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 فصل اول

 یاز دوران کودک یادی

 یطیو در هر مح یامکانات هر ،یطیهرکس با هر شرا یدوران کودک

 از آن بهره شیداشته باشد کم و ب یاگر امکانات. باستیخودش ز یبرا

 هبرد ک   می به کار یابتکارات. ماند نمی جا، اگر هم نداشته باشد. برد می

. کن د  می فراهم گرانیخود و جلب توجّه دهای  یباز یکانات را براام 

آنگونه آنها  ی نتوانند از همه دیشا ،کانات دارندام  هک یکودکان زا یبرخ

خ وش  آنه ا   آنچن ان ب ا   ،هنگام استفاده ای. خواهند استفاده کنند می که

آنچنان با تمام ، دهند می بخرج یکه از خود ابتکارات ییآنها یول. باشند

. ش ود  م ی  ب رآورده ش ان   یکودک ازیبرند که ن می وجودشان از آن بهره

را دوست دارند و از ته دل از  یو شکل گروه گریکدیبا  یبازها   بچّه

کودک ب ه   کی. هم به داشتن و نداشتن ندارند یکار. برند می آن لذّت

حساس دارد و آنچه در  اریبسای  هیّروح. است یواقع یایفکر کشف دن

 در مح ل . ن د یب می خودی  کودکانه دِیگذرد را ساده و از د می اطرافش

ما  نینه والد. مشاوره یابر ییکودک بود نه جا انشناسما نه رو یزندگ

ها   هیدانستند نه همسا می یزیچ تیکودک و ارتقاء شخص یاز روانشناس
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ه ای   یبه باز میشد می دور هم جمع یوقت یول. مانیها یو دور و بر

 یساده و گوناگونهای  یباز. میدیورز می خود عاشقانه عشقی  کودکانه

های  مهارت، مثبت بود و ندانسته یاز انرژ ارسرشها   یکه به قول امروز

و  ین ه افس ردگ   میداش ت  ین ه اظطراب   . آموخ ت  می را به ما یاجتماع

ک ه   میکرد می دادیچنان داد و ب میشد می دور هم جمع یوقت. یاسترس

خود به ، رشد داشتند ریکه در زبان تاخها   یاز همباز یبرخ ،ناخودآگاه

  شدند! می یخود گفتار درمان

 ری  پدرم حقوق بگ. بود در حدّ متوسط یدر کودکام  یوضع زندگ

حس رتِ   یپنج اه شمس   ، چهلی  دهه یعنیدر آن زمان ها   یلیخ. بود

 ادی  از م ا ز ت ر   فیدور و بر ما ضع. خوردند می داشتن حقوق پدرم را

 نیدر ا دیآ می ادمی. هم بودند که وضعشان خوب بود یچند نفر. بودند

از ما که با تر  فیدر حدّ ما و ضعهای  کردم که بچّه می ییدوران کارها

ه ای   یچن ان ب از  . داش ته باش ند   یخوش   یزن دگ ، بودند یمن همباز

از م ا بهت ران حس رت    های  که بچّه میکرد می ینیآفر یشادی  کودکانه

ها   بابا یبه منّت کششان  امکاناتی  با همه. با ما را داشتند یو شاد یباز

 یو با م ا ب از   اندیاجازه دهند که بآنها  تا به تندرف میشان  های و مامان

 ییروزها یول میخورد می راآنها  اگرچه ما هم حسرت امکانات. کنند

و  نیبهت ر ، ش وند  یش د ت ا ب ا م ا همب از      می اجازه دادهآنها  را که به

کرد که کمتر به  می یما را راض نیا. بودشان  یزندگ یروزها نیشادتر

 یکردن د ول    نم ی  توجّ ه  یل  یخن ش ا  ه ای  باب ا . میفک ر کن   ها   داشتن
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. دندیکش می را به رُخ ماشان  وضع ،زیآم ریتحقهای  شان با نگاه های مامان

 ریدلگشان  مادران زیآم رینگاه تحق نیهم از اشان  های معلوم بود که بچّه

 .!با ما عشق بورزند یشدند و دوست داشتند کنار ما باشند و به باز می

 یرا برم   یگ رم تابس تان تش ت    یروزها ،که کوچکتر بودم یکم 

 اطیوسط ح. کردم می و تشت را پُر از آب دمیکش می از چاه آب. داشتم

ه ای   بچّ ه . به آن بتابد و گ رم ش ود   دیگذاشتم تا خورش میمان  ی خانه

 کار را نیآوردند و کنار تشت من هم می داشتند یهم اگر تشت هیهمسا

 ب ه آب  یتن  آنه ا   ش وق در  چنان ب ا ، شد می که ظهرموقع . کردند می

 ریو نگاه تحقها  بچّه پول داری  که نگاه مظلومانه میو شاد بود میزد می

که به م ا   میدید میشان  های خانه یشان را از پشت پنجرها مادران زیآم

تش ت   یکار را به جا نیهم میکه بزرگتر شده بود یکم! .اند هشد رهیخ

رفت ار و نگ اه   . ها ب ا رودخان ه   میبزرگتر که شد. میکرد میها   با بشکه

 نش ان  ،ده داش تند یآب گ رم سرپوش   های  که در خانه استخر ییه بچّه

و ها   دورهم بودن و قهقه زدن ما در تشتهای  یداد که لذّت و شاد می

نمون ه خواس تم    کی   نیبا نگاه به هم  . را نداشتندها   بشکه و رودخانه

کودکان . ستیاز خودشان ناست آنها  ما و نیبای  هکه اگر فاصل میبگو

 نی  ا. ورزن د  می دارند و به با هم بودن عشق کرنگیپاک و های  قلب

ک ه  ای  هفاص ل . ندازن د یما فاص له ب  نیخواستند ب می بودند کهها   بزرگتر

خود های  در اجتماع به بچّه یو زندگ یو روح یندانسته از نظر جسم

 . رساندند می انیز
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 جمعمان  ی خانهی  دروازه یجلوها   بچّه ،شد می جمعه که یروزها

 یبها. دادند می را به منشان  های پول. ببرم نمایرا به سآنها  شدند تا می

که پ نج   ییآنها. اندازه پول نداشتند نیا، همه. بود الیپنج ر نمایس طیبل

 مه   یهم ه را رو ، ق ران و دوزار  کی  ک ه   ییبا آنها ،دادند می یالیر

را ها   بچّه، دمیخر می شهیرا که از گ طیبل. بُردم می نمایگذاشتم و به س می

 را سه نفر به داخلها  دو نفر و کوچکتر طیکردم و با هر بل می به صف

. پدرم بودهای  یو هم محلّ انیاز آشنا نمایپاره کُن س طیبل. فرستادم می

. میداش ت  یبا ما هم نام بود و رف ت و آم د خ انواگ    یول مینبود لیفام

و  ییآش نا  نی  ابراس اس  . ش ناخت  م ی  آشنا بود و مرا شیبرا ام هافیق

 به من هم اعتم اد ک رده ب ود و درک    ،داشت ام هکه به خانواد یاعتماد

 یبدون آنکه به رو لیدل نیبه هم. کنم می کار را نای هچ یکرد که برا می

هم ها   بچّه. داد می ورودی  کرد و اجازه می ما رای  مالحظه، اوردیخود ب

از . دنشد می وارد سالن یباشند با خوشحال یزیچی  متوّجهبدون آنکه 

شد  می سانس اوّل که تمام. داشتم می را نگه یهمان پول چندر غاز کم

. دمیخر می ریهم پن یکم ،دیرس می شد و پولمان می نان و اگر شانیبرا

 کیشد و نزد می تمام لمیف یوقت. دیبار می شانیاز سر و رو یخوشحال

 شیبه نم ا ها   را که بچّه لمیف یشینما حرکات ،میشد می خودهای  هخان

 یدنی  ده ا    بزرگت ر  یو خوش حال  تیرضا همراه با لبخند، گذاشتند می

آمدند تا  می رونیهنگام از خانه ب نیهم در اها  که بزرگتر ییگو.!شد می

و  یآخه هم وضع مال. نمانند بینص یب دیجد لمیف یشیاز حرکات نما
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 یپ ا  ،نامتناسب با فرهن گ آن زم ان  های  لمیو ف موقعهم فرهنگ آن 

ب ه   ونی  زیبا آنکه هن وز تلو .!کشاند می نمایکم به س یلیرا خها   خانواده

 . بودندها   از جوانان و بچّه نمایس انیمشتر شتریب، بود امدهینها   خانه

سه نفر ب ه   دمید ،صبح جمعه که دَم دروازه رفتم یاز روزها یکی

ی  اج ازه  یل  یک ه خ  هیهمساهای  دو تا از بچّه. اند هجمع ما اضافه شد

ی  ب ا لهج ه   پیپسر خوش ت کیشدن با ما را نداشتند به همراه  یقاط

هم از من بزرگتر  یدو سه سال. بود از تهران یآره مهمان !یظ فارسیغل

 نمایرا هم با خود به سآنها  مادرشان سپرده بود که. تر رشتو از من د

و  یو ش اد  دهیما را ش ن  یرفتن دسته جمع نمایبه سی  آوازهآنها  .ببرم

بار ب ود   نینخست نیا. بودند دهیرا د نماینشاط هنگام بازگشت ما از س

معلوم  یداشتند ول ونیزیبا آنکه در خانه تلو. وستندیپ می که به جمع ما

تا اعتراض  نندینش می در روز جمعه ونیزیتلو یپا یتیبود که با نارضا

ها   بار هم به اصرار بچّه نیبه ما اعالم کنند!احتماال ا وستنیخود را به پ

اجازه داده  ،کرده میشان  یبه خاطر آن مهمان که از ما بزرگتر و همراه

را به من شان  های پولها   طبق معمول بچّه. ندیایب نمایبودند که با ما به س

با  همآنها  .را گرفت و داد به منشان  از آن دو نفر هم پول یکی. دادند

راح ت   یل  یب ا م ن خ   یشوند ول یبا ما قاط ادیز آنکه اجازه نداشتند

از  ک ه  نیهم  . میدوست داشتند ب ا ه م باش    ها   بچّه ریمانند سا. بودند

ای  هفاص ل  چگ اه یآنچن ان ک ه ه  . وستندیبه ما پ ،دور شدندشان  نیوالد

ب ود! ه م پ ول     الی  ر س ت یپ ول س ه نفرش ان ب   . نب وده اس ت   نمانیب
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ه ای   یخوراک یبراتر  اضافه الیبود هم پنج ر یالیپنج رشان  های طیبل

همه  یشگیو به سبک هم دمیخر طیبل شهیاز گ. میو رفت میشان!راه افتاد

 یو هم ه رو  میداخ ل ش د   یوقت. را به صف کردم و فرستادم داخل

 یکرد و طلبکارانه جل و  میمهمان صدا یبچّه تهران ،نشستندها   یصندل

 می  آن رن گ از رو  کی. ادیرو رد کن بها   پولی  هیّگفت بق. ستادیمن ا

ای  هآخه تا آن لحظ ه جمل   . حس شد یو تمام وجودم سرد و ب دیپر

 . بود و صداقت یاز روراست شهیهممان  یرفتارها. بودم دهینشن ینینچنیا

 ؟ها کدام پول گفتم

را دو ت ا  ه ا    و بچّه یدیخر یکمتر طیکه بل ییها همان پول گفت

. خبر نداشت زیچ یچیاز ه. زرنگ بود یلیکه خ الشیبه خ !یکرد یکی

روبرو ای  هصحن نیبار بود که با چن نینخست. میمانده بودم که چه بگو

 فک ر ها  زیچاین   به بود که اصالای  هبه گونها   رفتارم با بچّه. شده بودم

 چیه. انداختمها   به بچّه ینگاه. میساخت می هم ادیبا کم و ز. میکرد نمی

همه ب ا  . و نه در آن دو نفرآنها  نه در. دمیندآنها  درعادی  ریحالت غ

. به رفتار و همراه بودن با او را نداشتند یلیآن دو نفر هم تما. من بودند

هم ه ب ا   . شان لیبودتد تا با آن فامتر  یو خودمانتر  راحت یلیبا من خ

به من دانستد و  می مرا بزرگتر خود. کامل با من بودند نانیاعتماد و اطم

ش ان   یبودن د ک ه در کن ار بزرگتره ا     یمانند کودکان. کرده بودند هیکت

به او گفتم ب رو   دمیرا دآنها  یچهرها یوقت. کردند می تیاحساس امن

 تا موقع رفتن! نیبش
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او ه م پ ا   . یخ وراک  دیخر یپا شدم برا ،سانس اوّل که تمام شد

شده ب ودم ک ه   واقعا شگفت زده . آمد می رفتم به دنبالم می هر جا. شد

همان کار . داشت یتازگ زیمن همه چ یکند؟برا می خود چه فکر شیپ

 یبا پول اضاف. پول داشتم شتریب یبار کم نیا. خود را کردم یشگیهم

!اوّل نان و یدو تا پُفک نمکآنها  الیبا پنج ر. گرفتم ریخودمان نان و پن

 در پوس ت خ ود  ه ا    بچّه. راها   کردم بعد پُفک میهمه تقس نیرا ب ریپن

آن دو نفر هم آنچنان در خوردن با ما همراه شده بودن د  . دندیگنج نمی

را گاز نزده بودند! تازه  یخوشمزگ نای  هب ییه که انگار تا به حال لقمه

نه ادامه داد و نه . ام هکردها   را خرج بچّه یکه پول اضاف دیوارد هم فهم

غ رق در حرک ات    گرید یمادرها ،میبرگش یوقت .!خود آورد یبه رو

که تا آن ها   از بچّه ییرایمادر آن دو منتظر پذ یبودند ولها   بچّه یشینما

بودند تا  دهیهم خود را عقب کشآنها  .اند هاز خانه بود رونیموقع ظهر ب

 یش اد و راض   ی  هیّ  روح یوقت  . ب ا م ا بمانن د    ش تر یو ب دنشون دهید

خود  زیآمریاز نگاه تحق نگفتند و یزیآن لحظه چ، دندیرا د شانیه بچّه

و  یاز خوش حال  یگیهمس ا ه ای   یدر دورهم یول. کاسته بودند یکم

 .!گفته بودند  سخنها  مادر گرید یبرا شیه خوش گذشتن آن روز بچّه

 یاز دوران نوجوان یادی

کن ار  ام  یو نوج وان  یدوران ک ودک ه ای   یو ب از  یسرگرم شتریب

 یرفتم برا می یهمان دوران کودکاز . بودها  زاریشال انیو مها   رودخانه

 یچوب. بودند ییساده و ابتدا اریبسام  یریگ یماه یابزارها. ی ریگیماه
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ی  مهره کیقلّاب و ، چوب پنبه، یریگیچهار تا پنج متر نخ ماه، یاز ن

مان  ی پشت خانههای  یرا از ن یریگیچوب ماه. زنگ زده یفلّز کوچک

آن مانند چوب النسر  ییکه بخش باال یجوانهای  یاز ن یکی. دمیبُر می

الک ل  ه ای   ش ه یش یچ وب پنب ه را از رو  . داشت یکیاالست تیخاص

 که آن زمان ب ه عن وان درپ وش ب ه ک ار     ها   از شربت یبرخ ای یصنعت

 یجل و  یگ ل و ال  انیرا هم از م یفلزی  هرهم. داشتم یبرم، رفت می

 ن خ و قلّ اب را  تنه ا   نیبن ابرا . ک ردم  می دایپها   ای هدوچرخ رگاهیتعم

 . آوردم می به دست گانیرا راها  ابزار گریو د دمیخر می

،ش کل ای  هری  نازک دا اریدو تا سه ش یخور وهینخست با کارد م

سر ن خ را در داخ ل    کی. کردم می چوب درستی  گره نیباالتر ریز

چوب پنبه را از عرض با س وزن  . زدم می و محکم گره چاندهیپها  اریش

 س ت یقلّ اب را ب . گذراندم می نخ را از آن گریکردم و سر د می سوراخ

بستم تا  می را به مهره شییدادم و انتها می نخ جا یبه انتها دهسانت مان

 نیبه هم. آماده بود زیهمه چ. شود و قلّاب را در آب نگه دارد نیسنگ

کنار رودخانه از  ایکه آن را هم از باغچه  ،طعمه مانده. یو سادگ یآسان

 .!ها یماه لیخوش بو و باب م. زنده و تازه!. دمیکش می رونیخاک ب ریز

 جه ت  ریی  تغ، برخورد کن د  یبه مانع رشیدر مس یرودخانه وقت

 دی  پد یری  آبگ ای  گ ودال  ، دهد می که یریمس رییتغ زانیبه م. دهد می

 ،چون هم گودتر اس ت . قلّاب انداختن مناسب است یآورد که برا می

ها   یجمع شدن ماه یشود و جا می سرعت آب آنجا کاسته زانیهم از م
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. بودن د  یمس کون ه ای   خان ه  کی  نزده ا   ری  آبگ نیا شتریب . هم است

های  خانهی  آنجا را محدودهها   یبعض یبا آدم نداشتند ول یکارها   یبعض

. میشو کیبه آنجا نزد یریگیماه یبراگذاشتند  نمی دانستند و می خود

پُ ر ب ود از   ، ب ود م ان   ی دورت ر از خان ه   یکه کمها  ریآبگ نیاز ا یکی

آنها  به یبه زبان محل. پهنهای  با شکم یول یحدوداً ده سانتهای  یماه

. در آنجا را ک ردم  یریگیهوس ماه. میگفت می میپَخت س ای میس یماه

ی  زنِ خانه دمیکردم که د می تازه داشتم قلّاب را آماده. ریرفتم کنار آبگ

از . دی  آ می من یکنان به سو ادیجارو به دست و داد و فر، ریکنار آبگ

. ف رار ک ردم   یقرض   یچه داشتم را جا گذاشتم و با دو پ ا  هرترس 

. با من ن دارد  یکرد که کار می صدا، ام هدیمن ترس دیفهم یوقت چارهیب

 ودوی دم    م ی  م ن فق ط  . را ب ردارم  لمیگفت که برگ ردم و وس ا   یم

 یکه ابزارها دمیعصر همان روز د. دور کنمخواستم خود را از آنجا  می

 !.مان ی خانه واریطرف د نای هو انداخت هرا آوردام  یریگ یماه

 یمحصور کرده ب ود و از س و   شانیها سو خانه کیرا از ها  ریآبگ

آب را هم  انیدو طرف جر. خارداری  ها درختان و بوته یبرگها گرید

 حم ام ک ردن اس تفاده    یبستند و در فصل گرما از آن ب را  می با چادر

 یب را  یحتّ   یکس  گذاش تند   نم ی  ب ود ک ه   لی  دل نیبه هم. کردند می

 . شود کیآنجا نزد ههم ب یریگیماه

 ای  گن ده   یهر روز چند ت ا م اه   نکهای هن یریگیماه میگو می نکهیا

 دیش ا ! .ب ردم  ن ه   م ی  گرفتم و به خانه می از رودخانه یماه لویچند ک
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گرفتم و  می یدوازده تا شانزده سانت یکوچولو یدوتا ماه یکی یروز

 .!همان رودخانه یانداختمش تو می آخرش هم دوباره

 یدرخت  ی  هیدر س ا . رفتم کنار رودخانه یریگیماه یروز برا کی

 رونی  ب نیاز زم   چشیدر پ چیستبر و پهای  شهیپهناور و کهنسال که ر

را به عن وان   ییکوچولو یقلّاب را گرفتم و کرم خاک. نشستم، زده بود

با دست راست مُهره را . چوب را با دست چپم گرفتم. طعمه به آن زدم

ها   یچند لحظه بعد حس کردم ماه. گرفته و به داخل گودال پرت کردم

ناگهان . زنند می چرخند و به آن نوک می دور آن ،شده کیبه طعمه نزد

در دهانش قلّاب . طعمه به آن حمله ور شد دنیبه قصد بلعآنها  از یکی

چوب پنبه که . چوب و دستم وارد شد ،به نخ یدیشدی  لرزه. کرد ریگ

آرام و حساب شده ی  ضربه کیبا . آب ریز رفت ،آب شناور بود یرو

از . کن د  ری  در ده انش گ  یتا قلّاب به خوب دمیباال کش یچوب را کم

عق ب   یبه آرام. چوب را از سطح آب باالتر بُردم. خود پا شدم یجا

افتاد ک ه از   یچشمم به مار. بکشم رونیخود را از آب ب دیص رفتم تا

. را با قلّاب به سمت مار بردم یماه. گذشت می یآب به آرامهای  کناره

دور ب ه خ ود    کی  را به دندان گرف ت و   یماه ،دیمرتبه جه کیمار 

 رونیهم از آب ب و مار را با یکه ماه ییچوب را باال بردم تا جا. دیچیپ

توانست از آن جدا  نمی فرو رفته بود و یمار در بدن ماه شین. دمیکش

ای  همنظر . مانده بودند علّقو مُ زانیو مار هر دو از قلّاب آو یماه. شود

به  ینگاه. آمدند می تماشا یو رهگذران براها   هیهمسا. شده بود یدنید
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مار . رفتند می زدند و می یلبخند ،کردند می به من یو نگاه یمار و ماه

با  ،داخل آب افتاد ،دیخود را رهان ،کردن نییو باال و پا ادیبا تالش ز

 یماه ،دمیکش رونیرا ب لّابق. پنهان شدها   سنگ یشتاب فرار کرد و ال

 . جان را از قلّاب در آوردم و داخل آب انداختم و رفتم مهین

 دارباشیب نینخست

تا . ها اطرهخ نیداشتم و پُر از اای  هساد یو نوجوان یدوران کودک 

ب ا   یل  یکه خ میها   یاز همکالس یکی، یریگیروز هنگام ماه کی نکهیا

بعد از سالم و . آمد کنارم نشست، میهم دوست و راحت و همفکر بود

 نی  را که در دست داشت به من داد و گفت : ت و ا  یکتاب ،یاحوالپرس

گفتم تو خ ودت  . رمیبگ یتو ماه یرا بخوان و بگذار من به جا ابکت

 . گفت آره؟ ای هرا خواند آن

 ،هس  تم یریگیمش  غول م  اه ک  هیو در حال نیگف تم کن  ارم بنش    

آن را  دی  خ ودت با . ش ود  نم ی  گف ت . کن فیتعر میداستانش را برا

ن ام کت اب   . را دادم ب ه او  یریگیکتاب را گرفتم و چوب ماه. یبخوان

م که دانست می .بود یصمد بهرنگ ادیشاهکار زنده "کوچولو اهیس یماه"

را  نیا. فکرش هم از من بازتر بود. ستدوستم از من بهتر ا یکتابخوان

. خواندن به من نداده یبرا ینجوریدانستم که کتاب را هم می هم خوب

 یخوان دم ت ا بت وانم پاس خگو     م ی  ب ا دقّ ت کت اب را    دی  با نیبنابرا

. کتاب را با حوصله خواندم. پس از خواندن کتاب باشم شیها پرسش

 : تمام شد؟دیپرس، کتاب را بستم یوقت
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 . آره گفتم
 ؟چطور بود نمیخوب بگو بب. 
 خوب بود . 
 چرا و کجا و کدام بخشش خ وب   نمیخوب بود؟! بگو بب ن؟یهم

 .؟بود
 کتاب  یچطور بود؟ من که سَرم تو یریگیماه نمیخوب تو بگو بب

 یش ام م اه   یک ه ب را  ای  هگرفت یماه نقدریا. دمیند یچیبود و ه
 !م؟یکباب کن

 یکرد دایتو هم جا پ. بود ینداره! جا قحط یکه ماه نجایا. نه بابا 
 ؟یریگیماه یبرا

 نجایناهمواره! ا نیزم گهیم، ستیبلد ن دنیشد؟ عروس رقص یچ 
 . یستین ریگیتو ماه. هیپُر از ماه

 ریو بگ ایدارد بعداً خودت ب یاگر ماه. یخوب حاال هرچ . 
 چ ه خ وب ب ود؟ چ ه      یبگو ب را . داستان کتابه خوب بود یگفت

  ؟یداستان داشت نیاز ا یبرداشت
 رونیب ریاراده کرد از آن آبگ گرانیکوچولو برخالف د یماه نکهیا 

ب ه  ، نترس د . گام ب ردارد ای  هو در راه تاز دیایبه حرکت درب ،بزند
راهش را  گرید یکی .دیبه مقصد نرسهم که اگر  فتدیراه بای  هگون

  …ادامه دهد و
 را اینه ا   ی حاال همه. یو خوب برداشت کرد یآره خوب خواند

و خودم ان و   میری  خودمان در نظ ر بگ  یدر جامعه و زندگ دیبا

 …میاوریبه حرکت درب دنیو بهتر د یبازساز یرا برا گرانید
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 در ه ا    ح رف  نیا. کرد می و رو ریمرا زاش  گُنده گندههای  حرف

دانش جو  که کتاب خوان دن و   (.م 9175) یشمس 9325های  سال

. دیرس   م ی  واقعا گنده تراز دهان ب ه نظ ر  ، بود نیذرّه ب ریبودن ز

را  یدرس   ری  آن زمان کتاب غ. و ترسناک بود یاسیسهای  حرف

 دیرا باها   حرف نجوریا. یخواند می یانو پنه یکرد می پنهان دیبا

مثل  ییآنهم در جا. یگفت می یگوش ریو ز یو به آهستگ اطیبا احت

تازه دو سه سال . داشت یتیو امن یاسیکامال س یکه جوّ اهکلیس"

و خلع سالح آن و پناه گرفتن  اهکلیحمله به پاسگاه س انیاز جر

سرخش ان  ه ای   هنوز خون. آن گذشته بودهای  مبارزان در جنگل

ه ا    یو دادخ واه ها   یاز نابرابر ییرها یبرا، دیسپهای  برف یرو

 . دیدرخش می

 اهکلیاز جنبش س یادی

م ادرم  . یشمس   9331 روز ن وزدهم بهم ن م اه   . سالم بود ازدهی

 ای  کوچک رفته ب ود ک ه ت و ب ه دن    ی  گفت : نُه روز از چلّه می شهیهم

را گفتم چ ون   نی)ا. یشمس 9338نوزدهم بهمن ماه سال  یعنی. یآمد

برف و جا  .( همهستین یکیام  یا شناسنا مه خیآمدنم با تار ایبه دن خیتار

بهمن ماه س ال  . آمد می یادیز یلیبرفِ خها   موقعآن . د پوش بودیسپ

شکس ت   لی  دال نیاز بزرگتر یکی. پر برف بودهای  هم از سال9331

ب رف و س رما و    نیه م هم    اهکلیس  های  زود هنگام مبارزان جنگل

آزم وده و  ، ب ا س واد  ه ای   آدمآنه ا   .نداشتن به آذوق ه ب ود   یدسترس
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. دندیشیاند می ت کشانو زحم جبرانرن ییبودند و به رها یروشنفکر

 نیکه با ا دینپرس. ظلم و ستم باشند هیعل یآمده بودند تا آغازگر انقالب

 یخواه یمبارزه و آزاد یپس چرا زمستان پُر برف را برا فیهمه تعر

در هم ان   رای  ز. شدند یریدرگاین   به ناچارآنها  .انتخاب کرده بودند

او و  ییرها یهم براآنها  .شده بود ریدستگشان  از همرزمان یکیزمان 

وحش تناک س اواک )س ازمان    های  شکنجه ریز اوردنشیتاب ن احتمال

ت ن ب ه    ش ان یها و لو رفتن مبارزه و نقشه( آن زمان تیاطالعات و امن

 ب ه  ای  اع دام  ، کشته ادانیزنده  نیای  همه. زود هنگام دادندای  همبارز

ک وه و  ی  نف ره  55گ روه   کی. مدّت محکوم شدند یطوالنهای  زندان

ب ه حک م دادگ اه     9331دالورمردان در اسفند م اه   نیتن از ا93. شهر

 یاگرچه از نظ ر اعتق اد  . سوزد می شانیدلم برا. شدند ربارانیت ینظام

 یخود را داش تند ول   ی  ژهیو یدئولوژیبودند و ا یمکتب خاص بندیپا

زحم ت کش ان آم ده     ییره ا  یبرا. استوار و صادقانه بود شانیها گام

گام  نینچنای هدانستند ک می خوب. داشت شیستا یجاشان  هدف. ودندب

از دست دادن جان با  متیپُر بهاء به ق یتاوان. تاوان هم دارد ،برداشتن

آگاهان ه و عاش قانه   آنه ا   .شکل ممکن نیو عذاب آورترترین  سخت

 یبرا. نشان و شعارشان داس و چکش بود. را پرداختند ینیتاوان سنگ

هم ان   یدانستند که روز نمی .و کارگر آمده بودند برزگراز  یدادخواه

خود ی  را در محاصرهآنها  اربابانشان رنگیبه ن شیاند هساد دگانیرنجد

ساواک با توجّه به . افتند می دهند و با داس و چکش به جانشان می قرار
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ی  وهیکه داشت کار خود را خوب انجام داده بود! به ش یقدرت و نفوذ

)طب ق   انییب ه روس تا  . و منطقه را مسموم کرده بود دممر اهدگیخود د

 ،یاغی  ، آدم ک ش ، خرابک ار ای  هکه ع دّ  گفته بودند( انیمعمول طاغوت

 یحوالاین   به …و، خداناشناس ستِیکمون، یخارج، خطرناک، غارتگر

 یح وال  نی  را در ا یا ب ه یشان را جمع کنند که اگر غر حواس. اند هآمد

زن ان   یرا چنان ترسانده بودند که حتّ  آنها  .دهندفوراً گزارش ، دندید

کباب به کم ک داس و چک ش شوهرانش ان    های  خیهم با س ییروستا

 ! .آماده باش بودند ها   بهیغر یریصدمه زدن و دستگ یبرا

و  قتیحق ،نادرست شهیو از ر هیسو کی یغاتیفرهنگ تبل کیدر  

 متنفّر و دور انیگو قتیحقمانند و متاسّفانه مردم از  می پنهانها   یدرست

ها   تیّواقع ،باشدتر  نییو سطح شعور پا شتریب یهرچه نا آگاه. شوند می

 ،خبر از همه جا یب انییروستا. گردد می شتریبها  و تنفّر تر کم رنگ زین

، شانیها   و نوچه یتیّاز ترس ماموران امن ییو رها یخوش خدمت یبرا

 ییکه نشان رها یسالح!داس داس به جنگ. مراقب بودند یچهار چشم

ب ه  . مانده بودند که چه کنن د ها   چارهیب. ییکه به نام رها یبود و سالح

اسلحه بکشند تا خ ود   ،اند بپاخاستهآنها  که به نام یزحمت کشان یرو

بگذرن د و   شیبگذارند و از ج ان خ و   نیسالح را بر زم ای انندرا بره

داس به دس ت   یخودِ برزگرهاانگار  کنند!ها  خود را ناتمام ری  برنامه

آنه ا   از سالحشان استفاده نخواهن د ک رد ک ه از   آنها  بو بُرده بودند که

 دهیخواندند و فهم میشان  های آرامش و وقار را از چهره. دندیترس ینم
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ف روتن و   اریک ه بس    س تند یو ترس ناک ن  یاغی  تنها  نهآنها  بودند که

 ییخودنما یبرا. کرد نمی عوضرا  یزیچ نای  هامّا در آن لحظ. اند هافتاد

را کَ ت بس ته   آنه ا   دیخدمت به شاهنشاه هم که شده بود بای  و بهانه

زن د ت ا خ وش     میشان  یهم به سَر و رو ییها زخم. دادند می لیتحو

 . نشان داده شودتر  تیّو پُر اهمتر  گردد و شاخ انینما ادتریزها   یخدمت

جسم و جان را . تراستو سوزانده تر  آتش از آتش جهنم داغ نیا

ق ادر ب ه    یشگاهیآزما چیه یکه به قول گفتن یدرد! .سوزاند می با هم

 . آنها یدشوار بود امّا نه برا یمیتصم. ستیناش  نشان دادن آن در برگه

 نک ه در آ  دندیرا برگز یراه ،روشن و پُر آوازه بودشان  راه ها آن

آنها  به ندگانیآ هک یراه. شان یهمسو با باورها یراه. گام نهاده بودند

و متناسب با زمان خود  گریدای  هراهشان به گونی  ببالند و ادامه دهنده

ه ای   سوخته و دس ت های  زخم برداشتن با داس آنهم از چهره. باشند

ک ه آن لحظ ه چگون ه ب ه      دی  تص وّر کن ! بسته چه زجرآور اس ت  نهیپ

و س رانجام    ن ده یبه مردم داس به دست و آ شانیها به آرمان ،گریکدی

. ش ده ب ود   رید گریامّا د. گذشت! میآنها  کردند و چه بر می خود نگاه

چ ه س الح در دس ت     یو ب را  ای م  هدم  آ هچ یکه ما برا تندهرچه گف

داشتند و اکن ون وق تش    یبه آگاه ازیمردم ن. نداشت یسود، ایم هگرفت

 . افتادند می فکراین   به زودتر دیبا. نبود

از دانش  یاز اشتباهات ناش یاریبس. ستیکس بدون اشتباه ن چیه

 میتص م . بردن د  یپ  ه ا   زی  چ یل  یدر آن لحظه ب ه خ آنها  .زمان است
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گذاشتند و  نیرا بر زمها   سالح. گرفتند شانیهمسو با آرمانهاای  هبخردان

ای  هرا ب ه گون   ش ان   راه کنن د و  شهیاند گرانیشدند تا دها   داس میتسل

 ینیب جهان دیدادند که با ادیبه ما  دهیکار پسند نیبا ا. ادامه دهند گرید

گُ ل   یعنی. میاستوار کنی  کارآمدتری  شهیدانش و اندبراساس خود را 

 ن ده یپا و یگرام   ادشانی. از هر گونه خشونت زیگلوله و پره یبه جا

 .!باد

 نی  ا ینبودم که بت وانم چگ ونگ   یمن در سن و سال ،در آن زمان

 ییزه ا یو آن چ نی  از اتنه ا   .ک نم  لیو تحل هیرا درک و تجز زشیخ

. باور کنم دیرا با یچه کسان ای یدانستم حرف چه کس نمی و دمیشن می

 لی  را تحوآنه ا   دی  نبا. نجات ما آمده بودن د  یبراآنها  گفت می یکی

ش اه   هی  برعلآنه ا   گفت می یگرید. دادند می یتیامن یروهایپاسگاه و ن

 ی هم ه  ،ان د  هبه جنگ خدا رفت  آنها  ،خداستی  هیشاه سا. اند هبپاخاست

گفت باهم جمع  می گرید یکی. زنده زنده در آتش سوزاند دیرا باآنها 

. برن د  می و رندیگ می از سه نفر را شیتجمّع ب. دیو صحبت نکن دینشو

 پاس گاه زجرکُش ش   نیآورند!! در هم می پدرش را در ندهرکس را بِبر

 !! …ترها کنند چه برسد به باال دست می

ه ا   ک وپتر  یهل   یب ه تماش ا   شتریمن بهای  من و هم سن و سال

 یکم ای یصاف ضلع شرقهای  نیمعموالً در زمها  کوپتر یهل. میرفت می

 ف رود  اهکلیدرمانگ اه آن زم انِ س    تنها  یِاز ضلع شمال شرقتر  نییپا

از  یکی کینزد. رفتم می روز ظهر که از خانه به مدرسه کی. آمدند می
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 را یالاق ل م ن کس     ای  . کس آنج ا نب ود   چیه. شدمها  کوپتر یلآن ه

