کم کم به محله مورد نظر رسیدیم

موقعیکه اسمش را بر زبان میاورد، اشک  و تا خودش بود "راحله"بیشتر نگران حال همسایه اش، 

زد، به سراغ زن همسایه رفتیم، معلوم بود پیرمرد، همسایه اش را دوست در چشمانش حلقه می

 .احساس کنم برق چشمانشتوانستم عشق را در میدارد، 
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 .است آبی رنگ بوده یکروزشد فهمید میکه بسختی  زنگ زده یدر با قدیمی بودء پیرزن خانه

دیده  شاخ و برگ درخت ها از باالی دیوار رد.بزرگی داآمد که خانه حیاط از بیرون بنظر می

هیچ  ازو  بزرگ، دوست داشتنی و دلنشین بودندبه همین اندازه خانه های کوچه  ءشد. همهمی

 آمد. کدام صدایی بیرون نمی

صدا کمی مردانه  زنگ آیفون را فشار دادیم. صدایی خش دار و سیگاری از پشت آیفون، جواب داد.

یک زن است. به محض اینکه جورج خودش را معرفی صدای شد تشخیص داد که بود، ولی می

 کرد، درب باز شد و وارد شدیم. 

بزرگ و شلوغ بود. حوضی وسط حیاط به چشم می خورد  زدم،حیاط خانه همانطور که حدس می

چنان حیاط را در بر گرفته بودند که  ،که معلوم بود مدت هاست شسته نشده. درخت های باغچه

 داد.  یکدیگر تمییزرا از  شانشد شاخ و برگبه سختی می

به انبوه د. زیر درخت ها و کنار حوض و راهرویی که کنار باغچه بود، خرت و پرت ریخته شده بو

 آنگنجی در گوشه ای از کردی احساس میوسایل خیره ماندم. مثل خانه های قدیمی بود که 

 دلم خواست به دوران کودکیم برگردم و گنجهای خانه را پیدا کنم. برای چند لحظه پنهان شده. 

شد، وقتیکه به وسط حیاط رسیدیم، فهمیدم گنج خانه بجای اینکه زیر خروارها خرت و پرت با

 در خود خانه است. 

  .به استقبالمان آمد شانه تا ساق پایش را میپوشاندبا لباسی بلند که از بله! پیرزنی گشاده رو 

جلوی دیدش  ی کهپلک های افتاده ا، لبهای برجسته او بود کرد،توجه میاولین چیزی که جلب 

کند، معلوم بود که در جوانی  توانست خماری و زیبایی آن چشمها را از ما پنهانگرفت، نمیمیرا 

 بسیار دلفریب و جذاب بوده و دل مردان زیادی را برده است.

! فقط چرا دونفری با هم؟! به جثه نحیف نمدیآگفت: به به... خوش  لبخند زنان جلو آمد وپیرزن 

 راه بندازم؟ با هم این پیرزن نگاه کنین، به نظرتون در توان من هست که دو نفر رو 
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توانست جلوی خنده اش را بگیرد. صورتش از خجالت سرخ شده بود، اما نمی ،نگاه کردمبه جورج 

صدای قهقهه جورج بلند شد، وقتیکه کردم که از حرف های پیرزن نخندم، اما من هم تالش می

 فضا را پر کرد.  ،خنده ی من همصدای 

راستش ما  ،متوجه شدینخانوم! فکر کنم اشتباه  "راحله": نه کمی بعد لبخند زنان گفت جورج

 اومدیم بهتون سر بزنیم.  "ابوذر"از طرف 

ابوذر به من خبر داده  دانم جوان.راحله چشمکی شیطنت آمیز به من زد و رو به جورج گفت: می

رحال من فقط یه نفر یه نفر هکردم تنهایی. بعد با خنده ادامه داد: بآیی، اما فکر میبود که می

 به طور همزمان بر نمیام. شماها چطور؟ آمادگی دارین؟  می تونم. از پس دو نفر

 کردیم کار به این جاها بکشه! من با خنده گفتم: ما؟! آخه فکر نمی

، کرد، گفت: خب حق دارینراحله همینطور که با دست ما را به سمت داخل خانه هدایت می

 اون وقتا هر کسی میومد پیش من، خودش میدونست واسه چی میاد!   دوره زمونه عوض شده، اما

لوستری ، چیده شده بودداخل منزل، یکدست مبل قدیمی که معلوم بود روزی گرانقیمت بوده،  در

جوان که احتماال  و مردهای چند قاب عکس قدیمی از زن ها و پر زرق و برق به سقف آویزان بود

 داد. را زینت می انهخ دیوار حاال پیر شده بودند،

 خودش به آشپزخانه رفت و با سینی چای برگشت و روی مبل بنشینیمکه راحله از ما دعوت کرد 

کنم، ولی اگه بخاطر نامرتب بودنم عذرخواهی میگفت: با لبخندرا جلوی ما گذاشت و  و آن

یکم طول میکشه تا لباس هام رو بخوام عوض کنم، مخصوصا باید بگم که میخواید پسند کنید، 

 .  هست، تا برم براتون بکینی بپوشم طول میکشه فقط یه شرت قابلمه ای این لباس زیرکه 

کرد و کرشمه می فروخت. روده بر شده بودم. عین دخترهای جوان ناز می ،از حرفهای نغز پیرزن

زد که آنچنان با لبخند ملیحی این حرفها را می کند ولیدانستیم که دارد شوخی میهردو می

 توانستیم جلوی خنده مان را بگیریم. نمی

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

298 
 

 همچنان که لبخندی بر لب داشتم، گفتم: نه، الزم نیست زحمت بکشید!  

 راحله: عه؟ این چه حرفیه آقای دکتر، بدون پسند که نمیشه. 

 گفتم: به فرض که ما قبول کردیم، یه مشکلی هست. 

 چه مشکلی؟  راحله:

 ؟گفتم: من مسلمونم و جورج مسیحی. چه طور می خواین کار هر دومون رو راه بندازین

راحله: کار ما مثل سازمان ملل می مونه، مسلمون و مسیحی نداره. اون وقتا من و بقیه دخترا یک 

نیم. کردیم فشار روحی همه رو کم کخونه ی گرم و امن برای همه آدم ها ساخته بودیم. سعی می

چون خونه خیلی بزرگی نبود، صدای آه و ناله مسلمون رو مسیحی می شنید و نجواهای احساسی 

اعتقاد داره. به نظر من همه آدم  اصال مهم نیست کی به چیما،  مسیحی رو مسلمون. توی کار

 ها وقتی لخت میشن، شبیه هم هستن! 

اینکه  آوردن. نهرو پیش من میباورکنین همیشه با خودم میگم کاش همه آدم ها مشکالتشون 

 هر کدوم یه اسلحه دستشون بگیرن و به جون هم بیفتن.  

 بعد نگاهی به من و جورج انداخت و گفت: خب از خودتون بگین. شما سلیقه تون چطوریه؟! 

 چه جور رابطه ای دوست دارین؟! 

توانست جلوی خنده اش را بگیرد، گفت: هرجوری که شما صالح بدونین راحله جورج که نمی

 خانم! 

 راحله: من گپ کوتاه دوست دارم و سکس طوالنی! 

 این دفعه، همه باهم خندیدیم. 

 دوباره راحله به سخن در آمد و گفت: آقای دکتر شما از هر مریض چقدر ویزیت می گیرین؟  
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 یضی و کاری که انجام میدیم، فرق می کنه. گفتم: براساس مر

؛ و سپس راحله: فرق ما و شما اینه که شما براساس نوع مریضی پول میگرید و ما براساس سایز

 حاال ویزیت من چقدر میشه؟پرسید: 

 گفتم: چطور مگه؟

 راحله: میخوام بدونم پول ویزیت رو دارم یا نه؟

 گفتم: ویزیت برای شما مجانیه. 

 کنم. راحله: نه، مگه میشه؟!! من که قبول نمی

 گفتم: ابوذر گفته چیزی از شما نگیریم. 

 ،راحله: آخی ابوذر، از وقتیکه یه بچه کوچولو بود میشناختمش، اولین سکسش رو با من انجام داد

 حاالم که تنهاست.  عاشقم شد، ولی ردش کردم. چند سال بعدم زن گرفت و عیالوار شد، مبعدش

 ج گفت: ولی فکر کنم هنوزم عاشقتونه. جور

 راحله: منم دوستش دارم. 

با گفتن این جمله، اشک در چشمانش نشست، اما نگذاشت که فرو ریزد. با دستمالی آن را خشک 

خواست سرمه اش پاک شود، شاید هم شرم داشت که خارج از وظایف حرفه ایش شاید نمی کرد،

 عاشق شده باشد. 

 کوت، دوباره گفت: پس ویزیتم مجانیه؟بعد از چند لحظه س

 گفتم: بله راحله خانم.  
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از هرکی خوشمون می اومد،  پیرزن لبخند زد و گفت: ما هم اون وقت ها مشتری مجانی داشتیم،

 مجانی باهاش میخوابیدیم. همین ابوذرم یکی از مشتری های مجانی من بود. 

 ر رفته است! کردم فکم از جا دآنقدر خندیده بودم که احساس می

 کنین؟ چرا هنوز تو این شهر موندید؟ چند دقیقه بعد، جورج پرسید: االن چیکار می

کجا برم مادر جون، راحله آب دهانش را قورت داد و چشمانش را به سمت سقف چرخاند و گفت: 

یعنی نزدیک چهل سالم شد، باز نشسته شدم، دیگه کسی یکم که سنم رفت باال، اینجا خونه منه، 

، بعدش هم شروع کردم درس معلم ادبیات عرب ،رفتم درس خوندم، معلم شدمخواست، منو نمی

 دادن، قرآن هم درس میدم، کجا برم مادر جون!

را  تا پیری اش زن خوش مشربی بود، از دوران کودکی ش کرد،خاطراتراحله شروع به تعریف 

آواره های  گ داخلی لبنان،سپس از جنو  از دوران جوانی و اوج محبوبیتش برایمان گفت،

 تقریبا درباره همه اتفاقات مهم زندگی اش حرف زد.  و فلسطینی

و مفصل را معاینه کردم. ساییدگی مفاصل هر دو زانو داشت  اوکمی بعد وسایلم را بیرون آوردم و 

را کنترل کردم،  خونش قند چپش هم به علت زمین خوردگی، محدودیت حرکت داشت.لگن 

کمی باال بود، داروهایش را تنظیم کردم و از او خواستم در اسرع وقت به بیمارستان بیاید تا از 

درمانش دارویی است و  ،دانستم که در هر صورتمی، اما لگن و پاهایش عکس رادیولوژی بگیریم

 .را تحملش ،ه آن پیرزنحتی اگر عملی نیاز داشته باشد، نه امکاناتش را در بیمارستان داریم و ن

ک هایش تشکر کردیم و به بیمارستان رفتیم، خیلی وقت بود که ودقایقی بعد، از راحله برای ج

 نه من و نه جورج به این اندازه نخندیده بودیم.
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 *** دوزخ، طبقه سوم***                                        

 «  ابوایوب الفرانسی  »                                           

مردی بود با هیکلی درشت، پوستی برنزه و موهایی مشکی مجعد.  ،بیمارستان در بین مجروحان

سه  توانستمی، دادممی. ابوایوب حراف بود و اگر به او اجازه ندزدمیاو را ابوایوب الفرانسی صدا 

 روز پشت سر هم حرف بزند. گویی داستانهایش تمامی نداشت. 

 ؟ گویندمیروز کنار تختش نشستم و از او پرسیدم: چرا به تو الفرانسی یک

  وایوب: برای اینکه فرانسوی هستم.اب

 آوردی؟فتم: پس چه شد که سر از اینجا درگ

 ابوایوب: برای جهاد آمده ام. 

 ، مگر شهروند فرانسه نیستی؟ تو را به اینجا چه کار!؟ دانممینجالب است، اما انگیزه ات را گفتم: 

الجزایر  ازو پدر بزرگم  ی هستمالجزایر ابوایوب: اول اینکه اسالم حد و مرز ندارد، ثانیا من اصالتا

بخاطر چند  تحفه ای است که ، بلکهفرانسوی بودن من اختیاری نبوده و به فرانسه مهاجرت کرده

 فرانسوی ها، به ما داده اند .  نسل خدمتگذاری اجداد من به

 گفتم: تحفه بدی هم نیست.

در واقع اجداد من، هم  ، اما مفت به دست نیامده، چراکهیوب: به ظاهر چنین به نظر میرسدابوا

، برای فرانسه جنگیده اند و بعد از آن هم در کنار 253در جنگ اول جهانی و هم در جنگ دوم

 بود و 254هَرکیس ،رو در روی مردم الجزایر قرار گرفته اند. پدربزرگ من ،دولت غاصب فرانسه

                                                           
در جنگ جهانی اول حدود صد هزار الجزایری، بخاطر فرانسه جان خود را از دست دادند و در جنگ جهانی دوم، الجزایری ها 532

را تشکیل می دادند. حتی در جنگ دی ان بی ان فو الجزایری ها دوش « فرانسه آزاد»نیمی از ارتش چهارصد و پنجاه هزار نفری 

سوی ها می جنگیدند . به دوش فران
Harkis542  
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به چشم یک هنوز با این وجود، در فرانسه  ولی ،خیانت کرد شبخاطر فرانسوی ها به مردم خود

 . دانندمیدرجه دو  انشهروند را و ما کنندمیخارجی به ما نگاه 

  !ندفرانسوی ها که نژادپرست نیست ،گفتم: چرا درجه دو

د که هرگز شویمیبا آنها زندگی کنید، متوجه  وقتی لیو ،در ظاهر نژاد پرست نیستند ابوایوب:

، با یک و به ندرت پیش میاید که یک فرانسوی کنندمینمثل مردم خودشان با شما رفتار 

شاید چیزی به زبان نیاورند،  ،اصال ما را جزو آدم به حساب نمیآورند و زایری تبار ازدواج کندالج

آیا  دکتر جان دانممین ،طریقی از تو اجتناب می نمایند هر و به کنندمیاما با نگاهشان تحقیرت 

 تاکنون در این موقعیت قرار گرفته اید؟ 

زیادی  که شما کنیدمیم، اما آیا فکر نا ا حدودی متوجهچند لحظه سکوت کردم، سپس گفتم: ت

 ؟ اید شده روی این موضوع حساس

بار به اتوبوسی که هر یک، زه بدهید یک مثال برای شما بزنمابوایوب: نه اصال اینطور نیست. اجا

در را ، دیر رسیدم. چند قدم بیشتر تا اتوبوس فاصله نداشتم که راننده رفتممیروز با آن سر کار 

، هرچه برایش دست تکان دادم، نایستاد، ولی دیدمیآینه  درباوجود اینکه من را  و بست و رفت

، درصورتیکه فاصله من تا کندمیپوست روشنها، تا یک دقیقه صبر بارها دیده بودم که برای 

از اینترنت آنجا  مخواستمیم و رفتمییا مثال هروقت که به کتابخانه اتوبوس، پنج ثانیه هم نبود. 

که بعد از یک ساعت، قطع شود، درحالیکه  کردمییم ظتناستفاده کنم، کتابدار اینترنت را جوری 

 برای پوست روشنها، محدودیت زمانی وجود نداشت. 

                                                           

 
ه هرکیسها سربازان مزدوری بودند که در الجزایر برای دولت فرانسه کار میکردند. بعد از انقالب الجزایر هشتصد هزار نفر از هرکیسیها ، ب

 فرانسه مهاجرت کردند.
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به جانم جذام مثل فرانسوی ها این حرکات  و دکتر جان از این مثالها زیاد استابوایوب ادامه داد: 

 .سازدمیعصبانی تر  آنانو من را هر روز از  خوردمی افتد و روحَم را می

  گفتم: حاال چه شد که سر از اینجا درآوردی؟ 

 قرآنان نماز و یا کسی در خانه م و نبودندمذهبی  مخانواده ا، اما اممن مسلمان زاده ابوایوب: 

، اما خدا مه ام و غرق در معصیت هایم بوده ارا به گناه گذراندتمام زندگیم من  و نمیخواند

و به معنی آن توجه کنم، همان  بشنوماینترنت  در را قرآنصدای اتفاقی، بطور  که خواستمی

با شنیدن قلبم  ،یافته امباز کردم که گمشده خود را  احساس، آمدروحم به پرواز در موقع بود که

و  شروع به مسجد رفتن کردم از آن به بعد .شدمیخال روحیم پر  و گرفتمیآرام  قرآنصدای 

اما برای بعد از آن احساس آرامش کردم،  و آموختم قرآنو  دمنماز خوانو  گرفتم یمات دینیتعل

 .یک چیز الزم بودپاک شدن گناهان گذشته ام، 

 گفتم: چه چیز؟ 

 ابوایوب: شهادت 

 ی پاک شوی؟توانستمییعنی با توبه ن ،گفتم: چطور

من قبل از مسلمان شدنم با خدا در جنگ بودم و به او  ،یوب: گناهان من از توبه گذشته استاابو

بر زمین می ریزد، تمام  اولین قطره خون شهید وقتیاست که در حدیث آمده اما  م،گفتمیناسزا 

، اعالن جهاد کرد، لبیک گفتم. 255. برای همین بود که وقتی خلیفهشودمیگناهانش پاک 

بجنگم تا شهید شوم و مستقیما در محضر خدای  برای اسالم آنقدرتقدیر من است که  مدانستمی

 مغفرت نمایم. خود در بهشت حاضر گردم و طلب

                                                           
  255 ابوبکر البغدادی خلیفه داعش
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یک کلمه دروغ در حتی  که فهمیدممیتشخیص داد.  الفرانسی صداقت را در چشمان شدمی

پسندیدم، چیزی  ، اما راهش را نمیخوردممیغبطه  ،به این همه صداقت، حرف هایش نیست

 پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم.  ،از جایم برخاستم و دستش را فشردمنگفتم، 

هادت طلبیش. دچار تناقض شده حیدری افتادم و ش به یاد صحبت های حاج اسماعیل ،در راهرو

من هم بودند، هم الفرانسی و هم حاج اسماعیل، که در دو سوی جهبه می جنگیدند و دش، بودم

شروع  سرم افتاد ودر  کرماین فکر مانند  !کدامشان به بهشت می روند ، اماآرزوی شهادت داشتند

جورج شاید اگر  خورد و بقیهء روز، ذهنم را به خود مشغول داشت وبه رشد کرد و تمام مغزم را 

 آنرا از خود دورکنم.  متوانستمین، زدمینبه من سر 

 

 ***  جنگهای صلیبی  ***                                     

منطقه ای  و گفت: تاریخی را شروع کرد یجورج بحث در منزل من بودیم،با جورج یک روز که 

از  است، مختلف بوده ، هزاران سال محل تاخت و تاز قدرتهای(القریتین)که ما در آن هستیم 

و فراعنه مصر، تا امپراطوری های روم و ایران و بعد حکومت های محلی اسالمی و بعد ها هیتی

 شدندجنگهای صلیبی به این خاطر شروع  نیز اضافه کرد کهو  256جنگهای صلیبی. ،از آن هم

محبوبیت و قدرت کلیسا باال برود و پاپ اوربان دوم، اعالم کرد که راهی برای بخشش گناهان  که

کسانی که در زندگی گناهان بزرگی کرده بودند، یا فرزندان غیر مشروع بودند،  باز شده، بنابراین

یا پدر و یا برادری را بخاطر بدست آوردن قدرت و ثروت کشته بودند، برای بخشایش گناهانشان، 

                                                           
ای نجات شهر جنگهای صیلبی چند قرن طول کشید و شامل هفت جنگ بزرگ و کوچک بوده. در این جنگها، اغلب پادشاهان و نجیب زادگان اروپایی داوطلبانه بر256

خلیفه فاطمی، الحاکم به  از دست مسلمانان، بسوی این سرزمین می آمدند. زمینه ساز جنگهای صلیبی، تخریب کلیسای مقبره مقدس به دستور(بیت المقدس)اروشلیم 

ال، پاپ اوربان میالدی بود. اگرچه بعد از او، فرزندانش کلیسا را ترمیم کردند و اجازه دادند زائران مسیحی در آن به عبادت بپردازند، بعد از هشتاد س 1009امر اهلل، در سال 

اروپایی قرار گرفته بود، برای باالبردن مقام کلیسا و قرار گرفتن در مرکزیت، برای بازپس  دوم، که قدرت مرکزی واتیکان را در ضعف می دید و مورد بی اعتنایی پادشاهان

قبال کردند. گیری شهر اورشلیم از مسلمانان، اعالن جهاد کرد، پادشاهان مسیحی اروپا هم برای بدست آوردن محبوبیت بین عوام، از این اعالن جهاد است
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که فرزندی نامشروع بود و  "نروژیسیگورد " مانند  کسانیدر جنگهای صلیبی شرکت کردند، 

 رعلیه پدرش کودتا کرده بود، جزو این افراد بودند. که ب "یردلریچارد ش"

 ؟ استهمیشه محبوب مسیحیان بوده  کلیسام که کردمیتصور گفتم: 

پایین آمد که  آنقدرکه در دو دوره محبوبیت کلیسا  دانممیجورج : نه چنین نیست، حداقل 

، بخاطر فساد پاپها و دیگری در مردم علنا شروع به گناه کردند. یکی در قرن نهم و دهم میالدی

 طاعون. شیوع به دلیل چهاردهمقرن 

 تم: فساد پاپها؟ گف

 از تی پاپها شایع بود، بطوریکه یکیجورج: بله، در آن زمان فساد اخالقی در بین کشیشها و ح

در سن بیست وهفت  ه بود،در سن نوزده سالگی با نفوذ خانواده اش به مقام پاپی رسید که پاپها

، مثال، پاپ الکساندر است بودهکلیسا همیشه ، البته فساد در ر اثر ابتال به سیفلیس مردسالگی، د

 کندمیچندین معشوقه داشته و حتی دختر خود را نیز باردار  "ورجیاریگو بدور"ششم یا همان 

 . شودمیهمبستر پانزده ساله  با دختریو در شصت سالگی 

ند کردمی ندخواستمیکاری که بودند و هر ات ارباب کلیسا، مردم بی ایمان شدهبخاطر این حرک

 . شویمیرا خوانده باشی، متوجه این موضوع  257«دکامرون » و اگر کتابهای مشهوری مانند 

ند کردمیقدرت کلیسا زیاد بود که هرگونه مخالفت را سرکوب  آنقدر، دانممیتا آنجا که گفتم: 

 ند. زدمیو به همه تهمت کفر و افترا و یا جادوگردی 

 حدود پنجاه هزار نفر را به جرم جادوگری میالدی1850سال جورج: بله و این را هم بگویم که تا 

 بنامهم  آمریکاباشد، ولی در یکی از شهرهای نکردنی انیا سوزاندند و البته شاید باوردر اسپ فقط

                    را بعنوان جادوگر سوزاندند. نفرحدود سیصد سال پیش، چندین   SALEM "سالِم "شهر 

                                                           
  257  کتاب دکامرون در قرن 14 توسط جووانی بوکاچیو نوشته شده است.
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 *** دوزخ، طبقه چهارم***                                    

 « مومیایی کردن سر بریده »                                         

در  به آجرهای دور باغچه افتاد.یکروز در محوطه بیمارستان در حال قدم زدن بودم که چشمم 

بردم. هم برایم سرگرمی بود و دوران کودکی از راه رفتن روی لبه باریک آجر دور باغچه لذت می

 هم راهی برای افزایش تمرکز.  

خودم را به آن ردیف آجر رساندم و شروع به قدم زدن روی آن کردم. تقریبا به انتهای محوطه 

 و پایین افتادم.   رسیده بودم که پاهایم لغزید

، سرم را باال آوردم و نگاهی به اطراف انداختم. «باز هم باختی»  :با صدای بلند به خودم گفتم

شاهد بازی بچه گانه ام باشد و صدایم را بشنود. همانطور  تاخدا را شکر کردم که کسی آنجا نبود 

فضای پشت موتورخانه بیمارستان چشمم به  کردم، از نرده هایی که آنجا بود،که اطراف را نگاه می

کرد، اما احساس کردم رفت و آمدی در آنجا معموال خالی بود و کسی رفت و آمد نمی افتاد،

باریک و نیمه بازی که آنجا بود، وارد محوطه  جریان است. کنجکاو شده بودم. جلوتر رفتم و از درِ 

ریده افتاد، هر کدام از سرها پشت موتورخانه شدم که چشمم به یک گاری دستی پر از سرهای ب

 را در پالستیک جداگانه ای گذاشته بودند. 

جلوتر رفتم و از الی در اتاق  آمد کسی در آن نزدیکی باشد،نگاهی به اطراف انداختم، بنظر نمی

 کوچکی که پشت موتورخانه بود، نگاهی به داخل انداختم. 

بنظر  پشت دیوار به حرف هایشان گوش دادم. از بدون اینکه دیده شوم، سه نفر در آن اتاق بودند.

آمد که یکی از آنها از بقیه ماهرتر است و دارد به دو نفر دیگر آموزش می دهد که چگونه با می

 سرهای بریده را مومیایی کنند.  خاکستر داغ،
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در  از الی در نگاهی انداختم، آن فرد میانسال، با خونسردی سر بریده ای را کنجکاوتر شدم،

کرد. چند لحظه بعد، سر را در خاکستر داغی که از آن بخار ت گرفته بود و با آن بازی میدس

 وجود داشت.  شد، فرو کرد. کنار دستش، چند سر مومیایی شده به همین طریق،متصاعد می

پوست سرها سیاه و موها جزغاله شده بود. همان مرد، یکی از سرهایی را که قبال زیر خاکستر 

ود، بیرون کشید و با ایجاد برشی در ناحیه پشت سر، تمام پوست سر و صورت را قرار داده ب

هم بعد از نمک سود  دیکدست از استخوان جمجمه جدا کرد و به یکی از شاگردانش داد. شاگر

پوست جلو و عقب گردن را به کردن پوست سر، آن را با کاه پر کرد و سپس با سوزن کلفتی، 

  هم دوخت.

بود، بیرون دستی  گاریروی  و با آنها که ه هنوز چند سر دیگر باقیمانده استآمد کبنظر می

 شد. مجموعاً چهارده، پانزده سر می

همانطور که مشغول نگاه کردن به نحوه مومیایی سازی آن چند نفر بودم، احساس کردم که 

و دیدم یکی از  لرزه بر اندامم افتاد. آهسته سرم را برگرداندم، دستی روی شانه ام قرار گرفت

مجاهدین داعش است که قبال او را ندیده بودم. انگار او هم من را نمی شناخت وگرنه اسلحه اش 

 خواست که دستانم را باال ببرم و وارد اتاق شوم. گرفت و از من نمیرا به طرفم نمی

ود و سرم وارد اتاق شدم، طبق دستور او درحالیکه دستانم پشت سرم ب، چاره ای جز اطاعت نبود

من را شناخت و گفت:  را پایین گرفته بودم، روی دو زانو نشستم. ناگهان یکی از آن سه نفر،

 کنید؟ دکتر! شما اینجا چکار می

خوشحال شدم که کسی من را شناخته. سرم را باال آوردم. من هم او را شناختم، یکی از 

از من خواست که برخیزم.  مجاهدینی بود که زخمش را درمان کرده بودم. به سمتم آمد و

 سپس عذرخواهی کرد و من را به رئیسشان معرفی نمود.

 .رئیس لبخندی زد و گفت: خوش آمدید دکتر جان، وصف شما را شنیده بودم

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

308 
 

  .دستش را به سمت من دراز کرد. با او دست دادم

 پرسید: نظرتان راجع به کار ما چیست؟ آیا خوب این کار را انجا می دهیم؟ 

 شوم. انستم چه باید بگویم. گفتم: خوب است، اما لزومش را متوجه نمیدنمی

کنیم، گذاریم، اما متاسفانه هر کاری که میر میدان شهر در معرض دید عموم میگفت: ما اینها را د

بنابراین مجبوریم مرتب جای آنها را با  ،گیرندمیشوند و بو باز سرها بعد از چند روز فاسد می

 عوض کنیم. سرهای جدید 

بوی گوشت سوخته مشامم را می آزرد. لحظه ای به فکر فرو رفتم و بعد گفتم: چرا از روش علمی 

کنید که مرتب مجبور به تعویض سرها نباشید؟ اگر با روش علمی مومیایی را انجام استفاده نمی

 کنید و هم الزم نیست مرتب...  دهید، هم دردسر خود را کمتر می

 خواستم بگویم: الزم نیست مرتب سر قطع کنید. وردم، نمیبقیه حرفم را خ

 ترسیدم به آنها بر بخورد. 

 رئیس لبخندی زد و پرسید: یعنی می فرمایید چکار کنیم؟

 توانید از فرمالین برای مومیایی کردن استفاده کنید. گفتم: می

 فرمالین دیگر چیست؟   ،رئیس: آقای دکتر

 شود.برای حفظ بافتها از آن استفاده می گفتم: فرمالین ماده ای است که

رئیس: حقیقتش ما فقط همین روش را بلدیم، ولی حاال که اینجا هستید، اگر زحمت بکشید و 

. ما هم شویممیاین چند سر باقی مانده را با روش خودتان برای ما مومیایی کنید، خوشحال 

 گیریم. چیزی از شما یاد می
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انگار با پای خودم، قدم به باتالقی گذاشته بودم که راه خروجی از آن  باز هم در پاسخ تعلل کردم.

 بدهم. « نه»توانم به آنها جواب دانستم که نمینبود، اما این را به یقین می

آب دهانم را قورت دادم و به سمت میز کارشان رفتم. یک جفت از دستکش های داندانپزشکی 

و پوشیدم. نفسم را محکم بیرون دادم. هرگز فکر  را که روی میز بود، از جعبه بیرون آوردم

کردم که مجبور شوم مومیایی کردن یک سر بریده را به دیگران آموزش دهم. یکی از نمی

 و یک ست سِرُم استفاده شده، 259، سُِرم، فرنچ کَتِتر258مجاهدین را برای آوردن محلول فرمالین

 چهار لیتری آب نمک غلیظ درست کند.به اتاق عمل فرستادم و از دیگری خواستم که یک ظرف 

 .پس از رسیدن وسایل، کتتر را در سرخرگ کاروتید گردن قرار دادم و نخی را دور آن گره زدم

و آن را از  آن ریختمداخل آب نمک را بود، مصرف شده از سوراخی که داخل سر سرم سپس 

کردم و انتهای دیگر ست ل وصته آن سرم را به سر، به یک پایه سُرم، آویزان نمودم و سپس ست 

وارد رگهای جمجمه  و اجازه دادم که آب نمک از طریق سرخرگ کاروتید،سرم را وارد کتتر نمودم 

که خونابه از طریق فرصت دادم  شود. این کار را برای هر دو سرخرگ چپ و راست انجام دادم و

تمیز و تخلیه شد، انتهای سیاهرگ جوگوالر خارج شود. وقتیکه مایع برگشتی از سیاهرگها کامال 

وارد کتتر و از آنجا  ،از طریق ست سرمرا  رقیق شدهسیاهرگهای گردنی را با نخ بستم و فرمالین 

  در انتها کتتر را بیرون کشیدم و بالفاصله انتهای سرخرگ را گره زدم. وارد سرخرگهای سر کردم. 

را در آن جای سر بریده م و ریختیرقیق شده فرمالین و در آن  سطل پالستیکی تمیزی آوردیم

این سر باید چند روز در که گفتم سپس به آنان زیر سطح مایع قرار بگیرد، دادیم تا حدی که 

 این مایع بماند تا مومیایی شود. 

                                                           
وقتی بافتی برای پاتولوژی فرستاده می شود، برای ضدعفونی نگاه داشتن و حفظ بافتها، از فرمالین استفاده می شود. 852  

952

«.شودمیلوله ای که انتهای قیف مانندی داشته و برای وصل شدن به ساکشن، کشیدن ترشحات و یا تخلیه ادرار از آن استفاده »   
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رئیس از من خواست بمانم تا خودش یک مرتبه این کار را روی سر دیگری امتحان کند، وقتیکه 

  و اجازه داد که به منزل برگردم. از من تشکر کرد مطمئن شد کامال یاد گرفته، 

 

 ***  ابوسبحان تک تیرانداز  ***                                     

 بود و از گوشت بیرونی ران چپش کنده شدهکه مقداری  مجروحی را به بیمارستان آوردند یکروز

 دادیم تا برای عمل آماده گردد. بافت آنقدر کثیف شده بود که باید چند روزی آن را شستشو می

قهار است. یکروز که وقت آزاد بیشتری  یکه تک تیرانداز فهمیدمو  ابوسبحان بود مجروح نام

 داشتم، پای صحبتش نشستم، اول حالش را پرسیدم و گفتم: امروز حالت چطور است ابوسبحان؟ 

 برد.  ابوسبحان: به لطف شما بهترم. اما هنوز هم شبها از درد خوابم نمی

 شوی. گفتم: صبر داشته باش. بهتر می

خصوصیات تک  وجز ،صبور بودن اما ،گفت: صبر دارم دکتر جان! زیاد هم دارم. شاید شما ندانید

 تیراندازها است. 

 ای با ظرفیت باال.  با لبخند گفتم: و البته داشتن مثانه

 لبخندی زد و گفت: بله، آن یکی را شرم کردم که بگویم. 

 .خندیدم و گفتم: شرم ندارد، واقعیت است

  با صدای بلند خندید.

ام، البته من همیشه به سیبل شلیک گفتم: همیشه تیراندازی با تفنگ دوربین دار را دوست داشته

 ام. کرده

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

311 
 

به انسان هم مانند سیبل است، چون از آن فاصله ای که ما  ابوسبحان: دکتر جان، تیراندازی

 کنیم، فرق موجود جاندار و بی جان، زیاد مشخص نیست. تیراندازی می

 گفتم: یعنی واقعا چنین است؟ 

 خندید و گفت: البته نه دقیقا. فرق هایی هم دارند. 

 گفتم: چه فرق هایی؟ 

کند، اما اگر شما بتوانید ذهن فرد را ت میابوسبحان: فرقشان این است که موجود زنده حرک

 خواهد به کدام طرف حرکت کند. توانید حدس بزنید که میبخوانید، می

 گفتم: جالب است، یعنی تو این توانایی را داری؟

 کنم دارم. فکر می ،ابوسبحان: بله

 ساکت شدم.

 ابوسبحان گفت: دوست دارید خاطره ای برایتان تعریف کنم؟ 

 شوم. ، البته، خوشحال هم میگفتم: بله

ابوسبحان: چند وقت پیش بود که من مأمور شکار یکی از فرماندهان دشمن شدم. اطالعاتی هم 

فاصله حدود هزار م، سپس در راجع به محل خانه اش به من دادند. رفتم و محیط را بررسی کرد

اما مشکلی که  دم.و چهارصد متر از آن مکان، در طبقه دوم یک ساختمان مخروبه، مستقر ش

دوم آن ساختمان در تیررس من بود و طبقه اول بوسیله  تنها طبقه که،وجود داشت این بود 

آمد و بدون سوژه من فقط شبها به آن محل می ،دیوار حیاط محصور شده بود. نکته دیگر اینکه

در تیررس ای از اتاق که  رفت و در گوشهدوم می اینکه چراغی روشن کند، به اتاقش در طبقه

 خوابید. روی تختش می ،من نبود
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باید از  توانستم از پنجره اتاق سوژه، در ورودی آن اتاق را ببینم.فقط می ،اماز دوربین اسلحه

کردم و در طول روز که هوا روشن بود، تفنگ را روی در ورودی اتاق تنظیم فرصت استفاده می

یز را پشت پنجره ساختمانی که در آن مستقر بودم، ابتدا یک م، البته این کار آسان نبود کردم.می

اسلحه و سه پایه ای که خودم برایش ساخته بودم، جلوی  گذاشتم و سپس تفنگ را روی دو پایه

آن را روی هدف تنظیم کردم، سپس به روی میز گذاشتم و با محاسبه فاصله و سرعت باد، 

به آن آویزان کردم تا با میز کوچک  شاقولیبستم و  ریسمانیک  عقبترین قسمت قنداق اسلحه،

شد و ای که شاقول بر سطح میز مماس می ها و نقطه محل قرار گرفتن پایه ، سپسمماس شود

 عالمت زدم.  با مداد ،که شاقول با قنداق تفنگ ساخته بودرا ای  زاویه

درحالیکه دهانم از تعجب باز مانده بود، وسط حرفش پریدم و گفتم: خب چرا تفنگ را در همان 

 وضعیت تنظیم نکردی تا شب برگردی و شلیک کنی؟ 

کرد. زدند و خطر تهدیدم میابوسبحان: چون در طول روز، نیروهای دشمن در منطقه گشت می

 لع گردند و برایم کمین بگذارند. ممکن بود تفنگ را از دست بدهم و یا از نقشه ام مط

 گفتم: جالب است، بعد چه شد؟ 

ای که عالمت زده بودم،  گفت: شب به محل برگشتم و طبق محاسبات، تفنگ را در همان زاویه

، کردرا روشن می ی آندیدم، نور ضعیفی از راهرو بود که کمی فضاقرار دادم. تنها نوری که می

نور داخل اتاق کمی نوسان  کردم ظر ماندم و به محض اینکه احساسمنت اما داخل اتاق تاریک بود،

 شلیک کردم. به در دو گلوله  پیدا کرد،

 گفتم: یعنی موفق شدی او را بکشی؟

 ابوسبحان: بله! 

 گفتم: از آن فاصله چگونه فهمیدی؟  
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را به من  سوژهمخبری که اتاق  ابوسبحان: همان شب متوجه آمدن آمبوالنس شدم و روز بعد هم،

 نشان داده بود، خبر کشته شدن او را به من رساند. 

 گفتم: عجب کار هوشمندانه ای کردی و چقدرخالقیت! 

ابوسبحان: عالوه بر این تکنیکها، کار ما احتیاج به شجاعت هم دارد، اجازه بدهید مثال دیگری 

 برایتان بزنم. 

فقط  تیرانداز ،شودشلیک می نیروهای ما خانه، به سپس ادامه داد: یکبار احساس کردم که از یک

او دسترسی نداشتم، اما به وجود به من پشت دیوار پنهان شده بود و خود  لوله تفنگش پیدا بود و

شلیک چند گلوله پیاپی، دیوار تیراندازی های پی در پی اش، دیوار کنار او را هدف قرار دادم و با 

 را سوراخ کردم و او را زدم. 

 ای که با آن تیراندازی میکنی چیست که آنقدر قدرت دارد؟  گفتم: اسلحه

  "M-107"گفت: 

 کمی فکر کردم و گفتم: دوست دارم سر فرصت اسلحه ات را به من نشان بدهی. 

 گفت: حتما این کار را خواهم کرد دکتر جان 

  باشی. آید به حرفه ات خیلی عالقمند: به نظر میگفتم

 ابوسبحان : بله، خیلی زیاد.

 گفتم: وقتیکه جنگ تمام شود، تکلیف تو چیست؟ آیا منتظر میمانی تا جنگ دیگری شروع شود؟ 

ابوسبحان نگاهی معنادار و طوالنی به من انداخت و گفت: اگر روزی برسد که دیگر هیچکس 

 کنید که آدمها مریض شوند تا شما درمانشان کنید؟  بیمار نشود، آیا شما دکترها دعا می
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 قانون طبیعت، امکان ندارد که چنین اتفاقی بیفتد.  گفتم: طبق 

 ابوسبحان: طبق همان قانون امکان ندارد که جنگی هم وجود نداشته باشد.  

از جواب هوشمندانه اش حیرت زده شدم. لبخندی زدم، سپس دستش را فشردم و از اتاق خارج 

  شدم.

                                                                

  ***  تسخیر پالمیرا  ***                                        

به اتاق عمل منتقل بالفاصله او را  خون زیادی از دست داده بود،یک روز مجروحی را آوردند که 

. او را دو واحد خون به او تزریق کنیم 260آزمایش کراس مچانجام مجبور شدیم بدون  و کردیم

 ند.کردمیصدا  ابوفاروق

با من  ، ذوق زده شد ودیدمی خودنگران  من را از اینکهروز بعد که برای دیدنش رفتم، 

. از اتفاقات بچگیش تا سرگذشت گفتمیچیزی سخن هر از  روزهای بعدی،در  ،گشتمیصمی

آدم بزرگی این فرمانده ما  یک روز گفت: دکتر جان، .پدرش، داستانهایش هم خالی از لطف نبود

 .است. قطعا او را خوب می شناسید

 شناسم.، تا اندازه ای میگوییدگفتم: بله، درست می

 : خبر دارید که برای تسخیر پالمیرا چه کار شرافتمندانه و عظیمی انجام داده؟ ابوفاروق

 گفتم: نه 

                                                           
در آزمایش کراس مچ، برای جلوگیری از پس زدن خون تزریق شده، سرم خون گیرنده با گلبولهای قرمز خون دهنده و سرم 260

یرنده در مقابل یکدیگر قرار می گیرند تا واکنش آنها سنجیده شود، معموال می توان یک خون دهنده با گلبولهای قرمز خون گ

خون را بدون این تست به بیمار تزریق کرد .  (سی سی 900 ) بار، تا دو واحد
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 دومین حمله ای که به پالمیرا کردیم، دخترش را فدای اسالم کرد.  : درابوفاروق

 گفتم: چطور؟ 

توانستیم آنجا  ، بی نتیجه بود. در واقعیمدادای که برای تسخیر پالمیرا انجام اولین حمله: ابوفاروق

 شدیم. عقب نشینی به مجبور را بگیریم، ولی بعد از حمله نیروهای دولتی،

 گفتم: چرا؟

یاس مجاهدان موجب شکستی که خوردیم، و  ؛بودیم وی کردهبدون برنامه پیش رچون  ابوفاروق:

بشیر قبلی برکنار شود و ابو حمله فرماندهبالفاصله از فرماندهی اصلی دستور دادند که  اما شده بود،

 .او گردد نشینجا

توانستند از آن عبور وجه نمی مشکل در یک ایست بازرسی بود که نیروهای ما، به هیچدر واقع 

فضای باز بزرگی بود که گذاشته بودند و در جلو آن  تانک و زره پوش چند آنجا درچراکه کنند. 

از آمد. کرد از آن عبور کند، بالفاصله با رگبار نیروهای دولتی از پا درمیهر مجاهدی تالش می

هم  261بزنیم. موشک کورنت را آن فاصله آرپی جی هم کارساز نبود که بتوانیم تانکها و زره پوشها

 نداشتیم.  

مان روزی که ابوبوبشیر جانشین فرمانده قبلی شد، دستور داد فرماندهان ابوفاروق ادامه داد: ه

 ، من هم حضور داشتم.تا نقشه ای برای حمله طرح کنند نزدش بیایند ء دسته هاهمه

صدر  آنانگفت: آخر این رسم مسلمانیست؟ مسلمرو به همه و با شجاعت نطقی کرد و  ،ابوبشیر

رضی اهلل )دانید که زره علی که ما هم عقب بنشینیم؟ مگر نمی اندکردهاسالم کی عقب نشینی 

با  هرگز به دشمن پشت نکرد، ولی شما که نام خود را مجاهد گذاشته اید، و پشت نداشت (عنه

فردای  و موضع را به دشمن تسلیم کردید، فرار را بر قرار ترجیح دادیداولین صدای گلولهء توپ، 

  خواهید کرد؟صدر اسالم، چگونه از خود دفاع  قیامت در محضر پیامبر و شهدای

                                                           
  261 نوعی موشک ضد تانک که تا هشت کیلومتر برد دارد
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به موضع دشمن حمله خواهیم کرد، به زیر انداختند، ابوبشیر ادامه داد،  اعضای گروه از شرم، سر

دل بخدا بسپارید و آنگاه خواهید دید که تیرتان به هدف میخورد، چرا که خداوند آن را شلیک 

  ."وَ ما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ َو لِکنَ اهلَل رَمی " ،خواند را قرآن ، این آیه ازو بعد کندمی

ت: این رو به من کرد و گف از رفتن آنان، و بعدتوضیح داد  بقیهفرمانده نقشه اش را برای  و سپس

از چه سخن  مدانستمینقرار گیرد،  وند، قربانی که مورد قبول خداکار نیاز به دادن قربانی دارد

اری به آن ناحیه بفرستد، با اتومبیل انتححتی که اگر بخواهد کسی را  مدانستمی اما ،گویدمی

 منهدم خواهد شد.  ،قبل از رسیدن به هدفاتومبیل، قطعا 

خواست که او و دخترش به منطقه بیایند و تلفن ماهواره ایی از همسرش با  همان شب، ابوبشیر

 .درآورد« مصطفی» نامزدشرا به عقد « زینب»، دخترش خواهدمیگفت که 

برای استقبال  توانندمیکه به شوهرش اطالع داد  چند ساعت قبل از ورود، همسر فرمانده با بیسیم

 .آماده شونداز عروس 

 با شنیدن این صحبت اشک در چشمان فرمانده جمع شد.

رسیدند، پسر کوچک فرمانده نیز با خواهرش آمده  مسر و دختر فرمانده به اردوگاهه ،قبل از ظهر

لحظه ای  ، برایبوسید فرمانده دخترش را در آغوش گرفت و پیشانیش را ،بود، به محض ورود

، معصومیت کودکانه ای داشت ،چون خورشید درخشیدهمصورتش  رفت و کنار دخترک نقاب

 ده، یازده سالش بیشتر نبود.

همسر فرمانده با ناراحتی درحالیکه دست  ،لحظه ای بعد ، امادفرمانده رفتن چادر همه باهم به

 انیت گفت: نه اجازه نمی دهم. بو با عص را گرفته بود، از اتاق بیرون آمددختر و پسرش 

کانش را گرفت و دست کود و جلو رفت ،سپس فرزندانش را بسمت اتومبیل هل داد، اما فرمانده

شد. زن که دید اگر بخواهد برود، باید بدون فرزندانش این کار را بکند، دوباره  آنانمانع رفتن 

 برگشت و گفت: پس چرا ما را به بهانه عقد زینب به اینجا کشاندی؟  آنانبسمت 
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و دروغ نگفتم  ،اینجا بیایید و در مورد عقد که با طیب خاطر به مخواستمی ،جواب داد ابوبشیر

و تازه در این لحظه بود که مصطفی متوجه شد  آورممصطفی در می ن االن او را به عقدهمی

 ابوبشیر از نام او برای کشاندن زینب به آنجا استفاده کرده است.

شب در حضور چند  و کنند حاضربرای عروسی که دخترش را عصر همان روز فرمانده دستور داد 

عروس تازه مراسم کوچکی برای عروسی آنها برقرار کرد و و  نفر، زینب را به عقد مصطفی درآورد

 فرستاد.  حجله برایشان در نظر گرفته بود، چادری که بعنوانو داماد را به 

و از  شوندآماده  روز بعد، سپس فرمانده به همهء فرماندهان جزء اعالم کرد که برای حمله صبح

ر هم که در نوبت راندن آن دو نفرا نیز حاضر کنند و  استشهادیومبیل خواست که دو ات آنان

 .شدندبه قید قرعه از بین داوطلبین انتخاب بودند،  اتومبیلها

بیاید و چند دقیقه رفت و از او خواست که بیرون  تازه عروس خیمهپشت  ابوبشیر ،بعدصبح روز 

 .بسته شود استشهادیو سپس او را به چادر اصلی برد تا برایش کمربند صحبت کرد با او 

مصطفی و مادر زینب، . که بر سر داشت، وارد محوطه شدچادری  زینب باچند دقیقه بعد، 

ند توانستمیمانع او شوند، اما مجاهدان که خود را برای حمله آماده کرده بودند ن ندخواستمی

مصطفی که جوانی رشید و خوش بر و قامت و یرند که عملیات بیش از این عقب بیافتد، بپذ

ناگهان اما ورزیده بود، وقتیکه اصرار مجاهدان را دید، نزدیک بود با بعضی از آنان گالویز شود، 

 زینب به وسط میدان آمد و شروع به صحبت کرد و گفت: 

این دل گیرید،  و از هم کینه به با یکدیگر بجنگیدبرادرانم! سرورانم! عموها و دایی هایم! مبادا که 

در این  و مسلمین در نظر گرفته و اگر عزت اسالم برایم پروردگار من است که چنین سرنوشتی را

ز از تصمیم خود پشیمان قطعا این کار را با افتخار انجام خواهم داد و هرگ، کشته شوم است که

 .  شاهد آن باشم، اختالف بین مجاهدان است توانممیاما چیزی که ن، شدنخواهم 
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بینم چهره یک یک شما را ب و با سربلندی در میان شما قدم بزنماجازه دهید این لحظات آخر را 

 . 262و بویتان را به مشام بکشم

یکدیگر بیافتند و به همدیگر صدمه بزنند، ببینم که مجاهدان راه خدا به جان  توانممینبرادران! 

را مجبور به این کار نکرده و من این کار را از صمیم قلب انجام می دهم و قسم که کسی م بخدا

 با افتخار برای اسالم شهید خواهم شد. 

سخنان زینب همه را در تختش کمی خود را باال کشید و در ادامه گفت:  ابوفاروقدر این لحظه 

، نگریستمین منظره د، ساکت به ایتازه داما .شک در چشمان مجاهدان جمع شده بودا ،آرام کرد

چه او برای  و داو هم به عشق شهادت به آنجا آمده بو و و هم هدفی جز اعتالی اسالم نداشتا

را  شدست و قدمی بسوی زینب برداشت .شهید شودراه اسالم  در افتخاری باالتر از آنکه عروسش

 را باال زد و پیشانیش را بوسید. شنقابگرفت و 

 ،حاضرینش و پدر و مادرش و برادر کوچکترش و بقیه میان نگاه شوهردر  ،زینب ،لحظه ای بعد

هم بسمت کوچه پس کوچه های پشت  ترک موتورسیکلتی که پدرش راننده آن بود، نشست و با

 ایست بازرسی رفتند.  

 و ر از پاسگاه بلند شدصدای انفجا ،آندقیقه بعد از ده  و ابوبشیر به تنهایی بازگشت ،قی بعددقای

به سمت پاسگاه رفتند و هر  استشهادی، بالفاصله دو اتومبیل فرا گرفتآتش و دود همه جا را 

مجاهدان به آن محل هجوم بردند  ،چه را که قبال زینب منفجر نکرده بود، متالشی کردند و بعد

کشتند، یک ساعت بعد، پست دیده بانی به تسخیر مجاهدان تمام نیروهای مستقر در آنجا را  و

و به  در این حمله شهید شدکه راننده اتومبیل استشهادی بود، مده بود و مصطفی نیز درآ

 .بجز تکه های گوشت باقی نماندچیزی  ،و از هر دو معشوقش پیوست

                                                           
  262 اشاره با داستان " ایفیژنیا" در کتاب ایلیاد هومر
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غرق در  دختر و دامادش، از شجاعت فرمانده،در حالی صحبت هایش را تمام کرد که  ابوفاروق

دیدیم، برخاستم و نگاهی دوباره به زخمش میش شوق را در چشماناشک  شعف شده بود، 

        خارج شدم.سپس خداحافظی کردم و انداختم و 

                                     

 ***  شهدای کُردوبا  ***                                        

گفت: امروز هم باز به مدرسه سر  که میمشغول صحبت بوددر حیاط پشتی منزلم روز با جورج یک

یم به آنها توانستمیکاش  و گفتم: با تاسف سری تکان دادم ،شودمیهر روز بدتر آنجا زدم، اوضاع 

 . کمک کنیم

حتما کاری خواهیم کرد، البته این بار اول نیست که جورج پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: 

 .گیرندمیمردم ما تحت ستم قرار 

 گفتم: چطور؟ 

وبا کُرداند. اخیرا جزوه ای بنام شهدای تاریخ، مسیحیان شهدای زیادی دادهجورج: در طول 

 . خواندممی

 وبا؟ کُردگفتم: شهدای 

در اسپانیا، حاضر نشدند  آنانمسیحی بودند که در زمان حکومت مسلم 48جورج: بله، اینها 

 دینشان را انکار کنند و به همین دلیل به طرز فجیعی کشته شدند. 

  کمی بیشتر توضیح بدهد. از جورج خواستم که و کنجکاو شدم

 ،شدمیبود، به مسیحیان ظلم زیادی  آنانمسلم کنترل: در ناحیه ای از اروپا که تحت گفت جورج

و اگر کسی  گردن انداختن صلیب را نداشتندیا به و دینشان  اجازه اعالم علنی آنانبه حدی که 

، شدمیدوباره مسیحی و نیز اگر فردی که مسلمان شده بود،  شدمی، کشته کردمیاینکار را 

که فرزندان مردی « فلورا » و « ماریا » سرنوشتی غیر از این نداشت، مثال دو دختر به نام های 

، بالفاصله کشته کنندمیمسلمان و زنی مسیحی بودند، وقتی به دین مادرشان تمایل پیدا 
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و چوب  263«ندکشیدمیبه چوب » ، البته کاش فقط کشته شدن بود، گاه مسیحیان را شوندمی

ند تا از دهانش خارج گردد دادمیآن را فشار  آنقدرقطوری را از مقعد قربانی وارد کرده و بلند و 

، آن فرد فوراً میمرد و اگر بافتهای اصلی کردمیو در این میان اگر به رگهای بزرگ و قلب اصابت 

، ممکن بود تا سه روز در این حالت زنده بماند و شاهد خورده شدن بدنش توسط زدمینرا صدمه 

  کالغها و کرکسها باشد. 

نبوده، بلکه در همه جای دنیا، از امپراطوری روم تا  آنانمسلماین ظلمها محدود به قلمرو البته 

، به اندکردها انکار نی که دینشان رآنانو  .ژاپن، همیشه مسیحیان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند

   اند. بدترین روش ها کشته شده

 *** دودسکادن ***                                            

عجله  یک روز که با جورج در حال قدم زدن در محوطه بیمارستان بودیم، یک مجاهد داعشی با

 ارا به او دادیم و او ب سید. آدرسوارد بیمارستان شد و از من و جورج آدرس دستشویی را پر

و خندیدیم،  انداختیموقتی کمی دور شد، من و جورج، نگاهی بهم ، سرعت بسمت دستشویی رفت

عجله  با می لرزید، گفت: بنظرت اسهال داشت که اینطور از خنده جورج در حالیکه شانه هایش

 ؟ رفتمیراه 

 ، شاید ادرار داشته.دانممیگفتم: ن

                                                           
   

 30 Impaling 

میالدی به همین روش به قتل رسانند.این روش در ابعاد وسیع توسط  851مسلمانان فردی به نام سانچو را در سال :  263

ه والدراکول)دراکوال( در ناحیه واالشیا یا رومانی کنونی استفاده میشد. او کسی بود که دشمنانش را با روش به سیخ کشیدن یا ایمپالینگ ب

او نیزه را از مهبل یا مقعد وارد کرده و آنقدر به انتهای آن ضربه میزدن که از دهان خارج بشه،بعد نیزه داخل بدن 6به دستور قتل میرساند. 

 را به صورت عمودی در زمین فرو میکردند تا فرد در همان حالت بماند.

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

321 
 

خودش را خالص  توانستمید، همه جا دنبال دستشویی بگرد نیستبرای ادرار که الزم جورج: 

  کند.

 اخود ر، ینطوری هستیم. باید بعد از ادرارنها اا،گفتم: ما مسلمدرحالیکه لبخند به لب داشتم

 . مگر آنکه آبی در آن منطقه وجود نداشته باشد. ییمبشو

هست، حاال ما از کجا بفهمیم که کتبی داشته یا  : خب، اگر اینطوریلبخندی زد و گفت جورج

 شفاهی؟

 ؟ ستفتم: منظورت از کتبی یا شفاهی چیگ

 که ادرار داشت یا اسهال؟است  رم اینجورج: منظو

 بپرسیم!  او وقتیکه آمد از، گفتم: می توانیم صبر کنیم

 ! بکشخودت زحمت پرسیدن را : خب، پس با لبخند گفت جورج

یم، جورج گفت: رفتمیبه راه افتادیم، همانطور که هر دو خندیدیم و با هم به سمت منزل سپس 

 .فتمامی " 264دودسکادن"بیاد فیلم  ،عجله داردادرار کردن  کسی برای بینممیکه هر وقت 

 گویی. قسمتش را می کدام دانممیام ولی نگفتم: این فیلم را دیده

به با اضطراب ، بود در جنگ دو دستش را از دست دادهه مردی ک ،جورج: سکانسی که در آن

 که بند خواهدمیو از او  بردمیبه داخل خانه  ،یابدکه میرا  یمرد رهگذراولین و  رودمی خیابان

 :گویدمیبدون دست ، مرد پرسدمیعلت را  و سپس کندمیر اینکار را رهگذ .باز کند شلوارش را

ن باز کردن بند شلوارم بدو توانممیه خانه برنگشته، من هم نزنم از صبح بیرون رفته و هنوز ب

که پادشاه همه دنیا  کنممیاحساس  ،ادرار کردمرا باز کردی و من  آناالن که تو  و ادرار کنم

                                                           
  264  فیلم دودسکادن ، اثر کارگردان معروف ، " آکیرا کروساوا"
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 بزرگی حتی ادرار کردن هم میتواند لذتمی فهمیدی که  ،روز جای من بودییکتو اگر و  هستم

 باشد. 

 . یاد برده بودماز  را کامال گفتم: چه جالب، این صحنه

که  کنممین فکر و همیشه در زندگی به ای کنممیاین صحنه را فراموش ن هرگز مناما جورج: 

   لذتهای بزرگی برای ما درست کند. تواندمی نیز، کچیزهای به ظاهر کوچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط شما نباید در مقابلشان تعظیم کنید یا به آنان خدمت نمایید، چراکه » 

 «من خدای شما هستم

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

323 
 

 20سفر خروج، آیه                                                                                                                                                           

 

 *** دوزخ، طبقه پنجم***                                      

 «  فاخته  »                                                  

توجهش به پرنده ای که شبیه یم، جورج کردمییم و صحبت زدمیدر راه منزل همانطور که قدم 

گردن داشت، جلب شد، به آن اشاره کرد وچکتر از آن بود و طوقی سیاه دوربه کبوتر، ولی کمی ک

که دیدن فاخته بدبیاری  گفتمیفاخته است، مادربزرگم همیشه  ،؟!و گفت: آن پرنده را میبینی

  .امطول این هفته این پرنده را دیده و من سه بار در میآورد

 ، مگر اینکه اراده خداوند باشد.پیونددمیبد به دلت راه نده، هیچ چیز به وقوع نگفتم: 

 

 *** خاطرات جورج  ***                                           

کم کم به منزل رسیدیم و بعد از آماده کردن قهوه، با هم به تراس پشتی منزل رفتیم تا سیگاری 

 بکشیم و قهوه بنوشیم.

 میدانی یکی از لذتهای به ظاهر کوچک من چیست؟گفتم: 

 ، شاید کنجکاوی باشددانممیننه، جورج: 

  بشناسم تو را بیشتر کمیدقیقا و االن کنجکاوم که  بله،گفتم: 

، تصور میکنیها هم که آنقدر....! کوتاه بیا! باور کن من جان : دکترلبخندی زد و گفت جورج

 و شخصیت ساده ای دارم. عجیب و غریب نیستم

 تعریف کنگفتم: پس 
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 از چه بگویم!؟ جورج:

 ؟از زندگیت و اینکه چرا غمی در صورتت پنهان داریگفتم: 

 .خواهدمیو شنیدن آن حوصله  ستطوالنیداستان زندگی من  دکتر جان، ورج: راستشج

 گفتم: سرا پا گوشم

من و پدرم و هر سه برادرم که از من  و یمداشت در لبنان دم، یک باغ زیتونبچه بو وقتیجورج: 

و پس انداز هم داشتیم،  در میآوردیمخرج خانواده را کل  ویم کردمیکار باغ در آن بزرگتر بودند، 

 گرفتن رضقکارمان به  تمام سرمایه مان را برای او خرج کردیم،تا اینکه پدرم سرطان گرفت و ما 

، کردمیهر روز گریه مادرم  بعد از آنتا آنجا که باغ زیتون را فروختیم، ، یمرسید و بدهکار شد

اشکهایش بخاطر باغ بود و یا بخاطر سرنوشت ما. من و برادرانم و حتی مادرم شروع به  دانممین

 کار در باغ های مردم کردیم و نیز در باغ خودمان که دیگر به ما تعلق نداشت، خیلی سخت بود

نداشته باشی، نصیبی باغی کار کنی که یک روز متعلق به خودت بوده و حاال خود از آن  برای

م که دست و پایم را با طناب بسته اند و کردمیاحساس یدیم به جایی نمیرسیدیم. هرچه میدو

زندگی . روممیفرو  ، بیشتر در عمق آبدهممیبیشتر خودم را تکان  در دریا انداخته اند و هر چه

، شدمیو هرچه حال پدرم بدتر  و مرگبار دریا، تلخ تر شده بود غرق شدن درکف مخوف ما از

، کردمیفشار روی ما بیشتر میگردید. یک همسایه مسلمان هم داشتیم که بی دریغ به ما کمک 

 آنها هم کشاورز بودند و وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند.   اما مگر چقدر در توانش بود؟

را داشته  گفت: هوای همسایه در آخرین نفس هایشو  بوسید همه ما را جمع کرد و میکروز، پدر

  .به دیار باقی شتافتسپس چشمانش را بست و ، باشید

چنان آن ،شدمیما مانده بودیم و یک زندگی فالکتبار که هر روز مشکالت جدیدی به آن اضافه 

 متوانستمینمن  اماکار به اسرائیل رفتند،  رایب ،یک به یک انم،برادر که گرفتیمقرار در تنگنا 

شدنش را ببینم؛  پژمرده ،هر روز با چشمان خودمتقدیرم این بود که  انگار تنها بگذارم،مادرم را 
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ها محو  هایش پوسید و از جمع زنده یکروز ریشهه بود، آنقدر که باالخره شدغمگین خسته و 

 شد.

بروم و من  آنانهمراه از من خواستند  برگشته بودند، از اسرائیل ،مادرمبرای تشییع  که برادرانم

  .را قبول کردم و راهی شدم آناننیز که دیگر امیدی برای زندگی در لبنان نداشتم، پیشنهاد 

جورج آهی کشید و ادامه داد: لبنان برای من خاطرات خوشی نداشت، بلکه انبار غمی بود در 

همین بود که در برای  ،نشسته بودموهای من بیست ساله، بر  شینه ام که غبارهای سفید رنگس

 ، راهی اسرائیل شدم. تمقاومت نکردم و به امید پیدا کردن راه نجا ،مهاجرتپیشنهاد مقابل 

عالقه ام به رشتهء  گاراژ برادرانم مشغول به کار شدم و همزمان به دانشگاه رفتم،، دردر اسرائیل

اگر حرکت نکنم م که کردمی، موجب شده بود که دیوانه وار درس بخوانم، احساس تحصیلی ام

  گندیده خواهم شد.

من به او  ، 265بَتَیا به اسم ،در دانشگاه با یک دختر آشنا شدمگفت: نفس عمیقی کشید و جورج 

امیدی  . او در اوج ناموسی را از آب گرفتهمان کسی که طبق کتاب مقدس،  م،گفتمیآسیه 

بودیم، هم در رشته تحصیلی و هم در عشق به شعر و  بطرز عجیبی شبیه، به نجاتم آمد ،من

  جز عاشق شدن نداشتم! ای دوست داشتنی بود که چاره آنقدر ادبیات و هم در شخصیت،

ساله بودم که آسیه را شناختم، او  سهحتی سکوت یکدیگر را میفهمیدیم. بیست و  و غم، شادی

لذت کنار کسی نشستن و آرامش قلبی یافتن  مدانستمین. تا آن زمان تقریبا هم سنم بودهم 

  .خالء زندگیم پُر شد و عشق واقعی را یافتمبا او بود که  ،یعنی چه

برق شوق را  ،زدمیبی وقفه لبخند  ،گفتمیهمانطور که جورج راجع به عشق خودش و آسیه 

  .مدیدمیدر چشمانش 

                                                           

 265Bithiah ) داد بتیا یا همان آسیه نام دختر فرعون که موسی را از روی رود نیل نجات         
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 گفتم: جورج! من تا حاال تو را اینطور ندیده بودم! 

نزار ، شعری از اولین کتابی که به او هدیه دادم دکتر جان... ما با هم روزگاری داشتیم... در گفت:

 :نوشتم قبانی برایش

 هرگز از دیده ام دور نشو

  چرا که بی تو، خورشید بر هیچ ساحلی نمیتابد

 دمیآوراش را با جزئیات به یاد  . طوری تمام خاطرات احساسیزدمیچشمان جورج از شادی برق 

 که گویی همه چیز چند روز قبل اتفاق افتاده باشد. با ذوقی وصف ناشدنی ادامه داد: 

 . واندیماز جبران خلیل جبران زیاد برای هم شعر میخ

 تو را به وجد بیاورد.  آنقدر گفتم: برایم جالب است که یک نفر، بتواند

من را به وجد  توانستمیاشک در چشمان جورج حلقه زد و گفت: بله، انگار فقط او بود که 

آن دختر برای  .ن دنیای بی در و پیکر تنها گذاشتبیاورد... اما متاسفانه رفت. رفت و من را در ای

بلوری  که در صورترا  اش ی دو چشم مشکی هنوز هم خاطره .از زیبایی دنیوی بود من فراتر

بیست سال است که عشق انگار چشمانش هر روز جلوی من است.  .بیاد می آورم ،زدمیبرق  اش

 او را با خود یدک می کشم. 

 من رفت، گریه یخیره شد و گفت: بعد از اینکه لیالجورج لحظه ای سکوت کرد، سپس به روبرو 

، شودمیهای شبانه را تجربه کردم و این بغضی که هنوز هم در گلویم خانه ساخته و از من جدا ن

 همیشگی او به من است.  هدیه

 با صدای آهسته گفتم: او هم همینقدر تو را دوست داشت؟ 
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این عشق روز به روز ما مکمل هم بودیم. در طول دوران دانشگاه، ، شاید هم بیشتر، جورج: شاید

. حرف هایمان تمامی افزودمییم و هر کالمی بر عشق ما زدمیساعتها با هم حرف ، شدمیعمیقتر 

 ند.  شدمیجاری  گانداشت. به محض دیدن یکدیگر، واژن

 ، وگرنه من ذاتًا آدمی درونگرا و کم حرف بودم. آوردمیاو بود که من را به حرف در 

را تغییر دهد. ت ه دوستش داشته ای، میتواند هویتگفتم: حق با توست. از دست دادن کسی ک

 ندازدت.  ا و به زانو می دهدمیزجرت  ،عشق ازدست رفته

افتادم و اینکه چقدر آرزو داشتم یکبار میم به یاد عشق از دست رفته خودم زدمیاین حرفها را که 

 دیگر او را ببینم، اشک در چشمانم جمع شده بود. 

. زدمی، اشکی که از گوشه چشمانش جاری بود، در زیر نور ماه برق جورج هم سکوت کرده بود

یچ وقت تصورش را هم چند لحظه بعد، صدایش را صاف کرد و گفت: شهر درونم ویران شد. ه

 درونم را بخورد و من را فرسوده سازد.  رنج بتواند سالها مثل خوره این م کهکردمین

 گفتم: االن چه؟ آیا با کسی در رابطه هستی؟

 جورج: نه، بعد از او ،تنهایی را ترجیح دادم.  

زمانیکه ، کی روز... شودمیکی شب  فهمیدممین، دوست داشتم که وقتی کنارش بودم او را آنقدر

لبهایش ، با او باشم، تمام مسیر را میدویدم بروم، برای اینکه چند لحظه بیشتر ارشقرار بود به دید

 ،شاولین بار که بوسیدم، مشدمیآنچنان شرابی در خود داشت که وقتی از آن مینوشیدم، تشنه تر 

در شوق و لذت در ملکوت میچرخیدم و چند دقیقه ای طول کشید تا بخود آیم و او مات و  غرق

به لبهای یاقوتیش فقط  ،ساکت ن در جوابشم چه اتفاقی برایت افتاده!؟ ومبهوت از من پرسید، 

یا اینکه روحم را از من و انگار که مست باشم  ،بر لب بیاورمم حرفی توانستمین، منگریستمی

 باشند.گرفته 
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 م وشدمیبیدار  و خوابیدممیبا عشق او  با عشق او صبح را به شب میرساندم و شب را به صبح،

هم خانواده ای تشکیل داده  م که بادیدمیدر رویا  و مکردمیحتی در خواب با عشق او زندگی 

 ...  میگردنددورمان  یمان،ایم و بچه ها

 در کنار هم خوشحال بودید، چه شد که یکدیگر را از دست دادید؟  آنقدرگفتم: شما که 

. برای چند هفته ش زدالتحصیل شدن، غیب جورج: قصه اش طوالنی است، درواقع به محض فارغ

انگار  ،تم دوید و مرا محکم در آغوش فشردوقتیکه دوباره دیدمش، بی اختیار به سم، او را ندیدم

، شجاعتم را جمع شانه هایم می لرزیدهر دو اشک می ریختیم.  ،دلتنگی به او هم اثر کرده بود

آسیه با من »بدون آنکه از قبل برنامه ریزی کرده باشم، آهسته کنار گوشش زمزمه کردم  کردم و

 «  ؟کنیمیازدواج 

 . دادمیجوابی ن و بود لم دادهساکت در آغوشم 

 . بدون تو زندگی کنم... نجاتم بده توانممیگفتم: ن

لب آورد، سپس  رلبخندی ب و دستهایش گرفت رکرد، دستانم را دصورتش را از کنار صورتم دور

 آهسته از من دور شد و رفت. و کرد دستانم را رها 

ده است، اما حرکتش را بعنوان جواب مثبتی قلمداد کردم که از طرف دختری خجالتی داده ش

م. شب برای اطمینان از برداشتی که کرده بودم به او تلفن زدم. پشت شدمیباید کامال مطمئن 

 تلفن گفت: من حرفی ندارم، اما باید خانواده ام را راضی کنی. 

روزی و  بگیردخواستگاری را تردید دارد. از او خواستم که از پدرش اجازه  آنقدرچرا  دانستممین

م چیزی توانستمیداشتم که نچنان اضطرابی  ،شب قبل از خواستگاری برای اینکار تعیین شد،

 هصبح وقتیکه در آینه نگریستم، احساس کردم که رنگ به رخسارو  خوابم نبردتا صبح ، بخورم

 ندارم. به آسیه زنگ زدم و شرح حالم را برایش گفتم، خندید و این شعر را برایم خواند:

 دوستت دارم 
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 و هراسانم دقایقی بگذرند که بر

 ت دست نکشم حریر دستان

 کبوتری بر گنبدت ننشینمو چون 

  و در مهتاب شناور نشوم

 سخنت شعر است

 خاموشی ات شعر

 ات   و عشق

 آذرخشی میان رگهایم  

  266چونان سرنوشت...

 این چند بیت بود که به من آرامش داد و روحم را غرق در صفا کرد، اما چه حیف... 

 ،به حرف زدن کنم او را مجبور مخواستمینلحظه ای سکوت کرد،  و صدای جورج بغض آلود شد

 ؟با سیگار موافقیدستی روی شانه اش گذاشتم و گفتم: 

 موافقمبله، گفت: 

چای آوردم و با هم نوشیدیم، جورج لحظه  ی برایش آتش زدم، لبخند تلخی بر لب آورد،سیگار

زد،  آنداشت انداخت و چند پُک عمیق به دست ای سکوت کرد و نگاهش را به سیگاری که در 

د، به آسمان خیره شد؛ دود سیگار را از تمام غمهای جهان را با آن ببلع خواستمیکه  گویی

                                                           
نزار قبانی 259
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دهانش بیرون داد و گفت: بجای پدر و مادرم که هیچکدامشان در آن مرحله مهم زندگی با من 

 بیاید. نبودند، از برادر بزرگم خواستم که همراه من به خواستگاری

ن و برادرا ،پدرش راجع به پدر، مادر از من و برادرم به گرمی استقبال کردند، ی آسیه، خانواده

، ای هستی، شکی نیست سواالتی پرسید و گفت: پسرم در اینکه تو مرد برازنده ،تحصیالت من

   ؟برای خانواده ما مهم هست که بدانیم دامادمان به چه دینی باور دارداما 

 . ام م و گفتم: من مسیحیمکثی کرد

 . وی خودش نیاورد و بحث را عوض کردپدرش با شنیدم این کلمه، یکه خورد، اما به ر

وقتی به خانه رسیدم، بالفاصله با آسیه تماس  .بلند شدیم و از منزل بیرون رفتیمنیم ساعت بعد، 

شت. پاسخ گذا تماسهای من را بی ،. تا سه روز بعد همدادنمیاما او تلفن را جواب  ،گرفتم

یا  و نده اآیا خانواده اش من را برای دامادیشان نامناسب دانست .چه اتفاقی افتاده دانستممین

 . خودش منصرف شده

 باالخره شب چهارم، آسیه به من زنگ زد و گفت: پدر و مادرم با ازدواج ما مخالف هستند. 

 گفتم: چرا؟ 

 : برای اینکه تو مسیحی هستی.  آسیه با صدای بغض آلودی گفت

 گفتم: مگر به آنها نگفته بودی؟

 گفت: نه 

 گفتم: خب حاال چاره چیست؟

 آسیه: باید یهودی شوی؟
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 گفتم: باید یهودی شوم؟ برای چه؟

  .آسیه: تنها چاره همین است

دگفتم : این کار که امکان ندار  

 آسیه: مگر من را نمی خواهی؟

 گفتم: چرا

راه همین است.آسیه: پس تنها   

حبت نکردی؟ گفتم: چه راه حل عجیبی! چرا با آنها ص  

من سه روز تمام ، که در خانه ما چه گذشته دانیمی آسیه: چرا این حرف را میزنی؟ اصال تو چه

آنها هم این کار را مشروط به یهودی  و را بگیرم پدر و مادرمهیچ چیز نخوردم تا بتوانم رضایت 

. اندکردهشدن تو   

خسیدی )از یهودی های متعصب  شاخانواده که ، فهمیدم حالم دگرگون شد، شنیدن این حرف با

Hasidi) غیر یهودی ازدواج کند  یکه دخترشان با مرد کنندمیهستند و به هیچ وجه قبول ن

 و اگر پافشاری آسیه نبود، حتی حاضر نبودند که بار دیگر با من روبرو شوند. 

ساده ای نبود. وقتیکه این سخن را شنیدم احساس  چیز، گذاشته بودندرحال شرطی که آنها به

 .اندکردهلگدکوب  را استخوانهایمو  ، با اسبهایشان بر من تاخته اندکردم که مغوالن

کنار  ،را که با آن رشد کرده بودم دینیم توانستمیم، نکردمیهرچه فکر و  کردمیتمام بدنم درد 

، اما بدون آسیه در تک تک سلولهای بدنم، همچون روحم رشد کرده بود ،بگذارم. باور به مسیح

 ،زردمی آزندگی کنم، او گرمابخش روحم بود و فکر از دست دادنش، قلبم را  متوانستمینهم 
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، پدرش را راضی به این کار نمایم ،شده به هر نحو، بدون آنکه دینم را تغییر دهم مخواستمی

.فایده بودآدرس محل کار پدرش را پرسیدم و به نزد او رفتم، اما هرچه اصرار کردم، بی  ،بنابراین

. دادپدر آسیه گفت: گاهی برای به دست آوردن، باید چیزهایی را ازدست   

آسیه را از  مخواستمینزیر بار تغییر دین بروم و از سوی دیگر  مخواستمین، از یکسو مردد بودم

تصمیم بگیرم تا اینکه بعد از دو هفته، آسیه  متوانستمیندست بدهم، چند روزی در فکر بودم، 

 به من زنگ زد و برایم شعری خواند که قلبم را آتش زد: 

 ای دلم برایت تنگ شده هنوز بدرود نگفته

 درو باشی چه بر من خواهد گذشت اگر زمانی از من

 جام دهیکاری نداری ان که هر وقت

 تنها به من بیاندیش 

 من در رؤیای تو شعر خواهم گفت

 ی چشمهایت شعری درباره

 267و دلتنگی....

رده بود و انگشتانش را به لبهایش پرش داشت. طوری مشتش را گره ک و لرزیدمیدستان جورج 

احساس کردم  که آنقدربود،  کامال مشخصرگهای دستش برجستگی که  فشردمی انشکف دست

  بترکند و خون همه جا را فرا گیرد.، هر لحظه ممکن است

                                                           
 جبران خلیل جبران 267
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وار در کوچه، خیابان، پارک و هرجایی که با آسیه رفته بودیم، قدم  دیوانه ،روزجورج ادامه داد: آن

در هایم را مرور کردم، بین دوراهی مانده بودم. در یک سو فرشته محبوبم بود و  زدم و خاطره

 دینی که با آن بزرگ شده بودم.  ،سوی دیگر

نسته بودند با حمایت که به سختی توا انمصورت برادر عذاب وجدان بخاطر تغییر دینم، عالوه بر

پیش چشمانم نقش می  و در آن به کار مشغول شوند، گاراژی دست و پا کنند ،جامعه مسیحی

 ار کند. نیز خدشه درا  آنانآینده  توانستمی ،منبست، چرا که تغییر دین 

که حال پریشان من را دیده  برادر بزرگم ماجرا را برای نهایتا و چند روزی با خود کلنجار رفتم

انجام بده است را  که فکر میکنی درستکاری  دستی بر شانه ام زد و گفت: هر، تعریف کردمبود، 

 .و حرف مردم نباشنگران ما  و

م وجدان توانستمیراحت شد، اما هنوز ن آنانخیالم بابت  و به من آرامش داداین سخن برادرم، 

 راضی کنم. برای تغییر دین خود را

چقدر  دانممین ،به دنبال چاره ای بودم ،دعا خواندمدر پیشگاه مسیح زانو زدم و به کلیسا رفتم و 

آنجا به سراغم آمد، او که استیصال من را دیده بود، کنارم نشست و وقتیکه کشیش  گذشت تا

 خوش آمدی، کاش بتوانم کمکی به شما کنم. گفت: جوان!

همهء اتفاقات را برایش  ،، اول دچار تردید شدم، اما بعدهره ام فهمیده بود که درمانده امانگار از چ

را در وجود آنو به همین دلیل است که خداوند  شودمیعشق سبب تعالی روح شرح دادم، گفت: 

آرامش داری و به درگاه خداوند  ،کنی در کنار عشقتانسانها قرار داده و تو فرزندم! اگر فکر می

 ، این کار را انجام بده.شویمینزدیکتر 

در  و اما تا حد زیادی خیالم آسوده گشتچرا...  دانممین را گشود، کشیش، عقده هایمصحبت 

 با این شعر خبر دادم: به آسیه  مورد تغییر دین، تصمیمم را گرفتم و

  ،کندمیجانم از آتشفشانها گذر 
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 خویشتن در جنگم با 

 تو آن سوی من کنممیاز خود عبور 

 ای و لبخند میزنی ایستاده

 و لبخند تو آن قدر بها دارد 

 به خاطرش از آتش بگذرم  که

 ... دانممیطال خواهم شد، من 

خاخامی  با راهنماییفردای آنروز و  خوابیدم، راحت انه روزشب ینبعد از چند آنموقع بود که تازه

 ،مشدمیمختون باید اول ، معرفی کرده بود، مراحل یهودی شدن را یک به یک پیمودم آسیهکه 

 . که این کار را با رفتن به بیمارستان انجام دادم

رو به او کردم و گفتم:  ،م که لبخندی بر لبان جورج بنشانمدر این لحظه فرصت را مناسب دید

 عه.... جورج! پس تو هم ختنه شده ای؟! 

 لبخندی بر لب آورد و گفت: بله. 

 گفتم: به به... مبارکا باشه! کو؟ ببینم!... 

 خندید و گفت: دست بردار دکتر! 

 گفتم: چیه بابا! میخوام ببینم اون دکتری که عملت کرده کاربلد بوده یا خراب کرده!! 

 دم. کارش خوب بوده. نگران نباش! قبالً بررسی کرجورج: خودم 

 گفتم: حاال از ما گفتن بود... 
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حتما  ،اگر مشکلی داشتمزد و گفت: قول می دهم  دستم پشتش را بر دست و خنده بلندی کرد

 . خبرت کنم

امن بپوشی، برمیگرده یه نفر میره ختنه میکنه، بعد بهش میگن باید د ،گفتم: راستی شنیدی

 ، مگه چقدرش رو بریدید؟نامردامیگه 

 مرحله دوم چه بود؟  ، کمی بعد از او پرسیدم:خندیدجورج قاه قاه 

تمام بدنم  ،بود، غسلی که باید در یک لحظه Mikvahغسل  یهودی شدن، جورج: مرحله دوم

  .آبی با شرایط خاص م، البتهدادمیزیر آب قرار را 

 باشد ارتماسی خودمانهمان غسل مانند  کنممیتصور گفتم: 

 جورج: بله

 گفتم: بعد چه شد؟

بین سنگهای معبد سلیمان یک دعا را روی کاغذ نوشتم و  ،ورج: بعد از مراسم غسل، طبق رسومج

 گذاشتم و تصمیم داشتم که هدیه ای را هم بعد از عروسی به معبد اهدا کنم. 

 گفتم: مرحله سوم چه بود؟ 

 جورج: مرحله سوم، حضور در یک مراسم و اعالم برائت از هر دینی بجز دین یهود بود. 

 گفتم: آن را هم انجام دادی؟ 

 جورج: بله، مشکلم از همانجا شروع شد. 

 گفتم: چطور؟ 

 ،دهم حقانیت دین یهود شهادت هسه بار ب ،زی که قرار بود در حضور سه خاخامجورج: آن رو

از اینکه سه بار مسیح بودن عیسی را انکارکرده بودم، احساس و  ر اندامم افتادام مراسم، لرزه بهنگ

 م، اما بخاطر آسیه حاضر بودم هر کاری انجام دهم. کردمیگناه 

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

336 
 

 آن روز عالوه بر آن سه خاخام، آسیه و پدر و برادرش هم حضور داشتند. 

، اما باالخره تمام جمالتی را که خاخامها گفتند، تکرار کردم اب تمام وجودم را فرا گرفته بوداضطر

و بخاطر عشق به خدا قبول را با تمام وجود  م که دین یهودکردمیتاکید  بایستمیو در آخر 

اما موقع گفتن این جمله، زیر لب و به آهستگی ،کنار گوش آسیه گفتم: و بخاطر عشق  ،امکرده

 آسیه. 

هنوز جمله آخرم تمام نشده بود که ناگهان برادر آسیه با چهره ای خشمگین و برافروخته به 

 سمتم آمد و فریاد زد: شنیدم که چه گفتی. 

و به پدرش نشان  از آن را باز کرد صفحه ایو  کتاب تورات را برداشتوسپس به سمت میز رفت 

چون کتاب  ،و نمیتوانی یهودی شویت ، سپس رو به من کرد و با ابروان گره خورده گفت:داد

ادامه داد: خداوند نمی پذیرد کسی به خاطر منفعت و  کندمیات یهودی شدن تو را قبول نتور

شنیدم که گفتی بخاطر عشق آسیه  من خودم با گوشهای خودمیهودی شود و  مادی یا معنوی

 برای خدا شریک قرار داده ای.  ،تو با اینکار و شویمییهودی 

 مات و مبهوت بهو  زبانم بند آمده بود، د که حس کردم زیر پایم خالی شدهلحظه بوهمان 

تنها  ،ها گفت: حرف ایشان صحیح است پسرمیکی از خاخام ناگهان می نگریستم که  اناطرافی

 برای یهودی شدن باید عشق به خداوند یگانه باشد نه چیز دیگر.   دلیل

دیدم که همه از کنیسه بیرون رفته  ،وقتی به خود آمدمم چیزی بگویم. توانستمین، سکوت کردم

 آنجا حضور ندارد . در اند و کسی جز من و نگهبان، 

تر از همیشه پیدا کردم .از اینجا رانده و از آنجا مانده  کس روز خودم را به مراتب تنهاتر و بیآن

 بودم. نه به آسیه رسیده بودم و نه دیگر مسیحی بودم. 

، ه بودمو از اینکه به عشق خود دست نیافتبودم  منزجراز اینکه مسیح را انکار کرده بودم، از خود 

عذاب وجدان گلویم را ، تعلق نداشتم دنیابه هیچ جای این ، مشدمیداشتم دیوانه  ،شکست مدل
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تا .کمی طول کشید ا غرق کنم، اما شهامتش را نداشتمکنار رودخانه رفتم تا خودم ر .فشردمی

  خودم را بیابم. 

اما بی فایده بود. به درب منزلشان رفتم، اما راهم  ،بار سعی کردم با آسیه تماس بگیرمچندین 

. بیچاره و سرگردان تا نیمه شب در خیابان راه کنندمیندادند و مرا تهدید کردند که پلیس خبر 

 رفتم. 

وقتیکه به منزل رسیدم، از نیمه شب گذشته بود. از فرط خستگی روی تخت افتادم و به خواب 

، تا اینکه تمام فضا را پُر کرد، شدمیرفتم و در خواب، نوری دیدم که به من نزدیک و نزدیک تر 

ندین چو  را بوسیدمبه پایش افتادم و زانوانش  ،چهره زیبا و آرام مسیح را دیدم ،در میان آن نور

بار از او طلب مغفرت کردم، اما مسیح بجای آنکه از من عصبانی باشد، دستش را روی سرم 

و دستم را گرفت و بلند کرد و گفت: از اینکه مرا انکار کرده ای  ، نوازشم کردیگذاشت و با مهربان

بلکه  ،امکردهناراحت نباش، من خود یهودی به دنیا آمده ام، مختونم و هیچگاه یهودیت را رد ن

، لحظه ای بعد، تاکیدم بر آن بوده که مردم در اصل دین تعمق کنند و از توجه به ظواهر بپرهیزند

احساس کردم که تبدیل به بره ای شدم و مسیح مرا مینوازد، سپس از من دور شد و من به 

اهی به م به او نمیرسیدم، سپس از خواب بیدار شدم و نگرفتمیدنبالش به راه افتادم، اما هرچه 

 و مثل قبل غصه دار نبودم، دیگر در شوق رویایی که دیده بودم، غرق شدماطراف انداختم و 

از جلوی تمثال . ، بخاطر عشق بوده و مسیح عاشقان را می بخشدامکردههرکاری که  دانستممی

و از خدای  ذکر گفتم آن را در دست چرخاندم و و تسبیحی برداشتم مسیح که روی میز داشتم،

 کردم.خود طلب مغفرت 

گفتم: آسیه  سوال دیگری از او بپرسم، توانممیساکت شد. وقتیکه احساس کردم  دوباره جورج

 چه شد؟ 

انگار با خانواده اش از آن شهر رفته بودند.  ،ش کردم او را ببینم بی فایده بودجورج: هرچه تال

اول شک داشتم که خودش باشد، اما نزدیکتر که  دیدم... از دورچند ماه بعد، بطور اتفاقی او را 
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موهایش را اما  ،ان نگاه...من بود، با همان چشمها و همء رفتم، دیدم که هم اوست، بله فرشته

  فهمیدم که ازدواج کرده است. پوشانده بود،

 مدانستمیتازه شود.  شرا ببیند و داغ دلم مخواستمین. کردمخود را از جلوی چشمانش پنهان 

 . اندکردهکار او را مجبور به این  که

شهر  برای همین از .ا به یاد او می اندازد، فرار کنماز آن به بعد تصمیم گرفتم از هر چه که من ر

سوریه آمدم  حیفا، که در آن با آسیه خاطره داشتم، بیرون رفتم و به توصیه یکی از دوستانم به

 کار شوم. به تا مشغول 

شدم،  تجاری مشغول به کار و آشنایان زیادی داشت، بود 268علویبا یکی از دوستانم که  اوایل

، در رشته خودم هم به من کار را از دست دادم ممهاجرت کرد، کار آمریکااما بعد از اینکه او به 

بطور اتفاقی با یک بهیار آشنا شدم و به تا اینکه یکروز  گذشتمیند. بسختی اموراتم دادنمی

 آنجا کم کم مسیر شغلیم به اتاق عمل افتاد و در، مشغول به کار گردیدمکمک او در بیمارستان 

ست شستم و بعنوان سرکوالر مشغول شدم. بعد از مدتی بعنوان اسکراب با جراحان مختلف د

  .مختلف به من داشته اند نتیجه لطف و محبتی است که جراحان، امگرفتههرچه که یاد 

 گفتم: آخر نگفتی آسیه چه شد؟ 

جورج: آسیه را دیگر ندیدم، اما شنیدم که دو سال بعد، درست دو روز مانده به تولد بیست و 

ج بارداری گردیده و فوت کرده است. همیشه این شعر را برایش خوانده دچار تشنسالگیش،  هفت

 :خوانممیام و 

 شما راای دختران اورشلیم! 

                                                           
 .ولی تقریبا تمام پستهای اداری و نظامی در دست آنان است ،علویان حدود ده درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند261

 .
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 :دهممیبه غزاالن و ماده آهوانِ دشت ها سوگند 

 دالرام مرا که سخت خوش آرامیده بیدار مکنید و 

 جز به ساعتی که خود خواسته از خوابش بر نه انگیزید!

 محبوبِ جانِ من آهو بچه یی نوسال است که شیر

 از پستان ماده غزاالن مینوشد.

 به سوی من بیا. و -ای نازنین من! ای زیبای من!  -برخیز

 ان است.ا آواز قمریبهارِ نو باز آمده در سراسِر زمیِن م

  269بیا که مرا از دیدار روی خود شادمان کنی

 

                                                         **** 

ور شد. سیگاری روشن کردم و  نگاهش را به دوردستها دوخت و در افکار خود غوطه جورج

 نگ داخلی لبنان را به یاد داری؟ گرفتم. برای اینکه ذهن او را منحرف سازم، پرسیدم: جبسمتش 

 جورج نگاهی به من کرد و گفت: بله، بیاد دارم. جنگ بدی بود. 

 گفتم: اصالً جنگ برای چه شروع شد؟ 

و غیر  آناناختالفات بین مسلم دانستممیجورج: آن موقع من سن و سال زیادی نداشتم، اما 

همیشه وجود داشته، آنچه که این وضعیت را تشدید کرد، حمله چریکهای آزادیبخش  آنانمسلم

فلسطین به اتوبوسی در شهر حیفا اسرائیل بود که موجب کشته شدن سی و هفت نفر گردید. 

 . اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد بعد از آن بود که ارتش

                                                           
  269 غزل غزل های سلیمان
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با اسرائیل متحد شدند،  ،آنانی مارونی لبنان، علیه مسلمهابعد از شروع حمله اسرائیل، مسیحی 

 شعله ور کرد، قتل بشیر جمیل بود.اما آنچه که آتش جنگ را 

 ل به دست یک مسیحی کشته شد، نه یک مسلمان.  یِمَ، بشیر جُ دانممیگفتم: تا آنجا که 

که معتقد بود مسیحیان  کشته شد، فردی (اهل سوریه) جورج: بله به دست یک مسیحی سوری 

و اینکار را با گذاشتن بمبی ا، د شده و یک کشور را تشکیل بدهندهم متح سوریه و لبنان باید با

در واحد باالی سر آپارتمانی که بشیر جمیل در آن جلسه داشت، انجام داد و بعد هم دستگیر 

 شد، اما وقتیکه ارتش سوریه به لبنان حمله کرد، او را آزاد کردند. 

  .م که جنگ داخلی لبنان، قبل از حمله اسرائیل به لبنان شروع شده باشدکردمیگفتم: فکر 

دقیقا خیلی قبل از اینکه اسرائیل به لبنان حمله کند، لبنان دچار جنگ داخلی شده  ،جورج: بله

 بود. 

، برممیز یاد نگفتم: البته دهه هفتاد، دهه شلوغی بود، هرگز گروگانگیری ها و هواپیما رباییها را ا

 اگرچه در آن زمان بچه بودم. 

جنبش  که توسط270بخصوص گروگانگیری در المپیک مونیخ آلمان، ،من هم همینطور ،جورج: بله

 سپتامبر سیاه انجام شد. 

                                                           
توسط جنبش سپتامبر سیاه ،از این تعداد  1972به اسارت گرفتن و کشته شدن یازده ورزشکار اسرائیلی در المپیک مونیخ 263 

دو نفر از ورزشکاران در مقاومت اولیه مقابل گروگانگیران کشته شدند و نه نفر باقی مانده، هنگام عملیات نجات در فرودگاه 

توسط گروگانگیران، به قتل رسیدند. گفته شده که پلیس آلمان، در عملیات نجات،  مونیخ، بخاطر سهل انگاری پلیس آلمان،

برای به قتل رساندن هر گروگانگیر، فقط یک تک تیرانداز گماشته بود ،درصورتیکه طبق استاندارد، می بایست به ازای هر 

 ،ی از گروگانگیران بتواند با نارنجکیگروگانگیر، سه تک تیرانداز در محل حاضر می بود. این سهل انگاری سبب شد که یک

هلیکوپتری را که گروگانها در آن نشسته بودند، منفجر کند و گروگانگیر دیگر، گروگانهای هلیکوپتر دوم را با مسلسل بکشد. از 

. گردیدندهشت گروگانگیر، پنج نفر درجا کشته شدند و سه نفری که زنده ماندند، بعدا مبادله 
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که تقریباً تا هجده  «خشم خدا» گفتم: البته بعد از آن اتفاق، اسرائیل عملیاتی براه انداخت به نام

 مونیخ، ادامه داشت و در آن عملیات، تمام کسانی که به نوعی در گروگانگیری سال بعد از المپیک

 داشتند، یک به یک کشته شدند.  دستورزشکاران اسرائیلی  و کشتن

 جورج: بله، کامال درست است. 

و مسیحیان انجام شد،  آناندر جنگ داخلی لبنان، چندین کشتار مسلم ،دانممیگفتم: تا آنجا که 

 مگر اینطور نیست؟ 

 جورج نگاهی به من کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: بله درست است. 

 ،ر نکردم، در همان لحظهدیدم عالقه ای به صحبت کردن راجع به این موضوع ندارد، بنابراین اصرا

کند، حدسم  عوضبحث را تا  گرددمیاحساس کردم که جورج در ذهنش به دنبال موضوعی 

 ؟ دانیمیجنبش سپتامبر سیاه چه  درست بود، پرسید: تو از

 . دانممیگفتم: چیز زیادی ن

. ، گرفته شدهاتفاق افتاد 1970جورج: نام جنبش سپتامبر سیاه از واقعه سپتامبر سیاه که در سال 

نبودند زیر  واقعه ای که در آن فلسطینیانی که به اردن مهاجرت کرده بودند، بخاطر اینکه حاضر

بار حکومت پادشاهی ملک حسین، پادشاه اردن، بروند؛ با نیروهای مسلح این کشور درگیر شدند 

 بعد از آن،کوچ به جنوب لبنان شدند، ترک اُردن و مجبور به  271و با دادن کشته های بسیار

که ندرا تشکیل داد "سپتامبر سیاه"نام از شاخه اصلی جدا شده و گروهی ب تعدادی از چریکها

  .کارشان عملیات تروریستی بود، البته نیروهای این گروه، بیشتر فلسطینیان آواره مسیحی بودند

ه خلق برای گروه دیگری هم به رهبری جورج حبش و ودیع حداد تشکیل شد که نام آن را جبه

 . یکی از علل موفقیت های این گروه، بکارگیری کارلوس ونزوئالیی بود .آزادی فلسطین گذاشتند

                                                           
 کشته شدند. )plo(نیروی سازمان آزادی بخش فلسطین  4000سرباز اردنی و  500در این واقعه 264
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که او را اینجا و  دادندمیگفتم: یادم است که کارلوس خیلی مشهور بود، گهگاه در تلویزیون خبر 

آنجا دیده اند. همه بچه های همسن ما، آرزو داشتند که مانند او زیرک و باهوش باشند و بتوانند 

 از دست پلیسها فرار کنند. 

آدم زیرکی بود و هنوز هم زنده است. او در ونزوئال بدنیا آمد، پدرش یک  کارلوس ،جورج: بله

متعصب که بقول معروف از پاپ کاتولیک تر بود. پدر کارلوس  آنقدرسوسیالیست دو آتشه بود، 

نام یکی را والدیمیر، دیگری را ایلیچ و سومی را لنین  ،پسرش را از نام لنین انتخاب کرد نام سه

 .  272وس در واقع یک نام مستعار بودگذاشت. اسم کارل

عملیات  کارلوس در چندین عملیات هواپیماربایی و گروگانگیری شرکت کرد، اما در مهمترین

 حضور نداشت و شاید همین موضوع باعث شکست هواپیماربایان شد.  هواپیماربایی

 گفتم: کدام عملیات را می گویی؟ 

 مشهور است.  273جورج: عملیات هواپیماربایی که بنام انتبه

 گفتم: چیزهایی درباره اش شنیده ام. ممکن است بیشتر توضیح بدهی؟ 

                                                           
265 Ilich Ramirez Sanchez 

  . 273 تروریست مشهوری که به کالوس شغال مشهور بوده و در چندین عملیات تروریستی شرکت داشت، او االن در زندان بسر می 

      برد

  ) JACKAL) 

   
Entebbe 

   PLEPمسافر از آتن به مقصد پاریس در حال پرواز بود، توسط گروه  245هواپیمایی که با  1976در جون 

(Popular Front For The Liberation Palestine)   دزدیده و به انتبه منتقل شد، گروگانگیران تمام مسافران غیر یهودی را

. یک هفته بعد از هواپیما ربایی، کماندو های اسرائیلی به فرودگاه انتبه حمله می مسافر یهودی را در حبس نگاه میدارند 106آزاد کرده و 

نفر از نیروهای ارتش اوگاندا نیز کشته می  45گروگانگیر،  7نفر را آزاد می نمایند. در این عملیات، عالوه بر  102گروگان،  106کنند و از 

 وایی اوگاندا( توسط کماندو های اسرائیلی نابود میگردد.هواپیمای جنگی آن کشور ) یک چهارم نیروی ه 11شوند و 
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چریکهای جنبش خلق برای آزادی فلسطین، این هواپیما را دزدیده و آن  1976جورج: در سال 

اندا، از ، حاکم بالمنازع اوگ"عیدی امین"برند، در آن زمان را به فرودگا انتبه، در اوگاندا می

، اما جالبترین قسمت گذاشتمی آنانو حتی سربازانش را در اختیار  کردمیهواپیماربایان حمایت 

داستان، عملیات بسیار عجیب و پیچیده ای بود که کماندوهای اسرائیلی با حمله به فرودگاه انتبه 

   274قط یک کشته دادند.انجام دادند و در آن تقریبا تمام گروگانها را سالم آزاد کردند و خودشان ف

 *** محله مسیحیان ***                                                  

کردیم که من و یکی از دستیارانم که او هم مسلمان بود، از محله مسیحیان عبور می ،یکروز

لغزید ناگهان باران شروع به باریدن کرد و سر و صورتمان خیس شد و بخاطر باران، پای دستیارم 

کاسب که مردی میانسال بود، به سمتش آمد تا به او و جلوی مغازهء یک مسیحی برزمین افتاد و

و به  خود را کنار کشید کمک کند، اما دستیارم امتناع کرد. مرد مسیحی که این رفتار را دید،

او گفتم: به  سرحال شد، زمانیکه و من به کمک دستیارم رفتم و او را بلند کردمداخل مغازه رفت، 

 داستان سگ و عابد را شنیده ای؟

 گفت: نه

بایزید  راه تنگ بود، یکروز سگی در راه با بایزید بسطامی، عارف بزرگ، هم مسیر شد،گفتم: 

لباسش را باال کشید و اجازه داد که سگ رد شود، همان موقع بود که سگ به سخن درآمد و 

  گفت: 

آب و خاک میان من و تو صلحی اندازد، اما اگر  اگر خشکم هیچ خللی نیست و اگر ترم، هفت"

 "275دامن به خود باز زنی، اگر به هفت دریا غسل کنی پاک نشوی.

                                                           
  274 یوناتان نتانیاهو ، برادر بنیامین نتانیاهو ، در این عملیات کشته شد. او امروزه جزو قهرمانان اسرائیل بشمار می آید.

 
 اشاره به داستان بایزید بسطامی از تذکره االولیا 275

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

344 
 

 دستیارم گفت: متوجه معنی آن نشدم. 

گفتم: میدانی که سگ در اسالم نجس ترین موجود است، یکروز این سگ با بزرگترین عارف 

سگ به زبان در  و به اذن خدا، نجس نشودکند تا لباسش را جمع می عارفشود و همراه می

توانم تو را نجس کنم و اگر خیس هستم، تو میتوانی با هفت گوید اگر خشکم که نمیآید و میمی

م کردن، خودت را به طهارت برسانی، اما اگر خودت را از من برتر مُیَبار شستن و یا هفت بار تَ 

   پاک نخواهی شد.ی، یا هفت دریا خود را بشوحتی اگر بچون قلبت را آلوده کرده ایی،  بدانی،

با او  بالفاصه به مغازه آن مسیحی رفت، بعد از این حرف، اشک در چشمان دستیارم جمع شد،

 .دست داد و روبوسی کرد

                                       

 ***   حکم زناکاران  ***                                            

دادند و ما معمواًل هرچند روز یکبار، مجازات الهی را برای اشخاصی با گناهان متفاوت انجام می

 مجبور بودیم در آن شرکت کنیم. 

 ،و آنها را روی دو االغ اندکردهیکروز فهمیدم که زن و مردی را به جرم زنای محصنه دستگیر 

 زن محکومایستاده بودم که  در میان جمعیتو  اند. در میدان شهروارونه نشانده و در شهر گردانده

و دستهایش را از پشت سر و پاهایش را بوسیله  الیکه وارونه روی االغ نشسته بود، در حرا آوردند

 وقار خاصیشد به هم بسته بودند، لحظه ای که وارد میدان شد، طنابی که از زیر شکم االغ رد می

دانست تا دقایقی دیگر با وجود اینکه می، در اهتزاز، چشمانش شادمان بود و سرش مدر او دید را

خواست بگوید نگریست. انگار میبا لبخندی بر لب، به مردم میو بدون شرم  کشته خواهد شد،

هفت شهر عشق را گشته ام و از اینکه تا لحظاتی دیگر جانم را  که از کار خود پشیمان نیستم،

ترسد، انگار رفتن به جهان معلوم بود که از مرگ نمی .نگرانی ندارم، دهمبخاطر عشقم از دست می

 کرد.می ششادمانتراز زندگی در این وضعیت  دیگر،
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سرش را  چند دقیقه بعد، مرد را آوردند، با وجود اینکه مجازات او شالق بود و قرار نبود بمیرد،

 خواست با مردم، چشم در چشم شود. پایین انداخته بود، نمی

مجازات را از فرمانده پرسیدم، گفت: مجازات مرد، فقط شالق است، چراکه  وقتیکه علت تفاوت

همسر او در شهر نبوده و طبق شرع مقدس اسالم، اگر همسر مردی در شهر نباشد و یا در دوران 

حکم آن مرد قتل نیست، بلکه فقط شالق خواهد خورد،  قاعدگی بسر ببرد و مرد دچار زنا شود،

 حکم قتل است، در هر شرایطی که باشد.  اما در مورد زن زناکار،

شده زمین ریخته  روی همه در میدان شهر جمع شده بودند. مقداری شن در گوشه ای از میدان

 زمین نریزد.  بود تا طبق قانون اسالم، خون زن زناکار، بر

بستند و بردند. سپس زانوانش را به محل شن ها دو نفر از مامورین، زن را از االغ پایین آوردند و 

 ساق پای او را به رانش بستند، بطوری که نتواند از جا برخیزد.  ،او را روی زمین نشاندند و با طنابی

به یاد بستن زانوی شتر افتادم، که برای جلوگیری از فرار، ساق پایش را به رانش می بندند. لحظه 

کردند و باالی سرش  موهایش را که از پشت مقنعه اش بیرون زده بود، درکالهی فرو ،ای بعد

بستند. ماموران برای اینکه دستشان به موی نامحرم نخورد، دستکش به دست داشتند. ناحیه ای 

 پوشانده شده بود.  که قرار بود شمشیر جالد از آن رد شود، فقط با یک پارچه نازک

جالد با  ؛ ونشسته بودشن ها زن همچون جنینی در رحم مادر، مچاله شده درخودش، روی 

 ایستاد. شرفت و پشت سراو رنده در دست، به سمت شمشیری بُ

 ای، به محض اتمام قرائت حکم، شمشیر جالد در هوا چرخید و در لحظه و شیخ حکم را خواند

وفادار  و مایع سرخ شن ها را بوسیدسر را از بدن جدا کرد. بدن بی سر، خم شد و گردن بریده، 

 بریده کرد و ردش در میان شنها گم شد.بدن، شروع به خروج از گردن 
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روی  یکی از مامورین، سر را باال گرفت و به همه نشان داد. موهای زن از کاله بیرون آمده و

چشمانی . کرددو چشم عاشق بر مردم نظاره می ،میان آن موها صورتش پخش شده بود، اما از

 اما نصیبش را از عشق برده بود. که اینک فروغ خود را از دست داده و خیره به جهان مانده، 

مسئوالن کفن و دفن آمدند تا جنازه را ببرند. گفتند جسدش را به خارج از شهر  ،کمی بعد

میبریم چون نمیتوانیم او را در قبرستان مسلمآنان خاک کنیم. وقتی علت را جویا شدم، گفتند 

که بعنوان یک زن نخواسته و او در لحظات آخر عمر،کافر شده و همه اعتقاداتش را نفی کرده 

  کمی بعد مرد را آوردند و شالقش را زدند و آزادش کردند. مسلمان بمیرد.

                                           

 ***  سخنرانی شیخ  ***                                     

امام جماعت پس از ذکر نام خدا و صلوات بر  ،ه بودیمرفتاعت جم ابوبشیر به نماز ابیکروز که 

محمد و دعا برای خلفای راشدین و خلیفهء فعلی مسلمین، ابوبکر البغدادی، داستانی را تعریف 

 کرد و گفت:  

دوستان و جوان هایی که امروز برای عبادت به این مسجد آمده اید، همانطور که همه تان 

دو نفر از امت  ، یکروزگویندمیو  وند خیلی باارزش است، جوان توبه کار، در درگاه خدادانیدمی

. یکی از آن ها عابدی متدین و مقرب به درگاه الهی شوندمیهمسفر  ،موسی در بیابان سینا با هم

که  شودمیعابد متوجه  ،با هم همسفر بودندکه اینها چند روزی  و بوده و دیگری جوانی الابالی

من شخصی ، گویدمیو جوان  شودمی، علت را جویا کندمیعبادت نه نماز میخواند و  نه جوان

و دعایم را مستجاب نمی نماید  کندمیبخاطر گناهانم، خداوند عبادت مرا قبول ن و گناهکار هستم

، پس بیا با را به روی بنده اش نمی بندد توبه خداوند بخشنده است و هرگز در، گویدمی عابدو 

که من دعا  گویدمی، اما کندمیگناهانمان را ببخشد و جوان قبول هم دعایی کنیم تا خداوند 

 داردمیو تو آمین بگو، سپس دست به دعا بر کنممی، پس من دعا گویدمی، عابد دانممینکردن 

، گویدمی، سپس عابد گویدمی  "آمین "و جوان  خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، گویدمیو 
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و دعایش  ببیند، گناهانش را میبخشدچرا که خداوند اگر بنده اش را نادم آمین را از ته دل بگو، 

 گویدمیو عابد  گویدمیو جوان از ته دل آمین  کندمیو دوباره دعا را تکرار  سازدمیرا مستجاب 

حتما خداوند گناهان تو را خواهد بخشید و به راه میافتند، اما در صحرا از آفتاب، در عذاب بودند، 

از گزند آفتاب به دور باشیم خداوندا ابری را باالی سرمان قرار ده تا ، گویدمیو  کندمیعابد دعا 

را  و آنان گیردمیرار تکه ابری باالی سرشان ق، بالفاصلهو  گویدمیاز ته دل آمین دوباره جوان و 

تا به  کنندمی طی ء ابرمسافت زیادی را زیر سایهبا هم ، داردمیاز تابش نور خورشید محفوظ 

، اما روندمیهر کدام به راه خود و  شودمی از هم جدا میرسند و در آنجا مسیرشانیک دوراهی 

 . می اندازداو و سایه اش را بر  گیردمیقرار ابر باالی سر جوان  ،در لحظه جدایی

این سخن شیخ بر باالی منبر، با صدای اهلل اکبر حاضران در مسجد همراه شد. صدای گریه بعضی 

دعا برای خلیفه حاضرکرد و سپس  . شیخ که وقت را مناسب دید، چندرسیدمیازمردم به گوش 

                                      .نمود. همه آمین گفتندت ئقرا را آیه از قرآن چند

 ***   ابوعایشه، مجاهد تاجیک   ***                                

یکی از روزها که به حیاط بیمارستان رفته بودم، حین قدم زدن، چشمم به بعضی از بیمارانم افتاد 

ته بودند و با هم گفتگو که برای آفتاب گرفتن به حیاط آمده بودند، صندلی ها را دور هم گذاش

  .رسیدمیند؛ گهگاه صدای خنده شان به گوش کردمی

نزدیکتر رفتم، چشمانی میشی داشت و حدود بیست و پنج ساله توجهم را جلب کرد،  یجوان

کنارش نشستم و با عربی دست و پا شکسته برای بقیه بیماران جوک تعریف کند،  کردمیتالش 

 بود.  276خوبی داشت، اما پاهایش چماقینگاهی به او انداختم. هیکل 

 .اسمش را پرسیدم

                                                           
کالب فوت یا پا چماقی نوعی ناهنجاری مادرزادی است که در لحظه تولد نوزاد با آن متولد می شود و قابل درمان است.  294  

club foot
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 جواب داد: ابوعایشه. 

 گفتم: می بینم که اسلحه در دست داری و به مجاهدین ملحق شده ای؟ اهل کجا هستی؟ 

 ابوعایشه: من تاجیک هستم. 

 ، دقیقا کنار من نشسته بود. شدمیابوعایشه در حلقه ای که تقریبا از نه نفر تشکیل 

 گفتم: اگر ناراحت نمی شوی اجازه دارم یک سوال بپرسم؟

 ابوعایشه: بفرمایید. 

 گفتم: برای دویدن پا به پای مجاهدین، مشکل نداری؟ 

 اما نه خیلی.  ،ابوعایشه: ممکن است سرعتم کمتر از آنان باشد

 که مشکل پاهایت قابل درمان است؟ یدانستمیگفتم: 

 . مدانستمینابوعایشه: نه، 

 م: البته بهترین نتیجه را وقتی می گیریم که درمان در هفته ی اول یا دوم زندگی آغاز شود؛گفت

 کامال پا را طبیعی کرد، اما هنوز هم برای درمان دیر نشده.  ،درآن زمان میتوان با دو ماه گچ گیری

 که دیگر نیازی به درمان داشته باشم.  کنممیابوعایشه: فکر ن

 گفتم: چرا؟ 

 ابوعایشه: دیگر عمرم برای درمان کردن قد نمی دهد. 

  .اما نتوانستم جلوی کنجکاویم را بگیرم ،فهمیدم منظورش چیست

  ؟گفتم: چرا در بچگی درمان نکردی

و  دکتر نداشتیم ابوعایشه: دکتر جان من در روستا به دنیا آمدم، کسی هم به ما رسیدگی نکرد،

 دیم، پول درمان را نداشتیم. اگر هم خودمان را به دکتر میرسان
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رویم را به سمت دوستانش کردم و گفتم: به ظاهرش میخورد  ،مکردمیهمانطور که با او صحبت 

 پسر زرنگی باشد، آیا همینطوراست؟ 

 خیلی زرنگ است بله، :دوستانش گفتند

 .لبخندی به صورت ابوعایشه نشست، کنجکاو شده بود

 ؟ شدمیگفت: یعنی با یک گچ گیری درست 

گفتم: در نوزادی بله، ولی االن اگر بخواهیم آن را درست کنیم باید عمل جراحی شوی، هروقت 

 این کار را برایت انجام دهم.  توانممیبخواهی 

دیگر فرصتی نیست،  که اینکار را انجام بدهم، کنممیابوعایشه: دکتر شما لطف دارید، اما فکر ن

 واهد بود. انشااهلل در بهشت هر دو پایم سالم خ

 . ه ایگفتم: ولی اگر پایت را عمل کنی بهتر می توانی بجنگی، مگر برای جهاد نیامد

ساکت شد، احساس کردم روی نقطه ی حساسی دست گذاشته ام، کمی منِ مِن کرد، فهمیدم 

حرف بزند، خودم را برای صحبت هایش مشتاق نشان دادم؛ بعد از لحظه ای  خواهدمیدلش 

: دکتر راستش را بخواهید این وضع همیشه برایم غیر قابل تحمل گفتمیتامل، با صدای مالی

 بوده. 

لحظه ای مکث کرد و سپس ادامه داد: میدانید دکتر جان، شاید خانواده وکسانیکه در روستا بودند 

م، مورد تمسخر رفتمیند، اما وقتیکه برای کار کردن به شهر گفتمینمیآوردند و چیزی نبه رویم 

 . مگرفتمیقرار 

آرام بگیرد و حرف دلش را بزند، انگار منتظر بود عقده ی  مخواستمیدستی به شانه اش زدم، 

 دلش را بگشاید و حرفی را که سالها در قلبش سنگینی کرده، برای کسی بگوید. 

م، رفتمیبرای کار روزمزد به شهر  وقتیکهای بعد دوباره شروع به صحبت کرد و گفت: لحظه 

 در انتظار کار فرما بمانم، اما تا زمانیکه کارگر سالمی ،مجبور بودم با چند نفر دیگر، کنار خیابان
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؛ هیچکس هم به من کار ثابت و کردمیبود، هیچ کارفرمایی من را برای کار انتخاب ن درآنجا

 . دادمییشگی نهم

چند ثانیه ای سکوت کرد، همانطور که روی صندلی نشسته بود، قنداق تفنگش را روی زمین 

لوله ی تفنگ را گرفت و گفت:  ،گذاشت، آرنج هایش را روی زانوانش قرار داد، با هر دو دست

تا اینکه یک  ،که چرا سالم بدنیا نیامده ام شاکی بودم و همیشه کدورتی از خدا در قلبم داشتم

تو فرد خاصی هستی، خداوند تو را مخصوصا اینطور آفریده تا آزمایشت »روز مادرم به من گفت 

باش نه جسمت روحت  یبه دنبال سالمت که گفت رو به من کرد ویکروز روحانی روستا و  «کند

 و از خدا سعادت ابدی طلب کن. 

اما ، اطر ناسپاسی ام، طلب مغفرت کردمبارها از خداوند بخو  حرف های روحانی در من اثر کرد

بزرگی برای پروردگارم انجام  ، باید کارمدانستمیرا گناهکار  مخودبخاطر کفر گفتن هایم، هنوز 

 به سعادت ابدی برساند. ببخشد و تا مرا  دادممی

م، برای کردمیم کمک توانستمیاز آن به بعد سعی کردم خودم را وقف مردم کنم، به هر که 

با آن  رفتممیکار کردم، اگر جایی هم سر کار  ،سازی مسجد هم داوطلب شدم و بدون مزدباز

م و نیم دیگر را برای خانواده کردمیوضع کار، همیشه نیمی از دستمزدم را صرف فقرا و یا مسجد 

 .م، علی الخصوص مادرمگذاشتمیام 

کاری کنم، در  خواستمی، ناراحت بودم، دلم شدمیهمیشه از اینکه حق مردم فقیر خورده 

ند و کردمیاحادیث خوانده بودم که در زمان پیامبر، بیت المال را بین همه به تساوی تقسیم 

برای همین بود که وقتی خلیفه اعالم جهاد کرد، وظیفه خود دانستم بخاطر خدا و بخاطر مردم 

، اما کنیممیکه حکومت اسالمی را درست فقیر، دعوتش را لبیک بگویم، حال اگر پیروز شدیم 

و چون پروردگار  روممیاگر قبل از تشکیل حکومت اهلل بر روی زمین کشته شوم، به بهشت 

  مهمان ناقص را دوست ندارد، قطعا در محضرش با پاهای سالم، خواهم نشست.
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صحبت اما در عمق  ،حرف هایش تاثیر گذار بود، مشخص بود که برای جنگ و شهادت آمده

 هایش، عطشی از تمایلش به داشتن بدنی سالم نمایان بود. 

 پرسیدم : متاهل هستی؟ 

 ابوعایشه: نه دکتر جان. 

 گفتم: چرا؟ 

 . دهندمین زن به من ، وقتی پاهایم را می بینند،روممیابوعایشه: بخاطر اینکه هرجا به خواستگاری 

 نگران نباش، مگر چند بار امتحان کرده ای؟ ،دهندمیگفتم: 

 ابوعایشه: به اندازه ی کافی، چهار بار. 

 ؟ نمیکنیگفتم: چهار بار که چیزی نیست، چرا بیشتر امتحان 

که من  را آن دختری اگر هم بدهند، ،دهندمیابوعایشه: چرا امتحان کنم، راستش دختر ن

 . دهندمین ،خواهممی

لحظه ای تامل کرد و گفت: البته نه آنکه توقعم زیاد باشد، دنبال زیباترین دختر هم نیستم، اما 

 به خاطر این نقص بدنی، نباید من را مجبور کنند که با دختری عقب افتاده ازدواج کنم. 

 ؟ !گفتم: چطور

ازدواج  با او که امهکردبرایت دختری پیدا : ابوعایشه: یکبار پدرم با خوشحالی به منزل آمد و گفت 

وقتیکه تحقیق کردم، متوجه شدم دختری که پدرم می گوید، عقب افتادگی ذهنی دارد،  ،کنی

ند مادرش در چهل گفتمیقبال هم یکبار ازدواج کرده و بخاطر بچه دار نشدن طالقش داده اند؛ 

دختر را زاییده و بخاطر سن باالی مادر، بچه اش عقب افتاده شده، ولی پدرم  آنو پنج سالگی 

من را وادار به  خواستمیدختر بگیرد،  بخاطر یک قطعه زمین که بعنوان جهیزیه قرار بود از پدر

 نماید.ازدواج با آن دختر 
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د شوم با اگر شهی دانممیصدای لرزانش را صاف کرد و گفت: دیگر از من زن گرفتن گذشته، 

 بهترین ها ازدواج خواهم کرد. 

 یکی از جوان های حاضر در جمع خندید و گفت: البته در بهشت هفتاد حوری در انتظارش

 هستند. 

 جوان دیگری با لبخند گفت: چه کسی گفته هفتاد تا؟ هفتاد هزار حوری منتظرش هستند. 

 ؟  کنیممیوای، چگونه وقت  یکی دیگر از آنها گفت:

آخر در بهشت مگر کار دیگری  گفت:با لبخندی بود، روان ر که آب از لب و لوچه اش یکی دیگ

 هم داریم! 

در صحبت هایش فهمیدم که نامش در  ،همه باهم خندیدند، اما ابوعایشه ساکت بود. کمی بعد

است و باید منتظر باشد تا صدو چهل و شش نفری که قبل از او استشهادی  لیست داوطلبان

 لیست است، کارشان را انجام دهند تا نوبت به او برسد. اسمشان در 

، کشور زیبایی است، شما متعلق به امکردهمیان صحبت هایمان گفتم: من به تاجیکستان سفر 

 کدام منطقه آن هستید؟ 

 ابوعایشه: استان گورنو بدخشان. 

 دارد. گفتم: بله آنجا هم رفته ام، منطقه ای کوهستانی است، دریاچه ی زیبایی هم 

 لبخندی زد و در تایید حرف من سر تکان داد. 

 ، اسم اصلیت چیست؟ کنندمیگفتم: ابوعایشه نامی است که اینجا صدایت 

 ابوعایشه: رستم. 

 سر از اینجا درآوردی؟ چگونه گفتم: 
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برای همین مجبور شدیم با چند نفر هم محلی به  ابوعایشه: در تاجیکستان برایمان کار نبود،

، مرتب دادندمیو برای یک لقمه نان که به ما  شدمیروسیه برویم، اما آنجا هم به سختی کار پیدا 

 ند. کردمیتحقیرمان 

سرش را باال آورد و گفت: روس ها خیلی نژاد پرست هستند، دائما من و دوستانم را مسخره 

 . کردمی، پلیس هم توجهی نندزدمی، او را دادمیجوابی به آنها ند، اگر کسی هم کردمی

 گفتم: چطور؟ 

 ،دهدمینزیاد اهمیت  آیدمیابوعایشه: در روسیه، پلیس به مشکالتی که برای مهاجران پیش 

تا ما  دادمی، اجازه آمدمییا اگر هم  آمدمی، پلیس نندزدمیرا  وقتی عده ای نژاد پرست ما

و به پایگاه  کردمیکتکمان را بخوریم، بعد با کسانیکه ما را زده بودند کاری نداشت، ما را دستگیر 

وارد کشور شده ایم یا خیر، اصال بدانند که قانونی  ندخواستمی؛ کردمیاستنطاق  وپلیس می برد 

 است. ه شدهکاری نداشتند که ما االن کتک خورده ایم، صدمه دیده ایم و پولمان دزدید

 ؟ ه ایگفتم: نگفتی چگونه به سوریه آمد

ست، فقط بدانید که تا به اینجا رسیدیم، دردسرهای امستقیم نگاهم کرد و گفت: داستانش طوالنی 

از طریق مرز، پیاده به سوریه  ،زیادی را متحمل شده ایم، ابتدا از مسکو به ترکیه رفتیم و بعد

 آمدیم.

 یت دشوار بوده!  گفتم: حتما عبور از مرز برا

تا سختی های راه را تحمل کنم، دوست داشتم  دادمییاری ام  ،ابوعایشه: بله، ولی عشق به خدا

شد و تمام مناطقی که در صدر اسالم  زیر پرچم خلیفه باشم، انشااهلل اسالم دوباره سرفراز خواهد

منطقه  ،در آن موقع وخواهد آمد درتحت قدرت خلیفه مسلمین بوده، دوباره به زیر پرچم اسالم 
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السَّابُِقونَ السَّابِقُونَ أَولئِِک »  نیز ما هم جزو ایالت خراسان دولت اسالمی محسوب خواهد شد و ما

 خواهیم بود. « 277المُقرَّبوُنَ

 بهادر، مجاهد قرقیز   *** ***                                        

قرقیز است، چند روز پیش بخاطر انسداد ناقص روده،  دانستممیبهادر هم در جمع نشسته بود، 

 بیماریش با درمان مراقبتی بهبود یافته بود و قرار بود مرخص شود.  م واو را بستری کرده بود

. رو به او کردم و گفتم: بهادر تو چگونه کردمیرستم را می شناخت و حرف هایش را تایید  ،بهادر

 به اینجا آمده ای؟

واقع  داستان من هم تقریبا مانند داستان رستم است، ما در روسیه با هم آشنا شدیم و دربهادر: 

 در تمام اتفاقاتی که برای رستم افتاده، من با او همراه بوده ام. 

 گفتم: تو هم به وسیله ی روس ها اذیت شده ای؟ 

، اما هیچوقت نگفتم ،ردهبهادر: خیلی بیشتر از رستم، قبال برایتان گفته بودم که چاقو به شکمم خو

حدود یک  ،چگونه؛ چاقو را در روسیه به من زدند، روده ام از چند جا سوراخ شد، بعد از عمل هم

 . بستری بودمهفته در بیمارستان 

درهمان لحظه بهادر آستین لباسش را باال کشید، چند جای چاقو را نشانم داد و گفت: بخاطر 

 . دانیدمیکه خودتان بهتر هم ضربات متعدد چاقو، مجموعا هفتاد بخیه روی بدنم خورد، شکمم را 

انسداد ناقص دستگاه گوارش او دراثر چسبندگی روده ها ایجاد شده که جزو عوارض  مدانستمی

مشکلش حل شد،  رگی روده است؛ اگرچه این بار با تخلیه معده و روده ها و تزریق سرم وریدی،پا

به او توصیه کرده بودم که  و برای همین شود عارضهممکن بود که دوباره دچار این  ر لحظهاما ه

 نخورد.  و نفاخ غذای باد دار

 گفتم: با این تفاسیر، حتما دل خونی از دست روس ها داری. 

                                                           
  277 سوره واقعه آیه 10 و 11
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 ***اصالن، مجاهد چچنی     ***                                  

                                   .یکی از حاضران سرش را جلو آورد و گفت: چه کسی دلش خون نیست

چچنی، با پوستی سفید و ریشی  ،، نامش اصالن بود، جوانی حدودا سی سالهشناختممیاو را 

 . گذاشتمیحنایی رنگ که کاله کوچکی را همیشه روی سرش 

 از او پرسیدم: چطور؟  

اصالن: دکتر جان، من در دو جنگی که در چچن رخ داد، پدرم، دو تن از عموهایم و دایی ام را 

ن، روس ها پنجاه ؛ هفت ساله بودم که بمباران روس ها را دیدم، در جنگ اول چچامدادهازدست 

ند کردمیو به زن ها تجاوز  کشتندمیفقط با بمباران کشتند، در روستاها هم، مردها را  هزار نفر را

کرد، آنها بمباران را قطع ناقدام به گروگانگیری  ،در بیمارستان روس ها 278و تا وقتیکه باسایف

اما سه سال بعد، روس ها دوباره حمله کردند و  ،نکردند؛ به هرحال در آن جنگ ما پیروز شدیم

 این بار صد هزار نفر را کشتند و دو برابر همین تعداد را معلول کردند. 

 گفتم: بله، تا حدودی در جریان هستم. 

پدر بزرگم هشت  !اصالن: دکتر جان، میدانید که مردم ما از زمان استالین تحت فشار بوده اند

تا  و استالین، مجبور شد با خانواده اش به سیبری مهاجرت کند رژیم ساله بود که به وسیله ی

 . ندادنداجازه برگشت به آنها سیزده سال بعد، 

گفتم: فکر نمیکنی اگر گروگانگیری در بیمارستان، مدرسه و سینما اتفاق نمیافتاد، همراهی جهان 

 بیشتر بود؟ و داغستان  چچنبا مردم 

دنیا داشتیم،  توان مقابله ای با دومین ارتش قدرتمند قدرچ اصالن: چاره ای نبود، مگر ما

 گویندمیو  تمام نیروی هوایی روسیه را واداشته بود تا چچن را با خاک یکسان کند 279یلتسین
                                                           
278 Shamil Basayev 
279 Boris Yeltsin /  
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 .آلمان، دنیا هرگز چنین بمبارانی را به خود ندیده 280از جنگ جهانی دوم و بمباران شهر درسدن

، شدمی، توسط کوماندوهای روسی کشته کردمیهر فرار و از ش آمدمیهرکسی هم که زنده 

توسط کوماندو های ، 282و سینما 281گروگانگیری مدرسهدردرضمن باید بگویم که کشتار مردم 

 روسی انجام شد نه نیروهای ما.

در مورد سر بریدن های داغستان، باید بگویم افرادی که این مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: اما 

ند و بعد از کردمیکار  "کا گ ب  "کار را کردند، عده ایی مزدور بودند و همه زیر نظر یک مامور

آن واقعه و بریدن سر مردم، همه توانستند براحتی از مرز عبور کنند و به روسیه پناه ببرند و این 

دند که روسیه توجیه قانونی و بین المللی برای قتل عام مردم ما داشته کار را به این دلیل کر

 باشد.

 . دانستممیگفتم: عجب، این موضوع را ن

، کندمیاصالن لحظه ای سکوت کرد و بعد دوباره ادامه داد: به هرحال کشورهای قدرتمند بمباران 

 روگان گیری کنند. مردم ضعیف که هواپیما و توپ ندارند، مجبورند بمب گذاری و یا گ

 گفتم: آخر جریان چچن چه شد؟ 

، اما بعدا مجاهدانی را که زنده دادمیمجبور به تسلیم شدیم، دولت روسیه عفو عمو اصالن: وقتیکه

دستگیر کرده بودند، گوش بریدند و کشتند و در چاله هایی که خود مجاهدان با دستان خود 

ا که این جنایات سربازان روس را منعکس کرده بود، کنده بودند، دفن کردند و تنها خبرنگاری ر

  .283در آپارتمانش کشتند

 

                                                           

 

280 Deresden 
  281 گروگان گیری مدرسه عمومی بسالن، تاریخ 1 سپتامبر 2004

  282 گروگان گیری سینما و تاتر مسکو23-26 اکتبر 2002
283 Anna politkovskaya 
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 ***   سلیمان، مجاهد بوسنیایی   ***                                

حرف های اصالن خیلی تاثیر گذار بود و من را به فکر فرو برد، ناگهان صحبت های فرد دیگری 

 از جمع، توجهم را به خود جلب کرد. 

 ند، از اهالی بوسنی بود. گفتمی، همه به او ریش قرمز شناختممیسلیمان بود، او را هم 

، قطعا میدانید شودمیها تنها به مرزهای خودشان محدود ن سلیمان: دکترجان، جنایات روس

عامل راه اندازی جنگ بوسنی بودند، جنایات هولناکی را در  که صربهای تحت حمایت روسیه

 284در سربرنیتسا را هزار مرد اسیر ده به کردند و نزدیکز به سی هزار زن تجاو و ندآنجا مرتکب شد

 اعمال کردند.  285ترین محاصره تاریخ را بر شهر سارایوو به قتل رساندند و طوالنی

جنایتها را با چشم خود دیده بودم. همهء این  خودم در سارایوومن ، گفتمیسلیمان درست 

چیزی بگویم که با حاضرین همدردی کرده باشم، گفتم: البته این حرکات از روس  مخواستمی

ها عجیب نیست، روس ها همیشه حامی صرب ها بوده اند، اصال جنگ جهانی اول بخاطر حمایت 

 286بعد از اینکه یک جوان صرب، ولیهعد امپراطوری اتریشدر واقع روسیه از صربستان شروع شد، 

رساند، اتریش به صربستان حمله کرد و روسیه در حمایت از صرب ها به  را در سارایوو به قتل

 و بعد از آن متحدین دو طرف با هم وارد جنگ شدند.  اتریش اعالم جنگ داد

به دویست هزار زن تجاوز کردند  ،در زمان اشغال برلین ،جنگ جهانی دومدر انتهای اما روس ها 

تا هفتاد از این زنان  ه زنان آلمانی تجاوز شد، به بعضیمجموعا دو میلیون بار بتا خاتمه جنگ، و 

 در این میان حتی به زنان زائو نیز رحم نکردند.، شده بودبار تجاوز 

                                                           
 284 Srebrenica 
285 Sarajevo 
286Archduke Franz Ferdinand  
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خونی در این فاصله، ، حتما شدمیصحبتهایم که تمام شد، نگاهی به ساعتم انداختم، داشت دیر 

خداحافظی کردم و به اتاق عمل که برای بیمار درخواست کرده بودم، حاضر شده بود، از جمع 

 .رفتم
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 *** دوزخ، طبقه ششم***                                            

 « اسیران شیعه  »                                            

از صحبت  ،دستهای بسته و پاهای متورم به بیمارستان آوردند چند روز بعد، دو اسیر زخمی را با

هردو را به اتاق عمل برده را شالق زده اند. ، آنان هایشان فهمیدم که برای بدست آوردن اطالعات

وضع  در چند روزاین بود که  متصور و پانسمان نمودم، جدا کردمو بافتهای مرده کف پایشان را 

تا  مخواستمییا معاونش اطالع ندادم، و ما این مسئله را به فرمانده پاهایشان بهتر خواهد شد، ا

 آنها را نگاه دارم تا کمترشکنجه شوند. ،هر زمان که ممکن است

، بعالوه از صحبتهایی که شان با دستبند به تخت بسته شده بودندر تمام مدت بستری، دستا

مبادله کنسل که  چند روز بعد، خبر دادند، فهمیدم که قرار است آنان را مبادله کنند، اما شدمی

و حدس زدم که چون شیعه هستند، آنها را خواهند کشت، باید به هر نحوی شده کمکشان  شده

د یبا هرکدام جداگانه صحبت کردم و گفتم تنها راه زنده ماندن این است که تظاهرکن م،کردمی

 د.  یان را عوض کرده اتمذهب

و عبداهلل نام داشت، گفت: اگر قرار بود مذهبم را عوض کنم که یکی از آنها که مسن تر بود 

 م. آمدمیداوطلبانه به جنگ با این کفار ن

 ؟گفتم: مگر تو شیعه نیستی

 عبداهلل: بله، من شیعه هستم. 

 آشنایی داری.  287گفتم: پس حتما با تقیه

                                                           
  287 اگر خطری مالی و یا جانی متوجه مسلمان شیعه شود، می تواند دینش را  انکار نماید. 
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ن یک مجاهدم و مجاهد عبداهلل: تقیه برای من نیست، بلکه برای علماست تا اسالم زنده بماند. م

اصول دینم را زیر پا بگذارم. من هرگز در زندگی  . حاضر نیستم برای زنده ماندن،کندمینتقیه 

 . کنممیاین کار را ن نیز جلوی کسی زانو نزده ام و االن

و دیگر  شودمیخم  انتزانو اولین گلوله، تو را اعدام خواهند کرد و با گفتم: اگر این کار را نکنی،

  .ماندمینافتخاری 

 سری تکان داد و گفت: بهرحال من حاضر به این کار نیستم. 

فهمیدم که بسیار مغرور و متعصب است و حرفهایم در او تاثیری ندارد. به سراغ اسیر دیگر که 

راضی شد که ولی در نهایت  ،کردمیرفتم. او هم در ابتدا مقاومت  جوانتر بود و علی نام داشت،

 دادم.  . جریان را به فرمانده اطالعدرخواست من عمل کند طبق

 کندمیی که اظهار آن فردو  گفت: سن ی شدن به زبان کافی نیستپس از کمی سکوت فرمانده 

 نماید.ایمانش را در عمل ثابت دوباره به اسالم برگشته، باید سوگند وفاداری به خلیفه بخورد و 

 گفتم: چگونه؟  

 ی را بکشد. گفت: باید آن دیگر

که اصرارم برای ترحم به عبداهلل، بی نتیجه  مدانستمیاز این صحبت فرمانده جا خوردم، اما 

. شدمیخواهد بود، چرا که دستور از باالتر رسیده بود و باید صبح روز بعد، حکم اعدام انجام 

 م.آمدمیهمان شب هردو را به بازداشگاه بردند، از فکر عبداهلل بیرون ن

سراغ جورج رفتم و با او مشورت نمودم و از طریق یکی از نگهبآنان، اطالعاتی در مورد نحوهء به 

گذاشته و به علی بدهند تا  32انجام کار پرسیدم و فهمیدم که قرار است، یک گلوله را در کلت 

 با آن عبداهلل را بکشد.
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راداری با اتومبیل وانتش کار به سراغ خالد که کارپرداز بیمارستان بود، رفتم، خالد در ساعات غی

حدودا سی سال داشت و از بچگی بخاطر بیماری فلج اطفال، یک پایش کوتاه تر بود و ، کردمی

از او  می لنگید. اما با این وجود، به خوبی با وضعیتش کنار آمده بود و همه به او اعتماد داشتند.

 ببرد و از او بخواهد که آنها را دور خواستم که چند بطری آبمعدنی پهن پیدا کند و برای عبداهلل

پایین شکمش ببندد و نیز از علی بخواهد که گلوله را به زیر ناف و فاصله پهنای دو انگشت، از 

 خط وسط، شلیک کند تا اگر گلوله از آب رد شد، به ارگانهای مهم داخل شکم، آسیب نرساند.  

بداهلل را به بیرون از بیمارستان بردند و علی صبح روز بعد، دو نگهبان و یک تک تیرانداز، علی و ع

پس از کمی تعلل به شکم عبداهلل شلیک کرد و موفق و سرفراز به داعش پیوست، در تمام این 

مدت، تک تیرانداز از دور، مغز علی را از دور نشانه گرفته بود تا اگر نافرمانی کرده و یا بخواهد 

رداند، بالفاصله او را بکشند. بعد از تیراندازی، اگرچه اسلحه را به سمت هرکدام از نگهبآنان برگ

عبداهلل هنوز زنده بود، نگهبانان داعش اتمام کار را به خالد سپردند و خالد، عبداهلل را به پشت 

وانت خود کشید و برای دفن به قبرستان برد و طبق گفته خودش در آنجا به او کمک کرده بود 

بعد از آن هرگز از کند و سپس او را از شهر خارج کرده بود.  تا زخم دیواره شکمش را پانسمان

که علی را به قسمت لوجستیک فرستادند تا در حمل و  دانممیعاقبت عبداهلل خبردار نشدم، اما 

   نقل مواد غذایی با نیروهای داعش همکاری کند.

 

 ***شالق زدن افسر خاطی   ***                                   

به اتاق ابوبشیر مراجعه کردند. ، چند نفر میروز که با ابوبشیر در دفترش مشغول صحبت بودیک 

ابوبشیر او را شدیدا مواخذه کرد  .فرماندهان زیردست ابوبشیر بودیکی از  ،سلمانابو یکی از آنها،

از  بیرونحکم را بالفاصله در  و دستور داد که او را جلوی چشم سربازان زیردستش شالق بزنند.
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برگشتیم، استکان چای تازه دمی به دستم  ابوبشیر بیمارستان اجرا کردند. وقتیکه دوباره به اتاق

 داد و گفت: بفرمایید دکتر جان 

با تعلل  ناراحت شده بودم، سلماناز شالق خوردن ابوانگار هیچ اتفاقی نیافتاده بود، اما من که 

، بنابراین بحث را به جایی دیگر چیزی بگویم توانستم مستقیم به فرماندهنمی چای را نوشیدم،

 مطالعه ای دارید؟، شما راجع به سامورایی ها بردم و گفتم: راستی

گذارم. به خیلی احترام می 288ابوبشیر: بله، من عاشق مرام سامورایی ها هستم و به رسم بوشیدو

 مهمترین چیز است.  ،نظر من وفاداری

 مطالعه فرموده اید؟گفتم: درباره اودا نوبوناگا هم 

 ابوبشیر: نه 

با تسخیر کل ژاپن و متحد ساختن چیزی بود که  مندیک سامورایی قدرت ،گفتم: اودا نوبوناگا

 .  ماندموفق نانداشت، اما فاصله تمامی استانهای آن، 

 ابوبشیر: چطور؟

 تحقیر یکی ازشد، بخاطر درحالیکه داشت برای مهمترین جنگش آماده مینوبوناگا گفتم: اودا 

در جبهه  "اودا "مورد تنفر او قرار گرفت. همان افسر درحالیکه تمام نیروهای زیردستش،افسران 

 بودند، به قصر او حمله کرد و او را مجبور به خودکشی نمود. 

چهره فرمانده درهم رفت. متوجه شد که منظورم چیست، بعد از چند لحظه مکث گفت: دکتر 

این کار نه بخاطر نافرمانیش از من بود که  شالق آن فرد خاطی است،جان! اگرمنظورتان حکم 

من از او گذشتم، بلکه برای این بود که نام حیوانی را روی یکی از سربازان زیردستش گذاشته 

                                                           
288 Bushido
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دادم که بر او چهل طبق شرع اسالم من باید دستور می داد.بود و او را مورد تمسخر قرار می

 می از آن را بخشیدم.تازیانه بزنند، اما من نی

گفتم: بله، ولی اینکارتان او را جلوی سربازانش تحقیر کرد. از این ببعد شما باید مراقب واکنش 

 او باشید. 

ابوبشیر: نه دکتر جان، درست متوجه نشدید. او فردی مومن است. من او را بهتر از شما می 

ل آمدید. او پس از اتمام شالقهایش، شناسم. شما نتوانستید همه مجازات را تماشا کنید و به داخ

داند که حکم خدا برگشت و دست فرد شالق زننده را بوسید. او یک مسلمان واقعی است و می

 شود. در موردش اجرا شده و هرگز از این حکم ناراحت نمی

قرآن را زیر بازویش می گذارد که دستش بیش از حد  ،طبق قانون اسالم، فرد شالق زننده ،بعالوه

کند، بلکه اال نرود و علت استفاده از شالق، نه بخاطر صدمه ای است که بر بدن شخص وارد میب

به این دلیل است که غرور فرد را می شکند تا بداند که او از هیچکس دیگر باالتر نیست و طبق 

 آیه قرآن، کسی نزد خدا باالتر است که تقوای بیشتری داشته باشد. 

درست بود. چند روز بعد، شنیدم که او به خط  سلمانمن بودن ابوتشخیص فرمانده درمورد مو

گفتند که حتی وقتی مقدم جبهه رفته و شجاعانه جنگیده و شهید شده. بعضی از همرزمانش می

باز هم به جنگیدن ادامه داده و چندین گلوله  قطع شده، 50دستش در اثر اصابت گلوله کالیبر 

 رد.  الزم بوده تا او را از پای در آو

باالی سر او ایستاده و در جمع سربازانش با  ،سلمانحتی شنیدم که فرمانده در هنگام دفن ابو

، فردی شجاع بود و شهید از این دنیا رفت و نزد رسول اهلل محشور سلمانابو»صدای بلند گفته 

 «خواهد شد
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 ***   دوزخ، طبقه هفتم***                                      

فرشتگانی که از رود فرات آزاد شده بودند، با اسبهایی که سری مانند شیر و دمی » 

مانند مار داشتند، به آنان حمله کردند و باعث کشته شدن یک سوم از جمعیت آنان 

 9/13کاشفاتم                                                                                                      «شدند

                                        

 ***جیم جونز و خودکشی دسته جمعی   ***                               

مباحث زیادی  ،مشغول صحبت بودیم ،یکروز در اتاق عمل همراه با جورج و بقیه تکنسینهای مرد

بارداری در دهه شصت میالدی،  گفت که بعد از کشف قرص ضدبه میان آمد. یکی از حاضرین می

موجب بی بند و  و همین هاهمیت بکارت نزد اروپاییان و آمریکاییان به مراتب کمتر از قبل شد

 باری جنسی در این کشورها گردیده است. 

و کشته شدن شارون تیت، همسر کارگردان  راجع به جنبش هیپی ها از حاضرین یکی دیگر

و بعد راجع  رومن پوالنسکی توسط گروه چارلز منسون که از هیپی ها بود، سخن گفت معروف،

ایدز در کاهش آزادی جنسی در اوایل دهه نود میالدی صحبت کرد، نهایتاً بحثمان  به اثر شیوع

  پیروانش رسید.   نفر از 900بیش از و خودکشی جمعی و جنبش او  289م جونزیبه ج

 شود کسی بتواند این تعداد از انسانها را راضی به خودکشی کند. گفت: باورم نمی لیال

در واقع خیلی از مردم وقتی به چیزی ایمان میآورند،  ،چون این اتفاق افتاده ،گفتم: باورت بشود

 حاضرند بخاطر آن بمیرند.  

                                                           
زندگی به صورت کمون را ترویج می کرد و به مردم میگفت که باید مرد و دوباره در بهشت زنده شد. بدین  )jim jones(جیم جونز 892

نفر از پیروانش، خود و فرزندانشان را با سم سیانور کشتند.  900طریق او پیروانش را ترغیب به خودکشی کرد و باالخره در یک روز، بیش از 
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 ینکته اما ،کردیمفاقاتی که در تاریخ رخ داده بود، صحبت میاتء تقریباً هر روز با همکارها درباره

ناگواری که  گذشت، توجه افراد به رخدادهایقابل توجه برای من این بود که هر روزی که می

شد. همه تقریباً به کشتن و کشته شدن آدمها عادت کرده افتاد، کمتر میکنار گوشمان اتفاق می

 بودند. 

      

 «اجرای حکم لواط کاران »                                       

ابوبشیر از . چند مورد احکام الهی را اجرا کنند ،یکروز اعالم کردند که قرار است در میدان شهر

محل اجرای من خواست که او را همراهی کنم. من هم که کنجکاو بودم، اعتراضی نکردم و با او به 

 فهمیدم محکومین دو همجنسگرا هستند.بود که  جااحکام رفتم و همان

دانم طبق شرع مقدس اسالم، برای اثبات جرم لواط، رو به فرمانده کردم و گفتم: تا جایی که می

حضور چهار شاهد عادل الزامی است و هر چهار شاهد باید مستقال و جداگانه، شهادت یکسان 

ده؟ آیا چهار شاهد عادل در محل حضور حال چگونه قاضی این دو نفر را محکوم کر، بدهند

 ؟ اندداشته

 خیر.  دانم،فرمانده: تا آنجا که می

 ؟ه استحکم داد گفتم: پس چطور

 . اندکردهفرمانده: خودشان اعتراف 

 و اعترافشان نیز دقیقا یکسان بوده؟ اندکردهگفتم: یعنی هر دو آنها، چهار بار اعتراف 

 . اندکردهفرمانده: بله. چهار بار اعتراف 
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توانست رای قاضی بیش از این حرف زده باشم، چراکه فرمانده هم نمیخواستم ساکت شدم. نمی

 گرفته شده.تحت شکنجه ی در کار بوده، برایم روشن بود که اگر هم اعترافرا عوض کند، ولی 

، گاهدادنماینده و  شان از پشت بسته بود، آوردندنمحکومان را درحالیکه دستا ،چند دقیقه بعد

   و مردم شروع به فریاد اهلل اکبر کردند. کیفرخواست را قرائت و حکم صادره را با صدای بلند خواند

 ردند.ب کنار میدان بود،درهر دو مجرم را به پشت بام ساختمان چهار طبقه ای که در اندک زمانی 

مان برافراشته بودند همه مشتاقانه گردنهایشان را به سمت باالی ساخت ،نگاهی به مردم انداختم

و بیصبرانه منتظر بودند تا آن دو مجرم بخت برگشته را ببینند که چگونه از پشت بام به پایین 

 . کنندسقوط می

، مجرمین را لبه بام آوردند و سرشان را به سمت پایین خم انتظارشان دیری نپایید. مامورین

مسیر مرگ خود را به  خواستند مجرمین،کردند تا سنگفرش خیابان را نظاره کنند، انگار که می

بستم تا ، چشمانشان را میاگر من جای آنان بودم ، شایدذهن بسپارند و ترسشان بیشتر شود

  لحظه مرگشان همچون لحظه تولدشان در تاریکی محض اتفاق بیافتد.

پرتشان به پایین لحظه ای بعد، دو مامور اجرای حکم، پای مجرمین را باال برده و از پشت بام 

 کردند. 

پروازشان زیاد طول نکشید، آن دو جوان، مانند دو گونی سیب زمینی بر زمین افتادند و داستان 

سر یکی از آنان به سنگفرش خیابان برخورد کرد و صدایی چون صدای ترکیدن هندوانه تمام شد. 