رفتم باال و درست  شیها از پلّه یواشکی ،یکنجکاو یاز رو. دمید نمی

 . را ورانداز کردم نشیداخل کاب یو حساب

در . خواندم می در دبستان فرهنگ درس. کالس پنجم دبستان بودم 

 از آن آب یدستهای  چاه آب بود که با تلمبه کیمدرسه  اطیوسط ح

قرار  یمتر میو ن کیبه ارتفاع حدوداً  ای هلیدر کنار چاه م. دندیکش می

. کرده بودند زانیمفتول به آن آو میرا با س یاز ورق آهنای  هتکّ. داشت

. ما ب ود ی  زنگ مدرسه نیا. هم کنار آن گذاشته بودند یچکّش کوچک

به کالس  یورودهای  پله یناظم مدرسه رو ای ریمد، شد می وقتش که

فرمانِ ب ه ص دا درآم دن     ،دست ایسر ی  و با اشاره ستادیا میها   درس

خود را به  ،بودتر  و بلند قامتتر  که زرنگ یکی. کرد می زنگ را صادر

داشت و با غرور و افتخار سه بار بر آن  یچکّش را برم، رساند می آن

نگ ش هم ه را ب ه     …نگ در …در یصدا، دیکوب می یتکّه ورق آهن

 ! .کشاند می صف

از س ال دوّم  . میخواند می مدرسه درس نیتا کالس پنجم را در ا

 کی یبرا دیتا شا ستادمیا می زنگی  لهیدور و بر م ،دبستان هنگام زنگ

سال  یو دارها ریدر گ. زنگ مدرسه را به صدا درآورم ،بار هم که شده

هم ه   ب ود،  در حال فرود آم دن  یکوپتر یمدرسه هل کینزد. بود 31

هنگام زن گ مدرس ه   . نندیفرود آن بنش یجمع شده بودند تا به تماشا

. مدرس ه نب ود   اطیکس در ح چیه. من خود را به مدرسه رساندم. بود
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در دفتر مدرسه نشسته ها   از معلم یو ناظم و تعداد ریمد. نفر کی یحت

ب ه ص دا در آوردن زن گ     یایدر رو. دادم هیزنگ تکی  لهیبه م. بودند

ای  هن اظم چ ار   ای   ریم د . ستین نجایا یکس گریدامروز . مدرسه بودم

از  یکم  . منتظر ماندم. زنگ زدن اشاره کنند یبه من برا دیندارند و با

 اطیاز من در ح ریغ چکسیهنوز هم ه. وقت زنگ مدرسه گذشته بود

دستور زنگ زدن صادر  ،امدهین یکردم تا کس می خدا خدا. مدرسه نبود

ه ا    پلّ ه  یرو. آم د  رونی  ب ریمد یآقا. بودچشمم به درب دفتر . شود

 اطیبه ح ینگاه. او دوخته بودمی  چشم به اشاره ،یچهار چشم. ستادیا

ب ه   ن د یایبگ و ب ها   بلند گفت برو به بچّه یبا صدا. نبود چکسیه. کرد

 دمیو از خود پرس ستادمیا. دو قدم جلو آمدم یکی. بُغض کردم! .مدرسه

. که زن گ ب زنم   مکوپتر گذشت یفرود هل ی! از تماشا؟ی: پس زنگ چ

. دمی  هر چه زور داشتم بر س ر زن گ کوب  . چکّش را برداشتم. برگشتم

و خود را به جم ع تماش ا    دمیدو ،چکّش را انداختم. بار96به  کینزد

 ادهیکه پ یانیو نظام دیچرخ می شیها هنوز باله. کوپتر رساندم یگران هل

اوّل آن  زن گ ! .را محکم گرفته بودند که باد نَبرد شانیها شدند کاله می

 !.!در کالس درس حاضر نشد یروز کس

 اههیس یدنبال ماه به

 یچرا به دنب ال م اه   دیگفتم که بدان ام یاز گذشته و دوران نوجوان

گ اه  . گذر زمان گذشتمهای  و خم چیاز پ. رفتم و رفتم. راه افتادم اهیس

.  بازان را باور کردم رنگینهای  رنگیگاه ن. افتادمگاه در دام . رفتم راههیب
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 یگ اه . ب ودم را خوردم که باورشان کرده  ییآنها بیسال فرهای  سال

 یدینا ام. افتادم می آمدم و دوباره راه می به خود. گشتم به عقب یبرم

گ اه آوردن؟! پاس خش س اده     نهم ه یچ را ا  دیبپرس دیشا. در کار نبود

 ".یابی می در یفتیُاگر راه ب".است

. گذش ت  م ی  است ک ه از راه  دهیو کمر خم ریآن مرد پ تیحکا 

 کمان را به چند نیا رمردیپ، دیو با پوزخند از او پرس دیاو را د یجوان

 یاگر ب ه س ن م ن برس      "در پاسخ به او گفت رمردیو پ ؟یفروش می

  ".خواهد داد هیروزگار آن را به تو هد

و خم  چیپر پ یراه ،شُدن یبراهم ها   طیشرا نیدر بهتر یحتّ یآر 

گ ذرد ک ه    میای  ههودیب یباورها یاز عُمرت برا یمین. میدار شیدر پ

و  یاگر شانس آورد. یکن یستادگیآن ا یجان برا یتا پا یحاضر هست

. پ و  و پ و  و پ و  ب وده اس ت     اش  که هم ه  ینیب یم ،یزنده ماند

باختگ ان راه   ج ان ی  همه می؟بگو مییچه بگو. !م؟یدار نیا ازدشوارتر 

؟ ن ه !هرگز!اگ ر ه م ب ه     اند هرفت هودهیبه اشتباه و ب ادانیو زنده  یآزاد

و  شیبا گذش تن از ج ان خ و   آنها  .اند هنرفت هودهیب ،اشتباه رفته باشند

 ییو مانند آنهاآنها  اگر. آموزگاران ما هستند، اند هکه کرد ییها یفداکار

 انی  خود را نما یانسانهای  ارزش. آمد نمی دیپد یحقوق بشر، نبودند

رو به رشد و  یو روندهاها   حرکت، ماند می ناشناخته عتیطب. کرد نمی

اگ ر   دی  دان م ی  چیه  . ش د  می دهیزد و گند می درجا عتیهمگام با طب

 .!آن را نابود خواهند کردها   خزه نیهم دیرا به حال خود بگذار عتیطب
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ها   سالحتنها  نه یمبارزه و دادخواه یآموختم که براآنها  خودم از

ب ا زب ان   . گره کرد! دیرا هم نباها   گذاشت  بلکه مشت نیبر زم دیرا با

 کردم: می نجوا "شهیاند"کودکانه با خود به نام 

 بود زرنگ بابام

 خود داشت تفنگ با

 بابام  تفنگ

 خوب و قشنگ بود

 داشتم  آرزو

 رمیبابا در دست بگ تفنگ

 هدف خود در

  رمیبابا سنگر بگ مانند

 بابا گفت  اما

 حرف قشنگ کی

 گرید امروز

 گشته تفنگ ریپ

 روز ام هشیاند

 در جنگ روزهیپ

 روزام هشیاند

 در جنگ روزهیپ

 بابا در گوش کردمهای  حرف
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 بابا از دوش کندم تفنگ

 گفت می انگار

 بابا بازهم

 از نسل فردا ،ندهیآ از

 فردا یایدن

 باستیبه چه ز به

 رنگ و نه جنگ باباست یجا نه

 کوچک ییایدن

 از ده کوچکتر

 کنارش آرام

 آرش دهیخواب

 ستین ازین گرید

 یو کمان ریت

 یاست صلح است صلح جهان صلح

خ ود دس ت    ینتوانستند به اهداف نظ ام  اهکلیاگرچه مبارزان س 

ک ه در   ییه ا  نوشته. هم نبوده است امدیجنبش بدون پ نیا یول، ابندی

 زشی  خ یام دها یپی  در ب اره ، ه ا  و ص فحات وب ها   تیسا، ها کتاب

است که از آن ب ه   نیا، قرار گرفته یآمده و مورد توافق همگ اهکلیس

 نی  ا. شود می ادیشاه  میرژ هیمسلحانه بر عل اتیعمل نیگترعنوان بزر

مب ارزه   قیاز طر یبودن نظام قدرتمند شاهنشاه ریواقعه باور ضربه پذ
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خواندند  یغاتیتبل یروزیپ کیآن را  انییفدا. نمود تیمسلحانه را تقو

ت ا   می  تواند ک ل رژ  می گروه کوچک از افراد مصمّم کیکه نشان داد 

 اهکلیس امیبهمن روز ق 91روز . را به هراس افکند یدندان مسلح پهلو

 یک  یجن بش چر  شیدای  به عن وان روز پ  رانیا خینام گرفت و در تار

، ها حکومت وقت هراس در دل افکند و به دنبال اعدام. گشت یمعرف

 یحت. اختاند هبه راها   کیچر هیعل یبه منظور جوساز یعیوس غاتیتبل

در  ،نداش تند  انییبا ف دا  یرتباطچپ گرا را که ا انیتن از دانشجو 29

 . تهران بازداشت کرد

 کیدانشگاه تهران را به مدت  ،شده نییتع شیاز پی  بدون برنامه

خ ارج از   یران  یا انیدانش جو  ونیکنفدراس نیهمچن. نمود لیهفته تعط

توان  . میاعالم کرد یقانون ریغ ،یالملل نیبای  هکشور را به عنوان توطئ

های  گروه ریسا تیّفعال شتریو شتاب ب عیتسر وجبواقعه م نای هگفت ک

 . در تهران شد انیدانشجوهای  یو بروز نا آرام یانقالب

را س ازمان   یش هر  میت کیکه در آن زمان  انییاز فدا گریگروه د

قلهک حمله کردند و  یبه کالنتر 9326 نیفرورد 93روز  ،داده بودند

گ روه روز  ی  مانده یباق. گرفتند متیرا به غن یمسلسل نگهبان کالنتر

ارتش  یدادرسی  اداره سیرئ ویفرس اءیسرلشکر ض، 9326 نیفرورد 91

را ص ادر ک رده   ها   کینفر از چر 93که فرمان حکم اعدام ، یشاهنشاه

حض ور   یو معرّف  ه ا    یسبب نا آرام   گریبه قتل رساندند و بار د، بود

 . خود شدند یاعتراض
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 اهکلیاز مبارزان س یدرس

گرفتم ک ه   ادی. ام هآموختها   درسآنها  یمن از سواد و دالور مرد 

س واد  . س ت ین یکاف دنیشیخواندن و اندتنها  ،درست نشیب کی یبرا

که نتوان د   یکس. سواد با شعور بودند باآنها  .با شعور همراه باشد دیبا

 یشعور و درک سواد آموز، اظهار نظر کند شیها گرفتن آموخته ادیدر 

از تن در دادن به  یاست گاه یگیما یاز ب ینتوانستن گاه نیا. را ندارد

 لسوفیخواندن و نوشتن و دکتر و مهندس و فتنها  ،سواد. یشعور یب

 دیبا ات شهیخواندن و اند. استتوان دگرگون شدن  ،سواد. ستیشدن ن

راه درس ت  . را ژرفتر کند یباشد که بتواند نگاهت به زندگای  هبه گون

و ه  ا   یاز وابس  تگ ،آس  ان یل  یخ یش  ود ک  ه بت  وان م  ی دای  پ یم  انز

نادرس تت  ه ای   از آموخته. یشوها  در گوش فرورفته رهای  یدلبستگ

 یوقت. یداشته باشرا آنها  ختنیو شهامت دور ر یآسوده بگذر یبتوان

راه ، کردم او به راه افتاده می فکر. کوچولو راه افتادم اهیس یبه دنبال ماه

 یهموار کرده و من به دنبالش آسوده و با دردسر کمتر وروشن ، را باز

. راهم را هموار کرده اس ت های  یکردم ناهموار می فکر. خواهم رفت

 میها من دست ،رفتهها   و کمر شکستن یرا که او با رنج و دشوار یراه

راس ت راس ت    ،سوت زنان و قدم زن ان  ،خواهم گذاشت بمیرا در ج

که راه م ن ه م ن ا     دمید می، رفتم می هرچه جلوتر یول. خواهم رفت

 یخیتارهای  یو جانبازها   یدالورمرد نهمهیا. دارد یاریبسهای  یهموار

و  چیراه پُرپهنوز هم . آغاز بوده است یبراتنها  آمدن از استبداد رونیب
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و ه ا    س نگ  یاگ ر او از الب ه ال  . ش د  میتر  خم بود و دشوار و دشوار

 خاردارهای  میو سها   بتن یازال دیچسبناک گذشته بود  من باهای  خزه

را  ییها روزنه. احوال او از من زودتر راه افتاده بودی  با همه. گذشتم می

ارزش داشت ک ه راه   نیهم یبرا. او باز کرده بود، کردند می که سوسو

به خود گفتم ب ه  . از خِرد درست بهره ببرم دیآموختم که با رایز. فتمیب

و  ش مندان یاند هک   یچنان باش دیبا. ستین یراه افتادن کاف یدنبال کس

 چیآموختم ک ه از ه   . رندیو آزادمردان تو را بپذ انیبزرگان و روشنگرا

ب ا  آنه ا   اشم کهچنان ب یول. نکنم یرویپ یآور امیپ چیاز ه یکس حت

آم وختم ک ه ه ر    . خود بدانند نیراست روانیمرا از پ میها شهیاند هنگاه ب

بود که به من ها   نیهم. ستدیا می و بهتر زدیخ یبرم، فتَدیدرست ب یکس

رو به جلو و رو  یکرد تا به حرکت می را استوار میها گام، داد می یانرژ

 . باشم دواریام یآوردن نظم جهان دیپد یبه رشد برا

 سُرخه یدام انداختن ماه به

 یآنچن ان از ک ودک  . س ال رف تم  ه ای   س ال . رفتم و رف تم . رفتم 

 یرا پُر کرده بودند و آنچن ان م را ترس انده بودن د ک ه ب را       میگوشها

. کوچول و ب ودم   اهیس   یچهل و پنج سال به دنبال م اه  ،دگرگون شدن

 یآنهم عمر. عمر است کیخودش . ستین یچهل و پنج سال زمان کم

که  یاز همان زمان. بود بیپر از فراز و نش. گذشت نمی که به حال خود

. دمشینام می نام نیهنوز هم با هم. بار کتابش را خواندم نینخست یبرا

دکتر  ،هم بشود ات همانگونه که اگر پنجاه سال. "کوچولو  اهیس یماه "
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ی  چّ ه باز هم پدر و مادرت تو را ب ه چش م ب   یو مهندس هم که بشو

 .!نندیب می زیعز

. رود اهیاز آنجا به س. یشرق جانیدر آذربا. ام هدیبه جلفا رس نکیا 

. تابس تان ب ود  . رود ارس یجن وب ی  کن اره . رود اهیس  ی  کنار رودخانه

. بودند ستادهای هکنار رودخان یریگیماه یبرا زانیآوهای  با قلّاب یاریبس

م ا ف رق   ه ای   با رودخان ه  نجایآب ا. به آب رودخانه کردم یورانداز

. ب ود  ش تر یآبش هم ب انیشدّت جر. بود هم گودترتر  هم پهن. اشتد

  .داشتند یشتریبی  فاصله گریهم از همد شیرهایآبگ

. و ک ار آزم وده ک رده اس ت     دهیمرا آبد ام همودیرا که من پ یراه

راه  انی  پا میگو نمی .دیخواهم رس، خواهم می به آنچه نجایدر ادانم  می

به  دیشا ،انیپا نیا. شما یبرا یانیخود و نه پا یبرا یانینه پا. نه. هستم

برم  می خاک بهرا که با خود  میها شهیاند یباشد ول کینزد” من“ انیپا

هس ت   یت ا زن دگ   رایز. چشم دوخته است ندهیآهای  همچنان به تازه

 یب را ه ا    جهش س ر درآوردن از ت ازه  . هم هستند یتکاملهای  جهش

 یکه تا زندگ مباور نیبر ا. استها   از بن بست ییو رها یزندگی  ادامه

از تر  نییپا یکم ،رود هیسی  رودخانهی  کناره . ندارد انیهست جهش پا

آب با گ ذر از آن تنگ ه و   . ستادمیاای  هپشت صخر ،خروشانای  هتنگ

. ک رده ب ود   ج اد یآرام و گ ود ا  ییپهنا. دیچرخ می برخورد به صخره

 مینس  . کاس ته ش ده ب ود    دیخورش یاز شدت نور و گرما. بودغروب 

 و ش اخ و ب رگ درخت ان    خان ه رود. دی  وز م ی  یو روحبخش   میمال
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را هن ر   یقیآم وختم ک ه موس    . خواندند می نواختند و پرندگان آواز می

از . ه رج و م رج   یو نظ م دادن ب ه آواه ا    یدوس ت  ب ا یهن ر ز . بدانم

ی  همهم ه  یو حت  ه ا   س بزه زار  انیم یبارهایگرفته تا جوها  شاخسار

و  زی  نگدل ا یتوان با نواها می که یبه راست. ها و وز وزِ مگسها  زنبور

 . و سبک بال شد دیبه آرامش رس یقیموس کیخوشِ  یآواها

سبز در سبز ب ود و   زیهمه چ. زمان و مکان هم دست شده بودند 

هم  درختان درهای  شاخ و برگ. یپر از شور و شوق و نشاط و همدل

همه و هم ه  ، و خم رود خانه چیپ، آواز پرندگان، رودخانه ینوا، دهیتن

داد  می به پا کرده بودند که جان یعتیدست به دست هم داده بودند و طب

 دی  با نجایا. داد می مشامم را نوازش اههیس یماه یبو .یریگیماه یراب

و ه ا   و ف راز ه ا   و درده ا    پ س از ت الش   یانی  پا. باشد یگرید انیپا

 .ها دهیو شنها   دهید، ها آزموده، ها آموخته یبرا گرید یانیپا. شیها بینش

تنها  نهمای هدانم ک می رایز. نتوانستم یول .! انیپا انِیپا میبگوخواستم  می

 ب ا یرا ز یهس تند ک ه زن دگ   ها   آغاز نیا. خواهد بود گرید یآغاز کی

 . سازند می

قلّاب و چ وب پنب ه و   نخ و . کنار صخره نشستمهای  علف یرو

آرام  یقلّابم را آماده کردم و در پهنا. درآوردم ام هرا از کول یفلزی  مهره

. مجهّز آمده بودند یبا دَم و دستگاه یاریبس. رودخانه به آب انداختم

 اریز و بسیرودخانه ناچ زانیآو یمن در برابر النسرها یریگیابزار ماه

ام  یریگیبه من و ابزار م اه  گریجور د کیهمه . آمد می به نظر ییابتدا
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دور و بر قلّابم ، دمینخ فهم یکه از لرزشها دینکش یطول .کردند می نگاه

. حواسم را گذاشتم تا شکارم را از دست ندهمی  همه. است ییخبرها

گنده به قصد به دام افتادن در قالبم آمد و خود را در  یماه کیانگار 

! .نداش ت ام  یقبل  ه ای   یریگیب ه م اه   یش باهت  چیه  ! .آن گرفتار کرد

 یوران داز . چرخ د  م ی  ابت دا دور طعم ه   یدانند که ماه میها  ریگیماه

 کی  شود و به حس اب خ ودش ب ا     می کیچند بار به آن نزد، کند می

بار به  نیا یول. ردیگ می دنیبلع یبا دهانش طعمه را برا یهجوم ناگهان

 کی! .م کرده استقالب ریخود را درگ، خود لیبه م یآمد که ماه می نظر

 دی  آب ناپد ریچوب پنبه در ز، شد دهیکشام  یریگیکه نخ ماه دمیآن د

خ ود   یآن را به س و  یبه آرام. آرام گرفت یزود ماه یلیگشت و خ

ک ه   دمی  فهم. دیرس می به نظرتر  نیسنگ، شد می کتریهرچه نزد. دمیکش

، شد می کیرود که نزدی  به کناره. به دام من افتاده استای  هگند یماه

اش  ید اندازه و سرخمآ هسطح آب ک کینزد. دمیکش می به زور آن را

آمد ت ا ب ا اب زار    ، ام یکنار ریگیماه یبودم ول الیخ یمن ب. شد انینما

حق . بکوبد به سرش و من نگذاشتم، که در دست داشت یچماق مانند

 کی دینبا، یکنیم دیگنده را ص یماه کی یچون وقت. بود ریگیبا آن ماه

ک ار   نی  ا. یبکش   رونی  و از آب ب یاوری  خود ب یمرتبه آن را به سو

خواهد  یرا فرار یاست و ماه ریگیتجربه بودن ماه یو نشان ب انهیناش

ن خ را محک م نگ ه     دی  به طعم ه با  یهنگام هجوم ماه قتیدرحق. داد

نخ را حساب شده  دیبعد از آن با. کند ریداشت تا قلّاب در دهانش گ
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سپس آن را . بزند و خود را خسته کند زیبتواند جست و خآزاد کرد تا 

! یبر سرش بکوب یو چماق یخود بکش یبه سو اطیو با احت یبه آرام

 اریبس   شیزه ا یاس ت و ه م جس ت وخ    زی  ه م ل  یب دن م اه   رای  ز

 . قدرتمندانه!!

شگفت زده ش ده  ، گنده با آن ابزار ساده یهمه از گرفتن آن ماه 

. رود هیس رخ!!آنهم در س   ی  گنده یماه کیخصوصاً از گرفتن . بودند

. زردپَر و کپور هس تند ، سُوف، یگربه ماه ایرود اسبله  نیا های یماه

 . زار بود سبزه انیدرم یسرخ! گل سُرخ یمن همانند تک گل یماه

م ن   دام سرخ به یماه نیمن هم شگفت آور بود که چرا ا یبرا 

قلّ اب را از   یوقت  ! .مکوچولو ب ود  اهیس یماه کیمن به دنبال . افتاده

پس  دمیپرس اریاخت یب ،میدهانش درآوردم و چشم در چشم هم دوخت

 ! ؟یستین اهیچرا س

همه  نینکند ا. پر آوازه اهِیس یهمان ماه. اهیس یماه …ها  !اهیس -

چه به دنبال  یبرا ؟ای هدمآ  هایس یگرفتن ماه یو خم را برا چیراه پر پ

 ؟یاومد اهیس یماه

 کوچولو!  اهیس یماه -

 بود؟  شیچند سال پ یدون می کوچولو! -

 . کوچولو است اهیس یمن همون ماه یبرا -

 ستیما ن نیب گریآن د یول. صداش کن یخواه می خوب هرچه -

 . است وستهیپها  ادیو به 
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 ست؟یما ن نیچه ب یعنی -

خوار و  یبا مرغ ماه یریدر درگها   یماه گرینجات جان د یبرا -

 . خود را هم از دست داد جان ،کشتن آن

 .!شنوم می را شیبو نجایهم، آخه من اکنون ،آخه! شود نمی باورم -

 از صمد معلّم روشنگر  یادی

آموزگ ارش ص مد    یبو ب و  نیا. ستین اهیس یماه یبو بو نیا -

 لیکه برخالف م یکس. رسد می است که در سرتاسر رود ارس به مَشام

 . داد و به راهش انداخترا به او نشان  راهها   یماه گرید

، مت رجم ، ش اعر ، س نده ینو، آموزگ ار . شناس م  م ی  صمد را هم -

ی  ک ه ب ه گفت ه    یص مد . خت ه یکُنشگر فره. یپژوهشگر فولکلور آذر

، مثل درخت سنجد. و نَمو کرد دیبود به خود کش نمی هر جا" خودش

. هی  افزود ک ه پُرب ار و گرانما   دیامّا با. "کج و معوج و قانع به آب کم

 انییروستا یبراتنها  نه شیها درس. زراست قامت و سرافرا یآموزگار

و  یدر دوران آموزگ  ار. درس ب  ود انی  جهان یک  ه ب  را یج  انیآذربا

در دفت ر   ندیس خنان ناخوش ا   انی  چون ب یواههای  به جرماش  یریدب

 شیب را ها  بار، یفرهنگهای  تیّعالف شیهمکاران و افزا یبرا رستانیدب

از خدمت  قیتعلکارش به دادگاه و صدور حکم . پاپوش درست کردند

 . که تبرئه شد و به کالس درس بازگشت دیینپا یرید یول. دیکش

شناخته شده وابسته به قشر و گروه ی  چهره کیبه نظر من صمد 

های  کیسازمان چر. و به عموم جامعه تعلّق دارد دیآ نمی به نظر یخاصّ
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 نینظر تو درا. دانند می دانستند و می از آن خود صمد را، خلق انیفدائ

 !ست؟یباره چ

گ روه و   چیچ ون ه   . به نظر تو اس ت  هیشب یزینظر من هم چ -

از او  ای  که بخواهد مخالف صمد باشد  ینیب نمی را یشیسازمان و گرا

 کاریدر سازمان پ یدر زمان شاه هم او را به همکار یحتّ. کند ییبدگو

 دهیناد دینبا یول. رفتیدعوت کردند که خود صمد آنرا نپذ یسوادیبا ب

 انیف دائ ه ای   کی  گذار سازمان چر ریتاثهای  رهگرفت که صمد با چه

قابل انکار  ریغی  شاهد و نمونه. داشته استای  هانیمخف یدارهایخلق د

خانم فروغ فرخزاد شاعر  "فتح باغ  "توان از شعر  می بودن آن را ریپذ

اشاره دارد ب ه   یشعر به روشن نیفروغ در ا. کرد ادیکر توانا و روشنف

س ازمان  ه ای   از چه ره  یصمد با برخ   یو گفتگوها دارینشست و د

 . خود فروغ صورت گرفته استی  که در خانه، خلق انیفدائ

 مرگ مشکوک صمد راز

به  شتریبها   حرف نیای  با همه. باد ندهیو نامش پا یگرام ادشی -

هنوز هم که  یول. شناخته شده در جامعه مطرح است یملّی  چهره کی

. ای هارس بودی  تو در رودخانه. هنوز است مشکوک به مرگ او هستم

قتل  کی ایبود عادی  مرگش ؟یدان می مرگ مشکوک او چه تیّاز واقع

 گونه؟! دیشه

 دیقتلِ به قول خودت ش ه تواند  نمی ،یاصل ماجرا را بخواه. نه -

گونه  دیمُردن و از دست دادن او شه، یخاموش یگفت می اگر. گونه باشد
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کنار آمدن ، آنزمان یاسیدر جوّ س. امّا قتل نه. رفتمیپذ می یبه آسان، بود

مان دگار و  ی  و چه ره  یس الگ  51مرگ صمد آنهم در سن تیّبا واقع

 آنچه توانست. نبود یکار آسان ،گذاشته بود یکه از خود بجا یدرخشان

محلِّ غرق شدن و توان مانور روش نفکران  ، قوّت ببخشد عهیشااین   به

 .!آن هنگام بود
 ریخلق چون ام انیسازمان فدائهای  با چهره ییصمد عالوه بر آشنا

، از روشنفکران زمان خود مانند جالل آل احمد یاریبا بس انیپو زیپرو

معت رض  ی  جامعه نیا. بود کیدر ارتباط نزد …،یساعد نیغالمحس

ش دنش توسّ ط    دیقت ل و ش ه  ی  عهیدوران بود که ش ا  آن یروشنفکر

 .!انداختها   ساواک را در دهان و یتیامن یروهاین

آن  دی  ترد یآس ان و ب    ب اور  ،یمحلِّ غرق شدنش هم در همراه

. کوان ق  یس واحل روس تا  . رود ارس. دیبه دادِ معترض ان رس   ، عهیشا

 !یافسر دامپزشک کیهمراه بودن با . انیشتر یپاسگاه ژاندارمر کینزد

 یروین. سو کیاز  ینفکرروشی  جامعه. یقو اریبسی  محرّکه یرویدو ن

 .!گرید یاز سو یژاندارمر

 رفت؟!یپذ دیبا عهیشا کیدر حدّ تنها  پس شهادتش را -

ی  جهینت. کردم یبررس یلیخ. کنجکاو بودم نهیزم نیمن هم در ا -

تند آب  انیجر. به آب بزند یرفته بود تن "شد که  نیاها   یبررسی  همه

 "شنا بلد نبود و غرق شد . او را با خود بُرد
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ای  هشُ به  چیه گریو د اند هکه او را نکشتای  هدیرس نیقیبه  یعنی -

 ماند؟ نمی یبجا

 نیا. ستینای  هشکّ و شبه چیه یجا. است نیهم قتیحق یآر -

دو ماه بعد از غ رق   ": دیگو یم. کند می دییموضوع را برادرش هم تا

دانستم که صمد شنا بلد  می. دمیرا د یهمان افسر دامپزشک ،شدن صمد

. بوده است عهیروشن شد که قتل صمد فقط و فقط شا میآنجا برا. نبود

غ رق   یروستا ک ه چگ ونگ   یاز اهال یکی داشت بهای  هدر ضمن اشار

 . است دهیشدن صمد را به چشم د

 اههیس یماه راه

از  یزی  چ نی  امّ ا ا . اند هکه او را به قتل نرساند رفتمیپذمن هم  -

بود که رود ارس  یمشعل درخشان، او شمع که نه. کند نمی ارزش او کم

 نتوانس  ته خاموش  ش کن  د و هن  وز اش  یتن  د و انی  ب  ا آن هم  ه طغ

 یهم ه راه را ب را   نیهمه سال و ا نیدرخشد که من ا می! .درخشد می

 . ام هدام هاهیس یبه ماه دنیرس

 . دانم یم -

 ؟یدان می از کجا؟ یدان یم -

 !اد؟یچون رنگم سُرخه به من نم اد؟یبه من نم؟ هیچ -
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 نجوریو ا نییو آ نیو د تیّمن رنگ و نژاد و زبان و جنس یبرا -

در  یو درس ت انس ان   ک و ینه ای   م ن ارزش  یبرا. ستیمهم نها  زیچ

 . دارند تیّاهم یزندگ

 آس ان  یل  یم ا خ . باش ه ، ییگ و   می که تو هینجوریاگر ا. خوبه -

 . میبا هم گفتگو کن میتوان می

 . کرده کیکه ما را به هم نزد میبا هم دار ییها شباهت. آره -

ب ا   یبه راحت   میتوان می است که نیمهم ا. ستیمهم نها   شباهت -

 .!مییایهم کنار بهای  اختالف

 یبدانم که ت و دُرس ت هم ان راه م اه    خواهم  می. یراست گفت -

 ؟!  یپُر کن میرا برا شیجا یتوان می وای  هرا رفت اههیس

ای  همن شگفت زده شد دنیدانم با د می چرا؟ گریتو د. هرگز. نه -

نس ل   کیکه آن  یدان می ! تو خوبای! به خود بیستیو در حال خود ن

 یبرا "من" کیآن . فرق دارد یلیزمان من با زمان او خ. قبل از من بود

ت و  . زمان خودم هس تم  یبرا گرید "من"کیخودش بود و من  زمان

ای  هرا خود تو نگفت   نی! مگر ایفهم می زمان مرا رایز یفهمیزبان مرا م

 . "دیزبان هم را هم نخواهند فهم دو کس که زمان هم را نفهمند "که

 یپس تو هم با برخ. یزن می دل مراهای  همان حرف! چه خوب -

 . ای هاو موافق نبود یاز کارها
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 دگانی  رن ج د  یب را ، ش هامت داش تن  ، با آنکه به راه افتادن. نه -

را از  گرید یزهایچ یلینادرست و خ یزدن از باورها رونیب، بپاخاستن

و راه خ ود را   ام هس تاد یهم در براب رش ا ها  جا یدر برخ، ام هاو آموخت

اگ ر   دیشا. ستین ستادنیمخالفت و در برابر او ا یبه معنا نیا. ام هرفت

 . همچون او داشتم یدگاهید ،در زمان او بودم واو  یبجا

ناچ ار ش دم    یآموختم ک ه گ اه   ییها من هم به دنبال او درس -

 . او قدم نگذارم یپا یدر جا ییجاها

  …جان و یتا پا ستادنیو ا یخوب نهمهیا. آره -

 دست به سالح بردن و کشتن! -

و  یدادخ واه  ،ییخوردگان به نام ره ا  بیکشتن مخالفان و فر -

ای  هبهان   چیکس را به ه چیه": یگفت می که دیآ می ادمی !یبرابر ییبرپا

، ک ه باش د  ای  هو بهان   لی  انتق ام ب ه ه ر دل   ، اعدام، ترور. کشت دینبا

 . و نادرست است ستیناشا

، شرفتیپ یبرا یدگرگونی  به بهانه، خدا یبرا ،که به نام خدا یکس

و ، دیگو می ناسزا، زند می، گرید کیننجات محرومان و هر نام ، یآزاد

را شناخته و نه هدف  شینه خود را شناخته نه خدا، کشد می مخالفان را

 ".خود را

منا . منا است، جهان یجاترین  ستیامروز ناشا": یگفت می و تو -

سال  کیی  ازهاند هسبز شود و ب یسراسر فضا نکهیمگر ا شود نمی پاک
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اگر منا را به من . کاشته شود اهیگل و گ، شده در آن ختهیرهای  از خون

 انیب یجا براترین  بوستان جهان و امن نیباتریو ز نیآن را بهتر، بدهند

 ".خواهم کرد ستیز طیمح یپناهگاه برا نیو بهترها   دگاهید

او که . چرا از کشتار دست بر نداشت گرید اهیس یماهدانم  مین -

آن و ی  خدا را نداشت که به بهانه. دور کرده بود شیخدا را از باورها

کند!! ها  را ر یگریرا بکشد تا د یکیو  ردیسالح در دست گ به نام آن

 واال بسازد! یگاهیخود جا یو در بهشت وعده داده شده برا

خدا و با نام خدا  یکشتن برا. مکتب است کیبزرگ  رادیا نیا -

 یخشم به هر نام. و با نام کارگر و برزگر ایپرولتار ی کشتن به بهانه ای

 که آدم ستیبه نام خدا نتنها  .انسان است یافتگیکه باشد نشان رشد ن

و نجات مردم هم  یبه نام آزاد. کشند می به نام کارگر هم آدم. کُشند می

راه درست در تنها  دنِیمکتب و د کیدر  دنیتعصّب ورز. کشند می آدم

 ،ندیب میتر  چون هدف خود را درست. شود می کشتار یبراای  هآن بهان

  .شدیاند می شانیدگراند یبه نابود

عمر  کیتو که . اند پاداش ینا ستوده و ب یهردو کار یآر یآر -

 یک  یب ا م ن    دی  با دگاهشی  به نظر تو د ،یبود اههیس یبه دنبال ماه

 ؟ .شد می

با ش عور   یروشنفکر ینسل گذشته است ول کیاگر چه آن از  -

 یوقت. خود کند رویکه او را پ یرویبالد بر پ می روشنفکر با شعور. بود
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خوش حال و ب ا ت و همگ ام     ، ای هگام برداش ت  یدر راه درست تر ندیبب

 . خواهد شد

 خود شد؟  رویپ روِیپ دیچه با یبرا -

 . خود شدن است رویپ روِیدر پ افتنیزنده ماندن و دوام  رایز -

 شدم چه؟ می راه اوی  اگر ادامه دهنده -

 خواهد! ینم دهیفرسوده و گند رویپ یدرستکار روشنفکر چیه -

 دادم؟ می اگر راهش را ادامه یحتّ -

 روانشی  که پ شود نمی ودنخش یو رهبر آگاه شتازیپ چیه. یآر -

و زمان خودش درس ت و  ها   شهیراهش با اند. در دانش زمانش بمانند

همچون او در زمان که  ستین یمعناین   به ادامه دادن راه. بود دهیپسند

 یشود اگر با دانش زمان او را همراه   می او خشنود. یو دانش او باش

 . یکن

 کرد؟ دیچه با شانیدگر اندهای  شهیدر اند -

 هب  . نابخردان ه  یآگاهان ه هس تند گ اه    یگ اه ه ا    ش ه یاند نی  ا -

 دی  احترام گذاشت و با دیبا شانیآگاهانه و درستِ دگراندهای  شهیاند 

  یآگاه. مبارزه کرد دیناآگاهانه باهای  شهیبا اند. را به گفتگو گرفتآنها 

 بی  فر ش ان ینادرس تِ دگراند ه ای   شهیراهِ مبارزه با اند نیدادن بهتر

 ایخود را با آن خواسته  یفکرهای  با آنچه که روزنه دینبا. خورده است

از  یک  ی نی  ا. میش و آنه ا   موج ب ک ور ک ردن    ایم هناخواسته پر کرد
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 رفت ه یرا پذ ییزه ا یچ. و خم ب ود  چیراه پر پ نیاهای  درس نیبزرگتر

 نمیب می امّا اکنون. کردم یفداکارشان  یجان برا یبودم که عاشقانه تا پا

 س اده لوحان ه تل ف    یباوره ا  یو ب را  هودهیرا داشتم ب ودکه جان خ

باالتر  یبودم دستور رفتهیدانستم و پذ می یرا که اله یدستورات. کردم می

 ش ه یاندآنه ا   به خود اجازه دادم که در ،جلوتر که رفتم. ستینآنها  از

از هم ان دس تور    یگ ر یدر کنار آن دستورات دس تورات د  دمید. کنم

س و ب ه    کی  از . دی  آ نمی جور در یعقل سالم چیه بادهنده است که 

پردازد و  می یعدالت اجتماع یو بر قرار یاذهان از خرافه پرست یآزاد

 گذارد می را در دستور کار خود زیو گرفتن کن یبرده دار گرید یواز س

بود که با  نجایا. شود یخوشرفتارآنها  کند با می و در کنارش سفارش

و آنچه را که نادرست  رفتمیرا که درست بود پذ هآنچ یعقالن یابیارز

 یگاهیچه جا، گفته یکرد که ک نمی یمن فرق یبرا. ختمیبود به دور ر

 .!اند هاز او ساخت یدارد و چه بت

 .!ای هرفتیتو خدا را پذ یول -

 ؟یخوب که چ -

و خشونت  دنیشیندیدرست ن یبراای  هتواند بهان می نیخوب ا -

 . در تو باشد

هزاران هزار نفر  ایبه پرولتار دنیرسی  درست است که به بهانه -

 ای  پرولتار یب را تو هم  شود که می لیدل نیمگر ا ،اند هکشت رحمانهیرا ب
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شود که ب اور ب ه    می لیدل نیمگر ا. ؟یدست به کشتار و خشونت بزن

 گرفت؟ دهیرا ناد ایپرولتار

 . بخش هم بوده است جهینت ینبرد مسلحانه گاه یول -

 خیت ار  ای   دهیرس انیبه پا یآزاد یمسلّحانه برای  دوران مبارزه -

مب ارزه ب ه دوران بع د از جن گ      نیا. مصرفش در حال انقضاء است

و چهل تا پنجاه سال بعد از آن ب ه   شرفتهیپ یدوّم در کشورها یجهان

مسلّحانه و مبارزات  ینبردها دیشا. گردد یجهان سوّم برم یکشورها

پخته و  چگاهیثمر ه نیا. به ثمر نشسته باشدها  کشور یدر برخ یکیچر

 یبرا ینتوانسته سرمشق چگاهیه. نشده و همواره کال مانده است دهیرس

 یارینوع مبارزه در بس نیو الگو گرفتن از ا یرویپ. مبارزات باشد گرید

 ،ش ده باش د   روزی  اگ ر ه م پ  . مواقع موجب شکست هم ش ده اس ت  

 یو اجتم اع  یفک ر ه ای   بس ت  ننتوانسته مردم را از ب شیها یروزیپ

دور  بهی  لهیدر حصار و پ یشد ول روزیمبارزات پ نیکوبا در ا. برهاند

از آن و در همان دوران ب ه   یرویبه پ کاراگوئهین. مانداش  دهیچیخود پ

در کوب ا خ وش    یجه ان  کی  چه گوارا مبارز و چر. دیشکست انجام

 اهکلینبرد س. ردبب شیاز پ ینتوانست کار کاراگوئهیدر ن یول دیدرخش

از . نا ک ام مان د  ، بود ییچه گوارا یکیچر هم که بر گرفته از مبارزات

ت ن   97، زده بودن د  امی  قای ن    به که دست ینفر مبارز دالور 55 انیم

تن محکوم به اعدام و  93شاه  ینظام یشیدر دادگاه فرما. شدند ریدستگ

  ؟یقدم بردار انهمسلّح یخواه می همه تجربه باز نیبا ا. شدند ربارانیت
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دانم  می. ام هدست به سالح نبرد  اهیس یمانند ماه ،نه. خواهم نمی -

 یگ اه  یول. مطابق با زمان خود سالح در دست گرفت اهیس یماهکه 

بازان آنچنان  رنگینهای  رنگین. کار هستماین   به کنم که ناچار می فکر

 یک ه ک ار ب را    اند هدر پوست و گوشت و خون و رگ مردم نفوذ کرد

که  رمیگ می قرار ییها یدر دوراه. دشوار شده است اریبس اریبس ییرها

زن د   می رسد و به سر من می کارد به استخوانم. نمیب می چاره را در آن

را ب ه   یسردمداران س دّ راه آزاد ی  و همه رمیدر دست بگ یرباریکه ت

ه ای   حرف زدن از خواس ته  یکه برا ینیب می یوقت. رگبار گلوله ببندم

عُمر  ینیب می و اند هتو نگذاشت یبرا یراه چیه خوددرست و قانونمند 

 یرو ؟یافت می ییچگونه به فکر چاره جو، رود می هدر هودهیتو دارد ب

چ ه   نی  ا. کنند ک ه ق درت دارن د    می و وانمود اند هتار عنکوت نشست

و ب وق و   یغ ات یتبلی  ن ه یامکان اتِ پُ ر هز  ی  است که با هم ه  یقدرت

من در های  از نوشتن ایمن های  حرف از ،گوش فلک کر کنی  کرناها

 لیگاه به فکر تشک ،رمیح در دست بگخواهم سال می گاه. هراس هستند

. که اشتباه استدانم  می. افتم می خواه یارتش آزاد کی ایسازمان  کی

. آزاد شوند دیبه مردم داد و مردم خود باتوان  میرا ن یکه آزاددانم  می

  …یول

 گ ر یدای  هچار یکن می فکر یاشتباه است ول یدان می چه؟ یول -

و در  یکن   م ی  پنه ان  نیسالح را در آست یندارای  ه! چون چاریندار

! گ ران ید ییخود که به نام رها یآنهم نه برا! یکش می فرصت مناسب
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 گرانید ،گرانید یبرا. یتا کشته شو یکشت نمی خود بود که یاگر برا

 . یکش می را

 . ییگو می است که نیآره هم -

که اشتباه  یدان یم. یکن می دییهنوز حرفم تمام نشده که آن را تا -

 ؟یاشتباه تا ک. گریپشت اشتباه د یاشتباه. یکن می گرید یاشتباه. است

 گ ران یراهش انجام ن دادن اش تباهات د  تنها  .کم شوند دیاشتباهات با

آن را بر  اهکلیمبارزان س، باشد یروزیاگر قرار بود سالح عامل پ. است

 آن را از کار، داشته باشد ییاگر قرار بود سالح کارآ. گذاشتند نمی نیزم

، کردن چند نف ر  یبا زخمتنها  توانستند می راحت یلیخ. انداختند نمی

آذوقه و سوخت را بردارند و پا به فرار بگذرن د و خ ود را از ب ه دام    

که شهامت حمله به پاس گاه و خل ع س الح آن را    آنها  .افتادن برهانند

پ س  از  یب ه آس ان   نیق  یزدن د ب ه    می دست به خشونت راگ، داشتند

 نف ر از  کی   یکه حتّ میدید یآمدند!ول می داس به دست بر انییروستا

استفاده از س الح   رشیحاظر به پذ، یزندگ ایمرگ  طیدر آن شراآنها 

 دردِسر ساز هم شد؟!آنها  یخود نشد! تازه سالح برا ییرها یبرا

را ش ان   ی گذاش ته  نیسالح ب رزم  ییمردم روستا یعنیچگونه؟   -

 بکار گرفتند؟!آنها  هیبرداشتند و بر عل

. زدن د  نم ی  هم از ترس ماموران به سالح دستها   ییروستا. نه  -

از بُردن . زد نمی هم داشت به آن دست ییبا سالح آشنا یاگر کس یحتّ
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چه  یگرفته و برا ادیتا ثابت کند که کجا . واهمه داشت شیها و آوردن

 داشت! تیّسووال و جواب پس دادن و آزار و اذ یکلّ، در دست گرفته

 مبارزان داشت؟! یبرا یپس چه دردِسر  -

در ش کنجه گ اه    یآنچنانهای  شکنجه یشد برا یبهانه و مجوّز -

در داخل  انهیحق جو غاتیتبل یبراای  هبهان. و اعدام آنها نیمخوف او

 یگروه  اعدام  در خارخ به نام. یاغیآدم کش و  یبه نام اعدام گروه

 ! مسلّح و خشونت گرا

!مگر ب ه  ؟ییگ و  م ی  سخن نیکه از آن چنای  هدیرا د نیمگر او -

 ؟ای هآنجا رفت

 !اند همرا بُرد. ام هنرفت  -

 !د؟یبازد یبرا  -

ح دود پنج اه و   . نب ود  ادیآبِ خُنک خوردن! مدّتش ز ینه برا  -

البتّ ه  ! .یانف راد  مهیدر ن ی!مابقیچهل و دو روز در انفراد. چهار روز

از خ واهم   م ی ن نی  از ا شی! بیکیزیفی  بدون ضرب و شتم و شکنجه

 .!میآنجا بگو

خ واهم   . میخودمان یپردازم به گفتگو می، یخواه نمی حال که  -

؟ .ردیگ می دستت را هنگام اشتباه. یکن، اشتباه گذارد نمی تو یبدانم خدا

 اندازد؟ می سالحت را از کار؟ .زند می تو را به عقب

اشتباه را تک رار   دینباتنها  .من دارد یبه خدا یچه ربط نیا. نه -

ک ه اش تباه    یافتیدر یوقت. شود نه خدا می به تو مربط نیا. نیهم. کرد
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 انس ان م امور و مع ذور   . درست ش ود  دیبا یهیتوج چیبدون ه ،است

 کی  ب ه رگب ار بس تن    . کن د  یزن دگ  ش ه یبا اند دیانسان با. شود نمی

 ن ه یو دس تان پ  دهیسر و صورت چروک رزنِیپ و رمردیپ کی، ییروستا

وصله های  پاره و لباسهای  با کفش یکودک اینوزاد در گهواره  ایبسته 

 یبرا ییجا چه ،دهیاصال نوزاد لَم داده در پَر قو و کودک اتو کش ،زده

، ب اورم  نی  من ب ر ا . یخوب باش، گذارد؟! من مامورم می انسان بودن

 ینوع اعتقاد ب و  نیا یو کجا ودنمامور ب نیا یکجا. یخوب که باش

را  ییو عملکرده ا ه ا   رفت ار  نیک ه چن    ییدهد؟! آن خدا می تیّانسان

 خ واهم ک رد!   شیمن خود در برابر او قد عَلَم ک رده و رس وا  ، ردیبپذ

 ؟ ای همرا نشاخت ی  تو خدا میگو می که نجاستیا

و  یق و ، یدنی  و ناد دای  ناپ. ه ا  آس مان  یخدا. خدا است ،خدا -

  …،قدرتمند

 من یخدا. یافتنی یاست نه خدا یساختن یمن خدا یخدا. نه -

م ن   یدر زن دگ  یو ش اداب  دیام، گرفتن روین یبرا ینیآرمان راستتنها 

 نک ه ای هن  ، میمایاو رفتن را بپ یراه به سو دیمن با. راه من است. است

  .تا من اشتباه نکنم ردیدستم را بگ دیایب

 . توان انجام داد می کار را که با نام وجدان هم نیا -

تو . تو به نام وجدان اشتباه را تکرار نکن؟ دارد یرادای هخوب چ -

 .!مامور و معذور نباشجا  همه، با نام وجدان و شعور
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 انیخدا را به م یپا گریو بار د یکن نمی تو چرا به وجدان بسنده -

م ا و   شمندانیاند ،که به نام خدا چه بر سر ما یدان نمی مگر ؟ای هآورد

کش تن   یب را  یآس ان ی  ن ام او بهان ه   ینیب نمی ؟اند هعلم و دانش آورد

 است؟! شانیدگراند

وج دان را  . برداشتمام  یخدا را از زندگها  حرف نیمن هم با ا -

. دمیخود آفر یخدا را برا. دیسنج دیوجدان را با دمید. کردم نیگزیجا

تا با آن . پاسخ دهمام  یزندگ یازهایاز ن گرید یکیتا به  دمیخدا را آفر

 ازت ا:   دمی  خ دا را آفر . ام هدی  خدا را من آفر یآر. وجدانم را بسنجم

 . کنم یزندگآنها  خوب و درست خود دست برندارم و با یاهایرو

 . باشدها   آدم یدر زندگ یو قانون گذار ستنیبهتر ز یبرا ییالگو

در براب ر  . می  درآ یبا آن از در دوست ،عتیبا طب دنیجنگ یجا به

که آن را به چنگ خود در آورم بلکه با آن باشم و با آن  ستمینا عتیطب

 . کنم یزندگ

که  بدانم. من هستند ارزش دهم یکه همان جوهر انسان میکارها به

او بروم  یسو به. از آن هستم ییکه جز ابمیب یعتیچگونه خود را در طب

  .از او بخواهم یزیدراز کنم و چ شیبه سو یاریدست  نکهای هن

 امی  به پ یازیاست و ن امیپ ،خود. من خانه ندارد یکه خدا میبگو

 . رسان ندارد

بت پرستان و بت س ازان  ی  شهیکه نداشتن شناخت و اند میبگو 

 ش وند و در ک ردار کوچ ک    م ی  گن ده ها  و پندارها  است که در گفتار
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ه ا   دی  پل گ ر یو د وی  و د طانیدهم که خدا در برابر ش   نشان. مانند می

 . ستین

 هی  توج یبرا …و ثهیو جن و روح سرگردان و ارواح خب طانیش

 نیری  دی  شهیدوران خود و اندی  امور ناشناخته و کشف نشده یبرخ

و  یمعن یعلم و دانش ب شرفتیبا پآنها  از یاریکه بس یامور. اند هبود

ی  شهیدر اند، را باور دارندآنها  یهم برخ نوزاگر ه. اند هارزش شد یب

   .ابندیخواهند رشد  نمی و اند هماند نیرید

من خدا . نوع بودن خداست کیبودن خدا همان  یکیکه  میبگو 

 کی  او در آواز . روان یج و  کیتو در . نمیب می شاخه گل کیرا در 

 . مینیب می جور کیهر سه . بلبل

 یبه زن دگ  دیجور ام کیهر سه . میریگ می رویجور ن کیهر سه 

رف تن ب ه    یآرامش ب را  "به . میرس می جا کیهر سه به . میکن می دایپ

 . خدا هست یگانگیهمان  نیا ". یبالندگ یسو

را از ن و   یجه ان هس ت  ی  دهیتوانستم پد نمی چون دمیرا آفر خدا

 زیبه آن فرم و شکل بدهم و توان شگفت انگ یبه روش انسان ،نمیافریب

 . را به او ببخشم یآگاه

کار مه م را آن انج ام داده   . آورده و من خدا را دیمرا پد عتیطب 

 . ام هآورد دیدانم که چه پد می بالم چون می من بر خود یول

  د؟یشود خدا را هم آفر می مگر -
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. کن د  م ی  ت الش  شیازه ا یب رآوردن ن  یب را  یچرا که نه؟ آدم -

خ دا   …را ساخت نیماش، اسب را رام کرد ،همانگونه که زراعت کرد

 ییو رها دنیشیدرست اند ،درست ماندن ،ستنیدرست ز یرا هم برا

 . دیخود آفر یاز ترس برا

ها   ترس از عذاب. خودش ترسناک است یاز ترس؟! ول ییرها -

  …شیها و شکنجه

و ه ا    ستیآل دهیا یخدا ییگو می که تو از آن سخن ییآن خدا -

ب ت  . س ت یم ن ن  یبت خ دا . خداآن بت است نه . است انیسودجو

ک ه آن را از   شیاند هسادهای  انسان یچه خدا. گنده شده است یخدا

چ ه  ، ان د  هس اخت  گ ر یدی  سنگ و چ وب و آه ن و فل زات گرانبه ا    

 یک  یهر دو . اند هدرآوردها  پندار یکه آن را به شکل خدا یانیسودجو

 . تفاوت دارند گریکدیدر نوع نگرش و کُرنش با تنها  ،است

 . اند یدنیدارد؟ بت و خدا هردو مقدّس و پرست یچه فرق -

از او بزرگت ر   ایمن برابر  یبت با خدا. من بزرگ است یخدا -

 کیاز عدد تر  هزار گنده یهمانگونه که عدد منف. استتر  گنده، ستین

 .!دیآ می به نظر

بت . استها   قشنگترین  و خدا قشنگها   رنگینترین  رنگیبت ن 

 ک ه یدرحال. اس ت ه ا    و در آس مان ها   در بتکده یواه یاز خدا ینماد

ه ای   یژگ  یم ن اوج و  یخدا. من است یرو شیمن همواره پ یخدا

 . است یدنیپرکش، ستین یدنیپرست. است یآدم
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انس ان را از   ،هس تند  شیایهر دو ن دن؟یپر کش ایپرستش باشد  -

خ دا را   یوقت  . کش انند  م ی  کنند و راه را بن بس ت  می خود یخود ب

 .!یریبپذ دیرا هم با شیاین ،یرفتیپذ

رام ک ردن   ،دارد؟ همانگون ه ک ه زراع ت    یرادای هچ. رمیپذ یم -

 و، ن د یآ می انسان به شمار یاز هنرها …ینقّاش ،نیساختن ماش ،اسب

و  دهیپس ند  یبا الگو میتوان می ،و لذّت بُرد افتخار کردآنها  توان به می

 :رایکنم ز می شیاین. میبپرداز ازیخود به راز و ن شیآال یب

 . با خداست ییهمسو یدردِ دل برا شیاین

 . خداست یو بازگشت به سو افتنیراه  یبرا شیایکه ندانم  می

 ای یکس یخود من است و به جا یبراتنها  من شیایکه ندانم  می

 . کرد شیاینتوان  مین یکس یبرا

و  گ اه یو جا دی  و نبا دی  به آداب و دستور و با شیایکه ندانم  می

 . مناسب است شیاین یبرا عتیندارد و سرتاسر طب ازین یسو

 . ستیدر کار ن یدیبا، است یدلبخواه شیایکه ندانم  می

 زیدور شدن از خدا است و وسوسه انگ یگروه شیایکه ندانم  می

 . شود می یشیاند هو ساد ییسبب خودنما. است

و  چیدشوار و پر پ   شیایآسان و ساده است و ن شیایکه ندانم  می

 . است انیسودجو رنگین، خم دار و شاخ و بال گذاشته شده

بزرگ  یکورکورانه و بدون شناخت آفت و مانع شیایکه ندانم  می

 . است دنیشیخوب اند یبرا
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را پ ر ب ارتر و    شیای  ن وگ ا یچ ون   یذهنهای  که ورزشدانم  می

 . کنند می کارآمدتر

است و موجودات ها   از آن آدمها تن وتنها  شیایکه خدا و ندانم  می

 . شیاینه خدا دارند و نه ن گرید

توان با آن  می است وها   شیاین نیبهتر دنیشیکه خوب انددانم  می

 . کرد یریجلوگ یاز هدر رفتن زندگ

 جهان را چه؟ ! .ای هدیخدا را آفر ییگو یم -

براساس دالیل علّ ت و معل ولی   جهان . دهیافرین یجهان را کس -

 یمتف اوت های  دگاهیاگر چه د. است یرفتنیآن پذ شیدایآمده و پ دیپد

ت ر   یرفتنیجهان پذ شیدایپ یتئور، شده است انیجهان ب شیدایپ یبرا

در س وپ   یانفجار ب زرگ اتم    کیجهان با . استها   دگاهید گریاز د

عق ب   یکهن ب را ی  ها دگاهیدی  امروز همه. درست شده است یهانیک

 یتئ ور  نیدر ا ییگردند که جا می در تالش اند و به دنبال آن فتادنین

 . ندیخود را پنهان نماهای  تا نقص ابندیخود ب یبرا

آغاز کرده و ب ا توجّ ه ب ه     یتک سلول کیموجودات زنده هم از 

 یبرا دیبه دست آوردن صفات مف .اند هخود رشد کرد یکیزیف یازهاین

. ش ده اس ت  آنه ا   سبب تکام ل ها   در نمونه ستنیزنده ماندن و بهتر ز

ها   دست یو آزادساز یراست قامت. است شیدایپ نیانسان هم حاصل ا

موجودات جدا  ریبودند که انسان از سا یبا ارزشمند اریبس یژگیدو و
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و روح خود را به  افتیرا در یزندگ. کرد و دگرگون شد شهیاند. شد

 . پرواز درآورد

 ام هدیش ن  ک ه یرس ان ن دارد درحال   امیبه پ یازیتو ن یخدا یگفت -

 ؟اند هشد دهیخدا برگز یرساندن از سو امیپ یبرا یاریبس امبرانیپ

ش ده   دهی  م ردم برگز  تیهدا یخدا برا یاز سو یامبریپ نکهیا -

 یول  . مطل ق اس ت   یس ت یآل دهای هدگاید کی. ستیمن ن دگاهید، است

 یخ دا ی  که خ ود را فرس تاده   اند هبود یکسان، متناسب با دانش زمان

 شانیها شهیاند یاجرا ینداشتند که براای  هچارآنها  .دانستند می شیخو

دروغگ و و  های  آدم امبرانیپ رو نیاز ا. خدا بدانندی  خود را فرستاده

 .اند هدوران و دانش زمان خود بود انیبلکه راستگو اند هنبود یگر لهیح

 یس تادگ یزمان خود ا یکتاتورهایو دها   غالباً در برابر ظلم و ستمآنها 

ناچار بودند آنها  .اند هاشتباهات دوران خود را داشت نیو کمتر اند هکرد

. ندیدر دل مردم بنششان  های خدا هستند تا حرفی  دهیزبرگ ندیکه بگو

 یدرست داشتند به ادعاای  هشیشنوا و اند یگوش ،نایب یاگر مردم چشم

 . نبود یازیهم ن یامبریپ

. من اس ت های  بر گفته یخود گواه امبرانیپ دادن و ترساندن میب

 یول  . اس ت  تجرب ه  یم ا از رو  انینیشیپ درستهای  از گفته یاریبس

امروز دور از خِ رد   دیشا اند هآورد شانیها گفته انیب یرا که برا یلیدال

خ ود   زم ان و در  ان د  هدرست گفتآنها  .دیایباشد و خنده دار به نظر ب

های  که در ناز و نعمت میما هست نیا. هم درست بوده استشان  لیدال
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و هم ه   ای م  هغرق شد یعلم یدست آوردهای  امکانات به دست آمده

نابخردان ه از   شخندین کیساده و با  یبا نگاه. میپندار می را ساده زیچ

آن زم ان چ ه خ ون     طیبا ش را آنها  میدان نمی کهیدرحال میگذر می آن

 . اند هخوردآنها  انیب یبرا ییها دل

پن د آم وز   . ک نم  انی  م ورد ب  نی  را در اای  هخواهم مثال ساد می 

و  ردی  بهره گاش  خواهد از تجربه می که دیریرا در نظر بگ یروشنفکر

. دی  زیخان ه نر  اطی  که آب داغ را ش ب هنگ ام ب ه ح    دیبه مردم بگو

در حدّ نور  یزیچ. آن زمان در حد نور فانوس بودهای  خانه ییروشنا

اش در  اطی  ح ،حد باشد نیداخل خانه در ا ییروشنا یوقت. شمع کی

آب داغ  دنیپاش. شود نمی دهید اطیدر ح یزیمطلق است و چ یکیتار

 اریاشتباه و بس   یکار، شود نمی دهید ییکه جا طیشرا نیدر ا اطیبه ح

ش ود و   ختهیر یوانیح ای یکس یممکن است رو رایز. خطرناک است

 یبهت ر  ی ی رایگاش  آنکه گفت ه  یبرا ندهشخص پند ده. آن را بسوزاند

پند دادن و باز  یبرا، آن کنند تیرعا داشته باشد و همه خود را ملزم به

اگ ر ش ب   ": دیگو می، آب داغ در شب هنگام دنیداشتن مردم از پاش

 ایو شما  ندیآ می به سراغ شماها   بپاشد جن اطیهنگام آب داغ را به ح

آنک ه   ای  ! .دهن د  می را آزار ساالن رداز افراد خانواده خصوصاً خُ یکی

ترساندن ! .را بر شما وارد خواهد کرد یبتیمقدسات مص ریسا ایخداوند 

  ".اشتباه یانجام ندادن کارها یبرا یهمگان و مانع یبود برا یترفند
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  هچ   یده بودن د ب را  م  آ هاز اش تبا  یریجلوگ یبرا امبرانیاگر پ -

 افت؟یشان ادامه ن دنمآ

از  امبرانی  روند پ. بود دهیفرا رس دنیشیکه زمان اند لیدلاین   به -

از  یریآغ از ب ه ک ارگ   . اف ت یابتدا معلوم بود که تا ابد ادامه نخواه د  

 انی  ب. نخواه د آم د   یگ ر ید امبریپ، درست بود که گفته شدی  شهیاند

ها   نو شدن یبرا یدیاست که نو ینشان درستکار، گرید یامبریپ امدنین

 . استها   به خود آمدن و آدم شدن ،ها شهیو به کار گرفتن اند

 نشد؟ نگونهیا یول -

از س ود   یدرست است که برخ. نشد نگونهای هگفت کتوان  مین -

دادند و از آن  تیّماه رییتغ ،مردم سوء استفاده کردند یاز سادگ انیجو

همچن ان   ش ه یرون د اند  یول  ، خود بهره بردن د های  ییسود جو یبرا

 . سازد می اعتبار یرا ب انیسودجوکند و  می یشتازیپ

 یحتّشان  یدر تمام دوران زندگ یعنی. اند همعصوم بود ندیگو می -

 . اند همورد گناه نکرد کی یحتّ ای. اند همورد اشتباه هم نداشت کی

معصوم  انیشوایاز پ یزنند که برخ می حرف را نیا یبرچه اساس -

 ؟!اند هبود

 و بزرگان انیشوایپهای  دهیو شنها   گفته، ها آموزه ،میتعالبراساس  -

 . خود نید

س خنان   ب االتر از  نی  و بزرگ ان د  انیش وا یبه نظر تو سخنان پ -

 است؟! شان  یخدا
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 چطور مگه؟!  -

ش ان   یخدا یکه از سوشان  امبرانیکتاب پ یکاش مردمان مذهب -

 ! .خواندند می شود را خوب می نازل

 است؟! امدهینشان  یآسمانهای  مگر در کتاب -

 خود را همانند مردم امبرانیپ، دانم می و ام هتا آنجا که من خواند -

 یشکل معرف نیهم به همشان  و مقدّس یآسمانهای  در کتاب. دانند می

 . اند هشد

حتم ا  . از جنس مردم اند امبرانیپ. شود نمی لیکه دل نیخوب ا -

 یکه برا اند هبودبدون گناه و اشتباه . اند هشد دهیکه برگز اند همعصوم بود

ب ه  آنه ا   .ن د یگو م ی  را نیه م هم    نیبزرگان د. اند هبشر آمد تیهدا

خود اشتباه کند و گناه ک ار   یشود که کس می مگر ندیگو میشان  روانیپ

 !.؟شود دهینشان دادن راه درست برگز یباشد و برا

. رود می به کار ییو سود جو یبیفر عوام یبراتنها  ها  حرف نیا -

ب دون   یاله   دگانیبرگزی  همه دیبا ،ندیگو میآنها  بود که نگونهیاگر ا

 گ ر ید نییآ دگانیبرگز ینییآ چیچگونه است که ه. اشتباه و گناه باشند

 که از یامبریو چهار هزار پ ستیب به صد و یکار داند؟! نمی را معصوم

چ را  ، استدالل درس ت باش د   نیاگر ا یندارم ول ندیگو می خنسآنها 

! ستند؟یمعصوم ن یسیو ع یو موس میچون نوح و ابراه یبزرگ امبرانیپ

 ایآ بودند؟ امدهیبشر ن تیهدا یو برا اند هخدا نبودی  دهیبرگزآنها  مگر

 کنند؟! تیرا به اشتباه هدا روانشانیمُجاز بودند که پاینها 
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 دگانی  برگزها   یکه از نظر مذهب یدان می یول، ییگو می درست -

 یزمان و مکان برا یبه مقتضا دیشا. اند همردم آمد تیهدا یبرا یادیز

 نیو آخ ر  . بوده اس ت گونه  این ها  بُردن نقص نیو ازب نیکامل شدن د

 . معصوم باشند دیو منتخبان او الاقل با نید لیتکم یبرا دهیبرگز

کت اب را   نیهمان آخر اتیخوب بروند آ ؟یجالبه! چه استدالل -

به مردم بگ و ک ه    "گفته است:  امبریبخوانند که خطاب به پ یبه درست

 ع وام  یادّعاه ا  ه م  دگانی  خود برگز چارهیب "…ییمانند آنها یبشر

ب ودن و متوسّ ل    عیدانستن و شف بیغ معصوم بودن و از یبرا بانیفر

را ص ادقانه  ه ا    یشد کتاب مقدّس م ذهب  می اگر. اند هزار بود یشدن ب

به مردم هُشدار داده شده ها  و بارها  که بار دید خواهند، خواند شانیبرا

هرکس . از خدا شرک است ریو درخواست به هرچه غ انایم  هاست ک

تواند شفاعت  می ینه کس. خودش است یکارها یدر آخرت پاسخگو

س خنِ   نی  ا. شود می گرفتهبدل  یگرید یبه جا یرا کند نه کس یکس

اگر ! .از خود او بخواهند میمستق دیبا دیگو می است کهشان  یخود خدا

ها   طاقچه یرا که جلد گرفته و رو یکنند بروند و کتاب مقدّس نمی باور

باز در کتاب . بردارند و بخوانند، خورد می که خاک اند هگذاشتها  و کمد

: دی  گو می کند و می برا خطا امبرشیخودشان آمده که خدا پ یآسمان

 تیپ س ه دا   افتیپناه داد و تو را گمراه  و افتی میتیمگر نه تو را "

، گم راه ب وده   یاوس ت زم ان  ی  دهی  خ دا ک ه برگز   امبریپ یوقت ".کرد
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از ت ر   نییپ ا ای  هشده و رتب نمی یوحآنها  که به یگرانیبه د تیّمعصوم

 است! دهیدارند هم نرس امبریپ

آورند که کتاب  می بهانه. ام هگفتآنها  از یرا من هم به برخاینها  -

محکم ات و متش ابهات   . دشوار است اریو فهم آن بس دهیچیپ یآسمان

در آن از جه ات گون اگون   ها  دارد که سال یکسان ریبه تفس ازین. دارد

 . اند هکرد قیتفحّص و تحق

 یلینزول دال یبرا اتیاز آ یبرخ دیشا. بهانه استاش  همهاینها  -

، من آسان اتیآ هدر خود کتاب مقدّس آمده است ک یول. داشته باشند

 یزن دگ  یخواه د راهنم ا   م ی  ک ه  یاصال کتاب. واضح و روشن است

که خواندن و  یکس. داشته باشد ییها یژگیو نیچن دیگردد باها  انسان

 س اده  یل  یخ، یمفسّ ر  چیبه ه ازیبدون ن، بداندرا  دنیشینوشتن و اند

است به خود  یکاف. خدا رفت یبه سو دیبا میتواند بفهمد که مستق می

را نه شان  ی خانههای  کتاب. زه دهند که کتاب را بردارند و بخواننداجا

ک ه   ام هه م نداش ت  آنه ا   به یدسترس. ام هنه من ترجمه کرد ام همن نوشت

همانند  یترس چیو بدون ه نندیو بنش روندب. کرده باشم شانیدست کار

که من گفتم در  آنچه رای  همه. با دقّت بخوانند یول یکتاب معمول کی

 . افتیآن خواهند 

 باشد و قیکه به دنبال حقا یکس یاست براای  هدیپسند شنهادیپ -

 . ردیبپذ خود را کورکورانه ینخواهد راه و روش و سرنوشت زندگ
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آنها  نجات جسم و روح و دنیرس جهیبه نت یراهِ برا نیبهتر نیا -

 . است

  ؟ای هرفتیروح را هم پذ ایآ -

. موج ودات زن ده روح دارن د   ی  هم ه . ام هرفت  یروح را پذ یآر -

 اریروح بس   افتنی  . میسوزان می آن دل یهم روح دارد که برا عتیطب

درخ ت س ر س بز و پُ ر      کیبه . مینیاست خوب بب یکاف. ساده است

. دیشاخ و برگ خشک هم نگاه کن یدرخت ب کیبه ، دیشکوفه نگاه کن

و  دی  نیب م ی  شتریدرخت سر سبز و پر شکوفه ب کیهر آنچه را که در 

 یروح آرام ش بخ ش و ش اد   . همان روح است، دیکن می حس شتریب

 . است نیآفر

چند  یرا برا یشلوار. ساده روح را نشان بدهم یلیخواهم خ می 

 اریدر تن بس  ، دیکن می آن را به تن یوقت. دای هو نشُست دای هدیهفته پوش

 یدر تن احس اس س بک  ، دیپوش می و دییشو می آن را. کند می ینیسنگ

ش لوار   کی  مگ ر چ رک   . انگار چون پَر قو سبک شده است ،دیکن می

 نهم ه یکن د و ا  م ی  وزن ک م  نهمهیچقدر وزن دارد که پس از شُستن ا

احساس لطافت و سبک شدن به  نیا.!شود می احساسشان  نیتفاوت ب

 . گردد یروح برم

از خدا  یو ناش هودهیب، دای هدیو هراسناک شن دیآنچه از روح پل هر

که  دییبگو دیشا. است رنگیو ن سهیروح سرگردان دس. است یناشناس

آن روح وحش ت   یول. دییگو می درست. دای هدیبه چشم خود آن را د
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 انی  از جر یناش  ، دای   هدی  ب ه چش م خ ود د    دیی  گو م ی  را ک ه  ییزا

کرده و انگار  جادیشما اختالل ا یینایآن در ب کیاست که ای  هتیسیالکتر

شما هم با . چشمان تان گذرانده است یرا از جلو یپوش دیشخص سف

شد؟  یچ. دای هآن را روح پنداشت، ها دهیاز شن یذهنهای  یادگام هتوجه ب

 ! از چ ه یت و ک ه روح را قب ول ن دار     ده؟ی  پر تیتو چرا رنگ و رو

 ؟ای هدیترس

از بس در . ندارممربوط به آن را قبول های  من روح و داستان. نه -

 خیبدنم س یناخودآگاه مو ،اند همن گفت یاز روح وحشت زا برا یکودک

 یناش   ینادرست دوران ک ودک های  آموزهترس از همان  نیا. شود می

 . شده است

دانم باز هم  می روح را قتیمن هم با آنکه حق. ییگو می راست -

 نی  زود ا یل  یخ یول. دهم می ترس در دلم راهها   همان آموزه لیبه دل

 . ام هدیترس هودهیدارم که ب نیقی رایز. زمیر می رونیترس را ب

 پس از مرگ چگونه است؟ یایباورتان ازمرگ و دن -

و ” من“ کی یزندگ انیمرگ پا. مرگ است یزندگ کیسرانجام  -

 میتوانم بگ و  می باره نیدر ا. ایم هاست که از آن آمد یبه جهان وستنیپ

 که:

 . جهان است یبه ماده و انرژ وستنیپ مرگ

 . میگردان می به آن باز میگرفته بود عتیمرگ آنچه را که از طب با
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 یب ار اس ت و بازگش ت    کی  تنها  وتنها  ای ههر زند یبرا یزندگ

 . ندارد

 . یمان نمی هم یبخواه

ب از   چگ اه یرود و ه م ی  ش ه یهم یهرکس ب ا م رگ ب را    "من" 