زمین  ربا کمر ب ،دیگریآن اما  پخش شد و خون سرتاسر پیاده رو را گرفت،فضا  در تازه رسیده

هنوز زنده بود و ،  را افتاد، صدای در هم شکستن استخوان هایش را شنیدم و بعد صدای ناله اش

 تکان میخورد.
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همهمه مردم شدت گرفت. چند نفر برای خالص کردن آن جنازه نیمه جان، به پایین ساختمان 

بلند گفت: ما حکم را اجرا هجوم بردند، اما مامورین مانعشان شدند. یکی از مامورین با صدای 

 کند. ، اگر زنده مانده باشد، تکلیفش را شیخ مشخص میایمکرده

از راه رسید و روی صندلی ، ناگهان شیخی که قاضی پرونده آنان بود، هیاهو کمی طول کشید

دستش را به عالمت سکوت باال برد و با صدای بلند گفت: طبق شرع اسالم، شخص لواط و  ایستاد

کارش تمام است و اگر او را بسوزانیم، بر میت جنایت  ،مرده یکی کهد کشته شود. آن بای کار

 و این کار گناه است، اما آن فردی که هنوز زنده است، باید سوزانده شود.   ایمکرده

را که  هنوز صحبت شیخ تمام نشده بود که چند نفر بازوان و پاهای دربند آن جوان خوش سیما

تند و در چاله کنار خیابان انداختند. یکی از حضار روی او نفت ریخت و با هنوز زنده بود،گرف

را  شابتدا لباسهای ،گرفتفراکبریت آتش زد، آتش کم کم شعله ور شد و تمام وجود جوان را 

مردم از او خواست، اما میو کمک  کشیدمیجوانک فریاد  ،سوزاند و بعد به بدنش سرایت کرد

 شد. می و زیادتر آتش زیاد، فاصله گرفتند

ر کم کم بوی کباب در هوا پیچید، همه قسمتهای بدن آن جوان بجز سر و صورتش، کامال گُ

 شد. اش یک لحظه قطع نمیگرفته بود، صدای ناله

کردم. از خدا خواستم که زودتر آن لحظه، برای اولین بار در عمرم بود که آرزوی مرگ کسی را می

 قطع کند تا دیگر درد نکشد. جانش را بگیرد و نفسهایش را

دانست که انسانی در حال زد. شاید اگر کسی نمیبوی مشمئزکننده کباب انسان، حالم را بهم می

 . اندکردههای مرکز شهر، شروع به پخت کباب خانه کرد که تمام کبابفکر می سوختن است،

و به عذابش پایان  را بگیردهمان لحظه بود که از فرمانده خواستم تا با گلوله ای جان محکوم 

 اما او نپذیرفت و گفت: حکم الهی باید اجرا شود.  دهد،
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را ببینم که قرمز شده و در  شتوانستم به راحتی چشماناز فاصله ای که با آن محکوم داشتم، می

 .کردمرتب طلب آب میو جوانک تشنه بود حال بیرون زدن از حدقه است. 

قطع  ت، نزدیکتر که شدم، دیدم که هنوز زنده است، اما ناله اشنشس ی آتش فروکمی بعد زبانه

جنباند و از فرط تشنگی زبانش شده بود. به جسم چروکیده اش نگاهی انداختم. هنوز سرش را می

 کشید. را روی لبهایش می

اما یکی ، بطری آبی را که در دست داشتم، باز کردم و به سمتش رفتم تا آب را در دهانش بریزم

مامورین، مانعم شد، سپس باالی سر جوانک رفت و نگاهی به شیخ انداخت. شیخ انگشت از 

 بالفاصله شستش را به سمت پایین حرکت داد و مامور فهمید که باید سر جوان را قطع کند،

 ، سر را از بدن جدا کرد. لحظهشمشیرش را از نیام کشید و در یک 

 و برکشیدند. همهمه و شادی به اوج رسیده بود« اهلل اکبر»به محض جدا شدن سر، مردم فریاد 

رو به آسمان کردم، آسمان سرخ رنگ . همه از اینکه حکم الهی اجرا شده بود، خوشحال بودند

بود، همان لحظه از خدا خواستم یا جانم را بگیرد و یا من را از این محیط خارج سازد تا دیگر 

                                                  .د چنین صحنه هایی نباشمهشا

 «های سرخ  خِمِر  »                                            

از او  ،دارد اطالعات عمومی خوبییک روز که با ابوبشیر در حال مباحثه بودیم، متوجه شدم که 

 اید؟ درباره خمِرِهای سرخ چیزی شنیده آیا شما پرسیدم:

  اما نه زیاد.فرمانده گفت: بله چیزهایی شنیده ام، 

بودند که در طی حکومتشان بر کشور  یگفتم: خمرهای سرخ، گروهی با تفکرات و ایدئولوژی خاص

بیشتر کشته شدگان، اقلیتها بودند.  البته 290کامبوج، یک چهارم جمعیت این کشور را کشتند.

                                                           
بر کشور کامبوج حکومت کردند و در این مدت بیش  1979تا 1975خمرهای سرخ گروهای با تفکرات کمونیستی و ناسیونالیستی بودند که از سال 290

از دو میلیون نفر از جمعیت هشت میلیونی کشور را کشتند. 
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فرانسه بودند، اما وقتیکه درکشور خود به اگرچه رهبران خمرهای سرخ، تحصیلکردگان کشور 

حکومت رسیدند، مردم باسواد و تحصیلکرده را به بهانه ترویج فرهنگ غربی، به قتل می رساندند. 

را دانستند، آنها ه فشنگ هم نمیولکشتار به جایی رسید که جان یک انسان را حتی الیق یک گل

ند که زندگی مردم فقط باید ازطریق کشاورزی کشتند. ادعا داشتکردند و یا با چاقو میخفه می

بگذرد و کشور بصورت ناسیونالیستی و کمونیستی اداره گردد. البته آنها بخاطر خشونت زیادی 

 نتوانستند بیش از چهار سال حکومت کنند.  که بخرج دادند،

 ابوبشیر: چرا آنقدر زود؟

کن کامبوج که ده درصد جمعیت این گفتم: بدلیل قتل عام اقلیتها، مثال کشتن ویتنامی های سا

که ارتش ویتنام، مستقیما به کامبوج باعث شد  . در نهایت خشونت آنهادادندکشور را تشکیل می

 را ساقط سازد.  آنانحمله کند و حکومت 

 ابوبشیر: حال منظورت از این حرفها چیست؟

گویم اگر حکومتی ه شما میگفتم: منظور خاصی نداشتم، اما بعنوان کسی که تاریخ زیاد خوانده، ب

گردد... می ترسم حکومت اسالمی دوام نیاورد محل میضبه مردم، بخصوص اقلیتها ترحم نکند، م

 و مردم با ایمان، از اینهمه شهیدی که داده اند، نتیجه نگیرند. 

 ؟در کجاستدانید مشکل شما ابوبشیر قیافه جدی به خودش گرفت و گفت: دکتر جان می

 گفتم: نه 

 جنگیم. دانید ما برای چه میاست که نمی این در : مشکل شماابوبشیر

 گفتم: برای چه؟ 

جنگیم، نه برای حکومت کردن. هدف ما جلب رضایت خداوند است ابوبشیر: ما برای جنگیدن می

دانم خوانده ای، بی شک خودت به این نتیجه رسیده ای و اگر آیات قرآن را خوانده باشی که می
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ا الزاما پیروزی نیست، ولی اگر پیروز شویم، به کام رسیده ایم و حکومت اسالمی را که هدف م

برقرار خواهیم کرد، اما اگر شکست خوردیم و کشته شدیم، باز هم پیروزیم، چراکه در راه خدا 

   کشته شده ایم.

                                     

                                   *** انتقام ***                                                

 « تیمهای آموزشی و آمبولی هوا »                                   

چند پرستار و و نیز  شدندمی مجربترتیمهای آموزشی که درست کرده بودم، به مرور زمان 

تکنسین اتاق عمل و مربی آموزش پرستاری که در شهر حضور داشتند، شروع به همکاری با ما 

 داد. کردند و دولت اسالمی به آنها حقوق می

یکروز وارد بخش شدم و شروع به ویزیت بیماران کردم، همانطور که مشغول بودم حلقه زدن 

زیادی نکردم اما کمی  دقتهم را جلب کرد. ابتدا توج ،تعدادی از کارآموزان به دور مربی شان

 مربی آنها قادر به پاسخگویی دقیق به بعضی از سواالتشان نیست.  ،بعد متوجه شدم

 ،؛ آهسته از میان کارآموزانباشدوقتیکه چشم مربی به من افتاد، گویی فرشته نجاتش را پیدا کرده 

 صدای آهسته سالم کرد.  که شد با راهی برای خود پیدا کرد و به سمتم آمد، نزدیک تر

 با لبخند جوابش را دادم. 

 کنم شما بهتر از همه بتوانید آن راکنم اما سوالی پیش آمده فکر میاستاد جسارت می مربی:

 جواب دهید. 

 اگرچه متوجه شده بودم که موضوع سوالشان چیست، اما به روی خودم نیاوردم. 

 لبخندی زدم و گفتم: بفرمایید؟ 
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آیا الزم است باالی  ،مربی: استاد سوال این است که موقع زدن سرم و لحظه ورود آنژیوکت به رگ

 آنژیوکت تا لحظه وصل سرم بسته باشد یا خیر؟

 گفتم: اگر بسته باشد که خون پس میزند. 

 میرود  رگاگر باز کنیم هم، هوا به داخل  مربی:

آید شما نگران ورود هوا به رگ و گفتم: پس اجازه بدهید که برایتان توضیح بدهم، به نظر می

 عوارض بعدی آن هستید، درست است؟ 

 مربی: بله. 

 اکنون حلقه کارآموزان دور من تشکیل شده بود و مربی قسمتی از حلقه بود. 

رود، از ه سمت راست قلب میشود بگفتم: معموال هوایی که از طریق آنژیوکت وارد سیاهرگ می

گردد و اگر هوایی همراه خون وارد شده باشد، درنهایت به وسیله آنجا به داخل ریه ها منتقل می

 شود. ریه جذب می

لحظه ای مکث کردم و ادامه دادم، اما امکان این هم وجود دارد که اگر حجم هوای وارد شده 

و برای چند لحظه فشارخون فرد را پایین  بگیردبتواند جلوی ورود خون به قلب را  ،زیاد باشد

 بیندازد. 

نوشتند، یکی از آنان سرش موزان هرکدام خودکاری در دست داشتند و صحبتهای من را میآکار

 را باال آورد و پرسید: حجم خطرناک چقدر است؟  

سانتیمتر  5گرم وزن بدن بایستی به ازای هر کیلوگر خطر مرگ را در نظر بگیریم، میگفتم: ا

 500کیلویی ، 100یعنی برای فرد  ،سی سی در ثانیه تزریق شود 100هوا با سرعت مکعب، 

ثانیه تزریق شود. پنج  باید در طی سی سی هوا

شود تا  سی سی هوا وارد رگ هایش250کیلویی باید   50کارآموز: آقای دکتر یعنی یک انسان 

 فوت کند؟ 
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 انیه. اما در زمان دو و نیم ث ،گفتم: بله

 یکی از کارآموزان: اگر حجم کمتری وارد بدن شود چه اتفاقی می افتد؟ 

بین دو دهلیز بسته باشد، معموال مشکل خاصی  « فورامن اواله» گفتم: در صورتیکه دریچه بیضوی

 شود. ایجاد نمی

 کارآموز: استاد ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ 

دهلیز وجود دارد و خون را از سمت راست قلب به گفتم: در دوره ی جنینی دریچه ای بین دو 

چرا که در دوره  ،شودسمت چپ قلب میفرستد و حین تولد در اکثریت افراد این دریچه بسته می

 جنینی ریه فعال نیست وهمه ی اکسیژنی که به بدن می رسد از طریق جفت است. 

 ماند،میباز  موارد، درصد 30شود، اما در درصد افراد بسته می هفتاددر لحظه تولد این دریچه در 

تواند وارد سیستم می بنابراین درکسانیکه این دریچه باز باشد، هوایی که به سمت راست قلب رفته،

تواند موجب می ،سی سی هوا وارد رگ های کرونر شود 0.5اگر  سرخرگی شود؛ در آنصورت حتی

 .میتواند سکته مغزی ایجاد کند ،سی هوا وارد رگ های مغزی شود سی 2اگر  و سکته قلبی گردد

باید دقت کنیم هوایی وارد  ،بنابراین چون اطالعی نداریم که در چه افرادی این دریجه باز است

 نشود. 

 کارآموز: استاد پس مواقعی که آنژیوکت میزنیم چکار باید بکنیم؟ 

کشید، وقتیکه آن میله فلزی وسط را بیرون میکنید، گفتم: زمانیکه آنژیوکت را وارد رگ می

ست  از لحظه ای دستتان را باالی آنژیوکت قرار دهید تا خون برنگردد و بعد از خارج کردن هوا

 کم خواهد بود.  ،را به آنژیوکت وصل کنید، اینگونه شانس ورود هوا به رگآن ،مسرُ

 رفتم.  م در بیمارستانه اتاقبعد از جواب دادن به چند سوال دیگر، خداحافظی کردم و ب
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نود و چند روز بعد در اتاقم مشغول نوشتن مطلبی بودم که ناگهان از صدای پیج بیمارستان کد 

را شنیدم، سراسیمه خودم را به بخش جراحی رساندم، چند پرستار باالی سر یکی از زخمی  نه

 های داعشی ایستاده بودند. 

 گفتم: چه شده؟ 

 کند. د، برایش اکسیژن هم گذاشتم اما افاقه نمیپرستار: تنگی نفس دار

 گذرد؟  گفتم: چه مدت از این حالت او می

 شده.  بدیکی از کارآموزان باالی سرش بود که خبر داد حال بیمار  شود،پرستار: نیم ساعتی می

کشید، رگ های گردنش برجسته شده وفشار خونش نگاهی به بیمار انداختم، تند تند نفس می

اما  جمع شده باشد،  291(تامپوناد)  دور قلبش ،بایست آب یا خونپایین بود. حدس زدم که می

متوجه شدم که تامپوناد  .شدبه خوبی شنیده می آنروی قلبش گذاشتم، صدای  گوشی را وقتیکه 

دیدم، حدس زدم باید هوا داخل در آن  حباب های هوا رانگاهی به سِت سُرم انداختم و  .ندارد

تر قرار  آوردم تا سر نسبت به بدن پایین درجه پایین 30رفته باشد؛ سر تخت را حدود  یشهارگ

کردم، طوریکه سمت راستش باالتر از سمت چپش  را به سمت چپ متمایل بیماربگیرد، کمی هم 

                                                                   قرار داشته باشد. 

درسطل  ،ممنتظر بودم تا تغییری در وضع بیمار مشاهده کنم، متوجه باتل خالی سرُ همانطور که

 شدم، دستکشی پوشیدم و آن را بیرون آوردم.  ،زباله باالی سر بیمار

جوری که نسبت  نگاهی به حاضران در اتاق کردم،کارآموز پسری را دیدم که در گوشه ی اتاق،

 رسید. کمی هراسان به نظر می ،ایستاده بود به من از همه دورتر باشد،

                                                           
291 Pericardial Tamponadجمع شدن آب یا خون در کبسه دور قلب  
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باتل خالی را در کیسه پالستیک تمیزی انداختم و در دست گرفتم، دوباره به آن جوان نگاه کردم، 

 دستپاچه شده بود، فهمیدم که خطایی از او سر زده است. 

به اتاقم  پرستار خواستماز حال بیمار که بهتر شد به دفترم رفتم و با تلفن به بخش زنگ زدم و 

  بیاید.

توضیح ی ورود دادم، پرستار داخل شد، از او خورد، اجازه ضربه ای با انگشت به در ،بعد دقیقهچند 

، چیزهایی برایم گفت، اما اطالعات جدیدی در آن نبود، از او خواستم که آن جوان را به خواستم

انی لرزان وارد اتاقم شد و چند دقیقه بعد، جوانک با دستاتاقم بفرستد، اجازه گرفت و رفت و 

اش خواستم دلهرهمی روبروی میزم ایستاد؛ ابتدا سرم را باال نیاوردم، کمی او را منتظر گذاشتم،

 و من هم مطمئن تر شوم.  گرددبیشتر 

توانستم از چهره آن ، اما به راحتی میحرفم را ثابت کنم امکانات انگشت نگاری نداشتم که با آن

 اریش بشوم. جوان، متوجه خطا ک

جوانک همچنان ایستاده بود، ، خودم را مشغول کار نشان دادم، چند دقیقه ای در سکوت گذشت

 ،دانم چه کار کرده ایکردم و گفتم: می یک لحظه سرم را باال آوردم و مستقیم به چشمانش نگاه

 چیزی نگفت. 

 گفتم: کاری با تو ندارم، فقط بگو چرا اینکار را کرده ای؟ 

 کرد. لبهایش به لرزش افتاده بود، تند تند عرق کف دست هایش را پاک می

از او خواستم که بنشیند؛ لیوان آبی به او دادم، دستمال را جلویش گرفتم تا عرق صورت و 

 دستهایش را خشک کند. 

 دهم. شود، گزارش نمیگفتم: راحت باش، صحبت کن، چیزی نمی

 را کشت.  من عموی مرد،یز گذاشت و گفت: این کمی آب نوشید سپس لیوان را روی م
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 کدام مرد!؟گفتم: 

 دانید؟ همان کس که میجوان: 

 گفتم: چه موقع؟

 پایین انداخت.به پیش او را از پشت بام  جوان: دو هفته

 گفتم: برای چه؟ 

گفتند لواط کرده،  جوان: هیچ، عموی من مرد ظریفی بود، روحیه اش با بقیه مردان فرق داشت،

 او را کشتند. 

 گفتم: مگر اورا موقع جرم دیده بودند؟ 

 به او حساس بودند، ،گذاشتکرد و ریش هم نمیجوان: نه، ولی چون موهایش را مرتب می

که او را با مرد دیگری  دهدمیو گزارش  دهدبا او سر لج داشته، او را لو می همسایه عمویم که

و مورد کند و دوستش را بازداشت می او منزل عمویم هجوم میآورد و دیده. پلیس بالفاصله به

کند، بعد هم در زنند که به لواط اعتراف میآنقدرکتکش می و دهدمیقرار شکنجه و استنطاق 

 را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین انداختند. میدان شهر در مال عام، او و دوستش

جمع شده  آمد، اشک در چشمانش، صدایش به سختی درمیگلوی مرد جوان را گرفته بود بغض

بود،کمی مکث کرد؛ لیوان آبش را دوباره پرکردم، کمی نوشید، آرام تر شد و ادامه داد، همین 

دانم چرا اینکار را کرد، خودش هم فردی که االن روی تخت خوابیده، همسایه عمویم بود، نمی

د، برای خوش خدمتی رفت و به آنها ملحق شد، بعد داعش به این شهر آم وقتیکهکاسب بود، اما 

خودش او را به پشت بام برد و از آنجا به پایین  ،هم این بال را سر عمویم آورد و موقع مجازات نیز

 پرت کرد. 
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دانستم داستانی که قلبم را به درد میآورد، می ،دستان لرزانش اشک از چشمانش جاری شد،

دو هفته پیش شاهد این ماجرا بودم و دیدم که چگونه آن دو  تعریف کرده، حقیقت دارد، خودم

 سوزاندند. مرد را مانند دو الشه گوسفند، از پشت بام ساختمان چهار طبقه، به پایین پرت کردند و 

خواستم این جوان را هم به کشتن دهم، تصمیم گرفتم با کسی از این موضوع صحبت نکنم؛ نمی

کشته خواهد اره ای از سمت من و یا هرکس دیگر، این جوان هم دانستم که با کوچک ترین اشمی

 شد.

 رو به جوان کردم و گفتم: خیالت راحت، این موضوع را به کسی نخواهم گفت. 

دستم را روی دست لرزانش گذاشتم و به او اطمینان دادم که رازش پیش من، سر به مُهُر خواهد 

 و از دفترم بیرون رفت.  ماند. راحت تر شد، چند دقیقه بعد اجازه گرفت

،  "همسایه عموی آن جوان"همان  همان بیماری که هوا وارد قلبش شده بود، چند روز بعد،

صورت، از کار افتاده بود؛ دیگر حتی  دچارعوارض مغزی شد؛ ماهیچه های تمام بدنش به جز

 آن وبیمار هم، جزتوانست یک مگس را از خود براند، اما کامال هوشیار بود، فهمیدم که این نمی

درصدیست که دریچه بیضوی قلبش باز است و هوا از آن عبور کرده و به سیستم سرخرگی  30

 رفته و از آنجا به مغز وارد شده و موجب فلجی ماهیچه های بدنش گردیده است. 

 آن بیمار دو هفته بعد، به دلیل ذات الریه، جان خود را از دست داد. 

 گفت :  سعدی افتادم که می ی ازشعر همان موقع بود که به یاد

 ظالمی را خفته دیدم نیمروز   

 گفتم این فتنه است خوابش برده به

  آنکه خوابش بهتر از بیداری است

    چنان بد زندگانی مرده بهآن
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 ***  جالد داعش  ***                                         

بیست و  جوانی حدودایکی از بیمارانی که دوست داشتم پای صحبتش بنشینم، ابواحمد بود، او 

همه او را  بلندی داشت،ریش  مجاهدینمانند بقیه  بود و هیکلی پُرقدی متوسط و  ، باهپنج سال

و  دانستم که کارش بریدن سر استشناختند. میبه شجاعت و نترسی در اجرای احکام الهی می

 ،. برای همینکسی را بکشد ،تواند به عمدیک فرد می ، چگونهعالقمند بودم که بدانم همیشه

 به اتاق او رفتم و کنارش روی صندلی نشستم.  ،بعد از اتمام کارهایم

سر پرتقال را و از میوه هایی که جلویش بود، پرتقالی را انتخاب کرد  و ابواحمد چاقو را برداشت

ای از گوشت پرتقال در سر قطع شده نبود. ان با مهارت که ذرهآنچن نمود،در یک لحظه قطع 

در بشقابی  آنرا از گوشت جدا کرد و دست نخوردهزد و بالفاصله چند بُرش روی پوست پرتقال 

 گذاشت و به من تعارف کرد. 

پرتقال را قاچ زدم و به خودش تعارف کردم، یک قاچ برداشت و در دست بشقاب را از او گرفتم و 

گرفت، اما منتظر شد تا من شروع به خوردن کنم و بعد قاچ پرتقال را در دهان گذاشت و بعد از 

 شود. دکتر جان اگر سرگذشتم را برایت بگویم باورت نمیخوردنش، شروع به صحبت کرد و گفت: 

 ؟گفتم: چرا

پدرم از من خواست که در ،  292وقتیکه به سن شرعی رسیدم، مرغ فروشی داشتگفت: پدرم 

کشتن مرغها به او کمک کنم، ولی من همیشه از این کار رویگردان بودم. کال از بچگی طاقت 

دیدم، روحم برای فرار را می بال بال زدن مرغها و تالش آنان و زمانیکه دیدن خون را نداشتم

 و توانستم غذا بخورمکه صحنه کشتن یک مرغ را دیدم، تا چند روز نمی شد. اولین بارآزرده می
                                                           

ن سر حیوانات در اسالم، پانزده سال قمری است و بعد از این سن، فرد می تواند اقدام به ذبح حیوان سن شرعی برای برید922

نماید . 
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شد به پر کندن مرغ و کشیدن و فروختن آن به مشتری، در مغازه کارم محدود می ،برای همین

 . گذاشتدر مغازه تنها را اما یک روز پدرم بیمار شد و من 

خواستم دستم به خون نمی نیاید،به مغازه  تازه کردم که مشتری برای خریدن مرغخدا خدا می

 طلب دانستم باالخره مشتری به مغازه خواهد آمد و قطعا مرغ تازهاما از آنجا که می آلوده شود،

در یک راستا ، تا دو کفهگذاشتم خواهد کرد، نقشه ای کشیدم و یک تکه مقوا را زیر کفه ترازو 

، به بهانه خراب بودن ترازو، از خرید مرغ آیدخواستم وقتیکه مشتری به مغازه میمی، قرار نگیرند

البته مقوا را زیر قسمتی گذاشته بودم که جای وزنه بود تا اگر مجبور به استفاده  ،صرفنظر کند

 294نکرده باشم. 293از ترازو شدم، حق الناس

و هرچه  آقایی به مغازه آمد و اصرار داشت که حتما گوشت گرم و تازه ببرد، متاسفانه حوالی ظهر

 و چاره ای نداشتم. بسمت مرغها رفتم ترازو اشاره کردم که یعنی خراب است، زیر بار نرفت،به 

زیر پایم، روی زمین گذاشتم و با دست بالهایش را از عقب قفل کردم و و  یکی را بیرون آوردم

چپم سر مرغ را گرفته و با دست راستم چاقو را برداشتم تا سرش را ببرم، اما دستانم از ترس یخ 

زد و اشک در چشمانم جمع شد، برای اینکه مشتری صورتم را نبیند، پشتم را به او کردم و در 

 .چاقو را روی گردن مرغ کشیدمیک لحظه دل به دریا زدم و 

دچار ضعف  زد و تکان میخورد. سر که از بدن جدا شد،بال و پر می ،هنگام بریدن، مرغ زیر دستم

نگاه دارم تا خونش تخلیه شود. پایم را از روی  چند دقیقه شدم و فراموش کردم که باید مرغ را

داشت، بدون سر، بی وقفه باال و پایین می  در بدن درحالیکه هنوز جان ،مرغم، و بالهایش برداشت

 پرید.

                                                           
کم فروشی از گناهان کبیره و حق الناس است، چراکه حق مشتری ضایع می شود. 932
ر است گوشت بیشتری به مشتری قطعه مقوا وزن کفه ای را که وزنه در آن قرار می گیرد، سنگینتر می کند و فرد مجبو942

به مشتری خواهد رسید.  (در حد چند گرم)بدهد و اگر در سمت مقابل باشد، گوشت کمتری 
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چشمانم را باز کردم، دیدم که  زمانیکه و چاقو از دستم افتاد و بیهوش شدمبا دیدن این صحنه، 

پرسد: خوبی پسرم؟ چرا حالت بهم خورد؟ مگر میپاشد و صورتم آب میهمان مشتری دارد روی 

 بار اولت بود؟ 

جوابی ندادم. یک لیوان آب قند به دستم داد و سپس خودش مرغ را برداشت و بدون کندن 

 و رفت. نهاد پول را روی کفه ترازو  و درپالستیک گذاشت ،پرهایش

این خبر به گوش پدرم رسید و از آن به  ،بعد چیزی نگفتم، ولی چند روزبه کسی اگرچه خودم 

آن اتفاق را فراموش کردم،  بمرورپدرم هیچ وقت اجازه نداد که من سر مرغ را ببرم. من هم  ،بعد

 تا اینکه بعد از اعالن جهاد خلیفه، به اینجا آمدم.

انجام  من در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و همیشه آرزویم این بود که برای خدا خدمتی

بکنم، تا اینکه  دیگری که قرار است چه کارهایدانستم ، برای جهاد آمدم که بجنگم، نمیدهم

 کنیم، "ضرب الرقاب"گروهمان اعالم کرد که باید هء وقتیکه درخوابگاه بودم، فرماند ،یکروز صبح

 گردد.  یعنی سر چند نفر را ببریم و از عملیات خود فیلم بگیریم تا موجب رعب دشمنان اسالم

دانستم که میو  شناختممی خوب خودم راشدم، هاج و واج مانده بودم. با شنیدن این خبر، شُِک ه 

چه برسد به اینکه انسانی را بکشم، این موضوع را با  ،کشتن یک مرغ هم برایم سخت استحتی 

 :اوالی، چراکه دست از شکها و تردیدهایت بردارباید اما او گفت که  همقطارم در میان گذاشتم،

 :که تو بخواهی برایشان دل بسوزانی، ثانیا آیندانسان به حساب نمی از حیوانات پایین ترند و کفار

 شود.نخواهد کاری انجام نمی اوو تا  وند استکنی به دست و اراده خدابهرکاری که 

 دم را به خدا. این بود که خوشددو دل شدم، قلبم راضی نمیباز اول کمی خیالم راحت شد، اما 

آنرا به دست من  است من این کار را بکنم،از او خواستم که اگر صالح سجده کردم و سپردم و 

شانه  شده، تا از زیر این کار به هر قیمتی میسر سازد و اگر صالح نیست، سه نشانه به من بدهد

 خالی نمایم.  
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ی که روی طاقچه بود،  شتن خنجروقتیکه قرار بود برای بریدن سر بروم، هنگام بردا، بعد از ظهر

شکست. نگاهی به آینه خورد شده انداختم و گرفت و آنرا بر زمین انداخت و آینه نوک آن به 

شدم و کمی تعلل کردم، اما ست و منتظر دو عالمت دیگر وند افهمیدم که این اولین نشانه خدا

 سفت کردن بندموقع  پوتینم را برداشتم و به پا کردم.و  بسمت جاکفشی رفتم خبری نشد.

چند دقیقه ای ایستادم و سه بار  و آن را عالمت دوم حساب کردم ،یکی از بندها پاره شد پوتین،

آیت الکرسی را خواندم و منتظر عالمت سوم ماندم، در این فاصله چند بار با بیسیم با من تماس 

سوم را دریافت نکرده بودم، گرفتند و گفتند که زودتر خودم را به سالن برسانم. من هم که نشانه 

. وقتیکه وارد شدم، صحنه فیلم برداری را دیدم که با نورافکن بزرگی روشن رفتمسالن اسرا  هب

حدود سی سال داشت. با  ،در گوشه ای از سالن نشسته اسیری که قرار بود سر بِبُرم، و شده

 عالمت فرمانده بسمتش رفتم.

کردم. میکمتری . اینطور احساس شرم شدمدیدم سرش را پایین انداخته، خوشحال از اینکه می

گرفتم و به سمت محل فیلم ش را پشت پیراهن ،با دست خواستم با او چشم در چشم شوم.نمی

 برداری کشاندم. 

 ،ی اختیارب ،باید دستانش را از پشت می بستم. موقع بستن، یک لحظه قبل از شروع فیلم برداری،

در کف دستش نشسته بود، با عرق کف دست من یکی که دستش را لمس کردم. عرق سردی 

 شد.  

فرا رعشه همه وجودم را ، کشتن عرق دست او از ترس کشته شدن بود و عرق دست من از ترس

توانستم این انتقال زد. دستم را عقب کشیدم. نمیگرفت. انگار که روحش، با روح من حرف می

 س را تحمل کنم. کمی دور شدم. احسا

کرد.کارگردان هم حضور داشت و نگاهی به فیلمبردار انداختم که با دست به من اشاره می

 داد. دستوراتی می
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اسیر را روی هر دو زانو نشاندم و زانویم را پشت کمرش قرار دادم. شانه  به دستور کارگردان،

الف بیرون کشیدم و در دست راست، غشتم، از هایش از ترس می لرزید. خنجری را که به کمر دا

 نگاه داشتم. 

، کارگردان فیلمبردار دستور داد که کار را شروع کنم، مات و مبهوت مانده بودم که چه باید کرد

 چپم دستبا دست به من نشان داد که چه بایدکرد.  لحظه ای پشت سر فیلم بردار قرار گرفت و

. صورتش خیس عرق بود. به پیشانی براقش کشیدمرا باال اسیر گذاشتم و چانه اش  فکرا زیر 

ی انداختم و شرم وجودم را فرا گرفت، اما چاره ای نداشتم، شد، نگاهتر می که هر لحظه خیس

خنجرم را در دست فشردم و آمد. دستور فرمانده بود و هرگونه امتناع از آن گناه به حساب می

نستم بِبُرَم. کارگردان عصبانی شد و فیلمبرداری را قطع آن را بسوی گلوی قربانی بردم، اما نتوا

 کرد .

زمانی که با کافران روبرو شدید  » خواند:را از حفظ یکی از همقطاران جلو آمد و آیه ای از قرآن 

و  295.«گردن هایشان را بزنید و چون آنها را سخت فروفکندید، اسیرشان کنید و محکم ببندید

 که تقریبا معنی مشابهی داشت. راه برگشتی نبود، 296دیگری خواند سپس قرآن را باز کرد و آیه

 .ه بودنَص  صریح قرآن به این کار فرمان داده بود و خداوند هم نشانه سوم را برایم نفرستاد

 م.بر شک خود غلبه کردم و با پیشانی و دستان عرق کرده، تصمیم گرفتم که کار را به انجام برسان

سرش  م وفرو کرداش  اسیرگذاشتم و دو انگشت دست چپم را در بینی شانه دوباره زانویم را پشت

آماده بریدن بودم، اما هنوز قلبم به شدت  خنجر را روی گردنش نهادم، و کشیدم به سمت عقبرا 

 می تپید و چشمانم سیاهی می رفت. 

                                                           
  295  سوره محمد آیه چهار

 سوره انفال آیه دوازده962
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از تنش جدا را  انسانآیا این من هستم که می خواهم سر یک »کمی تامل کردم و با خودم گفتم 

 « کنم؟

دیدم، منتظر بودم که کسی من را بیدار کند و بگوید که انگار همه این صحنه ها را در خواب می

داد اما نه، خواب نبودم. فرمانده مرتب از پشت بیسیم دستور می؛ همه چیز یک کابوس بوده است

؛ اما دست و ته بودندکرد. اطرافیان هم من را تحت فشار گذاشسوال می و در مورد اجرای حکم،

 لرزید، اندکی تأمل کردم و به فکر فرو رفتم. دلم می

دانستم که تو آنقدر ترسو هستی. پس آنهمه ادعای مسلمانیت کجا یکی از همقطاران گفت: نمی

حتی شاید از این فرد متنفر هم  که تو این کار را برای خودت نمیکنی، رفته؟... بیاد داشته باش

خدا میکنی و کافر را میکشی رضای تو این کار را برای  ،تو باشد صمیمی دوستنباشی، بلکه او 

 تا در این دنیا بیش از این مرتکب گناه نگردد.  

گفتم و خنجر را  ”بسم اهلل“ و دستانم را به خدا سپردمجوابی ندادم، فکرم را متمرکز کردم و 

رفت، منتظر عمق بیشتری فرو می همانطور که خنجرم به. پوست بریده شد ، بالفاصلهفشار دادم

یافتم. خنجرم به نای رسید و کمی از  بودم تا به بهانه ای کار را متوقف کنم، اما نشانه ای نمی

شد و به شکل ر بلند شد. خون با هوای خارج شده از نای آمیخته میر خِ آن را برید، صدای خِ

خواست قربانی افتاد، انگار که می چشماننگاهم به دوباره زد. ناخودآگاه حباب از گردن بیرون می

 پاهایش به شدت تکان میخورد .   از حدقه بیرون بزند،

کردم، دیگر جریان هوا را از بینی و دهانش، احساس نمی نای کامال بریده شده بود، ،لحظه ای بعد

 کشید .اما قربانی هنوز از گردن نفس می

، هنوز شانس زنده ماندن قربانی وجود شودنای بریده دانستم که اگر فقط چاقو را جلوتر بردم. می

چاقو را  ، منتظر نشانه سوم بودم، اما خبری نبود،دارد، اما اگر شاهرگ را ببِرَم، قطعا خواهد مرد

 م و رگهای گردن را قطع کردم.   ردبیشتر فش
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دادم تا  شدت خونریزی آنچنان بود که خون گرم به صورتم میپاشید. قربانی را کمی به جلو هل

را زیر تیغه آنرسیده بود. سفتی  خنجرم عمیقتر رفته و به استخوان خونش به روی صورتم نریزد.

چاقو را از بین لرزید، ناخودآگاه بخاطر لرزش دست، لبه ، دستانم میکردمچاقو احساس می

مین روی ز ،تن بدون سر ،و از پشت سر بیرون کشیدم. سر قطع شدعبور داده استخوانهای گردن 

 افتاد و شروع به لرزیدن کرد. 

را  سر. همان موقع بود که صحنه باال و پایین پریدن مرغ بدون سر، در برابر چشمانم ظاهر شد

رفتم احساس شرمندگی کردم. داشتم از هوش می، چشمم به چشمان قربانی افتاد که باال آوردم،

در تاریکی شگرفی فرو رفت. در دلم که ناگهان پروژکتور روبرویم منفجر شد و سالن فیلمبرداری 

 گفتم: خدایا حاال؟؟ حاال که سر او در دست من است عالمت سوم را میفرستی؟  

دستم و  سست شد، روی زمین نشستم و به سر بریده روبرویم خیره شدم انمزانو و بدنم یخ کرد

ان لحظه یک کردم کاش در همرا روی آن گذاشتم و در غفلت همقطارانم اشک ریختم. آرزو می

 کرد. شد و گردن من را هم قطع مینفر پیدا می

در نور چراغ قوه به دست ها و بدنم نگاه کردم. خیس خون بود. انگار که با خون، وضو گرفته 

 دگرگون شد برخاستم تا از جنازه دور شوم که ناگهان حالم، زدباشم. بوی خون حالم را بهم می

باال آوردم، گنداب بود. وجدانم بود که بصورت  ،عده داشتمدر مرا بر زمین افتادم و هرچه  و

کردم و شد که همان لحظه روحم را نیز قی میشد.کاش میگندابی متعفن از دهانم خارج می

 می مردم.  

زیر دوش ایستادم و خون را از  ،بلند شدم و به حمام رفتمبم، نیم ساعتی گذشت تا خودم را بازیا

 کردم؟  روح آلوده ام را چه باید می سر و روی خود شستم، اما

و اشک  صدای بغض آلود ابواحمد در این لحظه قطع شد. نگاهی به او انداختم. صورتش خیس

و یا در این  در این دنیا نبودانگار که  ،انگار که هیپنوتیزم شده باشد به دیوار بود،خیره نگاهش 
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فشرد. مشت هایش را گره کرده بود و دندان هایش را بهم میرفت، میدر خواب راه  دنیا بود، ولی

 چند دقیقه ای طول کشید تا به حالت عادی برگردد. 

 آب به دستش دادم، نوشید و دوباره به گوشه ای خیره شد.  یلیوان

 گفتم: مجبور نیستی که ادامه بدهی. 

 شاید گفتنش برای خودم هم بهتر باشد.  گفت: نه دکتر جان،

 گفتم: هرجور که راحت هستی 

بلند شدم تا اتاق را ترک  چند لحظه ای سکوت کرد. فکر کردم که صحبت هایش تمام شده.

خواستم ، نمیدوباره روی صندلی کنارش نشستم، کنم. دستم را گرفت و بسمت خودش کشید

  او را در این حالت تنها بگذارم.

 گفت: دکتر جان، داستان به همینجا ختم نشد. 

 فتم: چطور؟ گ

به من اطالع دادند که مسئول تبلیغات، فیلمی را که موقع بریدن سر  ،ابواحمد: چند روز بعد

گرفته بودند، دیده و گفته که کارش را بسیار خوب انجام داده، بخصوص سخت ترین قسمت را 

ز آن به که رد کردن چاقو از بین استخوانهای گردن بوده. گفتند که به دستور فرمانده ناحیه، ا

 . احکام الهی باشم، همینطور هم شد باید مجری من بعد،

، بخصوص بعد از خواندن احادیث و قرآن و دیدن فیلم ودمدتی گذشت تا این کار برایم راحت ش

چگونه نیروهای دولتی، بر روی زنها و بچه های بی گناه مردم، بمب داد نشان میهایی که 

 شیمیایی و آتش زا می ریزند.

 در این مدت هیچ وقت احساس تاسف کرده ای؟گفتم: 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

385 
 

 ابواحمد: بله یکبار  

 گفتم: کی؟ 

جشن تکلیف پانزده سالگی پسرم  تدارکمدتی پیش، وقتیکه در حال همین اواخر، ابواحمد: 

دو نفر را ببرم و گفتند که فیلمبردار منتظر است. برای  بودم، به من اطالع دادند که باید سَر

دیدم و زمانیکه  یک پدر و پسر بودندکه سرا را دیدم اُ محل فیلمبرداری رفتم.انجام ماموریت، به 

او را از  خواستم به هر طریقی که شده،پسر خودم است، دلم سوخت. می و سال پسرک هم سن

 این حکم معاف دارم. به سراغ فرمانده رفتم و گفتم: این که یک بچه است. 

 دارد و از دید ما یک فرد بالغ به حساب میآید. فرمانده گفت: نه بچه نیست. چهارده سال

مجاب نشدم و زمانیکه فرمانده کراهت من را دید، پسرک را جلو کشید و رو به من گفت: 

 میخواهی به تو ثابت کنم که او مرد شده و دیگر یک پسر بچه نیست؟

معلوم شود، آلت تناسلی او  آنکهفرمانده لباس بچه را کمی پایین کشید و بدون ساکت بودم، 

در جنگ که را به من نشان داد و گفت: طبق سنت رسول اهلل  (ناحیه تناسلی)موهای زهارش 

وند، ما هم بدان گردن زده ش، تمام یهودیانی که موهای زهارشان بیرون آمدهداد  خندق دستور

 کنیم.عمل می

داد که کار را تمام  سپس فرمان داد که پدر و پسر را کنار هم روی زمین بنشانند و به من دستور

پسرش میکشتم و یا پسر چشمان دانستم کدامیک را اول بکشم. آیا باید پدر را جلوی نمی کنم.

 پدر؟  دیدگانرا پیش 

د، اما فرمانده نپارچه ای به چشمان هر دو بستم تا الاقل هیچکدام صحنه بریدن سر دیگری را نبین

رعب بیشتری در دل دشمنان اسالم ایجاد  ،بندچشم بندها را باز کرد و گفت: بدون چشم  و آمد

 شود.می
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شدم، شباهت بیشتری بین او و پسر به چشمان درشت پسرک نگاه کردم. هرچه بیشتر خیره می

چند دقیقه در اتاق قدم زدم و با خود کلنجار رفتم.  توانستم این کار را بکنم.خودم می یافتم. نمی

ندای وجدانم را ساکت کردم و بسمت  یگر وجدانم.در سویی د در یک سو دستور الهی بود و

پسرک گام برداشتم، سرش را باال کشیدم و چاقو را زیر گلویش گذاشتم. با التماس نگاهم کرد و 

اشک از گوشه چشمش جاری شد. چشم های پدرش هم پر از اشک بود. چاقو را به زمین انداختم 

 نم. تواو با صدای بلند فریاد زدم: نه... نه... نمی

من را ، بالفاصله خبر سرپیچی ام از فرمان را به ستاد اعالم کردند و روز بعد از اتاق بیرون رفتم.

به خط مقدم فرستادند. چند روز بعد فهمیدم که یک نفر دیگر بجای من، هر دو را سر بریده.  

 ابواحمد ساکت شد و به انگشتان پایش خیره گشت. 

 پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم.  برخاستم. دست او را گرفتم.

 دو سه روزی از آن ماجرا گذشت. ابواحمد راجع به وضعیت پایش از من سوال کرد. 

 کنم که این پا را برای تو نگاه دارم. ولی تالشم را می ،گفتم: اگرچه بافت زیادی ازدست داده

 کشد؟ پرسید: چقدر طول می

 آن را ترمیم کنم، حدود یک ماه و نیم.  297گفتم: اگر قرار باشد با عمل فلپ

 ابواحمد: شانس موفقیت این عمل چقدر است؟ 

 گفتم: اگر عفونت پایت خوب شود و بتوانیم عمل را انجام بدهیم، شانس موفقیت باالست. 

 ابواحمد: اگر عفونت خوب نشود؟

                                                           
297 Cross Leg Flap 
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 گفتم: مجبوریم ساق پایت را قطع کنیم.

 کشید تا بتوانم راه بیفتم. ابواحمد: در اینصورت چقدر طول می

 گفتم: نهایتا یک هفته

 ؟ممکن است خواهشی از شما بکنم جان لحظه ای تامل کرد و گفت: دکتر

 گفتم: بفرمایید

 ابواحمد: می خواهم پایم را زودتر قطع کنید. 

 ؟ !گفتم: چرا

 م. خواهم زودتر سرپا شوابواحمد: تحمل ندارم. می

یکی دو روز تامل کردم تا شاید ابواحمد از این تصمیم منصرف شود، اما نشد. نهایتا مجبور شدم 

کرد. ساق پایش را از زیر زانو قطع کنم. برایم جالب بود که اصال سوالی راجع به پای مصنوعی نمی

با همان پای  بعدا فهمیدم که او را مرخص کردم. ،انگار برایش اهمیت نداشت. دو روز بعد از عمل

شده و با اتومبیل پر از مواد منفجره، به یک پاسگاه حمله  ستشهادیبریده، داوطلب عملیات ا

    کرده و آن را متالشی ساخته. 
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                               *** دوزخ، طبقه هشتم***                                      

 « دورویی شیخ »

یکروز پس از اتمام نماز جماعت در مسجد، وقتیکه برخاستم تا کفشهایم را بپوشم و به سمت 

 بیمارستان بروم، احساس کردم کسی صدایم میزند: دکتر. . . دکتر 

 ،رانامیدم می "298شیخ عسق "که او را در ذهنم ابومنصور و شیخ حسن  و ابوبشیرو  برگشتم

بوبشیر با حرکت دست به من اشاره کرد که به سمتشان ا اند.دیدم که در گوشه مسجد نشسته 

نداشتم، اما به ناچار جلو رفتم. سالم کردم و در کنار ابوبشیر  شان را بروم. با اینکه اصاًل حوصله

 نشستم. 

  چند سوال از شما داریم؟دکتر جناب شیخ حسن: 

 گفتم: در خدمت هستم.  

یک سارق را ببُریم. سوال ما این است که آیا شما ابوبشیر: فردا قرار است در میدان شهر، دست 

 ای دارید که بتوانیم جلوی خونریزی بعد از قطع دست را بگیریم؟ در اتاق عمل وسیله

 اما مگر جرم فرد چیست؟ گفتم: بله، وسیله اش را داریم،

 گفت: دزدی 

دانم در صدر اسالم، تعداد کمی قطع دست اتفاق افتاده، زیرا گفتم: جالب است، تا آنجا که می

 شرایط سختی دارد. 

 ؟ و آن شرایط چیستبا لبخند پرسید:  که از صراحت لهجه من خوشش آمده بود، ابوبشیر

                                                           
گرفته است، آساگ باعث درد و رنج مردم و کی از ترسناکترین شیاطین دنیا است و از فرهنگ سومری سرچشمه در فرهنگ اعراب، ی  298 

وسه آنها به کارهای وحشتناک است.                               همچنین وس

Asag                                                                                                                                                                                               
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ده باشد و بسته دزدی کر یاز محیط ،شرایط آن این است که فرد دانم، ازگفتم: تا آنجا که می

، عاقل و بالغ باشد و مال دزدیده دزدچیزی که دزدیده شده از اموال خودش و پدرش نباشد و 

 شده، بیش از سه و نیم گرم طال باشد، خوراکی هم نباشد.  

 برد، نگاهی به بقیه کرد و لبخندی زد. ه از جواب من لذت میابوبشیر ک

ن ساکت بود. چند لحظه بعد، شیخ حسن به دهان ابومنصور هم به خنده باز شد، اما شیخ حس

 کنیم. دانید که ما بدون دلیل کسی را مجازات نمیقطعا می !سخن در آمد و گفت: جناب دکتر

کمتر  گفتم: امیدوار بودم که دقیقا جرم او را بدانم، آنوقت برای همکاری با شما، دست و دلم

  خواهد لرزید.

پول و طال بیت المال وارد شده و مقداری  زمین که به استشیخ حسن: خطای این شخص، آن 

 به سرقت برده است. 

آورد، دقیق و متقن بود، اما کنجکاویم اجازه کمی مکث کردم. ظاهرا دلیلی که شیخ بر زبان می

 نداد که ساکت بمانم ،گفتم: جای طال را از کجا پیدا کرده؟ 

ت اسالمی آن را از او خریده و او دیگر ابومنصور: این زمین قبال متعلق به خودش بوده، اما دول

ولیکن بدون اجازه وارد شده و طالیی را که در دیواری پنهان بوده،  حق ورود به آن را نداشته،

 دزدیده. 

کند ادعا می دانستم اغلب امالکی که دولت اسالمیولی خوب می دانستم چه جوابی بدهم،نمی

 آنها را خریده، به زور از مردم غصب شده و بابت آن مبلغ اندکی به آنها پرداخت گردیده است. 

گفتم: یعنی فرد با میل و رضایت خودش، ملک را به شما فروخته و هرچه در آن بوده را هم به 

 شما داده؟ 
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یم، در زمان فروش شیخ حسن از شنیدن حرف من عصبانی شد و گفت: ما این ملک را خریده ا

خواهد چیزی از آن را برای خود نگاه دارد، نکرده، پس حق ورود به آن را اشاره ای به اینکه می

 نداشته. 

دانستم وقتی شیخ حسن تصمیمی بگیرد، آن را عملی حرف نزنم، میآن  بیش ازکه ترجیح دادم 

 کند و صحبت من در او کارساز نخواهد بود. می

دکتر! ما شما را خواستیم تا کمک کنید، دست قطع شده، خونریزی کمتری  ابوبشیر گفت: جناب

 کند. 

 خواهید دست را از کجا قطع کنید؟ گفتم: مگر می

 شیخ حسن: از مچ 

کنم، اما مگر در قرآن نیامده که محلهای سجده متعلق به گفتم: ببخشید که من جسارت می

 ؟  299خداوند است

 شیخ حسن: بله درست است.  

، حال ، کف دستها، سر زانوها و دو انگشت شست پا و پیشانی هستندمحل سجدهگفتم: هفت 

   یکی از مساجد خداوند را از بین ببرید؟  خواهید کهچطور می

 ابروهایش را در هم کشید و حرفی نزد .  شیخ حسن سر جایش خشک شد.

 ه حرفش گوش دادم. ابوبشیر به من اشاره کرد که ساکت شوم و حرفم را ادامه ندهم. ب

،حاال ابزاری دارید که ما بتوانیم از آن برای قطع دست  سپس ابوبشیر گفت: خب دکتر جان

 استفاده کنیم؟ 

                                                           
 ، سوره جن(18اِنَ المَساجِد اهلل ) آیه  299
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دارید، وسایل ما ظریف است و به کار شما نمیآید، اما برای  راگفتم: برای بریدن که خودتان لوازم 

توانیم آن نیکت ما استریل است و نمیجلوگیری از خونریزی، تورنیکت داریم، ولی متاسفانه تور

 را از بیمارستان بیرون ببریم. 

کردیم، تورنیکت هر درآن شرایطی که ما داشتیم و باید برای داروهای بیهوشی صرفه جویی می

توانستیم از آن برای نگهداری روزه مورد استفاده ما بود، چراکه عالوه بر جلوگیری از خونریزی، می

 عی در رگ استفاده کنیم و بالک ناحیه ای یا عصبی بدهیم.داروی بی حسی موض

دانم، قبال از روغن داغ برای تا آنجا که می شیخ حسن که از جواب من مایوس شده بود، گفت:

    توانیم از آن استفاده کنیم.و ما هم می کردندجلوگیری از خونریزی استفاده می

صدمه شود و سوختگی می سوختگیوغن داغ موجب رگفتم: نه. نه. هرگز این کار را نکنید، چون 

 برد.  عفونت را باال می کند و شانسبافتی را بیشتر می

 ابومنصور: با چاقوی داغ چطور؟ 

انتهای  میتواناما  ،اندازدسوزاند و ترمیم زخم را به تأخیر میگفتم: نه این کار هم بافت را می

 گردد.پوست را به هم آورد تا بافت زودتر ترمیم  ،، با نخ بست و بعدشدهرگهایی را که قطع 

 ابوبشیر: پس می فرمایید چکار کنیم دکتر جان؟ 

 ،خواهید قطع کنیدکنم با تیوب دوچرخه یا موتور سیکلت، باالی محلی را که میگفتم: توصیه می

قیه کارها را با فشار ببندید و به محض انجام کار، آن فرد را به بیمارستان بفرستید تا من ترتیب ب

 بدهم. 

 قبول کردند که چنین کنند. من هم خداحافظی کردم و به بیمارستان برگشتم. 
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 *** نحوه برخورد با اسرای ایرانی  ***                                

در محوطه بیمارستان مشغول قدم زدن بودم، یکی از مجاهدینی که روش صحیح یکروز که 

از من تشکر کرد و گفت که با روش جدید، نزدم آمد و ده بودم، آنها یاد دامومیایی کردن را به 

 شوند.فشار کاریشان بسیار کمتر شده و سَرها دیرتر فاسد می

به  بود و یک روز من را کناری کشید و فرمانده بیمارستان هم رسیده ،خبر به گوش ابوبشیر

 ید.ه اانگار حرفه جدیدی پیدا کرد، گویممیشوخی گفت: تبریک 

 لبخندی زدم و گفتم: مگر چاره دیگری هم داشتم؟ 

جرات کردم و پرسیدم: اصال چه نیازی به این کارها  ، لبخندش را که دیدم،ابوبشیر هم لبخند زد

 است؟

 . ت در دل دشمنان اسالمجدی شد و گفت: برای ایجاد رعب و وحش شصورت

ت ، مردم کم کم به دیدن این سرها هم عادنمدامیمفید هم بوده، ولی تا آنجا که گفتم: که البته 

 .و دیگر نخواهند ترسید کنندمی

نگاهی به من انداخت و گفت: تو از چه ناراحت هستی؟ ما که هموطنان تو را سر نمی  ابوبشیر

 بریم. 

 گفتم: چطور؟ 

عی بعضی ابوبشیر: ما اجازه نداریم ایرانیان را بکشیم، اگر موردی هم اتفاق افتاده، بخاطر بی اطال

 نیروها بوده. 

 : مگر در این مورد دستوری دارید؟گفتم
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ابوبشیر: بله، گفته اند اگر در جنگ مقابل ایرانی ها قرار گرفتید، آنها را برای مبادله، زنده دستگیر 

کنید. حتی به زخمی هایشان هم خوب رسیدگی کنید، اما مجاهدان اجازه دارند با اسیران غیر 

 . ، رفتار کننددانندمی هرطور صالحایرانی، 

 !ب است که با مبادله مشکلی نداریدگفتم: جال

هموطنان تو به طریقی  ،چون در نهایت هدف همه ما یکی استابوبشیر: سیاست ما این است، 

 . دانندمی، خودشان هم این را شوندمیدوستان ما محسوب 

 ؟ !گفتم: چطور

ردیف باالی دولت اسالمی است، خود بوسیله یک ابوبشیر: یکی از دوستانم که از فرماندهان 

، یکی از قضات اقع اگر آن بازرپرس ایرانی نبوددر و، نجات داده شده بازپرس ایرانی از جوخه اعدام

  .دادمیاو را  قطعا حکم مرگ دمشق به جرم اعالم جهاد برعلیه حکومت،

  .دانممینرا آنولی علت  ،خوشحالمگفتم: از اینکه می شنوم یک بازپرس ایرانی چنین کاری کرده، 

فهمیدم که  ،دم، ولی وقتیکه بیشتر کنکاش کردم: راستش خود من هم تعجب کرده بوابوبشیر

ت است و آنها هرکسی را که تمایال اهنگهم ،ایران سپاه با اطالعات ،اطالعات ارتش سوریهاداره 

خواهند که به جایی دور از دمشق برود. دوست و از او می کنندمییی داشته باشد، رها آمریکاضد

 تبعید گردید.  « رَقه»ما هم با تعهد ریش سفیدهای فامیلش آزاد شد و به 

 

 ***   نماز جماعت   ***                                      

رفتیم، یک روز موقع یه مسجد می "ابوبشیر" شد، نماز جماعت را با معموال هر وقت میسر می

شدم، به من اطالع دادند که درست در همان لحظه که داشتم سوار اتومبیل ابوبشیر میرفتن، 

 پیاده. او را پیدا کنند توانند رگست که اسهال و استفراغ شدید دارد و نمیاکودکی در بخش 
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گردنش  رگحتی که دیدم آنقدر آب بدنش را از دست داده  رساندم و اوباالی سر خودم را شدم و 

 برایش رگ بگیرم.  300مجبور شدم با عمل کت داون، شودپیدا نمی هم

جماعت  وقتیکه به مسجد رسیدم، دیدم که امام همین باعث شد که دیر به نماز جماعت برسم.

در رکعت چهارم نماز است، به جمع پیوستم. وقتی خواستم تکبیره االحرام را بگویم، امام جماعت 

نیت کردم و به صورت  برای اینکه در جماعت شرکت کرده باشم، و من م بلند شداز رکوع چهار

نیمه نشسته در تشهد آخر به جماعت ملحق شدم. وقتی سالم آخر تمام شد، برخاستم، نیت 

 فرادی کردم و چهار رکعت نماز ظهر را بجا آوردم. 

کار عجیبی کرده باشم، ابوبشیر که در صف جماعت بود، نزدم آمد و  نمازم که تمام شد،گویی که

من هم به او گفتم که برای ثواب بردن از نماز جماعت، از من خواست که برایش توضیح دهم و 

دانست، از و ابوبشیر که این نکته را نمی حتی می توان در تشهد آخر به امام جماعت اقتدا کرد

و در جلسه  پس از نماز، از من خواست که در مسجد بمانم و اطالعات مذهبی من متعجب شد

از من داشت، شرکت کنم و برای شروع جلسه ابومنصور، شیخ حسن و چند نفر دیگر ای که با 

شیخ حسن با  و من با تجوید آن صفحات را خواندم، قرآن را بخوانمصفحاتی از خواست که 

گفت: مرحبا دکتر... مرحبا... چه صوت  شنیدن صوت قرآن من، دست در ریش پرپشتش کشید و

کنید و کامال و ترتیلی. شما جزو معدود افرادی هستید که شان نزول آیات قرآن را رعایت می

 ید؟ه ا، قرآن را از کجا آموختانکاریستمیدانید کدام آیات تحکم آمیز و کدام پرسشی و کدام 

باید عرض کنم که این لطف پروردگار محبت شما به من زیاد است، اما در جواب سوالتان گفتم: 

  کرده است.عالقمند قرآن از بچگی به قرائت  را منبوده که 

فقط از طریق مذهب است  دانستم کهمی ،، قصد خودم نیز همین بودنشستحرفایم به دل شیخ 

                                          توان به فرد مذهبی نفوذ کرد. که می

                                                           
292 Cut Down )پیدا کردن رگ با عمل جراحی(
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کردند و عقاید نمودند، مثل آنها فکر میکم کم مردمی که در قلمرو حکومت اسالمی زندگی می

        .دادندآنها را سرمشق خود قرار می
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                                                          ***   خواب ابومنصور  ***                                        

از من و  ناخوشی دارد، امیر منطقه، «ابومنصور »یک روز صبح، ابوبشیر با من تماس گرفت و گفت 

 رفتیم.  ابومنصوربا راننده ی ابوبشیر به منزل خواست که او را در منزلش ویزیت کنم، قبول کردم و 

منزل بزرگی داشت، وارد  نامیدم،« 301ابومارد» ابومنصورکه من بعدا بخاطر روحیاتش او را در ذهنم 

منزل ابومنصور،  ،برای اینکه از دید هلیکوپتر ها دانستممیم دو محافظ را پشت در دیدم، یشدکه 

. قبال تنها سالحشان کلت کمری بود و موقعیت مهمی به حساب نیاید، تفنگ در دست نگرفته اند

، مثال، دهندمیمجاهدین برایم گفته بودند که کارهای زیرکانه زیادی برای فریب هلیکوپترها انجام 

ه شمع یا چراغ الکلی گرم لولهء فلزی بلندی را در پشت اتومبیلی اسقاطی قرار داده و آنرا بوسیل

تا از دید دوربینهای مادون قرمز هلیکوپترها، سالح بنظر برسد و اما در جایی که از سالح  کنندمی

را با تشک های ضد حرارت  کندمی، آنرا و نیز مجاهدی که از آن استفاده شودمیواقعی استفاده 

 میپوشانند تا از دید هلیکوپترها مخفی بماند. 

با راننده ی ابوبشیر از حیاط عبور کردیم و به ، شدمیرفت و آمد زیادی انجام نمنصور، ابو درحیاط

و قدی بلند و هیکلی ورزیده  با مردی حدودا چهل و پنج سالهکه داخل ساختمان رفتیم؛ ابومنصور 

سعی  ،، وارد که شدمزدمیروی رختخواب دراز کشیده بود و نفس نفس  بود، بیحال یبزرگ یشکم

دستی روی  و ز جا برخیزد و با من دست بدهد، سریع خودم را به او رساندم و با او دست دادمکرد ا

 . دمشانه اش گذاشتم و مانع بلند شدنش ش

همانطور که دستش را گرفته بودم، سمت راست او نشستم و بعد از احوالپرسی، نوک سه انگشت 

نبضش طبیعی بود و فقط کمی دست چپم را روی مچ دست راستش گذاشتم و نبضش را گرفتم، 

قطرات عرق روی صورتش  و ، نگاهی به صورتش انداختم، زیر چشمش کمی گود افتاده بودزدمیتند 

ریش بلندی داشت  چسبیده بود، سبیل نداشت، خیسش ، موهای ژولیده اش به پیشانیشدمیدیده 

 که آن ها را خضاب کرده بود. 

                                                           
  301 نوعی شیطان در فرهنگ اسالمی، به منی شیطان طاقی
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با دست شکمش را سپس صدای روده هایش را گوش دادم و بعد با گوشی پزشکی قلب و ریه اش و 

  نمودم. مشکل خاصی نداشت.معاینه 

دستگاه نوار قلبی که همراهم بود را به بدن واندام هایش وصل کردم و نوار قلبش را گرفتم، به غیر 

طرب داشت بقیه نوار قلبش خوب بود، اما برای اینکه مض 302از اینکه در هر دقیقه هفت پی وی سی

 نشود، به او گفتم که مشکل خاصی ندارد. 

 ابومنصور: یعنی هیچ مشکلی نیست؟ 

 شودمیگفتم: کمی نبضتان باال است و در نوار قلبتان حدود هفت انقباض غیر طبیعی در دقیقه دیده 

 که البته تا پنج تای آن قابل قبول است. 

 لبخندی مصنوعی به لب آورد و گفت: یعنی نمیمیرم؟ 

 .نه بحمداهلل سالم و سرحال هستید، اما باید علت بی نظمی در ضربان قلبتان را مشخص کنیمگفتم: 

 ابومنصور: میتواند به علت خواب بد باشد؟

 گفتم: البته خواب بد هم بی تاثیر نیست، چرا که اضطراب را باال می برد. 

 ه اید؟احساس کردم دوست دارد خوابش را تعریف کند، پرسیدم: مگر چه خوابی دید

ابومنصور خودش را روی بالشت بزرگ پشت سرش، باال کشید، به دیوار روبرویش خیره شد و شروع 

  : به تعریف خوابش کرد

م، مادرو پدرم از کردمیلباس چوپانی از آنها مراقبت  در دشتی وسیع، هزاران گوسفند داشتم و با

، نشستند، همه چیز خوب بود، شاد راه دور نزدم آمدند و روی فرشی که برای آنها گسترده بودم

 وخرم بودیم. 

برداشت و  چند سیخ کباب با گوشت گوسفند برایشان درست کردم و نزدشان بردم، پدرم یک سیخ

انگار به همه  به مادرم داد و خودش مشغول خوردن بقیه کباب ها شد، احساس خوبی داشتم،

آب در عبورر ر شُغذا، آواز پرندگان، صدای شُآرزوهایم رسیده بودم، شادی پدر و مادرم، سفره پر از 

                                                           
302 Premature-ventricualr-contraction 
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رودخانه ای که کنار آن نشسته بودیم، بوی گلهای وحشی که دشت را پر کرده بود و زمین پر از 

 علف برای گوسفندانم. 

احساس کردم در بهشت هستم و با پدر و مادر عزیزم محشور شده ام، همه دیگر چیزی کم نداشتم، 

دم که گوسفندانم درانتهای دشت شروع به رمیدن کردند، فکر کردم گرگ چیز مهیا بود، ناگهان دی

گرگی در کار نبود بلکه زنی بود خوش چهره، با بالهایی اما آمده، چماقم را برداشتم و به آن سو رفتم، 

 بر شانه و لباس سفیدی برتن، انگار که پای راستش را بر شانه ی شیر نری نهاده بود. 

به سمت  ،از حدی نزدیک تر شوم، لحظه ای بعد متوانستمیناو برسانم، اما  سعی کردم خودم را به

دیگری از دشت رفت، گوسفندان آنجا نیز رمیدند، به دنبالش رفتم، هشت بار جایش را عوض کرد؛ 

  میرند.و می افتندکه یک به یک بر زمین می مدیدمیگوسفندانم را 

هاج و واج نزد پدر و مادرم برگشتم، دیدم کباب هایی که برایشان پخته بودم، تبدیل به گوشت خام 

چفیه را از شانه ام بردارد، اما من  خواستمیشده، پدرم ناراحت شد، برخاست و گریبانم را گرفت، 

هرچه  و ده بودپشتش را به من کر ،شدمیو دور  کشیدمیآن را دور گردنم پیچیده بودم، پدرم آن را 

م، تا اینکه از خواب کردمیو من احساس خفگی بیشتری  شدمی، چفیه بیشتر کشیده رفتمیدورتر 

 بیدار شدم.

، انگار مدیدمیابومنصور همچنان با حال آشفته به بالشت تکیه زده بود، عالئم ترس را در صورتش 

، از تنگ کشیدمیدر این دنیا نبود، لحظه ای دستش را گرفتم، واکنشی نشان نداد، تند تند نفس 

صورتش پاشیدم، به خود آمد،  آبی که برایمان آورده بودند کمی آب را روی انگشتانم ریختم و به

 لیوانی آب به دستش دادم، الجرعه سر کشید. 

 م: احتماال غذای پر نمک یا نفخ دار خورده اید. کمی او را آرام کنم، گفت مخواستمی

سری تکان داد و گفت: دکتر جان حرف شما درست است، اما این کابوس را چند شب است که در 

 خواب می بینم و وحشت آن، خواب از چشمانم ربوده. 

 منع کردم. م، او را از خوردن غذاهای پر چرب، سنگین، نفاخ و پر نمک کردمیباید توصیه هایی به او 

بخاطر فشار خونش که کمی باال بود یک قرص ادرار آور به او دادم و بخاطر نبض غیر عادیش از او 

 را  خواستم که روزی یک عدد قرص وراپامیل بخورد، برای اضطرابش یک سوم آمپول کلرپرومازین

 عضالنی به او تزریق کردم تا چند ساعتی در آرامش بخوابد. 
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 سعی کردم با محافظش وارد صحبت شوم و علت مشکالتش را بدانم.  چند دقیقه ای گذشت،

مجبور به عقب  303در عین العرب وقتیکهمن را به بیرون از اتاق راهنمایی کرد وگفت: از  شمحافظ

 . بیندمیایم، ابومنصور مرتب کابوس نشینی شده

 پرسیدم: این زن از کجا به ذهنش وارد شده؟ 

اما تنها چیز جدیدی که در زندگیش اتفاق افتاده، خواندن چندین کتاب  دانممینمحافظ: درست 

 راجع به تاریخ این منطقه بوده. 

 گفتم: کتاب از کجا؟ 

ها در آن بود، وقتیکه آنیک کتاب مصور هم محافظ: کتاب هایی را جمع کرده بودیم که بسوزانیم، 

 «  نگاهی به آن بیاندازمدن، قبل از سوزان اجازه بده»نشان دادم، گفت ابومنصور را به 

 بایدرفتم؛ بیمارستان بعد از اتمام صحبت های محافظ، از او خداحافظی کردم و با راننده ابوبشیر به 

، برایم بود ، از ابوبشیر خواستم، کتابی را که محافظ ابومنصور گفتهمکردمیرا پیدا  کابوسشعلت 

 مطالعه کردم. آن را و من  پیدا کند، همان روز ابوبشیر کتاب را برایم آورد

خواب را کامل برایش تعریف کردم، اگرچه ، به دیدنم آمد و نتیجه را پرسید ابوبشیر ،فردای آن روز

مردد بودم، باید جانب احتیاط را  ،از بقیه فهمیده تر است، اما برای گفتن برداشت خودم دانستممی

توانم دقیقا آنچه را که خودم برداشت می نهایت دل به دریا زدم و گفتم:م، ولی درکردمیرعایت 

 ، بگویم؟امکرده

  ابوبشیر: بله، بفرمایید

گفتم: در واقع شکست نیروهای ابومنصور در کوبانی، روی روحیه اش تاثیر گذاشته، بخصوص که در 

 نیروهای طرف مقابل، دختران کُرد نقش فعالی داشته اند. 

روهایش از زنهای کُرد حتماال ابومنصور بخاطر اینکه نیچند لحظه سکوت کردم و سپس ادامه دادم: ا

و آن زن هم که در خواب  کندمیاند، ناراحت است و در خودش احساس حقارت شکست خورده

                                                           
نام دیگر شهر کوبانی است که در آنجا نیروهای داعش، از نیروهای اعتالف ُکُرد که درصد زیادی از آنها زن بودند، شکست خوردند.  303
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، خدای زنی که در این منطقه مورد پرستش بوده و بال و ستاره هشت پر و است 304، ایشتاربیندمی

کتاب های تاریخی خوانده، اما خام شدن گوشت  ؛ به گمانم آن را درشیر نر، از مشخصات اوست

پخته و پشت کردن پدرش به او، در فرهنگ این ناحیه به معنی بدشانسی و بدبیاری است، قطعا آنها 

 را در بچگی در جایی شنیده است. 

کرد، سپس  ، سرش را پایین انداخت و لحظه ای تاملدادمیابوبشیر که به دقت به حرف هایم گوش 

 بدون خداحافظی از پیش من رفت. 

 

   ***  شب حمله/ یاسر  ***                                    

بر  یسکوت عجیب احساس کردم کههنوز دو ساعت به اذان مغرب باقی مانده بود، روز وقتیکه یک

صدای قدم هایم در سالن بپیچید. سعی کردم  شدمیباعث سکوتی که ، حاکم است بیمارستان

 . بیماران را بهم نزنمآهسته تر راه بروم تا آرامش 

که ناگهان به حیاط خیره شدم و  انداختم و پشت پنجره ایستادم راهبه بساط چای را به اتاقم رفتم و 

از من . بعد از سالم و احوال پرسی، فرمانده بود، گوشی را برداشتم، بلند شد اتاقم تلفنزنگ صدای 

تأکید کنم و معاینه را  آناندر آن مستقر بودند، بروم و  ی آماده رزمنیروها خواست به مسجدی که

  کرد که تا اذان مغرب و قبل از اقامه نماز، باید همه مجاهدان معاینه شده باشند.

که فرمانده برایم فرستاده بود، به ی جوان و خوش سیمای و با رانندهوسایل مورد نیازم را برداشتم 

، مرد جوان از رشادت های مجاهدان برایم تعریف کرد و گفت که در راه سمت مسجد به راه افتادم.

 آرزوی شهادت در راه خدا را دارد. 

را با تعداد زیادی فرش پوشانده مسجد  کف زمیناندکی بعد به مسجد رسیدیم، مسجد شلوغ بود، 

و  به نماز همگی ظاهری آراسته داشتند، در جای جای حیاط و صحن مسجد ی کهاو عده بودند

وصیت نامه ند و بعضی دیگر، کردمیبا هم صحبت  در گوشه و کنارعبادت ایستاده بودند، بعضی 

                                                           
ایشتار یا همان اینانا نام دختر آشوری، خدای عشق در گیلگمش، معادل افرودیت در اسطوره شناسی یونانی؛ ایشتار در ناحیه بین 304

گسترش مسیحیت مورد پرستش بوده است ؛ بال، ستاره هشت پر و شیر نر از مشخصات اوست.  النهرین تا قبل از 
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نوشتند، راهنمایم من را به میز و صندلی کوچک ساده ایی که گوشه مسجد قرار داشت، هدایت می

 کرد.

موها و ریشهایشان ند، زدمیبالفاصله شروع به معاینه مجاهدان کردم، همه خوشحال بودند و لبخند 

ند، بدن هایشان را از مو پاک کرده بودند، انگار که به عروسی دادمیز بود، بوی عطر همه آراسته و تمی

 . روندمیخودشان 

، انگار خادم کردمینی تعارف در بین جمع متوجه حضور مردی شدم که به مجاهدان چای و شیری

فلج  نیمه چپ صورتش سمتراست بدن و  ماهیچه های سمتند، کردمی، او را یاسر صدا مسجد بود

برای مجاهدین پیشانی بند این حال با اما دارد،  305، معلوم بود که بیماری سی پیرسیدبه نظر می

 بوسید.بست و آنها را میمی

شیخ باالی منبر رفت نماز، از  بعدم و با جماعت به نماز ایستادم. اذان مغرب همه را معاینه کردتا 

 آغاز نمود و گفت:   قرآنو شروع به سخنرانی کرد، صحبت هایش را با آیه ایی از 

و بخاطر آن عهدی که با خدا بسته بودند، وفادار ماندند  صادقانه بهکه  بودندمومنان مردانی  و از»

 306«انتظارندجان دادند و کسانی نیز در 

از بین شما کسانی بودند که به فیض شهادت رسیدند و کسانی : برادران مجاهد، سپس ادامه داد

، این است که خواهممی که من از شما چیزی ،هستند که آرزوی شهادت دارند، اکنون ای برادران

فرزندان و نگاه دارید و در موقع جنگیدن هرگز به همسران و خدا  براینیت خود را پاک و خالص 

 دیگر عالیق دنیوی خود فکر نکنید.