 . گردد ینم

 . میندارها   دهیپد ریبا سا یتفاوت چیبه جهان ه وستنیپ در

و  دهیپس از مرگ پوس واناتیو ح اهانیگ ایم هرفتیکه پذ همانگونه

آنه ا   چ ون  زی  که ما ن میریبپذ دیبا، شوند می گردند و خاک می هیتجز

 . شد میخاک خواه

 ،خ اک . مینیب می خود رامونیکه پ میشو می از آنچه یمرگ جزئ با

  …و، گوشت ،آهن، سنگ چوب

 هی  شروع به تجز دیمف ریو غ دیمفی  ها یمرگ بدن توسط باکتر با

خ وراک جان داران درون    یبخش ،ازبدن ما خاک یبخش. کند می شدن

از عناصر  یبخش، به ما برسد یاهیگی  شهیهم ر دیشا. شوند می خاک و

 شیه ا  وهی  از م یبرس اند و جزئ   ه ا    ما را به برگی  شده یبدن متالش

 . میشو

ب ه   وس تن یو پس دادن و پها   از دست دادن به دست آورده مرگ

 . استها   داده

 ایساختن اسپرم  یبرا گرید یاز وجودم در شخصای  ههم ذرّ دیشا

 چیآن ب ه ه   . اثر گذار باش د  ینوزاد شیدایو در پ دیبه کار آ یتخمک
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خود  یبرا یگرید "من"و  گرید یکیخود  یآن برا. ستمین "من"وجه 

اگر . مرده را زنده کندتواند  نمی یدانش چیه. شود نمی زنده مرده . است

ک ه ت وان زن ده     دهیرس ییگفتند که دانش بشر به جا یروزگار یروز

آن شخص نمرده بوده که دوباره  ای رایز. دیباور نکن ،کردن مرده را دارد

برگش ته باش د خ ودش    ای  هدوب ار  یاگر هم به زندگ ایبه هوش آمده 

 یزن دگ  دی  و به ش رط زن ده مان دن با   داند  نمی خوداز  چیو ه ستین

  .را مجنون وار آغاز کند یگرید

 "م ن " .ش ود  نم ی  گذش ته  "من" مرده با زنده شدن همان "من"

شناس د و   نم ی  خ ود را . اس ت  دی  ک ه جد ی  "م ن ". شود می یگرید

کار  نیبهتر است ا دیافتیتوان زنده کردن مرده را  اگر. سرگردان است

 یش گاه یو آزما یتنوع و نشان دادن توان علم   یهم برا اگر. دیرا نکن

 شیب ه نم ا  اش  یمحل زن دگ  ایهرگز او در زادگاه  ،دیکار را کرد نیا

و ه ا    ش ه یاند ،یت وان علم    نای   هک   دی  دان م ی  خ وب  رای  ز. دینگذار

 . گذاشته شده شیکه به نما نکرده است هآنکس را زند های آموخته

 ای  زن ده ک ردن م رده    . است یناشناسخدا ها   کردن مرده ییایموم

و  یعلم  ی  هیی  بن ،موزه ،شیآزما یاگر برا ،و هر چه مانند آن ییایموم

 . است دهیدرست و پسند یکار، مانند آن باشد

آن خ دا   یب را  یو زار هی  و گر ه وده یم رده ب  یکردن ب را  نهیهز

 یب را ، دیکن نهیهز دیخواه می یو باور لیاگر به هر دل. است یناشناس

 . دیکن نهیهزها   زنده
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 . است یو کج فهم یمرده از نا آگاه یساختن برا مقبره

 . از خاک و سنگ باشد ریغ دینبا گور

 حیتشر یبرا یاست که جسد نیمن ای  مرده یخودم برا دگاهید

درنده و  واناتیح یبراای  هباشد طعم یاگر شدن ای. باشم انیدانش جو

نا معل وم   یدرخت یآنکه سوزانده شوم و خاکسترم را پا ای. گوشتخوار

باشد ای  هبه گون طفق. کند نمی فرق شیشوم جا می اگر هم دفن. زندیبر

 .!نا معلوم یدر گودال یحتّ. نرساند بیآس اتموجود گریکه به د

 یول دیبا مرده درد دل کن. است یاز مرده ضعف و کم خرد ترس

از او  یزیبه مرده داد و نه چ یزیتوان چ می نه رایز. دییبا او سخن نگو

 . گرفت

که از  یسرخوش و کس ،که به پاداش بهشت دلخوش است یکس

 . دوزخ در هراس است ناخوش است یجزا

 ؟ییگو می باره چه نیدر ا. شد میباز خواست خواهگویند  می -

افتادم که با خدا  یخواجه عبداهلل انصارهای  از گفته یکی ادیبه  - 

 یکنم خودِ خدا هم مانده بود که چه پاس خ  می فکر. کرد می ازیراز و ن

 !.کن د  ریرا غ افلگ  شیخ دا  نینچن  یااش  انتظار نداشت که بنده. بدهد

 نیغمگ   امبرتیو پ میگناه کرد ایما در دن یاله "خواجه به خدا گفت:

باز هم  یمجازات کن ایاگر در آن دن یاله. شاد سیشد و دشمن تو ابل

به دشمن مده و  یدو شاد یاله. شود می شاد شیو ابل نیغمگ امبرتیپ

 منه !! امبرتیدو اندوه بر دل پ
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 ای م  همگر به خواست خود آمد": میگو یم. ما تیحاال شده حکا 

شد و  یاز من پرسش، آمدن یمگر برا ".میباز خواست شو میکه بخواه

 کی  از  شیح دّاقل ب   . میجواب پس بده میکه بخواه میگذاشت یشرط

 هچ یبرا، رندیم می همآنها  .اند هآمد دیزنده در جهان پدی  گونه ونیلیم

 در آمدن چون ستند؟یپاسخگو نآنها  از کی چیچه ه یبراده بودند و مآ

کهولت  یحال برا. رفت میخواهآنها  و در مردن هم چون ایم هآمدآنها 

 ایقلمرو ، خانه و کاشانه ،دفاع ازجفت یبرا. از جان گذشتن ای یریو پ

. کنن د  م ی  هم گریاز جانوران د یاریکه بس یکار. یگریمحافظت از د

 یشناس   س ت یزن ده در ز ه ای   گون ه  ریدن من با ساام همگر در چگون

مگ ر ب ه م ن    . اند هآماده کرد یبهشت و دوزخ میهست که برا یتفاوت

 گ ر ید یونی  لیو به آن جمع م ییآ می یدار طیشرا نیگفتند که تو با ا

. دن د مآ  هرفت  ینپذآنها  و آمدم و رفتمیآن شرط را پذ مگر من. اند هنگفت

ما های  است و قانون ستنیز یموجودات زنده برا ریساهای  یقانونمند

ق انون   ،ق انون  ،م رگ  دنیو فرا رس   یپس از زندگ. یزندگ یهم برا

 . کند می کند با ما هم میآنها  هرچه با. است عتیطب

را شست ها   چشم دیبا "یسپهر" شیشاعر نواندی  پس به گفته -

 . دید دیبا گریو جور د

تم ام   دی  ک ه با  دید گریشست و جور د دیرا باها  چشمتنها  نه -

و ه  ا  تم  ام ب  اور دی  با. میش  و یگ  ریو آدم د مییوجودم  ان را بش  و

خم ار  ه ای   و شستن چش م  ادیبا اعت. میکن یرا پاکساز مانیها شهیاند
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 طیاز شرا یو ناهنجارِ ناش یمنف یاستعدادها. دید گریجور دتوان  مین

ه م   دیدوگان ه ش ا   یتیّشخص  ، نامتعادل یِآموزش و یطیمح نامتجانسِ

، پندار. پارادُکس فکر و حرف و عمل. آورده است دیچندگانه در ما پد

و به  میخواه می چه میدان نمی .ستندیبه هم ن هیگفتار و رفتار ما اصالً شب

 می  به آنچه ب اور دار . ستندیآگاهانه ن میدان می اگر هم. میدنبال چه هست

 م ان  قی  ب دون تحق  ین ه از باوره ا  . ناس ازگارند  میخ واه  می با آنچه

ت الش  ی  همه. بدون مطالعه یخواه ینه از دموکراس میبگذر میتوان می

 کیاز خود  یدوران کودک حیناصح تیاست که با حفظ ترب نیما در ا

 یاست برا یآب گل آلود یدوگانگ نیا. میجالب توجّه بساز تیّشخص

 کی   ج اد یب ا ا . واپس گرا بازان و وسوسه گ ران   رنگیگرفتنِ ن یماه

از زم ان  . نش انند  م ی  ه م ف رو   زانن د یخ می بر یاسترس هم به سادگ

و جور  ایم هشست خود رای  ها چشم. ایم هما به پا خواست یمشروطه خواه

و درست  یآزاد یبرا یروزیپ یبار تا چند قدم نیچند. ایم هدید گرید

با . ایم هخورد بیساده فری  بهانه کیهر بار با  یول میرفت شیپ ستنیز

 ،روش نفکران  ،خواهانیاز آزاد یاریبس. میسالح بپا خواست یسالح و ب

م ردم خ ود را از   ترین  و راستترین  پاک ،شانیدگر اند، دالور مردان

چون . تر! نییهم پا دیشا ،به خان نخست میامّا باز برگشت. میدست داد

 هنه ب میبندیپا ستانبا نییآ  هنه ب. میاریاز کدام د میدان نمی یاز نظر فکر

در خون و رگ ما  شهیاز اند یفرهنگ دهان پر کن و ته کی. نید نییآ

 شیو پ   میزن   می پر افتخار فرهنگ خودی  دم از گذشته. است یجار
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س خن گف تن از آن    یب را . میریگ می رفتن با آن فرهنگ را به تمسخر

س خن گف تن از بزرگ ان    . میجواب پس ب ده  گریکدیبه  دیفرهنگ با

بدون  یباورها رتِیغ ،نیبزرگان د یعمل به رفتارها ایخ خودمان یتار

س ر از  . آورد می را به جوش ما اهیخاراند و خون س می ما رای  شهیاند

 قتیحق آنچنان از. میریگ می خواهان را یآزاد بانیو گر میشناس نمی پا

 نه. شوند می در نظر ما زشت و ناپسند انیگو قتیکه حق میشو می دور

 میتوان می نه میریدرس بگ شانهیاند هتلخ سادهای  گذشته نیاز ا میانتو می

 غ ات یو تبله ا    مغز ما چنان با ح رف  یقشر خاکستر. میبگذرآنها  از

 هک   چماق پُر شده و نسل به نسل تنومندتر گش ته  ی هیسا ریز هیکسوی

به دشمنان که  میکن می همه رسانه هنوز افتخاراین   به یروز با دسترسام 

 یما به س رداران . اند هشد روزیبر ما پ یدر پ یپهای  در جنگ رحمانهیب

که به  میکن می افتخار. اند هکه سرداران ما را شکست داد میکن می افتخار

ی  هیرا در س ا  رشیپ ذ  ای  م رگ   یو ن دا  اند هما هجوم آورد نیسرزم

با تمام وجود شستش و داده   دیما با یآر. اند هکرد لیبر ما تحم ریشمش

و  میو جور بشنو مینیبب گریجور د میتا بتوان میو رو شو ریز دیبا. میشو

 . میکن شهیاند گریجور د

 3ک وه اردوش ان در    یک ه ب اال   میخ واهم بگ و   م ی  نمونه یبرا 

. ق رار دارد ای  هقشالق مقبر یجنب روستا، شهرستان نهاوند یلومتریک

به  انیرانیاست که به دست ا نعمان بن مقرون سردار عربی  مقبره نیا

در . در جنگ نهاوند کشته شده است یرانیسردار ا روزانیپ یفرمانده
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در جن گ   از سرداران بزرگ اسالم یکه سردار اند هما آوردهای  هنوشت

که نعمان امام  اند هباوراند زیبه مردم ن. است دهیبه شهادت رس انیرانیبا ا

و حاج ت   ارتیز یو مردم برا اند هکرد ارتگاهیزاده است و آنجا را ز

 از دیآ می انیسخن به م رانیاز ا یوقت یاز آنسو.!روند می گرفتن به آنجا

 به ه ر دو تعصّ ب  ! .میو فرزند کوروش بزرگ هست ییاینسل پاک آر

 . نا آگاهانه یباور. میدارهر دو را باور . جاهالنه یتعصّب. میورز می

 ؟ یدان می را چگونهها   ینیب شیو پها   ییگو شیپ -

 شهیاندبینی  پیش .نادرست ییشگویپ یدرست است ولبینی  پیش -

است  هیفرضبینی  پیش .رنگیدر ن شهیر ییشگویپ یو فرهنگ است ول

 ییشگویپ یول. درصد 12 یباال. ادیز اریو احتمال درست بودنش بس

بد ، یاز کم دانش یناش ییخرافه گرا. نادرست شهیخرافه است و از ر

و دور شدن  یروحهای  یاز گرفتار یاریسب. است یشیو بد اند یسواد

. نادرست اس ت  شهیاز ر یو باورها یاز خرافه پرست یناش، تیّاز آدم

پُر  ریگفت و فال اگر فال بود فالگ می بود از خودش شگویاگر پ شگویپ

 . پَر و بال بود

. یب ود  یمذهب ستیآل دهیا کیدانم تو خود  می تا آنجا که من -

در . یک رد  می یجانفشان شیبرا. یدیورز می تعصّب شیهم برا یلیخ

 نای هک یبه خود وعده داده بود. یکرد می شرکت شانیها شیایو نها   دعا

 تی  کرد تا باورها یتالش خواه. دیکش یخود دست نخواه یباورها

 !؟یرا باور ندار تیاکنون باورها یلو. شوند ریرشد کنند و فراگ
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 طیمح   کی  چش م و گ وش بس ته در    . ییگو می درست. یآر -

تعصّب  چگاهیه یکردم ول می دفاع میاز باورها. بزرگ شده بودم یمذهب

سو سو کردن در خود ج ا   یبراای  هروزن شهیهم. دمیورز نمی یآنچنان

و اِشکال  رادیا. بودم میباورها لیتکمی  شهیندهمواره در ا. گذاشته بودم

گرفته بودم و  پلمید یعلوم تجربی  در رشته کهبا آن. گرفتم می ادیهم ز

 شیگرا اتیّالهی  گرفتم در رشته میعالقه داشتم  تصمم یفنّ یبه کارها

. داش ت  هیکس و ی م ات یدانشگاه ه م تعل . دهم لیتحصی  فلسفه ادامه

رش ته را   نای   هچون ب ا عالق   . دندیشیاند می هیسو کیهم  شیاستادها

و ها  را با استادها   و خوانده خواندم می و بهتر شتریب، انتخاب کرده بودم

روش نفکر  ه ای   ای ههم دور ،هم. گذاشتم می به گفتگو میها ای ههم دور

ط ور   نیه م هم   ه ا   استاد. متعصّب اریبسهای  ای ههم دور ،داشتم هم

 .!گذشتند می عیگفتند و سر می را ییزهایچ اطیبا احت یگاه. بودند

 دگرگون کرد؟! نیرا چن تیدر دانشگاه باورها لیتحص -

 . نه آنچنان یاثر نبود ول یب -

نب ود؟مگر   ن ه یزم نیدر هم   تی  ها چرا؟ مگه درس نه آنچنان؟ -

 یو بررس   قی  تحق یمباحث نیمگر در چن ؟ای هو فلسفه نخواند اتیّاله

 ؟یکرد نمی

 ک ردم دارم  می فکر. بودم یریادگیآن موقع غرق در  یول. چرا  -

 ! .کنم می و کامل یرا قوام  یدوران کودکهای  آموزه

 ؟یستیگذشته ن ستیآل دهیتو آن آدم ا یول -
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 . ستمین. نه -

ب ه  ، نن ده یب ه آفر  ؟یب ازگرد  ات گذشته یامکان دارد به باورها -

 ؟یبود بندیبه آن پا نیکه قبل از ا یبهشت و به آداب

 نیق  یباورِ ب ه   کی ،روز به آن باور دارمام هآنچه را ک. هرگز. نه -

 . اثبات شده است یقانون علم کیمن مانند  یبرا. است دهیرس

. اس ت  یو از شکّ و شبهه در آمدن کار دشوار دنیرس نیقیبه  -

 . کنند یرویتو پ دگاهیاز د دیباشد که همه با نگونهیاگر ا

را  یب زرگ و درس ت  ی  کشف و تجربهدانم چه  می من که یبرا  -

 شنهادیپ گرانید یهم برا یدیبا. وجود ندارد یبازگشت، ام هبدست آورد

بهتر  یاگر راه. توانند بخوانند و خود قضاوت کنند می گرانید. کنم نمی

. ن د یایراه بای ن    ب ه  دندیراه را پس ند  نی  اگر ا. به آن راه بروند افتندی

را  س تن یز یچگونه و با چه نگرش، ها نو شدن یبرا دیخود با گرانید

و  نی  اهای  که نه باحرف میتوانم بگو میتنها  من. نندیخود برگز یبرا

و ه ا    نی ی از نق د آ . ابن د یآن بلکه آگاهانه و خردمندان ه راه خ ود را ب  

شدن  یبه جهان. نترسندها   و آموزهها  باور یبرخ یاعتقادات و پاک ساز

ب ه  . زن د یخشونت در آن است بپره یکه رنگ و بو هاز آنچ. شندیندیب

مکت ب و جه ان    کیهمه باشند نه  یبرا یجهان شیدنبال صلح و آسا

 . خاص ینیب

 ؟یدیباور رساین   به چگونه. بود یفارش خوبس -

 . آشنا شدم نایکه با م یوقت -
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 عاشقانه؟ یدختر؟ عشق ؟داستان کی نا؟یم -

 . گرفتنعشق به دانستن و درس . نایم یآر -

 یدرس و مشق را کنار گذاشت ،عشق یبرا. اریهمانند استاد شهر -

 ؟یو شاعر شد

 د؟یشا -

 !ه؟یدختر همسا ایبود  شاوندیخو. خوب از عشقت بگو -

 . چکدامیه -

در  شیپها   دوران را سال نای هدانم ک . میشناسم می تو را. دانم می -

از . بش نوم  ن ا یاز مخ واهم   می. ای هپشت سر گذاشت یو جوان ینوجوان

 .ات یدگرگون لیاز دل. ات ییآشنا

، باش د  یزن دگ  قیب ه حق ا   افتنی  دست ی  شهیکه در اند یکس -

 کی  ، ص حنه  کی   دنید، جمله کی، کلمه کی دنیممکن است با شن

که از خود  دیچنان به خود آ …داستان کی، مطلب کیخواندن ، اتّفاق

چن ان  . دگرگون سازد را به کُلاش  یخود شود و راه و رسم زندگ یب

از الک . شود می و زنده ردیم یم. ودش می و رو ریکه ز ردیگ می یدرس

. ش ود  م ی ه ا   ر، دهی  چیپ شیکه به دور خوای  هلیاز پ. دیآ می خود در

و  الیخ یخود ساخته و پرداخته بود و در حصار آن ب یکه برا ییایدن

 س بک . آورد م ی  ب ال در . کن د  م ی  رانیو کسریزد را  می درد قدم یب

 زم ان را درک  رشود و گ ذ  می هدفمند. دیآ می شود و به پرواز در می

 . کند می

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


 70 /: یادی از دوران کودکیفصل اول 
 

 هیو ش ب  ییو م اورا  یآسمان نشیانتخاب و گز کیبر اثر  نکهای هن

چنان ساده باشد که به  دادیامکان دارد حادثه و رو. نه. معجزه باشد کی

قُو و در خواب که در پَر ای  ههمانند آن شاهزاد. دیایهم ن گرانیچشم د

از پشت بامِ اتاقش او را از ها  شدن پا دهیکوب یناگهان صدا. خوش بود

آنه ا   زند و با خشم به می نگهبانان را صدا. کند می دارینازش ب وابخ

روند و  می نگهبانان. در پشت بام چه خبر است ندی: بروند و ببدیگو می

 . آورند می دهرا نزد شاهزا دهیو لباس در دهیدستار به سر کش یمرد

 پ ا  ؟ای هشب به پش ت ب ام م ا آم د     مهیکه ن یستیشاهزاده: تو ک 

 ؟ای هش د  ریاز جان ت س    ؟ای هاخت  اند هو س ر و ص دا ب ه را    یکوب می

 تو را به جلّاد بسپارند؟! میاالن به نگهبانان بگو نیهم یخواه می

را گ م   میاز ش ترها  یک  ی. ساربانم ":دیگو می با آرامش تمام مرد

 .!گشتم می و به دنبال آن ام هکرد

 و آن را در پش ت ب ام م ا   ای  هشد حرف؟! ش تر گ م ک رد    نیا -

 !؟ییجو می

 ؟!شود نمی مگر. یآر -

 شود؟! نیمحال است که چن. شود نمی نه که -

ناز و  انیو در مای  هپَر قو لَم داد نیپس چگونه است که تو در ا -

 !؟یگرد می قینعمت به دنبال حقا

 کی. چنان برق آسمان بر فرقش فرود آمد، ساربانمردِ های  حرف

ه ا   امکان اتش ر ی  کاخ را با همه. آن خشک شد و دوباره جان گرفت
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و . ب ود ها  ابانیچهل روز سرگردان ب. گذاشت ابانیب یسر به سو. کرد

 ،اَده م  میشدن! شد اب راه  ریپ یبرا یرویپ. شد می دیبا می شد آنچه که

 .!(یالدی) قرن هشتم م .دوّم قرن زرگزاهد وارسته و عارف ب

اَدهم و زاهدان و  میچرا از ابراه. بودای  هدرس خوب و آموزند - 

 نس بت  ن ا یخ ود را ب ه م   یو دگرگ ون  یچون او درس نگرفت یعارفان

 !؟یده می

مردان به خود آمده  نیاز ا ارندیبس یآر. نمونه گفتم یرا برا نیا -

 . زمان خودی  افتهی ییو رها

 زمان خود؟!ی  آمدهبه خود  -

رو به رشد علم و  شرفتِیپ دینبا. زمان خودی  به خود آمده یآر -

در ، روز افزون خود شرفتیعلم و دانش با پ. میریبگ دهیصنعت را ناد

اَدهم با عل م ق رن هش تم     مینگرش ابراه. گذارند ریتاث اریبسها   نگرش

 . باشد یکیتواند  نمی م. ستمیبا نگرش قرن ب یالدیم

راه نام آوران و وارستگان گذشته توان  میباشد که ن نگونهیاگر ا -

 اض ت ین ه ر ، عارفانه ینه وارستگ، انهی! نه زُهد صوف.؟را الگو قرار داد

ن ه ارس طو وار از   ، آمدن نینه افالطون گونه از آسمان به زم، مرتاضانه

ن ه  ، متکلّم ان و فالس فه   یعقالن  ه ای   نه بحث، به آسمان رفتن نیزم

 خیش   ینه کش ف و ش هود اش راق    ،یینایابن س ییشهود مشّا کشف و

، کی  الکتیمباح ث د ، و اهل فقه ثیاهل حد، یسهرورد نیشهاب الدّ
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کن ار   شود نمی همه و همه را که …مارکسهای  آموزه، هِگل قاتیتحق

 گرفت؟! دهیزد و ناد

خ ود را   دگاهی  و د ینیکه جهانب یانتظار داشته باش دینبا ینه ول -

ق رار داش تن   ، باد و خاک و آب و آت ش ی  عناصر چهارگانهبراساس 

 . بنا کنم …و یوسیبطلمی  هینظر، بر شاخ گاو نیزم

  …آخر؟ ینه ول - 

 کهی! هستند تا زمانستندیهم هستند هم ن ،همه و همه. فهممیبله م -

باشند اگر دگران هم . نابخردانه باشند کهیزمان ستندین. خردمندانه باشند

 و دگ ران ناراس ت را   نمیم ن راس ت  . نباش ند  د اگر دگ ران نباشن. باشند

پس ندم و ناآگاهان ه و    می آگاهانه و خردمندانه را یپسندها. رمیپذ نمی

، با آنکه کم و کاس ت ه م دارن د   ها   از نگرش یاریبس! .را نه ردانهنابخ

به شرط آنکه خود . و احترام اند رشیمطابق با دانش زمان خود قابل پذ

درست  مییگو می نباشند و مستبدانه حکم صادر نکنند که هرچه ما یرا

و ها  دیکه با یاگر اجازه نداشته باش. ندیگو می نادرست گرانیاست و د

 یبدان که با آن به سرانجام نخواه، یرا نقد کن ینیجهانب کی یدهاینبا

 . دیرس

 یزیچ، که تو را دگرگون کرده نایم یدئولوژیو ا ینیجهانب یعنی -

 است؟!ها   دگاهید نیای  جدا از همه
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 دگاهید. استها   دگاهید نیچند از هم ای کیبا ای  هختینه آنهم آم -

و آنچه بر  نایخود م نیا، نکرده جادیا یتحوّل در نگرش من نایم نییو آ

 ! .مرا دگرگون کرده کردیرو، سر او آمده

باشد ک ه نگ اهِ ت و را توانس ته      یدنیسرگذشتش شن دیبا! .خوبه -

دانشگاه و اس تاد و بح ث و    و که درس و کالس یمتحوّل کُند! نگاه

 ….!کن د  نینتوانس ته چن    یکیالکتی  و د یستیآل دهیمکاتب اهای  جدل

و  ییگ و  م ی  عاش قانه از و س خن   نینچن  ای  هک   یینایخوب بگو از م

 ای! خود شدههای  دگاهیدنگاه او و ی  دلباخته
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 فصل دوم

 آشنایی با مینا

نیست که به دلیل رفت و آمدهای  مینا دختری از خویشاوندانم -

با ها   و همبازی بودنها   بازدید و در دید و پسندیده خویشاوندی او را

سرشار از لذّت و خوشی و ان رژی و محبّ ت    ،دیدن او و لبخندهایش

نیست که به خاطر مهر مادری به ام  یدختر خاله یا دختر دای. شده باشم

با دلبست گی ب ه او آرام   مادر را تا چشمهای دلواپس او دل بسته باشم

بسته ها  عقدمان را در آسمان ،ددختر عمویم نیست که از زمان تولّ .کنم

کشیدیم همواره از  می کردیم و قد می باشند و در تمام سالهایی که رشد

دخت ر  . شرکت خواهن د ک رد  مان  یبشنوم که روزی در عروس آشنایان

عمّه جان با او ابراز دوستی  نیست که به خاطر پدر و دلِ نازک ام هعمّ

 ا دختر مسیر رفت و آمد مانیمان  ی دختر زیبا روی همسایه. کرده باشم

ب ا عش ق و عاش قی     زیبایی خود کرده باشد وی  نیست که مرا شیفت ه

به ها  در پی او و شب ها  به طوری که روز ،باشم را دزدیده جوانی دلش

  .یاد در پی او بودن به خواب روم
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آش نا   "سینوهه پزشک مخص وص فرع ون  "من با مینا در کتاب  

 مس یح  س ال قب ل از م یالد    9326ح دود  سر گذش ت مین ا ب ه    . شدم

 ،زیب ا  ،جوان (Crete / kriti) کِرت ی مینا دختری از جزیره. برمیگردد

خ وش ان دام و    ،ورزیده، چشمان گیرا، و طالیی گیسوانی بلند دارای

 ،خ دا  ش ناخت  پارسایی است که از خردسالی زیر نظر استادش برای

. آموزش دیده اس ت رسی دن به خدا و جاودان ه شدن  ،درست زیستن

هفت شه  ر عش ق    ،برای دیدن خدای خویش با قلبی پاک و خالص

اص  ول و   ،متکلّم  ان  ه ای  اس تدالل ، فیلسوفان دالیل فلسفی ،عارفان

جان فرسای های  تمرینات سخت صوفیان و ریاضت ،روحانیان آداب

پشت  پس از دیگری از دوران خردسالی با موفقیّت مرتاضان را یکی

بیداری و هوشی اری او ب ه ح دّی ب ود ک ه فرات ر از      . ودسر گذاشته ب

 . اندیشید می و در افق باالتری دید می طبیعت را

خود بود که از درون آرام و ی  خدا دیدار بای  چنان شایسته و آماده

بیرون آمده و جز  از تمام ی تنگناهای سازندگی سراف راز. قرار نداشت

ها   و شادیها   زیباترینی  شمهجاودان ه و سرچ به سعادت و خوشبخت ی

 دیگ ر در آزم ون او همراه یازده دختر ج وان. اندیشید نمی به چی زی

 .ب ود  آنزم ان س ربلند و پی روز ش ده     نزد روحانی ان  ،ب ه خدا رسیدن

 هر سال از ب ین  ،زم ان کاهنان و باورهای مردم آنهای  آموزهبراساس 

نف ر را ب رای دی دار ب ا خ دا       95به خصوص دختران ج وان   ،جوانان
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ی  وارد خانه هالل بدر ماه به هنگامآنها  نفر از هر ماه یک. گزیدند برمی

 . شد تا خدا را ببیند و خداگونه شود می خدا

از دوران کودکی برای رضایتمندی از ها   این آموزه براساسنیز  مینا

زندگی و سعادت آماده شده بود و دست یافتن به معنای برتر ، زندگی

 لحظ ه ش ماری   خ دا ی  خان ه  در انتظار هالل بدر ماه و وارد شدن به

 او را، میناهای  خبر از اندیشه ولی از بدشانسی برده ف روشان بی. کرد می

او را  پادشاه بابلهای  خواجه. برند می دزدند و به بازار برده فروشان می

و برای خوش خدمتی و گرفتن  ک رده خریداری از بازار برده ف روشان

 . پاداش به قص ر شاه بردند

ب  ه   ،زد م ی  خشم و نفرتی ک ه در وجود و چشمهای مین ا م وج  

خدایش بود  دل مشغولی مینا. به او نزدیک شود پادشاه فهماند که نباید

 توانست بپذیرد و اجازه دهد که غیر نم ی وج ه هی چ ب ه. و دیگرهیچ

ق رار گرفته  بسیار دشواری در شرایط. نزدیک شوداز خدا کسی به او 

زیبایی و  ،اندیشید و پادشاه به جوانی می اش دینی ی وظیفه او ب ه. بود

در انتظار ای  هدانست چه آیند نمی. نگران و دلواپس بود .اندام خوش او

آیا پادشاه بابل ب ا  . او است و چه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد

دهد و استعداده  ای   می پایان رویاهایشی  ه همهنزدیک شدن به او ب

ف  رصت   آی ا ؟ او را پژم  رده و ن ابود خواه د ک  رد     ی شکوفا ش ده 

 ه ا   و خلّاقی ت ها  تالشی  دهد و همه می از دست خوشبخت شدن را

یکب ار   چنین فرصتی فقط؟ یکباره بی ثمر گشته و از بین خواهد رفت
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اوج خوشبختی و ی  در نقطهشود  می مگر. آید می پیش در زندگی انسان

داد و  از دس ت  هم ه چی ز را  ه ا  ب و بی خشنودی بود و اینچنین ساده

باید در حدّ ؟ عمر سر به زانوی غم گرفت و به حسرت گذراندی  همه

. رس اند  می کرد و آرزوهای شیرین خود را به ثمر م ی ایستادگی توان

هم ه  . اشتدرون او خبر ندهای  و دغدغهها  کسی از اسرار دل و درد

 . دیوانه است کردند که این دختر کم عقل یا می فکر

باش د  جال ب و ش نیدنی    داستانشاگر چه ممکن است  ،خوب -

ب اد و  ی  ولی این داستان که زمانش حتّی از نگاه به عناصر چهار گانه

و دی دگاهی  ت ر   خاک و آب و آتش و زمین بر شاخ گاو هم ق دیمی 

 .!استتر  واپسگرایانه

قبل از میالد برمی ی  ها داستانش همانگونه که گفتم به سالآری  -

خواندن ، ولی این را هم گفتم که دیدگاهش در من تاثیر نگذاشته. گردد

 . برای جنگیدن با باورهایم شدای  هداستانش انگیز

ما ببینیم آنچه را ک ه ت و در آن    خوب از داستانش بگو تا شاید -

 .!شاید ما هم متحوّل شدیم. ای هدید

پزشک مخصوص فرع ون   از کتاب سینوهه داستانش را که باید -

ت وانم از   م ی  فق ط  م ن . بخوانی د  میکاوالت اری  فنالندیی  اثر نویسنده

آشناییم با مینا و از هنگام بازگشتم به آن زمان برای همراه شدن با مینا 

شاید ه م آنچ ه را ک ه س ینوهه     . بگویم یعنی داستان من و مینا برایتان

 . ناتمام گذاشت و من برای پایان دادنش به دنبال مینا راه افتادم ندید و
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 بینی؟! یعنی سینوهه را به چشم یک رقیب عاشق می -

ه م  . هم مداوا. هم مینا را آرام کرد. سینوهه یک پزشک بود. نه -

براساس حسّ دلسوزی و با به خطر ان داختن ج انش او را از دس ت    

. به او برسد نستاامّا نتو عاشق او شد شیفته و. پادشاه بابل فراری داد

. ب ود ه ا    از برگزیده  کاهنانه گفتم که مینا به خاطر لیاقتش در آموزهای

نباید تنها  رفت!نه می کسی که باید در یکی از شبهای بدر به دیدار خدا

ای ن  . رس ید  م ی  کرد حتّی دست کسی نباید ب ه او  می با کسی ازدواج

 خ دای کِ رت  ی  خ ود را نماین ده  دستور از س وی ک اهن ب زرگ ک ه     

ی برگزیدگان  همه. عنوان یک قانون الهی به. بود صادر شده، دانست می

 باور شده بود کهاین   به چنان وابسته، مینا هم .!مُلزم به رعایت آن بودند

 . دید می خدا را در پیش رویشتنها 

در توانس ت   نم ی  . دان ا و دنی ا دی ده   . سینوهه یک پزشک ب ود  -

 باورهای مینا اثر گذار باشد؟

تهذیب نفس ب رای رس یدن ب ه     هم مخالف سینوه هخوب . نه -

برای  ورزید می هم عشقی که به اواز روی دلسوزی و  اگرچه. خدا نبود

خیلی ت الش   ،ک ه برای خود ساخته بودای  هاز جهان و پیلاش  رهایی

ب ه  . نب ود بدهکار  ها مینا گوشش به این حرف. کرد ولی بی فایده بود

تنه ا   ک رد  م ی  فکر. راهی که در پیش گرفته بود اطمینان کامل داشت

 ،و اطالع ات مطم ئن  ها   رساند آموزه می راهی که او را به مقصد نهایی

دقیق و جامعی است که استاد و کاهن بزرگ از جانب خدای کِرت به 
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 دنتعلیمات و تکالیف است که او را از گمراه ش اینتنها  .اند هاو آموخت

خ دای کِ رت   ه ای   آموزه یشها آموزه کرد می فکر. داد نجات خواهد

در نظ  ر گرفت ه    مسیرحرکتِ و کاهن بزرگ است و اگر از دستورات

 بدف  رجام  شیطانی و، س رپیچی کند در کوره راه های نامطمئن ،شده

 هم ه ش ور و ش وق در مین ا     این سینوهه با دیدن. گذاشت قدم خواهد

 ،که در پیش گرفت ه ای  هبرای بازداشتن او از شیوفهمید که تالشهایش 

به خدای خود عقیده و اطمین ان   کسی که تا این اندازه. بی فایده است

اص رار   ،نماید می دارد و اینهمه زحمات شاقّ را برای رضایتش تحمّل

 . است بی فایده

 کِرت نداشت؟ی  بنابراین سینوهه راهی جز بردن او به جزیره -

 . بَرَد می کِرت به جزیره از راهِ دریا با کشتیسینوهه او را . آری -

! او آنگونه که ختشنا مینا سر از پا نمی بود ولی اندوهگین سینوهه

خ ود را براس اس   . خواست تربیت و راهنمایی ش ده ب ود   می خدایش

یکسره به خدا سپرده و اراده و خواست او را ب ر   و تعالیمشها   آموزه

خوشحال بود که بعد از آن هم ه  . داد می د ترجیحاراده و خواست خو

به زادگ اهش برگشته و س ربلند ب ه دی دار پروردگ ارش      ،نامالیمات

ه ا    خوشحال و شادمان بود از اینکه از نگران ی و ان دوه  . خواهد رفت

عالم غیب را مشاهد خواهد  ،یافته و به زودی در کنار خ داوند رهایی

 . کرد
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از سرانجام ن امعلومی ک ه در    نتوانست مینا راگفتی که سینوهه  -
چرا ای  هتو که با دید باز تری وارد ماجرا شد. برهاند ،پیش رو داست

 نتوانستی؟!

هیچ آشنایی و دلبستگی . من هم تازه وارد این داستان شده بودم -

ب ه ن وع     تازه. خواندم می کتاب را ،ها داشتم مانند خیلی. داشتمنبا مینا 

 فعال همه چیز. کنجکاو شده بودم، هم از دوران کودکی آن یشها آموزه

چه کسی از . ما نبودهای  آموزه هرسید و بی شباهت ب می به نظرعادی 

من ه م ب ه   . آید می خود سازی برای وارستگی و خداگونه شدن بَدش

ولی به معنای  آمد می به ذهنم پرسشهایی. بودمها   نوعی پایبند این آموزه

تردید در برخی از ام ور جزی ی    تنها. نوع نگرش نبود مخالفت با این

نگ اهش را ب ه   ، اش براین بود که تا با خدایش دیدار نکن د  عقیده. بود

 کسی نخواهد دوخت!

 آمد؟ یعنی کاری از دست تو هم بر نمی -

نگاهم به سوی نزدی ک  . دانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد نمی -

اصال حرف در . داد نمی ی گوشمینا که به حرف کس. شدن به خدا بود

 کاهن بزرگ هم که سخنانش را الهی و قُدسی. رفت نمی گوشش فرو

 پذیرفتی و گرنه مخالفت با خ دا و  یم یش راها باید حرف. دانست می

، بخش ید  م ی  خودش هم اگر به ظاهر تو را. حُکمش از قبل معلوم بود

 مردم و فرهنگ ح اکم ب ر جامع ه ب رای ادب کردن ت ب ه س وی ت و        

 .!آمدند می
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 پایان کار را ببینی؟! سینوهه دست رودست گذاشتی تا مانند -

آشنا شوم هم  یشها تا هم با او و اندیشه. نزد استاد مینا رفتم. نه -

 . شاید از طریق او راهی برای صحبت با مینا بیابم

معل وم نب ود ک ه از    . بیگان ه ب ودم  چون . پذیرفت نمی استاد مرا -

. م را پ ذیرفت  ، خواهم از مین ا بگ ویم   می وقتی فهمید. باشمها   خودی

ه م   اش در باغی داشت و وضع م الی ای  هخان، استادش پیرمردی بود

وقت ی فهمی د مین ا ص حیح و س الم و دس ت       . رسید می خوب به نظر

یش ها خیلی خوشحال شد و به خود و آموزه، نخورده به جزیره برگشته

 . آفرین گفت

 بخش یده است که ج ز ب ه   سی به میناکرامت نف میها آموزهگفت: 

هر چیزی که م انع راه ش ب رای    . اندیشد نمی ق در و منزلت خ دایی

در چشم او کوچک و حقیر بوده و ، حضور در پیشگ اه خداوند باشد

او بزرگتر . کند می او از توجّه و تمایل به آن احساس پستی و حقارت

شود و نتواند شهوت تسلیم  بیرونیهای  از آن است که در برابر تحریک

بالید که چه قدرت روحی  یشها به خود و آموزه. خود را کنترل نماید

ب ه   بنابراین. شکند نمی به مینا داده که او را در برابر شهوتای  هو اراد

 . مینا با خدایش افتاد فکر فراهم کردن مقدّمات کار برای دیدار

 تو از استادش چیزی نپرسیدی؟ -

هویداس ت و   تو که نور معرف ت از وج ودت  ! ی استادگفتم : ا -

عمر خود را در سیر و سلوک و تحقی ق و بررس ی در عل وم دی ن و     
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نگران آن نیستی که مینا برود ، این راه هستی و پیرِای  هخداشناسی کرد

. برای چه نگ ران ح ال او باش م    "دهد: می استاد پاسخ" و باز نگردد؟

، تو که آدم روشنفکر. گاه کنبه خودت ن. انسان با باورهایش زنده است

کنی که روزی  نمی آیا آرزو ،دیده و با تجربه هستی دنیا، تحصیل کرده

آیا هدف از زندگی رسیدن به ؟ با دیدن خدای خود به رستگاری برسی

خدا و رستگار شدن نیست؟ آیا زندگی در بهشت و در کنار خدا بودن 

دارای ی و  ی  هش وی هم    آیا حاضر نم ی  بیم و هراس و نگرانی دارد؟

. استسوده خاطرم آ  منرا بدهی و نزد خدای خود باشی؟  ات زندگی

 . خاطر باش و بَد در دلت راه ندهتو هم آسوده 

او ب ه چن ان   . کاهن بزرگ مقام و منزلت واالیی نزد خداوند دارد

رسیده است و چنان بینش علمی عمیقی از نزد  از علم و ایمانای  همرتب

من به باور او و مینا به ب اور م ن   . کند نمی اشتباهخدای کِرت دارد که 

 مین ا ب ه راه ی   . قدم در این راه سعادت و رهایی بخش گذاشته است

 . رود که آرزوی هزاران راهرو است می

. زد می حرفهایش را از ته دل. حیران مانده بودم. کمی آرام شدم"

و ه م  ول ی خ ود ا  . ساده و ب ی پیرای ه  . بی ریا بود. گفت می صادقانه

و  ص داقت . عمرش را اینگونه گذرانده بود. وزش دیده بودمآ  هیکسوی

. ب ود  معب دی  یشه ا   آموزه. زد می جسادگی نابخردانه در وجودش مو

بیش شد  نمی قانع نشده بودم ولی. خاص معبد را خوانده بودهای  درس
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مطمئن شدم که ، اگر حیله و نیرنگی هم در کار بود. از این هم ادامه داد

 . استاد از آن بی خبر و نا آگاه است

 ادامه دادی یا منتظر شدی؟! -

ها   در دیده کاهن بزرگ. رفتم  برای چاره جویی نزد کاهن بزرگ -
 شناس د و  م ی  مین ا را . خدای کِرت با م ردم اس ت  ی  واسطهها  و باور
ب ه زب ان   . دی دار ب ا خ دا   ی  داند که او از برگزیدگان است و آماده می

ای د   هاعتماد مردم به شما و آرامشی که به مردم داد :گفتم خودش به او
ب ه  . داری د  اید و به او ایمان دهد که به یقین شما خدا را دیده می نشان
که خدای بزرگ و توانای شما دوشیزگان و پسران جوان را  اند همن گفت
خوان د ب ه ش رط آنک ه      م ی  را به نزد خود فراآنها  دارد و می دوست

نداشته باشند و با تهذیب نفس آمادگی و ظرفیت الزم آلودگی جسمی 
ک ه خ دای ش ما ب رخالف      ام هش نید . برای دیدار با او را داشته باشند

 در غار زندگیای  هزنده است و در درون خانها  سرزمین دیگر خدایان
چرا دانم  میولی ن. است کند که دارای داالنهای تو در تو و تاریک می

برنگشته است؟ مگ ر بازگش ت از آن مک ان     ،هرکس به دیدار او رفته
 انتخاب ندارد؟ ی  مقدّس امکان پذیرنیست؟ مگر انسان اراده

به زور ن زد  ، آیا ممکن است خدای شما کسی را به زور برگزیند
 خود فراخواند و به زور نزد خود نگهدارد؟!

 ؟ی؟ عجب پرسشهایی ک رد یعجب شهامتی از خود نشان داد -

در کار باشد تو را به بدترین شکل ممکن خواند  ای هنگفتی اگر دسیس

 !.؟کُشت
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کاهن . پسندید وارد شدم و سخن گفتم می گفتم که با زبانی که -

ب ا   دانست که این ب ار  می فهمید و می رام بزرگ که حرفهای منظوردار

 بی آنکه به روی خود بیاورد جواب ،شده استعادی روبرو نشخص 

اکنون هم به واق ع  . سزای تو مرگ بوداگر اهل کِرت بودی  "دهد : می

اینهمه قدرت و عظمت خدای کِرت را ب ه   زیرا. سزای تو مرگ است

در ش ک و   وهن وز ای  هجزیره به چشم دید محض پیاده شدن در این

ج ا   هم ه خدای کِ رت  های  آثار و نشانه ای؟ تردیدی و به باور نرسیده

چش مهایش   خ ود آن را در وج ود مین ا و از   . ش ود  م ی  آشکارا دیده

. ای نرس یده  امّا هنوز ه م ب ه ب اور   . ای هو به زبان بازگو کردای  هخواند

زیستن  و مهمان مینا هستی و خدای میناای  هبیگان سرزمین چون در این

ا رسانم بلکه پاسخ پرسش تو ر آزاری به تو نمیتنها  نه ،را دوست دارد

 . هم خواهم داد

خ دا گ او نیس ت! او     با اینکه مظهر خدای ما گاو است ول ی آن 

ق درت و  . بگوی د ک ه او چیس ت   توان د   نمی موجودی است که کسی

. حضور داردجا  همهکند و در  می خودنمایی شوکت او در سراسر گیتی

دانیم که او زنده است و وجودش به وج ود م ا    می همین اندازه ما نیز

ای  هکسی که به خدا ایمان دارد کاره ای خداپس ندان  . بخشد می هستی

اینک ه چ را کس انی ک ه ب ه       اما. دهد که خود را به او برساند می انجام

. ش ود  م ی  روند و بازنمی گردند به خودش ان مرب وط   می خدای  خانه

ب ه زور ن زد خ ود نگ ه      را اند خدای ما هیچیک از آنهایی که برنگشته
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 نقص و نیاز است درحالیکه خدای ما بی ،زور نشان فقر. نداشته است

که نزد خدا بروند و نزد او  اند هخود خواستآنها  .یزاستنیاز از همه چ

مینا نگاه کن! چه کسی او را  به. هیچ اجباری در کار نبوده است. بمانند

 وادار به این کار کرده است؟ 

او . رود م ی  مینا با اعتقاد و ایمانی که به خدایش دارد به سوی او

تواند  می برود و بازگردد وتواند  . میتواند نرود . میاراده و اختیار دارد

، گردند نمی پرسی که چرا باز می اینکه از من. برود و هرگز باز نگردد

آنها  بگویم ناشی از حدّ اعالی سعادت و افتخاری است که نصیب باید

در  ،چه سعادتی باالتر از اینکه انسان خدای خ ویش را ببین د  . شود می

ل ی زن دگی کن د؟! اگ ر     کنار او بماند و با آسودگی خی ال در ح دّ اع  

رسان او برای مردم نبودم حتّی یک آن  پیام سوی او نبود و از مأموریت

 شدم!!  نمی از او چشم برنمی داشتم و از او جدا

دانم دیگران را  می یی که صالحها من مأمورم که با زیباترین روش

را ب ه س زای ک ردار    آنه ا   اگرسرپیچی کردند. به سوی او دعوت کنم

برسانم تا موجب خشنودی خدای خود و درس عبرتی شان  ناشایست

توانم از اسرار الهی با تو سخن  نمی بیش از این من باشد! برای نا اهالن

است که م ن  ای  هعلم و دانش زمینی تو و مردم به حدّ و انداز. بگویم

بی ان   مجبورم آنچه را که در خور فهم و میزان درک شما است برایتان

 .!کنم
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 وی ک ج ور ح رف    ص دا  ی ک ، همه هماهنگ در واقعیعنی  - 

 .؟زدند می

حرفهای استاد و کاهن ب زرگ یک ی ب ود امّ ا     ی  اگر چه نتیجه -

یش ان د  هاستاد ساد. نشست می حرفهای استاد از دل برمی آمد و بردل

. ب ود  معبدی یها درس ی اندازه یش درحدّ وها و آموختهها   درس. بود

. دید باالتر از آن را نمی. افزود میم مرد باری بر دوشتنها  تعلیماتی که

خودش هم از سرنوشت جوانانی ک ه  . شاید هم اجازه نداشت که ببیند

ول ی حرفه ای   . بی خبر ب ود ، سپرد می داد و به کاهن بزرگ می تعلیم

او از همه چی ز  . گفت می سخن بانهیعوامفر. کاهن بزرگ دلنشین نبود

یبی و در جهالت نگه داشتن مردم معلوم بود که برای عوامفر. باخبر بود

 . کند می خیلی هزینه

پاس خ  ؟ ش ود  م ی  خدا برود چهی  اگر مینا نخواهد به خانه":گفتم

چگونه زیستن ی  عقل انسان ناقص است اطالعات کافی در باره ":داد

 ما با علم الهی تشخیصتنها  درست را هدفِ. نداردرا و جهان آخرت

با اطالعاتِ درست و خ دایی م ا   تنها  دهیم و حکم قطعی و یقینی می

دیدار خدا گردد ی  ادهمآ ههنوز کسی پیدا نشده است ک. شود می صادر

ب ا اراده و  ها  مینا هم بعد از رقصیدن در برابر گاو. و به دیدار او نرود

برای این کار پرورش  او. گذاشت خواهد خدای  میل خود قدم در خانه

 . رداندو هرگز از آن روی برنمی گ یافته

 جز رسیدن به زمان موعود نبود؟ ای هپس چار -
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. نه با مینا نه با استاد نه با کاهن بزرگ. حرف زدن فایده نداشت -

 ،رسید ول ی ردّ و نش ان   می و زور به نظر تحمیلی درحالیکه همه چیز

و اصطالحاتی را  آداب. دشوار کرده بودند با عوامفریبی فهم آن را برای

. گوین د  چ ه م ی   ک ه  فهمیدن د  م ی  فقط خودش ان  کهبردند  می به کار

 بسیاری از عاقالن تا ترفندی بودبلکه . اصطالحاتی که عاقل پسند نبود

هم هرکدام آنها  رفتند که می برای بحث تعداد کمی. نروند به دنبال آن

 . شدند می به نحوی حذف

را  ی جاه ل پس ندی   پیچی ده  یه ا  بح ث  و گنده کلمات یآر -

  .نشوندها   داخل آن بحث افراد عاقل کهکنند  می مطرح

زور و جا  ! همهداد می را آزار ممشام یدرویکرد بوی گن از این -

 :شد می اراده و اختیارنمایانجا  همهاجبار بود ولی 

 . مینا خود و به اختیار خود قدم در این راه گذاشته است

پ ر  ای ن راه   ورنج و عذابهایها  مینا خود و به اختیار خود سختی

 . پیچ و خم را پذیرفته و تحمّل کرده است

 . رود می خدای  مینا خود و به اختیار خود به خانه

و ب ه   ش ود  نم ی  س یر  مینا خود و به اختیار خود از دیدارخدایش

 . گردد نمی اختیار خود از نزد او باز

همه چیز به اختیار است ولی ب ا رن گ و ب وی    ، گویند می راست

ه م ق ادر ب ه    ه ا    خیلی از تحصیل ک رده  ناپیدا که نآنچنا. ناپیدا اجبارِ

ما که با یک های  بسیاری از مذهبی همچون. ندکشف و افشای آن نیست
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 خالصانه جلوه کامالً کنند ولی می زور و اجبار ناپیدا عبادت و اطاعت

که ماندن مینا در نزد خدا بود ن ای من و سینوههدلخوشی ها تن .!دهند می

 گ ردد و زن او  م ی  که ب ر بود قول داده  سینوهه به مینا. اجباری نیست

 امی دش م را ه م آرام   . امی دواربود  سینوهه به بازگش ت مین ا  . شود می

مینا دختری نب ود ک ه زیرق ولش بزن د و ب ه      . گفت می راست. کرد می

جز اینکه در انتظار  یمنداشتای  هظاهرا چار. داده شده عمل نکندی  وعده

را چن ان در   س ینوهه اختیار گونه  اجبارمشکل . یمآن شب موعود بمان

خود پیچانده و گیج کرده بود که حاضر بود راهی برای تکّه تکّه کردن 

 .!ه در نیایدماه بیابد تا ماه شب چهارد

شب مهتابی و دیدن قرص کام ل  . موعود فرارسید زمان سرانجام

همه از خوشحالی به تف ریح و پ ایکوبی و خوش گذرانی س رگرم     . ماه

غیر از درهای مفرغی سنگین و بسیار  ،خدا در نور ماهی  از خانه. بودند

خدا ی  کاهن بزرگ و مینا به درب خانه. آمد نمی بزرگ چیزی به چشم

بانویی . یخته بودمآ  هزیبای مینا با نور درخشان مای  چهره. رسیده بودند

. نگهبان ان معب د درب اول را ب از کردن د    ! .شده بود ماه ب انو . شبیه ماه

مینا . سپس درب دوّم را باز کردند. دادند مشعلی افروخته به دست مینا

 هِنگا. یک آن برگشت مینا. دهلیز بزرگ شدند و کاهن بزرگ وارد یک
ی  این همان لحظهه . …تسر انداخ شتبه پ  ای هدلواپسانملیحانه و 

دلم را ربود و . همان برقی که چشمانم را زد. آغاز دگرگونی من بود

را که ها  چشم. متیک لحظه در خود فرو رف. خود بی خود کردمرا از 
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م ردم ب ا   . بستندآنها  نگهبانان هر دو درب را بر روی دیدم، باز کردم

به رقص در آمدن د و ب ه    چون دیوانگان. شادمانی سکوت را شکستند

آنچنان . مستِ مست به هم گره خورده بودند. پرداختندجشن و سرور 

. در عالم خودش نب ود . کردم نگاهی به سینوهه. بستندکه راه را بر من 

 انگ ار چی زی  . مفرغ ی چش م دوخت ه ب ود    های  مات و مبهوت به در

روشن ب ود و  ها  مشعل. شنید گفت نه چیزی می می نه چیزی. دید نمی

. به خوشگذرانی س رگرم بودن د   زنان و مردان. ماه درخشندگی داشت

از درب کوچک مخصوصی  و صداآرام و بی سر ، کاهن، لحظاتی بعد

بینند از آمدن  می وقتی. لولیدند می مردم همچنان در هم. شود می خارج

می روی م و از در  . کنند می دسته دسته آنجا را ترک، مینا خبری نیست

 !…کردند می جسد خون آلود مینا را پنهان. کشیم می کناری معبد سَرَک

 . زندگی پند آموزی داشت براستی که -

ین پیامی که از آن نگاه ملیح ولی دلواپسانه دریاف ت  آری نخس -

عارف پیشه و وراء نگر  انو تعالیم استادها   با آموزه ماکردم این بود که 

که همه چیز را  ه بودمآموخت. .کنیم می آن قهر پیشرو با طبیعت و روند

ی  چه ره . منظ ر نین داز   مو ب ه خ ود و اط راف    مبی اب  بایدها  در آسمان

ه ای   و احتی اط  مدی د  نم ی  را انپنهان اس تاد های  ورانگری ناخوشایندِ

ه ای   آم وزه   هب هایم رویکرد و واکنش. مگرفت می عقالنی الزم را نادیده

از رؤیاهای آسمانی و ذهنی  دیدم و نمی خوب. استاد کامالً یکسویه بود

در  ام هص ادقان  لحظ ات خ وش و احساس ات زیب ا و    . مب رد  می لذّت
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از زمانی که ، نوزادیی  از همان ابتدا. کرد می سیرتصوّرات و توهّمات 

 انگشتان دست یا پایم را که ب ه ده ان  ، برای نشان دادن استقالل خود

ای  هب ه گون   . نادرست من آغ از گردی ده اس ت   های  آموزش، بُردم می

از واگرایی بی . مهمگرا داشتای  هیشاند  هک میافته بود آموزش و تربیت

تنه ا   یعن ی . مپنداش ت  م ی  گن اه و کف ر  آن را  همانند اس تاد . مخبر بود

. مگف ت  م ی  و سخن کردم می فکر میها بایست در چارچوب آموخته می

حتی تغییری ساده در روش و م نش و بی نش    ،تغییر و تحوّلی  اجازه

ک  ه از مس  یر رس  تگار ش  دن و  مب  یم آن داش  ت زی  را. مخ  ود نداش  ت

جریان آداب و آرام و یکنواخت در جهت . مرضایتمندی منحرف گرد

 اش و به آینده دمکر می دستورات استاد و بر گرفته از کاهن بزرگ شنا

 رن ج ف راوان   مدر مسیر اهداف و سیر و سلوک. مبسیار خوش بین بود

تنها  بمها امّا تالش و رنج و زحمت. مکشید می و زحمت بسیارم برد می

سَ ر   موان عِ و ه ا    و س نگ ها   بود که به دیواره مبرای محافظت از خود

و  میبیابه خود  ،مبایست ،به سنگ بخورد مرمبادا سَ. مراهش برخورد نکن

س یالب   ای ن  با آنکه توان شنا در خالف جری ان . مجور دیگر نگاه کن

 را به س متی  نآ ام نه اکاهن ولی آداب و تعالیم مخانمان برانداز را داشت

را ب ه س ر   م   سیالب که این مپنداش . میخواست می که خود کشاند می

آن نف رین   و روی برگرداندن و شنا در خالف رساند می منزل مقصود

 . ابدی را در بردارد

 دل نگران هستی؟چنین  این ات به همین دلیل از گذشته -
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ه ایم   تهخآموی  همه، چون به هنگام دیدن آن نگاه دلواپسانه. بله -

 . را ورق به ورق بازنگری کردم

 یعنی همه چیز تمام شد؟! -

 همه چی ز ب رای آنک ه بخ واهم از ک اهنی      ،با به خود آمدنم شاید

 ن ک ه م  . اس ت سرآغاز پیروی کنم تمام شده باشد ولی برای من یک 

 فهمی دم ک ه  ، مخود را باور کرده و ب ه آن ع ادت داش ت    قالب زندگی

سرانجام این باور و عادت و این نوع زیستن و اندیشیدن معلّق ماندن 

درست هنگام . نه آسمان را داری نه زمین را. بین آسمان و زمین است

فهمی که دارایی  می آیی و تازه می به خود ،برداشت و حساب و کتاب

. دمنه ب ه زن دگی رس ی   داشتم نه زندگی . اند ات را باال کشیده سرمایه و

دوست داش ت امّ ا ارزش دوس ت    . مامّا عاشق نبود مورزید می عشق

مّا مفهوم صداقت را درک نکرده ا مصداقت داشت. مدانست نمی داشتن را

در تنها  عشق و دوست داشتن و دلباختن و صداقتم کرد می فکر. مبود

 اس ت و آدم ی را ب ه مقص د     و باوره ای ناآگاهان ه  نگاه و احس اس  

 ،معبودشی  خانههای  درست در هنگام قدم نهادن در دروازه. رساند می

ب ی   مکه زحمات و رنجهای مدریافت به تیزبینی اوی  تیزبینانه با آن نگاهِ
به داد  مو عباداتها  و راز و نیازها   و آداب و سیر و سلوک اند هثمر بود
گذارم دیر  نمی مّاا. ومش می و عوض مآی می به خود. نخواهند رسیدمن 

و باش د   در چنگال ک اهن ب زرگ   مدستهایکار به آنجا بکشد که . شود
نه جایی که !!  یمش رودر پی اش شمشیر برهنه و از غالف کشیده شده
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 نه بالی برای پرواز و نه، راهی برای بازگشت دارد نه پایی برای ماندن
درس ه ا    بای د از اینگون ه س رانجام   ! .و برسدتبه داد گذارند کسی  می

پیش از آنکه کار به آنج ا  به خود آمد و . زرنگ و چاالک بود. گرفت

آنجا بکشد که معنای نباید کار به . معنای عشق واقعی را چشید، بکشد

زندگی و دوست داشتن و صداقت و محبّت و صفا و صمیمیت و رفاه 

باید با آن مف اهیم  . ردبُ در یک نگاه به پایان و وفا و عشق ورزیدن را

صلح و و  زندگی همین درستی و صداقت و محبّت و مهر. زندگی کرد

 پسندیده است که یک ی چ راغ راه  ، در یک روند پیشرو. آرامش است

ای ن  . روشن و تابان. ولی دیگران باید خود چراغ شوند ،دیگران باشد

همه چیز را برای آغاز به جا آنها  .استها   تابیدن همان درس پس دادن

 زندگی است نه تکرار دلواپسی! دلواپسانهنگاه آن . اند هگذاشت

 هستی؟  ای هبرای آغاز زندگی تازو تو به دنبال آن نگاه  -
پرداختم ولی هنوز ب ه دام   می چون او به سیر و سلوک من. آری 

اگرچه نیمی از عمرم را به . ام هبا آن شمشیر از نیام در آمده نیفتاد ،کاهن

به دنبال ولی  ام هو تبلیغ و جانفشانی برای آن هدر دادها   پای آن آموزه

 انگی ز ب ه نظ ر    بس یار غ م   ،هس تم اش  به جا گذاش ته ی  دلواپسانه نگاهِ

آن نگاه را  ،ام هشاد و خوشحال که او را یافت. امّا من شاد هستم. رسد می

ا آن خ واهم ب    می و ام هاو را شناخت. روم می نگاهو به دنبال آن  ام هدید

 م را ب ه وج د    ش کهزمان رقصهای رستگار شدن آن. زندگی کنم نگاه

. کشاند می مرا به سوی اولی واپسین نگاهش و، را آزردهدلم ، آورد می
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به خاطر هوس و احساس خوشگذرانی عاشقش . دیدار او را دارم وقش

ک ه ی ک   ام  یخواستگاه و پایگاه فکر زیر پا گذاشتنِبه خاطر . ام هنشد

ی  رفتم ولی ب ه خ ود اج ازه    می با آن کلنجار ی کاهنانعمر برای خدا

کارم برای  ،با درس از آن نگاه. ام هاو شدی  دلباخته، دادم بازگشت نمی

 و شب و روز فکرم را به خود مشغول داشته بودم شبه دنبال آنچه که

به من احساس امنیت و آرامش درونی  .شود میتر  و دقیقتر  راحت، بود

راه و رسم درست زیستن و درکِ درست  ،هدفِ زندگی. دهد می دست

دهد  می پاسخام  یدرونهای  به دغدغه. دهد می را به من نشان ام هاز آیند

زی را از  . کند می را ترسیمام  یو بالندگ رشد ،از آیندهو تصویر روشنی 

مس خ   ،رضایت از زن دگی  عدم ،احساس نا امنی ،اظطراب و تشویش

خ واهم   مین. کرده است پو  و منجمد شدن گریزانم ،درجازدن ،شدن

و وع ده و  ها   پر پیچ و خم و تو در توی زندگی را با حرفهای  داالن

. بپیم ایم  از م ردن در س رای دیگ ر    پ س ی  ه ا  و ب یم و امی د  ها  وعید

های  خواهم شاداب و با نشاط و چاالک باشم و از زیبایی و شادی می

. ب ود  ص ادق پ اک و  مینا شدم زیرا او وابسته به من. ببرم لذّت زندگی

آداب و  ،نشس ت  می به مناجات و راز و نیاز ،کرد می عبادتچون من 

داد ول ی ب ه خ دای     یم تکالیف مذهبی و دینی خود را به موقع انجام

زن دگی و  . خدایش دروغین از آب در آم د . حامی خود نرسیده است

آن نگاه به . داشتم اینچنینی من هم رویکرد و چالشی. تباه شداش  آینده

من هم چ ون او گرفت ار خ دایی خ ود      از کجا معلوممن آموخت که 
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را او ی  راه رفتهخواهم  مین دیگر؟ مده باشو کاهن پرورانده نش ساخته

ن ه  دیگ ر  . مش و به سرانجام ناخوشایند او گرفت ار  خواهم  مین. بپیمایم

راهنمای من است ن ه راه   شکاهن بزرگ نزد من جایی دارد نه استاد 

نگ اه  ، ممن به دنبال آن چش  . من استی  راهِ در پیشگرفته مینای  رفته

ک ه م را ب ه خ ود آورده و      هس تم  و درخشش برق نگ اهش دلواپس 

آسایش برای همه در  عشق و به دنبال صلح و من. است دگرگون کرده

نه برای مرز و بوم عالمت گ ذاری ش ده ب ه    . جهان هستم و دیگرهیچ

نه برای برتر نش ان دادن باوره ایم    حیوانی ارزشی قائل هستمی  شیوه

ب رای   دُم ن ه  ،زنم می کنم و شاخ می نه زمین را، شوم می شاخ در شاخ

 . درَم می هم و می چنگ و دندان نشاننه ، کنم می جنگیدن عَلَم

 یادی از فروغ

شعری برای س پاس  ، ای هنوشت، یادداشتی، دوست نداشتی پیامی -

 از آن نگاه برایش بفرستی؟!

وزه بی تفاوت و ب ی  مآ  هشود که نسبت به آن هم می را مگرچ - 

 قاصدی ،مرور کردم راگذراندم  می وقتی به آنچه در سر احساس بود؟!

س روده  از آنچه در سر داش تم را   تر شیوا و روان، زیباشعری . یافتمرا 

کش یدن ب ه آن    که حتّی اله ام گ رفتن از آن و سَ رَک   ای  هبه گون. بود

. گ ویم  م ی  رافروغ . گفت می حکیمانه و خردمندانه شعر. بود فایده بی

؟تردی د   اوچه کسی بهت ر از  . هنرمند و شاعر توانای معاصر ،نویسنده

ک ه او را از   آی د  می حیفم. شناخت می خوبخیلی ندارم که او مینا را 
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ی  با اج ازه ، پس با اجازه از او و شور و شوق و بینش او. دست بدهم

 "ی  عاشقانه"بخشی از خوبی است  بسیار کالم رسای او که پیام رسان 

انگار زبان گویای . من و آن نگاه را در خود دارداو را برگزیدم که راز 

 من : 

  از رویای تو رنگین شده ای شب

 سینه از عطر توام سنگین شده 

 ای ابروی چشم من گسترده خویش

 خشیده از اندوه بیشب یم شادی

 همچو بارانی که شوید جسم خاک 

  کرده پاکها   هستی ام ز آلودگی

  تن سوزان منهای  ای تپش

  مژگان منی  آتشی در سایه

 سرشارترها  ای زگندمزار

 رپربارتها   شاخهای ز زرین 

 ای در بگشوده بر خورشیدها

 تردیدها ظلمت درهجوم

 چمنزاران من ای دو چشمانت

 داغ چشمت خورده بر چشمان من

 پیش از اینت گر که در خود داشتم

 انگاشتم نمی هر کسی را تو
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 درد تاریکیست درد خواستن

 رفتن و بیهوده خود را کاستن

 ها   سیه دل سینهسرنهادن بر 

 ها سینه آلودن به چرک کینه

 یافتن ماران نیش ،در نوازش

 یافتن زهر در لبخند یاران

 زر نهادن در کف طرارها

 گمشدن در پهنه بازارها

 با جان من آمیختهای   هآ

 ای مرا از گور من انگیخته

 زرنشان بال دو با ستاره چون 

 انآمدی تا جان کنی از آسم 

 اینچنین سرد و سیاهدر جهانی  

 قدمهایم براه با قدمهایت 

 روشن طلوع بی غروبای   هآ 

 جنوب های آفتاب سرزمین

 از سحر شاداب ترای   هآه آ

 سیراب ترتر  از بهاران تازه

 خیرگیست این ،این عشق دیگرنیست

 چلچراغی در سکوت و تیرگیست
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 بیدار شد  ام هعشق تو در سین

 شد هشیار سرم تا پا طلب از

 نیستم من ،نیستم من دگر این

 زیستم آن با که عمری آن از حیف

 خواهم که بشکافم ز هم می آه

 خواب نیم نسیم بیاالید به غمای نفسهایت ما شادی

 ام یک دَم بیاالید به غم شادی

 ای نفسهایت نسیم نیمخواب

 اضطرابهای  شسته از من لرزه

  خفته در لبخند فرداهای من

 منهای  رفته تا اعماق دنیا

 ای مرا با شعور شعر آمیخته

 ریخته شعرم به آتش همه این

  افروختی چنین عشقم تب چون

 شعرم به آتش سوختی جرم ال 

ن ه  ت وان بی ان ف روغ    در براب ر   کس ی . یافتی بهترین قاصد را -

 .!گوید نمی

آشنایی با مین ا  . نازم می آری خودم هم به خود در این انتخاب - 

خردمند ی  هم یک روشنگر و هم یک واسطه فروغ. مرا به فروغ رساند
ت ا آن  . اگر یادتان باشد برای صمد هم واسطه گری ک رده ب ود  . است
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ب ا   کردم خیلی زرنگ هستم که راه خ ود را ب ه تنه ایی    می فکر، زمان

به آنها  کردم با می فکر. ام هیافت یکسویههای  خواندنی شنیدن و خواندنِ

 اکنون بیزارم از خود که چگونه عمرم را هدَر امّا. منزلگاه خواهم رسید

 گذاشته بودم و به باطل ،رفتم می هست و نیستم را در راهی که. دادم می

یم در آن ها قدمدانستم که  نمی .او از بیراهه در آمدم نگاهِ با. گذراندم می

به سیهدالن دل بسته بودم و ندانسته . هدکا می از ارزش انسانی من، راه

او مرا . شده بودها   کینه آلوده و آغشته به چرکِآنها  ی چون سینه ام هسین

او . بود گزیده رهانید که او را به شکلی دیگرای  هاز نیش و زهر کشند

  .گرداند و به زمین قشنگ باز درهان مرا از آسمان بی رنگ

 ت ا راه را از بیراه ه   نگاه ک ردم وب ه آن دلب اختم   ، به آن نگاهمن  

اس یرنگاهِ معن ا دار او   . نشوم کاهنانه شیطانیهای  اسیرنیرنگبازیابم و 

با نگاهش به . شدم وقتی که سَر برگرداند و در میان ناباوری لبخند زد

یافتم و خیلی  رهاییها   از وسوسه. و از لبخندش نیرو گرفتم خود آمدم

که تا آن زمان برایم ارزشمند بودند ولی با روند رو ب ه رش د   ها  ازچیز

 . یکی کنار گذاشتم انی نداشتند را یکیهمخو

 راز پیدایش شیطان

 تاثیر گذار بوده است؟ هم شیطانیهای  آیا وسوسه - 

مل ول و آزرده ش ده و انس انم    ها  براستی که دیگر از دیو و دد - 

. استاد پیردیو ودد اس ت . آرزو شده است!کاهن بزرگ دیو و دد است

 خ ود را راه یافت ه  آنه ا   .بودن د راهبر و سالک و راهرو او دی و و دد  
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. برگزیدگی داشتند و دیو و دد و شیطان در آمدند دانستند و ادّعای می

آلیس تی و ذهن ی    ای ده ه ای   توانم به خواسته می چگونه با شناخت او

ه ای   برخواسته از دوران جهالت فکری خود ادامه ده م و ب ه ح رف   

 سپارم؟بکاهنانه گوش 

که مرب وط   اند هبه کشف فسیلی شد شناسان موفّق فسیلگویند  می

حک شده ب ر  های  از روی نقش. است ملیون سال پیش به چهار و نیم

فک و صورت و پای انسان نماهای  ،دندان بقایای، فسیل روی بدنه این

انسان نماه ای ق دیمی همانن د انس انهای     . قدیمی مشاهده شده است

ش بیه انس ان    رفتند و ش کل و ش مایلی   می امروزی به روی دو پا راه

نخس تین و  را اجداد بش ر  آنها  توان می امروزی داشتند   به طوری که

فاحش های  سخن از انسان نما و انسان امروزی و تفاوت. نامیدامروزی 

. کند می میان اجداد بشر و بشر امروزی از روند تکاملی انسان حکایت

پیشرو ، ندههای نظام آفرینش روندی بال هپدید انسان نیز مانند سایر یعنی

از  ملی ون س ال پ یش    اگر اجداد ما انسانهای چهار و نیم. دارد و پویا

 بپذیریم که در طبیعت و همگ ام ب ا ق وانین    بی شک باید ،باشند میالد

پس چگونه . انسان روندی تکاملی و رو به رشد داشته است ،پایدار آن

 وجودِ موجودی به ن ام ش یطان را   باید در روندی حرکت زا و پیشرو

 ملیون پذیرفت که خصوصیت بارز او وسوسه گری است ؟چهار و نیم

سال پیش که انسان در دوران بی خبری در دامن طبیعت و همگام ب ا  

 فریب ی  عوام نه زور. نه دیوی بود نه شیطانی، کرد می نظام آن حرکت
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نی ز همچ ون س ایر    ه ا   دهد که انس ان  می این نشان. ای هبود نه وسوس

عالم هس تی مخت وم جب ر ت اریخ و ق وانین و      ای ه موجودات و پدیده

ب ه م رور و رش د عقل ی     ها  این تفاوت که انسان با. اند روابط طبیعت

 ،تکاملی دانند که روند طبیعت می اند و اند که مختوم جبر تاریخ دریافته

 . قانونمند و هماهنگ است

گرفتاری انس ان نی ز از ای ن درد ش یرین دانس تن آغ از       ی  همه 
برخ ی از ک ودکی   . اندیشیدن و فک ر ک ردن دارد   زحمت دانستنشد!