چرا که هرگز به دشمن پشت  ،پشت نداشت، رضی اهلل عنهی، ، زره علمجاهدم ادامه داد: برادران شیخ

و از مرگ نمی هراسد،  کندمیبه دشمن پشت ن ،کسی که رسول اهلل را منتظر خود بداند ،کردمین

                                                           
 

                                                                Celebral pulcy 305 ) بیماری که بخاطر کم خونی مغز در لحظه زایمان ایجاد میشود 

.) 

 

  306 آیه ی 23 ، سورهء احزاب: 

  "و من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضی نحبه "
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جنگیم و در این راه چه م، هیچ است، ما برای اسالم میبدانید که جان ما، در مقابل سرافرازی اسال

شما هستند، از دشمن پروا کشته شویم چه بکشیم، پیروزیم. بدانید که شهدای بدر و احد منتظر 

، شجاعانه و با مهارت بجنگید، مطمئن باشید که 307به آنها حمله ور شوید و چون حیدر کرارنکنید، 

، هرگز چنین سعادتی خواستمیناگر او و انتخاب شده اید  مأموریتشما از جانب پروردگار برای این 

نمی یافتید. اکنون زمان آن رسیده که دوباره پرچم اسالم به اهتزاز درآید و خوشا بحال شما که این 

اگر شهید شوید، با اولین قطره خونتان که در این راه جنگید و ببرای اسالم  کهدارید  را سعادت

 تمام گناهانتان بخشیده خواهد شد و به سعادت ابدی دست خواهید یافت.، ریزدمیبرزمین 

 اشک در چشمان مجاهدان جمع شده بود. بعضی آشکارا و بعضی سر در گریبان میگریستند. 

م با شما بیایم، توانستمیکاش من هم داد تا به آنجا رسید که گفت: شیخ به صحبت هایش ادامه 

نم کفشهای شما مجاهدان را تمیز را پیدا کنم، کاش الاقل بتواکاش من هم روزی لیاقت شهادت 

و یا حداقل لیاقت آن را داشته باشم که غالمی شما را کرده و خاک پای شما گردم. برادرانم،  نمایم

  .د بدانید، و برایم دعا کنیدمن حقیر را خادم خو

 سپس شیخ با دعایی برای خلیفه حاضر مسلمین خطبه اش را تمام کرد.

، انگار آخرین شب زندگی شان معانقه کردند و مجاهدان شروع به مصافحه ،تمام شد که سخنرانی

بدنبال که  افتاددو زن ایی از حیاط، چشمم به مرگ بودند، در این حین، در گوشه بود، انگار که آماده

ستاده بود، یکی از مجاهدان آمده بودند، یکی از زنان، قامتی خمیده داشت و دیگری صاف و محکم ای

باید زنی جوان و  یده بود، حدس زدم که یکی از آنهاچادر بسر داشتند و چهره هایشان با نقاب پوش

دختری حدود پنج و دیگری  آنانپیرزنی باشد. دو کودک هم با آنها آمده بودند که یکی از  ،دیگری

و را در در آغوش پسری حدود هشت ساله بود، بچه ها بمحض دیدن پدرشان به سمت او دویدند و ا

 کشیدند و بوسیدند.

رسید، یاسر، خادم در میان جمع خوشحال و سعادتمند مجاهدان، تنها کسی که خوشحال بنظر نمی

مسجد بود، گویا به او اجازه شرکت در عملیات را نداده بودند، اما با این وجود، پیشانی بندش را بسته 

بود، پیشانی بندی که روی آن } محمد رسول اهلل { نوشته شده بود، این جمله را طوری نوشته 

. یاسر با چشمانی پر از اندوه شدمی بودند که  نام اهلل باالتر و رسول در وسط و محمد در پایین دیده

                                                           

  307 " از القاب علی ابن ابی طالب " 
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که اندوهش را  با  کردمیغبطه میخورد، ولی سعی  آنان، انگار به حال نگریستمیبه مجاهدان 

لبخندی مصنوعی بپوشاند. بعدا شنیدم که یاسر، پنهانی خودش را در یکی از اتومبیل های مجاهدان 

ه اند، اسلحه ایی برای شدمیکشته و زخکه دیده همه کرده و به میدان جنگ رفته و وقتیمخفی 

خود یافته و به دشمن حمله برده و به فیض شهادت رسیده است، اما قبل از شهادت، پرچم سیاه 

 را در سنگر دشمن فرو کاشته است. دولت اسالمی

 

 ***  جورج و مباحثه دینی  ***                                      

، حضورش م، جورج نزدم آمدکردمیوقتیکه تنها در خانه نشسته بودم و دفتر خاطراتم را مرور یکروز 

وع های جالبی برای باعث خوشحالیم میشد و از همصحبتی با او لذت میبردم، جورج همیشه موض

حبتهایم در صادیان کشید،  به شناخت در طی صحبت هایمان، بحث کرد، آن روز نیزبحث انتخاب می

گفتم: تو که مطالعات زیادی داشته ایی، به من بگو از کی بشر به زندگی بعد از مرگ توجه  به او

 کرده است؟

در زندگی بدست که جورج: در یک کالم، از وقتیکه تمایل به جاودانگی پیدا کرد و ترسید آنچه را 

در زمانهای  وآورده، از دست بدهد. در واقع انسان همیشه ترسهای خودش را داشته، اما ترسهای ا

اش، پیدا کردن نشین بوده، مهمترین ترس و نگرانیدر زمانیکه انسان غار مختلف، متفاوت بوده است.

غذا و جای امن بوده است، اما وقتیکه توانست کشاورزی کند و سقفی برای خود بسازد، ترس دیگری 

بدنبال جاودانگی گشت،  موقع بود کهبر او غلبه کرد و آن، از دست دادن سعادت زندگی بود و همان 

که راهی برای سعادت روحش بیابد و آنموقع بود که وسایل مُرده را با او دفن تصمیم گرفت بنابراین 

 ند. شدمیکرد و حتی اگر فرد توانگر بود، غالمان و کنیزان و اسبهایش نیز با او دفن 

 ند!؟کردمیگفتم : عجب! یعنی انسان زنده را هم با مرده دفن 

« پوآبی» ملکه سومری  ،آن شناخته شدهء ترین موردو قدیمی  و از این نمونه بسیار است بلی؛: جورج

 .مدفون گردیده استاست که با تعداد زیادی از خدمتکارانش 

 ند؟کردمی: از کی اجساد را مومیایی گفتم
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ر بقیه مومیایی کردن د، ولی ی که یافت شده، متعلق به مصر است: قدیمی ترین مومیایی هایجورج

 .اندکردهمیه، مثال سرخپوستها نیز چنین شدمینقاط دنیا هم انجام 

 ؟اندکردهمیگفتم: راستی مصریان چگونه اجساد را مومیایی 

ند کردمیجورج: مصریان با حفظ ظاهر جسد، آنچه در بدن او بود را بیرون کشیده و جداگانه مومیایی 

 و علتش گشتمیبود که به سینه بر همه احشاء، تنها قلباز  داشتند،و در کوزه های سفالی نگاه می

در ترازویی با پر مقایسه گردد و اگر سبکتر از پر  بایستمیبود که بعد از مرگ، قلب فرد مرده،  آن

در ،  308و اگر سنگین تر بود، نصیب حیوانی شبیه به تمساح میگردید رفتمیبود، فرد به بهشت 

 .کردمیاین صداقت و راستی شخص بود که سرنوشت او را مشخص واقع 

 گفتم : پس مصریان نیز به رستگاری روح اعتقاد داشته اند؟

نوشتند و و برای همین، بر روی کاغذ هایی از پاپیروس، راهنمای بعد از مرگ را می  جورج : بلی؛

 استفاده کند.ند تا روح فرد مُرده بتواند از آن کردمیآن را با مُرده دفن 

 گفتم : در ادیان مختلف اعتقاد به دنیای بعد از مرگ چگونه است؟

دگی به . یکی تداوم زنشودمیجورج : کل اعتقادات به زندگی بعد از مرگ به دو شاخه اصلی تقسیم 

ری و دیگری تداوم زندگی به صورت ماندگا گویندمی که به آن تناسخ  صورت روح ثابت و جسم جدید

 .همراه یا بدون جسم اولیهروح، 

 ءممکن است در هر موجود زنده ،در تناسخ اعتقاد بر این است که روح در مراحل بعدی زندگی

و این چرخه آنچنان  گویندمی "309 سامسارا"یا  "چرخه زندگی"دیگری به این دنیا برگردد که به آن 

برود و عذاب شود و " 310ناراکا"یا به  تا روح به مقام نیروانا یا پاکی کامل برسد و کندمیادامه پیدا 
                                                           

  308 مومیایی کردن  مصریان با استفاده از نمک، موم عسل و شیره درختان این کار را انجام میشد.

 "ازیریس"را برای محاکمه به سمت جهان زیرین هدایت می کند تا در دادگاه  ( مردهAnubis) "آنوبیس"موجودی با سر شغال به اسم  مصریان اعتقاد داشتند

(Osiris.محاکمه شود ) 

( خدای کتابت Thoth) "تات"( که در یک کفه ی آن پر حقیقت و در کفه دیگرش قلب مرده قرار میگیرد. Maat) "مآت"آنجا ترازویی وجود دارد به اسم  

زن کردن بوده و نتیجه را یادداشت می کند. وزن قلب باید با پر حقیقت برابر باشد، در غیر این صورت هیوالیی به اسم که سری به شکل لک لک دارد، مراقب و

 ( هست و سر کروکودیل دارد، روح مرده را می خورد و مرده به سعادت ابدی نمیرسد.Chimera) "کایمرا"( که یک Amit) "آمیت"

 
      Samsara-)309 سامسارا )باز زایی 

NARAKA 310جهنم 
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و به این  دهدمینیز اعتقاد دارند که نتیجه کارهای خوب و بد ما، در زندگی بعدی، خودش را نشان 

 .گویندمی" 311کارما  "

تائویست ها و بعضی گروههای دیگر مثل صوفیان  ،اعتقاد به تناسخ را میتوانیم در هندوها، بودایی ها

 ببینیم.

اعتقاد بر این است که روح یک مسیحی گنهکار بعد از مرگ به برزخ میرود و بعد از در مسیحیت 

تحمل سی برابر زمانیکه در گناه گذرانده، شانس آن را می یابد که به بهشت وارد شود و مسیحیان 

 ، اما غیر مسیحیان مستقیما وارد جهنم میگردند.شوندمیهرگز وارد جهنم ن

که  باید از یک پل رد شود ، همراه یا بدون جسم مادی اش،فرد مُرده در دین اسالم و زرتشت، روح

 . شودمیگفته  "پل چینود"و در دین زرتشت به آن  "پل صراط "در اسالم به آن

در یونان باستان معتقد بودند که روح باید پس از مرگ، با قایقی از رود عبور کند و برای همین روی 

، آن را به دهدمیی که او را از این رود عبور قرآنسکه هایی میگذاشتند تا قای ،چشمان فرد مرده

 عنوان دستمزد بردارد و این رسم یونانیان به مسیحیت هم راه پیدا کرده است.

 گفتم : آیا در مسیحیت بهشت و جهنم طبقه بندی شده است؟

 . شوندمیبلی، برزخ، دوزخ و بهشت، هر کدام به ده طبقه تقسیم جورج : 

 گفتم : و جهنم چگونه جاییست؟

جورج: دانته آن را بصورت مخروطی وارونه با قاعده ایی حدود ششصد کیلومتر در نظر گرفته که 

 درقاعده آن در زمین است و نوک آن به قعر زمین فرو میرود و بخاطر فرو افتادن شیطان از آسمان 

ن فرورفتگی، مخروطی بوجود آمده که در وسط زمین ایجاد شده، در طرف دیگر زمین در مقابل ای

 و به آسمان میرود. شودمیو از قله ی آن بهشت شروع  دهدمیدارد و برزخ را تشکیل  قرار اقیانوس

در قسمت عمیق تر قرار  اندکرده، افرادی که گناه بزرگتری کندمیدر دوزخی که دانته آن را ترسیم 

 . گیرندمی

 بیشتر بدانم!گفتم : کنجکاو شدم که 

جورج : دانته در طبقه اول جهنم کسانی مانند، سقراط، افالطون و ارسطو و ابوعلی سینا را میگذارد 

، افرادی . در طبقه دوماندکردهاند، ولی مسیح را درک ن و اعتقاد دارد که اینها انسان های خوبی بوده

طبقه در شکم پرستان  .کلئوپاتراانند مکه به گناه خود معترفند و متکبر هم نیستند،  گیرندمیقرار 

، اما از آن به بعد مجرمینی هستند که به قرار دارند طبقه چهارمدر سوم، خسیسان و اصراف کاران 

                                                           
     Karma311  
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صاحبان خشم و غضب که در طبقه  مانندو یا گناهشان عظیم تر است،  معترف نیستندگناه خود 

 .گیرندمیدر طبقه هفتم قرار بدعت گذاران که در طبقه ششم و تجاوز کاران که  ،پنجم

در و  دهدمیعلی را جز این گروه قرار  دانته، در طبقه هشتم حیله گران را میگذارد و پیامبر اسالم و

ابلیس در قعر جهنم، یعنی طبقه دهم قراردارد  و مانند قابیل و یهودا قرار دارند خائنانی ،طبقه نهم

 شما بفرمایید که در اسالم چگونه است؟حال دفن شده است،  تا گردن در یخ و در آنجا

تکلیف باید تا روز قیامت  برای تعیین و شودمیبعد از مرگ به برزخ وارد همه روح : در اسالم، گفتم

آنگاه خداوند، و  گیردمیهر روحی در کالبد خود قرار و  آنموقع همه از گور برمیخیزنددر  و دصبر کن

پلی است که همه باید از آن عبور کنند و در زمان عبور، آن و بر روی  کندمیآتش جهنم را روشن 

یا به  کنندمییا از پل عبور  ،و براساس آن گیردمینامه اعمالشان توسط فرشته ها مورد بررسی قرار 

 .شوندمیانداخته جهنم فرو 

، فردی سرعت عبور از پل، بستگی به ایمان دارد و هرچه ایمان بیشتر باشد، سرعت بیشتر خواهد بود

بهشت، در نزد پروردگار جای گیرد و اما  در نقطه بهتری از توانندمیکه سریعتراز پل عبور کند، 

بهشت در اسالم هشت ناحیه دارد و بهترین قسمت آن، جاییست درکنارپروردگار، جاییکه پیامبران 

 نشینند.و یارانشان و اولیااهلل و شهدا در آنجا می

، گروه اول، السابقون هستند که اینها به درگاه کندمیبطور کلی اسالم مردم را به سه دسته تقسیم 

دیگر نقاط اصحاب یمین هستندکه در  . دومین گروهگیرندمیو نزد پروردگار جای  روندمیالهی 

و در یکی از طبقات هفت  روندمیبهشت قرار دارند، اما سومین گروه اصحاب شِمالند که به دوزخ 

دینشان کم در اما ،ند که گناهان سبکی دارنددر طبقه اول کسانی هست. گیرندمیگانه آن جای 

در آن قرار  فلقاند. این قسمت از دوزخ، از بیابانی درست شده که چاه انگاری کردهکاری و سهل

 زند.دارد و از دهانه آن آتش بیرون می

و با آتش و مار و  شودمیگفته  "سعیر "در طبقه دوم دوزخ، افراط کاران قرار دارند. به اینها اصحاب

 عقرب عذاب میگردند.

اند. به اند و آخرت را فراموش کردهدر طبقه بعدی کسانی هستند که اسیر لذت های دنیوی شده

ها مرتب با آتش میسوزد و و در جایی هستند که پوست آن شودمیگفته  "هاویه "اینها اصحاب 

 دوباره میروید و باز میسوزد.
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گفته  الحطمهدر طبقه چهارم، مردم آزاران، تهمت زنان و حرام خواران قرار دارند، به اینها اصحاب 

 .کندمی. چرا که آتش آن، جسم انسان را پودر 312شودمی

ز فقرا و مساکین دستگیری طبقه پنجم جایگاه متکبران و گردنکشان و بی نمازان است و کسانیکه ا

 .313شودمیگفته  سقر، به این گروه اصحاب کنندمین

نام دارد، که در آن بدطینتان و کسانیکه از فرمان خدا روی گردانده و سرپیچی  "لظ ی "طبقه ششم

 قرار دارند. 314اندکردهو نیز کسانیکه مال فراوان در زندگی اندوخته و در راه خدا انفاق ن اندکرده

. 316شوندمیدر آن انداخته  315نام دارد، که مرتدان، کافران و منافقین جحیمترین طبقه جهنم، پایین

آید، ایستند و مغز آنها از شدت حرارت به جوش میهای گداخته میساکنان این طبقه روی سنگ

 .317آتش این جهنم از هیزمی است که از بدن گناهکاران و بت ها فراهم شده است.

 ؟گیرندمیب است بدانم که در اسالم دانشمندانی که مسلمان نشده اند، در کجا قرار جورج : برایم جال

، یک دسته آنهایی هستندکه از اسالم خبر دارند ولی آن را شوندمیگفتم : آنها به سه گروه تقسیم 

 .روندمیو اینها به جهنم  کنندمیقبول ن

. اینها در حد کنندمین تحقیق نمورد آگروه دوم کسانی هستندکه از اسالم خبر دارند ولی در 

 . شوندمیخودشان در قیامت بازخواست  کمکاری

و با  دهدمیگروه سوم کسانی هستند که اصال از اسالم بی اطالعند، اینها را خدا مورد رحمت قرار 

 .شوندمیاند، داوری توجه به پرهیزکاریشان در همان دینی که داشته

 گفت :جورج کمی تامل کرد و بعد 

 های مسیحیت، برزخ وجود نداشته است. ی که تا قرن ششم در آموزشدانستمی

 گفتم : نه ، شاید آنرا از اسالم وام گرفته باشند.

، اسالم مربوط به قرن هفتم دانممیبلی، امکان دارد، ولی تا آنجا که جورج لبخندی زد و گفت : 

 است.

گرفته بود، جوابی نداشتم، تصمیم گرفتم که بحث را به خنده ام گرفت، دقیقا مچم را سر بزنگاه 

 جای دیگری بکشانم.

                                                           
  312 - سوره همزه، آیه 4 و5

  313 - سوره مبارکه مدثر ، آیه 27-26

  314 - سوره لیل، آیه 14

  315 - کسانی  که در ظاهر ایمان دارند اما در باطن کافرند.

  316 - سوره نساء، آیه 145

  317 - سوره بقره- آیه24
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 گفتم : هرگز ندانسته ام که یهودیان در مورد بهشت و جهنم چه میگوید!؟

دین یهود هرگز تصویر شفافی از جهان پس از مرگ را ارائه نداده است و فقط از آن به عنوان جورج : 

رود و که پس از مرگ، روح انسان به سمت خدا می بر این دارنددگان یاد کرده. اعتقاد دنیای مر

و در آنجا می ماند تا زمانیکه  شودمیجسمش به صورت موجودی شبح مانند، به اعماق زمین وارد 

، از باغ عدن رانده اندکردهمسیح ظاهر شود، یهودیان اعتقاد دارند که آدم و حوا، بخاطر گناهی که 

ه، دجله و فرات است و برای همین باور دارند شدمیشده اند و معتقدند دو رودی که از باغ عدن رد 

 النهرین بوده باشد. که این باغ باید جایی در بین

 است.موعود اعتقاد دارند که باغ عدن همان بهشت  آنانمسیحیان هم آن را قبول دارند، ولی مسلم

 شینتو به چه چیز اعتقاد دارد؟ گفتم : مذهب 

جورج : پیروان مذهب شینتو اعتقاد دارند که بعد از مرگ، روح به دنیایی میرود که با یک رود از 

میرسد و وقتیکه  "کامی "دنیا روح به  آندنیای زندگان جدا شده، دنیایی که در زیر زمین است، در 

زنده، تاثیر گذار باشد و برای همین است که ژاپنی رسید، میتواند بر روی زندگی افراد  "318کامی "به

ر ادیان د، ، در حالیکهکنندمید و خودکشی را مذمت ننبین ها خود را به مردگان خود نزدیک می

   دیگر خودکشی نهی شده است.
 

 ***  ماموریت رقه***                                             

روز به من خبر دادند که باید برای ماموریت به رقه بروم، چاره ایی بجز اطاعت فرمان نداشتم،  یک

وسایلم را پیچیدم و با اتومبیلی که برایم حاضر کرده بودند به رقه رفتم، طبق معمول از اتومبیل 

ند را قبال ند و راننده و محافظ هم فقط اسلحه کمری داشتند. اسلحه های بلکردمیسواری استفاده 

ند که توسط هلیکوپتر ها، به عنوان گروه کردمیدر صندوق عقب گذاشته بودند، خیلی احتیاط 

مسلح شناخته نشوند و هدف قرار نگیرند. بعد از چند ساعت به رقه رسیدیم و در آنجا مستقیما به 

جراحی پاکستانی بیمارستان رفتیم، در بیمارستان من را به دکتر محمود معرفی کردند، دکتر محمود 

و داوطلب بود که بخاطر احساس وظیفه شرعی به آن منطقه آمده بود، در روزهای بعدی، با هم 

با چه مکافاتی از  جاصمیمی تر شدیم و برایم گفت که چگونه از پاکستان به ترکیه آمده و از آن

                                                           
و مقدس و نوعی احساس تمجید برای فضایل، اقتدار و اعتبار آنها و همچنین توصیفی برای  لقبی تجلیل گرایانه برای ارواح با عظمت  318

 رشد و نمو، حاصلخیزی ، تولید مثل و پدیده های طبیعی که شامل: باد، طوفان، خورشید، ارواح مقدس و...

 " از دید شیتنو ها اگر جسمی یا حیوانی بتواند حس شگفتی را در انسان ایجاد کند، این نشانهء آنست، که یک کامی در خود دارد." 
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موهای فرفری ، رنگ پوستش کمی تیره بود و رسیده استمرزهای غیر قانونی رد شده تا به رقه 

، قدش از من کوتاه تر بود، حدود سی و پنج سال داشت، زدمیداشت، عینک قطوری هم به چشم 

مشتاق و عالقمند یاد گرفتن بود و قرار بود که در روزهای بعدی به او و گروهش ترمیم رگ های 

و اول روی پارچه و بعد روی سیاهرگهایی که از پای اجساد  خونی را یاد بدهم و من نیز چنین کردم

به دست میاوردیم، به آنها آموزش دادم تا اینکه نوبت به کار روی فرد زنده رسید و چند مورد را با 

سه روز کار مداوم صبح تا شب بود و محمود و دو دکتر دیگر که با او  ،هم کار کردیم، دوره آموزش

  ه روز، کامال به روش کار مسلط شدند و ترمیم رگهای خونی را یاد گرفتند. ند در این سکردمیکار 

یم و این موجب کردمیصبحانه، نهار و شام را با هم در سلف سرویس بیمارستان صرف  ،در این مدت

صمیمیت بیشتر ما گردید، بعد از روز سوم که کمی از کارمان کم شد، با هم به سراغ کارهای فوق 

 .برنامه رفتیم

 ***  1 /گشت و گذار در رقه  ***                                  

 «  مدرسه نظامی بچه ها »                                                     

 

بعد از ویزیت بیماران، با اتومبیل دکتر محمود از بیمارستان خارج شدیم و به گشت زنی روز صبح یک

و یا سی دی هایی با آهنگ  رادیو خبری از کانال های پخش موسیقیدر شهر پرداختیم، در اتومبیل 

، کمی که از خیابان های شهر عبور کردیم، به شنیدیممیو اناشید را  قرآنفقط های انتخابی نبود؛ 

، قرار بود دکتر محمود های بلندی محصور شده بودکه در میان دیوارمدرسه ایی پسرانه رسیدیم 

چند مریض سرپایی را در این مدرسه ببیند، مریض هایی که قبال روی آنها عمل انجام داده بود. 

بچه هایی افتاد که گروه گروه در نقاط مختلف  از نگهبانی دم در عبور کردیم، چشمم به وقتیکه

مرا به یاد زمانی انداخت  حیاط، دور هم جمع شده بودند، روح پاکشان و شیطنت های بچگیشان،

یم، چه دوران خوبی زدمیبر سر و کله هم آنها بودم و در حیاط مدرسه با دوستانم و سال که همسن 

کوتاه تر بود و ناظم ما، بسیارما  ءهای مدرسهدیوارداشت، بود، ولی مدرسهء ما با اینجا تفاوت زیادی 

آنچنان نظم و دیسیپلینی حاکم بود  ،؛ اما در اینجاکردمی بسیاریتالش  ،برای جمع کردن بچه ها

 .کردمیمی رساند و منظم دوان دوان به صف که ناظم تنها با یک سوت، همه بچه ها را 
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، رفتیم رئیس مدرسهبه اتاق  و بعد وارد ساختمان شدیم کمی در حیاط قدم زدیم ومحمود  با دکتر

پس از سالم و احوالپرسی، شماره ای را با تلفن روی میزش گرفت و از ما بود و  "جندبابو"اسمش 

  .خواست که اندکی منتظر بمانیم

در به جندب اجازه ی ورود داد. از در شنیده شد. ابوصدای تق تق دست بچگانه ای  ،دقایقی بعد

، وارد شد با قدی متوسط و پوستی به رنگ کوچه ها بچه ای حدود یازده ساله پسرآرامی باز شد و 

در حالیکه پای  پسرک ،از او خواست تا نزدیک شودمحمود دکتر صورتش را آفتاب سوزانده بود. 

 رست، آهسته آهسته نزدمان آمد و سالم کرد و سپس روی صندلی، دکشیدمیراستش را روی زمین 

و پانسمان ساق پایش را به نمایش  نشست و پاچه ی شلوارش را باال داد محمودروی دکتر روب

زخم را به من نشان داد و و  پانسمان را باز کردبا قیچی مخصوص،  محمود،دکتر گذاشت؛ سپس 

 شدمی، تا حدی که قسمتی از گوشت پایش کنده شده نظامی، به هنگام تمرین جوان: این گفت

  ؟ستنظر شما چیا روی هم آوردم ولی هنوز فاصله دارد، بافت ر

انجام شده، ولی  آنتالش زیادی برای بهم رساندن لبه های ، معلوم بود کهنگاهی به زخم انداختم. 

 سانتیمتر را می پوشاند. 10 * 3سطحی به اندازه  319هنوز باز بود و بافت جوانه ایی

320با فلپبهتر است  د وجلوی ساق پا خونرسانی خوبی ندار ،: به نظر من گفتم
ترمیم شود.  

 کمبود تختما  شود وبستری الزم است که بیمار سه هفته فلپ  انجام عمل : برایدکتر محمود

 داریم. 

  زخم را با  پوست نیمه ضخامت بپوشانیم. پس بهتر است:  گفتم

را هر روز با رو به پسر بچه گفت : خوب هستی؟ زخمت محمود حرفم را تایید کرد و سپس  دکتر

 ی؟ شویمیسرم 

  .پسر بچه : بله

 ؟مواظب هستی که ضربه نخورد:  دکتر محمود

  بلهپسر بچه : 

                                                           
319 Granulation tissue 
320 Cross Leg Flap 
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 . ایمکردهبله دکتر جان، مواظب هست و ما هم کالسهای عملی اش را محدود جندب : واب

دیگر نیز وارد شدند و به صف ایستادند، همان تا دکتر محمود زخم پسرک را میبست، چند بیمار 

به سمت پنجره رفتم ار قرار بود مراسمی برگزار شود، ، انگاز حیاط به گوش رسید قرآنای لحظه صد

و به داخل حیاط نگریستم و صف های منظم دانش آموزان را نظاره کردم که همگی دست به سینه 

و نیم قد که باید در مدرسه ایی معمولی تحصیل  ، بچه های قدنددادمیگوش  قرآنو ساکت به صوت 

مراسم تمام شد و همه پراکنده شدند، عده  ،مدرسه نظامی بودند. چند دقیقه بعد در کنند، اکنون

ایی به داخل ساختمان آمدند و عده ایی در جای جای حیاط دور هم جمع شدند و پارچه های 

کردند،  آنانانواع اسلحه را گذاشته و شروع به باز و بستن  ،برزنتی را بر روی زمین انداخته و روی آن

که  آمدمی، به نظر نندگرفتمیساخت بمب و دفاع شخصی را یاد  ،در قسمت های دیگر، بچه ها

 پانزده سال داشته باشند.  بیش ازهیچکدام 

برای لحظه ایی احساس کردم که دیوارهای مدرسه از قبل بلند تر شده و حیاط را در تاریکی فرو 

م همه در تالشند تا به بچه ها، خشنونت یاد بدهند، غم در دلم نشست و دیدمیبرده است، از اینکه 

یگران تا به د ریزدمیکسی که نقشه » : گفتمی، فیلسوف بزرگ افتادم که به یاد سخنی از ازوپ

 « .بیندمیصدمه بزند، خودش صدمه 

ند و کردمیصدای قهقهه ابوجندب، توجه ام را به داخل اتاق جلب کرد، با دکتر محمود صحبت 

، به سراغ پسری که ساق پایش آسیب دیده بود رفتم و اسمش را پرسیدم، گفت : دیاکو خندیدندمی

 هستم آقا 

 : اهل کجایی؟ گفتم

 قربان  دانممیِمن کرد و چشمانش را بست، سپس زیر لب جواب داد : نبرای لحظه ایی مِن و 

، کشورش دولت اسالمی است، سپس چند  "اهل اسالم است"جندب که جواب او را شنید، گفت : ابو

  لحظه سکوت کرد و دوباره گفت : 

برای  خواهدمیاست و مسلمان  کیخودش ند. اما ه اردو مادرش در کفر مُ  یست، پدرن ایزدیااین جو

 را از دوزخ برهاند. آناناسالم بجنگد تا بتواند با شهادت خود، کفر پدر و مادرش را جبران کند و 
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. لحظه ایی کردمیجندب را تایید انگار با تمام وجودش حرفهای ابو نگاهی به چهره پسرک انداختم،

فصل شانه اش در رفته بود و بعد اجازه گرفت و از اتاق خارج شد. پسر بچه دیگری را آوردند که م

آن را جا بیاندازد، پسرک را روی زمین خواباندم و بازویش را کشیدم و با  توانستمیدکتر محمود ن

نوک کفشم، زیر بغل او را فشار دادم و مفصل شانه را به سر جای خود برگرداندم و بقیه کار را به 

را بیابم و با او صحبت کنم. در راهرو دکتر محمود سپردم و از اتاق خارج شدم تا پسرک ایزدی 

، خودم را به او رساندم و دستی رفتمیمدرسه او را یافتم که آهسته آهسته به سمت یکی از کالسها 

 بر شانه اش زدم و گفتم : اوضاع خوب است مرد جوان ؟ 

 گفت : بله قربان

 گفتم : ایزدی هستی؟ 

 د.گفت : نه، من مسلمانم، پدر و مادرم ایزدی بودن

را شستشو  مغزشهای ابوجندب را تحویلم دهد، انگار که همان صحبت خواهدمیاحساس کردم که 

بودند، دستی بر سرش کشیدم و اجازه دادم که برود، سپس به یکی از کالس های درس نزدیک  داده

که  شدمیو نیز یادآور  گفتمیند و معلم از فضیلت جهاد کردمیرا مرور  قرآنشدم، داشتند آیات 

سرها را برید و برای اثبات صحبت هایش، آیاتی  بایستمیبرای ایجاد رعب در دل دشمنان اسالم، 

بگیریم و  ،که بدست کافران کشته شده اندرا ی آنانکه باید انتقام مسلم گفتمیو  آوردمی قرآناز 

، در دل گفتم ای کاش این جمله  "321خداوند عزیز و صاحب انتقام است  "این آیه را میخواند که 

 «. زمانیکه به دنبال انتقام رفتی، دو قبر بکن»  ند که :دادمیکنفوسیوس را به بچه ها یاد 

، با جا انداخته بودیم را که مفصلش به دفتر مدرسه برگشتم، دیدم که دکتر محمود، بازوی جوانی

شانه، سرحال و قبراق ایستاده بود، در  کرده، جوان که به جای ناله از دردباند کشی به تنش وصل 

ابوجندب با لبخندی که وضو بگیرم؟  توانممیسید : چگونه کمال خوشحالی رو به ابوجندب کرد و پر

تیمم  ،با خاک ،، گفت : به جای وضودادمیرضایتش را از تعهد دانش آموزش به خواندن نماز نشان 

 کن.

 قرآنخارج شدیم، قبل از خروج، چشمم به آیه ای از  کمی بعد، از دفتر ابوجندب و سپس از مدرسه

به اندازهء  کردمیکس به شما ستهر» دیوار مدرسه نوشته شده بود: افتاد که با خطی درشت بر 
                                                           

  321  » سوره ابراهیم آیهء  45
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له معروف گاندی جلو چشمم نقش ، همان لحظه جم«322ستمی که به شما کرده بر او ستم کنید

 «.انجامد می چشم در برابر چشم به کوری کل دنیا » : بست

 

  ***  2 /در رقه و گذار گشت  ***                                 

 « بازار شهر رقه »                                                      

روی آنها دکتر محمود لیست بچه هایی را که قرار بود رسه خارج شدیم، مداینکه از کمی بعد از 

قبل اما آنروز بعد از ویزیت بچه ها، به سد رقه برویم، قرار بود دوباره چک کرد.  ،بگیرد راانجام  عمل

از رفتن، برای خرید میوه و تنقالت، به مرکز شهر رفتیم و بعد از پارک کردن اتومبیل در گوشه ایی، 

یی یم، چشمم به ویترین هاگذشتمیبه سوی محل میوه فروشان به راه افتادیم؛ از میان مغازه ها که 

افتاد که پر از لباس مردانه بود، لباس های زنانه را در پستوی مغازه گذاشته بودند و فقط به زنها 

های تایید شده دولت اسالمی را به عاریه که فیلمند. در راه، ویدیو کلوپی را دیدم دادمیاجازه ورود 

. کردمینیه را پخش و در تلویزیون بزرگی که به دیوار وصل کرده بود، فیلم فتح قسطنط دادمی

 . 323در و دیوار آویزان نبود ها، تصویری از بازیگران سینما به برعکس همهء ویدیو کلوپ

که کاسبها حق ندارند  گفتمیدکتر محمود بسیار از وضع کاسبی در دولت اسالمی راضی بود و 

نسیه جنس را و اگر خریدار پول نداشته باشد، باید نرخ خرید بر قیمتشان بیافزایند بیش از ده درصد 

بفروشند و سودی نیز بابت تاخیر در پرداخت از خریدار دریافت ننمایند و دریافت هرگونه سود، به او 

 ربا تلقی شده و مجازات شدیدی دارد. 

عده ای از مردم در جلوی یک  ،شدمی، شلوغی بیشتر یمشدمیهمانطور که به میدان شهر نزدیک 

پلیس زنی با چادری مشکی بر سر و کالشینکفی در  نت، صفی طوالنی تشکیل داده بودند وکافی 

                                                           
  322  سوره بقره، جزء دوم، آیه 194: " فَمَن اِعتَدی علیکُم فااعتَدو ا علیه ِبمِثلِ مَا اعتَدی عَلیکَم "

  323 در اسالم به منظور جلوگیری از بت پرستی. گرفتن تصویر از هر موجود زنده ایی به جز درختان و گیاهان حرام است.
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، چندین پلیس زن و مرد دیگر، در جای جای بازار ایستاده بودند کردمیدست، صف زنان را مرتب 

 ند.دادمیو به کسانیکه لباس و یا حجاب مناسبی نداشتند، تذکر 

یم، صدای اذان از مناره مسجد بلند شد و جنب و جوشی در بازار انداخت و گشتمیچنان که هم

و به  لین صف جماعتی که دیدند، رساندندهمه کاسبان بدون بستن درب مغازه شان ، خود را به او

، شاید ندگرفتمینوضو  ،نماز ایستادند، ما هم چنین کردیم . برایم جالب بود که هیچکدام از مردم

 از قبل وضو داشتند و یا شاید هم نداشتند و بدون وضو، از ترس مامورین، به نماز می ایستادند. 

هنوز از اتمام نماز جماعت چیزی نگذشته بود که چندین وانت پر از نیروهای داعش وارد میدان شهر 

کنند، مردم با شور و شد. بالفاصله حدس زدم که چه خبر است، احتماال قرار بود کسی را مجازات 

اشتیاق در جای جای میدان به نظاره ایستاده بودند. لحظه ای بعد، چند مجرم را از یک اتومبیل ون 

لباس نارنجی رنگ به تن داشتند، معلوم بود که قرار است اعدام  ،بیرون آوردند، سه تن از مجرمین

به جرم ُشرب خمر شالق زدند و  شوند، اما بقیه مجرمین لباس معمولی پوشیده بودند، دو نفر را

دست دیگری را به جرم دزدی از مچ قطع کردند، در تمام این موارد، مجرم بعد از اجرای حکم، به 

و روی او را میبوسید و بدینوسیله رضایت خود را از حکم الهی اعالم  رفتمی مامور اجراسراغ 

 .نمودمی

حدود بیست ساله، اما دو نفر دیگر، سنشان باالتر جوانی بود  آناننوبت به اعدامیان رسید، یکی از 

بود. صدای گریه و زاری جمعی از خانواده های مجرمین، چون سمباده ایی که بر سطحی زبر کشیده 

شود، گوشم را میخراشید و قلبم را میآزرد، بوی مرگ به مشام میرسید، چهره های مجرمین در هم 

اشکی نداشتند که  شاید ند؛ و یاریختمیاشکی ن قبض، اما هیچکدامبود و عضالت صورتشان من

 بریزند.

اگرچه  که فرار از جنگ بود، قرائت نمودند،را خوانده شد، جوانک را جلو آوردند و جرمش ی قرآن

 :گفتمی، قصه ایی که کردمیحکمش اعدام بود، اما چهره ایی آرام داشت، آرامشی که قصه ایی نقل 

 خواهممیی شما ناپاکان نمی جنگم، ابرو  کنممیمیمیرم، اما دستم را به خون بیگناهان آلوده ن» 

دستان مجرم قصه گو را از پشت بسته بودند و به «. را بگیرم آنانمت نمایم و نه جان به دیگران خد

او را بر  ،بعد. لحظه ایی گفتمیند، در وقار کامل گام برمیداشت و هیچ نبردمیسمت محل اعدام 

روی زانو، کنار کندهء درختی نشاندند وگردنش را بر آن نهادند، شمشیر جالد فرود آمد، اما به جای 
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قطع گردن، بر پشت شانه محکوم نشست و شکافی بزرگ درست کرد، جالد خجل از خطای خویش، 

ن در سر میپروراند، که سودای رفترا و اینبار گردن جوانی و پایین آورد بسرعت شمشیر را باال برد 

 از بدن جدا کرد، سر جدا شده روی زمین افتاد و غلطید و پلکی زد و به جمع حاضر نگریست.

، 325، آن خدای مرگ، دستم را گرفته و به سوی تارتاروس324احساس کردم که هادسبرای لحظه ای 

که بگریزم، سگ سه سرش،  کنممیآن تاریکی محض در اعماق زمین، میکشاند؛ و هر چه تالش 

 مانعم میگردد. 326سربروس

م هیچ عکس العملی از خود نشان دهم، انگار که فلج توانستمیچند لحظه بی حرکت ایستاده بودم، ن

شده بودم، ساکت و بهت زده به سر قطع شده نگریستم و به چشمانی که بی رمق به مردم خیره 

با که به یکباره دست دکترمحمود را بر شانه خود احساس کردم،  شدمیحالم بد داشت شده بود، 

 ؟!: دیدی چه اتفاقی افتاد هیجان پرسید

 ساکت ماندم 

 : دیدی که چطور پلک ها باز و بسته شدند؟  دوباره پرسید

 گفتم : بله، دیدم 

 دیدن هستند؟ی که بعد از قطع سر، چشمها تا بیست ثانیه هنور قادر به دانستمی: لبخندی زد و گفت

 دانستممی: نه، نگفتم

 م سر قطع شده پلک بزند.دیدمید که : این اولین بار بودوباره لبخند زد و گفت

 جوابی ندادم، وقتیکه بی تفاوتی من را دید، دستم را گرفت و به سوی خروجی میدان به راه افتاد.

ت کمری و دیگری با شاتگان کشتند، تا زمانیکه از میدان خارج شدیم، دو مجرم بعدی را یکی با کل

صورتی که گلوله شاتگان خورده بود، همچون بادکنکی بزرگ، متورم شد و چشمانش از حدقه بیرون 

آن صحنه را  مخواستمینزد، ولی هنوز بر زانوی خود نشسته بود و نمی افتاد، سرم را برگرداندم، 

ای کسیکه به این » که روی آن نوشته بود ببینم، لحظهء خروج از میدان، چشمم به تابلویی افتاد 

                                                           
324 Hades 
325 Tartarus 
326 Cerberus 
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واقعا این جمله نوشته شده بود  دانممین، «327، تمام امیدهایت را بر زمین بگذارشویمیمکان وارد 

 و یا من چنین احساس کردم. 

 خواستمیدیگر دل و دماغ تفریح نداشتم، اما به اصرار محمود با او رفتم، شاید او هم مثل من بود و 

آن را  توانستمیذهنش را از این دنیای پر آشوب، دور سازد، ولی متاسفانه عادت بدی داشت که ن

کنار بگذارد؛ در بین راه دوباره شروع به تفسیر نحوه های کشتن کرد و گفت : هرجور که حسابش 

، میردمیه از دار زدن بهتر است، چه شمشیر باشد چه گلوله، فرد در کسری از ثانی ،این روش ،را بکنی

ولی فردی که باالی دار است، ممکن است نیم ساعت زجر بکشد و در این مدت ممکن است در خود 

 ادرار یا مدفوع کند و یا دچار انزال گردد.

 م.دادمیساکت بودم و به حرفهایش گوش 

 ملکه انگلستان را شنیده ای؟«   آنه بولین» : راستی داستان گردن زدن گفت

 گفتم : نه، مگر گردن ملکه را هم زده اند؟  

شوهر آنه بولین شک کرد که هرش، در واقع وقتیکه هنری هشتم، محمود : بله، به دستور شو

، حکم به قطع گردنش داد و برای آنکه زجر نکشد، جالد مخصوصی را کندمیهمسرش به او خیانت 

 به انگلستان دعوت کرد.فرانسه  328مرعسنت از شهر 

 : چه جالب، یعنی در انگلستان جالدی وجود نداشته که این کار را بکند؟گفتم 

محمود : بله، بوده، اما این جالد بسیار حرفه ایی بوده و مشهور بوده که بدون خطا، شمشیرش را 

نه اینکه مثل جالد ما، س دکتر محمود پوزلبخندی زد و گفت: . سپدهدمیبسرعت از گردن عبور 

 بعد گردن را. اول شانه را بزند و

: گویا ملکه قبل از انجام حکم، سکه ایی به جالدش لحظه ای ساکت شد و بعد ادامه دادمحمود 

و جالد ترفندی می اندیشید که چگونه حواس ملکه را از خودش منحرف سازد تا بتواند  دهدمی

 بدون اضطراب گردن او را قطع کند.

                                                           
  327  جمله ایی که طبق کتاب دوزخ دانته،  سردر ورودی جهنم نوشته شده

328 Saint-omer                                                                                                                                                
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 ؟ کندمی: و چطور این کار را گفتم

و برای  دهدمییک طرف ملکه می ایستد و دستیارش را در طرف دیگر ملکه قرار : خودش گفت

و  کندمیاینکه پشت گردن ملکه به سمت خودش قرار بگیرد، در یک لحظه دستیارش را صدا 

، ملکه رویش را به سمت دستیار جالد برمیگرداند و جالد شمشیری را به من بدهآن شمشیر  گویدمی

 .کندمین ملکه را قطع بوده، بیرون کشیده و گردرا که پنهان کرده 

 ! چه جالب: گفتم

 پوینت رو میشناسی؟پیرتو گفت: 

 ؟329گفتم: همانی نیست که آهنگ کریسمس را سروده

در آخرین مسئول اعدام  پوینت هست کهمن آلبرت پیر ، منظورپونتهدکتر محمود: نه، اون پیر

او از روش پرتاب بلند  330 که انجام داده، نوشته.راجع به اعدامهایی  انگلستان بود؛ خاطراتش را

ه، کردمیه و از ارتفاع یکی، دو متری پرتش انداختمیه که طناب را دور گردن محکوم کردمیاستفاده 

 ،آیدمیوارد و بخاطر شوکی که به بصل النخاع  در این روش مهره گردن در یک لحظه میشکند

وزن محکوم، ، البته طول طناب باید براساس شودمیزجرکش ن و میردمیاعدامی در چند لحظه 

، همان کسیکه برزان حسن التکریتیمانند و اگر اینکار بدرستی انجام نشود،  گردددقیقا محاسبه 

با  باال کشیدن از بدن جدا گردد. اما در روشمحکوم همزمان با صدام اعدام شد، ممکن است سر 

 ،فشار آنو بخاطر  شودمیهرلحظه دور گردن تنگ تر طناب  یا کشیدن چهار پایه از زیرپا، جرثقیل

 و این درحالیست که کنندمیدچار اشکال را و بازگشت خون از سر  شوندمیاول سیاهرگها بسته 

برای سر پر از خون میگردد و  است که برای همینو  بردمیداخل سر خون را هنوز به  ،سرخرگ

، رسدنمیودیگر اکسیژن به ریه ها  شودمیسیاهرگ، نای بسته بعد از ، شودمیلحظه ای صورت قرمز 

سرخرگ ، البته خونی که اکسیژنش کم است، کم کم کندمیولی هنوز سرخرگ خون را به سر پمپ 

و البته خونی هم از سر به بدن برنمیگردد و برای همین  شودمیو خونی وارد سر ن شودمیهم بسته 

، کندمیباقیماندهء داخل خون  و شروع به استفاده از اکسیژن شودمیاست که سر پرخون و پف آلود 

                                                           
 را نوشته است. Jingle Bellsآهنگ معروف  1857که در سال ( James Lord Pierpontجیمز لورد پیر پونت )  329

سال عمر  87 را داشتند، او نیز همین شغلدر و عمویش او پ قبل ازکه  ،آخرین مسوول اعدام انگلستان (Albert Pierrepointپیر پوینت) 330

 . او خاطراتش را از این اعدامها، در کتابی گرد آورده است.دار زد انفر ر 600 و در مدت کارشکرد 
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هجده اکسیژن را، به حداقل میرساند و خون کبود میگردد و این روند حداقل که میزان اشباع  آنقدر

 بیندمیهمه چیز را  لیو ،مرور پایین میایدن مدت هوشیاری فرد به و در ای ،کشیدمیدقیقه طول 

، با شمشیراعدام ت برابر حداقل شص ،، فرد محکومدر اعدام با این روش، بنابراین کندمیو احساس 

  .کشیدمیزجر 

 !؟شودمی انزالچرا فرد دچار گفتم: 

دچار انقباض ماهیچه ها میگردد و ادرار، مدفوع بخاطر کاهش اکسیژن در بافتهایش، محمود: محکوم 

، البته نه در همه موارد، اما باید بگویم که بخاطر همین انزال است شودمیو مایع منی از او خارج 

که در زمان ارسطو اعتقاد داشته اند که این نوع مرگ، همراه با اوج لذت جنسی است و برای همین 

 عدام ساخته اند.شعرا، اشعاری برای این لحظه از  ا

 !مدانستمینگفتم: جالب است، 

 : گیوتین را میشناسی؟ محمود

 ه.شدمی: بله، وسیله ای است که در انقالب فرانسه از آن استفاده گفتم

یعنی تا  پنجاه سال پیش همهمین : اوال استفاده از آن محدود به انقالب فرانسه نبوده و تا محمود

ه، دیگر اینکه گیوتین نام پزشکی است که آن دستگاه شدمیدر تمام اروپا از آن استفاده  1970دهه 

رویت لویی شانزدهم پادشاه وقت  بهآنرا پنج سال قبل از انقالب فرانسه،  درست ورا اختراع کرد 

ین رساند و پادشاه غافل از اینکه نُه سال بعد،گردن خودش و همسرش، ماری انتوانت، با همان گیوت

البته حرف شما در مورد  کرد.و از او تجلیل  دادقطع خواهد شد، دکتر گیوتین را مورد تقدیر قرار 

 انقالب فرانسه درست است و در آن زمان در طی چهار ماه، گردن بیست هزار نفر را با گیوتین زدند.

ف کرده که و حتی برایم گفت که یکی از جالدان داعش، برایش تعریحرفهای محمود ادامه داشت 

طبق قانون اسالم قبل از بریدن سر باید  چون ند،بردمیوقتی داشته اند چند نفر را برای بریدن سر 

از نوشیدن امتناع  آنانولی یک نفر از تا بنوشند،  دهندمی آنانبه قربانی آب داد، بطری آبی را به 

خندهء تلخی کرد و دکتر محمود بعد از این حرف،  ،"من تو دهنی نمیخورم " ، گویدمیو  کندمی

 ساکت شد.
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 ***  سد رقه   ***                                              

سدی با تاجی حدودا سه کیلومتر که در پشت خود دریاچه زیبایی را  کم کم به سد رقه رسیدیم،

یم، با هم کردمیپنهان کرده بود. همچنانکه برروی تاج سد قدم برمیداشتیم و هوای تازه استشمام 

م و کردمییم، اما اینبار اجازه ندادم که از بریدن سر صحبت کند، برایش جوک تعریف زدمیحرف 

رفتیم، قلعه ای که در شبه جزیره ایی در همان دریاچه « جعبر»با هم به قلعه او میخندید، کمی بعد 

، قبر جد پادشاهان عثمانی، در آن قرار داشته و موقع احداث گفتمیقرار داشت و آنچنان که محمود 

بزرگی بود و جمعیت زیادی در  . قلعه جعبر دژکندمیسد، دولت ترکیه مقبره را از آن مکان خارج 

 ل به آموزش نظامی بودند.مشغوآن 

 

 ***  گروگان های افغانرقه/   ***                                     

یک روز دکتر محمود چند فایل صوتی به من داد و خواست که ترجمه آنها را برایش بنویسم، شب 

وقتیکه کارهایم تمام شد، به فایل ها گوش دادم و متوجه شدم دو نفرکه زبان فارسی را با لهجه 

 یندنمامی، بازجویی کنندمینفر که فارسی را با لهجه افغانی صحبت  سه، از کنندمیی صحبت کُرد

، گاهی صدای ناله آنچنان باال شودمیاستفاده  آنانبرای به حرف آوردن  ،و معلوم بود که از شالق

که قلبم را میخراشید، بازجویان بدنبال اطالعات خاصی بودند، بخصوص اطالعاتی راجع به  رفتمی

تعداد نفرات گردان و نوع سالح ها و گردان های پشتیبان. مجبور بودم که کلمه به کلمه ترجمه 

من و یا آن دو بازجو را راستی آزمایی کنند، ترجمه ها  خواهندمی بدین طریقکنم، حدس زدم که 

اینکه صداها نامشخص است،  درست انجام دادم، اما تالش کردم بعضی اطالعات حساس را به بهانه را

صبح روز بعد، ترجمه  وم کنم.قرا مر "کلمه نامشخص" ننویسم و بجای آن نقطه چین بگذارم و یا 

 .کنندمیبازجویی  افغانی سهاز که  آمدمیرا به دکتر محمود رساندم وگفتم:  به نظرم 

گفت : بله، مزدوران افغانی هستند که بخاطر ششصد دالر در ماه، داوطلبانه خود را به کشتن 

 در ایران حکم اعدام داشته اند و که بوده اند حرفه ای ، البته بعضی از آنها هم، قاچاقچیدهندمی

 به اینجا آمده اند.برای اینکه از محکومیتشان بکاهند، 
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ند، چرا که مرتب از شهادت و جنگ بخاطر آمدمین های معتقدی نفر بنظر جواسه : اما این گفتم

 ند.کردمیاسالم صحبت 

 گفت : بله، اینها فریب خورده اند

به آن جوان های افغان کمک کنم، تا الاقل زنده بمانند و به موقع مورد مبادله قرار  خواستمیدلم 

ابو "من را به فردی به نام  ،گیرند، همان روز با ابوبشیر تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و او

 معرفی کرد و گفت که او مقام باالیی دارد و خلیفه را میشناسد. "مهاجرفیصل ال

با شناختی که ابوبشیر به او داده بود، به گرمی از من  .گی، به دفتر ابوفیصل رفتمبعد از هماهن

 اصرارتان برای چیست؟ ا گفتم، اول کمی تعجب کرد و بعد پرسید:استقبال کرد، جریان ر

تحت ظلم و ستم قرار دارند و اغلب کمکی کرده باشم، چرا که افغان ها در ایران  مخواستمیگفتم : 

  که برای جنگ بیایند. ندشومیمجبور 

  همین افغانها صدها نفر از نیروهای ما را کشته اند. گفت : دکتر جان مگر شما نمیدانید که

  .شودمی، از هر دو طرف کشته گفتم : به هرحال جنگ است

 ر خدمت نیروهای بشار اسد، مردم گفت : هرکس به ظالم خدمت کند، خودش ظالم است، اینها د

 برای اینکه ذهنتان روشن شود، اجازه دهید چیزی را به شما نشان دهم.. کنندمیرا قتل عام 

 گفتم : من در خدمتم

همانطور که پشت میزش نشسته بود، لپ تاپش را باز کرد و چند کلیپ را به من نشان داد، در یک 

با سر نیزه  گیر آورده بودند و ،صحنه، نیروهای دولتی، پیرمردی را در گوشهء ساختمانی تخریب شده

نیروهای  ،دیگر کردند و او را کشتند، در صحنه ایند و نهایتا سر نیزه را در مغزش فرو زدمیبه بدنش 

تحقیر ند و کندمیدولتی عده ایی غیر نظامی را اسیر گرفته بودند و ریش هایشان را با دست 

 آنها را به رگبار بستند و کشتند. ند و در نهایتکردمی

 پ ها از کجا به دستتان رسیده؟گفتم : این کلی

غنائم است و آنها را از سربازان دولتی که کشته شده اند، بدست آورده ایم،  وگفت : اینها همه جز

و به روی آنها  کشیدمیکه اسیران را مزدور بشار اسد، درحالی مثال این کلیپ را ببینید، این جوان
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، اما در کلیپ های بعدی میبینید که گیردمی، در حال خندیدن است و از خودش فیلم کندمیادرار 

 .گیرندمیفیلم  خودشدوربینش به دست مجاهدان افتاده و نیروهای ما از جنازه 

 .گفتمینگاهی به کلیپ انداختم، دقیقا همانطور بودکه ابوفیصل 

که از هلیکوپتر بر روی مردم عادی  مرا دید و شیمیایی کلیپ های بعدی، بمب های بشکه ایدر

، اجساد مردان، زنان و بچه های زیادی را دیدم که با بمب دیگر یو در صحنه های ،شدمیپرتاب 

و نیز بچه هایی که با بمب کلرین مسموم شده و آخرین نفس های بودند شیمیایی به قتل رسیده 

گلویم خشک شده بود، ابوفیصل لیوان  . سعی کردم آب دهانم را قورت دهم، اماندکشیدمیخود را 

 کشیدم. م ریخت و به دستم داد، الجرعه سرآبی برای

ابوفیصل : دکتر جان حاال بخاطر اینکه ابوبشیر سفارش شما را کرده، من تالشم را خواهم کرد، بهتر 

   .است شما درخواستتان را در نامه ایی برای دفتر خلیفه بنویسید

 ،کاغذ را برداشتم و شروع به نوشتن کردم:گذاشت سپس قلم و کاغذی جلوی من

نامه را با  بسم اهلل الرحمن الرحیم آغاز کردم و کلمه الرحمن را پررنگتر نوشتم که محبت خداوند 

اَشهَدُ اَن ال اِله اال اهلل و اَشهَدُ اَن مُحَمَُد عَبدُُه  ،است برای همهء مردم و نه فقط مومنین، در ذیل آن

خلفای از خدا را بخاطر عزت مسلمین شاکر شدم و سپس  ،و بعد از آننمودم را مرقوم  ،و رَسُولُهُ 

مطرح اسیر افغانی را سه م مبنی بر زنده نگاه داشتن ه اخواستبه نیکی یاد کردم و در ادامه، راشدین 

ابومصعب شهید شخصا در درمان  2002و اوایل  2001آور شدم که در اواخر سال و در انتها یاد نمودم

به من لطف داشته اند و  آن شهیدو نیز گفتم که  امکردهالزرقاوی در بیمارستان مشهد همکاری 

و « ال یضرهم من خذلهم ، فسیکفیکهم اهلل » کریم را برایم میخوانده اند که  قرآنمرتب این آیهء 

 نامه را به اتمام رساندم. ،در آخر با حمد و ثنای پروردگار

و نیز  شودمیرد و بدل  سران داعشرمزییست که بین  ،که این جمله ابومصعب الزرقاوی مدانستمی

 قائلند. م زیادیاحترا ،ابومصعب که همه برای مدانستمی

دفترش را ترک کردم، امیدوار به اینکه آن اسیران  ،نامه را در اختیار ابوفیصل گذاشتم و با بدرقه او

 زنده بمانند.
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چرا که بهترین ، برای بازجویی به رقه فرستاده بودند و ی دیگر به اسارت گرفتهرا در منطقه ای آنان

 ی حضور داشتند.پایتخت دولت اسالمدر بازجویان که اغلب از افسران سابق ارتش بعث عراق بوده اند،

 اندکردهرا مبادله  آنانافغان اطالعی بدست نیاوردم و هرگز نفهمیدم که آیا  سههرگز از سرنوشت آن 

 و یا خیر.

 

 ***  مسجد اویس قرنی   ***                                  

محوطه در  ،برویم ر که منتظر دکتر محمود بودم تا با هم به گشت زنییکی از روزها، همانطو

بود و در قسمتی از آن برجکی قرار  زدن کردم، بیمارستان نسبتا بزرگ بیمارستان شروع به قدم

قسمتی از محوطه برای  و نیز بودداشت که مانند برج دیده بانی فرودگاه، باالتر از بقیه ساختمان 

 پارکینگ کارکنان و تردد آمبوالنس ها در نظر گرفته شده بود.

توجهم به یم رفتمیآنروز قرارمان خروج از شهر و تفریح در کنار رودخانه بود، در مسیری که 

، گفت: کردمیجلب شد، دکترمحمود که مسیر نگاهم را دنبال  در کنار جاده ساختمان مخروبه ایی

 .تخریب شده اخیراآنجا مسجد اویس قرنی بوده که 

 گفتم : در عکس هایی که قبال از این مسجد دیده بودم، بنظرم مسجد زیبایی بود

 ده شد محمود : بله زیبا بود، ولی حکم به تخریب آن دا

 گفتم : چرا؟

  کنندمیخانه و قبله گاه ری که میرسند، آن را تبدیل به بت : بخاطر اینکه شیعیان به هر قبمحمود

 گفتم : بنظر من برداشت شیعیان از زیارتگاه اینطور که شما میفرمایید نیست

، در این مکان دفن شده قرنیالوه هیچکس ثابت نکرده که اویس بدعت است، بعاین کارشان : محمود

تا کنون چندین بار  .باشد مدفوناینجا  در شاید یکی از دشمنان پیامبر و یا اصال سگ ُمرده ایی

 . شود گاو و یا حیوانی دیگر یافتکه در قبر مورد پرستش شیعیان، فقط استخوان اتفاق افتاده 
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هر کجا نام خدا  کنندمیه تصور : بله، امکانش هست، اما شیعیان به این نیت مقبره میسازند کگفتم

به هر کجا که نظر کنید، روی » میفرماید :  قرآندر آن یاد شود، میتواند زیارتگاه باشد، همانطور که 

 «  بینید ی خدا را م

در طبیعت به هر کجا نظر کنید و روی خدا را ببینید، ولی شیعیان از  توانیدمی: بله، شما محمود

، بدینصورت که اول ضریحی بر روی یک قبر میگذارند و بعد از چندی کنندمیاین آیه سوء استفاده 

که معجزه ایی از آن سر زده و مردم ساده دل را به جای عبادت خداوند و یاری طلبیدن  گویندمی

 که از استخوان مُرده ای، حاجت بطلبند.کنندمیاز او، به سوی آن ضریح میکشانند و مجبور 

 .این مسجدی است که ساخته شده و خراب کردن آن شاید درست نبوده باشد ،هرحال: بگفتم

 ؟: مگر رسول اهلل نبود که دستور تخریب مسجد ضرار را داد، مگر آن مسجد ساخته نشده بودمحمود

 : بلهگفتم

حکومت این شهر در دست کفار شیعه بود، ولی امروز در دست ماست و طبق  ،: در دوره اییمحمود

 .دهیم هرکاری درست باشد انجام می ،سنت رسول

 : گفتمیاین جمله را که به زبان آورد، به یاد شعر قائم مقام فراهانی افتادم که 

 گه خوار دارد روزگار است آنکه گه عزت دهد

   دارد اریبس هاچهیباز نیاز ا گریچرخ باز

که یک  گویندمیشیعیان بدعت گذارند و پانزده خدا را میپرستند، اگرچه دکتر محمود ادامه داد : 

ز خلقت، بقیهء توانایی خدا داریم و چهارده معصوم، ولی عمال معتقدند که آن چهارده معصوم به غیر ا

، بطور کنندمیرا دارند و این از دید ما شرک است، بعالوه شیعیان در همه چیز زیاده روی  های خدا

، کنیمبیشتر  یک وجبیا ارتفاع آن را از ه نداریم که تزئینی بر قبر نهاده و ر اسالم هرگز اجازد :مثال

خرج فقرا شود، تبدیل به سنگ  بایستمیریح میگذارند و پولهایی را که اما شیعیان بر روی قبرها ض

 .کنندمیقبرها را تزئین  ،های گران بها کرده و با آن

 : البته نه برای تمام قبور، بلکه برای امامان و صحابه پیامبر گفتم
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مزه حمگر ، شودمیو از رسول اهلل مسلمان تر  کندمیینجاست که شیعه زیاده روی : دقیقا هممحمود

 از اویس قرنی نبوده؟  عزیزترنزد خداوند سید الشهدا 

 گفتم: بله 

، بخواهندمزه بروند و از او کمک حدر حیات پیامبر، مردم خواستند بر سر مزار زمانیکه  محمود:

هرگز نباید از مردگان تقاضای کاری کرد و اگر قرار است » ، میفرمایدو  گیردمی را آنانپیامبر جلو 

 « از او بخواهیم که با ما دعا کند دعا کنیم، بیایید با هم نزد عمویم عباس که زنده است برویم و

 است که شهدا زنده اند و قدرت شفاعت دارند  قرآن: اما این آیهء گفتم

این کار  و وز قیامت است و نه برای این دنیااز آن یاد شده، برای ر قرآن: آن شفاعت که در محمود

از  ، زمانیکهکفار قریش استکار ، دقیقا مانند خواهندمیشیعیان که مقبره میسازند و از مُرده کمک 

شفاعت  آنانیم، بلکه از را نمی پرست آنانگفتند ما  ید؟چرا بت ها را میپرست ،پرسیده شد آنان

، قدرتی ماورایی دارند معتقدند، امامان مُرده آنانم که بعالوه در مورد شیعیان باید بگوی ،خواهیممی

 و حتی از آینده بشر باخبرند.

 ممکن است؟: یعنی قبول نداری که اگر اذن خدا باشد هر کاری گفتم

مثال نمی توانی  ،بگویی هر کاری به اذن خدا قابل انجام است شودمی: بله قبول دارم، ولی نمحمود

 بگویی که یک نوزاد به اذن خدا میتواند کوهی را بر سر انگشت خود نگاه دارد.

با او مجادله کنم. همانطور  مخواستمیندکتر محمود برای هر صحبت من، جوابی قانع کننده داشت، 

یم، با اتومبیل از فرعی کنار جاده خارج شد و به سمت رودخانه رفت، کنار رودخانه هوا رفتمیکه 

خنک و خوب بود، ساعتی نشستیم و صحبت کردیم و سپس به سمت مرکز شهر برگشتیم، موقع 

که روی پرچین قرار  ییدیم، برای اینکه سرهای بریده ارس  331وقتیکه به میدان بهشت ،برگشتن

 گرفته بود را نبینم، صورتم را برگرداندم.     

با عبور از خیابانی  شده بود، سریع مسیر را عوض کرد. چند لحظه بعد، اممحمود که متوجه ناراحتی

فرعی به مغازهء فروش لوازم ورزشی رفتیم و یک جفت گرمکن خریدیم، محمود با سکه های دولت 
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با باید دستور آمده بود که همهء پولهای دیگر را . کردمیکه بتازگی نشر یافته بود، خرید اسالمی 

 ض کنند. یعوتآن سکه های دولت اسالمی 

 

 ***  استادیوم رقه ***                                           

زیادی آمده بودند،  ناناو نوجو نانارفتیم، جوبا اتومبیل به استادیوم شهر بعد از خرید لباس ورزشی 

ند و حتی کیف ها و وسایلشان را کردمیبرایم جالب بود که هیچکدام، دوچرخه های خود را قفل ن

 ند.شدمیند و داخل کردمیبدون نظارت روی دوچرخه های خود رها 

بر روی دیوارهای دور تا داخل استادیوم هیچ زن یا دختری نبود، همه مذکر بودند و مشغول ورزش. 

 نوشته شده بود. قرآنآیات دور زمین فوتبال، 

یم، دکتر محمود چند سکه را بیرون آورد و برایم توضیح داد که زدمیهمانطور که در استادیوم قدم 

سکهء یک است و  معادل صد و بیست دالر و ارزشش چهار و نیم گرم طال داردسکهء یک دیناری 

 نقش بسته تصاویر جالبی پشت سکه ها است، دالریک و ارزش آن حدود  داردگرم نقره  سهدرهمی 

 بطور مثال،های دولت اسالمی بود، و یا یکی از شعار قرآنه هر کدام نشان دهندهء آیاتی از بود ک

و یا نمادهایی چون نیزه و سپر،   332کردمیهفت خوشه گندم که به آیه ایی از سوره بقره اشاره 

 درخت نخل، کرهء زمین و مسجد االقصی.

ر داشت و کم ارزش پرارزش ترین سکهء دولت اسالمی، پنج دیناری بود که ارزشی معادل ششصد دال

 ده فلوسی بود با ارزشی معادل شش سنت. ترین سکه

 پرتبا پایش آن را به هوا  با سرعت به پای دکتر محمود خورد و اویم، توپی رفتمیهمانطور که جلو 

مهارتش را به من نشان بدهد، کمی بعد جوانی حدود بیست  خواستمیکرد و چندین بار زیر آن زد، 

و یکدیگر را در دمحض اینکه محمود را دید سالم کرد و هره و سه، چهار ساله به سمتمان آمد، ب

بود  "333عبدالباسط الساروت"آغوش کشیدند، سپس دکتر محمود ما را به هم معرفی کرد، اسمش 
                                                           

 332 هفت خوشهء گندم اشاره ایی به آیهء 261 سوره بقره که در آن گفته شده : مثال آنان که مالشان را در راه خدا انفاق میکنند به مانند دانهای است که 

کند.گان را چندین برابر میو خداوند به این صورت اموال انفاق کننده و در هر خوشه صد دانه باشد دیاز آن هفت خوشه برو  

 

333عبدالباسط ممدوح الساروت )2 ژانویه 1992 – 8 ژوئن 2019( دروازهبان تیم ملی فوتبال جوانان سوریه و یکی از شناختهشدهترین چهرههای جنگ 

 داخلی سوریه بود
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بوده که اکنون به رقه آمده و با بچه ها تمرین فوتبال و گفت که او دروازه بان تیم ملی سوریه 

 .کندمی

به این برای آموزش بچه ها  نیروهای ارتش آزاد است و وت برایمان تعریف کرد که خودش جزوسار

و برادرانش را بخاطر تیراندازی مامورین امنیتی به تظاهرات مسالمت  ناحیه آمده و گفت که عمو

آمیز، از دست داده و بعد از آن تصمیم گرفته که به مجاهدان بپیوندد و از این ناراحت بود که 

را زده اند و به جای آنکه موشک ضد هوایی  آنانفقط الف کمک به  ،یی ها و دولت های عربیآمریکا

مایوس شده و  آناناز  مجاهداناست که نک دید در شب داده اند و برای همین بدهند، عی آنانبه 

 شهید شوند. ،تا الاقل با شرافت و بدون وابستگی به غیر مسلمین نداسالمی می پیوند به دولت

، در میفرستاده اندبرایمان تعریف کرد، که در ارتش آزاد، اسلحه های سبکی که دُوَل غربی  ساروت

ثروتمند شده  ،که سران ارتش آزاد، با پول کشورهای عربی گفتمیه و نیز رفتمیروش ر سیاه بفبازا

 اند. 

مجبور شدیم لباس هایمان را در کنار زمین فوتبال عوض کنیم، چراکه اجازه ورود به رختکن را 

در  .شدمین به عنوان زندان استفاده در اختیار نیروهای امنیتی بود و از آ ،گویا آن قسمت ،نداشتیم

 راه برگشت با دکتر محمود راجع به بودجه دولت اسالمی صحبت کردم.

بخرد،  که مهم ترین آن نفت است و آنرا به هرکس شودمیبودجه از چندین طریق تامین  :محمود

قسمتی از بودجه  .شودمیدریافت  آنانغیر مسلماز است که  ای جزیهمیفروشند. راه دیگر درآمد، 

 هم از راه فروش غنائم جنگی و گروگان ها و مبادله اسرا بدست میآید.

 : میزان جزیه چقدر است؟گفتم

، افراد ذکور عاقل و بالغ و آزادی که توانایی مالی داشته باشند، چهار دینار دانممی: تا آنجا که گفت

 و اگر توانایی مالیشان کمتر باشد، چهل درهم و اگر ضعیف باشند، هیچ. 

خوابگاهمان در بیمارستان برگشتیم، در راه برایم گفت که چقدر از اینکه دوباره به  ،کمی بعد

المی ممنوع شده، ناراحت است و آرزو کرد که زودتر دولت واکسیناسیون بچه ها توسط دولت اس
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مستقر شود تا دانشمندان اسالمی بتوانند خود واکسن بسازند و الزم نباشد که از دُول غربی واکسن 

 .تهیه کنند

در چند روز بعدی با دکتر محمود به همهء اطراف رقه سر زدیم، پسر زرنگی بود و همه کار 

چند روز بعد  ی گاوی را شکافت و گوساله را از شکمش بیرون آورد.، حتی یکبار پهلوکردمی

 ماموریتم در رقه تمام شد و به القریتین برگشتم.

                                                        ****       

وجودم را فرا گرفت؛  یهمه یبیبودم، احساس غر رفته مارستانیبه ب یکه طبق روال عاد روزکی

کاهش تعداد  ،. در آن روزهامدانستمینرا  لشیاما دل ،ربودیکه آرام و قرار را از قلبم م یاحساس

 بود بار به من گفته نیچند ریدور شدن خط حمله از ما بود. ابوبش ینشان دهنده ی،مجروحان جنگ

 باشند.  در درمان مجروحان داشته یاند سهم مهمام توانستهکه آموزش داده ییروهایکه ن

مجروحین مداوا  مدانستمیکه چرا ،مرا خوشحال نکرد ،بایستمیکه  یابه اندازه خبر نیا دنیشن

  .شده، بزودی به قربانگاه خواهند رفت و خود و دیگران را خواهند کشت

اتاق عمل بلند شد. پرس  یها شهیاز پشت ش یادیز ین سر و صدااناگه ،یروز موقع عمل جراحآن

 ریت ی. صداکنندمی ریرا دستگ انیحیاند و مسداعش آمده یانتظام یروهایگفتند ن ،و جو که کردم

 یکیبود.  را پر کرده مارستانیب یفضا ،دنیدرحال دو یخدمه و پاها غیو ج ی نیروهای داعشانداز

 . گردندیمدنبال جورج گفت: دارند به اتاق عمل آمد و  مهیسراس لاز پرسن

که در آن عمل دستیارم بود، نگاهی انداختم، اما او در  به جورج  ،همانطور که مشغول عمل بودم

خودم و گفتم:  پشت دستش گذاشتم ی. دستدوختیزخم را م ،هیچ نگرانیبدون سکوت کامل، 

 . کنممیعمل را تمام 

را گرفت،  او یجادیگری و پرسنل  خارج شداتاق عمل  یاز درب پشت ،کند یسوال آنکهجورج بدون 

دنبال به  هایکه چرا داعش دانستمیو اصال نمخواهد رفت جورج به کجا  ،لحظهدر آن  مدانستمین

 قرار است بر سرمان نازل شود.  ییچه بالدوباره که  مدانستمین یو حت هستند انیحیمس

  شدم. ایرفتم و علت را جو رینزد ابوبش ،عمل را تمام کردم و بعد از آن

 ؟ د جناب دکتر: مگر خبر نداریریابوبش
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 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: از چه؟ 

منفجر شده  شبیاست، د انیحیمحل سکونت مس یکیمهماتمان که در نزد یاز انبارها یکی: ریابوبش

، بعالوه بازداشت شود ،کندیم یزندگ یکیکس در آن نزدانتظامات شهر دستور داده که هر سئیو ر 

 مشکوکند که مسیحیان اطالعاتی به بیرون درز داده باشند.

شهر در آشوب بود، نیروهای خارج شدم و به سمت محله مسیحیان رفتم،  بیمارستان از فتهآش

که با و حتی مقامات اداری شهر وکسانی آنانو مردم، از جمله مسلمبودند  انتظامی به خیابان ریخته

 .نددادمیکردند و بسمت مرکز شهر حرکت بازداشت میرا خلیفه بیعت کرده بودند 

دوان دوان از کنارم  حدود ده ساله، که بازوبند مسیحیان را روی بازوی راست خود داشت، یکودک

هنوز  لیو ،ودبتر سریع اما پسرك دوید،میو ابه دنبال  ان داعشسربازیکی از  ،. پشت سرشگذشت

پسرك آنچنان وحشت نمود  و دشسرباز دیگری در مقابلش ظاهر  بود، کهبه انتهای خیابان نرسیده 

به لباس سرباز را قطراتی از آب  و ل و الی افتادگ ای از چالهکه تعادلش را از دست داد و با صورت در 

 پاشید.

قنداق تفنگی و  به سمت دیوار هل داد ،سرباز او را گرفت و بدون توجه به صورت زخمی و خونینش

 .   نجس کردیرا  ملباس کافر کثیف! ت کندتکرد و گفت: خدا لعننثار شکمش 

را به زور دختر زیبایی ای در محله مسیحیان، را دیدم که جلوی مغازه ، سربازها کمی جلوتر

 .شددخترك تسلیم نمی ، اماکشیدندمی

 آنانبه سمت «  !کار دارید؟ رهایش کنیدام چبا برادر زاده»:  زدمیفریاد در حالیکه  انسالییم مرد

را سوار هر دو د. کرزمین برنقش  ی او رای محکم لگد سربازضربهناگاه اما به ، دگردرفت تا مانعشان 

 کامیون کردند و بردند. 

رگبار گلوله  در سوار شدن، موجب شلیک تعلل یاندک بود و کامیون زندانیان ایستاده ،کمی جلوتر

 شد. می آنان در اطراف پای

محاصره او را  یی کهسربازهاو  را خیس کرد شترسید که خود چنانآنهشت ساله، -ای هفتپسر بچه

 .سرش را پایین انداخت ،پسرك از شرمبه استهزای او پرداختند و  ،بودند دهکر
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، آمدمیکاری از دستم بر نبود.  را پر کرده محله جای یجازنان و کودکان، ی نالهصدای ضجه و 

گوشهایم را با وسر ، ه بودمیگرنم عود کردسرم نبض دارد، که هاج و واج مانده بودم، احساس کردم 

مغازه نشستم، لختی گذشت تا به خود آمدم، وقتی برخاستم، همه  دستهایم گرفتم و بر سکوی یک

  جا خلوت شده بود.

 را علترفتم و  یکتردیدم، نزدفردای آن روز، ابوبشیر و نیروهایش را در بیمارستان در حال تکاپو 

 .جویا شدم

ابوبشیر: صبح زود، بازرسی به بیمارستان فرستاده اند تا بررسی کند که آیا از دفتر بیمارستان مدارکی 

 .به سرقت رفته است یا خیر

  به پرسنل بیمارستان مشکوك اند.  هاعنی آناین حرفش برایم سنگین بود، ی

پرسنل  وخیم تری برایعواقب  منتظر بایستمیباشد وگرنه  چنین نبودهکه  مکردمیخدا خدا 

 میبودم.بیمارستان 

به سرعت  چیزی در گوشش گفت که او رایکی از نیروهای ابوبشیر از اتاق بیرون آمد و  اندکی بعد

چند دقیقه بیرون آمد و گفت: مدارکی از اینجا گم شده ابوبشیر بعد از .به سمت دفترش روانه کرد

 است.

برند. نیروهای ه منزلش، در مجاورت بیمارستان ببا ر شدستور داد که تمام مدارك اتاق بالفاصله

فرمانده  دفترکه در مجاورت  را ، بخصوص پرسنل زایشگاهبیمارستانهمه ی پرسنل  نتظامی داعشا

  را بازداشت نمودند.کارکنان پنج تن از نهایتا بازجویی کردند،  قرار داشت، یک به یک

 داعش سراصلی به مقر  آنبعد از  وساعتی گذشت. برای نماز مغرب به مسجد جامع شهر رفتم چند 

مرتب معترض جمعیت صدای و پیگیر حال زندانیانشان بودند. جمع شده مقابل آنجا عده ای  ؛زدم

 د. کرپراکنده همه را ساکت و سپس  ،هواییکه ناگهان صدای شلیک  شدمیبیشتر 

را در ابوبشیر ؛ اتومبیل ابوبشیر را جلوی بخش اداری دیدم. داخل رفتم ،بازگشتمبه بیمارستان وقتی 

پرسید: از بعد از سالم و احوال پرسی، گشت. مدارك گم شده میبه دنبال در اتاقش حالی یافتم که 

  ؟د دکتررج خبری نداریوج

 اظهار بی اطالعی کردم.
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 . اکنون، این اتاق در اختیار شما خواهد بود هماز  .امکردهوسایل این اتاق را تخلیه  ابوبشیر:

مرحمت به زندانیان دستور دهد ه از او خواهش کردم کگرفتم و  میان دستانم دستش راکردم، تشکر

 داشته باشند.

 خواهم کرد تالشم را گفت: 

شب، با چند  همان. هر لحظه فزونی می یافت ی امنگران، نگران بودم و بیمارستان را ترك کردو بعد 

 .تلفنی راجع به زندانیان صحبت کردم ،تن از ریش سفیدان شهر

بعد و  به مسجد رفتمتمام کردم و برای نماز  کارهایم را در اتاق عمل قبل از ظهر روز بعد، تاصبح 

شیخ امام مسجد، ند. ه ابه اعتراض پرداختبستگان زندانیان را دیدم که در مسجد ، دوباره زاز نما

که مردم به او نزدیک . وقتیرا بعهده داشتی انفجار انبار مهمات پرونده که خود قضاوتبود  حسن

اینجا  را گرفت و گفت:او  جلوی شیخاسلحه را باال برد تا تیراندازی هوایی کند، اما  شدند، محافظش

 .شودو نباید در آن تیراندازی  مقدسی است مکان

 ،به شما قول می دهم تا عصر، تعداد زیادی از زندانیانلطفا آرام باشید،  گفت:کرد و سپس رو به مردم 

  آزاد خواهند شد.

 آزاد شدند. از زندانیان عده ایهمان روز، عصر 

شتر دوست  کباب دانستمکردم. می به منزل دعوتابوبشیر را برای ناهار روز بعد،  بعد از نماز مغرب،

به راحتی  و ختی نقاط شهر را میشناهمه، او یافتمرا می خالدی گوشت شتر باید رای تهیه، اما بدارد

 جواب نداد. اما تماس گرفتم، اش با شماره برایم فراهم کند، خواهممیهرچه را که  توانستمی

ی متروکی از شهر قرار داشت. تصمیم گرفتم به منزلش بروم. هوا تاریک شده بود و منزل او در گوشه

اش در ای که خانهبه محل رسیدم، چراغ معابر را خاموش یافتم. با اتومبیل، تا انتهای کوچه وقتیکه

و  ، از درب نیمه باز منزل وارد شدم، تاریک بودپاسخی نشنیدم اما زدم زنگآن قرار داشت، رفتم، 

به پشت اتاق خالد کرد و ام یراهنمای قرآنم را بیابم، اما صدای قرائت م مسیرتوانستمیبه سختی 

د و در بین نخوامی قرآننشسته بود و  ،. زیر نور شمعکندمیپاییدم ببینم چه باز  نیمه در  از ساند؛ ر

با صدای بلند برای حل مشکل و  کردمیدست به آسمان بلند  چرخاند وتسبیح می آیه،چند هر 

  .نمودمی مردم دعا 
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 و گفتم:نهادم  اششانهبر بلند شود که دستم را جلوی پایم خواست میشدم. ر زدم و وارد آهسته د

 بلند نشو. قرآندر حضور 

برداشت و قرار داشت، ل حجلوش روی ردر که را  یقرآن م.ینشستدو زانو  ،قرآندو، در جلوی هر

گرفتم و بوسیدم روی طاقچه بگذارد که آن را از دستش  خواستمی بر آن زد و آنرا بست وای بوسه

کالم و  قرآنو صفحات  کردممقابل خود باز در را  آن سپسای روی سر خود قرار دادم و لحظهو 

ام را به آن و بعد پیشانینمودم صورتم را روی متن آن کشیدم و متبرك خدا را بوسیدم و چند بار 

همانجا که قلب قرار دارد، ، امروی سمت چپ سینهخود را بستم و با دست راست آندر نهایت و  زدم

کردم. در آن بیغوله، تنها چیزی که به من آرامش احساس آرامش گذاشتم، تازه آن لحظه بود که 

 بود.  قرآن، دادمی

م که کردمیاین فضا را بدون دعایی از دست بدهم. احساس  متوانستمینفضا حالتی معنوی داشت. 

در این لحظه، خداوند دعایم را مستجاب میگرداند. با اشتیاق و امید برای بهبود اوضاع و برای مردم 

زیر نور  ،خالدو بعد با  نهادمرا بوسیدم و روی طاقچه  قرآنشهر و مردم تمام دنیا، دعا کردم. سپس 

خواندیم و بعد به منزل . کمی با هم دعا با اشتیاق پذیرفت و او در میان گذاشتمرا  موضوع ،شمع

  برگشتم.

از  . نگاهی به آن انداختم، گوشتش عالی بود.برایم آورد راران شتری  ،خالد ،روز بعداول وقت صبح 

 و رفت.خداحافظی کرد را پرداختم، هزینه  وتشکر کردم او 

  انیان شدم.حال زند یجویا حین صرف غذا، لذت برد.کباب شتر به منزلم آمد و از ناهار برای بشیر ابو

 .شودمیهمان طور که غذایش را میخورد گفت: آن هم به زودی حل 

 گفتم: چطور؟

 .مسیحی سیزدهمسلمان و  نوزدهنفر را داده است،  سی و دو ، حکم اعدام قاضیگفت: 

 قاضی؟کدام  :پرسیدم لقمه در گلویم گیر کرد.

 .شیخ حسن :بشیرابو

 ؟است این حکم را داده چه موقع :گفتم
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 دیروز بعد از ظهر. :بشیرابو

چه موقع  آخر ، خودم هم آنجا بودم.دخواندر مسجد هر دو را  ،: شیخ که نماز ظهر و نماز مغربگفتم

 را محاکمه کند؟ زندانیان فرصت کرده

 .شد ساعتکال همه محاکمه یک چقدر طول کشید؛ محاکمه شان :مگر  بشیرابو

محاکمه را در یک ساعت انسان توانسته سی و دو  چگونه شیخم که آوردمیداشتم از تعجب شاخ در 

  دهد. آنانرا مشخص نموده و حکم به اعدام  آنانکرده و جرم 

 سپرد.روز، پنجاه نفر را به چوبه دار میخلخالی افتادم که به سادگی در یکبه یاد اعدام های 

لی با و ،بکندبه من کمکی  بتواندکه ابوبشیر  مطمئن نبودممشخص شده بود، اعدام حاال که حکم 

  این حال از او پرسیدم، اما گفت که کاری از دستش برنمیاید.

 .رفت خداحافظی کرد وساعتی بعد، 

به  .، آرام و قرار را از من گرفته بودآناناعدام به فکر محاکمه سی و دو انسان در یک ساعت و حکم 

 .تلفنی صحبت کردمشهر مدین مسلمان و مسیحی عتاز ریش سفیدان و م تنبا چند  تکاپو افتادم و

خواستم بود، حقوقی هم  محمد، محضردار شهر، که مشاورو نیز از  ای را هم حضوری دیدمعده

که به قوانین اسالمی آشناست و دفاعیه اش میتواند به محکومین  مدانستمیای بنویسد. دفاعیه

اول  ،جلوی زندان به من تحویل دهد، اما او صبح روز بعد،، از اوخواستم که دفاعیه را، کمک کند

 وقت روز بعد، در بیمارستان به دیدنم آمد و دفاعیه را آورد و با هم به زندان رفتیم. 

شدیم  ی، باالخره موفقاما با پیگیری و چند تماس تلفندند که با زندانیان مالقات کنیم، اول اجازه ندا

 .که وارد زندان شویم

پاهایشان به خاطر و  س بودندوحبمکوچک،  یمردانه و زنانه، در سلول هایمحکومین در دو قسمت 

عذابشان  بسته شده بود که دست و پایشان ی به، زنجیرهایبودورم مت ،ایستادن زیاد و ضربه های کابل

به از زندانیان جایی برای نشستن و خوابیدن وجود نداشت؛ بعضی  ، در زندان،کردمیرا بیشتر 

تا خون ند کردمیپاهایشان را جا به جا  ،هم سر جایشانبعضی دند و داده بودیوار تکیه  به همدیگر یا

 ، برمحکومیناز پاهای زخمی که  شدمیلکه های خونی دیده  ،کف سلول ها .آورندرا به حرکت در

  ریخته بود. نزمی
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 یچند نفر را با زنجیرزندانیان را در دو صف زنانه و مردانه از سلولها بیرون آوردند، دست و پای هر 

و جلو  ندکشیدمیروی زمین  ، به زور پای خود راشدمیمانع حرکت درستشان  کهبهم بسته بودند 

 ند.آمدمی

بقیه مردان . انداختزمین  رب او را و برهم زدتعادلش را و  را هل داد در زنجیر مردانسربازی، یکی از 

طور که نشسته هماندیگر توان بلند شدن نداشتند و  ، هیچکدامافتادندبر زمین پشت سرش نیز 

  کردند. خود ساقهای مالشنداشت، شروع به  قدرتیبا دستانی که دیگر  بودند

محبوسین بقیه که پرسنل بیمارستان بودند،  آنانبخصوص . شناختممیان را خوب ینزنداتن از چند 

دنیس آن  .زده بودو خرابکاری ها اتهام جاسوسی که دولت اسالمی به آنهم از مردم محلی بودند 

ورزشکار مسیحی که در مسابقه مچ اندازی براحتی در لحظه ای دست دیگران را جوان بلند قامت و 

بسختی دست خود را  به اندازه ای ضعیف شده بود که وناکنهم در بین محبوسین بود و میخواباند، 

 باال میآورد.

 خشک یشانلبها ،نیمه جان یشانجسمها ،انگیز بودبرترحم  ،زندانیان خونینصورت های زخمی و 

مانع باز شدن آنها ، یشانه های خون جمع شده بر روی پلک هاکل، بودافتاده گود  یشانچشمهاو 

چشمانشان سویی برای نگاه کردن  ند پلک هایشان را باز کنند، دیگرتوانستمیهم اگر حتی  ،شدمی

 نداشت.

، با آنها چشم در چشم شوم. مخواستمینو یا  متوانستمینهمانطور که در گوشه ای ایستاده بودم، 

بر  قرآناز  هآیبی اختیار این  م؛کردمیبرایشان کنم، احساس شرم  از این که نتوانسته بودم کاری

 . "و ان مع العسر یسرا عسر یسراالان مع ف"زبانم جاری شد که 

انگار امیدوار . در چشمانشان درخشیدبه من جلب شد و نوری  محبوسین  توجهبا شنیدن این کالم، 

خواستیم که آن را امضا  آنانای را که محمد نوشته بود، برایشان خواندیم و از شده بودند، دفاعیه

بدون انکه کالمی بر زبان بیاوردند، کاغذ را گرفته و بر پشت یکدیگر آنرا امضا کردند،  آنانکنند و 

 .انداختمیخونی که از دستهای زخمیشان جاری بود، بر متن کاغذ نقش 

ساعتی بعد، همه دفاعیه را امضا کرده بودند. آن را گرفتم و ساعت ده به مالقات شیخ رفتم. بزرگان 

 در جلو دادگاه به من ملحق شدند.ر هم و ریش سفیدان شه
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 م. یبه اتاق قاضی وارد شدبا اجازه قبلی 

دست داد، اما با مسیحیان مصافحه نکرد. چند دقیقه ای همراهم  آنانبا من و مسلم شیخ حسن

با اشاره دست، دستور داد که همه به جز من، از اتاقش خارج  شیخ حسنصحبت کردیم و بعد، 

 آقای دکتر؟ دشوند. سپس رو به من کرد و گفت : از من چه انتظاری داری

 رحمی به این افراد بکنید. مخواستمیگفتم : 

 .اندکردهاعتراف  آنان: ولی  شیخ حسن

 .گفتم : بله، اما این اعتراف تحت فشار از آنها گرفته شده است

 .شودمینکنیم، سنگ روی سنگ بند ن مجرمین را مجازات: چاره ای نداریم، اگر  شیخ حسن

 گفتم : رحم و بخشش، از شما دور نیست.

ه رفاقت و ُحس ظن : دکتر جان، اگر امروز شما را در اینجا پذیرفته ام، به خاطر سابق شیخ حسن

بیایید. اکنون هم تقاضای غیر  اینجا م که بهدادمیصورت اجازه ندرغیر اینست. من نسبت به شما

 ول از من نکنید.معق

 : پس چاره چیست؟گفتم

 : هیچ.شیخ حسن

 ای بود، گفت:سرم را پایین انداختم. شیخ که انگار منتظر چنین لحظهانه یوسما

 اما یک راه وجود دارد.

 : چه راهی؟گفتم

 خودش را معرفی کند. ،: اینکه آن فرد مسیحی که فرار کرده استشیخ حسن

 گفتم: کدام فرد؟

 شیخ حسن: همان همکارتان در اتاق عمل، همان کس که مدارك را از دفتر فرمانده دزدیده.

 ؟کنیدمیزاد خودش را معرفی کند، این افراد را آ: یعنی اگر گفتم
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 مجازات کنیم.کسی را ما باید برای این اتفاق،  قطعا. : بله،شیخ حسن

 حرف به فکر فرو رفتم و از او فرصت خواستم.با شنیدن این 

همه پراکنده  ،و مبهوت شده بودند، ساعتی بعدرفتم نتیجه را به بقیه گفتم. همه مات که بیرون 

 شدند.

م و یا دادمیتحویل او را چه کنم، آیا باید جورج را میافتم و  مدانستمین، ه بودذهنم درگیر شد

تصمیم گرفتم  ؛گیر کرده و در افکار خود غرق بودمند، در بین دوراهی میگذاشتم محبوسین را بکش

بیاد آوردم که جورج خویشاوندی  .واگذارمرا به او  همه چیزو  جورج را بیابم و جریان را به او بگویم

درب ورودی شکسته بود و تمام وسایل با ارزش را برده  ،به آنجا رفتمنزدیک غروب در شهر دارد، 

بودند، تنها ساکن آن خانه، اشعه خورشید در حال غروب بود، به بن بست رسیده بودم، مرگ را 

که شیخ در روز جمعه  مدانستمیم که سوار بر اسبی چموش به سوی محبوسین میشتابد، دیدمی

در اینجا  ، امااست آنانفرصت نداشتم، جمعه عید مسلم را به قتل خواهد رساند، دو روز بیشتر آنان

 .دهندمیبه مردم هدیه سر  ،به عنوان عیدی

ثمر ماند. اما صبح روز جمعه، جورج برای یافتن جورج بی روز چهارشنبه و پنج شنبه، تالشهای من 

با نگرانی  باشد، اما خودش بود وم که خودش کردمیگرفت. باور ن با خط بیمارستان با من تماس

 :پرسید

اعدامشان کنند و شرط  خواهندمیاند و آیا حقیقت دارد که عده ای را گرفته! دکتر؟ است شده چه

 اند؟آزادیشان را، برگشت من گذاشته

 .درست است! بله :گفتم

 آخر چرا من؟ :جورج

آن انبار مهمات را منفجر کرده ای و یا اطالعاتی را از دفتر فرمانده به سرقت برده تو  گویندمی: گفتم

 ای و به کسانی داده ای تا آن انبار را منفجر کند. 

 ؟!جورج: من

 .: بلهگفتم
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 .استخبر بیجورج : اما روح من هم از این قضیه 

 حال این بهانه شان است.گفتم : به هر

االن ، شدخواهم برای محاکمه حاضر من حتما و به آنها بگو که  لطفا کاری کن، دانممیجورج : 

 کمی از شهر دورم.

 از تصمیمت مطمئن هستی؟گفتم : 

  جورج : بله حتما.

جریان را به او گفتم و از او خواستم که مانع گرفتم و  تماس با ابوبشیر ،تلفن قطعبعد از بالفاصله 

، بالفاصله مراتب را به شیخ اعالم گویدمیجورج دروغ ن دانستمیکه ابوبشیر اعدام زندانیان شود. 

 .اعدام را تا جمعه هفته بعد تاخیر انداختنمود و شیخ 

 

 *** نخل یکشنبه  ***                                           

ز یکشنبه، با تلفن همراهش با من تماس گرفت و روسحرگاه روز شنبه خبری از جورج نشد، اما 

کمک ( منتظر Saint Elianنت الیان )ه دیده و اکنون در کوههای پشت سصدم پایش گفت که

 من است.

اش را برداشت هم دوچرخهخالد که من را همراهی کند. خواستم  م و از اورفت خالدسراغ سریعاٌ به 

 و با من راهی شد.

خوب میشناخت، به هر ترتیبی شده از مسیر سنگالخ عبور  ه رارا ،خالدراه کوهستان ناهموار بود، اما 

ش از دیدن، رفتمیبر زمین نشسته و با پای خود ور  تخته سنگیکردیم و جورج را یافتیم، کنار

م با غم، آمیخته بود، او را سوار دوچرخه کردیم و به سمت شهر به راه اما خوشحالیم، شدخوشحال 

 تماس گرفتی؟ به یکباره که  چه شداز او پرسیدم  .افتادیم

 ،بین خواب و بیداری و در رویامسیر رفتن از بیراهه به خارج از شهر، به وقت استراحت در  جورج: در

حدس زدم باید آنجا بود که  ؟!334عزیز من گفت، کجا میرویکرد و به من رو مسیح را دیدم که 

                                                           
   Quvadis Dominiاشاره با افسانه " کووادیس دومینی    334 
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 فتم برگردم، ولی قبل از آن باتصمیم گر، مکردمیمردم را ترك اتفاقی افتاده باشد و من نباید 

 چی ماجرای حکم اعدام را شنیدم و در تصمیمم مصمم تر شدم.بیمارستان تماس گرفتم و از تلفن

شاهد ایست قلبی، ، روستاهادر یکی از روز قبل برایم تعریف کرد که ادامه صحبتهایش در جورج 

تا به  کنداو را احیا قلبی ریوی جورج مجبور شده که اسبی او را لگد زده و  تنفسی جوانی بوده

 .ه توانسته جان جوانی را نجات دهدزندگی بازگردد و از این کار خود خوشحال بود ک

خت شاخۀ در زخم پایش را بررسی کردم، و مبردام  جورج را به خانهکم کم به شهر رسیده بودیم، 

ینکه از او پانسمان کردم.  بیرون کشیدمشاخه درخت را  در آن فرو رفته و آن را دریده بود،نخلی 

دلم گرفت، چرا که همیشه در نظرم درخت نخل نشانه خیر مقدم برگ درخت نخل او را آزرده بود، 

 .میافتادو همه چیز برای او بالعکس اتفاق نبود اما انگار برای جورج، تقدیر چنین و سالمت بوده است، 

 

 ***  هفته مقدس  ***                                          

خانه برگشتم، دیدم که جورج نیست، ذهنم از ویزیت بیمارانم در شهر، به  وقتیکهروز فردای آن

گناهی م بیتوانستمیما چرا! هنوز تا جمعه وقت داشتم و اند، ااو را گرفتهمشغول شد، فکر کردم که 

آن را داشت جلوی آینه افتاد. که چشمم به یاد بودم مبهوت و سرگردانجورج را به اثبات برسانم. 

بخاطر نیاز فوری یک بیمار، به اورژانس بیمارستان  و نوشته بودکهبود  خودشخط  برداشتم و خواندم.

رفته است، بالفاصله از منزل خارج شدم و خود را به بیمارستان رساندم و جورج را در بخش اورژانس 

که به منزل برود، اگرچه ماسک زده بود، اما پرسنل  ادامه کار را به عهده گرفتم و از او خواستم، دیدم

کمی بعد به  او را ندیده باشند. آناننگهبم که کردمیبیمارستان به خوبی او را میشناختند، خدا خدا 

بدون آنکه چیزی بگوید، ، اما او کردمبه او گوشزد  بود منزل رفتم و خطرناك بودن کاری را که کرده

 و دستی بر شانه ام نهاد و سپس در گوشه ای نشست. کردمیتبس

                                                      *** 

داشتیم و  کمسرم نمکی هم ، بودبرای تزریق به بیماران کمبود خون  ،مشکل عمده ی ماروزها آن

 .گرددان بیمار ها و مرگ به کلیهزدن موجب صدمه  توانستمیاین 
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م نمکی هر لیتر آب مقطر، سرُ به ازایگرم نمک  9با حل کردن از مسئول آزمایشگاه خواستم که 

د و داخل صافی های ریز تزریق خون عبور ده د و ازسرد شود بسازد و سپس آنرا بجوشاند و بگذار

آماده  لیتر سرم نمکی برایمان 100آزمایشگاه روزانه  با این دستور، پرسنلد. بریزشیشه های استریل 

 یم.کردمیبرای تزریق وریدی، استفاده  شدمیاگر الزم  شستیم وها را می، که با آن زخمندکردمی

و حل کردن و ضد از اداره منکرات دولت اسالمی کمبود مورفین را هم، با بدست آوردن تریاك 

یم اندازه بگیریم، توانستمیدادن مایع آن از صافی، حل کردیم، میزان مورفین را ن عفونی کردن و عبور

میلیگرم  5گرم مورفین دارد و برای هر دوز مسکن، معموال  10 ،گرم تریاك100که هر  مدانستمیاما 

 مورفین کافی است. 

های اطراف انبار مهمات را چک دوربین ،با ابوبشیر تماس گرفتم و با همبرای رفع اتهام از جورج، 

ام کرد که با . ابوبشیر راهنماییشدمینبه آن محل دیده  خارجیردیم. هیچ ردی از ورود فرد ک

 ،بود ی انفجاری و اتومبیل های انتحاریتله ها ابوسهیل، که مسئول و متخصص طراحی و ساخت

هایش را ولی سیبیل ،ریش بلندی داشت بود که الغر اندامو  کوتاه قدجوانی ابوسهیل . صحبت کنم

 .گذاردبکاله پارچه ای بر سر عادت داشت که رسید و ل هم نمی. سنش به سی سامیتراشیداز ته 

قطعات انفجار را پیدا کرد و با پرچمهای قرمزعالمت  دورترینبه محل انفجار رفتیم.  ابوسهیلبا 

کوچک را به هوا فرستاد یک پهپاد  ا محل انفجار، اندازه گرفت و سپسگذاری نمود و فاصله آنها را ت

  قرار شد تا روز بعد نتیجه را به من بگوید. .عکسبرداری و فیلمبرداری کرد ،محیط ازو 

                                                       *** 

 آنانآهسته آهسته راه برود و در ساعاتی که نگهب توانستمیهای بعدی بهتر شد و پای جورج در روز

که از ضعف،  کردمی. گاهی آنچنان کار کردمیو کمکم  آمدمیدر بیمارستان نبودند، به اتاق عمل 

زردی که ای تازه بدنیا آمده بار هم برای تعویض خون بچهنشست. یکاش میبر پیشانیعرق 

(Jaundice داشت، خون )داد.  

به اتاق هستند، در محوطه  که آنانباشد و تا زمانی ناناچند بار به او تاکید کردم که مواظب نگهب

: دکتر جان، چرا من را از و گفتو یکبار برگشت   شدمیناراحت عمل نیاید، اما او از تاکید زیاد من 

مام شود و زندانیان ت زودتررا تحویل دهم تا این ماجرا  مام خودکنی؟ من که آمدهدیگران مخفی می

 از بند برهند و پیش خانواده هایشان برگردند.
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، از مرگ برهانمهنوز بدنبال کورسوی امیدی بودم تا او را  دلم النه کرده بود،ابی نداشتم. غصه در جو

ترسی نقش یهودا را برای او بازی کنم، اما جورج  مخواستمینخودم او را تحویل بدهم و  مخواستمین

  .نداشت

                                                     **** 

از خواب که بیدار شدم، جورج را دیدم که صلیبی از خاکستر روی پیشانی خود  روز چهارشنبه

 گرفت و شب از خوردن گوشت امتناع کرد.تمام آنروز را روزه کشیده است، 

به دفتر شیخ احضار شدم و شیخ مستقیما  به محض ورودم به بیمارستان، همان روز چهارشنبه بود که

محبوسین را حکم  ،دتحویل ندهیطبق قولی که داده اید، جورج را از من خواست و گفت اگر او را 

  اجرا خواهم کرد. روز جمعه

پای حرفم هستم و حتما او را به شما تحویل خواهم  من زرگوار، کمی فرصت بدهید،: شیخ بگفتم

 که او عامل این انفجار باشد.داد، اما بنظر نمیاید 

ما  اگر ، حتما کسی این کار را کرده وشودمیمنفجر نانبار مهمات که خود به خود : شیخ گفت

که  خواهیدمیشما نضعیف خواهد شد و مطمئنم دولت اسالمی  واکنشی نشان ندهیم، پایه های

 ؟!خواهیدمی. اینطور شود

 بگویم.  توانممیکه به جز جواب نه، چیزی ن مدانستمیلحظه ای تعلل کردم. 

 "هقیابدولت االسالم "باقی خواهد ماند، گفتم : نه، نه، به هیچ وجه، دولت اسالمی 

آن هرچه زودتر  لطفا ، پسدگوییکه مثل همیشه حق را می مدانستمی: احسنت دکتر جان، شیخ

 .یدتحویل بدههرکجا هست به من را مرد 

شیخ را دست به سر کنم، گفتم:  توانممیکه ن مدانستمیبرای جواب دادن کمی مکث کردم، ولی 

  .بله حتما

کرد. برای اینکه با او چشم  هجورج را که دیدم، بدنم شروع به لرزناراحت و غمگین به منزل برگشتم، 

 .را مشغول کردمنشوم، به بیمارستان رفتم و خود  در چشم
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 را افطار کرد.  به منزل یکی از دوستانش رفتیم و آنجا بود که روزه اشجورج  باچهارشنبه غروب 

در میان صحبتهایش با دوستان، صدایش کمی بغض آلود شد؛ همانطور که سر سفره نشسته بودیم، 

 .کردمیشید و در رویم تبسآن را گرفت و نو، دادم لیوانی را پر از آب کردم و به دستش بالفاصله

طبق برآورد او، انفجار از مرکز انبار  و نتایج را دیدیم، نزد ابوسهیل رفتیم ر،ابوبشی اب پنج شنبهروز 

 .دادمیمهمات شروع شده بود و شعاع انفجار، یک دایره کامل را تشکیل 

نوشته بود که احتماال چاشنی مهمات قدیمی، خود به خود فعال گردیده و باعث  درگزارش ابوسهیل

 انفجار انبار مهمات شده است. 

 کردمیو مرتب اسرار  رفتمیزد شیخ بردم، اما او زیر بار نرا از ابوسهیل گرفتم و ن نتایج و گزارشها

  .زودتر جورج را به او تحویل بدهم و گفت که این آخرین روز استکه هرچه 

ه منطقه، بردم تا او ، فرماندابومنصورنتایج را به دفتر هنوز امید داشتم، اما م، شدمیداشتم مایوس 

برای سرکشی از  ند، گویا دادمیآدرس او را هم به من ن دفترش نبود واما او دررا مجاب کنم، 

 به منطقه رفته بود. ،نیروهایش

م؛ اما دادمیجورج را تحویل  ،مستاصل مانده بودم، بنا به درخواست شیخ، باید تا آخر شب

به منزل برگشتم، جریان را برای جورج شرح  وقتیکه. نمایمخودم را به این کار راضی  متوانستمین

ز آن اجازه بده که برای دادم و او با لبخندی گفت: من را تحویل بده و خودت را راحت کن؛ اما قبل ا

نت الیان بروم. چیزی نگفتم و ساکت ماندم. جورج که صورت پریشانم را دید، این شعر از دعا به س

 خیام را برایم خواند :

 م و جهان خواهد بود              نی نام زما و نی نشان خواهد بودای بس که نباشی

 زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل                 زین پس چو نباشیم، همان خواهد بود

 

 ***دوزخ، طبقه نهم  ***                                         

 « خیانتکاران»                                                    
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سپس  شامگاه همان روز، عده ای از دوستان جورج به منزل آمدند و با هم لقمه ای نان خوردیم،

شب  9ساعت رفتند و همه بعد کمی  ی همه را شست و دستمال کشید،جورج لگنی آب آورد و پاها

بوسیله نیروهای دولت اسالمی تخریب شده نت الیان رفتیم. کلیسا کلیسای سبه با هم من و جورج 

بود. جورج در جلوی درب ورودی کلیسا من را در آغوش گرفت  اما هنوز قسمتهایی از آن سالم بود،

یی و احساس گناه خود، غرق تنهادر ام را بوسید و به داخل رفت. من هم در بیرون کلیسا و پیشانی

ای نبود، با شیخ تماس گرفتم و آدرس را دادم. سکوت حاکم چاره چکار باید بکنم، متدانسمینشدم، 

کلیسا  وارداش ببینم. جورج را در آخرین لحظات آزادی مخواستمیبود. دلتنگی بر من غلبه کرد. 

سمتش ، زانو زده و غرق در عبادت بود. به آرامی به مسیح عیسیویران شدهء شدم. در جلوی تمثال 

بویش را استشمام کنم. زیر  مخواستمی، ی خاص داشتاش در زیر نور شمع، درخششچهرهرفتم، 

در گوشه ای نشستم و  میخواند،دعا برای مردم و برای بخشش گناهان خودش، و  کردمیلب زمزمه 

دم، در عالم روحانی خودش غرق بود و به هیچ چیز به جز دعا توجهی نداشت، به جورج خیره ش

بود، جورج را دستگیر  10زمان زیادی نگذشت که نیروهای شیخ به کلیسا آمدند، ساعت نزدیک 

حرکت  آنانبسرعت  توانستمیاز او خواستند سوار اتومبیل شود، اما او بخاطر زخم پایش نو کردند 

و به سمت وانت  کشیدنداو را به زور و خود را به مریضی میزند،  کندمیند مماطله کردمیفکر کند، 

دستش را به سمتم دراز کرد، ای خود را به تقدیر سپرده بود. لحظه، کردمیبردند؛ هیچ مقاومتی ن

را به پشت وانت باال کشیدند و حرکت  بسویش حرکت کردم، اما قبل از آنکه خودم را به او برسانم، او

کم ، درخشیدمیزیر نور ماه  چشمان خمار و زیبایش درچشمانش را به چشمانم دوخته بود،  کردند،

 .شتاز دیده ام محو گکم وانت از من دورتر شد و صورت نورانی اش 

قدم مدتی در آن اطراف  ،به گشت زنی پرداختم و بی هدف نت الیانتنها و غمگین در کنار خرابه س

 م، به منزل برگشتم.مسلط شدخودم  که به. کمی زدم

داده است و گروگانها را دستور آزادی به من خبر دادند که بعد از دستگیری جورج، شیخ  بالفاصله

به محل  ،طاقت ماندن در خانه را نداشتم ،کندمیمحاکمه جورج را همان شب  نیز گفته است که

ند. شیخ، جورج را مجرم کردمیبودند و با هم بحث شده کار شیخ رفتم. جماعتی در آنجا جمع 

شد. حکم را به دست ماموری دادند د. اجازه هیچ اعتراضی هم داده نحکم اعدام را صادر کرشناخت و 

 ابومنصوربرساند و تایید او را هم بگیرد. پشت سر مامور به راه افتادم تا بتوانم  ابومنصورکه سریعا به 

ود. همراه مامور که برای تایید آزادی زندانیان به محل کارش رفته بود، همچنان آنجا باو را ببینم. 
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قبل از تایید حکم، گزارشات ابوسهیل را بررسی کند. آنها را که وارد دفترش شدم و خواهش کردم 

حکم شیخ را هم  شودمیجورج بی گناه است، اما ن ،با توجه به این گزارشات :مطالعه کرد و گفت

شت و به شیخ ارجاع زیر حکم دستوارتی نوسپس نادیده گرفت. خود شیخ باید حکم را اصالح کند. 

 داد.نمود. به دفتر شیخ برگشتیم؛ اما شیخ کسی را راه نمی

یم به مالقات جورج خواستمی. آمدمیم، رفتمییحیی با من همراه شده بود و هرکجا که  ،در مسیر

ترتیب مالقات ما با جورج را برویم اما اجازه ندادند. با ابوبشیر تماس گرفتم و از او خواهش کردم که 

 بدهد، ابوبشیر هم اینکار را کرد.

با یحیی وارد سلول جورج شدیم. جورج با من مصافحه و معانقه کرد و سپس به سراغ یحیی رفت و 

برایش اعتراف  خواهدمیی کشیش بود. احساس کردم جورج یزمزمه نمود. یح شچیزی در گوش

 ترین قسمت سلول رفتم و به دیوار تکیه دادم.کند. به دور

 ای روی سر او انداخت و سپس انجیل را باالی سر او گرفت.یحیی زانو زد و یحیی پارچه جورج جلو

ای دیگر، به عدهپدرم و سالگی، به همراه برادرانم و  14در جورج شروع به صحبت کرد و گفت: 

 اند،حمله کردیم. به ما گفته بودند تروریستهایی که اخیرا مسیحیان را کشته یالصبرا و شتاردوگاه 

 را پیدا کنیم.اند و باید آنها در آن اردوگاه مخفی شده

 ای مکث کرد و سپس با بغض ادامه داد:این جمله را که گفت، چند لحظه

موقعی که به آن اردوگاه حمله کردیم، من مسئول بررسی چند خانه شدم و قرار بر این بود که در 

ها ی عالمت بزنم. کار سختی نبود، خانهصورت امن و خالی بودن هر خانه، روی درب آن را با اسپر

صدای نفس نفس زدن  از پشت رختخوابها، خالی بودند، اما در یکی از این منازل، احساس کردم

خودش را به  ،ساله را دیدم که از ترس 6یا  5شنوم. رختخوابها را کنار زدم و کودکی چند نفر را می

دلهره به من گوشه دیوار کز کرده بودند و با در. مادرش هم ترسیده بود. هردو استمادرش چسبانده 

ام را جلوی دهانم آوردم و به آنها کنم. انگشت اشارهبودم که چه اج و واج مانده هند؛ نگریستمی

عالمت دادم که ساکت باشند؛ سپس رختخواب ها را به حالت اول برگرداندم و از خانه خارج شدم. 

ا در محل گشت زدم و خانه های دیگر را بررسی کردم. موقع برگشت، دیدم که درب آن ساعاتی ر

های بی هدف،سوراخ تمام در و دیوار خانه، با گلولهکه دیدم  ومنزل باز است. با عجله وارد شدم 

 است بچه را دیدم که در آغوش مادرکشته شده. سریع رختخواب ها را کنار زدم و است سوراخ شده
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 ش،نفس های آخر درکه پوشاند. مادر هم کف اتاق را میتمام بود،  هردو جاریکه از بدن و خونی 

بودم که چرا به خانه ای مانده فوت کرد؛ مات و مبهوت  کمی بعد، فشردمیسر پسرك را در آغوش 

متوجه دست کودك شدم که به همان لحظه د، انام وارد شده اند و اینها را کشتهکه من عالمت زده 

کیسه حلقه کرده بود و را دور انگشتانش  زده، کیسه ای که از گردنش آویزان بود. چنگ کیسه ای

رهایش  ،برایش مهم بوده که تا آخرین لحظه آنقدرکنجکاو شدم ببینم چه چیزی ،فشردمی محکم

صفحه ای تا شده از  که دیدمو  کشیدمردم و کیسه را بیرون آهسته انگشتانش را باز ک نکرده است.

موقع اما  ،نداشتم، به سمت درب خروجی رفتم تحمل دیگر ،قلبم آتش گرفت در آن است. ،قرآن

داختم؛ جان داده بودند، ان یکدیگربرگشتم و نگاهی دیگر بر کودك و مادری که در آغوش خروج 

شد. بالفاصله  قلبم پاره که روی زمین نقش بسته بود، افتاد،ام به جای پوتینهای خونی چشمموقتیکه 

روی درب منزل، هیچ اثری از رنگ دیدم که در کمال تعجب و  درب را بستماز منزل خارج شدم و 

باعث اشتباه من، را عالمت گذاری کنم و این  آنفراموش کرده بودم که روی انگار . نیست اسپری

 کشته شدن آن مادر و فرزند شده بود.

سر جورج کشید و برایش یحیی چند بار عالمت صلیب را باالی خیس اشک بود.  تمام صورت جورج

این کار را نکرده ای و االن به عمد بخشد، چرا که تو خداوند تو را می ،گفت، هرچه بودهدعا خواند؛ و

به آمده ای تا جان خود را فدای چندین نفر مسلمان و مسیحی کنی. مطمئن باش خداوند که هم 

 بیش از آنچه که تو تصور میکنی، بخشاینده است. بسیار و کندمیقلبها نگاه 

م فقط بخاطر عشق از دست کردمیتازه فهمیدم غم نهفته در چهره جورج از چیست، تا کنون تصور 

چند لحظه  یافتم.می  شگرفپشت آن اندوه ولی اکنون داستان دیگری را  غمگین است،اش رفته 

  ،گفتمیبا صدای نه چندان مالیمین بار و برای چند ،های زندانپشت میله از بعد یکی از سربازها،

 تمام است. مالقات وقت 

یا به یحیی بخاطر انجام مراسم مذهبی صدمه به زور بیرون کنند و ما را قبل از آنکه  ،یمرفتمیباید 

کندن دل  فشردم،دیگر نزد جورج رفتم و او را در آغوش بار .غمی بر غمهای ما بیافزایندبزنند و 

، زندان را ترك امید داشتمبه تغییر حکم شیخ . در حالیکه هنوز ای نداشتیم ؛ اما چارهنبودآسان 

  کردم.
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 همانجا با یحیی در اتومبیلم، ورکه طاقت نمی آ مدانستمیبه بیمارستان برگردم، اما  مخواستمی

. در ربود، اما با کابوس از خواب بیدار شدم خستگی بر من چیره شد و خواب مرا ،نشستیم، کمی بعد

از  صبح زود او را ببینم و مخواستمی رفتیم و همانجا منتظر نشستیم، ابومنصوربا اتومبیل جلو دفتر 

 هر شکلی شده، حکم شیخ را عوض کند.او درخواست کنم که به 

سپس به نزدیکی بود، رفتم و  آن صدای اذان صبح بلند شد، برای نماز به مسجدی که دروقتی 

ماموری که از دفتر  . شلوغ بود و جمعیت در هم میلولیدند،رفتیم ابومنصوریحیی به دفتر همراه 

که به جرم های مختلف را هم  دیگر حکم تایید شده جورج، حکم سه نفرشیخ آمده بود، عالوه بر

برای تنفیذ نهایی به همراه داشت. عده زیادی از بستگان و آشنایان محکومین ند، شدمیباید اعدام 

آمد و بسختی از  ابومنصورپر از جمعیت بود، کمی بعد،  ابومنصورحیاط دفتر به آنجا آمده بودند. 

 ؟خواهیدمیو رو به جمعیت گفت: از من چه سکوی کنار حیاط ایستاد میان جمعیت گذشت و باالی 

جمعه است و روز عید ما : امروز گفت ابومنصورصدای بلند، خطاب به یک نفر از میان جمع، با 

 به حرمت این عید بخششی از خود نشان بده.، آنانمسلم

مردم  خراب شود و او را مردی بیرحم  اش نزدسابقه خواستمیناو که ای تامل کرد، لحظه ابومنصور

که  دهممی، اجازه امروزشناسم، اما به حرمت زندانیان را نمیکدام از این بنامند، گفت : من هیچ

 .حکم او را لغو نمایم تا منخودتان یکی را انتخاب کنید 

صدای . اما در این میان، زدمیو نامی را صدا  گفتمیای از جمع برخواست. هرکس سخنی همهمه

ند و آزادی اش را زدمیمرتب نام او را صدا ، کارسازتر بود همهبستگان یکی از زندانیان، از 

سپس احکام بقیه را تایید کرد و نوشت و  را کلمه عفو ،زیر حکم اوبالفاصله  ابومنصور .ندخواستمی

  .و گفت: خودتان چنین خواستیدرا با لیوانی آب شست دستان خود 

معیت هم کم کم از رفتند. جبه سمت زندان بالفاصله را گرفته بودند،  ابومنصورمامورین که تایید 

که غم حالیدرام و حکم نهایی شده بود و من . دیگر همه چیز تمندخارج شد ابومنصوردفتر محوطه 

را از  نگاهش، نگریستمچشمانش در و لحظه ای رفتم  ابومنصوررفته بود، به سمت تمام وجودم را گ

ببینید جناب دکتر، ما نمیتوانیم بگذاریم اما وقتیکه سماجت من را دید، برگشت و گفت: من دزدید، 

هرج و مرج شود، حتی اگر این ظلم در حق یک نفر صورت گیرد، حتما این ضرب المثل را شنیده 

 اید که میگوید: یکسال زندگی در ظلم، بهتر از یکروز زندگی در هرج و مرج است. 
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اجازه دهد  از او خواستم که م وط شدمسل خود بر رفتارم، اما شدمی ترعصبانی هرلحظه از حرفهایش

با اصرار من،  ولی ،تعلل کرد اول ابومنصورجورج با دوستان و بستگانش باشد،  تا زمان اعدام، الاقل

  درخواستم را پذیرفت و کاغذی برایم نوشت.

با من آمدند. یحیی هم بود. با هم سوار اتومبیل  نیز به زندان رفتم و جورج را تحویل گرفتم. دو مامور

با آرامش همیشگی  جورج ،در صندلی عقبم، کردمیرانندگی  و یحیی جلو بودیم و من شدیم. من

 نگاهشبه  نگاهم ،گاهی در آینه وسط اتومبیل ؛گفتمیزیر لب ذکر اش، بین دو مامور نشسته بود و 

رفتیم، وقتیکه رسیدیم، . به سمت مدرسه مسیحیان بستو اشک در چشمانم حلقه می گره میخورد

با اشتیاق  از ورود، جمعیتدو نگهبان، بیرون مدرسه منتظر ماندند و ما وارد شدیم. بالفاصله بعد 

اش تشکر کنند. همراه جمعیت، به که از جورج بخاطر فداکاری ندخواستمیهمه ، حلقه زدنددور ما 

 وسط حیاط رفتیم. 

این مرد شجاع، دیشب  فداکاری: دوستان، با گفترا جلو کشید و روی آن رفت ونیمکتی یحیی 

دین ما ، از مرگ رهیدند، فداکاری در مسیحیت بی سابقه نیست و بسیاری از دوستان و آشنایان ما

و فداکاری مسیح شروع شد و با از خود گذشتگی قدیسان ادامه با شهادت یحیای تعمید دهنده 

ید کم نبوده و امروز شاهد بزرگواری یکی دیگر هستیم و این قطعا آخرین یافت، در مسیحیت شه

نخواهد بود، زمان آن رسیده که با هم دست به دعا برداریم و برای رستگاری روح این بزرگمرد، دعا 

وع به دعا کردند. یحیی ، جمعیت شرگفتمیکنیم، جورج سرش را پایین انداخته بود و چیزی ن

که صلیبی را  خواهیممی، کندمیز از این عزیز بعنوان آخرین لطفی که در حق ما ما امرو :ادامه داد

 به دست خود در عبادتگاه تازه ساخته شده مدرسه قرار دهد. 

چند نفر صلیب بزرگی را  .سپس با انگشتش انتهای مدرسه را نشان داد، گودی در آنجا کنده بودند

روی  را، صلیب از ساختمان مدرسه بیرون آوردند تا نزد جورج بیاورند که تازه درست کرده بودند،

از چوب نخل  کهانداختم و جزئیات را دیدم، انگار  آن بازوی کوتاهش بر زمین گذاشتند، نگاهی به

 سانتیمتر. 185و  350 ،چشم میخوردبازوی بزرگ و کوچکش اعدادی به  در انتهای دوو  بود

 چسباند آنصورتش را به  افتاد، اشک در چشمانش حلقه زد، نزدیکتر رفت وکه یب نگاه جورج به صل

 ،ای بعد رو به سازنده صلیب کرد و گفت : هدیه ای که برای خداوند استلحظهزمزمه کرد،  زیر لبو 

سمباده را به او داد و جورج  کاغذ ،ای خواست. نجارکاغذ سمباده باید به بهترین شکل ساخته شود و
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بوسید های ناهموار صلیب را، سمباده زد و سپس محل اتصال هر دو بازو را سه بار قسمتبه آرامی 

در نهایت گونه خود را بر آن نهاد و چشم بر آسمان دوخت.  و متبرك نمودو صورتش را با آن 

گریستند. هرکسی سر در گریبان خود اشکهایش بر صلیب روان بود. همه منقلب شده بودند و می

پشت  ،جمعیت .و به راه افتادگرفت را بر دوش ای بعد، جورج صلیب . لحظهکردمیی داشت و دعای

و ند کردمیاو را همراهی  حاضرینسر او روان شدند. یحیی شروع به خواندن سرودی مذهبی کرد و 

 .ندگفتمییا هله لو

صلیب را در جای از پیش تعیین شده  ،جورج با کمک چند نفرکم کم به انتهای مدرسه رسیدیم. 

و  گویندخداوندا لب هایم را بگشا تا زبانم تسبیحت  :بر سکویی قرار گرفت وگفت  حییقرار داد، ی

 . خواهد بود آنانمتعلق به  آسمان پادشاهی زیرا مسکینان، حال به خوشا :ادامه داد

 ای در جمع پیچید.همهمه

 اهند یافت.خو تسلی ایشان زیرا زدگانماتم  حال به خوشا :یحیی ادامه داد

 م؛ همه ناراحت بودند. دیدمیم، اندوه را کردمیبه جمع که نگاه حلقه زد،  انم اشک در چشم

 .شد خواهند زمین وارثان ایشان زیرا فروتنان، حال به خوشا: ی گفتییح

 . خوشا به حال گرسنگان و تشنگان، زیرا ایشان سیر خواهند گشت

 حال به خوشابغضی که گلوی یحیی را گرفته بود، ترکید و اشکش جاری شد و هقهق کنان گفت: 

 .دید خواهند رحمت ایشان زیرا کنندگان، رحم

 .ایشان خدا را مشاهده خواهند کرد ، زیرادالنخوشا به حال پاك 

 .ان فرزندان خدا خوانده خواهند شد، زیرا ایشدهندگان خوشا به حال آشتی

با گفتن  ، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.بینندمیکویی جفا نهایی که در راه نبه حال آ خوشا

ند نگریستمیریختند و به جورج  همه اشک میپیچید. این جمله، صدای فغان و شیون در محوطه 

 او دعا میخواندند.و برای 

درب مدرسه، با ضربه محکم ناگهان  همه به نیایش مشغول بودند و سر درگریبان خود داشتند که

ی هوایی اندازمدرسه هجوم آوردند و شروع به تیروانتی باز شد و نیرویهای انتظامی داعش به داخل 
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پناه بردند و  داخل ساختمان مدرسهعده ای به  ،میدویدند به این سو و آن سو مردم از ترس کردند.

 اط پنهان شدند.عده ای در گوشه و کنار حی

مامورین با زنجیری،  دستگیر کردند و با وانت بردند. وانت دیگری داخل شد وجورج را  داعشنیروهای 

 ، از مدرسه خارج شدند. ندکشیدمیروی زمین  آنراوصل کردند و درحالیکه  آنصلیب را به پشت 

با ابوبشیر تماس  ،چه شده مدانستمین .دنیا پیش چشمم تیره و تار شد م.مات و مبهوت مانده بود

 او پس از پیگیری گفت که اینکار بخاطر انجام مراسم ممنوعه بوده است.  و جریان را گفتم گرفتم و

رفتم. وقتی رسیدم، داشتند جورج را کشان  ابومنصورسریع اتومبیل را برداشتم و به سمت منزل 

. صلیب ندکردمیکوب ند. چند سرباز به جانش افتاده بودند و او را لگد بردمیحیاط کشان به داخل 

: تاد با صدای بلند رو به جورج گفتکه به صلیب اف ابومنصوربردند. چشم  حیاط را هم به داخل

 ؟کنیدمیخواهی مسیح بشوی؟ مگر مسیح به صلیب کشیده شده؟ چرا اینقدر این دروغ را تکرار می

 فریب کار هستید؟ چرا اینقدر متظاهر و

 . دادمیجورج ساکت ایستاده بود و جوابی ن

 . کنممی: حاال بخاطر این دروغی که در سبب نشر آن هستی، تنبیهت ابومنصور

 .رفتدستوری داد و خود با محافظانش از منزل بیرون  آنانسپس به نگهب

دار ساخت و روی سر جورج ، تاجی از سیم خارآنانجورج را به تمسخر گرفتند و یکی از  ،آناننگهب

 آورد.خون از سرش جاری شد؛ اما دم بر نمی نهاد.

میز  آنانو  داد نانابه نگهب شد و دستوراتی ابومنصورمنزل حیاط وارد حسن د، شیخ چند لحظه بع

کردند و دو خم را روی میز  و او دریدندای را به درون محوطه آوردند و پیراهن جورج را چوبی کهنه

مقابل میز بستند. زانوهایش را هم با طنابی به هم بستند و طرف های با طناب، به پایهدستش را 

که اگر ورده و دور گردنش انداختند. بطوریباال آ آن دیگرسمت طناب را از زیر میز عبور داده و از 

این  که در جورج انگاراما . شدمیسفت تر  گردنشدور ،طناب، کردمیو یا خم  دادمیپایش را تکان 

  .کردمیمرتب زیر لب زمزمه فقط ، دادمیواکنشی به این حرکات نشان ن ،دنیا نبود

گوی های فلزی های شالق،انتهای رشتهدروارد شد،  ،ی رشته رشته و چرمیجالد شهر با شالق

 کوچک و در میان رشته ها، تکه های تیز استخوان به چشم میخورد.
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 ، اما ی را برداشت که زیر بغلش بگذاردقرآنرخاند و آماده زدن کرد و بعد شالق را در دست چجالد، 

 ،کنیممیاستفاده  آنانشالق زدن مسلم برایرا فقط  قرآنو ادامه داد:  «نیاز نیست قرآن» شیخ گفت: 

 او را بزن. دوست داریکه این فرد که مسلمان نیست، هرطور

و شالقش را در هوا چرخاند و با قدرت  زدلبخندی خوشحال شده بود،  شیخ جالد که انگار از حرف

 بر بدن جورج فرود آورد.

 ، از چند ضربه پس. فشاندهوا می را بهخون  درید و قطراتضربه های شالق، پوست جورج را می

  . خون روی میز را فرا گرفت

داشتم خفه ، شده بودمسموم و هوا ان تاریک در نظرم آسمتواستم تحمل کنم. قلبم گرفت. نمی

  .عذابم میافزودرا به آنها تحویل داده بودم، بر  جورج ماینکه خودم و شدمی

بالفاصله بر باز کردند،  که دستانش را ،برای جورج نمانده بود دیگر توانیتمام شد،  که شالق زدن

لبهای تشنه به  ای آّب جرعهکه  خواستمخودم را به او رساندم و را برداشتم و  یبطری آبزمین افتاد. 

بایستد و  سر پاکه مجبور کردند با لگد او را  ،بعد لحظه ایاجازه ندادند. نگهبانان اما برسانم،  اش

توان ایستادن رت جورج کمرنگ و بی رمق شده بود و صو کشد،بردوش زیر صلیب قرار گیرد و آنرا 

 نداشت.

تا قبل از خروج از منزل به حرکت کرد، اما بخاطر ضعفش،  جورج شروعبا ضربه شالق نگهبان، 

مردم به دورش جمع شدند.  ،، دوبار صلیب را بر زمین گذاشت. به محض خروج از منزلابومنصور

اما  ند،کردمیای به او آّب تعارف مردمی که اول کنجکاو بودند، کم کم به حال او دل سوزاندند. عده

 بنوشد. ند کهدادمیاجازه ن آناننگهب

، حدود دو هزار قدم، شدمیششصد متری  ، یمکردمی مانند را طی "L" باید مسیری  میدان شهرتا 

یک ای جلو در بین راه لحظه، کشیدمیدوش  ن با صورت و بدن خونین صلیب را برجورج همچنا

اما مرد کفاش  بر سکوی جلو آن بنشیند و لختی بیاساید، خواستمی بود،کفاشی ایستاد، مغازه  مغازه

امیدوارم » : گفتو او را مجبور به رفتن کرد. پیرزنی از میان جمع، مرد کفاش را بر سر او زد فریادی 

 335«.ندادیاستراحت همیشه سرگردان بمانی که به این مرد فرصت 

                                                           
  335 اشاره به داستان یهودی سرگردان
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گاه جلوی خودش را ببیند.  توانستمیکه ن؛ به حدی ه بودخون روی پلکهای جورج را سنگین کرد

در غفلت زنی که برادرش را جورج از مرگ نجات داده بود، و بر زمین میافتاد،  رفتمیچاله پایش در 

 م:کردمیبا خودم زمزمه  .داد او بهآب  جرعه ای ،مامورین

 که میداند

 که من باید

 سنگهای زندانم را به دوش کشم

 به سان  فرزند  مریم که صلیبش را،

 سان  شما و نه به

 دژخیمتان را می تراشیدکه دسته ی شالق  

  از استخوان  برادر تان

 و رشته ی تازیانه ی جالد تان را می بافید

 از گیسوان  خواهر تان

 و نگین به دسته ی شالق  خودکامگان مینشانید

 از دندان های شکسته ی پدر تان!

یم، اما هنوز صد متر با میدان شهر فاصله داشتیم که جورج رفتمیبه پیش آهسته آهسته  همچنان

یکی از کسبه که هیکلی درشت داشت، داوطلب شد تا صلیب  و بر زمین افتاد.توانش را از دست داد 

را حمل کند. من و یحیی هم به کمک جورج شتافتیم تا او را به حرکت درآوریم و مانع شالق 

یم، جورج برای بار آخر بر زمین افتاد، دیگر توان بلند شدن خوردنش شویم. به میدان شهر که رسید

که  دانممی: دکتر جان، سته بودم، گریبانم را گرفت و گفتنداشت. همانطور که باالی سرش نش

مرا بر صلیب کشند، اما لیاقتش را ندارم که چون سرورم عیسی مسیح، ایستاده بر صلیب  خواهندمی

 ارونه بر صلیب کشند . . . . بمیرم، لطفا کاری کن که مرا و
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جایی که صلیب بود، به  دو دستش را گرفتند و او را  آنانهنوز حرفش تمام نشده بود که نگهب

بر بازوهای کوچک صلیب را مچ دستهای او  ،دو میخبا  کشاندند و جورج را روی آن خواباندند و

فرو بازوی بزرگ صلیب میخکوب کردند. موقع  و بر یکدیگر گذاشتهو دو پایش را نیز بر  دوختند

که این حرکت  مدانستمی، کردند، انگشتانش به سمت جلو حرکت های جورجمیخ بر مچکردن 

نداده  را به عمد حرکت آنانواکنش ماهیچه های ساعد به فرو رفتن جسم خارجی است و جورج 

 است.

بارها  خواند.دعا می ،و برای جالدانی که این بال را بر سرش آورده بودند کردمیزمزمه زیر لب مرتب 

 .کنندمیچه  دانندمیکه ن را ببخش آنان: خداوندا گفت

 حدس زدم؛ رسیداز حالت عادی به نظر میبلندتر  انشبه نظرم انگشت ؛به دست های جرج نگریستم

 .استهم جدا نموده را قطع کرده و استخوان های مچ را از  ی دستشتاندون ها ،هاکه میخ

درخواست او را مبنی بر وارونه به صلیب کشیده شدن، به ماموران گفتم، ، قبل از به صلیب کشیدن

در حدود که محل به صلیب کشیده شدن مسیح، بارها به من گفته بود  قبول نکردند. جورج  آناناما 

، اورشلیمکه چگونه در  کرده بودبرایم تعریف درآن قرار داریم و نیز  جاییست که ما یپانصد کیلومتر

  ، توقف کرده و به دعا پرداخته است.نقطه 14 وده و دررا پیم 336مسیر غم انشبر روی زانو

ای که از قبل ایجاد و آن را در حفره صلیب را به حالت عمود در آوردند صبح بود که نه حوالی ساعت

 دادند.کرده بودند، جای 

 .337سوسن را به پای صلیب ریخت بالفاصله یکی از زنانی که آنجا بود، چندین گل

که قدش از بقیه بلندتر  آناناز نگهب یکیشروع شد. های مامورین بحثتزاز درآمد، صلیب که به اه

 بکشیم؟ صلیب به را که کسی داریم اجازه اسالم در : آیابود و غمگین بنظر میرسید، پرسید

 رتد.فقط برای مُ دانممیولی تا آنجا که ! توانیمالبته که می بله :جواب داددیگری 

 !که مرتد نیستفرد : اما این گفتبا ناراحتی  نگهبان قد بلند

                                                           
Sorrowful way -  Via Dolorosa  (336 ) مسیری که عیسی از محل محکومیت تا تپه جلجوتا پیمود و 14 مقام دارد 

 337 اشاره به ریختن گل سوسن توسط حضرت مریم به پای عیسی،» گل سوسن نمادی در کلیساهای کاتولیک و سمبل باکرگی بودن مریم مقدس و 

«همچنین نمادی از تثلیث است.  
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 و با تعجب به رئیسشان نگاه کرد.

 داند.، دستور شیخ است، حتما او بهتر میدانممین: ترئیسشان گف

چیزی به جز . کردمی شتشنه ترمیسوزاند و را رج وجبرهنه بدن  تابش آفتاب. گذشتمیزمان 

 دهانش خشک شده بود. باید برای، بر تن نداشت. بود افتاده شدور کمر پیراهنش که پاره شده و

رساندم. اجازه گرفتم و اسفنجی به او آب می ،شدمیخونی که از دست داده و آبی که از بدنش تبخیر 

بنوشد؛ اما انگار  آنو به نزدیکی دهان جورج بردم تا از  چوبی زدم و آن را در آب فرو کرده را بر سر

 حاضر شود.خدای خودش نزد تا با لب تشنه،  کردمی. شاید هم از نوشیدن امتناع توانستمین

و بر حال نزار او  ندماندمی، بعضی هم ندرفتمیند و کردمیلحظه ای او را نظاره ند و آمدمیمردم 

 .ندرفتمینماز جمعه  برایعبور و مرور مردم بیشتر شد،  ،نزدیک ظهرمیگریستند، 

ل از آن دو محکوم هم قبقبل از اذان ظهر، دو محکوم دیگر را آوردند و در میدان شهر گردن زدند. 

زدن کاری گردن ، مردم برای .شد آرامشغرق در  صورتشان و صحبت کردندجورج  مُردن، دمی با

 تازگی داشت. برایشان  ادی بود، اما به صلیب کشیده شدنع

تابید به صورت جورج می ا. نور خورشید مستقیمیمشدمیکم کم به ساعت سه بعد از ظهر نزدیک 

روی ش، از سر و صورت جاری شده هایساخت. خونرا در آن تاریکی غم، نمایان تر می اوو چهره 

 .دَلَمه شده بودها، محل میخ درخون  وه اش خشکیدپلکها و گونه

به سختی نفس بنظر میرسید، از همیشه رگهای گردنش برجسته تر  .شدمیحال تر جورج بیحال و بی

وزید  تند بادی. ناگهان کردمی؛ اما همچنان کلماتی را زمزمه نمانده بودبرایش . دیگر رمقی کشیدمی

زیر لب  آراماما جورج مردم نگران شدند،  ؛تاریکی کردهوا شروع به رساند و  کویر را به شهرو غبار

را به سالح خود  ای سر نیزه، زدمیموج ناراحتی قد بلند که در چهره اش  نگهبان .گفتمیذکر 

بیرون به خونابه حجم زیادی از . بالفاصله بردفرو سمت راست جناغ سینه جورج  دروصل کرد و 

شده و برجستگی رگهای گردنش نیز به همین  338قلبیجهید. حدس زدم که جورج دچار تمپوناد 

 دلیل بوده است.

                                                           
 pericardialTamponade ) 338 ) شرایطی است که در آن مایع دور قلب جمع میشود، که میتواند مایع کدر یا خونابه باشد  
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و جان به «  شد تمام» جورج چشمانش را باز کرد و با لحن مهربانی گفت ، خونابه خروجبه محض 

  جان آفرین تسلیم کرد.

باال و پایین  از تسمهدو  خود یک کامیون جرثقیلدار آوردند وآمدند و به همراه  آناننگهب اندکی بعد

با جرثقیل باال کشیدند، به ناگاه و آنرا  عبور دادنددرحالیکه جورج هنوز به آن متصل بود، صلیب 

ه بجورج  تسمه ای که باالی سر صلیب بسته شده بود، رها شد و صلیب وارونه در هوا قرار گرفت و

مردم ، دقایقی بعد، جرثقیل در میان هوای غبارآلود از دیده ها پنهان شد و آخرین آرزویش رسید

  بودند. ، درگوشه ای ایستادهات و مبهوتمهمچنان کم کم پراکنده شدند، اما دوستان جورج 

وارد که شدم، قرص مسکنی خوردم و خود را روی رفتم، منزل  به بدون آنکه با کسی صحبت کنم،

پیش چشمانم زنده ش، خندانروی خاطرات جورج و ، منگریستمیجا که رهبه  ، اماتخت رها کردم

 این شعر شاملو افتادم که:به یاد فشرد و گریه امانم را برید. بغض گلویم را  ،شدمی

 قلب را شایسته تر آن 

 که به هفت شمشیر عشق

 در خون نشیند

 و گلو را بایسته تر آن 

 که زیباترین  نام ها را 

 بگوید.

 و شیرآهن کوه مردی از اینگونه عاشق 

 میدان  خونین  سرنوشت

 به پاشنه ی آشیل 

 در نوشت. 

 رویینه تنی که راز مرگش

 اندوه عشق و غم تنهایی بود.
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 آه، اسفندیار  مغموم!» 

 «تو را آن به که چشم پوشیده باشی!

ام و عیسی مسیح را در یوطی شدهاسخر دیدم که یهودایبا همان حال به خواب رفتم و در خواب 

گونه ای بر ، بوسهام. اما قبل از تحویلام و در ازای آن سی سکه نقره گرفتهتحویل داده مانیجتسباغ 

از این حرفش، شرم تمام وجودم  کنی؟ و او گفت : آیا به بوسه ای پسر انسان را تسلیم می زدم اش

دور مسیح ریختند و او را گرفتند و  ،بالفصله آنانرا گرفت، اما با اینحال به سربازان عالمت دادم و 

نتیجه ماند و گوش سربازی را که با چاقوی خود، قطع کرده بود، برای دفاع از او بی هم پیترحرکت 

و بردند در سیاهی شب مسیح با دستان خودش به حالت اولیه برگرداند. سربازان، مسیح را عیسی 

 قلبم، تنها ماندم.من در تاریکی 

مصلوب  او راند و اهتاجی از خار بر سرش نهاد وند اهبه غل و زنجیر کشیدمسیح را دیدم شد که صبح 

ای که به کار کنم. کیسه نقرهچ مدانستمینشده بودم و . سرگردان مشدمیند. داشتم دیوانه اهکرد

انگار که  ،کردمیپر شالم مانند کوه سنگین شده بود و پشتم را خم پاس خیانتم گرفته بودم، در 

همچون  خواستمیپشیمان و شرمنده بودم که دلم  آنقدربردوش داشتم.  عظیم سنگ آسیابی

دلسوخته بودم که آرزو  آنقدرای از زمین محو گردم و اثری از من باقی نماند. ای آّب، در روزنهقطره

های نقره همچون م کاش هرگز مادرم مرا نزاییده بود و کاش هرگز عیسی را ندیده بودم. سکه کردمی

توان حمل . دیگر نمودمیرا از خود بیزار و م زدمیآتش سوزاند و قلبم را ای بدنم را میسرب گداخته

 .خونبهای عیسی را نداشتم

گرفتم. اما او رویش را برگرداند.  339کایفاسبه محل بزرگان شهر برگشتم و کیسه را به سمت 

بازستاند. کیسه را به سمتشان پرت کردم. سکه  پذیرفت که خونبهای عیسی را از منهیچکس نمی

ای ریخت و ها بر زمین ریخت. بالفاصله یکی از کاهنان، خم شد و سکه ها را برداشت و در کیسه

 : با آن قبرستانی خواهیم خرید برای گمنامان.گفت

خود  سرگشته و پشیمان به باغی رفتم که در آن مسیح را فروخته بودم. نشستم و زار گریستم. با

گفتم که من یک خائنم، خائنی که لیاقت زندگی را ندارد. آواره و پریشان به حومه شهر رفتم تا 

 بین دوراهی مانده ای بیندازم و از صحنه روزگار محو شوم، اما شهامتش را نداشتم. درخودم را به دره

                                                           
 339  کایفاس یا قیافا، رئیس کاهنانی بود که عیسی را به مرگ محکوم کرد.
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ی را درخت چنار بزرگ ناگهان در مقابل خود،م. گشتمیهدف و خود را به تقدیر سپرده، بی بودم

شالم را باز کردم و از آن طنابی  آن را در سر راه من قرار داده. بالفاصله ،و فهمیدم که سرنوشت دیدم

از  و طناب را به آن بستم م وشاخه ی قطوری را انتخاب کردو  درخت باال رفتماز تنه  و ساختم

 و به پایین پریدم. مسرم عبور دادآن را از و  ساختم، حلقه ای طناب انتهای دیگر

ام یا زنده مدانستمین .تمام بدنم بی حس شده بودچند لحظه بعد، در بین هوا و زمین معلق بودم. 

دستانم را حرکت دهم. انگار فلج شده بودم، هیچ کنترلی بر بدنم نداشتم. فقط  متوانستمینام، مرده

 م؟دیدمیم چشمانم را حرکت دهم. انگار مرده بودم؛ اما اگر مرده بودم، چرا همه چیز را توانستمی

کرکس ها باالی سرم ساعتی بعد د. نسراغم آمدبو کشان به گرازها و کفتارها  ،بعدروز شب گذشت و 

 خورند. کمیم که کفتار ها چگونه پایم را به دندان گرفته و میدیدمی. شروع به چرخیدن کردند

که را بیرون بیاورد؛ اما وقتی چشمانم خواستمیام نشست. بعد کالغی به سراغم آمد و روی شانه

را دید، پرواز کرد و رفت. شاید این عذاب من بود که با چشمانم، متالشی شدن بدنم را  آنانحرکت 

 ببینم.

هایم ید و رودهمتورم شده بود. ناگهان شکمم ترک و پاهایم هادر روز سوم شکمم باد کرده و دست

 رفتمیبیرون ریخت. بوی تعفن در هوا پخش شد. چرك و خون از شکمم سرازیر شده و به پایین 

خوردند. مردم از نزدیک بیشتر شده بودند و از بدنم میکفتارها  .ریختمیو از روی پاهایم بر زمین 

 .ند. تنهای تنها شده بودمکردمیشدن به من ابا 

مانده بود را، کفتارها خوردند؛ اما هر کفتاری که از پایم خورد، بالفاصله بر روی آنچه از ساق پایم 

تاب تحمل آن را نداشتند.  ان نیزبود که آن مردار خوارشده گوشتم متعفن  زمین افتاد و مرد. آنچنان

احساس کردم که تک تک ذرات بدنم آلوده به سمی است که از قلبم بیرون زده، سمی که حتی 

 .کشیدمیواران را مردار خ

کالغی آمد و چشمانم را خورد؛  جویدند و بر زمینم انداختند.گردنم را دور طناب آمدند و کرکس ها 

م، حتی خورده شدن چشمانم را، دیدمیدیگر چیزی در کاسه چشم نداشتم، اما باز همه چیز را 

م. به التماس افتادم و برای گناه خود طلب مغفرت کردم. کشیدمیخدایا این چه زجری بود که 

که دستش را بر سرم بکشد، اما ناگهان صدای  شدمیجورج به سراغم آمد. داشت به من نزدیک 

بود که در تلفن زنگ صدای پریدم و هاج و واج به اطراف نگریستم. از خواب ناقوسی بلند شد و من 
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م. بالفاصله دادمی. تلفن خط اضطراری بود، باید آن را جواب خواب آن را صدای ناقوس پنداشته بودم

ژانس بود که از من خود را به گوشی رساندم و آن را برداشتم. در آن سوی خط، پرستار بخش اور

 سریعا خودم را به آنجا برسانم. که گلوله خورده بود،بخاطر کودکی  خواستمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** طبقه دهم دوزخ،***                                        

وقتیکه شیپور هفتم به صدا درآمد، صدایی از بهشت گفت که پادشاهی از آن پروردگار » 

 « کنداست و برای همیشه حکمرانی می

 7/10مکاشفات                                                                                                                                                                                             
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 «تمام گناهان بشر»                                                        

گرفتم و  را جلو خونریزی بالفاصله او را به اتاق عمل بردم وبا خون ریزی داخلی؛  بود بیمار کودکی

کودك برای دیدار پدرش که به حکم روده اش را که پاره شده بود، ترمیم کردم، بعدا فهمیدم که 

موقع خورد، شیخ، در زندان بوده، تالش میکند از پنجرهء زندان باال برود که توسط نگهبان گلوله می

و در انجام  دادمیم. انگار نفسش به من قوت قلب کردمیاحساس ، در کنار خودعمل حضور جورج را 

به سمت  ک صبح بود.یساعت ساعت انداختم، . پس از اتمام عمل، نگاهی به کردمییاریم  ،عمل

 منزل روان شدم.