 مبادا که به دردِسر ،بینند که زحمت اندیشیدن به خود ندهند می آموزش

خود را بی ارزش  ،دانستن با زیر پا گذاشتن ارزش انسانیِاینها  .بیفتند

دانستن دردِسر ساز است و گرفتاری دارد ولی به . کنند می و بی مقدار

 انسان به عنوان یک انسان حق دارد که تا. گناه نیست هیچ وجه پلید و

تواند بداند و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که مانع دانس تن او   می

 یک جهش بسیار ارزشمند برای انسان و جهان طبیع ت  ،دانستن. شود

ارزش دانستن است که انسان را پایبند به ارزشهای جهانی کرده . است

  .است

 ،هنگ ام ش  کل گی ری ارزش های انس  انی    درس ت  ب ه نظ ر م  ن   

ه ای   پدی ده ی  زایی ده  زاییده شده اس ت! ش یطان   یشیطانهای  وسوسه

ش یطان در رون د رو ب ه     است! ناهماهنگ و بدون پایگاه نظام طبیعت

رشد و تکاملی جهان هستی به موقعیّتی دست یاف ت و نخواس ت ی ا    

 ،خ ویش را ب ا ش رایط زم  ان   ی  نتوانس ت موقعیّ ت ب ه دس ت آم  ده    
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به نا چار در برابر روند . همگام و هماهنگ سازدها   و جهشها   پیشرفت

چ ون از گردون ه   . سر به نافرمانی گذاش ت  ،پویای هستی قرار گرفت

ب ه  ی  ه ا  پیروان او نی ز در موقعیّ ت   .خارج گردید   وسوسه انگیز شد

 خوش خطّ و خ ال ظ اهر   . کنن د  م ی  مانند و ایس تادگی  می دست آمده

و ها   به جان قلم ،گیرند می نام روند پیشرو چماق به دستبا  ،شوند می

. مندند به واپسگرایی عالقه ،کنند می ایجاد محدودیت ،افتند میها   اندیشه

درجازدن را دوست دارند و چشم دیدن کسی را ندارند که گ امی ب ه   

از همبستگی و پیون د متقاب ل   ، ترستند می از آگاهی مردم. جلو بردارد

. بیزارند به گریستن شوق دارند و از خندیدن. ت دارنداجتماعی وحش

 مختلف دردسر درستهای  به بهانه. بینند می مرگ را خوشتر از زندگی

هم واره روی  . کنند تا مردم خوش نباشند و احساس آرامش نکنند می

 . اعصاب مردم اند

ه ا   بعد از پیدایش آدم نم ا ها   خواهی بگویی که شیطان سال می - 

 آمده و از جنس انسان است؟پدید 

شیطان در برابر نظام قانونمند طبیعت وجود نداشته است ک ه   ،بله

ب ا گذش تِ زم ان    . نظام هستی توانسته به روند پیشرو خود ادامه دهد

. پیم ایش آن هم وارتر ش ده اس ت     سریعتر گشته و مسیر چرخهایش

ه ای   شیطان از انس ان و اندیش ه  . شیطان از ابتدای پیدایش نبوده است

خود مغرور شده ی  از موقعیّتِ به دست آمده. ناقص او پدید آمده است

 در براب ر نظ م هس تی و   . توانس ت ببین د   نم ی  بود و برتر از خ ود را 
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فکر کرد موقعیّتِ به دس ت آم ده در   . شد نافرمان خویشی  پرورانده

های  دانست که خود با موقعیّت نمی .روند تکامل با او باقی خواهد ماند

ه باقی مانده و این باقی ماندن موجب گندیدن و نابودی او خواهد گذش

با نظ ام هس تی ناس ازگار اس ت و از     ها   تنگ نظری در موقعیّت .!شد

. تنگ نظر نیستندها   پدیده سایر. آید می شیطانی به حسابهای  ویژگی

انسانی که در . تنگ نظری از انسان آغاز شده و شیطان را زاییده است

ذهن ی و  ه ای   یش ه اند  هکرد و ب  ها  زاده شد ولی طبیعت را رطبیعت 

زمین به آسمان از انسان زاده  شیطان در راه و مسیر. آرمانی روی آورد

خ ود را دی د ول ی ظرفی ت      ،آن هنگام که به آگاهی دست یافت. شد

 توسعه و فرهیختگ ی  ،هر کس در برابر روند. دانستن را از دست داد

ی اگر ادّعا کند که مق دّس اس ت و برگزی ده    حتّ. است شیطان بایستد

بنشیند و  حتّی اگر شب و روز به نیایش. از آسمان آمده باشد است و

 .بگوید ذکر و تسبیح

 پی رو  ،شناس ی  فرهنگ ،نژاد شناسی، قبیله پرستی، وطن دوستی 

گزندی ب ه  تنها  آیین و مذهب خاصّی بودن اگر حساب شده باشند نه

او نیز در امان های  بلکه از شیطان و وسوسه روند تکاملی نخواهند زد

خود را ی  خود و قبیله ،امّا اگر خود را از دیگران جدا کنیم. خواهد بود

امتی ازی ب رای    ،حدّ و مرز م یهن خ ود را در حص ارکنیم    ،برتر بدانیم

دانس ته ی ا   ، مذهب خویش برای مقابله با دیگر مذاهب در نظر بگیریم

 . شیطانی گرفتار آمده و گمراه خواهیم شد های در دام وسوسه ندانسته
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دانید این برتری جویی و اقتدار گرایی شیطانی چه بر سر دانش  می

و روشنفکران ما آورده؟چند دانشمند و روشنفکر به جرم  و دانشمندان

ج رم  ای ن    ب ه  ؟ سقراطاند هسوزانده یا زندانی شد ،تفتیش عقاید کشته

جوردانو ب انو  . زهر شوکران است شود و مجبور به نوشیدن می کمهامح

به دست تفتیشگران  ،که تحت تاثیر جهان بینی کپرنیک قرار گرفته بود

 زنده زنده در آتش سوزانده شد! گالیله در حالیکه پای بر زمین، عقیده

 بگوی د ک ه زم ین   توان د   نم ی  ،در بی دادگاه مفتّش ان عقی ده  ، کوبد می

علمی های  اندیشه ،عقیده گرانتفتیشی  نیوتن از ترس مواخذه! .گردد می

 . …خود را تا بیست و پنج سال در خود نگه داشت

جز پذیرش ای  هو چار اند هدر برابر علم ضایع شد اند هحاال که دید

کنند  می تالش ،یی که اتّفاق نظر داشتندها در همان مخالفت ،آن ندارند

افکار معبدی و گویند  میها  این.!ایرادات خود را به یکدیگر نسبت دهند

ب ه  ه ا   وآن. زد م ی ها  کاراین   به که دست بود کلیسایی منحرفان دینی

علم ی رادر  های  قوانین و حتّی تئوری، کشفیّات. نهاای هدیگر بای  هگون

از ، خصوصاً دین ما ،وگرنه دین"گویند :  می گیرند و می انحصار خود

 اگ ر راس ت   خوب". داده است می همان ابتدا به علم و دانش اهمیّت

و ها   گردن زدنها   محاکمات و سوزاندن و کشتن نچرا از ای، گویید می

آمد و لبخند رضایت ب ر ل ب داش تید و     می خوشتانها   به دار آویختن

 ": . هِگل چ ه خ وب گفت ه اس ت    .!گفتید نمی کردید و هیچمی سکوت

نخست به صورت تراژدی . دهد می در تاریخ دوبار رخها  رویدادی  همه
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تک رار   "کند ک ه :   می و مارکس اضافه "و بار دوّم به صورت کُمِدی 
 ". تاریخ به صورت کمدی بسیار وحشتناکتر است

اگر قرار است با گذشته باشیم و گذشته را به ج ای خ ود حف ظ    

م ان   ی ح ال بای د از گذش ته   . باید حال و شرایط آن را بشناس یم  کنیم

درس ت آنس ت ک ه ب  ا     و ب  اور فرهن گ . توان اتر و ب ا شعورترباش د   

توان د در   م ی  روند تکاملی و علمی پیش رود نه آنکه تاهای  پیشرفت

. کم بی اورد و از روی ناچ اری آن را بپ ذیرد   ، برابر آن ایستادگی کند

نام بردن از فرهنگ  ،زمانهای  بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیّت

زمان ه م را  پسری نشان ز پدر یابد که پدر و پسر  ". بی فایده است
 . "دریابند 

 توان موانع ابهام زا راشناخت؟ می چگونه

عالم هستی در عقل و های  گویند برتری انسان بر سایر پدیده می -

امّ ا ک و؟ ک دام    . انسان شعور دارد و گزینشگر اس ت . اختیار او است

گزینش به اختیار ! شعور؟ کدام گزینش؟ بکار گرفتن شعور جرم است

گ وییم   م ی  اختیار در کنار هم کفر است! هر چه ماجرم است! عقل و 

ح رف برگزی ده    .او برگزیده اس ت . ما وابسته به اوییم. درست است

ش عور و  ! .شعور و اختیار در برابر حجّ ت ج رم اس ت   . حجّت است

 م دّعی  نماین دگان یعنی حیوان باش و خهال!   . گزینش باطل است

را به حال خ ود   ماو شعور و حقّ انتخاب قلب و عقل و علم  یخدای

 را ب ا ب یم و امی د    ما. یمرا بیاب مان راه یمکه خود بتوان، رندگذا نمی مان
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ولی  ایم هند که به ظاهر انتخاب کردنکمی  وادار به تکالیفی عوامفریبانه

را  م ا کاهن بزرگ و استاد پی ر ب ه ن ام خ دا     . دهیمانجام  و باید باید

که راهشان راه رسیدن به س ر   ندباوران می ماند و به کن می خدای  شیفته

بزرگ و راهمنایی استاد خ دا را   به اعتمادِ کاهنما . منزل هستی است

چنان . آراییم می را برای او مان به او دل بسته و ظاهر و باطن، شناخته

م ان   ی ناآگاهان ه  یها که در آموزه مورزی می به او و رسیدن به او عشق

. م ی پیم اییم   ناش ناخته  ات ایمانِآمادگی الزم را برای رسیدن به درج

پیموده و  کمال را یکی پس از دیگریهای  برای او و رسیدن به او پلّه

 مان استعدادهایپذیریم که  می. نیمک می به شوق دیدار او لحظه شماری

سراس ر   م ان  ه ای  آم وزه . ای م  هبرای رستگار شدن شکوفا کردتنها  را

رض ایتمندی از زن دگی و    رسیدن ب ه  یدام  هو ب است مذهبی و معنوی

 فک ر . کن یم  می خدایی دلخوشهای  یافتن معنای برتر زندگی به وعده

برترین هدف زندگی  خدای کِرتخدایی چون نزدیک شدن به نیم ک می

و ی اد او ب ه    م ا  ایمان به او همان مقصود و محبوب پای انی . ما است

دادن برای شناخت و محبّت و اسوه قرار . بخشد می سعادت مازندگی 

چون کاهن بزرگ و استاد تالش ف راوان ک رده و    خود دینی پیشوایان

 . شویم میآنها  روش و دستورات پیرو

ب ارپروری   به خود آمدن و کُودی برای نم وّ  یشی آفتِاند هساد -

 جاهالنه و کاهنانه نیست؟!
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 از جیب و ش کم م ردم   شوند که می پیدا وقتی سودجویانی، ببینید

ها   به جای اصلها   گزافی برای جایگزین کردن فرعی ها زنند و هزینه می

 دهن د و ارزش مندش   می رنگ و بوی قدسیها   به بی ارزش کنند و می

و ب ی  ه ا    ای ن ن ا اص ل   . دل کَن د آنه ا   به آسانی ازتوان  مین، کنند می

. ان د  هاین سنّت را به خورد توده داد. اند هفرهنگ و سنّت شدها   ارزشی

بینی وقتی سخنی از بیداری و  نمی. جاری شده استمردم های  در رگ

، چگونه به جای گشایشی در اندیشیدن، زنی می آگاهی و به خود آمدن

خیلی زرنگ باشی تا به خود آمدن  شود؟!! می گردنشان متورّمهای  رگ

 . شود می کشد و یک نسل جایگزین نسل دیگر می سی چهل سال طول

 ،یشه ا  تجرب ه ، دان ایی ی  هم ه س ینوهه ب ا    ،ببین در داستان مین ا 

. بگی رد  ی کِ رت تالشهایش نتوانس ت او را از خ دا   واش  یجهانگرد

به س ینوهه  . وصف جمال و دیدار او مینا را از خود بی خود کرده بود

حتّی با یکدیگر کوزه شکسته بودند . عالقه داشت و به او دل بسته بود

ی  ب ا هم ه  . داش ت امّا با خدایش قول و قراری . که با هم زندگی کنند

توانست از قول و ق رار ب ا    نمی ،که به سینوهه داشتای  هعشق و عالق

 س ینوهه . کش ید  م ی  دیدارش در وجودش زبانه شوق. خدایش بگذرد

مینا  ولی، بسیاری به کار برد تا مانع دیدار او با خدایش شود ترفندهای

از  آنچنان به او دل بسته و به او ایمان و اعتق اد داش ت ک ه هیچی ک    

دانم که مینا برای خدا به سویش  می من. سینوهه به کار نیامد ترفندهای

رفت و در حقیقت مهمان اش  دیدار با خدا به خانه یدام  همینا ب. رفته بود
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هزاران هزار نفر ش اید ه م   . شد او ناپدیدی  او بود و در خانهی  خانه

صد نفر با خوان دن   کنم نمی فکر. اند هرا خواند نفر داستان میناها   میلون

وس عت  ش ان   می دانید چرا؟ برای آنکه به نگاه. آن متحّول شده باشند

خدای و باور . شناسند می مینا و مردمش را با خدای کِرت. بخشند نمی

 ول ی ب ه خ ود اج ازه    . گذرند می پندارند و ساده از آن می مینا را ساده

 ینگون ه نگ اه  اص ال ا . را به خود نس بت دهن د  ها  دهند که آن باور نمی

چ ون   خ دای کِ رت!!  ش ان   کنند ک ه ش اید مین ا باش ند و خ دای      نمی

 یک چیز دیگر و واقعاشان  که اعتقادات قدسی اند هعوامفریبانه باور کرد

 قدسیه!!

خدایا!من هم به دنب ال از  گوید که  نمی پرسد و نمی کسی از خود

رفتن  چگونه زیستن و چگونه ،به کجا رفتن ،دنمآ هبرای چ ،کجا آمدن

برگزیدگانت را در پیش گرفته و برای رسیدن به تو نیمی از  راه و مسیر

مینا مرا ب ه ای ن ب اور و یق ین رس اند ک ه        داستان. ام هعمرم را گذراند

یی ها آن مانعی  دستیابی به حقیقت ممکن نیست مگر با کنار زدن همه

و  شود ینم حتی آنچه که به ظاهر ابهامی در آن دیده. که ابهام زا هستند

بای د م ورد   ، از آزمون وضوح و تمایز سربلند بیرون آمده باشد را نی ز 

تواند ظاهری  می شیاه روشنایی زیرا. شک و تردید و بازنگری قرار داد

من . یشها فریبکار چون خدای مینا و دارو دسته خداییی  ساخته. باشد

 ک ردم ک ه موض وعاتِ    م ی  هم تا قبل از شناخت و آشنایی با مینا فکر

اجتماعی های  سلوک عرفانی و برنامه، آداب عبادی، اخالقی ،اعتقادی

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


 019 /: آشنایی با مینا فصل دوم 
 

یی هستند که مرا به به سعادت ها آموزه ،ام یتحمیل شده از دوران کودک

رویک رد آموزش ی و    ک ردم ای ن   می فکر. و رستگاری خواهند رساند

خود و به انتخاب خ ود  های  و مهارتها  استعداد ،تربیتی را با تواناییها

و  ام هخویش استفاده ک رد ی  کردم از عقل و اندیشه می فکر. ام برگزیده

 راه پ ر ف راز و نش یب س عادت را     ام هبا آزادی عمل به عقل و اندیش

دانستم که برای  می توی  افرادی چون کاهن بزرگ را فرستاده. پیمایم می

نقش استاد را راهنمایی در کنار . اند هبیداری ذهن حقیقت گرای من آمد

 ،امّا اکنون با شناخت و سیر در احوال مینا. دانستم می آن هدایت گر تو

در امور زندگی و عقلی خود ای  هاولیّ بینم که قضاوت نهایی و حتّی می

طرفانه  اجتماعی و انسانی زندگی با نگاه بیهای  آداب و برنامه. ام هنداشت

آنه ارا داش ته   ارزی ابی  ی  در اختیار من قرار داده نشده است تا اج ازه 

زیباگرایی و حق گرایی من بسیار متفاوت با آداب و  ،خداگرایی. باشم

  .حقوق جهانی استحقّ و ارزشهای انسانی و ، رفتارهای طبیعی

 کاهن بزرگ برای استثمار و بق ای خ ویش   پُرسیم که نمی از خود

 ازآنه ا   داستانهایی را ساخته و بافته است که زمان آموزش و یادگیری

تعلیم ات و  ، درس ت ت ر   عب ارتِ  ب ه . ن جهالت فکری ما اس ت دورا

تشوی مغ زی اس ت ن ه ب رای درس     سبرای شتنها  وتنها  یشها آموزه

این ب دترین ن وع ک ودک آزاری    . گرفتن و آگاه شدن و به خود آمدن

از این  که ایم هو آموخت ایم هرا خواندمینا سرگذشت  امگویند  مین. است

کنیم ک ه   فضا و شرایط مناسبی ایجاد. کنیم جلوگیریها   کودک آزاری
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و ه ا    به این س فارش  ،اند هفرزندان مان تا زمانی که بالغ و بزرگ نشد

را از آنه ا   وقت ی ک ه توانس تیم   . گوش ندهن د ها   و داستانها   نصیحت

 بگ وییم آنه ا   ب ه  ،کنیم و به دوران بلوغ برسانیمها  شستشوی مغزی ر

نی ز س اخته و پرداخت ه ش ده و انتخ اب       و روایتهاییها  چنین داستان

توّجهی به شستشوی مغزی ها  بیشتر پدر و مادر. با تو استآنها  پذیرش

کنن د ای ن    م ی  فک ر ، توجّه که چ ه ع رض ک نم   . کودکان خود ندارند

زی را خ ود از   . شستشوی مغزی اصل و درس و ارزش زندگی اس ت 

هنوز ب ه   و اینگونه بزرگ شده. اند هدوران کودکی شستشوی مغزی شد

، ش ود  م ی  یی ک ه ب رای کودک ان نوش ته    ها   باید کتاب. خود نیامدهاند

و داستانهایی ک ه  ها   قصّه ،شود می نظر گرفته درآنها  بازیهایی که برای

مطابق با استانداردِ جهانی حقوق کودک ان م ا   ، شود می گفتهآنها  برای

 ،ه ا  معلّمان و استادان م ا در م دارس خصوص اً در مه دکودک    . باشد

نبای د از دان ش آموختگ ان    ها   و دبستانها   پیش دبستانی، ها کودکستان

معلّمی که . گزینش شوند کاهنانههای  نباید با اندیشه. کاهن بزرگ باشند

کاهن بزرگ پیروی کند در جهالت محض است و سپردن های  آموزهاز 

 اگر معلّم و استاد جایگاه و ارزش نوآموزان به دست او حماقت محض!

 ب ا ک اهن ب زرگ همراه ی و همفک ری     ، واقعی خود را شناخته باشد

آنها  .کاهنانه را به کودکان ما تحمیل نخواهد کردهای  آموزهکند و  نمی

یافت ه باش ند ت ا     باید مطابق با حقوق کودک و نوجوان تعلیم و تربیت

 . اختیار و انتخاب واقعی را در ختیار کودک و نوجوان قرار دهند
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انسان ها  اردتا میلی درس آموختمینا آشنا شد و های  وزهآمید با با 
که عمیقاً توسط کاهن بزرگ و ایادیش مانند او در طول تاریخ صدمه و 

نج ات  فکری های  طبیعت آشنا و از اسارت آزار دیدهاند را با قوانین
ب ه   الگو قرار دادن ش تا به با  خود نگه داشت در کنارنا را باید می. داد
انحص اری و انتق ام   ، تعصّ بی  ،قبیلهای ،دینی ،فات فکریاختالی  همه

و  ص لح جه انی  برای کوچک ی  دهیم و به سوی دهکده پایان جویانه
  .بتازیمآرامش 

 اندیشه و اختیارچگونه است؟ زرحد و م - 
ک ه تعقّ ل و    با این همه تکراردیگر باید خوب فهمیده باش یم  - 

آنچه . دهد نمی ارزیابی و نقد رای  کاهنانه به آدمی اجازه تفکّر و اختیار
پذیرفت و باید و باید او و دستوراتش  باید و باید گوید می را که کاهن

بیشتر و تنها  است کهای  هازاند  هاختیار تو ب. را سرمشق و الگو قرار داد
 ی بیشتر از او درس بگیری و در زندگی به کار ببندی نه آنکه در ب اره 

نظر و نپذیرفتن کاهن بزرگ و آداب او جرم  اظهار اظهار نظر کنی!آنها 
 . و گناهی نابخشودنی است!مجازات دارد

در دنیا از سوی ایادی کاهن بزرگ و در آخرت آت ش و ع ذاب   
اگر خدا هم نخواهد مجازات کند خودشان برای خدا این کار را  الهی!

ای  هب ه گون   م ان   یه ا  آموزهاز کودکی  ه باشیمفهمید باید. خواهند کرد
 رهگشای زندگی ما و حافظ مقدّسات ت که کاهن بزرگ و مقدّساس
 اه رهاییقدسی ری  ها پیامتنها  از نظر کاهن بزرگ و ایادیش. است بوده

و ه ا    ک اهن ب زرگ معیارارزی ابی زش تی    ه ای   آموزه .زندگی ما است
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منباید و باید ولی . استها   و باطلها   حق، ها و بدیها   خوبی، ها زیبایی
حق تنها  .اختیار خود در این جمود فکری و تنگ نظری باقی بمانمبه 

ها  پذیرش و فهم تحمیلی آن معیاری  دارم عقل و اختیارخویش را آماده
بردارم و کس ی دیگ ر را ب ا    ها   نباید قدمی فراتر از آن آموزه. قراردهم

کاهن بزرگ مقایسه کنم که مبادا افکار شیطانی در من رسوخ و نف وذ  
سرپیچی از . مرا از مسیر و راه مستقیم کاهن خواهی خارج سازدکند و 
دشمنی آشکار با خدا که مستوجب عذاب کاهنی در دنیا و یعنی  کاهن

تأکی د ک اهن ب زرگ ب ه     ی  همه. مستحق عذاب آتش در آخرت است
امّا  اختیار و رستگاری است ، تعقّل، یآزاداندیش ،خودشناسی، یادگیری

 تعلیمی و تربیتی کاهن بزرگ در خود رویکردهرچه نسبت به روش و 
، م نه یادگیری درست و اصولی صالح او است نه خودشناسییکاو می

 . نه آزاداندیشی نه تعق ّل و نه رستگارشدن
یادگیری است ول ی از جم ود فک ری و     اصالً کاهن بزرگ مبلّغ

نا تا اینکه با می ناشناخته بوداین برای من . آید می بیشتر خوشش جهالت

آشنا شدم و دریافتم که نباید به آنچه از عقاید و احکام و آداب و رسم 

، و رسوماتی که اطرافیان و محیط زندگی بر م ا تحمی ل ک رده اس ت    

 . دلخوش بود

های  آموزهکه تعالیم و  باشیم فهمیدهباید  پس از آشنا شدن با مینا 

اعتقاد . تآورده اسمان  یو زندگ اچه بالیی بر سر م مان دوران کودکی

کسی را رستگار نکرده بلکه فکر و ذهن آدمی را تنها  بی چون و چرا نه

. و خشونت طلب بار آورده است ،دگم ،محدود نموده و او را واپسگرا
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تا آنجا که اگر کمی فراتر از عقاید او سخن حقّی را به زبان آوری بر 

که در  شود نمی ایستد و به هیچ وجه حاضر می تا پای جان، تازد می تو

را نباید ها   اندیشه نقد اندیشه و اظهار نظر کند! ،مورد سخن تازه شنیده

را ب ا آغ وش ب از    ه ا    رستگار کسی است که نقد اندیشه. از دست داد

 پیش رفت و ن وپردازی   ،فرصتی ب رای گس ترش  ها   اندیشه نقد. بپذیرد

 هرگز اند هتپیوستن و چنگ زدن به آنچه که برای ما باقی گذاش با. است

باید به خود . ما را از خطر گمراهی در زندگی رهایی بخشدتواند  نمی

ها   از خود اجازه بگیریم که باقی ماندهتنها  جسارت بدهیم و از خود و

روشنایی را بر آن بتابانیم و راستی را ابتدا برای خود سپس . را بشکافیم

توسّ ل و ج ادو و   رستگاری با شفاعت و . سازیم نمایان برای دیگران

باید همواره از روز و ماه و سال بوی تازه ب ه  . آید نمی جَنبل از آسمان

فردا را بچشیم و به سوی اهداف های  لذّتِ شادی مشام آوریم تا بتوانیم

 . بزرگ و بزرگتر از گذشته گان خود گام برداریم

 پنداری؟ می به مبارزه طلبیدن را چگونه -

ه ای   ان در آداب و رس وم و اندیش ه  دیگ ر  به مبارزه طلبی دن  - 

فریب ی و گمراه ی و م انعی ب رای      برای عوامای  هاعتقادی راه و روزن

کند برای اثب ات   می ادّعایی کسی که چنین. است نوزایی و نو اندیشی

کند ت ا   می ادّعای مبارزه طلبی. عوامفریبی ادّعای خود راهی ندارد جز

هم واره ب ه دنب ال    . ی کن د ایستادگ دانش و فرهنگی  در برابر توسعه

ارزش خود ساخته و دست نیافتنی ای بس ازد ک ه   آنها  با، باشدها  فرع
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یک انسان حقیقت جو و  دیدگاه از. نا پیدا و کنار گذاشته شوندها   اصل

 ،نیس ت  بی نش  یک نشان ویژگی و پایداریتنها  مبارزه طلبی نه ،آگاه

ب وده و راه و زمین ه را   بلکه نشان ناسازگاری و نیرنگ بازی آن بینش 

 اس تبداد و انحص ار ف راهم   ، واپس گرایی ، شیطان برای پرورش ایادی

 …کاهن و، پیشوا، دیکتاتور، امپراطور، مجریان آن نیز فرعون. سازد می

 . خواهند شد
ر ثم ر و  پُ   ییه ا  شاخه. شفّاف و روشن. آداب باید انسانی باشد

سازنده و روبه رش د  ، راهگشا، فراگیر. هایی پر مایه داشته باشد ریشه
گذشته هر چه قدر هم که پر و بال داشته باشند  نظریّات آداب و. باشد

زم ان تجدی د نظ ر و     باید مطابق با ش رایط  ،و به آسمان رسیده باشند
آدابی که ت وان نقدپ ذیری را   . اصالح شوند و یا مورد نقد قرار گیرند

شیطانی  زیرا احتمال. تردید کرد بیشتر بایدآنها  نداشته باشند در درستی
ارزش نهادن ب ه  تنها  مبارزه طلبی نه. زیاد است بودن این آداب بسیار

نقدپذیری نیست که مانع و سدّ راهی برای انتقادات و حتّی پیشنهادات 
 هرچ ه در ، طلبد می وقتی یک اعتقاد قدسی دیگران را به مبارزه. است

ه م ببینن د س خن بهت ر و     اگ ر  . برابرش بیاوری را نخواهد پ ذیرفت 
ی  با توجیه و تفسیر و سر آخر با زور برگفته، پسندیده تری گفته شده
 . خود پایبند خواهند ماند

آنها  به توانند عادی نمیهای  انسان گویند بزرگانی هستند که می -
 برسند؟
اقت دارگرا و   بی شکّ افرادی چون کاهن ب زرگ ک ه پیش وایی    -

زنند و  می را کنارها   اصل و تعلیمات خودها   در آموزه، سودجو هستند
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، آم وختن ه ای   توان ایی  ،عقلیهای  توانایی. سازند می را نمایانها   فرع

انسانی را از پیروان های  و ارزشها   فراگرفتن و مت ّکی بودن به واقعیّت

بخ ت و اقب ال    ،نذر و نی از ، شفاعت، توسّل، ناتوانایی. گیرند می خود

 جهتِ بهره برداری به ،خواهند می های مختلفی که خود را به شیوه …و

 س خن آنه ا   آنوقت از برگزی دگان و مق ام و منزل ت   . آموزند میآنها 

 ،شایسته ب زرگ ش دن نیس تیم    اینکهی  بهانه به نباید خود را. گویند می

 بزرگ شدن مال بزرگان و از ما بهتران ی اس ت ک ه قب ل از آف رینش     

انس انی خ ود را   های  و ارزشها   و تواناییها   موقعیّت، اند هگزینش شد

رشد و به خود آمدن را از  ،مناسب پویاییهای  بگیریم و فرصت نادیده

. هس تیم  بلن د پ رواز و تی زبین    ،چون شاهینها  ما انسان. دست بدهیم

امّ ا ح ق    ،امکان دارد که روزی به دام بیفتیم و بال و پر م ا را بچینن د  

 حقیق ی  شخص یت  و ع دم درکِ ه ا    ل ت و جهاها   نداریم با کج فهمی

در چنگ کوته نظران و . خویش و با دستِ خود بال و پرمان را بچینیم
الشخوران شدن بس یار  ی  سودجویان افتادن با کوته نظر بودن و طعمه

 متفاوت است است!
یک باور ارزشمند چگونه بای د  ای  هیی که کسب کردها با تجربه -

 باشد؟

وقتی ارزشمند است که خود را مصون سیستم فکری و عقیدتی  -

باز و ی  و اساس یک جامعه نقد و آزادی بیان پایه. از انتقاد و طنرنسازد

درس ت و  ه ای   نقد و کاربرد استدالل و پذیرش اس تدالل . آزاد است
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که ای  هاز عقید. حلّ مشالت فکری و اجتماعی استی  الزمهتر  درست

زیرا وسوسه و . از آن پرهیز کرداز نقد و طنز واهمه دارد باید ترسید و 

را ب ا   عوامفری ب  س ردمداران ه ای   بایدترفن د . ده د  م ی  بوی شیطانی

 . روشنگری به مردم شناساند

 توان با تکروی مبارزه کرد؟ می - 

پرواز . پرواز با دیگران. یادمان باشد که پرواز باید جمعی باشد - 

در پرواز با خود توان  میمردم را نی  که تودهگویند  می برخی. با مردم

 ودان د   نم ی  واقعی خویش رای  زیرا توده ارزش و اندازه. همراه کرد

ی  اند که خود را شایسته دیده تعلیمای  هبه گونآنها  .خواهد که بداند نمی

اگر چه همراه ک ردن  . دانند فکر کردن و اندیشیدن و مبارزه کردن نمی

با آنها  مّا راه را که هموار کنیما ،مردم با خود بسیار دشوار استی  توده

توده ب ا  ، فرهنگ جامعه اگر درست شود و توسعه یابد. ما خواهند آمد

توده راههای صعب و پر پیچ و خ م را دوس ت   . ما همراه خواهد شد

حتی اگر مه گرفته و خ اکی  . پیماید می ندارد ولی راه هموار را خوب

 کند و با عادت آس وده  می کند ولی زود عادت اندیشه نمی توده. باشد

وقتی که ب ه خ ود    کنی و توده با عادت! می تو با اندیشه آغاز. شود می

ی  ه ا  شود و توده به ای ن ارزش  می به نمایش گذاشتهها   ارزش ،آمدید

هم ین ایج اد   . افت د  می به شک، عادت که کرد. کند می عادتدرست 

گیری و شکل این شکل . برای آگاهی دادنای  هزمین. تحوّل است ،شک

 ،س الم اندیش ی  . س ازد  م ی  دادن است که روند و رویکرد زن دگی را 
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توانن د   م ی  هم ه . نگری و بالندگی را بیاموزیم و آم وزش ده یم   ژرف

 توانن د در خ ود تغیی ر    م ی  همه. نگر و بالنده باشند ژرف ،اندیش سالم

 نگری موجب اعتماد به نفس ژرف. کنند ایجاد سازنده و پایدار ،بنیادی

گذارد که شخص به سادگی و به آسانی خود را قربانی  نمی شود و می

 بلکه به آنچه که باید باشد و به آنچه که ب رای دیگ ران  . این و آن کند

 انگیزه برای بودن و ماندن و به حرکت درآم دن . اندیشد می ،باید باشد

 . آورد می کند و شرایط را به تسخیر خود در می پیدا

. پیون دد  م ی  ترور و قیامی خش ونت ب ار  ، زور، تکروی به سالح

اتکاء یا اب زاری ب رای   ی  کند که سالح نقطه می تکروی به سالح تکیه

. را باید شکست و دف ن ک رد  ها   مدنیّت سالح برای. تکیه دادن نیست

باید همچون روند . را تغییر دادها   توجّه کرد و برداشتها  باید به رفتار

است که تغییر ها   تغییر در برداشت .تکامل جهش زا شد و دگرگون کرد

عدم خشونت و نظم و  ،جهش زایی در آرامش. دهنده و سازنده است

ما از ابتدای پیدایش حرکتی رو . شود می حاصلها  نظام مندی در تضاد

 . درس زندگی است، این روند. ثابت و پایدار. ایم هبه رشد و منظّم داشت

 چیست ؟جدید در های  آموزهبرتری تحصیل با  -

 ام روز روز تحص یل و ته ذیب    زمین تا آسمان!. نگو و نپرس -
 ،دادن به خلّاقیّ ت ها ببا. امروز روز خلّاقیت و شکوفایی است. نیست

مدرن متناس ب ب ا   های  تازه و نگرشهای  جاهالنه به یافتههای  تعصّب

به صرف وابسته بودن به این و آن و ب ی چ ون و   . یابد می زمان تغییر
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انسانی در های  ارزش. نیست کردن به معنای رفع مسوولیّتچرا عمل 

ی پو  و ت و خ الی و ده ان    یشعارها ،ذهن وخیال و وعده و وعیدها

پرورش یابد که ای  هاصول انسانی باید به گون. پُرکن و بدون پاداش اند

 دیگ ر  وگرنه از س نگ و چ وب و جم ادات   . بدهد "مَنش"به انسان 

شوند فرزندانشان را به پای آن قربانی  می سازند که حاضر می مقدّساتی

خوب ها   در تئوری و سخنوری و حفظ کردن تحصیل و تهذیب. کنند

ب دون اهمیّ ت دادن ب ه     اگر. نیست است ولی برای انسان شدن کافی

 بکار گرفته شود زمینه و بستر مناسبی برای سودجویی و عوام خلّاقیّت

زیرا در . رایش برازنده نیستآنچنان که دیگر نام علم ب. شود می فریبی

، هرچه بیشتر برایش ارزش قائل ش وی . روید می چون قار  آن خرافه

شوند و بازار درآمد زایی پُر  میتر  میان تهیها   حرفو  تر گندهها   خرافه

 یبخشپوشیده پس بزرگ و بزرگوار است! کاهن لباس خداییرونق تر!