ها و خدماتی که برای بیماران انجام داده م و به یاد خوبیدیدمیدر مسیر، همه جا چهره جورج را 

اش از پیش چشمم آوردم. چهرهدر باالی صلیب به خاطر میرا مظلومش صورت مرتب  .افتادممی ،بود

ساعت  دانممین، به فراموشی بسپارمم آن چهره دوست داشتنی را توانستمیچگونه  ،، نهشدمینمحو 

چند بود که بخواب رفتم و صبح که بیدار شدم، وقتیکه به بیمارستان رفتم در زیر کتابخانه اتاقی که 

ای ابوبشیر به من داده بود، متوجه تکه کاغذی شدم و موقع بیرون کشیدن آن، دیدم که به پرونده

ای است که پرونده را بیرون کشیدم و مطالعه کردم و متوجه شدم که همان پرونده متصل است.

  آن را در پاکتی گذاشته و برای ابوبشیر فرستادم. ند توسط جورج به سرقت رفته، بالفاصلهگفتمی

ام، در بعد از ظهر شنبه، سری به سرد خانه زدم تا جورج را ببینم. مسئول بعد از عملهای روزمره

که پیکر را منتظرم بود، با هم در یخچال را باز کردیم و سینی بلندی  ،غمگین و ناراحت ،سردخانه

ی سرش ایستادیم و بیرون کشیدیم و هر دو در سکوت کامل باال، خفته بودجان جورج روی آن بی

و سپس آرام خوابیده بود. سرم را به احترام پایین انداختم و کمی مکث کردم  چه .به او نگریستیم

خوردم. بغض بود، غبطه مینهفته اش زدم. به آرامشی که در صورتش ای بر پیشانیخم شدم و بوسه

، مرتب لبخند شیخ، زمانیکه دستور شالق و اعدام جورج را داد، پیش چشمم ظاهر فشردمیگلویم را 

 میشد و هر لحظه بر شیطانی که در جسم او حلول کرده بود، لعنت میفرستادم.

 ،؟م بگویمتوانستمیچه چیز به جورج بگویم؛ اما  خواهممیمسئول سردخانه تنهایم گذاشت تا هرچه 

 حرفی برای گفتن نداشتم. شرمساریم جز ب من که

ساعتی بعد، یحیی در بیمارستان به سراغم آمد. دنبال این بود که شرایط دفن جورج را فراهم کند. 

تا گوری بیابیم. برای رسیدن به آنجا باید از قبرستان با هم به سمت قبرستان مسیحیان رفتیم 
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. اجساد اعدامیان را نیز در شدمی. انگار قیامت بود، همه جا گور تازه دیده یمشدمیرد  نانآمسلم

، درخت سدر کهنسالی را دیدیم و گورستانجایی متفاوت به خاك سپرده بودند. در قسمتی از 

گشتیم. شنیده بودیم را کن، گورستان قبر دنبال. بدفن کنیم تصمیم گرفتیم که جورج را در زیر آن

م که زیر آن درخت یخواست. باالخره او را یافتیم و از او کندمیزندگی ای ، در کلبهکه در همان حوالی

چندین قبر : امروز گفتاما او عذر خواهی کرد و کار را به تاخیر انداخت و ، گوری حفر کند. سدر

گور نکنده بودم که در این چند  اینقدر در تمام عمرمام و سپس اضافه کرد: هرگز خسته ام وکنده

 سپس در خدمت شما باشم.  بیاسایم واجازه دهید لختی  ام.ماه کنده

. قبر تازه در گورستان زیاد بود و دستان پیرمرد پینه بسته. معلوم بود که دستیاری گفتمیراست 

و کمی . یحیی داوطلب شد به او کمک کند دهدمیتنهایی انجام  هم ندارد و همه کارها را خودش به

 بعد با هم به سمت درخت سدر رفتند. من هم به بیمارستان برگشتم.

، را دیدم که آماده است. از باال نگاهی به آن انداختم قبررفتم.  گورستاندوباره به  ،نزدیک غروب

 بی اختیار وارد شدم. پهنایش تقریبا دو برابر شانه ،کشیدمیانگار چیزی از درون آن من را به خود 

ای. گور جورج بود، گور عزیزترین م بود و طولش کمی از قد من بلندتر. چه فضای خفه کنندها

 دوستم. وای چقدر دلگیر است اینجا.

 دراز کشیدم و به فضای روبرو خیره شدم. دیوار بلند قبر، زاویه ی دیدم را محدود در کف گور لختی

عزیزترین پیکر چند ساعت دیگر، تا که  دانستممی .مدیدمیآسمان را ای از قطعهفقط ، کرده بود

گناه از این دنیا رفته بود. اما ند گذاشت؛ خوش به سعادتش. او پاك و بیدر این گور خواهرا دوستم 

 خود افتادم وبه یاد گذشته رین دوستم را به دشمن سپرده بودم. من که خائن بودم و بهت من چه؟

رج، وچون جهممرا  د وایگناهانم را ببخش از او خواستم که وراز و نیاز کردم ی خود شروع به با خدا

، بیاد این قسمت از دعای ابوحمزه ثمالی افتادم از دنیا ببردشیفته خود  و سازدقرین رحمت خویش 

مسیرم به کجا میرود و نفس اماره  دانممینچرا بر احوال خود اشک نریزم، درحالیکه » : گفتمیکه 

زمانیکه بالهای مرگ چرا نگریم بر  .کندمیبه من پشت و روزگار  دهدمیکه فریبم  بینممیرا ام 

و مرا در تابوتی بسوی  شودمیچرا نگریم بر لحظه ای که روح از تنم جدا ، گیردمیروی سرم قرار 

چرا نگریم بر لحظه ای که مرا در قبر مینهند ، میزنندشیون تابوتم عزیزم زیر دوستان  قبر میبرند و

برای آنروزی که  چرا نگریمسوال نکیر و منکر،  و بر متنگی لحد بر تاریکی قبرم و و چرا نگریم بر
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جانب راست به  دوش میکشم، گاه بار سنگین اعمالم را بر ،ر و ذلیلو خوا از قبر بیرون میایمبرهنه 

 «به جانب چپ، در آن حال که خالیق همه به کاری غیر از کار من مشغول اند خود مینگرم و گاه

صدایم  مخواستمین. رفتبه سمت شقیقه هایم ام جاری شد و از گونهاشک در چشمانم حلقه زد و 

بغضم ترکید اما ؛ صدایم را بشنوندبودند،  حوالییحیی و گورکن که در همان  مخواستمیندر بیاید. 

 .شدبه هق هق  ، تبدیلآراممو گریه ی 

  کم کم تمام گناهانم از پیش چشمم گذشت.

زمانیکه برای تفریح به بیرون شهر ؛ انجام داده بودم در هفت سالگیرا که به یاد آوردم، اولین گناهی 

برادرم  وقتیکهبرداشته بودم.  بدون اجازه ی صاحبش، از مزرعه ای را یک خیاررفته بودیم و من 

از آن کار گناه است،  مدانستمینتا آن زمان من که موضوع را فهمید، مرا سخت سرزنش کرد و 

کاغذی بر روی  با کسی صحبت کنم،در آن مورد  متوانستمین چونبیمار گردیدم و  ،عذاب وجدان

کاغذ را زیر فرش پنهان کردم؛ اما مادرم آن را یافت و  ،«، چه کنم؟امکردهخدایا من گناه »نوشتم 

را سوار مبالفاصله به پیشنهاد مادرم، رم کل ماجرا را از برادرم پرسید و پد ،و بعد گفتپدرم  به

رساند و از صاحب  ای که از آن دزدی کرده بودم،مزرعهبه ، ساعت رانندگی اتومبیل کرد و با دو

باشیم و برایمان  مهمانشاو هم شرط بخشش را این گذاشت که شام، و  درطلب بخشش ک مزرعه

در اتومبیل پدرم گذاشت و مرا بوسید و گفت: حالل  یارخ ای پُر از کیسه ،ای کباب کرد و بعدجوجه

 کردم

را  ام که از گرسنگی و ضعف، روزه مستحبیده سالگی انجام داده بودم. وقتی گناهم را دردومین 

اینکه خداوند گناهم را نبیند، سرم را در حوض خالی حیات برده و کیکی را  رایشکسته بودم و ب

 :به نجاتم آمد و گفتدوباره ، اما مادرم تمام وجودم را گرفتعذاب وجدان  ،خورده بودم. بعد از آن

 روزه را به تمام بگیری.  ،قرار نیست در این سن

مستقیم  ۀگناهان آدمی با سنش رابطبزرگی . گویی شدمی، گناهانم عظیم تر مشدمیهر چه بزرگتر 

 دارد.

آنها  تواندکس به جز خدا، نمیپدرم و هیچاز بود و نه کمکی از مادرم ساخته نه  ،امدر گناهان بعدی

تواند انجام دهد. . گناهانم بزرگ بود، بزرگترین گناهانی که بشر میبکاهد را ببخشد و از عذابم

 دچار شده بودم.گناهانی که بخاطر تکبرم 
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که شش هزار  ابلیسی. راندند الهیاز درگاه  بخاطرش را کبر ! این همان گناهی بود که ابلیستبله ! 

 !؟ماعبادت کرده ام چند سالدر تمام زندگیمگر من ولی سال عبادت کرده بود، 

متکبر بودم که گاهی سخنان  آنقدرهمیشه بخاطر موقعیتی که در آن قرار گرفته بودم، تکبر داشتم، 

 م.کردمیقبول ن نیز به حق زیردستانم را

، از دیگران خالق و پرورگارم سختی ها به جای یاری خواستن از ؛ بارها دربودشرك  گناه دیگرم

 .کمک خواسته بودم

 ؟! گناهان زبانم را چه کنمشاید این دو گناه را خدا ببخشد؛ اما 

زنی که بخاطر سرطان روده شرمسار نموده بودم،  او را بخاطر سوالش کهآن زنی به یاد آوردم صورت 

 زناشویی ۀرابط دربارۀدر نهایت صداقت از من  و او انجام داده بودم 340کلوستومیبرایش عمل  اش،

 من بجای راهنمایی من کمک خواست واز ، پرسید و شودمیاش و بوی بدی که از بدنش ساطع 

 بر لباسی ی گیره ،نزدیکی هنگام بخواه شوهرت از: به او گفتم لبخندی زدم و ،، در جوابدرست

اش را بعد از آن جواب بکشد تا بویت را استشمام نکند. هرگز چهره نفس دهانش با و بزند دماغش

 ای که شرمسار و خجل، چشم بر زمین دوخته بود.، چهرهبرمنمیتحقیر آمیزم از یاد 

. با کردمیدر افکار خود غوطه ور بودم که صدای یحیی را شنیدم. باالی گور آمده بود و من را صدا 

برخاستم و دستش را گرفتم و بیرون آمدم و با هم از گورستان خارج  ،آستینم صورتم را خشک کردم

 شدیم. 

نجام مراسم تدفین را در راه با ابوبشیر تماس گرفتم و از او خواستم که برای صبح روز بعد اجازۀ ا

 خواستمیو  کردمیبرای ما بگیرد و او با مسئولیت خودش، این اجازه را داد. انگار احساس گناه 

 .است جبران کند، بخصوص بعد از آنکه فهمیده بود چیزی از دفترش به سرقت نرفته

 

 ***  شتـهـب ***                                             

 « تــدفین جــورج »                                           

                                                           

  340 بیرون گذاشتن روده از شکم بخاطر بیماری سرطان و یا علل دیگر
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 ای در آنجا حاضرند.یحیی با عدهصبح روز بعد که به قبرستان رفتم، دیدم که 

 :شناختممیرا  از آنها چند نفر

 "کاترین  ودنیس ، کریستوفر ، مارگارت  "

 ،کنندمیو هم کیشانش او را مشایعت  تنها نیستپایانی ج در این دقایق ورجم دیدمیاز اینکه  

 خوشحال شدم.

چهار نفر های جان جورج را در تابوتی به گورستان آوردند و تابوت را روی شانهجسم بی ،دقایقی بعد

اما با اینکه ساده بود،  ر زمین نهادند. به تابوت نگریستم،ب آن کناربه سمت گور حرکت دادند و در

 .آمدمیزیبا و ظریف به نظر 

نمایان رج وچهره ی جذاب و دوست داشتنی جیحیی در قسمت سر تابوت ایستاد و آن را باز کرد، 

روی چشم ها و لب  به سر داشت.زرباف مخملی و و کالهی  به تن لباس اتاق عملشد، در حالیکه 

 رج آن را سکه ی شانس خود می نامید.وروی لب، همانی بود که ج ۀهایش، سکه گذاشته بودند. سک

 لباس اتاق عمل، به خاك سپرده شود.که با  هکه درخواست خودش بود دانستممی

 آناندر دست داشتند. یکی از روشن  ر تا دور گور جمع شده بودند، شمعیزنانی که دوهر یک از 

و  داشتبر میرا کس قاشق کوچکی از آن هر و کردمیرا بین حضار تعارف 341خوراکی به نام کولیوا

 گذاشت.دهان میبر 

صورت متبسم  .کردمیکس سرود یا دعایی را زیر لب زمزمه هر، بود اکم، سکوت حایچند دقیقه

خواندند و در ند و دعایی میآمدمیجورج همه را خیره کرده بود. مردم یک به یک به باالی سرش 

  ایستادند. کم کم جمعیت زیاد شد. مسلمآنان هم آمده بودند.کناری می

 پیکر تا ایم شده جمع اینجا در امروز: ایستاد و رو به حضار گفتکنار گور،  یحیی بر روی تل خاك 

پیتر او نیز چون سرورمان . ایمندیده خوبی چیزی به جز او از که ، دوستیبسپاریم خاك به را دوستی

اند اما تو جانش را فدای دیگران نمود. سپس رو به جورج کرد و گفت : همه شیفته زندگی مقدس

                                                           
  341 ترکیبی از گندم بو داده ، کشمش و عسل 
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ی زودتر به مالقات خواستمیی. شاید دانستمییفته مرگ بودی و آن را برای خود رهایی ای مرد، ش

  بروی.سرورمان عیسی مسیح 

 «   آنها نیاز به نور بیشتری ندارند چرا که خداوند در تاریکی از نور خود بر آنها میتاباند» 

                                   5/22مکاشفات                                                                                                                                       

اشک مشایعت کنندگان  نگذاشت که صحبتهایش را ادامه دهد. فشردمیبغضی که گلوی یحیی را 

 ند. کردمیگریه  ،صدای بلندبا ند و بعضی ریختمی

که روحت نزد ، در حالیشویمیسپرده  خاك به امروز: ادامه داد صدایش را صاف کرد ویحیی 

سپس در  تابوت را بستند و آن را بر  آنگاه چند قسمت از انجیل را خواند و .پروردگار زنده است

دو طناب را از زیرش رد کردند  های محکمی که از قبل روی گورگذاشته شده بود، قرار دادند وچوب

، رفتمیچوب ها را بیرون کشیدند و تابوت را به آهستگی به پایین بردند، همانطور که تابوت پایین و 

 ، انگار که خورشید گرفته بود، اما صورت مشایعت کنندگان پر از نور بود.شدمیانگار آسمان تاریک 

 : زمزمه کردم با بغض زیر لب

 رفتی و شکستی دلم

 خالف شرط مودت

 به احتیاط رو اکنون

 که آبگینه شکستی

 روی تابوتو  گرفتبراز زمین رج انداخت. سپس یحیی مشتی خاك وشاخه گلی بر تابوت ج یکسهر

 :ختن خاك، رو به جورج کردم و گفتماما قبل از ری نوبت من بود،بعد از او،  ،ریخت

 .گیرندمیتو برای من برادر بودی، بلکه از برادر عزیزتر. حتی چهل هزار برادر جای تو را ن ،برادرم جورج

 یحضار نیز چنین کردند و کنار ۀبقیسپس به سختی، مشتم را باز کردم و خاك را بر تابوت ریختم. 

 . یگر، شروع به پر کردن قبر نمودندگورکن و دو نفر د، ایستادند

همچون خورشیدی گردید، ، از چشم ها ناپدید شدمیزیر خاکهایی که از باال بر آن ریخته در تابوت 

 رود.که در غروب از دیده می
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یحیی با انگشتانش صلیبی بر روی  اجازه نداشتیم که صلیبی بر آن بگذاریم.باالخره گور پر شد. 

م و به بیمارانم رفتمیدل بکنم اما چاره چه بود، باید  متوانستمینساعتی آنجا بودیم،  خاك کشید.

دعا  و مردم سوگواری ادامه داشتگورستان را ترك کردم، هنوز  وقتیکه م.کردمیسرکشی 

روز بعد از  م، خاطراتش تمام ذهنم را گرفته بود،کردمی، بعد از آن مرتب به جورج فکر خواندندمی

بود با ام ا که درخانهیک جفت کفش او رگورستان رفتم تا به جورج سر بزنم، خاکسپاری، دوباره به 

ی که جورج زیر آن خفته درخت سدرشاخه های روی آن را گره زدم و بهم های آن را خود بردم، بند

 دیدم.او را بود، انداختم، سه روز بعد غروب چهارشنبه در رویا 

غروب  ،خاطراتش تمام ذهنم را گرفته بود. سه روز بعد، مکردمیفکر مرتب به جورج  ،بعد از آن

، صورت تابناکش و لبخند زدمیو لبخند چهره اش درخشان بود دیدم.  چهارشنبه، در رویا او را

دستش را به سویم دراز کرد. و  به سمتم آمدکه بر لب داشت مرا به وجد میاورد، آهسته شیرینی 

که دستم باال بود و آزرد. همچنانمیرا انم نور، چشم. متوانستمیندستش را بگیرم، ولی  مخواستمی

ای که زنی آن را به سوی زمین میاید. ارابه ، ناگهان ارابه ای را دیدم که از آسمانمنگریستمیبه او 

برگشت و به ارابه رج وج، شدمینزدیک و نزدیکتر  ارابه .کشیدمیآن را  342راند و شیردالیمی

 زن زیبا که ارابه را میراند چشم دوخت و چند بار نامش را بر زبان آورد:نگریست و به آن 

 ... بتیا... 343بتیا

 با هم بسوی آسمان رفتند.و  کنار آن زن قرار گرفتسوار شد و  سپس بر پشت ارابه

 

 *** /Moon ماه /فلک  بخش اول: ***                                   

 « دختر اسیر ایزدی کژال،»                                            

                                                           
دنبال دانته آمد / شیییر دال یا گریفین ) بشییکو: ( : محافج گنجینه های خدایان و از افسییانه های عیالمی که بئاتریس با آن به  342

شیناك ، خدای خدایان عیالم ، هدیه کرده  شو ست که اونتاش گال این جانور را به این شیر این سر عقاب و بدن  ست . علت وجود  ا

 Griffinشیر پادشاه حیوانات و عقاب شاه پرندگان است .

 
 ) آسیه، زن فرعون( 343
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یک روز برادر فرمانده را به اورژانس آوردند، در درگیری ترکش به قفسه سینه اش خورده و نفسش 

 کشیدمیهوا جمع شده بود و تند تند نفس   (Plural cavity)ریه اشرا تنگ کرده بود، در فضای 

( را از Chest tubeو چیزی نمانده بودکه ایست تنفسی بدهد. بعداز آماده سازی، لوله ای ریوی )

وارد کردم، بالفاصله خون به همراه هوای جمع شده در فضای  "جنب"الی دنده هایش در فضای 

جنب، از لوله خارج شد؛ و نفسش بهبود یافت و رنگ و رویش برگشت. فرمانده که این حرکت من 

 دید، به نشانه تایید سری تکان داد و لبخندی زد. را

و از بخش جراحی  پانسمان، دستکش هایم را در آوردماز فیکس کردن چست تیوب و گذاشتن  بعد

خارج شدم. همان روز، نزدیک به غروب، فرمانده کسی را به دنبالم فرستاد، با یک برگ عبور، برگه 

 ا داشتم.آن اجازه شرکت در حراجی کنیزی ر ای که با

آفتابی  آسمان از اتمام کار روزانه ام، از قسمت اداری خارج شدم و به حیاط بیمارستان رفتم. بعد 

آفتاب مستقیم در چشمانم میتابید و آنرا به سیاهی می برد. خستگی و کالفگی ذهنم را بود و نور 

کنم و این ناراحتیم را غم آلود بود؛ قرار بود در خرید و فروش برده شرکت  هوا .کشیدمیبه آشوب 

 . کردمیدو چندان 

طاقت نیاوردم و به اطاقم رفتم و یک لیوان قهوه غلیج و تلخ خوردم و دوباره نگاهی به دعوتنامه 

، 344های بزرگی همچون حتشپسوتزمینی که ملکه انداختم و با خود گفتم که چگونه در سر

، اکنون زنان به بردگی گرفته شده و فروخته اندکردهدرآن حکومت  346و نفرتیتی 345کلئوپاترا

 .شوندمی

پای پیاده به مرکز شهر رفتم، شلوغ بود، میوه فروش ها زیر سایبان های  ،بعد از یک استراحت کوتاه

 .آمدمیبه مشام ز سینی بساط ادویه فروشان حصیری خود بساط کرده بودند. بوی تند ادویه، ا

و سالم  شناختندمی. بعضی من را ندزدمیبا صدای بلند جار کاسبان گاهی قیمت کاالی خود را  

ند. پارچه فروش ها، لباس فروش ها، بقالها و قصاب ها کردمیو از بساطشان چیزی تعارف  دادندمی

                                                           
 .بود از دودمان هجدهم پادشاهی مصر باستان پنجمین فرعون به معنای سرآمد بانوان آزاده (Hatshepsut) حَتشـِپسوت 344
مصر   )اواخر سال ۶۹ – ۱۲ اوت 3۰ پیش از میالد( معروف به کلئوپاترا آخرین فرعونΚλεοπάτρα Φιλοπάτωρ : کلئوپاترای هفتم فیلوپاتور به یونانی باستان345

 .بود باستان
 .بود و به عنوان )سرور همسر و مشاوره ارشد( شریک سلطنت همسر شناخته می شود مصر، آخناتون  نِفِرتیتی یا نِفرتیتی همسر بزرگ سلطنتی )همسر اصلی(فرعون34۶
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هم درمغازهای خود مشغول بودند. زندگی در جریان بود، ولی برای من، غروب آن روز، از همیشه 

سینه ام را بشکافم و قلبم را بیرون بکشم، تحمل دیدن اسارت مردم را  خواستمیدلگیرتر بود. دلم 

 نداشتم.

موقع نماز عصر، در مسجد حاضر شدم؛ و بعد از آن به ساختمانی که در همان نزدیکی بود رفتم؛ 

ساختمانی که قرار بود در آن حراجی برگزار شود. به محض ورود، فرمانده به استقبالم آمد و مرا نزد 

 ی داد. خود جا

قبل از شروع حراجی، عده ای که غالبا از جوانترها بودند، شروع به پرسیدن سوال از شیخی که روی 

 صندلی نشسته بود کردند.

  ؟شودمییکی پرسید: اگر یک کنیز را بخریم که قبل ازاسارت متاهل بوده، تکلیف ازدواج قبلیش چه 

 .شیخ با خونسردی جواب داد: ازدواج قبلی منتفی است

به دوستم هدیه  توانممیرا  امداشتهفرد دیگری دستش را باال برد و پرسید: آیا کنیزی که با او جماع 

 کنم؟

شیخ: بله، در صورتی که یک قاعدگی از او بگذرد و مطمئن شوید که باردار نیست، بالمانع است. 

 نیازی به خطبه عقد هم نیست.

پرسید:  اگر کنیز بچه دار شود، آن بچه چه حق همان شخص دستی به ریش بلندش کشید و دوباره 

 و حقوقی دارد؟

اگر فقط صاحب کنیز با او همبستر شده باشد و مطمئن باشد که فرد دیگری به او دست نزده،  شیخ:

امااگر فرزند خودش نباشد، داستان فرق حقوق یک فرزند عادی را داراست،  فرزند بدنیا آمده، تمامی

، اما اگر پدر فرزند، یک غالم باشد شودمیفردی آزاد باشد، فرزند او حساب  اگر پدر فرزند، ،کندمی

 صاحب کنیز مالک فرزند است و میتواند او را بفروشد واحتیاط به اجازۀ غالم ندارد. 

اد باید شب مخصوصی برای او دیگری پرسید: آیا کنیز هم حق همبستری دارد و همچون زن آز

 ؟گذاشت
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چهار همسر داشته  تواندمیشیخ: خیر، کنیز حقی ندارد و مانند زن آزاد نیست. هر مسلمان فقط 

باشد که باید مساوات را میان آنها برقرار کند؛ اما در رابطه با کنیز اینطور نیست، اگر صاحب کنیز 

را به او به این کار راضی باشند و نوبت خود با او همبستر شود، باید همسرانش بخواهد در شب 

 ببخشند، ولی در طول روز، رضایت همسر الزم نیست. 

 و پرسید: آیا کنیز مزیتی بر همسر دارد؟  مردی که سوال پرسیده بود لبخندی زد

شیخ در حالیکه نگاهش را در جمع می چرخاند، پاسخ داد: کنیز هم مانند زن آزاد باید همیشه آماده 

اد، همزمان جماع کنید؛  با دو زن آز توانیدنمیه شما همبستری باشد، اما فرق آن در این است ک

با تمام کنیزان خود همزمان این کار را انجام  توانیدمیدر بین آن خود را بشویید؛ ولی  مگر آنکه

 شید.نکه احتیاج به شستن خود داشته بادهید؛ بدون آ

با شیطنت پرسید: حدود پسر کم سن و سالی که پرزهای ظریف مو تازه باالی لبش نمایان شده بود، 

 ارتباط با یک کنیز چقدر است؟ و با لبخند ادامه داد: منظورم ارتباط معمولی نیست.

 شیخ با همان آرامش پاسخ داد: رابطه از دبر با همسر خودتان حرام است، اما با کنیز مجاز است.

ند و کردمیو برخی کنار گوش یکدیگر پچ پچ  ندزدمیهمهمه ای در جمع پیچید. برخی لبخند 

 . خندیدندمی

 با کنیز زیر نه سال، تماس جنسی برقرار کرد؟ شودمیفرد دیگری پرسید: آیا 

باشد چه آزاد، جایز است، ولی شیخ در پاسخ گفت: بله، تماس جنسی با دختر زیر نه سال، چه کنیز 

 با او تفخیذ کنید.  وانیدتمیبه داخل بدنش وارد شوید؛ بلکه  توانیدنمی

 جوانکی پرسید: تفخیذ یعنی چه؟ 

با استفاده از زیر بغل،  توانیدمییر نه سال، تمتع  جنسی ببرید، شیخ: یعنی اگر بخواهید از دختر ز

 الی پاهایش و زیر گلویش، اینکار را انجام دهید.
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هایشان گاهی با . تعریف منگریستمیبه چهره هایشان از پرسش و پاسخ، هیاهویی بر پا شد.  بعد

ن بود، مانند چشمان شوخی و خنده همراه بود. دلم گرفت، به آسمان چشم دوختم، آسمان هم غمگی

 .باریدمیباران ببارد تا غم را از صورتم بزداید، اما ن خواستمیدلم زنان اینجا، 

 را انجام دهند.لحظه ای بعد، تخت ها را آوردند و سکویی درست کردند تا از روی آن، حراج 

 پاشد. هیجان زیاد شده بود، فرمانده هم حاضر بود، امااتومبیل ها آمدند، گرد و خاکی برسپس 

 . دادنمیواکنشی نشان 

؛ مرد میانسالی با هیکلی درشت از اتومبیل پیاده شد، رو به جمع زدمیانتظار در چشمان همه موج 

 ، انگار که کل صورتش دهان بود.ایستاد و خندید، دهانش تا بنا گوش باز شده بود

؛ دستش را داخل گشایدمیز کرد که انگار در قفس شیر را مرد، درب اتومبیل را با چنان غروری با

برد و زنجیری را بیرون کشید که در انتهایش دختری بود زیبارو، به سان ماه، اما در عذاب، رنج 

 ست سال داشت.. معلوم بود که اذیت شده و غمگین است.حدود بیکشیدمی

و نه صدای قهقۀ مردمان حریص را، در  صدای رعد را بشنوم خواستمی، دلم باریدمیکاش باران 

 برده فروش و مردان هوس باز را نشنوم. ،م که کر باشم و صدای زنجیر هاکردمیآن لحظه آرزو 

اندام خوش زنجیر را محکم تر کشید و قامت نحیف آن زیبا رو، خمیده شد، لباس سفیدش به 

از زیر روسری سبز گل گلیش ، موهای ژولیده اش  تراشش چسبیده بود، اما پراز لکه های خون بود،

. آوردمیو او را نزدیک  کشیدمیآنها را بپوشاند. برده فروش زنجیر را  کردمیسعی  و بیرون ریخته بود

پوشانده بود،  ی که صورتش راسر باال کند، لکه های خاک خواستمیننگاه آن ماه رو، بر زمین بود، 

 .  کاهدنمیکه چیزی از زیبایی آن  کاست، همچون لکه های ماهزی از زیبایش نمیچی

صدایشان مغزم را پر  .میدان جنگ افتادمفرزندانشان، دربیاد ضجوره زدنهای مادران، بر اجساد 

 ، بسان چکش زدن هزاران دیگ مسی در بازار مسگرها. کردمی

 .کشیدمیریخ را بر دوش بود، گویی که بار ستمهای تمام تادخترك خمیده 
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جلوتر بیاید. سرش را به  خواستمین، اما انگار آن ماه سیما، کشیدمیبرده فروش او را به زور 

آهسته و غمگین میان جمع  چشم دوخت، نگاهش آنچنانگی باال آورد و ملتمسانه به جمع آهست

ریز از . چشمانش لبیابدنمی، اما گرددمیدنبال ناجی خود که انگار قرن هاست به  کردمیحرکت 

فلج  گریه کند یا باران ببارد. عضالت صورتش خواستمی. دلم گریستنمیبغض و اندوه بود، اما 

آهنگ نگاهش درد داشت،  .رفتمیاز درد، آهسته راه  ،در شکم دستانش جمع شدهشده از غم و 

 خواستمینسوزانده بود، دلم را آهنگ نگاه تمام زنان اینجا درد دارد، اما هیچکدام تا این اندازه دلم 

 گریه کنم.

. آیدمیو جلو  کشدمیچقدر بیکس است این دختر، چقدر تنهاست. زنجیرها را با پاهای نحیفش 

 . خواندندمیو چه با سوزهم  خواندندمینفسم سخت شد، هنوز در ذهنم مادرها 

ند و کشیدمیاو را به سختی  .زدمیدخترك سرش را باال گرفت، در عمق چشمانش، ناامیدی موج 

در معرض توجه دیگران قرار گیرد و  خواستمین، انگار کردمیبه سمت سکو می بردند، اما مقاومت 

اسیر بود، ولی تسلیم  واهند.که او را نخ خواستمیبرایش قیمت تعیین شود، با تمام وجودش 

 . شدمین

آتش تقالی پوچش، خرمن وجودم را به آتش کشید. مقاومتش، حوصله مرد برده فروش را سر برد، 

زنجیر ها را محکم تر کشید، دخترك روی زمین افتاد؛ آنچنانکه صدای استخوان های ظریفش را 

خترك باردیگر بر زمین افتاد، از درد شنیدم. برده فروش گردن او را گرفت و به سمت سکو کشاند، د

گریه  خواستمین. چشمانش پرازاشک بود، اما فشردمیدندانهایش  را به هم پیچید و میبه خود 

درد را تحمل  توانستمیبهتر  ، شاید با ریختن اشک،ریختمی، کاش اشک کردمیکند، کاش گریه 

بود در محاصرۀ شعله های  347، ژاندارکیکردمینیا اینکه دل دیگران را به رحم آورد، اما گریه کند و 

و در میان جمع، با ناامیدی، بدنبال ناجی  زدمی. همانطور که نفس نفس شدمیناما تسلیم  آتش،

؛ نگاهش روی من ثابت ماند و قطره اشکی درشت، از گوشه چشمش به روی گونه اش گشتمی

 لغزید و دلم را سوزاند.

                                                           
در »دُمرمی-الپوسل« بهمعنی »دُمرمیِ دوشیزه« یا »دُمرمی زادگاه  ۱4۱۲ ژانویۀ ۶)و گاه دوشیزۀ اورلئان  (Jeanne d'Arc : 347 ژان دارک یا ژاندارک به فرانسوی347

 .است و قدیسهای در کلیسای کاتولیک قهرمان« ملی فرانسه»در روآن،  ۱43۱ می 3۰ † - ، لورن«دوشیزه
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م و کردمیتصویراین برده در زنجیر را نقاشی  ،348ویلیام بلیککاش نقاش بودم و درآن لحظه مانند 

و با  گذاشتممیهای خود ر بودم و او را ردیف و قافیۀ شعر؛ و یا شاعمشدمیسپس آرام در آن غرق 

 صدای بلند میخواندم.

به سنگ  349یاد آندرومدای . بهکردمیبود، التماسی که دل سنگ را آب پر از التماس مانش چش

 .گشتمی 350بسته شده افتادم که بدنبال پرسیوس

چشمانم را از نگاهش بدزدم،  مخواستمیم، کشیدمیبه او کمک کنم، خجالت  متوانستمیناز اینکه 

اما نتوانستم، به صورتش خیره شدم و به عمق چشمانش چشم دوختم و فریادش را شنیدم، اما کاری 

 از دستم ساخته نبود، خودم هم اسیر بودم، اما اسیری که اجازه تردد داشت.

. نگریستمیدخترك را باالی سکو بردند و حراجی شروع شد. با وقار ایستاده بود و به دیگران 

 چادرش را دو دستی چنگ زده بود تا بدنش را از چشمان هرزه دور نگاه دارد.

، توانندمیلحظه ای بعد، شیخ با صدای بلند، حدیثی از امام علی نقل کرد و گفت: همه مردان مسلمان 

 سر، سینه و شکم همه ی کنیزان را ببینند و اینکار منع شرعی ندارد.

؛ داشتنمیچشم از من بر ،و او دخترك را برهنه ببیند ندخواستمیه همهمه ها اوج گرفت، هم

از  خواستمینگریه کند،  خواستمینتا جلوی ترکیدن بغضش را بگیرد.  فشردمیلبهایش را به هم 

که چادر را از سرش بردارند، اما برده فروش، از پشت به چادرش  گذاشتنمیخود ضعف نشان دهد و 

را آزرد. دست  حظه آنرا از بدنش جدا کرد. تالش بی حاصل دخترك، روحمچنگ انداخت و در یک ل

م، کردمینمایان شد، دستهایی که زنجیر ها آنرا خراشیده بودند. نگاهش که های الغر و ظریفش 

 .داشتنمی. لحظه ای چشم از من بر لرزیدمیتنم 

ا دید، روسری این وضعیت رکه متها زیاد باال نرفت. برده فروش قیمت گذاری شروع شد، اما قی

گرفت و قیمتها شروع به باال رفتن کرد. اشک دخترك روان شد و از آن تیری دخترك را از سرش بر

                                                           
 348 (Willam Blake) 34819 شاعر و نقاش قرن  

 

 .قلمرو شمالی آفریقا است و کاسیوپه، پادشاه و مکله اتیوپیا (در اسطورههای یونان، دختر کفئوسAndromeda آندرومده )34۹

35۰( Perseusدر اساطیر یونانی، پسر زئوس) و یکی از اولین و نامآورترین پهلوانان اساطیر یونان باستان است و دانائه. 
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است،  که گلویش در چنگال ببری ساخت از الماس و بر قلب من بیچاره زد. درمانده بود، بسان آهوی

 .نگریستمیچشمانش دیگر سویی نداشت و هنوز با چشمان اشک آلودش به من 

 .کردمیدالر، اما برده فروش راضی نبود و معطل  900دالر، دیگری گفت:  800یک نفر گفت: 

 .ندخواستمیو بعضی برهنگی بیشتر  رفتمیقیمت ها کم کم باال 

اشک  .شدمین، اما تسلیم کشیدمیتیر جسمش را دریده باشد، درد  کهدخترك، بسان سربازی 

و من را به آشوب  ریختمیبه صورتش ، از چشمانش جهدمیق یک زخم عمی همچون خونی که از

شده بودم که در کوه قفقاز به زنجیر کشیده شده و عقابی جگرش را   351. همچون پرومتهکشیدمی

بیش از این تحمل  متوانستمینمیخورد و راهی برای خالصی ندارد. سرم را از شرم پایین انداختم، 

 .مردممیکنم، خون، خونم را میخورد، کاش 

درافکار خود غرق بودم و برای بیچارگی دخترك دل میسوختم که دستی را روی شانه ام احساس 

، لبخند محزونی زدم و دستم نگریستمیکردم، سرم را برگرداندم، فرمانده بود که با لبخندی به من 

 کنی؟را روی دستش گذاشتم، بالفاصله چهره ام را خواند و گفت: میخواهی در حراجی شرکت 

 دالر 1000قبل از اینکه جوابی بگویم، نفر بعدی فریاد زد 

 به فرمانده کردم و گفتم: اما من که پولی ندارم.  رو

ببیند. برهنه که ممکن است، بدن دخترك را تا جایی ندخواستمیفته بود. همه رسروصدا در جمع باال

، زدمیکل قامتش به لرزه افتاده بود، دستانش را دور بدنش گرفته و محکم  به لباس هایش چنگ 

 .کردمیآنها را از تنش جدا کنند. هنوز هم به من نگاه  خواستمین

 فرمانده گفت: به حساب من بخر

 گفتم: یعنی چقدر؟

 دالر برایت فراهم کنم.  10000تا توانممیگفت: من 

                                                           
 .است آتشو خدای  کلیمنهو  یاپتوسو پسر  هاتیتان، یکی از های یونانیاسطورهدر  35۱
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انده را گرفتم و ی در ذهنم روشن شد، قلبم به تپش افتاد، با هر دو دستم، دست راست فرمنور امید

قیمت بدهم که شنیدم یکی گفت:  مخواستمیفاصله رو به برده فروش کردم، محکم فشردم، بال

 دالر 3000

شانه های دخترك را برهنه کرده بودند و قیمت ها رو به فزونی بود، هرچه لباس را پایین تر 

، نزدیک بود پستان هایش را هم بیرون بکشند که طاقت نیاوردم رفتمیند، قیمت ها باالتر کشیدمی

 دالر. 6000و گفتم 

برده فروش، دستش را از لباس دخترك کشید و به من نگاه کرد و وقتی مطمئن شد در پیشنهادم 

نگفت. حاضر بودم که اگر الزم هزار دالر را فریاد زد، اما کسی عدد بیشتری  6ثابت هستم، چندبار، 

شود، تمام ده هزار دالر را بدهم و نگذارم که آن دخترك را درآن جمع، برهنه کنند. پیشنهادم کارگر 

 افتاد و دخترك مال من شد.

ببینند چه کسی مالک دخترك  ندخواستمیند، نگریستمیهمه هاج و واج مانده بودند و به اطراف 

از اینکه باخته  ، اما عده ای که نمیشناختند،گذاشتندمیو احترام  شده. اغلب من را میشناختند

کنارم، کسی که با حضور فرمانده در مدانستمی ند. ولیکردمیو غرغر  ندزدمیبودند، زیر لب نق 

 جرات اینکه چیزی بگوید ندارد.

وی سرش به نزد برده فروش رفتیم و فرمانده ضمانت من را کرد. برده فروش، چادر دخترك را ر

 انداخت و زنجیرش را به دستم داد.

از او خواستم که قفل زنجیر را بگشاید و او اجابت کرد. شانه ام را در اختیار دخترك گذاشتم تا بدان 

آرامش کنم،  مخواستمی. لرزیدمیچنگ یازد و او چنین کرد و تا دم در با من آمد، بدن دخترك 

رم، اما دستش را کشید. فرمانده، راننده و اتومبیلش را در دستم را به سمت دستش بردم  تا آنرا بگی

اختیارم گذاشت تا دخترك را به منزل ببرم.کمک کردم تا سوار شود و خود نیز در صندلی عقب، 

 .شدمی، ترس و اضطراب در صورتش دیده لرزیدمیکنارش نشستم، 
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لحظه ای بعد اتومبیل به راه افتاد و زیاد طول نکشید تا به منزل برسیم. در آنجا دوباره شانه ام را در 

وارد ساختمان شدیم، او را به کنار شومینه  وقتیکهاختیارش گذاشتم تا پیاده شود و وارد منزل گردد. 

 ستم.هدایت کردم و برایش نان و پنیر و چای شیرین آوردم و خود کمی دورتر نش

بود و با چشمان نگرانش، من را زیر نظر داشت. برخاستم و  زدهدخترك چیزی نمیخورد. وحشت 

م م، رفتم و آنرا برایش  حاضر نمودم. وقتی برگشتکردمیسراغ اتاق کوچکی که کمتر از آن استفاده 

دیوار  قدمیش روی زمین بنشینم که خودش را جمع کرد و به دودر  مخواستمیغذا را خورده بود. 

 .رسانممیاز من بترسی، من به تو آسیبی ن خواهدمیچسباند. خودم را عقب کشیدم و گفتم: ن

. چشمان زیبایی داشت. چشمانی که مرا به زدمیدر چشمان درشت و عسلیش، ترس و تردید موج 

م در آن غرق شوم. همچنان ساکت بود توانستمی. چشمانش همچو دریا بود؛ دریایی که بردمیرویا 

. برای اینکه از ترسش بکاهم، برخاستم و از او دور شدم و در چهارچوب در آشپزخانه زدمینو حرفی 

 ایستادم و گفتم: چیز دیگری الزم ندارید؟ 

 جوابی نداد.

 پرسیدم: شما را به چه اسمی صدا کنم؟

را در کمین خود دیده باشد، به من خیره شد.  بازهم جوابی نداد و با ترس مانند بره ای که گرگ 

لبخندی زدم و دستهایم را به نشانه تسلیم باال بردم؛ سپس به اتاق خودم رفتم و یک دست لباس 

 تمیز و یک حوله برایش آوردم و حمام را نشانش دادم و با لبخندی گفتم: ببخشید لباس زنانه ندارم.

م، آنرا به فال دیدمیچهرۀ معصوم و زیبایش، لبخند را  خنده اش گرفت. این اولین بار بود که در

  .نیک گرفتم

برایش وسایل پانسمان آوردم و به او یاد دادم چگونه به زخمهای دستها و پاهایش برسد. سپس به 

 اتاق خودم رفتم و در را بستم.

ه لباسهای من نیم ساعت بعد، صدای باز شدن در حمام را شنیدم، وقتی از اتاق بیرون آمدم، دیدم ک

 .پیچیده و کنار شومینه نشسته است را پوشیده و موهای خود را در حوله ای
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برایش میوه  مخواستمیلبخندی به لب آوردم و بدون آنکه به او نزدیک شوم، از منزل بیرون رفتم. 

میوه نخورده؛ مغازه میوه فروشی در که مدت هاست  مدانستمیکیده بود، تازه بخرم. لبهایش خش

نزدیکی بیمارستان بود، خریدم را کردم و به منزل برگشتم. همچنان کنار شومینه روی زمین نشسته 

 .کردمیبود و زخمهایش را پانسمان 

که خریده بودم را شستم و در سینی گذاشتم و با دو پیش دستی و دو چاقوی میوه میوه هایی 

 خود نیز در سوی دیگر سینی میوه، جلوی شومینه نشستم. خوری، کنارش گذاشتم و

چند دقیقه ای گذشت، میوه را نمیخورد. احساس کردم از من شرم دارد. پرتغالی را پوست کندم و 

قا:  مخواستمیشدم؛  به او نزدیکتربه سمتش سراندم، اما نخورد، کمی در پیش دستی گذاشتم و 

ه دستم به دستش خورد. ناگهان چاقوی میوه خوری را دستش بگذارم که ناخواستپرتغال را در

. دستانم را زدمینبرداشت و روی گردنم گذاشت. مات و مبهوت نگاهش کردم. ساکت بود و حرفی 

. اما چاقو را از روی گردنم کنار خواهممیبه عالمت  تسلیم باال بردم و گفتم: منظوری نداشتم. عذر 

 . واهمه داشتم که به من صدمه بزند. بردمین

 با خشونت گفت: شاید جسمم را خریده باشی اما روحم را هرگز.

م. دیدمیهمانطور که دستانم باال بود، از کنارش برخاستم ودور شدم. در چهره اش خشم را 

م دیوانه از من عصبانی است. دورتر که شدم، دستانم را پایین آوردم. داشت آنقدرکه چرا  مدانستمین

م. به اتاقم رفتم و شروع به قدم زدن کردمی. اشک در چمشانم جمع شده بود. احساس بدی مشدمی

فکری ؟ چرا راجع به من چنین امکردهکردم و هزار بار برخودم لعنت فرستادم و گفتم مگر چه 

م و گاه کردمی؟! عقلم به جایی نمیرسید. تا شب مرتب در اتاقم قدم زدم. گاه او را سرزنش کندمی

م، گاه به خودم. با خود گفتم: باید به او فرصت داد. شاید تو را مثل دادمیخودم را. گاه به او حق 

. شب بدون کردمیافکار آشفته رهایم ن که تو هم مانند او اسیری. داندنمی. شاید بیندمیدیگران 

 قفل کردم. آنکه چیزی به او بگویم خوابیدم، ولی قبل از خواب در اتاقم را 
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 بردمیزمان  مدانستمیصبح روز بعد بدون آنکه کالمی بین ما رد و بدل شود، از منزل خارج شدم. 

تا به من عادت کند. به یاد کلمه اهلی کردن افتادم. کلمه ای که روباه در کتاب شازده کوچولو 

 یم.کردمیچندین بار از آن استفاده کرده بود. باید من و آن دخترك همدیگر را اهلی 

آن را پشت دراتاقش میگذاشتم و از منزل  م تهیۀ غذا بود وکردمیدر چند روز بعدی، تنها کاری که 

و به کارهایش میرسد. چرا که  شودمیکه در غیاب من از اتاقش خارج  مدانستمیم. رفتمیبیرون 

قدم کسی در  م که خانه ام مرتب تر شده. دیگر حالت تجردی نداشت.دیدمیدر روزهای بعدی 

 .کردمیمنزلم باز شده بود که به خانه ام روشنی میبخشید و شادم 

یک روز زودتر از موعد به منزل برگشتم و دیدم که خسته در کنار شومینه خفته، بدون آنکه پتویی 

روی تنش باشد. دلم سوخت، پتویی آوردم و رویش انداختم. زیبای اش بی اندازه بود. بالفاصه این 

 ذهنم طنین انداخت:شعر در 

 پیرهن یکتا خوابیده چمن، طرف در که دلبر "

 کند      بیدارش خواب از نسترن، بوی که ترسم

 تنش بهر پیراهنی دوختم، گل نکهت از

 کند  آزارش که ترسم بدن، آن است لطیف بس از

 من عشق حریم اندر رو، آهسته آفتاب ای

 "کند بیدارش خواب از تو، پای صدای ترسم

وارد شدم، بی مقدمه و با لبخند از من  وقتیکهدر روزهای بعدی رفتارش عادی تر شد، یک روز 

 پرسید: چای تازه میل دارید؟ 

 . با دست پاچگی گفتم: بله البته. شدمینباورم 

چای آورد و با هم نوشیدیم. دیگر موهایش را در روسری نمیبست و لحظه ای بعد برای هردویمان 

، زیبایش را کردمید. دو گیسی که از موهایش میبافت و دو طرف صورتش آویزان از من نمیپوشان
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. همانروزها بود که یکبار موقع صرف چای، لبهای ظریف و دوست داشتنیش را نمودمیدو چندان 

 باز کرد و با مهربانی گفت: من کژال هستم.

 خوشحال شدم. پرسیدم: معنی آن چیست؟

 یعنی آهوی گریز پا. گفت:

. لبخندی زد. سپس خودم را معرفی کردم و آیدمیگفتم: به به چه اسم با مسمایی، به صورتتان هم 

 گفتم که مانند او اسیرم.

ازآن  هم به اجبار در آنجا حضور دارم، به او آرامش داد و به من اعتماد کرد. شاید اینکه دانست من

 .آمدمیم، با لبخندی ملیح به استقبالم شدمیبه بعد هر بار که وارد منزل 

در روزهای بعدی برایش لباس زنانه خریدم و از او خواستم که دیگر، آن لباسهای خودم که برایش 

را نپوشد. در لباس زنانه صد چندان زیباتر شده بود و زیبایش به تمام  زدمیبلند بود و به تنش زار 

کمان لبهایش، من را به یاد کمان کیوپید  .هتر شده بودهم ب اجزاء خانه شادی میبخشید. روحیۀ من

، قلبی را عاشق میساخت. اکنون تیر او بود که در قلب من نشسته کردمیکه هر تیری رها  انداختمی

، اما باید از او نمودمیاش دیوانه کننده بود و چشمانش اغوایم  ی. زیبایکردمیبود و مرا مجنون 

در هوس گرفتار  مخواستمین، نبیندم. به او قول داده بودم که هرگز از من گزندی کردمیدوری 

 شوم و دست به او بیاالیم.

در میان همه اما ، ده بودم، انگار اقیانوسی از عشق را به خانه آورافزودمیروز به روز بر محبتش 

به او کمک کنم و  متوانستمی. کاش افزودمیشکوهش، چهره ای محزون داشت و حزنش بر حزنم 

 از غمهایش بکاهم.

؛ عود روشن است خانه را پر کرده ،یک روز موقع برگشت از بیمارستان، دیدم که بوی عطر عجیبی

 . صدایش چه دلنشین بود.خواندمیی آواز کُردود و خودش در آشپزخانه به زبان کرده ب

 خواب من اسم

 افسون دیار از
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  قله پدرم

 .مه مادرم

 آنرا کشته اند هستم که ماه سالی به زاده

 که هفته اش را کشته اند ماهی و 

 352ساعتش را کشته اند روزی که و 

سرش را برگرداند و با لبخندی به استقبالم آمد. از او خواهش  وارد که شدم، آوازش را قطع کرد.

دخترك و کردم که معنی شعر را برایم بگوید و او اجابت کرد. غم به دلم نشست و از آوارگی این 

 مردم مظلومش، محزون شدم.

دیدم که تازه م، موقع برگشت کژال را زدمییک شب که بیخوابی به سرم زده بود و در حیاط قدم 

حوله ای دیگر، دور بدنش از سینه تا است، دور سرش پیچیده ی از حمام بیرون آمده و حوله ای

ارهای مو که از زیر حوله بیرون ریخته و از ت زدمیزانوهایش را میپوشاند. پوست سفید وخیسش برق 

. چشمش که به من افتاد، سالم کردمیبود، قطرات آب میچکید. بسیار هوس انگیز شده بود و بیتابم 

سرم را پایین انداختم و با صدایی آهسته، جوابش را دادم و به سرعت به اتاقم رفتم. تنم به  کرد.

م، لرزیدمیرعشه افتاده بود. از تنگ آب روی میزم لیوانی برای خود پر کردم و الجرعه سرکشیدم. 

د غلبه اعصابم بهم ریخته بود. انگشتانم را روی لبۀ لیوان به حرکت درآوردم، باید بر وسوسۀ خو

                                                           
352 My name is a dream, 

My name is a dream, 

 I am from the land of magic.  

My father is the mountain, 

 and my mother the mist.  

I was born in a year whose month was murdered; 

 a month whose week was murdered; 

 a day whose hours were murdered. 

 شاعر:شیرکوه بی کس
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م، چراکه به او قول داده بودم در امان باشد، اگر چه طبق قوانین اسالم، حق داشتم از او کردمی

 مانعم شود. توانستمیاستفاده جنسی ببرم و چیزی ن

تصمیم گرفتم دل از او بردارم و فکرم را آزاد کنم، پشت میزم نشستم و کتابی برداشتم و شروع به 

؛ تمرکز نداشتم. کتاب را بستم و آنرا محکم فهمیدممینرت بود. هیچ چیز مطالعه کردم، اما حواسم پ

روی میز کوبیدم و آرنجهایم را روی آن گذاشتم و دو دستم را تکیه گاه چانه ام کردم و به خود 

. "کم آورده ای، محکم باش، در مقابل این دختر شد تی بودی، چطورتو که آدم سر سخ "نهیب زدم 

 اطاقم را قفل کردم و کلیدش را در بخاری انداختم تا در دسترس نباشد و اگر سپس برخاستم و در 

بخواهم از اتاق خارج شوم، کمی تعلل کنم و بخاطر احساساتم، زود تصمیم نگیرم و مغلوب شهوت 

 خود نگردم.

، شبها و نمی خوابند شوندمی. مثل نوجوانهای تازه بالغ که عاشق شدمیبه مرور عالقه ام به او بیشتر 

م. تحمل آتش شهوتم برایم دشوار ی کنترل خود، به دیوار مشت میکوبیدم و برازدمیدر اتاقم قدم 

م، با فندکی کردمیهروقت هوس او را  خود را بیازارم، ،برای رهایی از وسوسه شده بود. تصمیم گرفتم

.گاه شدمیزجرم هر روز بیشتر اما فایده نداشت، دست خود را میسوزاندم و برآن نمک میپاشیدم، 

 م.ماندمیکه تا صبح بیدار  کردمیآنچنان بیخوابی بر من غلبه 

در اتاقم خفته بودم، با صدای در زدن او بیدار شدم. در را که باز کردم دیدم سرش  وقتیکهیک روز 

با بعد و ، چند لحظه ای ساکت بود کندمیرا پایین انداخته و از باالی چشمان معصومش، نگاهم 

یی ساخته ام، با چای تازه دم می چسبد، کمی آرد پیدا کردم و از آن حلوا صدای آهسته ای گفت:

 تشریف می آورید؟ 

از او اجازه خواستم و بعد از چند دقیقه از اتاقم خارج شدم. از پیشنهادش خوشحال شده بودم، 

ی صندلی منتظرم نشسته و صبحانه وقتیکه به آشپزخانه رفتم، با لباسهایی که برایش خریده بودم، رو

 مفصلی حاضر کرده بود.

یک لحظه چشم از رخ زیبایش بردارم. موهای مشکی  متوانستمینم. کردمیزیرچشمی نگاهش 

. یقه بلوز کردمیمواجش که دو طرف گردنش آویخته بود، تا سینه اش امتداد داشت و مرا دیوانه 
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، چقدر دادمیصورتی رنگی که به تن داشت، استخوان های ترقوه و جناقش را برجسته تر نشان 

 آن بدن، چقدر بی نقص. ظریف بود

واین برایم عذاب آور بود. رویم را برگرداندم تا  شدمیاز یقۀ باز بلوزش، برجستگیهای پستانش دیده 

ن کمی حلوا بریده و در دهانم گذاشتم، بیشتر نگاهش نکنم. از روی میز چنگالی برداشتم و با آ

بر دهان گرفت و گفت:  ،که به حلوا آغشته بود راطعمش عالی بود. کژال هم انگشت اشاره اش 

 طعمش خوب است! نیست؟ سپس انگشتش را مکید.

، از درون آتش گرفته بودم. حرکت لبهای زیبایش، قلبم را به آشوب کردمیحرکاتش دیوانه ام 

 .بردمیانم را باال و ضرب کشیدمی

 پاسخ دادم: بله، عالیست. دست شما درد نکند. با صدایی لرزان 

 لبخندی زد.

ادامه دادم: تا کنون حلوا به این خوشمزگی نخورده بودم. دستان شماست که صدایم را صاف کردم و 

 ."از کوزه برون همان طراود که در اوست"گویندمی؛ کندمیحلوا را خوشمزه 

 ؟ کنیدمیتراز قبل تحویلم داد و پرسید: کارتان اینجا چیست؟ در این شهر چه  شیرینلبخندی 

بیش از آن گستاخی کنم.  خواستمیناز زیرکیش لذت بردم، موضوع را سر بزنگاه عوض کرد، انگار 

 لیوان چای را از لبهایم دور کردم و گفتم: پزشکم.

و گفت: یعنی جای بهتری در دنیا نبود برای  اخمی به چهره آورد و با دلخوری چایش را مزه کرد

 خدمت به خلق خدا؟

شانه هایم را باال انداختم و گفتم: داستانش طوالنیست و من به اختیار خود اینجا نیستم، ولی برایم 

 به چه کسی خدمت کنم. کندمینفرقی 

با کالفگی ابروهایش را باال انداخت و قطعه ای دیگر از حلوا را میان دندانهای سفیدش قرار داد و با 

 نوك انگشت کوچکش آنرا به دهانش هدایت کرد و انگشتش را بین لبهایش نگاه داشت. 
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م کرشمه های زنانه اش را تحمل کنم. سریع صبحانه ام را تمام کردم و از منزل توانستمیدیگر ن

خارج شدم. هوای بیرون سرد بود، ولی بدنم کوره ای از آتش در خود داشت. بخار خارج شده از بینی 

 خواستمی، انگار کشیدمیو دهانم در آن هوای سرد، ابری میساخت در مقابلم و لطافتش را به رخم 

 زیبایی زنانه کژال را به من یادآوری کند.

خودم را زودتر به میسوختم که تصمیم گرفتم آتش عشق دردرآن هوای سرد، کالفه بودم و 

را انجام دادم، ولی  چنین کردم و طبق روال عادی، کارهایم بیمارستان برسانم و بیمارانم را ببینم و

 م که زودتر به خانه برگردم و کژال را ببینم.کردمیدر هر لحظه آرزو 

نشسته و غروب را مینگرد. در که به منزل برگشتم، او را دیدم که پشت پنجره، روی صندلی وقتی

م، جواب داد. نوك بینی اش قرمز بود.علتش را کردمیعالم خودش بود. نزدیکتر شدم و سال

هم گاهی گریه  . شاید گریه کرده بود، بلی حتما گریه کرده بود. چه اشکال دارد، منمدانستمین

که نسبت احساس گناهی و برای  ؛کژال عشق جدیدم برای از دست رفته ام و م، برای عشقکردمی

. آنچنان کم دادمیاما مشکل من فقط گریه نبود، بی خوابی هم آزارم  عشق در سینه داشتم، اینبه 

م که برجسته و دیدمی، مویرگهای چشمانم را منگریستمیخواب شده بودم که وقتی در آینه بخود 

م کردمیرچه نهایت تالشم را بود و اگقرمز شده و سفیدی چشمم را پوشانده است. تمرکزم کم شده 

خوابیم بر روی عمل های جراحیهم و تصمیم گیریهایم تاثیر نگذارد؛ اما بر کیفیت زندگیم تاثیر که بی

 گذاشته بود.

م و با دیدن رخ گشتمی، همچون شیدایان به خانه برشدمیروز وقتی کارم در بیمارستان تمام هر

 م.گشتمیا همان لباس بیرون، روی تخت می افتادم و مدهوش و ب مشدمیچون ماه کژال، مست تر 

 ؟فاقی بیوفتد؟ چرا من چنین شده امخدا به دادم برسد، قرار است چه ات

نه، شاید این هوس بود که مرا به دنبال عشق، . شدمینم، از عشقم به کژال کم کردمیهرچه تالش 

 .کژال یافته امبدنبال گمشدۀ خود هستم و آنرا در، اما نه، در سن من امکان ندارد، من کشیدمیاو 

در منزل نیستم، با شوق دیدن دوبارۀ روی آن ماهرخ به منزل می آیم و هر لحظه  وقتیکهحتی 

 آرزوی دیدن چهرۀ پری گونه اش را دارم.
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. حتی در بیمارستان وقتیکه استکان زدمیکه لبخند بخصوص وقتی. شدمیصورتش هر روز زیباتر 

شازده کوچولو،  گفتمی، به یاد لبهای او، موقع نوشیدن چای می افتادم. راست مدیدمی چای را

 وقتی کسی را دوست داشته باشی، همه چیز تو را به یاد او می اندازد.

سر زده به خانه آمدم، کژال را دیدم که با شتاب از حمام بیرون آمده و به دنبال  وقتیکهیک روز 

که ا با خود به حمام ببرد و هنگامی که بپوشد، انگار فراموش کرده بود حوله اش ر گشتمیلباسی 

 کندمیصدای ورود من را میشنود، با همان لباس خوابی که به حمام رفته بود، بیرون آمده و سعی 

 . بیندمیخودش را به اتاقش برساند که من را در راه 

بر تنش چسبیده بود و زوایای بدنش را خیس  که برایش خریده بودم، کاماللباس خواب حریری 

 تر. نور آفتاب هم بیکار ننشسته بود، از پشت میتابید و منحنی های بدنش را آشکاردادمینشان 

میساخت. تنش همچون آفرودیت، سفید و زیبا بود؛ انگار که او را از سنگ مرمر تراشیده و در آن 

روب، در قطرات آبی که از موهایش بر شانه اش روح دمیده باشند. بازتاب نور خورشید درحال غ

و بر  گرفتمیکه چون هاله ای صورتش را دربر  کردمیمیچکید، قرمزی خیره کننده ای درست 

. پستانهایش درست مانند شدمی. نوك پستانهای گوشتیش از روی لباسش دیده افزودمیزیبایی اش 

عمودی و فاصلۀ  کردمیاشاره مستقیم به جلو  آنانو نوك  و فریبا بودندگنبد مسجد با شکوه 

را از خط زیر سینه داشتند، بقیه اندامش نیز متناسب بودند و زیبایی زنانه استاندارد یک بند انگشتی 

 .ندکشیدمیرا به رخ 

برانگیز و زیبا باشد. چگونه تحسین  تواندمیزن تا چه اندازه نفسم در سینه حبس شد، آخر مگر یک 

ها مهارت زیبایی در یک جا جمع شده. هیکل لطیفش مانند مجسمه ای بود که آنرا با سالاین همه 

سخت، بیرون کشیده باشند. در لحظه ای احساس کردم که پیگمالیون و تالش، از دل صخره ای 

 هستم و خداوند روحی در این مجسمه زیبا دمیده و به من داده است .

یدم و دیدگانم پنهان نمود. چند نفس عمیق کشازو خود را کژال با دیدن من، فورا به اتاقش رفت 

ورم، به اتاقم رفتم و خود را با کتابی مشغول ساختم. ساعتی بعد، صدایم بدون آنکه کالمی بر زبان آ

هم شام بخوریم. وارد آشپزخانه که شدم، سیبی را از یخچال برداشتم و گازی به آن زدم و  کرد تا با

ش کردم. موقع شام چشمانش را از من می دزدید، انگار که شرم داشت، برای چیدن میز شام کمک
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ولی بالخره به حرفش آوردم و در صحبتهایمان فهمیدم که تا دبیرستان بیشتر درس نخوانده، 

در روستایشان رسم نیست که دخترها بیش از این درس بخوانند، اما با وجود تحصیالت  گفتمی

هایی را که به ذهن میسپرد و شعرسریع  ،مگفتمیه را و هر چ کمی که داشت، بسیار فهمیده بود

این  . متعجب مانده بودم که چقدر باهوش استکردمیاز حفج در یک لحظه ، خواندممیبرایش 

 دختر!

، عادت کردم. از بودن در کنارش احساس غرور و کردمییی که برایم حاضر به مرور به صبحانه ها

چقدر خوش است داشتن یک زن در "م گفتمیم و با خود شدمیم، گاه غرق در حج کردمیلذت 

 . "خانه

که  شدمیکتری ببینم. چهره اش مانند خورشیدی از پشت بخار  صبح ها دوست داشتم صورتش را

 از میان ابرها می درخشد. 

کم کم با هم صمیمی تر شدیم و عصر ها در حیاط مینشستیم و به غروب خورشید می نگریستیم، 

غمی عمیق را  شدمیخود را خوشحال نشان دهد، اما از پس چهره شادش،  کردمیهمیشه سعی 

اما نه، انگار  ،شدمیو راحت  کردمیبرایم درد دل آنرا پنهان سازد. کاش  کردمیالش دید. غمی که ت

 ین آرزویم دست یافتنی نبود. دخترك بسیار مغرور بود و کام نمی گشود. ا

در روزهای بعدی، در عطش وصالش دوباره به سیگار روی آوردم و هر شب در حیاط پشتی منزل، 

 م. کشیدمیچندین سیگار را پی در پی 

تهیه سیگار هم برایم دشوار بود، چرا که خرید و فروش آن، در دولت اسالمی ممنوع بود، اما خالد 

. یکی از روزها، از خالد خواستم گذاشتمیو هر چیز ممنوعه ای را در اختیارم  کردمیهمه کار برایم 

ه را برایم آورد. که عالوه بر سیگار، برایم جعبه موسیقی کوچکی تهیه کند و خالد اجابت کرد و جعب

که  مدیدمیشد. از آن پس،  شادمانبسیار آنرا در کاغذ کادو پیچیدم و به کژال دادم و او از دیدنش 

مرتب در  جعبۀ موسیقی را می گشاید و به آهنگ آن گوش می دهد و به عروسکی که روی آن می 

 .  شودمیرقصد، خیره 
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، دستگاه گرامافونی قدیمی یافت. چند کردمیو رو انبار خانه را زیر ،هایی که کژالدر یکی از روز

و بیلی  353صفحۀ موسیقی با آن بود، در بین صفحاتی که کژال یافته بود، صفحات مارلین دیتریش

یم، دادمیخوانی، به صدای موزیک هم گوش عررا شناختم. از آن به بعد، شبها عالوه بر ش 354هالیدی

موجب شالق خوردنمان  توانستمیاما مواظب بودیم که صدای آن از منزل بیرون نرود. چرا که 

 گردد.

و دیگر نگران نبود که دستانم به دستانش بخورد و هر وقت  شدمیبه مرور از حساسیت کژال کم 

  م.شدمی، غرق در شادی شدمیکه چنین 

دت داشت که سیگارش را با کبریت روشن کند، و عا کشیدمیمن یکی دو نخ سیگار  گاهی هم با

 همراهیم کند، خوشحالکشیدن همیشه از اینکه زنی موقع سیگار  بیشتر مزه می دهد. گفتمی

ن، بوقت سیگار کشید با من سیگار بکشد. ،م، چه برسد به اینکه دخترکی زیبا رو، غزالی گریز پاشدمی

خنده هایش،  .مبردمیم و از زیبایش لذت شدمیخیره در گرگ و میش دود آن به چهره آن ماه وش 

  . شدمی، چراکه موقع خنده، صورتش زیباتر آوردمیبه شعفم 

   *** /Mercury /عطاردفلک : بخش دوم***                                

                                         «مراسم چای »                                                

روز بعداز ظهر، در حالیکه خسته در اتاقم دراز کشیده بودم و به غم نهفته در صورتش فکر یک

م، به خواب رفتم و در خواب دیدم که در اقیانوسی ژرف فرو رفته و دست و پا میزند و هرچه کردمی

د، اما موهایش در سطح آب گسترده شده و با ، نمیتواند خود را به سطح آب برسانکندمیتالش 

. چهره اش در زیر آب، غمگین و ناراحت بود. داشتم دستم را در آب فرو آمدمیامواج به حرکت در 

تا او را بیرون بکشم که ناگهان احساس سوزشی در انگشتانم کردم و بیدار شدم و دیدم که  مبردمی

. برخاستم و زیر سیگاریم و هرچه در آن بود را است وزاندهسیگارم تا ته رفته و انگشت اشاره ام را س

برداشتم و از اتاق بیرون رفتم و کنار شومینه نشستم و ته سیگارهایم را در آن ریختم و سوختن و 

                                                           
353  Marlen Dietrich خواننده و بازیگر آلمانی ،آمریکایی که در جنک جهانی دوم به شهرت رسید.دیتریش مخالف حرکت نازی ها بود و

 کشتار یهودیان را محکوم میکرد
354 Billi Holiday.خواننده سیاه پوست آمریکایی که  ترانه هایش بر ضد نژاد پرستی و برده داری مشهور بود  
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کمی بعد، کژال از م، رفتمیم و آب شدمیمچاله شدن آنها را تماشا کردم، انگار که خودم هم مچاله 

 لبخندی پرسید: چای بیاورم؟اتاقش بیرون آمد و با 

 گفتم: بله، البته، ولی یک شرط دارد.

 گفت: چه شرطی؟

 اینکه کنارم بنشینید و با من بنوشید.  گفتم:

 یاو را در میان بخاری که از کتر دوباره لبخند زد و سپس به آشپزخانه رفت و کتری را گذاشت.

کمانی ساخته بود به دور آب، رنگین  خورشید در قطرات بخار برخاسته بود نگریستم، بازتاب نور

 .کردمیزیبا و دلنشین  ،رتش و او را همچون فرشتگان بهشتیصو

 : بفرمائید.و گفتکنارم نشست دو زانو چند دقیقه بعد، سینی چای را آورد و 

 آنکه تمام کرد. کار را که کرد،ز اینکه زحمت کشیدید ممنونم، ولی ا گفتم:

 گفت: منظورتان چیست؟ 

 ید.دادمیگفتم: کاش مراسم چای را به تمام و کمال انجام 

 با تعجب پرسید: مراسم چای؟

همانطور که نشسته بودم، وزنم را روی بالش بزرگی که کنارم بود انداخته و لبخندی بر لب آورده و 

 گفتم: بله مراسم چای.

 مراسم چای دیگر چیست؟ پرسید:

و کارشان پذیرایی و انجام مراسم چای  گویندمی 355گیشا آنانگفتم: در ژاپن زنانی هستند که به 

 است و چای را به روش مخصوصی سرو میکنن.

 گفت: چه جالب!

                                                           
میرفت و بعد پیش  کسانی بودند که کارشان پذیرایی بود ولی رابطه جنسی برقرار نمی کردند . اگر کسی تمایل به رابطه جنسی داشت نزد فاحشه های ارزان قیمت 355

 گیشاها باز می گشت تا از چای لذت ببرد.
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 رقصندمیو  نوازندمیالبته به غیر از سرو چای، برای مهمانشان آواز هم میخوانند، چنگ هم  گفتم:

 که در کنار یک گیشای زیبا نشسته ام. کنممیو من اکنون احساس 

 انتظار دارید که این گیشا برایتان چنگ بنوازد و شعر هم بخواند. کنممی: تصور لبخندی زد و گفت

 گفتم: چه اشکال دارد؟

 .خواهیدمیحتما بعد از آن، رقص هم  :گفت

 شاید.  گفتم:

از این کارش شرم کرده انگار که  ،لبخندی زد و با انگشتان ظریفش بازویم را فشرد، اما لحظه ای بعد

کشید و رویش را برگرداند. احساس کردم که از کار خودش خنده اش  عقب دستش را اشد، سریعب

 از من می پوشاند. گرفته، چرا که جلوی دهانش گرفته بود و لبخندش را

 اما شهامتش را نداشتم. همان لحظه او را درآغوش بگیرم و ببوسم، خواستمیدلم 

شده ای را که داشتیم به دست گرفت و برای هردویمان در دو  356چند لحظه بعد، دستۀ قوری گنگو

استکان کمر باریک، چای ریخت، موقع ریختن چای، دست دیگرش را روی سر قوری گذاشته بود 

کرده بود روی نعلبکی گذاشت و دو دستی به سمتم د. سپس استکانی را که برای من پرکه جابجا نشو

. از حالت  لم کردمیندانسته حرکات زنان گیشا را تقلید  گرفت، حرکاتش برایم زیبا بود. دخترك

دادن خودم خجالت کشیدم، سریعا مثل ژاپنی ها دو زانو نشستم و چای را تحویل گرفتم و کمی 

به آتش انداخت و سپس یکی از نوشیدم و شروع به تعریف از آن کردم. با لبخندی ملیح، نگاهی 

برداشت و به درون آن انداخت و به جرقه های آن  ،ه بودمکه کنار شومینه کوت کرد را هاییهیزم 

 نگریست.

نور نارنجی رنگ آتش، روی پوست سفید و شفاف کژال افتاده بود و در سایه روشن آن، لبهای زیبا 

 .دادمیو گوشتیش، خودش را بیشتر نشان 

                                                           
  356 چسب و سیم کشیدن قوری های شکسته چینی

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

484 
 

و  دانندمیدر صحبتهایمان متوجه شدم که در آئینشان به تناسخ اعتقاد دارند و خود را از نسل آدم 

 .رسدنمیمعتقدند که اگر فردی از جمعشان رانده شود، هرگز روحش به رستگاری 

، همچنانکه گذاشتندمیو زیبایی آنرا بیشتر به نمایش  رقصیدندمیشعله های آتش، در چشمانش 

سال دارد،  21 م، متوجه شدم کهدادمیبه او چشم دوخته بودم و به سخنانش گوش آتش  در تاللو  

سلمان، برایم تعریف کرد، که چندین سال قبل شاهد قتل دختر نوجوانی، به گناه ازدواج با مردی م

و ادامه داد که هنوز شبها  اندکردهکه او را در روستا سنگسار  گفتمیتوسط هم کیشانش بوده و 

 .357بیندمیکابوس آن دخترك را 

کم کم اشکش  ،تش منقبض شد و بغض گلویش را گرفت، عضالت صورکردمیهمچنانکه تعریف 

م، موهایش را شانه زدم، چیزی روان شد، دستم را به سمت سرش بردم و آهسته و آرام، با انگشتان

. کمی جلوتر رفتم و شانه ام را نزدیک لرزیدمیبدنش  ، اما لب پایینش را گاز می گرفت وگفتمین

بردم تا سرش را به روی آن بگذارد. اول شرم داشت، اما نیازش به داشتن یک همدم، بر او غلبه کرد 

و سر بر شانه ام نهاد، لباسم از گریه اش خیس شد. صورتم را باال بردم و فرق سرش را بوسیدم و 

وجودم رخنه کرد و قلبم را به تپش آورد، اما تپش قلبم از روی دستش را گرفتم. گرمی دستش به 

 دلسوزی بود و نه از روی هوس.

 *** /Venus /ناهیدفلک : بخش سوم  ***                                

 «  صمیمیت»                                                           

اشکهایش را پاك کرد و شروع به تعریف ماجرای اخیرش نمود و اندکی بعد، با دستی که آزاد بود، 

گفت: یک روز که پدر و مادر و برادرم به مزرعه رفته بودند، من با خواهر کوچکم و دو دختر عمویم 

سال بیشتر نداشت  8در حیاط منزلمان جمع شده بودیم و شعر میخواندیم و پسرك همسایه مان که 

آورد که ناگهان صدای انفجار بلند شد و خاك ی رقصید و شکلک در میایستاد و م بر روی االغش می

همه جا را فرا گرفت، با گلوله توپ، روستایمان را هدف قرار داده بودند. پاره سنگ و آجر بود که 

                                                           
کشته  قتل ناموسیبود که در یک  عراقدر شمال  کردای و از قبیله یزیدیای از فرقه ساله ۱7، دختر  (۲۰۰7آوریل  7کشته شده  - ۱۹۸۹/۱۹۹۰متولد )دعا اسود خلیل  357

 .شد
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روی سرمان میبارید. در آن بلبشو، برای لحظه ای تعادلم را از دست دادم و بر زمین افتادم؛ بلند که 

برخاستم و به دختر عمویم که زیر آوار مانده  ر بچه و االغش هر دو تکه تکه شده اند.شدم، دیدم پس

مردم را دیدیم  ،بود، کمک کردم تا بلند شود. نگاهی به بیرون منزل انداختم، در کوچه های روستا

را به رگبار گلوله  آنانقرار گرفتند و آنانراه اما نیروهای داعش بر سر  که به سمت کوه می دوند.

به سمت دیگر فرار کردیم و خود را در ، ریختمیبستند. جسد بود که چون برگ خزان بر زمین 

علفزارها پنهان نمودیم. همان شب به منزل یکی از دوستان قدیمی پدرم که در کلبه ای دور از 

یروهای داعش ما را یافتند باالخره ناینکه ، رفتیم و چند روزی در امان بودیم تا کردمیروستا زندگی 

ه ما تجاوز کند، اما در همان لحظه ب خواستمی آنانبه صف کردند. یکی از و و دستمان را بستند 

جلو او را گرفت و گفت که اینان جزو اموال بیت المال هستند و باید تحویل حکومت فرمانده اش 

شت وانت سوار کردند و حدود یک گردند. بالفاصله چادر بر سرمان انداختند و با چشمان بسته، پ

ساعت بردند و به فردی تحویل دادند. آنجا پر از زنهای اسیر بود. بعضی بچه هایشان را نیز با خود 

ند و کردمیدختران جوان بودند. زنهایی که سنشان باالتر بود را از گروه خارج  ،داشتند، اما اغلب

ند. در روزهای بعدی ما را گشتمیدیگر هرگز بر نند که آوردمیچه بر سرشان  دانممینند، بردمی

و من را به خانواده ای فروختند، خدا را شکر در آن خانواده  جدا بین مجاهدان تقسیم کردند جدا

به سراغم بیاید،  دادمیو اجازه ن نمودمیزنی بود که به من محبت داشت و من را از شوهرش پنهان 

که برای نگهداری مادر  خواستمیرا خریده بود و از من  انگار بر شوهرش تسلط داشت. خودش من

شوهرش کشته شد و مادرش نیز  وقتیکهپیرش، کمکش کنم و من اینکار را به خوبی انجام دادم، اما 

چند باری  ،کردمیفوت کرد، دوباره من را برای فروش گذاشت. برده فروش بد اخالق بود و اذیتم 

، اما مواظب بود که به صورتم زدمیبرای همین کتکم ما نگذاشتم، ا به من تجاوز کند، خواستمیهم 

م که کردمیکتک خوردم که دیگر نایی برای دفاع نداشتم. فقط خدا خدا  آنقدرنزند. در چند روز 

هر  آنچه که بر سر دوستانم آمده، بر سر منهم بیاید. مخواستمینمن را به آدم درستی بفروشند، 

کدام از دوستانم را، چند بار فروخته بودند و چندین مرد به آنها تجاوز کرده بودند. اگرچه آن مردان، 

 ، اما از دید من تجاوز است.   ندگذاشتنمیند و نام آن را تجاوز دادنمیاین کار را همزمان انجام 

. سیل اشک بود که از گونه شدمیصدایش اوج می گرفت و گاه در هق هق گریه هایش، ساکت  گاه

گریه کنم. بدجور  خواستمیکه دلم  کردمین سوزناك تعریف آنچنا .ریختمیهایش به پایین 
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. فشردمیگلویم را ، بغض ه بودخرابه های غم روی سرم آوار شده بود. لب پایینم بدجور به لرزش افتاد

را در آن حال و روز کژال م متخواسمیناشک چشمانم را پرکرده بود و اصرار داشت جاری شود؛ 

کافی بود و پناهگاهی مستحکم ند او شکننده ام. دردش برای خودش کند که منهم مانببیند و تصور

. صورتش را خشک کردم و بوسه ای بر پیشانیش زدم شدمیو اگر پناهش نبودم، نا امید  خواستمی

دراز کشیدم؛ دردی در سینه داشتم  و در را پشت سرم بستم و روی تخت و برخاستم و به اتاقم رفتم

و بی اختیار مانند ماری که خودش را نیش زده در خود می پیچیدم. کمی بعد باران آغاز شد، برقی 

آمد و بعد از آن رعدی و بعد شراره های باران و بعد از آن دوباره غرش بیرحمانه رعد که دل آسمان 

م. احساسی که امان را از کردمیدردی عمیق احساس  هم شکافته شده بود، را می شکافت. قلب من

تا اینکه اولین قطره اشک از گوشه  شدمیزجرم هر لحظه بیشتر  .کردمیبی تابم  من بریده بود و

چشمم چکید و بعد از آن سیل قطرات جاری شد. تازه آنموقع بود که کمی احساس آرامش کردم و 

بودم و به یاد جورج و به یاد تمام مرارتهای این  نفسم باز شد. به یاد عشق از دست رفته ام افتاده

خاك و بوم و به یاد تمام زجر های بنی بشر، دهانم را با دستم محکم گرفتم تا مبادا صدایم به بیرون 

 درز کند. 

نفازولین چشمی را برداشتم و کمی که آرامتر شدم، از جایم برخاستم و در آیینه به خود نگریستم، 

اما شقیقه  تا قرمزیش بر طرف شود و بتوانم دوباره به نزد کژال برگردم، نداختم قطره ای در چشمم ا

الی در را باز کردم و دیدم که کژال، کنار شومینه دراز کشیده . لحظه ای بعد کشیدمیتیر هنوز هایم 

از اتاق خارج شدم، به محض خروج، کژال برگشت و نگاهم کرد.  و سرش را روی بالشی گذاشته،

کنار روشویی ایستادم ند. بالفاصله وارد حمام شدم و دررا از او دزدیدم تا چهره پریشانم را نبیرویم 

و با دو دستم لبه های آن را محکم فشردم، سرم را به سمت شیر آب خم کردم و کمی آب روی 

بود،  صورتم ریختم، سرم را باال آوردم و از باالی چشم به درون آیینه نگریستم، هنوز چشمانم متورم

به طریقی خودم را سرزنش  مخواستمی، مگر من بچه بودم. بخودم اخم کردم، امکردهچقدر گریه 

م. کردمیکرده باشم، اما نه، چه اشکال داشت، خیلی وقت بود گریه نکرده بودم و حاال احساس راحتی 

رد آشپزخانه شدم بعد با حوله آنرا خشک نمودم و از حمام بیرون آمدم. وا دوباره صورتم را شستم و

بوی  ،آوردم وقهوه درست کردم. اندکی بعدکنده کاری شده درون کابینت را دروقهوه جوش مسی 

قهوه در فضای خانه پیچید. کژال را دیدم که زانوانش را بغل گرفته و محجوبانه کنار آتش نشسته؛ 

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

487 
 

و پاهایم را به سمت دو فنجان قهوه درون سینی گذاشتم و نزد او رفتم و کنارش روی زمین نشستم 

.احساس کردم بخاطر آن همه اشک حالت عادی ندارم. کژال کردمیشومینه دراز کردم. تنم مور مور 

که موهای پریشانش را روی شانه هایش رها کرده بود، دستی در آن چرخاند و همه آنها را به سمتی 

اما پشیمان شد. دوباره به  چیزی بگوید، خواستمیهدایت کرد، سپس نگاهی به من انداخت، انگار 

آتش چشم دوخت. فنجانی قهوه به او دادم و فنجان خودم را میان انگشت شست و سبابه ام گرفتم 

 .کردمیو جرعه ای از طعم تلخ آن نوشیدم. قهوه ام را دوست داشت و آرام آرام آنرا را مزمزه 

 گفت: قهوه ات تلخ است، اما دلچسب.

 دی تلخ بود، ولی دلچسبگفتم: شعری هم که تو میخوان

 گونه هایش گل انداخت و لبخندی زد.

باران دست بردار نبود مرتب صدای رعد و برق در هوا می پیچید، کژال بلند شد واز پنجره بیرون را 

 نگاه کرد. منهم برخاستم و پاکت سیگارم و قوطی کبریت روی آنرا برداشتم و کنار او ایستادم.

م، همیشه با دوستانم قرار بر این داشتیم که روز بعد از باران به جنگل گفت: در روستایمان که بودی

 .358برویم و قار: بچینیم. سپس با صدای سوزناکی شروع به خواندن شعر کرد، شعر بریوان را میخواند

                                                           
358 Berivan 

Like a rose on a mountain 

my sweet; his neck is bent and standing 

my sweet; His toes hurt my heart 

 همچون گل سرخی روی یک کوه

 یارم ؛ گردنش خم شده و ایستاده

 یارم ؛ خارهایش به قلب رنجیده ام فرورفته 

I just saw you once and I you are so charming 

 i can't control my mind. heey 

I've been mixed up in your love, my soul has made my ashes 

 فقط یک بار تو را دیدم و شیفته ات شدم

 من از خودم بیخود شده ام های

 در عشقم آمیخته شده ام ، سودای تو من را خاکستر کرده است 

My berivan; My berivan ; my neck bends ,  my plain deer 
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مرغ بی قرار عشق کژال، به سوی روستایش پرواز کرد و مرا با خود برد. چه خوب آنجا را توصیف 

ش رت، اما کمی بعد، گرد غم بر صوشدمیچشمانش غرق در شوق  زدمی. وقتیکه حرف کردمی

سیگاری روشن کردم و به او دادم، دودش را از  .شدمیکلمات به سختی از دهانش خارج  ،نشست

، باران شدمی. سنگفرش خیابان از پنجره به خوبی دیده دادمیپنجره ای که باز کرده بودیم، بیرون 

 .کردمین میکوبید و ذرات آب را به اطراف میپاشید و بخار را به هوا بلند محکم به آ

که داعشیان  دانممیکنی، بعید خواهرت و خانواده ات را پیدا می کمی به او دلداری دادم و گفتم: حتما

 به زنان صدمه بزنند.

 گفت: برادرم چه؟

ممکن است با آنها فرار کرده باشد. بخودت برادرت با پدر و مادرت سر مزرعه بوده، گفتم: تو که گفتی 

 بد راه نده.

همانطور که ایستاده بود، از پشت او را بغل کنم و صورتم را کنار  خواستمیکمی آرام شد. دلم 

مهربانی و  در اوج ضعف روحیش از او سو استفاده کرده باشم. مخواستمیناما  صورتش بگذارم،

. سیگار در بین انگشتان کردمیو مرا دیوانه تر  افزودمیمظلومیت دخترك، هر لحظه بر عشق من 

ا با احتیاط به لب ، زیباتر از هر سیگاری در دنیا، آنردادمیکشیده و ظریفش، خود را زیباتر نشان 

. گرفتمیگار و کامی از سی انداختمیچسباند و لحظه ای بعد، چینی بر لب هایش های گوشتیش می

از میان دود سیگار ناقص  .، ولی کم کم عادت کردکردمیبالفاصله سرفه  کشیدمیاوایل وقتی سیگار 

و زیبایی آنرا میستودم، به  منگریستمی، به لب هایش آمدمیکشیده شده ای که از دهانش بیرون 

ی داشتیم که ییاد اولین سیگار کشیدن خودم افتادم؛ در خانۀ ما سیگار ممنوع بود، ولی مهمانها

، تمام ند، دور از چشم خانوادهرفتمیکه ند و وقتیکشیدمیند و نصفه آوردمیود سیگارشان را با خ

به گمانم مادرم  .مکشیدمی دیگرانروی پشت بام، دور از چشم م و کردمینیم سیگارها را جمع 

فاصله  آنان. یکبار بین مراجعه مهمگفتمین، اما از ترس عکس العمل پدرم، هرگز به او دانستمی

                                                           
My berivan; My berivan ; you are a simple and smooth fragrance , Hi my plain deer 

  دشتم آهوی ، گشده خم گردن ؛ بریوانم ؛ بریوانم
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 من که بی سیگار شده بودم به مغازه ای که با آن حساب داشتیم رفتم و گفتم: مهمان آمده،افتاد و 

لطفا یک پاکت وینستون به من بدهید. فروشنده هم بدون دریافت پول، سیگار را داد و آن را در 

پدرم لیست خرید هارا چک کرد و  ،روزیکحسابمان نوشت. اینکار کم کم برایم عادت شده بود، اما 

مدتی گذشت،  متوجه شد و سراغ مغازه داران محله رفت و به آنها گفت که به من سیگار نفروشند.

در بچگی مزۀ تلخ سیگار و  هم که از بی سیگاری عاجز شده بودم، باالجبار سیگار را ترك کردم. من

بود، گاهی هم در آیینه بخود نگاه ، برایم لذت بخش کردمیسوزش خفیفی که در گلویم ایجاد 

م کردمیم، احساس کشیدمیم و یا از بینی باال دادمیم و دود سیگار را بصورت حلقه بیرون کردمی

که مرد هستم، اگرچه ده سال بیشتر نداشتم، اما بعداز ترك، دیگر تا بزرگسالی سیگار نکشیدم. در 

اده کنم. هرگز در اتومبیل و یا درجلو چشم م که نزد مردم از سیگار استفکشیدمیواقع خجالت 

 م.بردمیم و از انجام مخفیانه آن لذت کشیدمیدیگران سیگار ن

 

 ***  the sun/خورشیدفلک : بخش چهارم***                             

 «ملک طاووس»                                                 

مانند آبشار از گردن و یقۀ لباسش عبور کرده و تا روی سینه های  نگاهی به کژال انداختم، موهایش

مینواخت، از حرکت ایستاد و صدای  359گرامافونی که بربط رد و سفیدش پائین آمده بود. صفحهءگ

موسیقی قطع شد. کژال که تا آن لحظه در فکر بود، به خود آمد، سیگار را که اکنون به ته رسیده 

لبهایم را  خواستمینگاه داشت، دلم  شانداخت و آخرین دود را در دهانبود، از پنجره به بیرون 

اندکی بعد دود را نیز بیرون داد و پنجره را بست. وقتیکه  روی لبهایش بگذارم و آن دود را بمکم.

رفتم صفحۀ گرامافون را عوض کنم، چشمم به کاغذی افتاد که بر آن طاووسی زیبا با پرهای باز 

، کاغذ را از بین صفحات گرامافون کردمیتعقیب  ه آن زل زدم. کژال که نگاهم راکشیده شده بود، ب

 برداشت و به دستم داد.

 فضولی کرده باشم. مخواستمینلبخندی زدم و گفتم: 

                                                           
 ساز عربی است.بربط بک نوع  359
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 سری جنباند وگفت: ابدا

 گفتم: خودت کشیده ای. 

 گفت: بله.

 گفتم: چقدر زیبا

درون دایره ای بزرگ با بالهای گشوده که حلقه کوچکی نگاهی دوباره به کاغذ انداختم، طاووسی بود 

 را با هر دو پایش گرفته بود.

 گفتم: این چیست؟

 گفت : ملک طاووس 

 ملک طاووس چیست؟ گفتم:

گفت:در آئین ما هفت موجود مقدس وجود دارد که برجسته ترین آنها ملک طاووس است و ما او را 

 .کنیممیبار عبادت  5 روزی

 ید تکان دادم و گفتم: جالب است، دوست دارم بیشتر بدانم.سرم را با تائ

گفت: ملک طاووس فرشته اعظم و نماینده خدا بر روی زمین است و او مسئول تمام امور دنیاست و 

ماه هم او شاهد تمام وقایعی است که برای بشر اتفاق می افتد و هر سال در اولین چهارشنبه 

در واقع او تنها فرشته ای است روز جشن؛ ما نوروز است و  یو آنروز برا آیدمیبه زمین  360نیسان

چرا که فقط خداوند را الیق سجده  ،که بخاطر ارادتش به خداوند، حاضر نشد جلو انسان سجده کند

 . دانستمی

در ادیان دیگر ابلیس می را که در جلو انسان سجده نکرد، آن فرشته ای  دانممیگفتم: تا آنجا که 

 .گویندمیشاید به همین خاطر است که به ایزدیان، شیطان پرست  و خوانند

  ک طاووس نماد مسلم یگانه پرستیستمل ،گفت: شاید، ولی در آئین ما

                                                           
  360 نیسان، هقتمین ماه از ماههای سریانی )رومی( است که معادل اردیبهشت و تقریبا مطابق با اپریل میباشد.
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 ،گفتم: خیلی جالب است.از شنیدن این حرف به هیجان آمدم

گفت: ما معتقدیم که خداوند همۀ فرشتگان را با آزمون سجده در مقابل انسان، سنجید و تنها کسی 

 که از این آزمون موفق بیرون آمد، ملک طاووس بود. 

کژال دو دستش رابه شکل یک ترازو، در دو طرفش گرفت و ادامه داد: در دست راست ملک طاووس 

ر و شر را به هر که بخواهد می دهد و از هرکه بخواهد خیر و در دست چپش، شر قرار دارد. او خی

می گیرد و جلب رضایت او در آئین ما بسیار مهم است و برای همین است که جشن ها و نیایش 

و خواهان  کنیممی، بلکه فقط تقدسش پرستیممیهای زیادی برای او انجام می دهیم، ولی ما او را ن

 جلب رضایتش هستیم.

 ره زیر پای طاووس اشاره کردم و پرسیدم: این دایره چه معنایی دارد؟با انگشتم به دای

 نگاهش کرد و گفت: ستاره شمال است. ستاره ای  که نماد پدید آمدن آسمان و زمین است. 

 .کنندمیاز توضیحاتی که برایم داده بود متوجه شدم که چقدر مردم درمورد ایزدیان غلط فکر 

 ***  A8450رمز آشویتس  ***                                     

، بفکر این بودم که هرچه زودتر بدهکاریم را با فرمانده صاف کنم و گذشتمیروزهایمان با کژال 

از او بخواهم که به طریقی برایم پول بفرستد، اما اجازه نداشتم  تصمیم گرفتم با برادرم تماس بگیرم و

ز شهر تماس  بر قرار کنم، بجز از طریق ایمیل و آن هم زیر نظر مامورین که به هیچ طریقی با خارج ا

دولت اسالمی. بنابراین نزد فرمانده رفتم و از او خواستم اجازه دهد تا از کامپیوترش  برای فرستادن 

اول  برای بازگرداندن پول است، به او گفتم، زمانیکهنم. فرمانده علت را پرسید و ایمیل استفاده ک

 تعارف زد و گفت: چه عجله ای دارید دکتر جان، اما وقتیکه اصرار من را دید، اجازه داد.

که آنها نگران من هستند  مدانستمیبالفاصله پشت کامپیوتر نشستم و ایمیلی برای برادرم فرستادم، 

ت استفاده از فرصت پیش آمده نهای مخواستمی .کنممیکه من در کجا هستم و چه  دانندمیو حتی ن

بعد از سالم واحوالپرسی های معمول، درخواست ده هزار دالر پول کردم  ،بنابراین در ایمیل را ببرم،

 مدانستمیارسال کند. از آنجا که و از برادرم خواستم که پول را به صرافی  مورد نظر فرمانده در بغداد 
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ر متن، از برادرم خواستم که از حتما ایمیلم توسط فرمانده خوانده خواهد شد، با احتیاط در زی

که اخویم  مدانستمیمن پول را بردارد و هر چه که کم بود را خود بر آن بیافزاید،   A8450حساب

و خواهد فهمید که  کندمیکه چنین شماره ای وجود ندارد و عدد را سر:  شودمیبالفاصله متوجه 

این شماره مربوط به پزشکی است که در آشویتس اسیر بوده و مجبور به همکاری با نازی ها گردیده 

 است.

ارسال پول سه روزه انجام شد و در اختیار طرف فرمانده در بغداد قرار گرفت. خودم هنوز در منزل 

الر داشتم و همواره بفکر بودم که بتوانم هزار د4از ده هزار دالری که فرمانده به من داده بود، حدود 

دالر  800تا  500سال را به مبلغ 40های باالی خریده و آزاد نمایم، معموال کنیزبا آن چند کنیز را 

هزار دالر 2میفروختند، ولی کنیزهای جوانتر گرانتر بودند و این مبلغ برای دختران جوان به باالی 

  . رسیدمی

 

 *** /Mars /مریخفلک : بخش پنجم ***                                    

 «  ا دختر ایزدینجات هان»                                             

به هرگونه  کهصد آن بودم ترَ م که بهترین استفاده را از پولهایم ببرم و مُکردمیمرتب کم و زیاد 

به این زنان مفلوك کمک کنم تا اینکه یک روز دختری حدود یازده ساله را به اورژانس  توانممی

ام بارداری اش است وارباب پیری دارد که  25زنان آوردند و ماما به من گفت که آن دختر در هفته 

، بچه ای که در شکم آن دخترك شودمیبیرون زایشگاه ایستاده و مرتب جویای احوال بچه اش 

 بود.معصوم 

-PREآزمایش، پروتئین در ادرار باال بود، فشار دخترك هم باال رفته بود، معلوم بود در فاز در

ECLAMPSIA  .است و باید زودتر به بارداریش خاتمه داده شود 

عرق سرد بر پیشانی دخترك نشسته بود و رنگ بر چهره نداشت، مرتب بخود می پیچید و با نگاهی 

معصومانه به من چشم میدوخت، پاهای دخترك متورم بود، نگران عوارض بعدی بودم، اما ارباب 
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را بماند؛ بنابراین، خالد که مادر بمیرد، اما بچه و حاضر بود  دادمیدخترك اجازه سقط جنین را ن

واسطه کردم تا با او صحبت کند و بعد از جروبحثها و چانه زنی های بسیار، باالخره او را راضی کردیم 

دالر به ما بفروشد، بالفاصله دخترك را به اتاق  1500که دخترك را با بچۀ داخل شکمش، به مبلغ 

 عمل بردم و بچه را از شکمش بیرون آوردم.

علت تغییر  را در آغوش من انداخت و لبهایم را بوسید.به محض رسیدن به منزل، کژال خودش 

، اما حدس زدم که جریان دخترك را فهمیده، چراکه خالد را برای گرفتن مدانستمینرفتارش را 

پول نزد او فرستاده بودم، اکنون که کژال فهمیده بود قصدم از خریدن خودش فقط خیر بوده، دیدش 

م که بوسۀ آخرش نباشد. قلبم به تپش افتاده بود، کردمیبه من عوض شده بود، در دلم خدا خدا 

گردم و بوسۀ جدیدی دریافت خارج شوم و با خبر دیگری نزدش برره از منزل دوبا خواستمیدلم 

 کنم.

، آن را جذاب تر مشدمیم و هر وقت که وارد خانه کردمیدر روزهای بعدی عشق را بیشتر احساس 

و خوشبوتر از قبل می یافتم و کژال نیز همیشه در آستانه در، منتظرم بود. اگر هم نبود من به 

 میافتم.  ،م و او را هر کجا بودفترمیدنبالش 

م، دیدم که به حیاط پشتی رفته و در حال مرتب کردن گشتمییک روز که در منزل به دنبالش 

گلخانه است، گلهای شمعدانی را دور تا دور چیده و سر و رویش پر از خاك بود، اما لبخند زیبایی 

نگریستم. کاشی های تراس را ماهرانه و بر لب داشت، جواب لبخندش را با لبخند دادم و به اطراف 

با دقت شسته بود. گلدانها آرایش منظمی داشتند و عطرشان فضای کوچک دو در سه متری تراس 

را پر کرده بود. بقیۀ گلدان های شکسته و گیاهان پالسیده را هم درون یک مشمع ریخته و در گوشه 

، شیشه خور بود و بجز یکی از شیشه ها که ای قرار داده بود تا دور بیاندازیم. جلو و سقف تراس

شکسته بود و آنرا هم کژال با پالستیک درست کرده بود، هیچ نقص دیگری نداشت و چشم انداز 

. آسمان هم در آن لحظه، آبی رنگ و شفاف بود و زیبایی دادمیدل انگیزی به آسمان و اطراف به ما 

 . کردمیتراس را دو چندان 

فاصله به سمت آشپزخانه حرکت کرد و دست و روی خود را شست و با یک سینی چای، به کژال بال

تراس آمد و روی فرشی که انداخته بود، نشست و از من دعوت کرد که کنارش بنشینم، سپس برایم 
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چای ریخت و استکان چای را در نعلبکی گذاشت و دو دستی به من تحویل داد. چهره اش دوست 

یشه شده بود. به لب های گوشتیش نگاه کردم، لب هایم به لرزش افتاد و قلقلکم داشتنی تر از هم

، منتظر عکس منگریستمیدوباره آن تجربه را تکرار کنم، مرتب به لبهایش  خواستمیکرد، دلم 

، انگار که آن کار را از روی احساسی آنی انجام داده آوردمیالعملی از او بودم، اما به روی خودش ن

 بود.

از  خواستمیژال در میان گلها، همچون خورشید می درخشید، خودش از همه زیباتر بود. دلم ک

را میان آن همه گل، زیباترینشان را در آغوش بگیرم و عطر دلنشینش را ببویم تا تمامی غمهایی 

گار برق ، انکردمیبزدایم. دستانش مرتب به دستانم میخورد و زنده ام  ،که دنیا در دلم آوار کرده بود

و مرا به زندگی بر می گرداند. بخودم شهامت  کردمیداشت، یا نه، گرمای عشق بود که به جانم نفوذ 

دادم و لحظه ای دستش را گرفتم، هیچ مقاومتی نکرد و برای رهایی دستش هیچ تالشی ننمود، اما 

ود پشیمان شدم. باز به خود آمدم و دستش را رها کردم و چشمانم را بر زمین دوختم و از کار خ

و استخوانم را می  کردمیبرخاستم و به حیاط رفتم. بیرون هوا سرد بود، سرمایی که پوستم را کزکز 

 چزاند.

 *** /Jupiter /مشتریفلک : بخش ششم ***                            

 «ان به بیمارکژال کمک »                                             

از من خواست که به او اجازه دهم به بیمارستان بیاید و کار یاد بگیرد. اول  بعدی،روزهای در 

قبول کنم ولی اصرارش را که دیدم، برایش روپوشی حاضر کردم و به او دادم و گفتم  مخواستمین

 پنهان باشد،که آن صورت زیبایش، پشت نقاب  آمدمیکه در بیمارستان باید نقاب بزند، اگرچه دلم ن

رمایش را در نزدیکی هر لحظه که گ مخواستمیرا،  سَلخماه را ببینم نه بدر همیشه ماه  مخواستمی

را ببینم. وقتیکه اولین بار او را در لباس سفید دیدم، ذوق  رخ چون ماهش، کنممیخود احساس 

 بر قلبم می نشست و 361زده شدم، چشمان خمارش از باالی نقاب  می درخشید و چون نیزه آشیل

 .کردمیبیشتر عاشقم 

                                                           
 از پدرش نیزه ای به ارث برده بود که خاصیت زخم زنی و التیام بخشی هر دو را داشت .یونانی  قرمان آشیل 361

www.AVAYeBUF.com

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


                

495 
 

او را روزهای بعدی بهتر شد و در ه اش را سقط کرده بودیم، ایزدی که بچ ساله 11رك هانا آن دخت

از او مراقبت  دادیم تا ،روز چهارم بعد از عمل مرخص کردیم و تحویل خالۀ خالد که زنی جا افتاده بود

هم خالۀ خالد . بردمیو برایش میوه  شدمیحالش را جویا و  زدمیبه او سر  کند. کژال هم مرتب

و کژال آنها  آوردمیبه کژال هدیه داد و گفته بود که خوش یمنی  را یک مرغ و خروس زیبای محلی

 .دادمیا در حیاط پشتی منزل نگاه میداشت و به آنها آب و دان ر

اتاق عمل، کم ، حتی در کردمیهای بعدی، معموال کژال در همه جای بیمارستان همراهیم در روز

کم یاد گرفت که چگونه بعنوان تکنسین، سر عمل بایستد و کمکم کند؛ اما زندگی عادیمان مثل 

خانه  وقت میگذراندیم. ،یم و با شعر و موسیقی و سیگارگشتمیخسته به منزل بر  ،قبل بود، هردو

فلوتی که آنرا از  کژال باگاهی ای امن در اقیانوس بیکران. رایم محل آرامش بود، همچون جزیره ب

ساخته بود، برایم مینواخت و  آنانکنار هم گذاشتن پوکه های فشنگ و ایجاد سوراخی در دیوارۀ 

 چه سوزناك مینواخت.

که الی انگشتانم  سیگار راروشن کرده بودم، به سمتم آمد و  ی را برای خودمیکبار وقتیکه سیگار

های چون اکسیری التیام بخش، تمام دردهمفش، گرمای دستان ظری گرفته بودم، با انگشتانش گرفت،

م درونم را به دنیای فراموشی روانه کرد. آرزو داشتم لبهای گوشتیش را بگزم و شهد دهانش را بمک

، ولی آنرا یا داشتم ؛ وسوی این آرزو را نداشتمپرواز به  و دلم را به دریای عشقش بسپارم، اما پر

 ضعیف میپنداشتم.

گفت: امروز این سیگار را نوبتی می کشیم، باید سیگارمان را کم کنیم، سیگار ضرر دارد، خنده ام 

گرفت، سیگار را میان لبهای ستودنیش گذاشت و کامی از آن گرفت، حاال نوبت من بود، دستم را به 

شی سمت لبهایش بردم و موقع گرفتن سیگار، نرمی انگشتانم را روی لبهایش کشیدم؛ هیچ واکن

نشان نداد، سیگار آنروز مزه ای دیگر داشت، از اینکه جای لبهای کژال را میمکیدم، غرق در لذت 

بودم، کاش می فهمید که چقدر بیمار آن لبهای چون شیر و شکرش شده ام. کامی از دود سیگار 

همیدم آنچنان محو نگاهش شده بودم که نف م و کامی از جای لبهای کژال، چقدر شیرین بود.گرفتمی

؛ چند لحظه ای ند. خنده اش گرفت، اما چیزی نگفتسیگار کی به ته رسید و انگشتانم را سوزا

 حضرت داوود را قبول ندارند؟   آنانساکت بود و بعد رو به من کرد و پرسید: مگر مسلم
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 گفتم: بله قبول دارند

 گفت: مگر نه اینکه حضرت داود نوازنده بود؟

 گفتم: بله 

 موسیقی در اسالم حرام است؟گفت: پس چرا 

 دانممینگفتم: 

و چه  کردمیردی یم شروع به خواندن اشعار کُکردمیگاهی که موسیقی مالیمی با گرامافون پخش 

 را بسیار دوست داشتم . 362میخواند، از میان آنها ترانه بریوان و شعر چشمه غمگین

                                                           
362  

  افتم می بیادش زمانی هر

like nostalgia of i was young 

  جوانی روزگار همچو

for Relief My wounds 

  زخمهایم تسكین برای

Alone , I'm going ahead fountain 

  روم می چشمه سر به تنهایی

I take my Heart Pain to the hands of a small wave 

به دست موجهای كوچكش می سپارم ا درد دلم ر  

I sing this poem for him with Dareegh or by singing 

براش با دكلمه یا با آواز می خوانم  ااین شعر ر  

O Fountain : You are Place the Rendezvous with Archangel 

تو میعادگاه فرشتگانی  ای چشمه :  

You are heavenly mirror 

 تو آینه آسمانی 

you are The Blood hearted of the mountain is hard and high 

 خون دل كوههای سخت و مرتفع هستی 

 O Fountain :  I wish those things I know you know 
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 ***  شومینهکنار روز بارانی   ***                                 

در یک روز بارانی که با هم در کنار شومینه نشسته بودیم و در سکوت مطلق به صدای شرشر باران 

بی اختیار دستم  یم،کشیدمییم و قهوه می نوشیدیم و بوی سوختن چوب را به مشام دادمیگوش 

را به سمت صورتش بردم و موهایی را که روی گونه اش ریخته بود، کنار زدم و با پشت انگشت، 

صورتش را لمس کردم و انگشتانم را تا کنار گوشش بردم. لیوان قهوه ای را که در دست داشت، 

ان لحظه بود که پائین آورد و چشمان زیبا و تب دارش را بست و گونه اش را به دستم چسباند. هم

احساس کردم حال او هم دست کمی از من ندارد، با کناره انگشت شستم، لبهایش را نوازش کردم، 

، حس خواستن کردمیو گاه دور  چسباندمیداغ بوسه زدن بود، گاهی کنار لبهایش را به انگشتم 

ه اش به گردن باریک و . آهسته دستم را از گونکردمیتمام وجودم را گرفته بود، اما تردید رهایم ن

استخوانیش کشیدم و بعد دستم را جدا کردم. چشمانش را باز کرد و لحظه ای به من نگریست و 

                                                           
 ای چشمه : كاش آن چیزهای كه من می دانم تو هم می دانستی 

Because her Footprint has remained in place. 

  است مانده یچون جای پاهاش پیش تو به جا

 O Fountain : 

  : ای چشمه

 You saw the divine Love ,  

 تو شاهد شكوفه دادن عشقی آسمانی بودی 

My killer Washing his hands in you 

شست  قاتل من دستهایش را در تو  

The blood of my heart poured inside the spring water 

 خون دلم در درون آب چشمه ریخت 

With Love laughter 

  عشق خنده همراه به

I died And I did not understand 

  فهمیدم نمی و میمردم

O Fountain , O Fountain  

 ای چشمه ای چشمه
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منظورش چیست، نفسم گرفته بود، اما خودم را خونسرد نشان دادم و جرعه  مدانستمیندوباره بست. 

دزدید و بسوی دیگر  کردم، چشمانش را از منرا نوشیدم. چند دقیقه ای نگاهش  جرعه قهوه ام

که و بسته کوچکی را آورد و همانطور نگریست. کمی بعد، از جایش برخاست و به آشپزخانه رفت

آن را بکارم،  خواهممیاز عطاری خریده ام، ایستاده بود، آنرا باز کرد و گفت: اینها تخم گل است، 

 نظر شما چیست؟

 .لرزیدمیلحظه ای تامل کردم و به بهانه گرفتن تخم گلها، دستش را گرفتم، دستش 

 گفتم: موافقم

، اما تا کاشتن تخم گلها را تمام کردیم، باریدمیسپس برخاستم و با هم به گلخانه رفتیم، هنوز باران 

دیم و در خستگی آسمان صاف شد و چند ستاره شروع به نور افشانی کرد. آن شب تا دیروقت بیدار بو

بخوابد، حرف به  خواستمینمطلق، کنار شومینه نشستیم. چشمانش سنگین شده بود، ولی دلم 

، اما کم کم خواب او نمودمیو مجبور به سخن گفتن  کردمیو زبانم را تر  انداختمیگلویم چنگ 

دم. صبح که بیدار هم از خستگی، همانجا خوابی را در ربود و همانجا، جلو شومینه، بخواب رفت. من

شدم، دیدم که هردو در زیر یک پتو هستیم، انگار شب بیدار شده و پتویی روی هردومان کشیده 

سرم را نزدیکتر بردم و  ،. همچنانکه خواب بودخفتیممیبود.اولین بار بود که اینقدر نزدیک بهم 

فس هایش جانم را شاد گردنش را بوئیدم، صدای نفسهایش را دوست داشتم، آرام و یکنواخت بود، ن

 :گفتمیافتادم که  سعدی از ؛ همان لحظه به یاد این شعرکردمی

 مفرّح ذات  آیدمیو چون بر  ستحیات دّ م ، مُرودمیهر نفسی که فرو 

 . کردمیو زنده ام  بخشیدمیواینک بازدم او بود که به من جان 

 

 *** /Saturn /زحل: بخش هفتم  ***                                   

 «هُدهُد پیامبر عشق»                                             
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یم همچنانکه در تراس نشسته ایم، ساعتهای خود را با خواندن شعر و یا کردمیاغلب شبها سعی 

چه در ذهنم گذشت که شروع به گفتن داستان حضرت سلیمان و  دانممینگفتن داستان بگذرانیم، 

و چگونه ملکۀ سبا کردم و گفتم که چگونه هدهد پیام عشق را از حضرت سلیمان برای بلقیس برد 

 دین خود را عوض کرد تا بتواند با او ازدواج کند. ،بلقیس بخاطر عشق سلیمان

 .کردمیجابجا را و پیام عشق لبخندی زد و گفت: کاش در این خانه هم هدهدی بود 

 گفتم: البته هدهد پرنده ای زیبایست ولی گاهی نشانه عشق شهوت آلود است.

 : چطور؟گفت

در افسانه ای یونانی، پادشاهی بخاطر عشق ممنوعه به خواهر همسرش، تبدیل به هدهد  گفتم:

را برایش تعریف کردم که چگونه توسط شوهر خواهر خود مورد  363؛ سپس داستان فیلومالشودمی

 استفاده قرار گرفت و حسادت خواهرش را بر انگیخت و داستان به تلخی انجامید. ءسو

م، کردمیغم در صورتش نشست و ساکت ماند، فهمیدم که نباید آن داستان غم انگیز را برایش تعریف 

هدهد کشاندم و گفتم که در فرهنگ چین، هدهد مورد  سریعا بحث را به برداشت خوب شرقیان از

تقدس است و اضافه کردم که الزم نیست همه جا، هدهد باشد تا پیام عشق را برساند، گاهی برای 

 اما باز با دستانش لبخند خود را از من پنهان نمود.    اینکار، یک لبخند کافیست. خنده اش گرفت،

 

 ***  / Fix Stare /ثوابتفلک : بخش هشتم ***                            

 «صور فلکی »                                                      

هزاران ستاره درخشان  .کردمیاز شیشه های تراس به آسمان چشم دوخته بود و ستارگان را تماشا 

ند. آهسته سرش را به بازویم کردمیدر آسمان کبود رنگ، برای ما دو عاشق خسته دل، نور افشانی 

                                                           
به خواهر همسرش فیلومال عالقه مند می گردد و با او رابطه برقرار می کند و برای اینکه رازش را به کسی   پسرآرس و همسر پروکنهترئوس  363

 نگوید زبان او را می برد، اما فیلومال  طی نامه ای  جرم شوهر خواهرش را برای خواهرش پروکنه فاش  میسازد و پروکنه فرزندی را که از 
عنوان غذا به همسرش ترئوس می دهد.نهایتا ترئوس می فهمدو میخواهد همسر و خواهر همسر خود را بکشد ترئوس دارد، می کشد و گوشتش را ب

و هر روز برای غم از دست دادن پسرش  شودمی،پروکنه تبدیل به  بلبل  شودمیکه خدایان هر سه را تبدیل به پرنده می کند.ترئوس تبدیل به هدهد 
 که هرگز توان آواز خواندن را ندارد. چرا که زبانش بریده شده. شودمیرستوی آواز میخواندو فیلومال تبدیل به پ
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چسباند، بدنم گرم شد، بی اختیار دستم را پشت کمرش بردم و پهلوی ظریف و باریکش را در دست 

، کردمیگرفتم و او را به سمت خود کشاندم و نگاهش را در آسمان دنبال کردم؛ به راه شیری نگاه 

آسمان اری یاران شیخ عدی، دره از پشت گگفت: این ردی که میبینی، وقتی بوجود آمده که کا

ند. سپس انگشتش را به سمت کهکشان رفتمیبه مهمانی پروردگار  آنانپراکنده شده، در زمانی که 

گرفت، با دستم، دستش را گرفتم و به سمت لبهای خود بردم و بوسه ای بر آن زدم و با دست دیگرم 

، برای یک لحظه آرزو کردم که شهامتش را داشتم و با دستان زدمیکمرش را فشردم، قلبم به شدت 

که تا ابد جای لب هایم بر  بوسیدممیو لب هایش را آنچنان  مگرفتمیبزرگم، فک کوچکش را 

و افسانه های زیادی  گوئیممیلبهایش بماند، نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ما به این خط، راه شیری 

ه ای تامل کردم و همچنانکه دستش در دستم بود، به دب اکبر در مورد آن وجود دارد، سپس لحظ

 و اصغر اشاره کردم و گفتم: آنها را میشناسی؟

 با صدای لطیفی گفت: نه

ب تر و آتش عشقم را شعله که هرچه با من لطیف تر سخن بگوید، طوفان دلم را پر آشو دانستمین

 آرتمیس، ایزد بانوی شکار،خدمتگذار  یستو،کالادامۀ حرفم را گرفتم و گفتم: یکروز ،سازدمیورتر 

سوگند باکرگیش را شکست و با زئوس همبستر شد و باردار گردید و فرزندی به نام آرکاس بدنیا 

آورد، اما آرتمیس راز را فهمید و مادر را تبدیل به خرس کرد، ولی اجازه داد که آرکاس بزرگ شده 

کمان روز موقع شکار، تیری دریک بزرگ شد، سآرکاوقتیکه  .و تبدیل به شکارچی ماهری گردد

گذاشت تا نادانسته مادرش را بکشد، ولی زئوس که در آسمان شاهد ماجرا بود، بالفاصله آرکاس را 

تبدیل به بچه خرسی کرد و او و مادرش را در آسمان جای داد و این دو صورت فلکی همان خرس 

 بزرگ و کوچک هستند. 

نه ام چسباند، عطر موهایش، بیشتر به شا آمد بود، لبخندی زد و سرش راکژال که از داستانم خوشش 

و من و کژال را که اکنون  شدمیدر همان لحظه ژوپیتر ظاهر  خواستمیبینیم را پر کرده بود، دلم 

 . دادمیو در آسمان جای  کردمیدر آغوشم لمیده بود، تبدیل به یک صورت فلکی 
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 *** اتاق آرزو  ***                                             

همچنانکه به من تکیه داده بود، سرش را بوسیدم و به صدای نفسهایش گوش دادم، دم مسیحایی 

. داستان فیلم نوستالژیا را برایش تعریف کردم و گفتم که در سرزمینی کردمیداشت و زنده ام 

به آرزوی خود برسد،  خواستمیکس که و هر "واتاق آرز"اقی بود به نام تخریب شده با بمب اتم، ات

ورده آبر کردمیو خود را به آن اتاق میرساند. درآنجا هرچه آرزو  کردمیباید از آن سرزمین عبور 

 ایکاش ما هم اتاق آرزو داشتیم. گفت: ،همانطور که سرش را به شانه ام چسبانده بود .شدمی

 ماست، آرزویت چیست؟گفتم: تصور کن همین تراس، اتاق آرزوی 

، زیر لب بردمیناما خوابم  لبخندی زد و چیزی نگفت؛ کم کم خوابش برد، منهم کنارش خوابیدم،

 . 364زمزمه کردم: ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

ل کز کرده و خود را کمی بعد خوابم برد، نیمه شب با سوز سرما از خواب بیدار شدم، دیدم که کژا

به من چسبانده است، بلند شدم و با دو دستم او را در آغوش گرفتم و به اتاقش بردم و روی تخت 

 خواباندم و پتویی رویش کشیدم و پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم.

گینی همینکه به اتاقم برگشتم، انگار غم عالم بر دلم نشست، دیوارهای اتاق بدجور روی قلبم سن

، روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم، سیگاری به چوب سیگار گیراندم و آن را کردمی

. در دود غلیج سیگار، چهرۀ کژال را تصور بردمینروشن کردم، پلکهایم سنگین شده بود، اما خوابم 

 .کشیدمیوقت بوسه زدن، صورتش را پس ه ا ب، امکردمیکردم که چانه باریکش را به چانه ام نزدیک 

به یاد غمهایش افتادم و غم در دلم نشست، برخاستم و آبی به صورتم زدم و در حیاط خانه شروع 

به داخل برگشتم و نمازم را خواندم و ساعتی  ،به قدم زدن نمودم تا وقتیکه سپیدۀ صبح را دیدم

نبینمش تا  مخواستمیبه بیمارستان رفتم، خفتم و سپس برخاستم و بدون آنکه به کژال سر بزنم، 

خودم را مشغول کردم تا به یادش نیوفتم، اما دوباره  ،آتش درونم شعله ور تر نگردد، در بیمارستان

 آرزوی دیدنش مثل خوره به جانم افتاد و بیطاقتم کرد.

                                                           
 .زاده شد فهاناصقمری در  ۱۱۰3در سال  محمدعلی بن ابوطالب متخلص به حَزین و معروف به شیخ علی حزین شعر از 364
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وقع برگشتن در آنروز کارم زیاد بود. تا نزدیک غروب درگیر بودم، کژال هم به بیمارستان نیامد. م

، زیر بینیم کشیدمینزدیکی منزل، در همان هوای نم گرفته، نسیم مالیمی که بوی باران را به دوش 

را گرفت و عطر دلنشین چای را به مشامم رساند، بوی چای کژال بود. قدمهایم را سریعتر کردم و 

ده شدم و خستگی از تنم خود را به منزل رساندم و وارد شدم و به محض رویت چهره اش، دوباره زن

فرار کرد؛ با هم در تراس نشستیم و چای نوشیدیم، نور نارنجی رنگ خورشید، تراس را زیباتر کرده 

 بود. 

آنروز چشمان کژال همچون آهویی سرمست می درخشید، بعد از صرف چای برخاست و به آشپز 

ی پخته ام، کُرد، کمی بعد برگشت و به من گفت: برایتان شام کردمیخانه رفت، داشت شام درست 

 امیدوارم دوست داشته باشید.

 لبخندی به لب آوردم و با ذوق گفتم: به به، خوشبحال من 

. برخاستم زدمی، فقط لبخند گفتمیچیزی ن .لحظه ای لب پایینش  را درون دهانش برد و گاز گرفت

در اتاقم را زد و گفت: لطفا برای شام امشب با  ،شدم، اندکی بعدو به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه 

 لباس رسمی تشریف بیاورید.

چه خبر است، اما حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم و بعد به اتاقم برگشتم و لباسهای  مدانستمین

 .مدانستمینرسمیم را پوشیدم. مثل کودکها شاد بودم، اما علتش را 

م، منتظر بودم رفتمیاق دهانم را به جریان انداخته بود، کم کم داشتم دل ضعفه عطر دلچسب غذا بز

که کژال به بیرون دعوتم کند، انتظارم دیری نپایید و کژال در اتاقم را نیمه باز کرد و گفت: تشریف 

 بیاورید برای شام.

کژال آرایش کرده و رژ لبی قرمز رنگ بر لبهایش مالیده بود، چقدر زیبا شده بود، داشتم دیوانه 

موهایش را گیس کرده و دور سرش چرخانده و  م، تشنۀ بوسه ای داغ از لبهای اناریش بودم.شدمی

 پشت سرش به هم وصل کرده بود.
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ه ای گرسنه به نه شد و من چون گرببلند شدم و به دنبالش رفتم، چون کبکی خرامان وارد آشپزخا

ی را با سلیقه چیده و بشقاب های چینی را پر از کُردروی میز شام، چند غذای  میخزیدم. دنبالش

 برنج و خورشت کرده و دلمه های برگ مو را در بشقاب های دیگری گذاشته بود.  

که اگر  مدانستمیا بگیرم، م جلو بزاقم رتوانستمیکه ن کردمیبوی غذا آنچنان شامه ام را تحریک 

 تند تند آب دهانم را قورت ندهم، موجب آبرو ریزیم خواهد شد.

اغلب چراغ  ، در زیر نور شمع صرف کردیم،کردمیکه گرامافون موزیک مالیمی پخش شام را درحالی

 تر شده بود.رده اش در نور شمع صد چندان زیباها را خاموش کرده بود، صورت زیبای آرایش ک

نکه قاشق با رژلبش تماس بدون آ کرد وانگلیسی باز می o، لبهایش را به شکل هنگام صرف غذا

 .داخل دهانش میگذاشتدر غذا را  داشته باشد،

صرف غذا تازه تمام شده بود که دیدم یکی از مژگانش بر روی گونه اش افتاده، بالفاصله آرنجم را 

 نهاده و گفتم: همین االن در قلبت آرزویی کن. روی میز تکیه داده و مشتم را زیر چانه ام

 اول حرفم را جدی نگرفت، اما تا اصرار من را دید، لبخندی زد و چشمانش را بست و آرزویی کرد،

 ؟پرسیدم کدام طرف است

 چه گفت :

 گفتم: مژه 

 گفت: کدام مژه؟

.لبخندی شودمی وردههمان که روی یکی از گونه هایت افتاده، اگر درست بگویی، آرزویت برا گفتم:

 نه سمت چپ. ،زد و گفت سمت راست

، مطمئن باش.خندید و به فکر فرو شودمیدرست گفته بود، لبخندی زدم و گفتم آرزویت براورده 

یم ، باید بگوشودمیرفت، چند لحظه بعد با دو دلی و نجیبانه گفت: حاال که میگوئید آرزویم اجابت 

 ورده کنید.آآرزوی مرا بر توانیدمیشما تنها کسی هستید که 
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 ؟!با تعجب پرسیدم: من

 سری تکان داد و گفت: بله

 آرزوی شما چیست؟ گفتم:

 قول می دهید که قبول کنید؟ از باالی چشمش نگاهی معصومانه به من انداخت و گفت:

 اگر از دستم بر بیاید چرا که نه. گفتم:

 شوق در چشمانش نمایان شد و گفت: قول دادید، هان؟

 لبخند و تعجب گفتم: بلهبا 

 پس چند دقیقه به من فرصت بدهید. :گفت

سپس از جایش برخاست و از آشپزخانه بیرون رفت.آمدنش کمی طول کشید، برخاستم و به اتاقم 

 366و کتاب کلبۀ عمو تمکتاب آن  ،را آوردم تا مطالعه کنم، چند روز قبل 365رفتم و کتاب رمان دلبند

قسمتهای از آن را خوانده بودم. سرگرم مطالعه بودم که کژال را دیدم را در انباری خانه یافته و 

لباس بلند سفید رنگی بر تن دارد، لباسی که تور نازکی از گلهای درشت بیرون آشپزخانه ایستاده و 

تور قرمز رنگ و تاجی از گل بر سر نهاده و گوشواره های بلندی روی سینه و شانه اش را میپوشاند و 

برخاستم و نزدش رفتم و دستان نرم و لطیفش  به سمتم دراز نموده بود،و دستانش را  آویزان کرده

و چون بنده ای مفلوك بدنبال خویش روان  گرفتمیرا گرفتم، بحدی گرم بود که اختیار را از من 

می ساخت. با همان دستان چون حریرش مرا به سمت اتاقش کشاند، چراغها خاموش بود، اما در 

میز کوچکی نهاده و دو طرفش را شمع روشن کرده ز اتاق، نقاشی ملک طاووس را روی گوشه ای ا

 بود.   

دعایی خواند و گفت: من امروز با سرافرازی و اطمینان در  روبروی نقش ملک طاووس نشستیم.

 پیشگاه ملک طاووس، خودم را به عقد شما در می آورم. آیا قبول دارید؟

                                                           
  Toni Morrison  اثر تونی موریسن Beloved كتاب رمان دلبند 365

 . نویسنده آمریکایی هریت بیچر استو یداری نوشتهکتابی است با موضوع ضد برده  ) :Uncle Tom's Cabin  (انگلیسیبه  کلبه عمو تام  3۶۶
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م و یا بیداربودم دیدمیخوابم یا بیدارم. شاید در خواب بودم و رویا  متدانسمینلحظه ای تامل کردم، 

 م، دستم را به چشمانم مالیدم، بیدار بودم.کردمیبافی و خیال

 ؟: آیا قبول داریددوباره پرسید

 چه بگویم، کمی تامل کردم و گفتم: بله، قبول دارم.حتما قبول دارم.  مدانستمین، شدمیندهانم باز 

 . ون فرشتگان می درخشید، نگاه کردم. زیبا و مصمم بوداش که زیر نور شمع، چ به چهره

 .ایستاد و من نیز مقابلش ایستادم

 .ال باید تور را کنار بزنید: حاگفت

 لبۀ تور را گرفتم و آن را آهسته باال بردم و به چهره زیبا و دلنشینش نگریستم. 

 .آورده کرده استشده و آرزوی مرا بر احساس کردم که این اتاق، تبدیل به اتاق آرزو

انگشت سبابه اش را در جوهر قرمزی فرو برد و بر پیشانی من کشید و سپس این کار را برای خودش 

 تکرار کرد. 

 سپس شاخه نازك درختی را در دست گرفت و گفت: شما هم طرف دیگرش را بگیرید.

دلنشینی به لب آورد و گفت: حاال باید لبخند  فرمانش را اجابت کردم و طرف دیگر چوب را گرفتم.

 .آن را بشکنیم

 .د و نیمۀ دیگر در دست او. نیمی از آن در دست من مانبا اندك فشاری شاخه از وسط شکست

شما یک روح هستید در دو " گفتمیدر این لحظه شیخ : اگر در روستایمان بودیم، با لبخند گفت

 . "کندمیشما را از هم جدا جسم و تنها مرگ 

نجا به بعد را من باید انجام و از ای ه که مد نظرش بوده را انجام دادهاحساس کردم که کژآل هر آنچ

و او را به سمت خود کشیدم، چشمانش را  تانم را دور کمر باریکش حلقه زدم. بالفاصله دسدهم

که سیر بست، بر لبهای سرخ و گوشتیش بوسه زدم، طعم عسل داشت، آنچنان دلچسب و گوارا بود 

با هم روی تخت دو ، آهسته او را به عقب راندم و هرم، تخت کژال درست مقابلمان بودشدمین
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ها به آسمان بلند شد، بدن نرمش را زیر هیکل مردانه ام کشیدم و آرنجهایم را افتادیم، صدای فنر

موهایش فرو اهرم کردم تا به بدن ظریفش آسیب وارد نشود، نفسهایمان تند شده بود، سرم را میان 

کردم و گردن مرمرینش را بوسیدم، مانند یک عروسک، بدون هیچ عکس العملی، با چشمان بسته، 

در اختیار من بود، معلوم بود که تجربه ای برای از این به بعدش ندارد، بی اختیار بر تخت خفته بود 

از او کام گرفتم،  و من تمام مراحل را یک به یک انجام دادم و او را تصاحب کردم، لحظه ای که

 . امگرفتهو تمام طلبم را از دنیا  خواهممیاحساس کردم که دیگر چیزی در زندگی ن

از پنجره دیدم که پای خروس را که  صبحشب را باهم به صبح رساندیم، بدون آنکه خوابیده باشیم، 

اصال خسته نبودم، صبح موقع رفتن سرکار مدتی بسته بود تا مزاحم مرغ نشود، باز کرده است. آنروز 

 جانی دوباره در کالبدم دمیده بود.

روز که در آشپزخانه مشغول صرف صبحانه بودیم، برایم گفت که جزو مراسم عروسیشان، شکستن یک

نان خشک، بر سر عروس و داماد است تا بفکر فقرا باشند و نیز گفت: گاهی اناری را پیش پای عروس 

 ردن به دانه های آن بداند که توقع چند فرزند از او میرود.بر زمین میکوبند تا عروس با نگاه ک

 لبخندی زدم و گفتم: با این حساب، صدها

 خندید و گفت: بله، شاید.

و اگر  گیرندمیاری نیست و مهریه باالیی نیز نگفت که در آداب و رسومشان، معموال ازدواج اجب

و اگر  کنندمیدختر و پسری همدیگر را دوست داشته باشند، معموال بزرگترها با آن مخالفت ن

 دختر را بدزدد و مهریه هم ندهد.   تواندمیمخالفت کردند، پسر 

 گفتم: عجب، یعنی دختر را میدزدد و مهریه هم نمی دهد.

 گیردمیا همکاری خود دختر صورت گفت: بله، چون برایش زحمت کشیده، بعالوه، اکثر دزدی ها ب

 برکت بگیرند. آنانو بعد از ازدواج، عروس و داماد دوباره نزد پدر و مادر عروس برمی گردند تا از 

 گفتم: جالب است، در مناطق دیگر گاهی بابت اینکار دختر را می کشند.

 .آیدمیاگر دو طرف ایزدی باشند، هیچ مشکلی بوجود ن گفت: بله، ولی در آئین ما،
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 گفتم: حاال تو بابت مهریه از من چه میخواهی؟

 لبخندی زد و گفت: عشق ابدی.

 لبخندش را با لبخند جواب دادم و گفتم: آنرا که داری. 

از روی صندلی برخاست و به دیوار تکیه زد و لبخندی بر لب آورد، برخاستم و مقابلش ایستادم و 

روی میز نهادم و با دستانم حصاری ساخته و او را بین  لیوان چای را که در دستش بود، گرفتم و بر

خود و دیوار به بند کشیدم و لبهایش را گزیدم. موهایش چون امواج خروشان بر شانه اش ریخته بود 

دست از بوسیدنش بردارم، اما درنگی کردم و گفتم:  متوانستمین، کردمیو چهره اش را خواستنی تر 

 درخواست دیگری هم داری؟

 : بلهگفت

 چه؟ :گفتم

 گفت: اینکه کمکم کنید تا خانواده ام را بیابم.

چون گل تازه شکفته اش، چیدم و گفتم: این را هم به تو قول می دهم، بوسه ای دیگر از لبهای 

 دیگر چه؟

 .367گفت: یک دسته گل اللۀ واژگون

 برایت پیدا کنم. توانممیگفتم: اینکه سخت نیست، به راحتی 

 .خواهممیالبته من فقط یک نوع آنرا  :گفت

 گفتم: چه نوع؟

 گفت: آن نوع که بر مزار شیخ عدی می روید.

 گفتم: حاال چرا اللۀ واژگون؟

                                                           
 .است سانانسوسن ی راستهاز  سردهنام یک  ) :Fritillaria (نام علمی واژگون ی اله 367
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وقتی گروی که  گفتمیپدرم  حیا و نجابت است و مرهم زخم روح؛ گفت : چون اللۀ واژگون نماد

و  افکندبه زیر  سرشاهد بود و از شرم،  این اللهسر سیاوش مظلوم را با خنجر برید،  زره جنایتکار،

   ریختاشک 

 .گفتم: منظورت سیاوش شاهنامه است

 . 369، پسر خوانده رستم دستان368گفت : بله. پسر کیکاووس

 گفتم: پس شاهنامه هم بلدی؟

 گفت : بله، تا اندازه ای.

 هست؟داستانی مشابه در اساطیر یونان  ی کهدانستمیگفتم: 

 .مدانستمین: نه گفت

عاشق ، به دست آرس کشته شد، در محل ریختن خون او شقایق  370آدونیس وقتیکهبله،  :گفتم

 رویید. 371نعمانی

 گفت: جالب است. 

 یاد شده؟  آنانردها از اصیل ترین اقوام ایرانی هستند و در شاهنامه از گفتم: میدانی که کُ

 : بله تا حدودی، اما عالقه دارم بیشتر بدانم. گفت

اهریمن بر شانه  ضحاك به کمک اهریمن، با نیرنگ، پدرش را کشت و پادشاه شد، گفتم: وقتیکه

های او بوسه زد و از جای بوسه ها، دو مار بیرون آمد که غذایشان، مغز دو جوان ایرانی بود، اما دو 

مغز گوسفند گذاشتند و هر روز یک  ،آنان، بجای مغز یکی از جو"گرمایل" و  "ارمایل" آشپز به نام 

 جوان را از مرگ نجات داده و به کردستان فرستاند.

                                                           
 .است کیانیاند. او یکی از فرمانروایان نامدار س را فرزند کیقباد دانستهوکیکاو 3۶۸

 . است رودابهو  زال. او فرزند  است ادبیات فارسی یااسطوره ۀچهرترین ، مهم و به تبع آن شاهنامه در ایاسطوره ۀآورترین چهرنام رُسْتَمْ 3۶۹
37۰ Adonis است آن ی ماد طبیعت و تجدید حیات ساالنهن. 

 .است گیاهان گلداراز  سردهنام یک   ) :Anemone (نام علمی آنمون، شقایق نعمانی 371
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 گفت: چه وحشتناك، مردم ایران چه کردند؟ 

 گفتم: مردم به کمک فریدون و کاوۀ آهنگر آمدند و ضحاك را اسیر کرده در کوه البرز زندانی نمودند. 

که هر شب داستانی برایش بگویم و همان شب عالقۀ کژال به داستانهای اساطیری باعث شده بود 

را گفتم که چگونه از رابطه یک انسان و یک گاو بوجود آمد و هر سال ده جوان  372داستان مینوتور

  کشته شد. 373تسئوسآتنی را  می کشت و میخورد تا اینکه سر انجام بدست  

 

 *** سندرم استکهُلم***                                          

و ما، در جزیره شاد خود، دلخوش بودیم. تا اینکه یک روز در موقع عمل جراحی،  گذشتمیروزها 

روی ست اتاق عمل، کلمه استکهلم را دیدم و بالفاصله بفکر سخنان دوستم افتادم که همیشه راجع 

، حالم خراب شد و فکر اینکه از کژال سواستفاده کرده باشم، مثل گفتمی 374به سندروم استکهلم

 افتاد، وقتیکه به خانه برگشتم، ذهنم مشغول بود، اما سعی کردم به روی خود نیاورم.خوره بجانم 

یم، کژال پرسید چه کردمیهمان شب، وقتی کنار شومینه نشسته بودیم و جرقه های آتش را نگاه 

 شده؟ 

 .گفتم: چیز خاصی نیست

 گفت: آیا از من ناراحتید؟

 گفتم: نه

                                                           
37۲ Minotaur  دختر شاه  ، با کمکتسئوسسرانجام   .بودند ، ده جوان سالم را برای غذای مینتور درخواست می کرد خراجگذارشکه  هاآتنیهر سال از

 .به این غول دست پیدا کرد و او را کشت کرت

373 Theseus است آتن، قهرمان و حامی شهر  پادشاه اساطیر یونانیدر. 

 374 انسانهای که در اسارت هستند ممکن است تصمیم بگیرند که با اسیر کننده خود همکاری کرده بلکه با او همدردی نمایند و این بخاطر ضمیر 

 ناخودآگاهشان است که میخواهد از فشارهای عصبی و محیطی بکاهد. 
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 ؟گفت: پس چه شده

 در فکر هستم. ، دانممینگفتم: 

 گفت: آیا گناهی از من سرزده؟

 گفتم: نه 

و من چون محکومی که با طناب دار  خواستمیبا چهره ای مظلوم به من خیره شده بود و جواب 

شکستم و گفتم:  اصرار کرد تا باالخره سکوتم را آنقدراما  حلق آویز باشد، قادر به سخن گفتن نبودم،

 و معصومی.کژال تو مانند فرشته ها، پاك 

 دستان نرم و لطیفش را گرفتم و بوسیدم و گفتم: اشتباه از من است نه تو. 

و کالمم  نگریستمیبگویم، با چشمان افسونگرش به دهانم  خواهممیمات و متحیر مانده بود که چه 

سخنی بگویم، رشته کالم از زبانم رفته و لبهایم فلج شده و در  متوانستمیناما  ،کردمیرا دنبال 

 .منگریستمیبه او  375سکوت کامل، با لبخندی ساردونی

بکشانم،  ی دیگر، چند بار تالش کردم که موضوع را به بحثگرفتمیناما جوابی  منتظر پاسخ بود،

 .گشتهر بار با زیرکی به اصل مطلب برمی ولی

 داری؟پرسیدم: من را دوست 

 لبخندی زد و گفت: بله، البته که دوستتان دارم.

 گفتم: یعنی هیچ شکی نداری؟

 نه، هرگز  :گفت

 گفتم: یعنی عاشقم هستی

 ؟: یعنی شک داریدچند لحظه ای ساکت شد و سپس پرسید

                                                           
375 Sardoanic smile لبخندی بی روح و تلخ 
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 .: بله، شک دارمسرم را پایین انداختم و گفتم

چیزی بگوید، قطره ای اشک، بسان ستاره  توانستمیبه من خیره شد، آب دهانش را قورت داد، ن

 لغزید.شمش، برگونه اش ، از گوشه ی چ376ی شباهنگ

طاقت نیاوردم، بالفاصله پیشانیش را بوسیدم و سندروم استکهلم را برایش توضیح دادم و گفتم: تو 

بخاطر موقعیتت مجبور شده ای که من را انتخاب کنی و اگر در شرایط دیگری بودی، شاید هرگز 

 ی.کردمیین انتخابی نچن

 .زدمینساکت بود و حرفی 

، عشق نیست، دوست داشتن هم نیست، بلکه نیاز به حمایت کنیمیگفتم: چیزی که تو احساس 

 است.

در را محکم بست. صدای هق هق  دیگر نتوانست تحمل کند، برخاست و گریه کنان به اتاقش رفت و

به اتاقش رفتم و دیدم که لبۀ تخت نشسته و در جلو ، بلند شدم و شنیدممیرا از پشت در بسته اش 

، نزدیک شدم تا دستانش را بگیرم، اما دستش را کشید و روی  ریزدمینقاشی ملک طاووس، اشک 

گفتم:کژال، من قصدی دو دستم را روی زانوانش نهادم و گرداند، جلو او روی زمین زانو زدم وبر

 که کار ما اشتباه بوده است. کنممیو فکر  خواهممیاز من ناراحت نشو، من صالح تو را  نداشتم،

چطور خودم را در اختیارتان قرار دادم و اگر من عاشق شما  اگر من شما را دوست نداشتم، گفت:

 گذاردنمینیستم، پس این چه احساسی است که قلب صاحب مردۀ مرا اسیر کرده و یک لحظه آرامم 

 !؟یک ساعت بدون شما زندگی کنم توانمیمنو 

گریه اش تمامی نداشت، صدای هق هق اش  ،، اشک از گونه اش روان بودزدمیهمچنانکه حرف 

 بی اختیار پیش پایش به سجده افتادم.، کردمیمنقلبم و  لرزانیدمیستونهای بدنم را 

 نکن.لرزش شانه هایم را که دید، دستش را روی سرم گذاشت و گفت: گریه 

                                                           
 .آسمان است ی ستارهترین درخشان ) :Sirius انگلیسیبه  (شِعرای یمانییا  شباهنگ 37۶
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، کردمینگاهش را از من دریغ   یم را گرفت و مرا کنار خود، روی تخت نشاند، اماسپس با دستش بازو

یم. پس از چند دقیقه، قفل سکوت را شکستم و گفتم: این ریختمیساکت بودیم و اشک  ،دوهر

 احساس تو یک حالت روحی است و نه یک عشق واقعی.

 ؟!رفته بود، گفت: حالت روحیورتش گهمچنانکه هر دو دستش را جلو ص

 گفتم: بله

 : یعنی چه؟!گفت

اسارت بودی و نیاز به حمایت داشتی و به اولین کسی که به تو محبت کرد، عالقمند گفتم: چون تو در

 شدی.

 گفت: نه اصال اینطور نیست. 

 ند شده ای.گفتم: بله، ضمیر ناخودآگاه تو، برای بقاء، با تو چنین کرده و تو ناخواسته به من عالقم

 .: اما عالقه من به شما چنین نیستگفت

 گفتم: ولی این موضوع بارها در تاریخ اتفاق افتاده است.  

 ؟گفت: چطور

، کنیزانی بوده اند که در وضعیت دو نفر از همسران رسول اهلل، گفتمیگفتم: دوستی داشتم که 

و موارد دیگری را نیز مثال  اندکردهاستیصال، بجای تن دادن به تجاوز یاران رسول، با خود او ازدواج 

زنان  377مثال چنگیزخان که با دختران رئیس قوم تاتار ازدواج کردو یا افسران ژاپنی که در برمهزد، 

 ند.کردمیون و یا اندکی غذا مجبور به همخوابی یی و اروپایی را بخاطر یک قالب صابآمریکا

یز یا کژال که توجیحات پشت سر هم من را میشنید، عصبانی شد و گفت: حاال تو محمدی یا چنگ

 کدام هستی؟ مگر تو هم یک اسیر بدبخت مانند من نیستی؟افسر ژاپنی، 

 گفتم: بله همینطور است

                                                           
377 Republic of the Union of Myanmar 
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 .کندمینگفت : پس این موضوع راجع به ما صدق 

چند بار تهای ظریفش ، با مشگفتمیهمچنانکه اشک از چشمانش سرازیر بود و با هق هق سخن 

، پیشانیش را بوسیدم و او را لبۀ تخت نشاندم. سپس آغوشم انداختکوبید و خود را در بر بازویم

ی بر رو ،دادم، الجرعه سر کشید و بعد خانه، لیوانی آب آوردم و به دستشبرخاستم و برایش از آشپز

 تخت خوابید.

از دلش درآورم، دست راستش را که لبۀ تخت بود، گرفتم و چندین  مخواستمیپای تختش نشستم، 

بار بر آن بوسه زدم و صورتم را برآن نهادم، دوباره اشکم جاری شد، دست دیگرش را که آزاد بود باال 

 آورد و در موهایم کرد و گفت: گریه نکن عزیزکم.

 .گفتم: باید مرا ببخشی

خواب  دانممینحرفی نزد، کمی بعد هر دو آرام شدیم، دستانش را از موهایم بیرون کشید و خوابید، 

، همانجا، کنار تخت ماندم و به آن زیبای خفته نگریستم، زدمیبود و یا خودش را به خواب 

، همان پای تخت دراز کشیدم، ساعتی گذشتمیلحظه ای چشم از رخ زیبایش بردارم، ک متوانستمین

پایش را از لبۀ تخت پائین بگذارد که دید من زیر پایش  خواستمیبعد، روی تخت نیم خیز شد، 

 رد شوم. خواهممیدراز کشیده ام، با صدای مهربانی گفت: اجازه بدهید 

 گفتم: بفرمائید.

 از روی شما رد شوم. توانممیگفت: ن

از آن اجتناب  و دانندمیبدن فرد بزرگتر را بی احترامی ها، عبور از روی پا یا کُردکه  مدانستمی

 .کنندمی

 گفتم: از روی من رد شو

 . آوردمیتعلل کرد، پایش را باال گرفته بود و پائین ن

 صورتم را بشویم. خواهممیاجازه دهید رد شوم،  کنممیگفت: خواهش 
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 رد شوی. گفتم: راهی ندارد مگر اینکه از روی من

 .کنممیگفت: میدانید که چنین ن

 گفتم: پس دستانم را بگیر و بلندم کن و بگو که مرا بخشیده ای. 

همانطور که نشسته بود، در چشمانم نگاه کرد و لبخندی ملیح بر لب آورد، سپس با هر دو دست، 

خود را بر زمین نهاد و دستانم را گرفت و آرام باال کشید. برخاستم و کنارش ایستادم، او هم پاهای 

غنچه  را روبرویم ایستاد، فاصله صورتهایمان کمتر از یک وجب بود، چشمانش را بست و لبهایش

شدم، او را در آغوش گرفتم و بوسه ای محکم از غنچۀ لبهایش چیدم، بوسه مان د، بیطاقت کر

قفل شده در لبهایم رهایش کنم، طاقت جدایی نداشتم. همچنانکه لبهایش  مخواستمینطوالنی شد، 

بود، او را بر روی دو دست بلند کردم و به آشپزخانه بردم و کنار سینک بر زمین گذاشتم تا صورتش 

 را بشوید.

کتری آب را روی اجاق گذاشت و چای درست کرد، باز هم در بخار آب کتری، به صورت زیبایش 

 که اینبار چشمانش قرمز بود. اما حیف  خیره شدم،

 بعدی، صمیمیتمان بیشتر شد و دیگر رازی نگفته بینمان باقی نماند.های در روز

، در طی چند هفته بعدی، به مامایی کار شدمیعالقۀ کژال برای آمدن به بیمارستان هر روز بیشتر 

مشتاق بود  آنقدر، برمنمیکشته تبدیل گردید. هرگز اولین زایمانی را که به تنهایی انجام داد، از یاد 

که بعد از بریدن بند ناف بچه و در آوردن جفت و پاك کردن رحم، خودش را باالی سر نوزاند رساند 

سفید رنگ را از روی او زدود، سپس نوزاد را نزد مادرش برد و صورتش را به  378و خون و ورنیکس

 او نشان داد.