 ،ش ود  م ی  خود جفت کفشش خود به. از دسترنج خود را به او بدهیم

اس ب ک اهن از ف الن چش مه     . بخشی از دسترنج خود را به او بدهیم

برویم بخش ی از دس ترنج    نوشیده پس آب آن چشمه شفابخش است!

ردّ پای کاهن بزرگ در فالن جا . خود را بدهیم و از آنجا آب بنوشیم

و پ ول ب دهی    باقی مانده پس وقتی به آنجا رس یدیباید س جده کن ی   

م ا  ی  کاهن بر آن پا گذاشت و سوار بر اسبش شد در خانه !سنگی که

فالن ی دس ت   .!ب ه م ن پ ول بدهی د     پس من بزرگ و بزرگوارماست 

فالنی افتخار پیدا کرده که . الیق پول گرفتن است ،مبارکش را بوسیده
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. نذر کرد و ب ه او پ ول داد  او توان به  می، گذاشتهاش  کاهن پا بر شانه

از  فالن ی . الی ق دریاف ت پ ول اس ت    ، یسیدهفالنی از بشقاب کاهن ل

سگِ کاهن . سزاوار پول گرفتن است ،آب کاهن را خوردهی  خورده نیم

اسب کاهن . شود می واجباو  پول دادن به ،تکان دادهدُم  برای فالنی

 آنج ا متب رّک   خ اک ، فالنی پَهن کردهی  در حال رفتن از جلوی خانه

 ….!برداشت و به سر و صورت مالیدتوان پول داد و از آن  می، شود می

خر را در بوستان و نع ل خ ر را ب ر در خان ه     ی  کلّه ،شود می و نتیجه

 یعنی سرتا پا خریّت! سر تا پا جهالت! یعنی  چه؟! یعنی. ! آویزان کردن

چگونه ها   با نذر و برای شفاعت و این نامها  کمک برای دفع بال -

 است؟

باید جلوتر از . کند نمی را حلدر حدّ مشکل فکر کردن مشکل  - 

از روی ت رحّم   این کار مانند کمک مالی به نیازمن دان . مشکل اندیشید

بدون آنکه ب ه  . راهی برای تظاهر و سرپوش گذاشتن بر حقایق. است

کنید تا فق ر و گ دا ص فتی را     می رفتارتان توجّه کنید به نیازمند کمک

باندهایی ک ه  . رورش دهیدگدایان را پای  هرواج داده و باندهای زنجیر

در . سازند می گداآنها  دهند و از می دزدند و آزار می زنان و کودکان را

کنی د ت ا    می کمکآنها  هم به ایستند و شما میها  و گذرگاهها  چهار راه

ت ا   کنید تا به بهشت بروی د!   می رفع بالی شما و خانواده شود! کمک

 چراغ قرمز به سالمت بگذرید!تا با سرعت غیر مجاز از ، نشوید مریض

ببری د ک ه س رگرمی ت رحّم و دلس وزی و       فقر را از بینخواهید  نمی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 من، ماهی سُرخِه و نگاه مینا / 011

 

خدای کِرت قدرت و ت وان بیش تری   دانم  مین. نرود عوامفریبی از بین

 داشت یا خدای مردم مسخ شده و عوامفریبان! وقتی سینوهه وارد کِرت

خ دای کِ رت    به احترام بهداشت و نظم و قانونی ،فرهنگ ،آداب ،شد

 دنیادیده در ه یچ کج ای دنی ا   ی  فرما بود که سینوهه برآن جزیره حکم

خود ب ا   ،گیرند می امّا مردمی که خدای کِرت را به تمسخر. ندیده بود

 ،آلودگی هوا ،با نام خدا به بهداشت. روند می نام خدا از دیوار مردم باال

زیس ت   بهداشت روانی و محیط، بهداشت محیط ،صوتیهای  آلودگی

با نام خدا به شکار . دزدند می و کنند می اختالسبا نام خدا . اند هتوجّ بی

راهنمایی و رانن دگی و نظ م    روند و با نام خدا از قوانین می حیوانات

کنن د و تن گ    می با نام خدا به خدا پشت. کنند می اجتماعی سر پیچی

کار ی  چاره و تعلیمات غلطها   در برابر آموزه دست یاری. شوند می نظر

اصل شده را زیر های  باید نا اصل. نیست بلکه رنگ عوض کردن است

 . و رو و بی اعتبار کرد

برای ترساندن  …،شفاعت ،توسّل، نذر، اصالً رواج خرافه پرستی

و از بین بردن اعتماد به نفس در مردم برای سودجویی و کسب درآمد 

کن د   می تکیهآنها  و بهگیرند  می را به کارآنها  سود جویان. آسان است

وقت ی از  ! .بتوانند گ از بگیرن د  ، تا وقتی که از آدم شدن سخن بگویی

  قانونمند شدن حرف بزنی بتوانند لگد بزنند!

 .خشونت باز برمیگردیم به آگاهی دادن و پرهیز از -
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 ایده آلیستی و قُدسیی  های گوناگون و خود بافتهنظریّه پردازی -

از ی ک س و    که کندایجاد می اعتقادی. آمیزد می حقّ و ناحقّ را در هم

ک ه ی ک    وقتی. فریبنده و جانکاه است آفرین و از سوی دیگر هیجان

شیطانی و کاهنانه از یک  ی های گمراه کنندهمبارز آزاداندیش از وسوسه

خواهد یک  می، آید می اندیشی مردم از سوی دیگر به ستوهسو و ساده

بطلبد تا ب ه  حاکم ستمگر را به نبرد تن به تن گذارد و  تنه پا به میدان

ای ن ترفن د و   دان د   نم ی  .قائله را ختم کند ،خیال خود با قطع سرِ مار

. اند هوسوسه گران پیش پایش نهاد دامی وسوسه انگیز است کهی  طعمه

چنان در دام وسوسه گرفتار خواهد شد که اگر ش انس   ،ی چنین مبارز

، رود م ی  با افکار مخدوشش در شک ف رو  بیاورد و زنده بماند تا ابد

 . کند می خود و همراهانش را خانه نشین خواهد

گری کاذب را دامن زد که اصالح هیجانات ،نباید با قهرمان بازی

نه فدا شدن و نه جه اد   ،نه شهادت، نه سالح، نه قیام. افتدبه عقب می

 . کردن

کاملی و جایگاهی در سیرتتنها  جنگ و خشونت و خودنمایی نه 

زیانبار برای مبارزان  بسیارای  هشیو بلکه، روند رو به رشد امروز ندارد

مبارزه با سالح ناشی از هیجانات و . و جهاد گران اصالح طلب است

 کنن د فک ر م ی  ، ای است که مبارزان جواناحساسات پرشور و ناپخته

 ی ک  وزش دانند کهامّا نمی. پیروزی را سرعت خواهد بخشید جریان

خشونت گرایی از . جریان گردد تواند سبب رنگ باختن اینمی، نسیم
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قوانین و مقرّرات و نظم اجتماعی ، هر شکل و از هر گروهی که باشد

 . گذاردمورد قبول افراد نواندیش جامعه را زیر پا می

رهگش ای  توان د   نمی متهوّرانه و از خود گذشتگیهای  عملیّات -

 شود؟ مبارزات در اصالحگری

بسترهای نامناسب باید به جهشی انقالبی بدون خشونت دست  در

. عینی موجود در جامعه سازگار باشد طبیعت و وضعیّت زد تا با قوانین

های سیاسی در مشی خود چن ان متهوّران ه   و جریانها  برخی از گروه

و مس ائل  ه ا    ب ر جری ان   که تهور علّت اصلی تأثیرش ان  کنندعمل می

در ابتدا ممکن است اث رات مثبت ی   ، گونه عمل کردن این. سیاسی است

گر خواهن د  گمراه ،گستران ولی ناخواسته در دام بالی دام، داشته باشد

بدون آن ، هایی را به نام ناحقّ از بین ببرندحقّ، شوندافتاد که ناچار می

ی  قوانین الهی و جوام ع بش ری ب ه وس یله     وقتی که. که خود بفهمند

شمار آمیخته های بیبا اصطالحات و واژهآنها  ارانسودجویان و سردمد

کاربردشان موجب سردرگمی و سرگرم کردن ، گردد و قابل فهم نباشد

سالح . تواند مقابله کندسالح با سردرگمی نمی. افراد جامعه خواهد شد

حاکم بر روابط اجتماعی را روشن و شفّاف و قاب ل   تواند قوانین نمی

گمراهی این افراد چنان پیچیده و حس اب ش ده   . فهم بر همگان سازد

. خ ورد پیوسته در هم پیچی ده و گ ره م ی    است که راه اصالح گرایی

، زیرا خش ونت . گیر استبسیار دشوار و وقت هاییکه بازکردنشان گره

الی ه ر گ ره ق رار    ای در الب ه خواهی مقدّس گون ه استبداد و تمامیّت
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د و پ ای ش خص فرزان ه و    ای صورت گی ر گرفته است که اگر مبارزه

التهابات ک اذبی را پدی د خواه د آورد ک ه     ، فرزانگانی در میان نباشد

ساز مبارزان را در خ ود ذوب و ناپی دا   هدف و امور سرنوشت، برنامه

ای خواس  ته ی  ا ناخواس  ته در گ  ره ، بش  ریی  جامع  ه. خواه  د ک  رد

. دیگرپیچیده خواهد شد و به نوعی خودکشی جمعی دست خواهد زد

 . رود و باید به انتظار فرصتی دیگر نشستصت از دست میفر

، رسیدن به مقصد اس ت  انتظار و تحمّل اگر چه راه روشنی برای 

رو خواه د  ت ری روب ه  پیچیده هایگاهی نیز نو اندیشی را با پیچیدگی

فکری نو اندیشی و روند طبیعی  چون با ماهیّت، نابخردانه واکنش. کرد

ی  انجام د ک ه چه ره    م ی  قربانی شدن آزاداندیشانیناسازگار است به 

 ه   ای اعتق   ادی خ   ویش را ب   ه نم   ایش    خش   نی از اندیش   ه 

، دالور، ب اک نباید ب ی  ،اصالحگر درست اندیش گویمنمی. دانگذاشته

نی ک و   ص فاتِ  ای ن ی  بلکه در کنار هم ه ، نباشد. …مبارز و، فداکار

، دالوری، ب اکی ب ی هنرمندی که بتوان د  . برجسته بایدیک هنرمند باشد

را در اثر هنری خویش در ظرف و . …مدنیّت و، گراییقانون، قهرمانی

. ممکن به نمایش بگذارد شکل ترینظرفیّتی نامناسب به بهترین و پاک

تا ، که در عمق فکر و ذهن مردم نفوذ کند هنر خویش را چنان بیاراید

اش به هنرمندانهاثر . گرددآنها  هایاندیشه سبب گستردگی و نیرومندی

درخت س بزی  . قابل فهم برای دیگران باشد که بتواند بار دهدای  هگون

، روش، راه. کردن آن غیرممکن باشد کنریشه یا خشکانیدن بپرورد که
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مردم در عرصهی  برداشت و مَنِش او درسی برای همه، انتخاب، اندیشه

سخنگو و ، بزرگ، پیشوا ،نه اینکه خود را برگزیده. های مختلف باشد

چون و چرای م ردم را از  قیّم مردم قلمداد کند و اطاعت محض و بی

به زور بخواهد مردم را از دوزخ برهاند و به اجبار . خود واجب بداند

 راهی بهشت کند! به زور پرولتاریایی شوند یا زیر بار زور بمیرند! باید

خود را  تنظامی با نظم به پا کنیم که هر کس و هر گروه بتواند برداش

 . نماید در صلح و آرامش و بدون وحشت و خشونت تبلیغ

 یشی برای اصالح گری چگونه است؟اند هچار -

تالش خود ، دیرپایی است که مردان و زنان آزاداندیش و دالور -

اند تا برداشتبازان به کار گرفتهنیرنگ های کورِرا برای باز کردن گره

زی نماین د و آزادی و براب ری را در   را بازس ا آنها  ی های گمراه کننده

ب ه جامع ه ب از    ، گی ری تعیین سرنوشت افراد و مش ارکت در تص میم  

ولی هر بار به  اند هآزادی پیش رفتی  تا مرز چشیدن مزهها  بار. گردانند

یی ه ا  بهان ه . ان د  هبا شکس ت مواج ه ش د   ، ساده و عوامفریبانهای  هبهان

باور نکردنی برای نسل بعد! . دردآورخنده دار ولی . ابتدایی و بچّگانه

 حج اب ک ج  ، ک راوات زدن دکت ر ش ریعتی   ، ختنه نبودن سید جم ال 

 ،ت وهین ب ه مقدّس ات   ، دزدیده شدن ریش تراش. گذاشتن فالن خانم

. …پرچم آتش زدن . ماشین مردمهای  شکستن شیشه، قرآن آتش زدن

ذهن ها   خوریم؟ غیر از این است که فرع می سادگی فریباین   به چرا

 .؟اند هاشغال کردها   ما را به جای اصل
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برگی از کتاب گویند  می تا. استها   از مقدّس سازیها   فرعی  ریشه

کمت ر  . ش ود  م ی  بدن نود درصد ما س یخ موی ، اند هرا آتش زد مقدّس

ک ه   ان د  هزد "شود که بی اعتنا بگذرد ی ا بتوان د بگوی د:     می کسی پیدا

دوران ه ای   آم وزه واهم ه از  . واهم ه دارد گوی د چ ون    نمی !" اند هزد

هم ین اص الح   . ن ه فق ط از س رکوبگران    ،کودکی! تنبیه خ واهی ش د  

! .تو را زیر مشت و لگد خواهند گرفت ،آلیستِ کنار تو ایدههای  طلب

ب ه ب اور   ه ا    فقط با ش نیده . این ناشی از نا آگاهی و بد شعوری است

 خوانن د و در آن اندیش ه   نم ی  حتّی کتابهای قُدسی خود را. اند هرسید

وجودشان را ف را گرفت ه و ب ا تکی ه ب ر آن       ترس و تعصّب. کنند نمی

حتّی آنها  .اصالح گری را چاره کردتوان  میناینها  با. گیرند می تصمیم

پیشوایانی که برایشان . کنند نمی ویاز مقدّسات و پیشوایان خود نیز پیر

 ب ی اش تباهان خ ود را همراه ی    بی گناهان و . بی گناه و بی اشتباهند

خواهیم ما را همراهی  می و ایم هدلخوش کردآنها  آنوقت ما به. کنند نمی

وقتی در . مذهبی آمده استهای  بارز آن در یکی از جنگی  نمونه. کنند

نی زه   را ب ر ها   سپاهیان معاویه قرآنگفتند: شان  جنگ صفّین به پیشوای

ب ر نی زه   "با شهامت تمام نگف ت:  مگر  .؟چه پاسخی شنیدند، اند هکرد

 گفتند ب ا کش تن  ! .!گفتند قرآن! گفت قرآن باشد". اند هکه کرد اند هکرد

گفت : بیفتد! گفتند زمین خون آلود و نجس . افتد می قرآن بر زمینآنها 

گفت: بیفتد! گفتند . افتد میها   گفتند زیر نعل اسب! .گفت : باشد. است

. قرآن است مقدّسهای  گفتند برگه! .نداردگفت : ایرادی . ها ن اسبهِپَ
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گفت قرآن . ای هگفتند کافر شد !.قرآن هست که هستهای  گفت : برگه

گفتند تو را باید کُشت اگر به نب رد پای ان   ! .من استی  در دل و سینه

 ندهی؟!

ت وان اص الح    میها   با این جماعت و با این اصالح طلب خوب 

به من و ت و رح م    ،کنند نمی رحمخود  که به پیشوایاینها  طلبی کرد؟

ای ن داس تان را ب ا آب و ت اب از مبلّغ ان خ ود        ،خواهند کرد؟ هم ه 

گی رد ن ه    م ی  ولی نه صاحب سخن آن را در عمل ب ه ک ار  . اند هشنید

در حرف کن ارش و در عم ل   . زنند می فقط دَم از پیشوایشان. مُستمِع

و  ناآگاه ان روش ن نم ا   ! اشکال در همراه شدن ب ا  فریبان عوامهمراه 

تحص یالت ب اال و ب ه    ، روشنفکری کسانی که ادّعای. استسازش کار

دارند ولی سطح درک و شعورش ان بس یار   انه اندیش ظاهر نگاهی دگر

 .!پایین است

 باید قانون گرایی و مدنیّت را دقیقاً بفهمن د ن ه   الگوهای نیکوکار

مآبان به ش دّت در   سگرایان و مقدّبهمند که سنّت. از آن دم بزنندتنها 

باسالحِ آنها  بفهمند که. اند هایستادها  و آگاه شدنها  برابر این بازسازی

، مقتضیّات زمانی خویش در، تزویری  چماق و منطق خشونت و حربه

این بزرگترین درد برای . اندکرده بسیارسودجویی خصوصاً در علم دین
انگیز گذشتگی تحسینگر است که جانبازی و از خود یک مبارز اصالح

بازانی گردد که برای فرصت طلبان و نیرنگ ویزیتاخود و یارانش دس
داند که اگر سپاهی گر میمبارز اصالح. دادگری خود بیفزایندبا آن بر بی
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ب ی ، جنگیدن مجهّز کند و یارانش پا به میدان مبارزه بگذارن د  را برای

خونش ان  ی  آخ رین قط ره  انرژی و جانبازی خود را تا ، تردید تالش

ولی زخم و درد . عمل به نمایش خواهند گذاشتی  صادقانه در مرحله

های یقیناً به نفع اندیشه، این جانبازی در لوای این خشونت ایجاد شده

که او بخواهد به بهای جانب ازی   نیست چیزی این. شان نیستاعتقادی

خواهد شور و می اندیشداو سبز می. بگیرد خود و یارانش آن را نادیده

. باشد آفرین پیش رو نقش و شوق و جانبازی از هر جهت برای حرکتی

و رن گ  ه ا   خشونت طلبی، هاسازیحدیث ،نیرنگها، شعارها ،تبلیغات

ناآگاه و فریب خورده چنان ی  توده اخالف در میان های حکومتیبازی

 ه  ای حک  ومتی  ش  ود ک  ه تض  ادّ می  ان ارزش   م  ّثّر واق  ع م  ی  

شود که  می این تضادّ موجب. بینندهای واقعی و انسانی را نمیارزش با

حمای ت و   مردم همواره سردرگم باشند و از درست اندیش ان ی  توده

 . و این یعنی شکست. نکنند پشتیبانی

توان نق ش  های سیاسی نمیگری و حرکتدیگر آنکه در اصالح 

بی ی کردن نشانه ایستادگیها  در برابر موج توده. نادیده گرفت توده را

. کنت رل ش ود   باید سیل خانمان براندازی است که، توده. خردی است

هر که توده را . نیستها  رسیدن راهی جز همراهی توده برای به نتیجه

یک ی از بزرگت رین   . بگیرد در خش م آن گرفت ار خواه د ش د     نادیده

 بای   د . اس   ته   ا   اص   الح گ   ری آگ   اهی ت   وده ه   ای  چ   اره

پذیرتبدیل نمود تا  ایتگرایی او را به رفتار مسئولیّتای ذهنی غهمشغله
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گفتارانه و  های تکگفتمان، جانبه یک تبلیغات، هابه هنگام محدودیّت

دولتی و حک ومتی ن اتوان نگردن د و بتوانن د     های  و ممیّزیها  سانسور

 . پیشتاز ادامه دهند همچنان به حمایت از خویش و از نیروهای

 چگونه است؟ها   اصالح گریتاثیرگذاری علم در  -
 ای نیاز است کهناگوار و نامناسب اقدام بالنده، در شرایط دشوار -

قدرت حاکمه را با اصالحات  کند تا انقالبی اجتماعی و فرهنگی ایجاد
سردمداران  اندیشه و برداشت در مورد عملکرد. رسوا و متالشی سازد

 خاصّ ی ی  دورهمخ تصّ ب ه   ، مبارزات حقّ جویانه و راست اندیش ان 
، س نّتی ی  های س اده  که آن را در همان ظرف زمانش در مفاهیم نیست
 ه ای ناش ی از بی نش و ای دئولوژی    بندیو جناحها  بندیطبقه، ایفرقه

های رو به رشد بدون ه یچ گون ه تغیی ر و    جریان. خاصّ محدود کنیم
، حرکتی علمی اس ت شان  زیرا حرکت. مشکلی برداشت جهانی دارند

ریزند و و مفاهیم از پیش ساخته و از خود تراشیده را فرو میها  قالب
 . کنندپذیرفته است دنبال می آن چه را که علم به عنوان تمدّن و مدنیّت

ک ه   ای خاصّ مح دود و محص ور نیس ت   علمی در فرقه حرکت
که دالور مردان و دالور زن ان   ساز بیافریندهایی نامفهوم و مشکل واژه

در ه ا    حرک ت  این. بسوزاند ا در آتش خرمن جهالتراست اندیش ر
یکدست ، افتندخارج از ذهن و در فضای یک فرهنگ جهانی اتّفاق می
جوامع م دنی   ی هستند و با معیارهای درست انسانی در جهان و همه

 . سازگاری دارند
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اینها  .اندآزاد منشی و قانون گرایی مربوط به علم زیستن و مدنیّت

. پذیرند انعطاف. واقع بین و عمل گرا هستند. دارند براگماتیکی ماهیّتی

محافظ ه ک اری و میان ه روی دو طرف ه     . زنن د  می کنار واپسگرایی را 

 را ب اال ه ا   فهم و شعور، با استحکام بخشی به دانش تجربی. کنند نمی

های درس ت ان دیش در سراس ر    انسانی  الگویی برای همه برند و می

 . جهان هستند

گونه است که کوردالن با آن باورهای واپس گرایانه در براب ر   چ -

اجتم اعی  ه ای   و شبکه این همه پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی

 .؟آورند می دوام

های نو به وحش ت  و اندیشهها  کوردل ابتدا از فکر واپسگرایان -

یشی پی روان  اند هکان دارد از جهالت و سادام هبعد تا جایی ک. افتندمی

فقه ی و  ه ای   دست به نیرنگ ،و نا آگاهی دیگران استفاده کردهخود 

به صلیب می، شمارندجدیدی را حرام میی  هر اندیشه، زنندشرعی می

 نابخردان ه  فتواهای ناآگاهشان از این پیروان. برندکشند و به مسلخ می

دفاع از مقدّسات خود و اسم ی  دیگران را هم به بهانه. کنندحمایت می

 . کنند می با خود همراهآنها  بای  برای مقابله ،اهو لقب

 نوی  اندیشه شود و حقیتِ یکنسل که عوض می، گذردزمان می

طرف ی و  برای بقای خ ویش اع الم ب ی    ،گردد می برای همگان آشکار

اشتباهش ان را ب ه   . گیرند نمی خود را پسهای  حرف. کنند می سکوت

پوشی ظ اهر فری ب در دام ن آن    موذیانه با تن . آورند نمی روی خود
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آن چه را که مردود و ی  همه، دست آخر. شوندنو پناهنده میی  اندیشه

کنن د و  کُشتند را از آنِ خود م ی  می دانستند و برای آن آدممی رودطم

و ق وانین از ابت دا م ال    ه ا   اندیش ه  ای ن ی  دهند که هم ه بانگ سر می

تیره و نژاد فکری ما بوده فالن عالم بزرگ که از . خودشان بوده است

داشته اینها  یا رساله اشاراتی به فالن کتابی  درحاشیه ،قبل از کاشفان

زنند و  می کشف شده حقایق با کمال بی شرمی دست به کشف. است

قب ل از  ه ا   بلکه ق رن ، هاکتاب و پیشوایانشان سال شوند کهمدّعی می

همان . کرده بودند بینییشپ آن را گفته یا، ای در کار باشداندیشه اینکه

کروی بودن زمین و  و گردش زمین و گونه که در مورد نیروی جاذبه

ه ای   کردند و فردا در مورد ک امپیوتر و گوش ی   …گردش سیّارات و

 . خواهند گفت …اندرویدی و

ب ی   ،دانس تند  می یی خداییها خویش را که گفتههای  یعنی گفته -

 بینند؟ نمی شود و مردم این را می ارزش

ای  هم اندیشه. شودبا این رفتار شیطانی همه چیز از نو آغاز می -

ه م  ، ش ود م ی آنها  از آنِ، کهنه شده که در زمان خود نو بوده و اینک

. افزایندهم به بقای خویش می. شوندتر میمقدّس و محترم پیشوایانشان

خش ونت  ای دیگر برای چماق تراشی و هم بهانه. شوندطلبکار می هم

رویدادهایی اس ت ک ه    تکرار. ای نیستتازهی  این مسئله. کنندپیدا می

ه ای جدی د   و قانونها  فرهنگ، هاهمواره دینداران سنّت گرا با اندیشه

که موض وعات و   کندرا وادار میآنها  ،رو هستند و روند منطقیرو به 
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مناس ب از  امّا نابهنگام و در بس تری نا . افکارجدید و مدرن را بپذیرند

بعد از کشف ها   تر از زمان و سالیک نسل عقب همیشه. زمان خویش

 جدید!ای  هاندیش

می به معراج رفتن را با به فضا رفتن اندیشمندان فضانورد مقایسه

 ک ه  چه ارده ق رن پ یش   . …دهند ک ه اوه کنند و بانگ برتری سر می

پیشوای ما  ،یافتفضانوردی به ذهن هیچ بنی بشری راه نمیی  اندیشه

ت ا فل ک  . بدون هیچ گونه ابزار و امکاناتی توانست ب ه مع راج ب رود   

حتی جنّ و پری و ، جایی که پای آدمیزاد. هفتم آسمان ی طبقه. االفالک

ب رای  . مالئکه و ارواح خبیثه هم به آن ج ا نرس یده و نخواه د رس ید    

هم آنها  از پیشوایان، هاغیر خودی یا بهتر بگویم دیگران دلخوش کردن

را راضی نگه دارند هم با آنها هم  ،آورند تا به قول خودنامی به میان می

 . پوشالی خود بیفزایند مقامی بر مقام اعتقاداتِآنها  تحقیر

قبل از آن نیز به فضا رفت ه و  ها  مسیح سال عیسی، گویندمثالً می 

راه ی  نیمهراه! عیسی تا  ی امّا تا نیمه، جایگاهی برای خود در فضا دارد

ولی علم چ ی؟! ب ا ای ن هم ه اب زار و      . و پیامبر اسالم تا سدرالمنتهی

اوّل! البتّه جای شکرش باقی  تا طبقةتنها  تازه در ابتدای راه و، امکانات

 گفتن د ک ه  زیرا برای نس ل قب ل م ی   . انداوّل را پذیرفته طبقة است که

 دخالت در امور خدایی و حرام است!ها  اینکار

 فریبانه و ح ق جویان ه و مقدّس انه    با آب و تاب و عوامآنچنان  

گویند که کسی شهامت آن را نداشته باشد تا بپرسد که دست آورد  می
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مشتی خاک از کرات هیچ نپرسیدند که ! .؟برای مردم چه بوده است آن

از آنجا زمین و کرات دیگر را چگونه ؟ یو طبقات دیگر آسمان آورد

. از کهکش انها  از گردش سّیارات گف ت  ،؟ از کروی بودن کراتیدید

در این رفت و برگش ت چ ه چی زی را    ند. هیچ نپرسید هیچ نگفتند و

که به درد مردم بخورد و  علمی را با خود آوردی  کشف کرد و چه نکته

 ؟بیفزایدشان  بر علم

نف ر از م رد و زن و   ها   جان میلیون وبا در آن دوران ،طاعون ،آبله

واکسن کدام یک را در این دیدار از خدا خواست؟ گرفت   می کودک را

چه سود کاربردی برای مردم داشته است؟ ج ز   نرفتها   این به آسمان

پیامبر سوار ب ر  ؟ .اند هرا که در کتابهایشان آورد هایی خود ساختههمان 

در . رفت ه اس ت  ه ا   همراه با جبرئیل ب ه آس مان   "بُراق "خری به نام 

آن پیامبر با ایشان درود و سالم . پیامبر را دیداوّل آسمان فالن ی  طبقه

او هم با درود ، دوّم فالن پیامبری  در طبقه. شان ایمان آوردای  هگفت و ب

. ب ود  باالتر از آن سدرالمنتهی. هفتمی  تا طبقه …ایمان آورد ،و سالم

. توانس ت وارد ش ود   نم ی  ای ههیچکس و ه یچ فرش ت  . خدا آنجا بود

نتیجه و دست آورد این رفت و . خدا سخن گفتبا . حضرت وارد شد

در  "پنج نوبت نم از   "و  "علی"جانشینی  ،برگشت از دیدگاه برخی

که خدا پنج اه نوب ت   . پنج نوبت نماز در روزتنها  و برخی دیگر روز

و ، هفتم آسمان بودی  گفته بود و با راهنمایی موسای پیامبر که در طبفه
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! .دست آوردشان همین است! .وافق کردندبه پنج نوبت تها   با چانه زنی

 . کنم بروید و در سایتهای اینترنتی بیشتر در این باره بخوانید می توصیه

که تخت بلقیس را در یک  گویندمی پیامبرنیز در خصوص سلیمان

ثانیه از آن سر دنیا به این سر دنیا  تر از یککمیعنی چشم به هم زدن 

علم بش ری م ی  ی  به اصطالح پیشرفتهی  هواپیما و وسیله کدام، آورد

 بالد ؟!تواند اینکار را انجام دهد که علم با پررویی تمام به خود می

امی سنّت شخصیّت ع یک بینشِ این طرز تفکّر و نوع که فکرنکنید

چه آنکس که تازه ک ار  . نه! سنّت گرایی عالم و عامی ندارد، گرا است

 هم ه  ،را گذران ده ش ان   ه ای  آم وزه است چه آنکسی که مدارج باالی 

اینها  وگویند  میآنها  با این تفاوت که. انداصول سنّت گرایی را پذیرفته

چش م و گ وش بس تگانی    ، اصالً افراد عامی سنّت گرا. دهندانجام می

چه برسد به داشتن بینش و ط رز  . هستند که شهامت فکرکردن ندارند

های مخصوص جایگاهچنان هراسان به از دست دادن آنها  .فکر داشتن

که در دنی ا فق ط م ی    هستند کرده چاک و سینه حوریان در آن لمیده

اندازن د! پ س ای ن و اندیش ان      م ی  دهند و لگد می تکان دُم خورند و

فکر علما و بزرگ ان   که، نو اندیشان جوان را به اشتباه نیندازید، بزرگ

 آن طرز تفکّراین طرز تفکّر دینی از . این قوم از پیروانشان جدا است

ی  آن پُرتستانی یا ارتدکسی؟ این سنّی و شیعه، این کاتولیک. جداست

اینها  واقعیت دین چیزی دیگر و عملکرد! .واقعی و آن یکی غیر واقعی

خ اصّ   در زمان و ش رایط اینها  ی دانیدکه همهخوب می ،چیزی دیگر
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ی  بن دی ش ده  نشأت گرفته و از دس تورات ش ماره   خود از بزرگانشان

بین علمای س نّت گ را و    نگویید. اندکرده شان پیرویتمامیّت خواهی

کنند ربطی به اصل  می نچنینای  هکاینها  ،نگویید. خرده پایان فرق است

این خود نشان . ندارد و اصل چیزی دیگر و آنچنانی استکاهنانه آیین 

ی  ناخواس ته ه ای   آموخت ه  ناآگاهی و تعصّب ورزیدن و ارج نهادن به

دهدکه هنوز شهامت آن را نداریم تا  می این نشان. کودکی است دوران

و ای ن هم ان   . را از ذهن خود بیرون کنیمها   و کج اندیشیها   ناراستی

واپسگرایان برای دوام و بقای عمرشان خواه د   امیدی  وسیله و روزنه

لبخن د  ، ان د کنند از بزرگ ان خ ود آموخت ه   خرده پایان هر چه می. شد

اعمال خشونتی  بینند و برای ادامهنشان را به چشم میبزرگا رضایت

 . شوندمی تشویق، آمیزشان

ت رین  ب زرگ ، فرق گذاشتن میان عالمان واپس گرا و پیروانش ان 

اندیشی در  اندیشی و کج نههکی  اشتباه نو اندیشان در دوران هزار ساله

ه ای   ایران بوده و مهمترین عام ل بازدارن ده ب رای پی روزی خی زش     

همزیس تی ناس ازگاری   ، باور کردن سران کهنه پسند. است روشنگرانه

پر و بال دادن و به پرواز در آوردن جوج ه ، است که موجب پرورش

، تمامیّ ت خواه ان   مگر تاریخ نشان نداده اس ت ک ه  . شودمی هایشان

طلبند؟ مگ ر نم ی  قانون شکنی و حاکمیّت را به هر قیمتی می، قدرت

ش وند و دیگ رهیچ نم ی   وارد م ی ه ا   ق از روزنهبا چماآنها  که دانیم

فک رانِ زر و زور   سیه ،که چگونه سیاهپوشان ایممگر نخوانده. شناسند
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و زر و تزویر عباسی را ب ر تخ ت خالف ت     را بر انداختندای  هامیّ ینب

مگر دربار نشینی زاهدان و بزرگان واپ س گ را را در ت اریخ    . نشاندند

زمین ب ه رس م یاس ایی را از ع الم      بوسیدنمگر ؟ صفوی نخوانده ایم

ب ه  ه ا   ایم؟ مگ ر الج اتیو  ندیده مذهبی منطق دان کهنه پسند در تاریخ

 که از درگ اه ک رَم   اندخدابنده نشده، همین علمای مقدّس گرای  وسیله

،   این و آن کردنایم هاین همه نیرنگ خورد؟ .به زر و زوری برسندآنها 

 بس نیست؟!