ران نوزاد را برای در رفتگی بخصوص دخت معاینۀ نوزادان را به او یاد داده بودم و به او گفته بودم که

 زادی لگن چک کند.مادر

 پشت در متاسفانه هنوز چیزی از زایمان نگذشته بود که عیشمان با صدای داد و فریاد پدر نوزاد از

                                                           
378  vernix caseosa بک ماده سفید، نرم، صاف و چری 
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 مکدر شد.  "خواهمنمیمن دختر ": گفتزایشگاه که می

صندلی نشستم و کژال که با شنیدین این حرف، عرقی سرد بر پیشانیم نشست، همانجا بر روی 

آنرا گرفتم و نوشیدم، کمی که بهتر شدم،  متوجه تغییر حالتم شده بود، برایم لیوانی آب قند آورد،

آن مرد کوته فکر بفهمد که در موقع زایمان  مخواستمینبا هم از در پشتی زایشگاه بیرون رفتیم، 

 همسرش، مردی در اتاق بوده است.

شادیش را پنهان  توانستمیبدی که آن مرد در ذهنمان گذاشت، کژال ن اما، آن شب با وجود خاطره

 خواندم: 379برایش شعری از والت ویتمنامی مخصوص پخت و من بعنوان تشکر کند، برایم ش

Fast-anchor’d eternal O love! O woman I love! O bride! O wife! 

 !   من ! ای همسر من ! ای عروس زن زیبا! ای  عشقابدی  تکیه گاهای 

 more resistless than I can tell, 

 مقاومتی ندارمهیچ تو در مقابل 

Ethereal, 

  ترین ظریف ای

my consolation, 

 ...من آرامش ای

 

 

 

 

                                                           
 .دانندمی آمریکا شعر آزاداست که او را پدیدآورنده  آمریکایی نگار روزنامه، شاعر مدرن و (WhitmanWalt :  ۱۸۹۲–۱۸۱۹ (انگلیسیبه  والت ویتمن  379

 

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

516 
 

   *** شرکت در مراسم اعالن اسالم آوردن کژال ***                               

مراسمی، علنا اسالم آوردن خود را اعالم کند تا مایۀ طبق دستور فرمانده قرار شد که کژال در 

یکی از روزهای جمعه با صبح  بنابراینتشویق نماید، را بدین کار  آنانشده و  نانادلگرمی غیر مسلم

، زنان غیر مسلمان نشسته هم به محل اجرای مراسم رفتیم و به سالنی وارد شدیم که دور تا دور آن

شیخی حدود شصت ساله  ،ندشدمیه بدست نیز در جمعیت دیده چندین زن چادری اسلحبودند، 

. شیخ کوتاه قد و چاق بود و کردمیدر وسط سالن، پشت میزی نشسته بود و حاضران را موعظه 

وقتیکه ما وارد شدیم با دست اشاره کرد که در مقابلش روی صندلی بنشینیم، سپس علت حضور ما 

 اسالم بیاورم چون آن را دینی کامل یافته ام. خواهممیرا پرسید، طبق قرار قبلی، کژال گفت: 

آیه، از کژال خواست که یکبار  دو و در بین هر 380را به ترتیب خواند قرآنآیه از  4بالفاصله شیخ 

کریم،  قرآنشهادتین را بگوید و در نهایت به کژال تبریک گفت و خطبه عقدمان را با مهریه یک جلد 

 ا داد.جاری کرد و سند آن را به م

عقدمان  بعد از مراسم عقد، بین حضار، شیرینی و شربت پخش کردند و فرمانده و جمال که شاهدان

و بوسیدند، سپس همه مردان از سالن خارج شدند و کژال بین اسیران  بودند، مرا در آغوش گرفتند

 ، بتنهایی،و خود ساندمراو را سریعا به منزل  را ارشاد نماید. ساعتی بعد کژال بیرون آمد، آنانماند تا 

 به نماز جمعه رفتم، چراکه زنان حق ورود به نماز جمعه را نداشتند.

امام جمعه طبق سنت  ، نزد جمال و فرمانده نشستم.شدمیدر مسجدی که نماز جمعه درآن برقرار 

. بعد از دو بسته و شمشیری در دست داشترسول اهلل، موقع خواندن خطبۀ نماز، خنجری به کمر 

آخر نماز ظهر را خواند ، امام جمعه دو رکعت شدمیه حساب خطبه که دو رکعت اول نماز ظهر جمع

 و همه به او اقتدا کردند و سپس جمعیت متفرق شدند و هرکس به سراغ کار خود رفت. 

                                                           
  380  آیه های که برای اسالم آوردن خوانده می شود به ترتیب :

از سوره بقره۲۰۸آیه ای   

  سوره سبا ۲۸آیۀ 
سورۀ نحل ۱۲5آیۀ   

است. سورۀ آل عمران ۶4آیۀ  
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همان شب من و کژال، در منزل فرمانده، شام دعوت بودیم و پذیرایی مفصلی از ما بعمل آمد و نیز 

موقع برگشتن به خانه، برایم تعریف کرد که با دو کنیز فرمانده صحبت کند.  رصتی یافت تاکژال ف

همسر فرمانده او را در آغوش کشیده و بوسیده و مسلمان شدنش را تبریک گفته و نیز متعجبانه 

ی گفت که همسر فرمانده گربه ای زیبا در خانه دارد. به او گفتم که این سنت رسول اهلل است که برا

فقط با سگ مشکل دارند، چرا که  آنانهمسرش عایشه، گربه ای خرید و جای تعجب ندارد و مسلم

 رسول اهلل ازسگ متنفر بود.

همان شب، در منزل و کنار شومینه، برایم تعریف کرد که یکی از کنیزان فرمانده، داستان دختر 

احبش شده و چون آن پسر ساله اش را برایش گفته که مجبور به هم بستری با پسر ص 17خاله 

ه چگونه رابطۀ جنسی برقرار کند و دخترك نیز بی تجربه بوده، همسر صاحبش به او فیلم دانستمین

 سکسی نشان داده و از او خواسته که اینکار را به پسرش یاد بدهد.

 حرام است. آنانگفتم: بله، دیدن فیلم سکسی برای مسلم

زر  ابریشمی در انعکاس شعله های آتش، همچون پارچه ی ، گیسوانشکردمیهمچنانکه صحبت 

شده بود که از سر تا شانه های مرمرینش را میپوشاند، چشمان عسلی اسرار آمیزش، آیینۀ  یبفت

. کردمیرقص شعله های آتش بود و لبهای سرخ فامش، همچون گل رز تازه شکفته، خود نمایی 

اندازه  انسان تا چه کندمینباز کرد و گفت: فرقی پروانه آتشین لبهایش را  پس از سکوتی چند،

 .شودمیران را ببیند، اوقاتش تلخ که غصه ی دیگاحساس خوشبختی کند، وقتی

 گفتم: بله چنین است و سعدی در این مورد می گوید:

 که شهری بسوزد به نار پسندی»

 چه سرایت بود برکنار گرا

 تنکدل چو یاران به منزل رسند 

 « ماندگان از پس اندنخسبد که وا 

مهربانیش مرا به تحسین وا میداشت، خوش یمن بود و از بدو ورودش به زندگیم، دنیای بی روح و 

، قلبم به تپش شدمیکرده بود. به چشمانم خیره که  خاکستریم را تبدیل به دنیایی رنگارنگ و زیبا

  .مشدمیاده پذیرفتن نقش و چون خمیری در دستانش، آم گشتمیمی افتاد و اختیار از من سلب 
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و روحم را به  کردمی، برایم اکسیر زندگی بود و جوانم آمدمیکلماتی که از دهانش بیرون تک تک 

 پرواز وا میداشت و در عشقش غوطه ور می ساخت . 

در روزهای بعدی، خالد به من اعالم کرد که صاحب یکی از کنیزان ایزدی حاضر است او را بفروشد، 

بدون فرزندم جایی نخواهم  گویدمیاما فرزندی را که تازه برایش زائیده حاضر نیست بدهد و مادر 

 رفت.

ید، صاحب کنیزك را به کمک خالد خریدیم و با کژال برای تحویل گرفتنش رفتیم، باران میبار

با قیچی، دستبند پالستیکی  ،قبلیش او را دست بسته آورد و سوار اتومبیلمان کرد، بالفاصله کژال

او را باز نمود، اما دخترك به محض آزادی، درب اتومبیل را باز کرد و بسوی منزلی که فرزندش در 

اما از پای ننشست و  د،ولی قبل از رسیدن به در، پایش لغزید و در آب گل آلود افتا آن بود، دوید،

زانوانش بلند شد و چندین بار بر در کوبید، درب منزل صاحب قبلیش رساند و بر سینه خیز خود را به

 ولی جوابی نگرفت، همانجا شروع به گریه کرد، وضع دلخراشی بود، کژال پیاده شد و به سراغش

زمزمه ای کرد و او را با همان لباسهای خیسش، سوار اتومبیل رفت و در آغوشش گرفت و در گوشش 

کرد. با هم به منزل رفتیم، او را به حمام فرستاد و کنار شومینه گرم کرد و در اتاق خودش خواباند؛ 

بعدا فهمیدم کژال به او گفته که حتی اگر بتوانی بچه را از پدرش بگیری و با خود ببری، جامعه 

 بهتر است فراموشش کنی. پس واهند کرد، ایزدی او را قبول نخ

، علت ریختمیهمان شب، کژال، زانو در بغل گرفته، محزون، در کنار شومینه نشسته بود و اشک 

 را پرسیدم.

 .امکردهگفت: مادری را از بچه اش جدا 

 گفتم: گریه نکن 

 .امکردهگفت: چطور گریه نکنم از گناهی که 

 ای نبود، الله رخ.گفتم: خودت را اذیت نکن، چاره 

 گفت: الله رخ یعنی چه؟
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و هم اسم کتاب شعریست از شاعر معروف  گویندمیگفتم: صورت زیبا و و لپهای قرمز را الله رخ 

 که دختری همچون تو را به تصویر کشیده و چندین داستان دارد. "توماس مور"ایرلندی ،

 مشتاق شد و روبرویم نشست و گفت: برایم بگو.

 ر دارم. ت بین داستانهایش، حکایت پردیس و پری را دوستاز  گفتم:

 گفت: منتظرم

 ندادبه او اجازه  به بهشت برگردد، اما فرشتۀ نگهبان، خواستمیروز یک پری رانده شده، گفتم: یک

و پری تصمیم گرفت که با دادن هدیه، او را راضی کند، چندین هدیه آورد که اولین آن، خون 

نگهبان، آن هدیه را  ه کشتن پادشاه ظالم دشمن، شهید شده بود، اما فرشتهسربازی بود که در را

 کافی ندانست.

پیشکش دوم را آورد و آن آهی بود از دهان معشوقی که در وقت مرگ عاشقش، بر بالین او  ،پری

پری، هدیۀ سوم را آورد و آن قطره ی  سپس ؛ته نگهبان این هدیه را قبول نکردنبوده. بازهم فرش

را  پیرمردی بود که همۀ عمر را درعصیان و گنهکاری گذرانده و وقتیکه جوانی در حال عبادتاشک 

 .ریزدمیگردد و اشک ، از کرده خود نادم میبیندمی

باره وارد و پری میتواند دو گرددمیل واقع ، مقبوبردمیوقتیکه پری این هدیه را نزد فرشتۀ نگهبان 

 بهشت شود. 

  .ندامت و پشیمانی از خون سرباز شهید و آه معشوق، نزد خداوند باالتر استکژال: یعنی می گویید 

 گفتم: بله 

 کژال چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت : چرا مردم ما باید بیش از توانشان زجر بکشند؟

  .شد، قویترت خواهد ساختو هر زجری که تو را نکُ کشدمیکس بیش از توانش زجر ن: هیچگفتم

T.me/AVAYeBUF

 AVAYeBUF.com                                                                     کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 

 

  

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


           

520 
 

، همان شب برایم تعریف کرد که در خواب کردمیتاثیر مثبت داشت و خوشحالش  جمالتم در کژال

دیده کاروان غم به دنبال اوست و او خود را در پشت من پنهان کرده تا از دید ساربان بگریزد و من 

 و او باهم، سوار ابرها شدیم و از این دیار رفتیم. 

و میدانی  کنممیدستش را گرفتم و گفتم: قطعا چنین خواهد بود، میدانی که من بخاطر تو همه کار 

 که  قلب من به عشق تو میتپد و خونی که در رگهایم جاریست با محبت تو گرم است.

لبخندی زد و دستانم را بوسید. بوسه ای بر پیشانیش زدم و موهای مشکینش را بوئیدم و سر 

 به دندان گرفتم و او را به آغوش کشیدم. انگشتانش را

و هم او بود که  آمدمی م چرا که همیشه با دستی پر، به سراغمزدمیاغلب خالد را ملکیادس صدا 

بتهون را به سفارش کژال  9دو کنیز بعدی کمکم کرد. بعالوه صفحه گرامافون سمفونی در خرید 

 برایم پیدا کرد. 

از منطقۀ تحت سلطۀ  چهار کنیز را خریده و با برگۀ آزادیشان، در مجموع به کمک خالد توانستم

حکومت اسالمی خارج نمایم، اگرچه مجموعا از این کار خوشحال بودم، اما هرگز چهرۀ غم آلود آن 

 .برمنمیمادر فرزند جا مانده را از یاد 

 شعر میخواندم، به شعر در انبار خانه یافته بودم، برای کژال یکی از شبها که از روی دفتر شعری که

دلش غم در رسیدم و سریع از روی آن گذشتم، اما فهمید و مجبورم کرد که آنرا بخوانم، 381بلک برد

                                     .مکردمینشست، باید برایش کاری 

                                                           
381 Why you want to fly Blackbird 

 پرنده ی سیاه چرا می خواهی پرواز کنی ؟

you ain't ever gonna fly 

 تو هرگز پرواز نخواهی کرد

No place big enough for holding 

 هیچ مکانی به اندازه ای کافی بزرگ نیست 

all the tears you're gonna cry 

 که بتواند تمام اشک هایی را که تو می ریزی در خود جای دهد 
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 *** /the Primum mobileبخش نُهم: فضای سیال/  ***                    

                                                                          «  نقشه فرار »                                                    

و روز به روز تصمیممان برای فرار جدی تر  گذشتمیچند هفته ای از ورود کژال به زندگی ام 

 .تنها راه حل، فرمانده ابوبشیر تنها راه خروج، داشتن مجوز بود و .شدمی

 که در بیماستان و منزل با فرمانده داشتم از عالقه ام به رفتن گفته بودم، اما هاییبارها در مالقات

 .دادمیاو به سختی به این موضوع تن 

                                                           
'cause your mama's name was lonely 

 چرا که نام مادر تو تنهایی است

and your daddy's name was pain 

 و نام پدر تو درد

And he call you little sorrow 

 و پدرت تو را غم کوچک صدا می کند 

'cause you'll never love again 

 چرا که تو هرگز دوباره عاشق نخواهی شد

You ain't got no one to hold you 

 کسی را نخواهی یافت که تو را نگاه دارد 

you ain't got no one to care 

 کسی را نخواهی یافت که غصه تو را بخورد 

If you'd only understand dear 

 فقط کاش می فهمیدی ای عزیز

nobody wants you anywhere 

جا نمی خواهد هیچ را در تو کسی  

So why you want to fly Blackbird 

 پس چرا می خواهی پرواز کنی ای پرنده سیاه

you ain't ever gonna fly  

 تو هرگز پرواز نخواهی کرد
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ه فرمانده، فردی را سراغم روز مثل روزهای قبل، مشغول مداوای بیمارانم در بیمارستان بودم کیک

فرستاد تا به نزدش بروم. کارم کمی طول کشید. فرمانده خود به سراغم آمد و از من خواست که 

که همسرش بیشتر  دانستممی منزلشان بروم، از صحبتهای قبلی فرماندهبه  برای ویزیت همسرش

را از دست داده  این مشکل از زمانی شروع شده که دخترشحدس زدم که مشکل روحی دارد و 

است. ساعتی بعد به منزل فرمانده رفتم. کنیزی با چشمان رنگی، پیراهنی بلند و شالی بر کمر، درب 

را باز کرد. وارد شدم. در گوشه ای از منزل، پسر فرمانده چهارزانو با لباس رزمی بلندی که تا روی 

 .خواندمی قرآنزانوانش را می پوشاند، نشسته بود و 

 . جوابی دادم و با اشاره ی دست به او فهماندم که بلند نشود. کردمیسال

به انتهای سالن پذیرایی رفتم و دیدم که سرتاسر عرض سالن را با پرده ای پوشانده اند بطوریکه 

دیدن آن سوی پرده امکان پذیر نبود. درانتهای پرده، در فاصله حدود یک متر تا دیوار، دو سوراخ به 

 فاصله یک وجبی و سه وجبی از سطح زمین، روی پرده ایجاد کرده بودند. اندازه کف دست در 

فهمیدم که قرار است همسر فرمانده را از پشت این پرده معاینه کنم. نزدیک تر رفتم و پشت پرده 

سالمش را نشستم و منتظر ماندم. چند لحظه بعد، زنی پشت پرده قرار گرفت و سالم کرد. جواب 

 . شناختممیسر فرمانده، صدایش را فاطمه بود؛ هم دادم،

 غذا بخورم. توانممین تر، مدتی است که اشتهایم کور شده وگفت: جناب دک

 گفتم: چه مدت است؟

 .شودمیفاطمه: یک هفته ای 

 گفتم: خوابتان چطور است؟

 فاطمه: خواب درستی هم ندارم.

اضطراب و افسردگی است، اما از بقیه صحبت هایش، برایم مسجل شد که همه ناراحتیش به خاطر 

دم که از حضور فرمانده . حدس زکندمیی دارد که برای گفتنش تعلل احساس کردم که سخن دیگر

. از کشیدمیو به این سوی و آن سوی پرده سرك  زدمیفرمانده مرتب در سالن قدم نگران است، 
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بعد از آن، نور چراغ قوه را در دهد. ز سوراخ باالیی پرده به من نشان فاطمه خواستم که دهانش را ا

دهانش انداختم و سپس گوشی پزشکی را از سوراخ پایینی به آن سوی پرده فرستادم تا ریه ها و 

قلبش را معاینه کنم. از صدایی که با گوشی می شنیدم، متوجه شدم که آن را زیر لباسش جابجا 

 بود. . نهایتا آن را روی سینه اش گذاشت. ضربان قلبش باال کندمی

 فاطمه حرف دلش را بزند. مخواستمیمعاینه را کمی طوالنی کردم. 

بود. بعد  آنجا نشستهفرمانده که حوصله اش سررفته بود، از سالن خارج شد ولی کنیزش همچنان 

 صحبت هایش را بیان کند. تواندمیاز خروج فرمانده، زیر لب به فاطمه گفتم که اکنون 

می ترسم که ابوبشیر،   برسید، از شما می خواهم که پسرم را نجات دهید.فاطمه: دکتر جان به دادم 

 او را هم به کشتن بدهد.

 اند. برخاستم و از منزل خارج شدم وبا بازگشت دوباره فرمانده به داخل سالن، حرف فاطمه ناتمام م

ار را برای که فرمانده دخترش را به کشتن داده و ممکن است همین ک دانستممی به فکر فرورفتم؛

 . بکندپسرش هم 

نزد فاطمه رفتم و از پشت پرده،  صبح روز بعد،بود تا اینکه فکری به سرم زد.  ذهنم گرفتارتمام شب 

یک عدد از آنها را، در  دادم و گفتم که روزانه، 382چند قرص فنازوپریدینهمراه با داروهایش، به او 

رمز رنگ خواهد شد و الزم نیست که نگران ، قادرارتان گفتم کهجمال بریزد و غذای خود و پسرش

 شوید. 

، فرمانده دوباره به دنبالم فرستاد. فهمیدم که نقشه ام کارگر افتاده. از همسر و پسر چند روز بعد

به آزمایشگاه تحویل دهند که حاال قرمز رنگ شده بود، فرمانده خواستم که نمونه های ادرار خود را 

گزارش ادرار آنها، وجود خون را صمیمی ام بود، خواستم که در دوستو از مسئول آزمایشگاه که 

چند ساعت بعد، فرمانده با جواب آزمایش نزدم آمد، نگران بود، گفتم: متاسفانه مشکل فرزند بنویسد. 

نوعی بیماری ژنتیکی باشد که از مادر به فرزند پسر  تواندمیو همسرتان جدی است و بیماری آنها 

 .گرددتان امکان دارد که هرآن دچار خونریزی شدید و پسر شودمیمنتقل 

                                                           
382 Phenazopyridine 
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 با شنیدن این حرف، فرمانده نگران شد و چاره خواست.

وجود ندارد. بهتر است که  آنانگفتم: با امکاناتی که ما در اینجا داریم، امکان بررسی دقیق مشکل 

 پسرتان را به مرکز مجهزتری بفرستید.

 د: به کجا؟ چگونه؟فرمانده لحظه ای اندیشید و سپس پرسی

 گفتم: به دمشق.

گفت: دمشق که امکان پذیر نیست، چراکه اگر به آنجا برود، قطعا او را خواهند شناخت و از او به 

 عنوان اهرم فشار بر علیه من، استفاده خواهند کرد. 

 او را به بغداد بفرستید.  توانیدمیگفتم: پس 

 گفت: با که؟

 اعتمادتان است.که مورد گفتم: با هرکس 

 پرسید: چقدر فرصت داریم؟

 گفتم: هر چه زودتر این کار انجام شود، بهتر است.

چند ساعتی گذشت تا فرمانده تصمیمش را گرفت و به من زنگ زد وگفت: دکتر جان، برای این کار، 

 بهترین فرد شما هستید. 

 بیمارانم را رها کنم. توانممینگفتم: اما من 

به جای شما پزشک می آوریم، پزشک داوطلب زیاد است، اما اگر شما این کار را   383گفت: از رقه

 همسرتان را به دیدار خانواده اش ببرید. توانیدمیبرای من انجام بدهید، 

                                                           
383 Ar -Raqqah   
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از این که نقشه ام کارساز افتاده قبال به او گفته بودم که کژال اصرار دارد خانواده اش را ببیند، حاال 

ان را برای کژال جری ،شدمیداشت برایمان باز  ، راهی برای خروج از آن جهنم،بودمبود، خوشحال 

 که غرق در خوشحالی شده بود، در آغوشم پرید و مرا بوسید. تعریف کردم و او

 قرار شد که روز بعد به راه بیفتیم. من و کژال، همان شب وسایل سفر را پیچیدیم و آماده شدیم.

سراغ ما آمد و با هم به سمت منزل فرمانده به راه افتادیم تا جمال را با خود صبح روز بعد، راننده به 

همراه کنیم. لحظه ای که به آنجا رسیدیم، فرمانده و همسرش، جمال را آماده کرده و منتظر ما 

از او ندیده  بودند. در لحظه خداحافظی، فرمانده پسرش را در آغوش گرفت و بوسید؛ کاری که هرگز

 ر فرمانده هم روبنده را کمی کنار زد و بوسه ای بر پیشانی پسرش نواخت. بودم. همس

من و کژال هم از فرمانده و همسرش خداحافظی کردیم. همسر فرمانده با کژال راحت بود و از بعد 

از مسلمان شدن کژال، او را مانند خواهرش دوست داشت. لحظه ای بعد جمال و کژال در صندلی 

ه افتادیم. من هم جلو نشستم؛ کنار راننده. موقع رفتن، جمال از پشت پنجره، عقب نشستند و به را

ء دیگر صندلی . کژال هم در گوشهدادمیو برای پدر و مادرش دست تکان  کردمیمرتب به عقب نگاه 

نشسته بود و چادر و نقابش را بر سر داشت. راننده، دوست فرمانده بود و اتومبیلمان، یک  عقب

 ری سفیدرنگ. تویوتای سوا

 قرار بود با برادر فاطمه در بغداد دیدار کنیم. اسم و آدرس را هم از فرمانده گرفته بودم.

کردم. در چهره ی اغلب صبح همان روز به بیمارستان رفتم و با پرسنل و بیماران، خداحافظی 

شی و غیر ؛ بعضی هم می گریستند. بیماران هم از مسلمان و مسیحی، داعمدیدمیپرسنل، غم را 

 . خواندندمیداعشی، برای بدرقه آمده بودند و دعا 

که اینکمک کنم، خوشحال بودم، اما  خیلیهاتوانسته بودم در مدت خدمتم درآن شهر، به  آنکه از

 .کردمیعزیزترین دوستم، جورج، کاری کنم، مانند عقده ای درقلبم سنگینی  نتوانسته بودم برای

 مدیدمیتر شدن شهر را ه بغلمان بود و از درون آن، کوچکنگاهم به آیندر اتومبیل که نشسته بودم، 

 م. به بزرگراه که رسیدیم، سکوت عجیبی در اتومبیل حاکم شد. تنهاکردمیو با آن خداحافظی 

که آن هم زیاد نبود؛ داشتم کم کم به آن صدا عادت  رسیدمیصدای الستیک های اتومبیل به گوش 
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در اتومبیل پیچید،  صدایش بلند بود، کمی  قرآنرا روشن کرد و صدای  م که راننده ضبطکردمی

آن را آهسته کردم که جمال و کژال راحت بخوابند. خودم با وجود آنکه شب قبل را درست نخوابیده 

 . بودم، خوابم نمی برد، نگران بودم

ال با جاده آشناست. در راه، سر صحبت را با راننده باز کردم. اسمش محمد بود. معلوم بود که کام

لباس فروشی داشته، اما ورشکست شده و به مسافرکشی  384برایم تعریف کرد که قبال در حمص

محمد حدود چهل سال . پیونددمی، به سربازان خلیفه شنودمیاعالم جهاد را  وقتیکهروی آورده و 

 . کردمیداشت و با طمانینه رانندگی 

از دست  «سرطان خون»را به دلیل آنانازصحبت هایش فهمیدم که چهار بچه داشته که یکی از 

بخاطر فقر نتوانسته برای فرزندش، عمل پیوند مغز استخوان را انجام دهد و فرزندش  ،گفتمیداده. 

بخاطر بیماری، در جلوی چشمانش پرپر شده و فوت کرده. خیلی از حکومت و سیستم درمان ناراحت 

 . کنندمیو همه  امکانات را برای خودشان مصرف  شوندمیتبعیض قائل  گفتمیبود. 

علت را  وقتیکه. کندمیمتوجه شدم که گاهی به جای جاده  اصلی، از جاده فرعی و شوسه عبور 

پرسیدم، برایم تعریف کرد که بخاطر امنیت است و گفت که اخیرا راهزنان به خانواده ای تعرض 

ها را مورد تجاوز قرار داده و امولشان را برده اند. سپس با افتخار گفت ده و زنکرده، مردان را کتک ز

 ، گردن زده شده اند.که سارقان به وسیله نیروهای دولت اسالمی دستگیر و به عنوان قطاع الطریق

و مارا مجبور  آمدمیکویر بود. گاه به گاه غبار و شن به داخل اتومبیل  کردمیدر مسیر تا چشم کار 

 . کردمی. گرمای هوا، طاقت فرسا بود و مرتب تشنه مان کردمیبه بستن پنجره ها 

، اما بیش کردمیگاه محمد، عکس فرزندانش را پشت سایبان اتومبیل گذاشته و پشت سرهم به آنها ن

را  . یکی دو بار دیدم که به بهانه ای، اتومبیلشدمیاز همه، به عکس فرزند از دست رفته اش خیره 

گاهی برایمان شعر و ترانه  زا که برگشت، چشمانش قرمز بود. هرمتوقف کرد و پیاده شد و وقتی

 :خواندمی

                                                           
384 Homs   
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 دیروز تو را به خواب دیدم، انگار تکه نباتی بودی...

 ؟شودمیتر از نبات هم یافت ی... در دهانم... مگر شیرینشدمیی... حل شدمیذوب 

 385ای سبز بودی...دیروز خوابت را دیدم، انگار شاخه

برای اینکه ذهنش که مردی خانواده دوست است،  دادمیحرکاتش نشان ؛ خواندمیسوز  شعر را با

 ساعت راه است؟پرسیدم: تا بغداد چند را از اندوهش منحرف سازم، 

 گفت: جسارتا قرار نیست شما را تا بغداد ببرم. ماموریت من فقط تا لب مرز است.

 گفتم: چطور؟

را آن سوی مرز  به آنجا بیایم. قرار است شما توانممینگفت: در عراق من تحت تعقیب هستم و 

 پیاده کنم و ازآنجا به بعد با اتومبیل دیگری بروید.  386الطنف

 گفتم: چگونه؟ 

 ترمینال دارند. ،اردوگاه ای سواری که نزدیکگفت: با اتومبیل ه

 گفتم: اردوگاه؟ 

 گفت: بله، اردوگاه فلسطینیان 

و هم  کنندمیکه در آن فلسطینیان زندگی  387به نام الوادی است و ادامه داد: در اینجا اردوگاهی

 .رسانندمیآنها اتومبیل های کرایه ای دارند که شما را به بغداد 

کردیم و در دد، از آخرین گشتی های داعش عبورکمی بعد به مرز رسیدیم و با نشان دادن برگه تر

نزدیکی اردوگاه الوادی، از اتومبیل محمد پیاده شدیم. در بین راه محمد برایم توضیح داد که کمپ 

انند های دیگری منان آن برای بهبود معاش خود، کارالوادی، تحت حمایت سازمان ملل است و ساک

                                                           
 شعری از نزار قبانی 385
386 Al-Tanf 
387 Al -Wadi refugee camp 
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و بعضی هم در مزارع اطراف کار کرده و یا با اتومبیل  دهندمی صنایع دستی و فرشبافی انجامساخت 

 .کنندمیهای خود، مسافرکشی 

ای، حدود یک کیلومتر د تا محل تجمع اتومبیل های کرایهاز محلی که محمد ما را پیاده کرده بو

نظر به راه افتادیم و در آنجا با یکی از راننده فاصله بود. کوله هایمان بر پشت، به سمت محل مورد 

برساند و قبل از حرکت، به  388ها هماهنگ کردیم که نفری سی دالر از ما بگیرد و ما را به الرمادی

مسجد رفتیم تا از سرویس بهداشتی و محل نماز استفاده کنیم. کژال به قسمت زنانه مسجد رفت و 

بعد از برگشتن، با هم لقمه نانی را که همان روز در منزل درست کرده بودیم، به عنوان ناهارخوردیم 

، حالت تهوع داشت 389بیماری حرکت و سپس به سمت الرمادی به راه افتادیم. جمال مرتب بخاطر

 دادم.  390برای همین به او یک قرص دیمن هیدرینات

و می برده  391در مسیر، راننده برایم تعریف کرد که قبل از جنگ، زائران مسیحی را به القریتین

حال، خوشحال بود، چراکه امید داشت با گسترش با اینجنگ روی کاسبی اش تاثیر منفی گذاشته، اما 

م چنین سخنانی را از فردی بشنوم که سبیل کردمیخلیفه، وضع همه مردم خوب شود. باور نسیطره 

 و ریشش را از ته تراشیده است و ظاهری اسالمی ندارد.

، اتومبیل قراضه مان چند بار جوش آورد و ما را مجبور به توقف کرد و باعث رفتیممیهمچنان که 

وب باشد. در الرمادی با موبایلی که فرمانده در اختیارم شد که وقتی به الرمادی رسیدیم، نزدیک غر

گذاشته بود، با او تماس گرفتم و او هماهنگ کرد که به منزل یکی از دوستانش به نام جابر برویم. 

به آنجا رسیدیم، سر کوچه منتظرمان ایستاده بود و استقبال  وقتیکهمنزل جابر در حومه شهر بود و 

و به منزل راهنماییمان کرد. غروب شده بود، جانمازی خواستم و نماز گرمی از ما به عمل آورد 

 خواندم، جمال نیز چنین کرد.
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اندکی بعد، با میوه و شیرینی از ما پذیرایی کردند و بعد از آن، سفره گستردند و شام مفصلی به ما 

جمال هم به اتاق دادند و بعد از آن، در همان اتاق پذیرایی برای من و کژال رختخواب پهن کردند، 

 دیگری رفت تا بخوابد. 

 *** جمـــالگناه ***                                            

ساعت به ده شب نرسیده بود که سکوت در منزل حکم فرما شد؛ انگار که همه خواب بودند. من هم 

 قرآناما نزدیک به او خفته بودم. تازه چشمانم گرم شده بود که نجوای  ،در رختخوابی جدا از کژال

را از حیاط شنیدم؛ صدای جمال بود. برخاستم و از پنجره نگاهی به بیرون انداختم و جمال را دیدم 

ان باال گرفته که زیر بغلش پیدا بود و در هم آنقدرکه چشمانش را به آسمان دوخته و دستانش را 

 . کردمیو گریه  خواندمیحالت، دعا 

کنجکاو شدم و از در پشتی اتاق، بیرون رفتم و وارد حیاط گردیدم. موقع خروج، عمدا صدای درب 

را درآوردم که متوجه حضورم بشود. برگشت و نگاهی به من انداخت و سالم کرد. جوابش را دادم. 

 جلوتر رفتم و دستی بر شانه اش زدم و گفتم: برای ما هم دعا کن.

 فت: محتاج به دعا هستم.گ

 گفتم: تو جوان پاك و معصومی هستی و هنوز به سن تکلیف نرسیده ای که گناهی داشته باشی. 

 گفت: ولی من گناهکارم.

 گفتم: چه گناهی؟

. دستم زدمینجواب بگوید که اشک در چشمانش نشست و بغض گلویش را فشرد، حرفی  خواستمی

من در حیاط قدم بزند. حیاط بزرگ بود و درختان  خواستم که بارا دور شانه اش انداختم و از او 

که ازمیان درختان پرپشت عبور  زیادی داشت، مسیرمان با مهتاب روشن شده بود. همچنان

که چگونه می توانم او را مجبور به سخن  دانستممییم، راجع به همه چیز سخن گفتیم، اما نکردمی

 اش بکاهم.که  از فشار روحی مخواستمیگفتن در مورد گناهش کنم؛ 

 که این ستارگان را چه کسی آفریده؟ دانیمیگفتم: 
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 گفت: بله، خدای سبحان.

 که او ارحم الراحمین است. دانیمیگفتم: 

 گفت: بله.

 از او به ما نزدیکتر نیست. کسکه هیچ دانیمیگفتم: 

 گفت: بله.

 یکی از بزرگترین گناهان کبیره است؟ که یأس و نومیدی، دانیمیگفتم: 

 گفت: بله.

 مایوسی؟ آنقدرگفتم: پس چرا 

 اندکی تامل کرد و گفت: چون گناهم بسیار بزرگ است.

 ای؟گفتم: مگر تو چه گناهی کرده

 گفت: چه بگویم!

 .کندمیگفتم: بگو، آرامت 

 که دست خودم نبوده، ولی اتفاق افتاده است. امکردهگفت: گناهی 

 چه گناهی؟ گفتم:

 اشک از چشمانش جاری شد و شروع به صحبت کرد.

خداوند مرا به درگاه خود نپذیرفته گناهم، دت در راه خدا بوده، اما به خاطرگفت: همیشه آرزویم، شها

 ند. اهدر صورتیکه بسیاری از دوستانم شهید شد است،

 .او خدمت کنیکه از راه دیگری به  گفتم: شاید خداوند برای تو اینگونه پسندیده

 خاطر گناهم، من را از خود رانده است.که ب دانممیگفت: اما 
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 گفتم: چگونه؟

 با صدای بغض آلودی گفت: 

یک روز که به منزل یکی از دوستان پدرم رفته بودم، در حیاط پشتی، چشمم به دختر جوانش افتاد 

شهوت آلودم بر او چشم  که با لباس زیر، لب حوض نشسته بود، بی اختیار با چشمان گناهکار و

اگر پدرم من را صدا نکرده بود، باز هم به این گناه  اش را نگریستم و دوختم و چند دقیقه بدن برهنه

 . دادممیادامه 

در این لحظه، اشک بسان سیل از صورت جمال روان بود. لحظه ای درنگ کرد و ادامه داد: همان 

خواندم که مسلمان نباید به نامحرم  قرآنروز بعد در  شب او را در خواب، برهنه دیدم و محتلم شدم.

 خودم را ببخشم.  توانممینبنگرد و این کار حرام است. از آن زمان از خود متنفر شده ام  و 

، روح پاك و بی آالیشش، مرا متاثر کرده و بیاد بچگی ام سوختمیدلم برای این جوان معصوم 

انداخته بود؛ آن زمان که همه چیز را برای خود گناه می پنداشتم و برای هر گناهی به عبادت و 

 استغاثه پرداخته و زندگی را بر خود سخت کرده بودم. 

آخر تو که هنوز به سن م، دستم را روی شانه اش فشار دادم وگفتم: کردمیباید به طریقی آرامش 

 .شودمیتکلیف نرسیده ای. هر چه که انجام داده ای، گناه حساب ن

که به سن تکلیف نرسیده ام، اما انسان پاك، باید ذاتش پاك باشد و ذات من چنین  دانممیگفت: 

 نیست.

 ی. دانستمیگفتم: اما تو که ن

 ؟ کندمیگفت: چه فرقی 

 ناه اصرار نداشتی و آن را تکرار نکردی.، بعالوه تو برگکندمیگفتم: فرق 

 گفت: ولی من از آن لذت بردم.

 گفتم: چه لذتی؟
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 گفت: اینکه در خواب محتلم شدم.

 گفتم: احتالم که یک مسئله فیزیولوژیک است. 

 گفت: فیزیولوژیک یعنی چه؟

در سن بلوغ اتفاق می افتد و کامال هم طبیعی است و  ،چه پسر، چه دختر آنانگفتم: برای اکثر جو

و این بخاطر هورمون هایی است که در بدن، در سن بلوغ ترشح  گویندمی 392به آن خواب مرطوب

. سپس لبخندی گرددمیو همان هورمون ها است که موجب بیرون آمدن سبیل و ریش  شودمی

 اراحتی؟ زدم و ادامه دادم: یعنی تو از داشتن سبیل و ریش ن

 لبخندی زد و گفت: سبیل و ریشی هم که ندارم. ولی نه، از آن ناراحت نیستم. 

 از خوابت هم نباید ناراحت باشی. ،گفتم: پس

انگار حرفم به دلش نشست؛ کمی آرام شد. او را در آغوش کشیدم و پیشانی اش را بوسیدم و با هم 

 به سمت اتاق هایمان به راه افتادیم. 

به فکر صحبت های جمال بودم که از آرزویش برای وارد اتاق که شدم، دوباره بی خوابی به سرم زد. 

که این فکر را به راحتی نمی توان از ذهن او بیرون  دانستممیانجام عملیات استشهادی گفته بود. 

که هیتلر قرار است میلیون ها انسان را به کشتن دهد،  دانستمیاگر کسی »اندیشیدممیکرد. گاه 

که دارویی به  آمدمیفکرم در گاه . »صدمه بزند و یا  او را بکشد؟او آیا اجازه داشت به طریقی به 

جمال بدهم و برای مدتی ناکارش کنم و به بهانه درمان، او را از  محیطی که در آن قرار دارد، دور 

در این افکار بودم که کم کم خواب به سراغم آمد و مرا در خود غرق  ازم.کنم و ذهنش را متعادل س

هوای سرد با آب حوض وضو در با صدای اذان، از خواب بیدار شدم، برخاستم و ساعتی بعد کرد. 

صدا کنم و خوابش را به هم بریزم. بعد از نماز، دوباره به را گرفته و نماز خواندم، دلم نیامد جمال 

 شتم و خوابیدم. رختخواب برگ

                                                           
392 Wet dream 
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ساعت هفت صبح با شنیدن صدای همهمه  صاحبخانه و فرزندانش در سالن، از خواب بیدار شدم و 

کژال را صدا کردم تا به سفره صبحانه بپیوندیم. موقع صبحانه، جمال را دیدم که قیافه اش درهم 

 است، علت را پرسیدم. 

 گفت: نمازم قضا شد. 

 وع به نق زدن کند.شر خواهدمیفهمیدم که دوباره 

 گفتم: چه اشکالی دارد؟

 .شدمیگفت: نباید نمازم قضا 

 که پیامبر هم دو بار نمازش قضا شد.  دانیگفتم: می

 گفت: نه!

 گفتم: بله، یک بار در جنگ و یک بار هم به خاطر خستگی و خواب. 

 بعد از این صحبت، کمی راحت شد و دیگر بابت نماز صبحش، شکوه نکرد. 

 صبحانه، جابر گفت که با راننده ای برای رساندن ما به بغداد، هماهنگ کرده است. بعد از

 از او تشکر کردم و وسایل خود و کژال را آماده کرده و با جمال و راننده عازم بغداد شدیم. 

نام راننده عباد بود و حدود شصت سال داشت، از صحبت هایش معلوم بود که بسیار مذهبی است و 

در دوره ی آخرالزمان از هفتاد شعبه ی ملت من، فقط یکی با ایمان »که پیامبر فرموده  گفتمی

قد بود که این شعبه با ایمان، همین مجاهدانی هستند تو نیز مع« می ماند و بقیه کافر خواهند شد.

 .اندکردهکه با خلیفه بیعت 

وسایلشان، ترافیک را آهسته کرده  بغداد رسیدیم. عبور انبوه نظامیان و حومهبه نزدیک ظهر بود که 

 بود. یکی دوساعت زمان برد که وارد شهر شویم و به آدرس مورد نظر برسیم.

عباد اتومبیل را در گوشه ای پارك کرد و کوله های ما را بر دوش گرفت و ما را به عمارت بزرگی 

، میله را احاطه کرده بودی بلندی که آن . بر سر دیوار هاشدمیرساند که از بیرون، داخل آن دیده ن
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که بر لبه دیوارها، قطعات شیشه در سیمان،  دادمیخورشید نشان بازتاب نور؛ های تیز گذاشته بودند

 جاسازی شده است.

عباد چند بار زنگ را فشار داد، فردی از پشت آیفون خواست که همه ما را ببیند، سپس درب کوچکی 

باز شد و وارد محوطه کوچک محصوری شدیم که از بقیه حیاط جدا بود؛ دور محوطه را کیسه شنی 

 گذاشته بودند. 

زن، بازرسی بدنی  تا توسط آنمرد و زنی محجبه، در آنجا منتظر ما بودند. کژال پشت پرده رفت 

ما هم توسط آن مرد مورد تفتیش قرار گرفتیم و سپس از در  پشتی محوطه محصور، وارد  شود.

 حیاط شدیم. 

ابعاد حیاط حدودا چهل در پنجاه متر بود و درختان نخل و چنار و نارنج و پرتقال، با وجودی که 

یزی از شأن خود نکاسته بودند و با ، چنددیدمیخود را در حصار سیم های خاردار و دیوارهای بلند 

ند. کمی جلوتر، نگهبانی که با کلت کمری، ساختمان اصلی را محافظت کردمیغرور، خودنمایی 

 به محض رویت ما، درب را باز کرد و ما را به داخل راهنمایی نمود.   ،کردمی

سالم  و استقبالمان آمد چهارشانه با ریشی بلند و سبیلی از ته تراشیده، بهدر سرسرای اصلی، مردی 

کرد؛ طالب بود، دایی  جمال، طالب دشداشه عربی پوشیده بود و عرقچینی بر سر داشت، نگهبان به 

، طالب، جمال را درآغوش گرفت و پیشانی دادمیمحض دیدن او پاهایش را به هم کوبید و سالم نظا

 اش را بوسید و سپس با من مصافحه و معانقه کرد. 

مبل  که حالت پذیرایی داشت، و قسمت های مختلفی داشت؛ در قسمتی مرتب بودمنزل، بزرگ و 

در قسمتی دیگر، فضایی بود  ،و لوسترهای زیبایی از سقف آویزان بودبه چشم میخورد های مجلل 

، ی نوشته بر پوستقرآن. در جای جای دیوار، آیات شدمیکه ظاهرا به عنوان نمازخانه از آن استفاده 

 آهو، آویزان بود و تمام کف سالن را با فرش دستباف پوشانده بودند.و احتماال پوست 

به دعوت طالب، با او به قسمت پذیرایی رفتیم و مشغول صحبت شدیم. خدمتکارش که جوانی خوش 

سیما بود، برایمان چای و شیرینی آورد و کمی بعد، ما را به اتاقمان راهنمایی کرد. جمال نزد دایی 

 ش در همان پذیرایی ماند. ا
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یک سوییت کامل بود و همه چیز داشت. وارد که شدیم بالفاصله دست و روی  خود  اتاق من و کژال،

 را شستیم و از بین مواد غذایی که در یخچال بود، نان و پنیر را انتخاب کرده و لقمه ای خوردیم.

نیم ساعت بعد، تلفنی که روی میز بود، به صدا درآمد و از ما خواستند که برای ناهار پایین برویم. 

ناهار مفصلی با طالب و جمال خوردیم، سپس با کژال به اتاق برگشتیم تا کمبود خوابمان را جبران 

ختی دونفره، کنیم، ولی قبل از آن به حمام رفتیم و خوش گذراندیم و بعد در کنار یکدیگر روی ت

 آرمیدیم؛ تختی نرم و عالی با تشک آبی که مدت ها آرزوی خوابیدن روی آن را داشتم. 

غروب آفتاب با صدای اذانی که در منزل بلند شد، از خواب بیدار شدم، باید خود را به نماز می 

زدم و با  رساندم، اما جُُنب بودم و برای دوش گرفتن، فرصت کافی نداشتم؛ بالفاصله فرش را کنار

سنگفرش کف اتاق، تیمم کردم و خود را به جمع رساندم. طالب پیش نماز ایستاده بود و حدود ده 

 ند.کردمینفر به او اقتدا 

کرد. صدای او، همه را تحت تاثیر قرار داده و به واکنش  قرآنبعد از نماز، جمال شروع به خواندن 

 ند.گفتمیواداشته بود، همه احسنت 

، طالب همه را به سمت سفره ای دعوت کرد که خدمتکارانش در گوشه ای از قرآندن بعد از خوان

سالن، روی زمین انداخته و انواع غذا را روی آن چیده بودند. سینی بزرگی از انواع غذا را برای کژال 

 به اتاقمان بردند.

ستشان را با و دست را گذاشتمی آنانیکی از خدمتکاران، لگن برنزی را زیر دست تک تک  مهم

و  اندکرده. قبل از همه، دست من را شستند؛ معلوم بود که تکریمم شستمیآفتابه ای نقره ای 

 غذا بخوریم. 393معلوم بود که باید طبق رسم قبایل اینجا، با دست راست

قبل از شروع غذا، طالب دعایی خواند و بعد از غذا هم وقتیکه آخرین نفر خودش را از سفره عقب 

را شستند و حوله ای  یمانهانمود، سپس خدمتکاران دوباره دست جمال دعای شکر را قرائتکشید، 

پراکنده شدند و من ماندم و  آنانجهت خشک کردن، در اختیارمان گذاشتند. کمی بعد، همه مهم

 طالب که کنار یکدیگر نشسته بودیم. 

                                                           
 مسلمان هنگام طهارت، خودش را با دست چپ می شوید،  به همین خاطر غذا خوردن با این دست کراهت شدید دارد. 393
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حاضر وضعیت جمال به چه  بدانم که درحال مخواستمیگفت: همشیره ام جریان را به من گفته. 

 است؟  گونه

جواب اینکه بتوانم برای و الزم است  نداردبیماری مهمی است، اما جای نگرانی  آیدمیگفتم: بنظر 

 بدهد.چند آزمایش  جمال، ی به شما بدهمدقیقتر

 طالب: ممنونم از ُرك گویی تان، اما اگر موردی است، دوست دارم همین االن از آن مطلع شوم.

 .گویممینگفتم: نه، خیالتان راحت باشد، من به شما کم و زیاد 

طالب: ممنونم و مطمئنم که در دست پزشک حاذقی چون شما، مراحل درمان به خوبی پیش خواهد 

 رفت.

 گفتم: بسیار محبت دارید، من در خدمتگزاری حاضرم.

 که فردا صبح به آزمایشگاه معتبری بروید. کنممیطالب: هماهنگ 

 : بسیار عالی.گفتم

کمی بعد اجازه خواستم و به اتاقم رفتم. تا وقت نماز عشاء، فرصت داشتم که با کژال باشم. دلم 

، اما امکانپذیر نبود. پنجره را باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم و طالب را دیدم خواستمیسیگار 

 که در حیاط قدم می زند؛ انگار از چیزی نگران بود. 

 نماز عشاء را فقط با حاضرین در ساختمان خواندیم.ساعتی بعد، 

راهی آزمایشگاه شدیم. او هم مانند بقیه افرادی که در منزل رفت  ،صبح روز بعد، با راننده ی طالب

. در آزمایشگاه چندین تست خون و ادرار برای جمال کردمیو آمد داشتند، اسلحه کمری حمل 

سر  آغشته کردم و نیز 394ل، مخفیانه سرنگ او را با هپارینانجام دادیم. قبل از گرفتن خون از جما

م و قطره ای خون در ظرف ادرار آزمایش او انداختم، بعالوه کردمیانگشت خودم را با سوزنی زخ

 چندین آزمایش تکمیلی درخواست نمودم.بخاطر به تاخیر انداختن جواب، 

                                                           
 هپارین، ماده ای ضد انعقاد است . 394
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ند و در جلساتی شرکت آمدمیلب بودم؛ در روزهای بعدی، شاهد رفت و آمد  افراد جدید در منزل طا

. گاهی تعداد حضار در نماز به بیش از بیست نفر رفتندمیو  خواندندمیند و نماز جماعت کردمی

به  . یکی دو بارهم نوبت به من رسید و در هر دو بارشدمیخوانده  قرآن ،نمازو بعد از  رسیدمی

ند. بعد کردمیخواندنم را دوست داشتند. و بعد از آن، تحسینم  قرآنرا خواندم.  قرآنصورت ترتیل، 

از یکی از همین جلسات ترتیل بود که طالب قول پیدا کردن خانواده کژال را به من داد و من 

مسلمان شدن او خوشحال شده  بالفاصله کژال را در جریان گذاشتم و به او گفتم که طالب چقدر از

  است.

 .آنانتو به آن اعتقاد داری، اعتقاد دارم و نه اسالم  گفت: من به اسالمی که

م که در جلوی جمع، آن را کردمیخدا  ، ولی خداکردمیصحبتش محکم و گیرا بود و خوشحالم 

 نگوید. 

 

 

 ***  طالب سرگذشت  ***                                          

در روزهای بعدی، با طالب صمیمی تر شدم و از او راجع به سالم نظامی  نگهبان پرسیدم. گفت: دکتر 

 جان، سوالتان جوابی طوالنی دارد. 

 گفتم: سراپا گوشم.

 گفت: دکتر جان، من ژنرال  گارد ریاست جمهوری بودم.

 گفتم: چه جالب! چه شد که گارد را انتخاب کردید؟

 لحظه ای سکوت کرد و سپس گفت: 

که بچه بودم، پدرم در جنگ قبیله ای کشته شد و ما منبع درآمدمان را از دست دادیم، روزگار وقتی

سختی بود به حدی که مادرم مجبور شد کلفتی مردم را بکند و با پول آن، چهار فرزند یتیمش را 

بهترین خوراکمان نان و تخم مرغ بود. ؛ آمدمیبزرگ نماید. در واقع هرگز غذای درستی گیرمان ن
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اوضاع به حدی خراب بود که حتی توان خرید روغن را هم نداشتیم و مادرم استخوان های بالمصرف 

برای طبخ ، آمدمیکه از آن بدست را و روغنی  جوشاندمیگاو را از  قصابی ها می گرفت و در دیگی 

؛ نان خشک دادمیو به خورد ما  یمکردمی 395تلیت ،ماندمیکه هم را ، آبگوشتی کردمیغذا استفاده 

اولین بار در زمان خدمت  .یمخوابیدمی، ولی اغلب گرسنه یمگرفتمینی تلیت را هم از مردم، مجا

ه به خاطر سربازی بودکه فهمیدم با شکم سیر خوابیدن، چه احساسی دارد و درهمان سربازی بود ک

ریاست جمهوری عراق انتخاب شدم و توانستم با تالش شبانه ام، برای گارد هیکل درشت و ورزیده

ام، انگارکه دنیا را به تمام برسانم. لحظه فارغ التحصیلیروزی، دانشکده افسری را با نمرات عالی به ا

، دیگر کردمی. گارد از خانواده های ما حمایت مخواستمینمن داده بودند و دیگر هیچ چیز از خدا 

که چگونه باید برای  آموختندمیو  دادندمیوه در آنجا به ما، عشق به وطن را یاد در فقر نبودیم بعال

 استعالی کشورمان تالش کنیم.

 . شویندمیگارد، ذهن سربازان و افسران را گفتم: شنیده بودم که در

گارد، به سه چیز عشق واقع ما در و در دادمیطالب: نه، اصال چنین نیست، بلکه گارد به ما هدف 

 .خانواده، عشق به صدام و عشق به و سرافرازی کشورمان می ورزیدیم؛ عشق به وطن

 گفتم: شنیده ام که همه افسران و سربازان گارد از ایران متنفر بودند. 

 گفت: بله.

 گفتم: چرا؟ 

 گفت: بخاطر تحقیری که ارتش عراق از جانب ارتش ایران متحمل شده بود.

 گفتم: چطور؟

بخاطر بی عرضگی حسن البکر، ارتش عراق از ارتش ایران شکست خورد و ، 1974گفت: در سال

 عراق مجبور به پذیرش شرایط ایران گردید. 

                                                           
 آبگوشت یا غیره. تلیت: ریز کردن نان و خیساندن آن در 395
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بعد از  ،گفتمیکه افتادم می ، به یاد سخنان مادرم کردمیکه طالب راجع به آن جنگ صحبت وقتی

که: حسن البکر  اندخواندهمیپیروزی ارتش ایران، مردم به خیابان ها ریخته و با شادی این شعر را 

 دیوانه، شط العرب مال ایرانه. 

 گفتم: یعنی شما هم از ایران تنفر دارید؟

 شهید شد. آنانگفت: من هم از ارتش ایران متنفرم چراکه برادرم توسط 

 گفتم: یعنی شما موافق حمله  صدام به ایران بودید؟

، چراکه خمینی از مردم و ارتش کردمییم، ایران حمله کردمیگفت: بله، به دلیل اینکه اگر ما حمله ن

ما انقالبمان را به تمام  دنیا صادر خواهیم »عراق خواسته بود که علیه صدام بشورند و نیز گفته بود که 

نیروهای طرفدار ایران، چندین عملیات تروریستی و خرابکاری در عراق انجام دادند. بعالوه، « کرد.

یم  ایران قرار ر به ایران حمله نکند، بزودی مورد حمله مستقیم یا غیر مستقکه اگ دانستمیصدام 

، بدست آورد ترسیدندمیهای منطقه را هم که از صدور انقالب ایران حمایت کشور ؛ بنابراینگیردمی

 و به ایران حمله کرد.

 گفتم: ولی موفق نشد.

ضعیف شده،  396که چون ارتش ایران بخاطر تصفیه و کشتار افسران کردمیگفت: بله، صدام تصور 

 آن را شکست دهد. تواندمیبه راحتی 

 مرتکب شد.  397گفتم: دقیقا همان اشتباهی که هیتلر درحمله به شوروی

پیش دستی کرده باشد؛ دقیقا مانند اسرائیل که با پیش  خواستمیگفت: بله، ولی شهید صدام 

 ، توانست کشورهای عرب را شکست دهد.398گ های شش روزهدستی چند ساعته در جن

 .دانیدمیگفتم: می بینم که صدام را شهید 

                                                           
  1358تصفیه وسیع و کشتار افسران ایرانی به بهانه هایی چون توده ای بودن یا وابستگی به رژیم قبلی درسال  396
به دستور استالین و به بهانه ی پاکسازی و از بین بردن عالقه افسران به فرهنگی غربی، دستور  1939و  1938در سال های  397

به  "بارباروسا"در عملیات  ، هیتلر به تصور اینکه شوروی تضعیف شده1941و در سال  خ داده شدکشتار هزاران افسر ارتش سر
  .شوروی حمله کرد

 1967در سال  398
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 گفت: بله، چون شهید بود.

 گفتم: چطور؟

برصندلی قدرت نشسته بود، عراق امنیت داشت  وقتیکه تاوطن پرست بود و گفت: چون صدام فردی 

 و مردم آسایش بیشتری نسبت به زمان فعلی داشتند.

 گفتم: بنظر من اشتباه بعدی صدام، حمله به کویت بود. 

 .399چراغ  سبز گرفته بود آمریکاگفت: بله، ولی برای حمله به کویت از 

 گفتم: ولی آن کار درست نبود.

گفت: صدام معتقد بود که بخاطر کویت و عربستان به جنگ با ایران رفته، ولی کویت اکنون با مانع 

نفت، از پشت به او خنجر زده چرا که برای بازسازی کشور، به باالرفتن  تراشی برای باالرفتن قیمت

 قیمت نفت نیازمند بود.

 و اسرائیل بودند. آمریکاگفتم: ولی کسانی که از این اوضاع سود بردند، 

 گفت: چطور؟

روان شد و نیز با  آمریکارفت و سرمایه ها به سوی نفت ماسه ی گفتم: اول اینکه قیمت نفت باال

برای اسرائیل خطر آفرین  توانستمیو ارتشی که ودی ارتش عراق، چهارمین نیروی نظامی دنیا ناب

 از بین رفت.    باشد، 

، نقشه های بزرگتری برای عراق داشته آمریکاکه  کنممیطالب: بله، حرف شما را قبول دارم و فکر 

کشور را پارلمانی کرد و قدرت را به دست  به عراق، حکومت   آمریکاو حتی اینکه بعد از حمله نظامی 

 حساب بوده است.از روی شیعیان داد، 

 گفتم: چطور؟

                                                           
، سفیر آمریکا در عراق، کسب تکلیف کرد و او اعالم داشت که دخالتی در « اوریل گالسپی» صدام قبل از حمله به کویت از  399

 اختالفات منطقه ای نمی کند.
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که دولتمردان شیعه از ایران  دانستمیکه شیعیان در اکثریت هستند و نیز  دانستمی آمریکاگفت: 

 حرف شنوی دارند.

  ؟کنندمیمعتقدی که در جهت مناقع ایران حرکت یعنی گفتم: 

را به گلوله اهل سنت گفت: بله و اگر چنین نبود، دولتمردان عراق، تظاهرات مسالمت آمیز 

. درسوریه هم همینطور شد و جنگ های فعلی، بخاطر حماقت مسئولین این دوکشور بستندمین

. مردم به دنبال شدمیاست و اگر آنها به خواسته های مردم وقعی نهاده بودند، جنگ داخلی شروع ن

 و مساوات بودند، ولی با برخورد خشن مواجه شدند و آنموقع بود که دست به اسلحه بردند. عدالت

 بخاطر اشغال کشور توسطدر ادامه صحبت هایش برایم گفت که چگونه وقتی تازه ژنرال شده، 

 گارد ریاست جمهوری منحل گردیده و بعد داستان  بازگشت به کارش را برایم تعریف کرد. ،آمریکا

ردم، پیام  شروع کار مجدد را دریافت ک وقتیکهگفت: چند ماه بعد از انحالل گارد ریاست جمهوری، 

آماده ام رفتم و آن را گنجیدم. به سرعت به سراغ لباس های ارتشیاز خوشحالی در پوست خود نمی

به ساختمان گارد رفتم، اما دیدم که دیگر خبری از دیسیپلین  پوشیدم و ، آنراکرده و صبح اول وقت

 ، برای آن احترامی قائل نیست.  شناسدمیو یا اگر  شناسدمیقبلی نیست و حتی نگهبان، درجه ام را ن

من هرگز در دوره صدام، بدون اسلحه کمری بیرون نرفتم و هرگز در نگهبانی ساختمان گارد، مورد 

ولی اینبار با وجود اینکه اسلحه ای با خود نبرده بودم، توسط نگهبان، بازرسی تفتیش قرار نگرفتم، 

کامل بدنی شدم و بعد از آن بود که اجازه یافتم وارد شوم و به سالنی که درآن افسران جمع شده 

بودند، بروم و دوستان را ببینم؛ دوستانی که اغلب از افسران زیردستم بودند و به امیدی به آنجا آمده 

 بودند. همه به صف ایستادیم و منتظر ورود فرمانده جدیدمان شدیم. 

که او را « ادریس الفاطمی»چند دقیقه بعد، فرمانده جدید وارد شد و او کسی نبود به جز سرگرد 

 خودم به جرم لواط با سربازان  زیردستش در دوره ی صدام به زندان انداخته بودم.  

 گفتم: چطور؟ یعنی آزاد شده بود؟
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هم را گفت: بله و ادعا کرده بود که بخاطر مخالفت با صدام به زندان رفته و چون تمام اسناد گارد 

روبرویم  ادریس الفاطمی، هیچ مدرکی علیه او وجود نداشت. به هر حال در آن روز، 400ندبود سوزانده

 ایستاد و در چشمانم نگریست و لبخند تلخی زد و گفت: 

 ؟کنیمیتو اینجا چکار 

جوابی ندادم، اما او دست بردار نبود، بالفاصله دستش را به شانه ام برد و سردوشی هایم را کند و به 

 زمین انداخت و دوباره گفت: 

خواهی اینجا بمانی، می توانی به عنوان یک ستوان به خدمت مشغول شوی، آن هم اگر بتوانی اگر می

 ن سرباز صفر، نگهبان دم  در شوی.مدارکت را ارائه کنی، درغیر اینصورت باید به عنوا

من را به دادگاه  مخواستمینمشتم را گره کرده بودم که به صورتش بزنم، اما جلوی خودم را گرفتم، 

نظامی بکشاند. بدون آنکه کالمی بر زبان بیاورم، جلو رفتم و درجه هایم را از روی زمین برداشته و 

 بالفاصله از ساختمان خارج شدم.

 ، گفت: کردمی، به سختی صحبت فشردمیلویش را ن طالب نشسته بود و بغض گاشک در چشما

فرمانده  هزار نفر  م، ولی از لحاظ درجهکردمیدر قسمت اداری کار من اگرچه فکرش را بکنید دکتر! 

بودم، حاال می بایست به عنوان یک سرباز صفر خدمت کنم. آیا چیزی از این تحقیرآمیز تر وجود 

 کنجه ای از این باالتر وجود دارد که جلو چشم زیردستانت، سردوشی ات را بکنند؟ دارد؟ آیا ش

زمانی که در  دانیدمیجوابی نداشتم. طالب برخاست و شروع به قدم زدن کرد و گفت: دکتر جان 

را به اتهام جاسوسی، خلع  401ارتش فرانسه، به نام د ر یفوس اواخر قرن نوزدهم، یک افسر یهودی

 برایش کتاب نوشت.  402درجه و خلع لباس کردند، تمام اروپا به صدا درآمد و حتی امیل زوال

 .دانستممیگفتم: نه، ن

 گفت: ما را تحقیر کردند و هیچکس هم صدایش درنیامد.

                                                           
 .بعد حمله آمریکا به عراق، کل مدارک گارد ریاست جمهوری سوزانده شد و هرگز مسئول این کار مشخص نگردید 400

401 Dreyfus 
402 Emile Zola 
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تش بعث هم انجام سپس ادامه داد:  این کار را نه فقط با من، بلکه با بسیاری از افسران عالی رتبه ار

، اکنون در مشاغل غیرمرتبط و سطح پایین به کار مشغولند و همین برایشان عقده آناندادند و اغلب 

متنفر باشند و بخواهند که آن را ورانداخته و به عزت و عظمت قبلی خود  ای شده که از نظام

 برگردند. 

 .گیریدیم؟ حتما بازنشستگی کنیدمیپرسیدم: راستی چگونه امرار معاش 

طالب با لبخندی مصنوعی گفت: نه حقوقی به ما دادند و نه حق بازنشستگی، درواقع به هیچ کدام 

تظاهرات نکرده و سه  2003از افسران ارشد، هیچ چیز ندادند و افسران غیر ارشد هم اگر در سال 

؛ ماهی هفتاد دهندمی، حاال مگر چقدر به آنها ندگرفتمینبازنشستگی  حقوق کشته نداده بودند،

 دالر. دوباره نیشخندی زد و گفت: خنده دار نیست دکتر؟ ماهی هفتاد دالر.

سپس چند لحظه ای ساکت شد و بعد ادامه داد: همین بی احترامی ها بود که وقتی داعش علیه 

 حکومت مرکزی اعالن جنگ کرد، همه زیر پرچمش ایستادند. 

 گفتم: چرا داعش؟

حرف از اسالم  ناب  محمدی می چون  ،ش، در دل مردم جای نداردگفت: هیچ گروهی بیش از داع

باالتر از شهادت  تواندمی. چه چیز در دنیا کندمیزندگی با عزت و یا شهادت دعوت زند و مردم را به 

 برای خدا و میهن و قبر اجدادمان باشد؟ 

ه و فردی کردمیری در ادامه ی صحبت هایمان فهمیدم که طالب در دوران افسری اش، کارهای تجا

متمول است و بیشتر  نگرانی اش، هم قطارانش هستند. همسر طالب هم از خانواده ای ثروتمند بوده 

 . کنندمیو چند سال پیش بخاطر سرطان فوت شده و فرزندانش نیز در اروپا زندگی 

بعد از آن بحث، بالفاصله راجع به بیماری  جمال صحبت کردیم و همان موقع بود که نگهبان آمد و 

در گوش طالب زمزمه ای کرد. بالفاصله طالب با لبخندی بر لب، رو به من کرد و گفت که آدرسی 

 .شناسدمیاز فردی پیدا کرده که خانواده کژال را 

 و به کژال خبر دادم. خوشحال شدم و بی معطلی به اتاقم رفتم 
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 ***  Empyrean theبخش آخر: عرش الهی/ ***                         

 « خانواده کژال  »                                               

بار نه از راه بود، از منزل خارج شدیم، ولی این، برای مالقات فردی که طالب گفته عصر همان روز

. طالب کردمیاصلی، بلکه با عبور از تونلی طویل که زیرزمین  خانه را به فضای پشتی مغازه ای وصل 

 و جمال هم همراه من و کژال آمدند.

اتومبیلمان برخالف بقیه اتومبیلهای طالب، کهنه و قدیمی بود. طالب جلو نشست، جمال در صندلی 

 ژال در کنار پنجره، پشت سر طالب. عقب، پشت سر راننده، من وسط و ک

. انگار رمزی بین چشم هایشان رد دادمیدرمسیر، طالب قسمت های مختلف شهر را به جمال نشان 

محله ای رسیدیم در حومه شهر؛ جایی . کمی بعد به فهمیدممینآن را . رمزی که معنی شدمیوبدل 

 بودند. که خانه های کوچک و قدیمی، در کوچه های تنگ منتظر ما 

با راهنمایی راننده، من و کژال به منزل مورد نظر رفتیم. طالب و جمال در اتومبیل ماندند. راننده 

بعد از پس از معرفی ما به پیرمرد نحیفی که جلوی درب ایستاده بود، خداحافظی کرد و گفت که 

تا دور حیاط، اتاق هایی راهنمایی پیرمرد، وارد حیاط شدیم، دور  دوساعت به دنبالمان خواهد آمد. با

. درگوشه و کنار حیاط، خرت و پرت های کردمیدر هرکدام، خانواده ای زندگی  وجود داشت که

 . شدمیمستاجرین دیده 

به اتاقی رفتیم که در آستانه ی در  آن، پیرزنی منتظر ایستاده بود. پیرزن به محض رویت  کژال، او 

ساله با اسباب 10می شناخت. در اتاق، پسربچه ای حدود را در آغوش گرفت و بوسید؛ انگار او را

. انگار که معلولیت ذهنی داشت. کنار پیرزن و پیرمرد نشستیم. برایمان کردمیبازی هایش بازی 

 چای آوردند و با کژال به زبان کردی صحبت کردند.

د، رخصت حیاط را به صدا درآورب اشک در چشمان کژال جمع شده بود. ساعتی بعد، راننده در

گرفتیم و از منزل خارج شدیم. کژال برایم گفت که خانواده اش اسیر نشده اند و توانسته اند خود را 
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به دهوك برسانند، ولی چند تن از اقوامش، کشته یا اسیر گردیده اند و پسر و عروس  پیرزن هم جز 

 اُسَرا هستند. 

این مدت، جواب  آزمایش جمال را هم در چند روز بعدی، کم کم آماده  رفتن به دهوك شدیم. در 

گرفتم و توضیحاتی ساده و قانع کننده به طالب و جمال دادم و چند قرص و آمپول  ویتامین هم 

 برای جمال تجویز کردم و از او خواستم که تا چند ماه، از فعالیت های شدید بدنی اجتناب کند.

 افتادیم و از آنجا به دهوك رفتیم.  صبح یک روز با اتومبیلی کرایه ای به سمت کرکوك به راه

مسافرتمان دو روز طول کشید و حوالی ظهر روز سوم، خانواده ی کژال را درکمپی اطراف دهوك 

 یافتیم، اما از خواهرش خبری نبود. 

خانواده کژال استقبال گرمی از ما کردند و همان روز با کژال برای زیارت مقبره شیخ عدی در 

 .فرستادمیال بخاطر عادت ماهیانه اش، وارد مقبره نشد و فقط از بیرون سالرفتیم، اما کژ 403اللش

گردم، اما در او گفتم که بزودی به ایران باز میدر همان روزها، چند بار با اخَویَم تماس گرفتم و به 

آخرین تماس به من فهماند که نباید آفتابی شوم و گفت که در بغداد، پرونده ای به جرم همکاری 

 و نیز به من اطالع داد که باید با وکیلی در بغداد صحبت کنم.  هداعش، برایم درست شدبا 

بود، پیدا کردم و تم و وکیلی را که اخویم گفته کژال را نزد خانواده اش گذاشتم و تنها به بغداد رف

 رد. او به من گفت که بهتر است فعال خودم را نشان ندهم، چراکه هیچ مدرکی به نفع من وجود ندا

در زمان حضورم در بغداد، فهمیدم که پسر  جوانی، بمبی انتحاری را در یکی از مراکز اصلی شهر 

 منفجر کرده. نگران شدم، فکر کردم که باید کار  جمال باشد اگرچه هرگز این امر برایم مُسجّل نشد.

ند، وارد ایران شدم گشتیمزائرین کربال که به ایران باز  در روزهای بعدی، به طور غیرقانونی همراه با

 و خود را از انظار، پنهان نمودم. 

 

 

                                                           
403 Lalish 
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 خالصه:

 رودکتاب حاضر سرگذشت یک پزشک جراح ایرانی است که بخاطر وظیفه شرعی خود به سوریه می

 آید.در میدولت اسالمی داعش آنجا به اسارت نیروهای  تا به مجاهدان مجروح شیعه خدمت کند، در

شود، بعالوه داستان حاوی جنگجویان طرفین و نیز قربانیان جنگ بیان میدر داستان، روحیات 

، تقریبا تمام شخصیت که تا کنون کمتر به آن اشاره شده استای ناگفته مذهبی مطالب تاریخی و

  ها و اتفاقات داستان واقعیست، فقط اسامی عوض شده است.
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 سخن نا�� 

 

عاشقان  ياستبداد يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

و نا آگاه از  یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیسانسور و مخالفان شد

 شیاســت که به حقوق خو یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبســ کتاتورید کی يبرا شیحقوق خو

  .آشنا هستند

ستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در سطح فهم و آگاه نیم شتن   يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه دا

هزار عنوان از سال 11 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا

 شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس 275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316

. میابییخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریهزار  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماه 120از 

کتابها،  نای ٪97از  شیرســد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ شــده در ســال به  یاســالم يدر جمهور

 رانیسرانه مطالعه در ا زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکُتب د

ــت.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع ــال اس ــالم يدر س ــاز یاس  قهیدق 75را به  رقم نیا ریو جعل و تزو يبا آمار س

 قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرســانده که از ا

  .در روز است قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید

شر ستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا ن ست که در را سان يبه دو دهه ا صوت یاطالع ر شار   هزاران   یبه چاپ و انت

در ارتقاء  یکند سهم یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم

  .مردم داشته باشد يداریفرهنگ و ب
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 یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

شنا کردن ب شد. هدف ما آ شنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد  به حقوق  انیکردن خفتگان و نا آ

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

ست  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف شور ا هموطنان داخل ک

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکه به دل

رنگارنگ و دور نگاه داشته  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

شر شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يشده از قافله فرهنگ و تمدن ب مبرم به  رفرم و مبارزه  اجیو غرق 

  .دارد، بوجود آمد  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یفرهنگ

و  ی، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوترو شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

  .و جهان قرار گرفته است رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

عبور از سانسور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیدر ا

صورت  انیرانیا يو با هدف گردش آزاد اطالعات برا شده اقدام و ا گانیراداخل، ب سور  سان شر  آثار  آثار را  نیدر ن

  .دینما یثبت جهان

س یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا سرخورده و ناام نیوتیبه گ شانریشود اگر م سور ج.ا خورده و  از  دیسان

شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایانت شر آوا ریمس نیشنا شته، ن بوف با افتخار  يقدم گذا

  .ثبت و انتشار   فراهم نموده است  يفرصت را برا نیا

  

  بوف يآوا نشر
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