عارف نامی و استاد کبیر و  ،جلیل اصطالح فیلسوفاز زبان یک به 

شیعیان جهان ب ا   روزی پیشوای"گفت:  می ! شنیدم کهگرا مقدّس رمفسّ

ناگهان زمین . نشسته بودندای  هنیمه متروکی  جمعی از یارانش در خانه

همه سراس یمه و وحش ت زده از خان ه    . دهد می خانه را تکانای  هلرز

رت از جای خود تکان نخورد! یارانش گفتند امّا آن حض. پریدند بیرون

امّا حض رت ب ه روی خ ود نی اورد!     . ریزد می اآلن خانه بر سَرَت فرو

به نظر " ایستاد! نگاهی به زمین کرد و به او امر کرد که بایستد و زمین

خواه د ب ا ای ن     م ی  فیلسوف و عارف و استاد چه چیزی را شما این

 ؟ داستان جاهل پسند ثابت کند

 برد یا او را ب ا س ر ب ه زم ین     می شأن و مقام پیشوایش را باال آیا

اسرار عارفانه و درس او چه بالیی ب ر   ،فلسفیهای  استدالل؟ کوبد می

توسعه و توسعه  ،مندی نظام و نظام ،قانون و قانونمندی ،سر ذهن مردم

این استاد کج ا و چگون ه   ؟ آورد می طلبی و فرهنگ و فرهنگ سازی
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ا استاد شده است ؟! آیااین استاد نباید از نقد و طنز درس خوانده و چر

 اگر نقد شود جایی برای ماندن دارد ؟!؟ مصون باشد

گفت  می دیگری شنیدم که الشأن از به اصطالح استاد کبیر و عظیم

خسته و کوفت ه ب ه   . گذشت می از بیابانیای  هبرگزید روزی پیشوای": 

دراز کشید و ب ه خ واب   . ت کندپناه برد تا کمی استراحای  هتپّی  سایه

 مب ارک او ی  ب ر چه ره   ،خورشید که در آسمان جا به ج ا ش د  . رفت

ناگهان دو مار بزرگ آمدند و در دو . داد می او را آزار نورشتابید و  می

بال گشود و دو بال . عقابی از آسمان آمد. سَر او راست ایستادند طرفِ

 برای آن حضرت بسازد!!گذاشت تا سایبانی ها  خود را بر سَر مار

. این داستان حکایت از درس و مشق و میزانِ ارزش مکتب او دارد

کند و به کدام دلیل لقب اس تادی   می آنرا کجا آموخته و برای چه نقل

انتظ ار  ه ا    که چه عرض کنم از این بش که ها  از این استاد! گرفته است

 چه در آید؟! انتظار دارید کهها  کدو دارید که چه بتراود؟! از این

اکنون نوبت . ایمایم و پند نگرفتهگزیده شده در تاریخها  و بارها  بار

ترین عالمی  میزان عقل و اندیشه که آن است که پند بگیریم و باور کنیم

نما و تمامیّت خواه از حدّ عقل خرده پای سنّت گرا تجاوز عالم مقدّس

 خواهد بر دنی ای می، نظرانهاندک و تنگ  ی اندیشه کند و با همیننمی

 کند! حکومت دین و بشریّت

جع ل  ، تزوی ر ، ب ا ح رف  ، پرسید چگونه؟ معلوم اس ت حتماً می

آن چه را که عقل باختگان ی  بت تراشی و همه، نادان پروری، پردازی
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ه ایی ک ه ک اهن ب زرگ      ع وامفریبی  همان. پذیرندمی و مسخ شدگان

 . داشت

ای  هب ه ش یو  ت وان   م ی ن نو اندیشان با اتّحاد بین سنّت گرایان و -

 آسانتر به اصالحگری پرداخت؟

های  که اصول و فرع اند هدر تعالیم خود آموخته و پذیرفتآنها  .نه -

 اگر بخواهی ب ا . وابسته به باورشان تغییر ناپذیر و خارج از نقد هستند

آنه ا   به هیچ وج ه از ، وارد مذاکره و گفتگو شویدها   در این زمینهآنها 

که برخی از باورهایش ان قدس ی و ی ا     اند هپذیرفت. دست برنمی دارند

سخنی باالتر ، وقتی اصل یا فرعی قدسی باشد. نشات گرفته از آن است

آداب س نّتی  ، فکری سیاسی در تاریخاز این رو . گفتتوان  میاز آن ن

 کش مکش . های مدرن ناهمگون بوده و خواه د ب ود  همواره با اندیشه

مگر اینکه سنّت گرایان به ج ای فکرک ردن   . پذیردپایان نمیآنها  میان

در ، به خود بیایندآگاهی یابند و ، حوریان بهشتی برای لولیدن در میان

یر منطقی و رو به رشد جامعه خود را با سَ، نمایند اندیشه کنندآنچه می

آنک ه در فض ای ن و     ی ا . بیندیش ند  به حرکت در آورده و به نوگرایی

 پس ندان و نوگرای ان   کهن ه  می ان  وگرن ه . ا و سترون شونداندیشی ناز

مب ارزان راس ت ان دیش و    . رویارویی و درگیری خواهد ب ود ه همیش

بشریّت پ ا ب ه می دان     بسیاری برای تحقّق روند تکاملی اصالح طلبِ

پ ایمردی و جانب ازی   ، پایداری، اند و برای نو شدن و قانونمندینهاده

پس ندان س ود ج و ب ا      کهن ه  ناسازگاری را کهولی بسترهای . اندکرده
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و ، اندکرده ایجاد شعارهای تو خالی و حکومتی، عوام فریبی، تناقضات

های قدسی چون خشونت و زور و ستم آشکاررا با نام، تر از همهمهمّ

 ک ه  اندسبب شده، اند هدرآورد به صورت مشروعِ خليفةاهللخدایگان و

 ه ایی  تالشی  روشن اندیش با همه بسیاری از این مبارزان حقّ جو و

های از پیش آماده و در دام، اندصداقتی که داشتهی  اند و با همهکرده که

های شوم هایشان با نقشه جانفشانی. های آنان گرفتار شوندنیرنگ بازی

رنگ گشته و حتّی به سود دش من نی ز تم ام ش ده     دشمن خنثی و بی

 . است

او . من زندگی دوباره داده اس ت کند و کاو در سرگذشت مینا به 

نگریستن  چشمانم را برای جور دیگر. خود آگاه کردی  مرا به راه رفته

ب ه  ه ا   آنچه را ک ه س ال  . بیدار نمود یشیدناند  هو ذهنم را برای دوبار

دانم ک ه حقیق ت    می اکنون. به آن رسیدماو دنبالش بودم در آشایی با 

بی رون  ه ا   و از تردی د  ام هحقیقتِ زن دگی را یافت   . زندگی در چیست

ش یفته و   بنابراین. است بخشیده مینا مرا از بیهوده مردن رهایی. ام هآمد

شهامت و  ،کنم می وقتی با او به جهان هستی نگاه. ام هاو شدی  دلباخته

همگ ام ب ا    بی نم ک ه   می دهم و می جسارتِ جور دیگردیدن را به خود

انسانی نیز در ی  جامعه، طبیعتقوانین ثابت و پایدارحاکم بر جهان و 

، ص لح ، ترقّ ی اجتم اعی  ، نو گرای ی ، روند خود به سوی آزاد اندیشی

ای را عدم خشونت و توسعه طلبی سیر منطقی دیرین ه ، قانونمند شدن

ه ای  و ارزش راس تین  اص ولی ی  این روند ب ر پای ه  . آغاز کرده است
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 قوانین کشف ،گذر زمان. دهد می پیشروی خود ادامه به ،درست انسانی

گس ترش دان  ش و  ، نهاده  ای آموزش ی م  درن ، ه ا ن  وآوری، طبیع ی 

ه ای  افزای د و اندیش ه  میها  تکنولوژی بر رشد و نوع اندیشیدن انسان

های زندگی و اعتقادات آفریندکه نابسامانیزا و باروری میحرکت، پویا

دفاع از ای که به های بالندهاندیشه. بردپذیر را از بین میسست و آسیب

پردازند تا از تناقضات زمان فردا و نو می، های امروزحقوق قانونی نسل

 .یابند رهایی کاهنانههای  آموزههای نامفهوم در خویش و معانی واژه

ها  تحقیر ارزش، ارتجاع، تحجّر، گراییواپس، گراییاگر چه سنّت 

کارایی خود هنوز هم ، های گوناگونبه شکلها  و نادیده گرفتن واقعیّت

جویی م ی مایه به بهانههای خشک و بیرا از دست نداده و با تعصّب

بشری نمود پیداکرده و حرکت جلو ی  جامعه پردازد  ولی روند تکاملی

ی  رونده و پیشرویی را در پی گرفته است که همواره برگ سبز و بَرنده

و ه ا   الی هماهنگ نب ودن برگ سبزی که از البه. کندزندگی را رو می

. برای هماهنگی و همس ویی س ر ب رآورده اس ت    ها  همسویی نداشتن

ب ه  ه ا   اندیشه، هابه جای ناراستیها  راستی، به جای مجازهاها  حقیقت

. ه ا به جای ب ا چش م دی دن   ها   با عقل دیدن، هاورزیدن جای تعصّب

م دنی را  ی  شوند تا اص ول جامع ه  اصل میها  به جای نمادها  واقعیّت

هر کسیا هر گروه سازمان نیافته و سازمان یافته. م و استوار سازندمحک

، م دنی ی  استقرار جامعه، سیاسیی  تازی توسعهای را که در برابر پیش

. دیریا زود رسوا خواه د نم ود  ، گرایی قرار گیردآزاد اندیشی و قانون
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ک ه عام ل اص لی جم ود      امروز نمادهای بنیادگرایانه و کاهن پسندانه

گری و درگیریقشری، اعتقادات موهوم، خرافات، یشیاند هساد، فکری

و بسیاری از جوامع جوانان ، روشنفکران در میان، اندای بودههای فرقه

 . اندپیشرفته ارزش و اعتبار خود را از دست داده

که هن وز ب ه ب اور     حتّی در جوامع توسعه نیافته و به رشد نرسیده

ب ا  ، اند هکاهن بزرگ دل خوش کردهای  وزهآم  هاند و هنوز هم بنرسیده

که شعائر بنیادگرایان ه و کاهنان ه چ ون تق دّس     بینندمی چشم خویش

س ینه  ، ش فاعت ، پناه بردن به ن ذر ، وِرد خواندن، توسّل جستن، گرایی

، تهم ت ، ت وهین ، خود نمایی، دروغگویی، سر به باد دادن، سپر کردن

رن گ و ب ی  ب ی . …و، نگ ری م اورا  ، گریخلیفه، قانونیبی، تبعیض

 ی گرایانه مطلق هایخواهی و روش خصوصاً تمامیّت. اندخاصیّت گشته

ارزش و اعتبار ندارند تنها  ای که نهبه گونه. اثر گشته استکامالًبیآنها 

امروز سخن از جایگاه واال و . شوندمی نگریسته نیز تحقیری  که به دیده

چ ون و  های ب ی کردن چارچوب تعیینقدسی بنیادگرایان و کاهنان و 

بی دار   فرهیختگانی  نیست  بلکه سخن از نگرانی دلسوزانهآنها  چرای

ناآگاهان ه و  ، س نّت ی  ب ر پای ه  تنه ا   دل از مسخ ش دگانی اس ت ک ه   

در . پردازن د گرای ان م ی  کورکورانه به دفاع از باورهای توخالی واپس

را میشان  ی م فریبانهو باورهای زور زورکی و عواها  ترغیب حالی که

هن وز ه م   . دهن د اندیشیدن و یافتن را به خود نمی ولی زحمتِ، بینند

و تبلیغاتِ اخالقی و تربیتی ک اهن ب زرگ از   ها   وزهمآ  هکنند ک می فکر
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که در شکل دادن  کسانی .جایگاهِ قدسی و نجات بخش برخوردار است

خ ویش ب ه    خ اصّ و فرهنگ ها  سنّت، فکر و ذهن خود با اعتقادات

بخش درازی از  ،کن مقدّس و چارچوب تعیین، های واالصورت ارزش

زن دگی  ، گیرن د با این اعتقادات خوی می. دهندعمرشان را به هدر می

آنچه را که به آن توسّل جسته بودن د و راه  ی  میرند و همهمی، کنندمی

 برن د و ب ه خ اک   پنداشتند را با خ ود ب ه گ ور م ی    نجات خویش می

اینها  .نه شفیعی و نه نام و نشانی، سرانجام نه یاوری دارند. سپارند یم

 چشم و گوش بستگانی هستند که فرهن گ س نّتی و آب اد و اج دادی    

ان د و ب ه پوس ت و گوش ت و     خویش را بدون چون و چرا پذیرفت ه 

ک ه   کنندای استفاده میازهاند  هاز عقلشان ب. انداستخوان خود پیوند زده

 بیاموزد در عملکرد و گفتارهای اجداد و رهبران خ ود اندیش ه  آنها  به

خود باشند و قشریت را به ی  برگزیده پیرو بت و پیشوایتنها  نکنند و

نق د و  . عنوان بخشی از اعتقاداتشان به صورت یک سنّت ب اور کنن د  

کاهن و های  آموزهارزیابی را کنار بگذارند و خود را با بیشتر دانستن از 

را فقط در ها   ارزش. ی کاهن بزرگ بسنجندهااوکردن به فت بیشتر عمل

 چنین با. ببینند ،و در به جا آوردن این اعمال واجب شدهها   این آموزه

نوکر بودن خود در ، بینش و فرهنگی به ناپاک بودن خود در برابر پاکان

نجس بودن خ ود در  ، سگ بودن خود در مقابل کاهن، مقابل صاحبان

اعت راف  تنها  نهها  و نامقدّس بودن خود در برابر مقدّس مقابل مطهّران

 . کننداعتقاداتشان افتخار  که به این

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 من، ماهی سُرخِه و نگاه مینا / 011

 

 دانی؟ می استاد مینا را جدا از کاهن بزرگهای  چرا اندیشه -

 یشی فکراند هاو با ساد. اندیش بود ولی کژ دل نبود پیر کج استادِ -

و راه رو و پی ر و    با اطاعت بی چون و چرا از سالکتنها  کرد که می

ت وان   م ی  عاش قانه و عارفان ه  ه ای   در سیر و سلوک و تمرین، مرشد

که در چارچوب مکتب ای  هبا اختیار و تعقّل در اندازتنها  .رستگار شد

. کژ دل نیز بود، اندیشی ولی کاهن عالوه بر کج! .باشد و کاهن بپسندد

ی  ود ساختهخخدای  ،او برخالف استاد. گرفتانحراف از دلش مایه می

اف راد  . خ ود خب ر داش ت   دروغین رت را دیده بود و از اسرار الهی کِ

 .بودن د اش  های گستردههای مناسبی برای دامجاهل و احساسی طعمه

سرپوش میآنها  ولی با ترفند قدسی بودن بر، بینندرا میها  اصلاینها 

آن را  کنن د ت ا کس انیکه   اند پنهان میحقایقی را که خود دیده. گذارند

 ایاند از این پ س ب ه گون ه   که آن را دیدهآنها  اند هرگز نبینند وندیده

، بالن دگی ، آزادگی، دادخواهی، سنّت شکنی. خواهند می ببینند که خود

، اند  امّ ا ب ه زن  قانونمندی و آرامش جویی فرزانگان را دیده و فهمیده

خ ال  های  و مرکبقامت و قد ، زیبایی، جوانی، یتیمی، اسیری، فرزند

چوپان گلّ ه . سرایندنازند و نوحه از داغ آن رعنا رویان می میآنها  دار

گرانی هس تند  فتنهاینها  .درندرا میآنها  شوند و چون گرگهایشان می

سیر شان  ی های گندهشکم. خوری عادت دارندکه به الشخوری و مفت

های  واژهایراد گرفتن از . ر نشدنی استپُ های گشادشاننشدنی و جیب

افشاگری معضالت اجتماعی . شودتوهین به مقدّسات می، نامفهومشان
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های نارسایی یابیشدن و قانونمندی و ریشه  االرض به عنوان مفسد فی

حکم زمانی صادر و اج را   این. اجتماعی حکم محاربه با خدا را دارد

خ ویش راس خ باش ی و    ی  طلبان ه  شود ک ه در اعتق ادات اص الح   می

دهی و پای بر  امّا اگر کمی نرمش نشان. یشان را به نقد بگیریها آموزه

ی ا آن ک ه    زمینکوبی تا ناخواسته را بپذیری و به شکل خواسته بگویی

را ه ا    و ن امفهوم ه ا   کن ی و مخ دوش   لب فرو بن دی و قل م ش کنی   

 ختم به خیر خواهد شد!ها  این تراژدی ی همه، کورکورانه بپذیری

 استاد بود یا کاهن بزرگ؟های  مینا اسیر اندیشه -

. مینا در میان دو دیدگاه متفاوت ولی همسو پرورش یافته ب ود  -

کرد  می یشش فکراند هبا ذهن ساد لیدانست و نمی دیدگاه استاد که هیچ

ب ی   ،جلوی پای خ ویش درده ای اجتم اعی   . داند می که همه چیز را

ها   و شکم بارگیها   گرسنگی ،ها و حق و ناحقها   ظلم و ستم ،ها عدالتی

دور ماورایی و ابعاد عالی های  کرد افق می ادّعا که دید در حالی نمی را

 و بیند می انسانی و عالم غیب و اسرار الهی و ساحت معنوی انسان را

ی  ساخته و پرداخته ،دیدگاه کاهن بزرگ که دسترسی و ارتباط با خدا

نیرنگ های  و خوشی ذهن ناپاکش برای رفاه نامحدود و افراط در لذّت

 اخالص جاهالن ه و ناخالص ی  . درمیان جنّ و شیطان. بود شهای یباز

ب ه دنب ال   . هستم مینایعنی  من به دنبال قربانی این دو دیدگاه. آگاهانه

اخالص جاهالنه و ناخالصی آگاهانه  ":زند  می فریاد خواهی که فریاد
 برآیندش ان و  گاهشان حول یک محور است تکیه ،یکدیگرند همسوی
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را از  زن دگی آرامش تا  دارد می توده در را در جهل و سرگردانی نگه
 !!"خود بیندوزد و بیامیزد و در آسایش بِچَرَدبگیرد و  آنها

هدف کسانی که خواسته یا نا خواسته نگذاشتند تا مینا در جری ان  

این بود ، گی ساده و روان به پیش روددگی قرار گیرد و با مسیر زندزن

از . را بپیمایدای  هیکطرف نیندیشد و مسیرآنها  های وختهمآ  هو جز بکه ا

استاد لذّت پوشالی ببرد و هیچ سهمی در نظر دادن و تبادل های  آموزه

روح . مینا دوستدار زیبایی و پ اکی و س عادت ب ود   . نظر نداشته باشد

امّا بی رحمان فرصت طلب . کرد می طلب الطیفش تعامل و همکاری ر

 . دلش را آزُردندو سود جو 

 خواهی؟ می مینایت را از خدا ،چرا به جای استاد و کاهن بزرگ -

مینا قربانی ! .. .خدایاگویم : می خواهم و می آری من مینا را از خدا

را از  اوت ا   ام هتو رسیدی  خانه نام تو شده است من به دنبال مینا به در

زیبارو و خوش ، عاشق ،بانظم ،دوست داشتنی، مینای باوقار. تو بگیرم

عشق و مه ر ت و ب ه    ، چون او با نام تو! از تو. خواهم می از تو را اندام

او ب ا ان دام   . صادقانه پا گذاشت، که به نام تو ساخته شده بودای  هخان

به یاد نام ت وو ب ه عش ق و مه ر ت و از      تنها  باریک و قلب کوچکش

پا به درون . هراسی در دل راه نداد گذشت و فرغیبزرگ مهای  درب

دانست و یقین داش ت   می را پناهگاهی امن ات خانه. گذاشت ات خانه

که چون به نام تو پا در آن گذاشته است او را از هر گزن دی محف وظ   

 م ن او را از ت  و . خ واهی داش ت و از ه  ر خط ری خ واهی رهانی  د    
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و ب ه ای ن    اند هبه من گفت. دارمادّعای خود اصرار  خواهم و بر این می

یک عمر به یاد . و قادر به انجام هر کاری ییکه تو توانا اند هباور رساند

و هس تی خ ود را    ام هدرباورهایم به تو دلبست. ام هو نام تو زندگی کرد

امّ ا نتوانس تی او را از چنگ ال    . دانم می وابسته و در راستای هستی تو

. برآن نظاره کردیتنها  خود رسید و توکاهن به خواست . کاهن برهانی

رهانی دی و   م ی  مینای دلواپس را به هنگام آن نگاه، اگر قدرت داشتی

. روی برگ ردانم م کردی و ناچارم که پشیمان. کردی می کاهن را رسوا

امّا دلم به حال . خواهم یافتام  یبعد از پشیمانمن به هر جهت مینا را 

ت و او را ب ه م ن    ش تم  دوس ت دا . بودنبه حال با تو . سوزد می خودم

ملیون نفر را از سراسر گیتی ب ه   برگردانی تا سرافراز و سربلند ملیونها

در  ش تم دوس ت دا . آورم که عاشقانه به دور حرم تو بگردن د  ات خانه

هنگ امی ک ه ک اهن ب زرگ     :» این جمع ملی ونی بان گ ب ر آورم     میان

خ دای   ،گرفتار سازد شیطانی خودهای  در دام وسوسهخواست مینا را 

باز  سالم و سرافرازاو را . است بزرگ و مهربان او را از دستش رهانیده

  :بوداین به نفع هر سه . گردانیده

 مردم -3 و مینا من -5تو  -9
مردم ه م از  . او خود باید بهم برسیمو من . تو نتوانستی. امّا نشد

من چگونگی معنی بخشیدن ب ه   این بهم رسیدن از تو دل خواهند کَند!

 ت و خ وب  . ام هآموخت   اوزندگی را از چگونه زیستن و چگونه م ردن  

او آنچنان به تو دلبسته بود که . نشینم نمی پا تا او را نیابم ازدانی که  می
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 گ ویم  م ی  دان ی ک ه وقت ی    می تو. سینوهه نتوانست او را از تو بگیرد

رت ن ه  نه مردم کِ. انستتو نمی هیچ کس دیگریعنی سینوهه نتوانست 

نه پادشاه بابل نه فرعون ن ه اس تاد ن ه ک اهن     . تیها  مصر نه میتانی نه

 ه یچکس . م ن ه م س ری چ ون او دارم    . دیگر نه هیچکس بزرگ و

اوحقیقت را به چشم دیده است . مانع رسیدن من به او باشدتواند  نمی

که دانم  می. توانم از آن بگذرم نمی حقیقتی هستم و چنینی  و من شیفته

 ب از ه م  . نتوانستی او را نزد خود ببری و دوباره به زندگی بازگردانی

 ق ت آین دگان ب ا دی دن م ا     وآن. توانس تی  م ی  ک اش ، ک اش  ،گویم می

ند و از ب رج و  بیای ات به تو دل ببندند و با اطمینان به خانهتوانستند  می

به بزرگی . بسیار بزرگ مفرغی هراسی نداشته باشندهای  و دربها  بارو

و مهر تو احساس امنیت کنند و جایگاه تو را هم واره دلپ ذیر و ام ن    

ت و  . ای هنب رد ه ا   گ ویی ک ه مین ا را ب ه آس مان     ! …ولی نه ….بدانند

چه افسوس دورانی را که . تو توان بازگرداندن او را نداری. ای هنتوانست

و باید برگ ردم و ب ی ن ام ت     . کردم با تو سپری و در راه تو جانفشانی

  .کارهایم را آغاز کنم
 براستی بینام او به راه افتادی؟  -

در س خن ب ا آنه اخط س وّمی را     . رفتم به سراغ برگزی دگانش  -

 . دوباره از نو آغاز کردم. برگزیدم

چه گفتند که ها  آن خود سبب سر درگمی مردم نبودند؟آنها  مگر -

 دوباره روی به خدا آوردی ؟
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بشارت تنها  گفتند که ما می در پاسخ. سخن گفتمآنها  رفتم و با -

د ک ه م ردم ازش ما    ای   هگفتم ش ما ک اری ک رد   . دهنده و راهنما بودیم

 بعد از سالیان سال هنوز هم به مزارتان. خیلی بیشتری دارندهای  انتظار

گفتن د  . خواهن د  می آیند و از شما حاجت و مَدد و شفا و شفاعت می

چون . آدمهایی چون شما بودیم ایم هگفتآنها  گناه ما چیست؟! ما که به

دیدن د و   مگر نمی. کردیم می پوشیدیم و زندگی می خوردیم و می شما

 بیم ار . زخ م برمیداش تیم  . افت ادیم  م ی  که ما هم ب ر زم ین   اند هنخواند

. زدند ما را . میجنگیدیم . میشدیم می عاشق. داشتیم احساس. شدیم می

 زن دگی تش کیل  . گزیدیم برمیبرای خود همسر . گفتند می به ما ناسزا

کم آنها  شیطانی بههای  مگر از وسوسه …و. آوردیم می بچّه. دادیم می

ب ا  تنه ا   وشان  خودِ مردم هستند که با سادگی این. گفتیم و بیم دادیم

و به جای شناخت پندار  اند هشیطانی شدهای  اسیر وسوسه، باور شنیدها

هم ان چی زی ک ه    . اند همقدّس ساختهای  از ما بُت، و گفتار و رفتار ما

خودش ان از م ا   آنها  .دوری جویندآنها  عُمرمان را گذاشتیم تا مردم از

کشند و  می کنند و آدم می و به نام ما مجازات اند همقدّس ساختهای  بُت

هر کدام از ما یک نفر بوده و هر یک پاسخگوی . ما باید پاسخگو باشیم

کِ ردار ه ر ک س     ". ار دیگ ران کردار خود هستند نه پاسخگوی ک رد 

بای د خ ود   ه ا   آن". خ ودش اس ت ن ه دیگ ران    های  پاسخگوی کرده

 کنید از مردمی که به جای شناختِ می فکر. باشندشان  پاسخگوی کردار

آیند و بر  می به زیارت ما سازند و می ما برای ما مزار و بارگاه دُرست
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 ش ادمانی م ا   کنند س بب  می کوبند و گریه و زاری می سر و جان خود

 م زار م ا دخی ل   ه ای   کنید ما از مردمی که ب ه میل ه   می شود؟! فکر می

 حاج ت و ش فا و ش فاعت    ایم هبندند و از ما که در زیر خاک نهفت می

از ه ا    ن چشم و عقل بس ته ای  هچه کسی گفت. خواهند راضی هستیم می

. دارن د در نزد ما جایی نآنها  .کنیم می شرمآنها  ما از. پیروان ما هستند

 نه. اند کور و کر و گنگ. لرزانند می بدن ما را در گورها  با این کار آنها

که بر سر مزار م ا   اند هآنچنان نادان و مسخ شد. فهمند می بینند و نه می

 کنن د و ن ه   می را جمعها   بینند چه کسانی آن پول می نه. ریزند می پول

از ، هم ه ت الش ک ردیم   این  کنند! می چهآنها  خواهند بفهمند که با می

خود ی  زندگی را بر خود و خانواده ،جان خود و نزدیکان خود گذشتیم

از خراف ه   ،سخت و تباه کردیم که مردم را ب ه آزاد اندیش ی بخ وانیم   

 به مزار ما آنوقت، شان ارزش دهیم و زندگیآنها  به ،پرستی دور سازیم

به جای درس . کنند می را بی ارزش مان های تالش آیند و نسنجیده می

 کنند و زندگی را بر خودحرام می تقلّب ،گرفتن از ما و درس پس دادن

از م ا  آنها  و ایادیش از ما هستند؟ اگرها   کی گفته که کاهن. سازند می

. گذراندیم نمی به اسیری بودند که نیمی از عمر خود را در زندانهایشان

ما خود را کاهن اعظم کردند امروز به نام  می هایی که ما را دربند همان

و  ان د  همردم ش د های  نامند و سوار بر اندیشه می شناس و استاد و دین

 ب ا مق دّس س اختن م ا    آنه ا   .!مکن د  می جانشانی  چون انگل از شیره

 .!خواهند نان را از شما بگیرند می
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 خطّ سوّمی را برگزیدی؟ها   و تو با شنیدن این حرف -

ابتدا خدای . خود و سرگذشت میناو با شناخت ها   با این حرف -

آن را . را برای خ ود آفری دم  ای  هخدای تاز. گذشتگان را کنار گذاشتم

 به دامن طبیعت سر. قرار دادم نشان راهِ خود برای رهایی از سردرگُمی

 و ب یم و امی دهای   از جن و ارواح خبیث ه و خش م وع ذاب   . گذاشتم

در دامن طبیعت به  چندین شبانه روز سرگردان. آخرت هراسی نداشتم

 ول ی  ک ردم  م ی  وجودش را در کنار خود ح س  .دنبال اوگرفتار بودم

 راه م را یافت ه ب ودم و   . ب ا او ب ودم و ب ی او   . توانستم او را ببینم نمی

. ک ردم  م ی  دادم و زن دگی  م ی  باید ادام ه . توانستم از او دل بکنم نمی

گ ر   ه آفرینشدیگر ب. و آنچه اطرافم بود با زیستگاه، زندگی با طبیعت

در برابر یک نظام هماهنگِ رو به رشد و آین ده  . اندیشیدم آغازین نمی

آهنگ ی  ، کثرت و تضادها ،گرا سر فرود آوردم که در عین گستردگی

. ش  تابد م ی  یکنواخ ت و م  وزون دارد و ب ا قانونمن  دی رو ب ه جل  و   

دیری ا زود از   ،که در ای ن نظ ام گ امی ب ه اش تباه ب ردارد      ای  ههرپدید

که از روند رو ای  هپدید. روند رو به رشد بیرون خواهد رفتی  گردونه

 .شود  می به رشد بیرون رانده شود پایگاهی ندارد و نیست و نابود

 با مینا بگو ! ات عاشقانههای  کمی از حرف -

را او م یستنگر می و به هرکجا و هرچه ردمک می روی به هر سو -

، آبشار ،سنگ ،درخت ،! در سبزهمدآ نمی ام هولی به دید. مدید در آن می

امّا به شد  می دیده …خاک و ،خار و خاشاک ،گُل ،دریا ،رودخانه، کوه

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 من، ماهی سُرخِه و نگاه مینا / 011

 

در  ،بگویمتر  یک قدمی معشوق یا بهتر و رو راست در. مدید نمی چشم

با اطمینان  کنم نمی اشتباه. آری معبود خود. یک قدمی معبود خود بودم

 شما هم اگر جای م ن بودی د  . گویم می از ایمان سخن. گویم می کامل

گویم  می ورزم و از کسی سخن می من به کسی عشق. گفتید می چنین

تواند م را از ی ک    می کسی که. که سرانجام کار را به چشم دیده است

 . عمر شکّ و تردید برهاند

ح رارت   ب ا و  ب ودم  چون ماه تمام ش ب را ب ه دنب ال خورش ید    

. گش تم ش م ی دنب ال  ب ه  س وی اف ق  از آن سوی افق تا این  شوجود

 اوقلبم طراوت و شادابی با . دیدم می اورا چشمان ای  ههرچشمک ستار

به  .مردک می لمس را شو با چشمانم پاکی و راستی وجود مددی می را

رت خدای کِ نگاه او با شجاعت از درب مفرغی بزرگ و مقدّسِدنبال 

نه را  جودشو. دیدم را با تمام وجودم شیطانیهای  وسوسه وگذشتم 

زندگانی  شدر درون. یافتم در دامن طبیعتکه ها  و پندارها  در آسمان

ی  قلبِ راه یافته. گشتآرام  آنپرتالطمم با نگاهِ به های  و چشم مگزید

و آرامش واقعی ادر کنارتنها  وجودم .شتدا شبا قلب مهربانها  من راز

 . یمبود هم دردِ رِپُ قلب آورد و دوا و مَرهم می خود را بدست

 او آرام و و یاداکند و با نام  می و را فریاداام  زندگیی  لحظه لحظه 

دست در دستِ هم پا به پای هم زن دگی را از ن و    می توانیم. گیرد می

آوریم که آرامش بخ ش ی اد گذش ته و     آغاز کنیم و خطّ سوّمی پدید

. میدکش می را شانتظار رچقد .رهایی بخش زندگی حال و آینده باشد
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امّا چه ک نم   بودبسیار لذّت بخش  برایم و ماندن نیزااگر چه به انتظار 

 ،ب اهم ب ودن   برای ششوق دیدار ام هبه باور رسیدی  و اندیشه که قلب

 . شتشدن را دا یکیبرای رهایی و 

 اش با گذشتهافکارم را . شده بودجانانِ من من و  گُلِ ،من دیدگاهِ

که  چقدر زیبا و تماشایی بود آن روزهایی. داد می پروازآینده  به سوی

 برای نیایش در برابر گاوه ای ن ر وحش ی ب ا ش هامت و ص فای دل      

شکفت و  می زیبای رستگاری را در وجود خود های شکوفه ،رقصید می

ی  کاش رانده شدگان از گردونه. کاشت می غنچه عشق را در دل خود

 مان زمان رس تگار رهایی خود در ه و در مسیراپیشرو نبودند و  ،نظام

خواهم و حرف و زبان مان  می اوو را برای اکه چون  دمی دان. شد می

 . کنم می آرزویی چنین ،یکی است

 اواگر او را ب رای  . نبودم حسودِ خودخواه یک. ش شدممن عاشق

ش دم ک ه آن روز     م ی  ک رد و خوش حال   می حسادتم گل ،خواستم نمی

زیرا اگر . با من رستگار شودنرسید تا امروز  شآرزوهای به ،وسوسه شد

 دیگر نگ اهی ب ه م ن    ،رسید می خواست و به آن می آن موقع به آنچه

گویم:  می بدانید و بپذیرید که با تمام وجودم. آمد نمی به کنارم. کرد نمی
خواهم نه برای  می من او را برای رستگاری ". کاش رستگار شده بود "

خ واهم ن ه حس ادت و     می برای عشق و زندگی. خود و خواستگاری

ه ر کج ا ک ه    . هر کجا که شاد باشد من هم ش اد هس تم  . خودخواهی

حسادت  جایی برایبدانید که اصالً . من هم آرامم دآرامش داشته باش
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رهانی د و او را   م ی  شیطانیهای  او را از وسوسه سینوهه کاش. یستن

 خوشبختی را من این. کرد می همراه با مسیر درست طبیعت خوشبخت

. ش د  می باور کن خوشبخت بودم اگر با سینوهه خوشبخت. خواهم می

. ه ا  خودخواهی هستم نه به کام رساندن خوشبختی زندگیی  من تشنه

 به کسی که به آن عشق وستای  و عاشقانه عشق من بری زندگی شاد

من زمانی خوشحال و خوش بختم ک ه ببی نم    . بودو عاشقش  دورزی می

اگر . اند کنار هم خوشحال و خوشبخترسیده و  عاشق و معشوق بهم

شادتر خواهم بود تا اینکه کنار و تر  من راضی دعشق بورز شکنار عشق

ه ای   می خواهیم زندگی کنیم و لحظ ه . و دل به جایی دیگر دمن باش

یابد جز آنکه هرک ه در کن ار ی ار و     نمی این تحقّق. زندگی را دریابیم

، بای د عاقالن ه  و معش وق   عاشق. ورزد دلبری باشد که به آن عشق می

د و مهرجو نعشق بورز صادقانه و با هم اندیشی آگاهانه بهم، صمیمانه
 . زیستن است عاشقانه این رسم درستِد نه حسود و کینه جو!نباش

 نگاه ملیحی که بار! .آن نگاه دلواپسانه! شد ش هستی منو با نگاها

نگ اهی  . ش دالیل درست و منطقی برای چگونه زیس تن اس ت  و ثمر

چنان برق ی ک ه ت وانش ب ا عوام ل طبیع ی و       . آموز پندگیرانه و درس

ها   بر من تابید و اندیشه شنگاه. قانونمند سازگار است و انرژی بخش

ب  رای بی  دار ش  دنم از تنه  ا  و راام  ن . و باوره  ایم را متزل  زل ک  رد

 .گ ویم  م ی  و س خن استایم و چنین عاش قانه ب ا    می، باورهایمِ سستی

ه م  با نگاه زیبایش او  دانم که می. زیبا درخشید شبا نگاه کهدانم  می
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 .یاب د  پای ان  با درس آموزی این انتظار خواهد است و می چشم به راه

تا در  دبیاب چون منی که آن روزی، هم در انتظار آن روز وا کهدانم  می

بیاید تا ب ه هم ه   . کرد می را آرزو دهمیشه با هم بمانی کنار هم و برای

تا دست در  بیاید. دید رویا را فقط در عالم خواب نباید که بدهیمنشان 
عشق  ،که عاشق هستیم و عشق زیباست بزنیم هم صدا فریاد ،دست هم

 ،زیباس ت  آش تی  ،زن دگی زیباس ت   ،عاشقی زیباست، وجود دارد هم
 ،زیباس ت  قانونمن دی  ،زیباست نظم ،زیباست آزادی ،آرامش زیباست

بزنیم که همه چیز  تا با هم و هم صدا فریاد. بیاید. باهم بودن زیباست
 . خوب وجود دارد و بد بی وجود است ،خوب است

ه م  او . چه کشید و چه نگاهی به جا گذاش ت  اومن فهمیدم که 

از ای ن   ام هآم د  .!ن الم  م ی  چ ه از کش م و   فهمد که چه م ی  خوب می

های  دانهبا . با او سخن بگویم مان شوق فهمیدنهای  اشک وها   فهمیدن

دفت ر  ی  ص فحه . ش ود  م ی  شفّاف عشق که از اعماق وجودمان جاری

تا بار عشق زندگی  ام همن آمد. مان ورق خورده است زندگی با آشنایی

ه ای   دوست دارم در کنار هم بهترین لحظه. را با هم به مقصد برسانیم

م ان   ی دوست دارم طراوت عش ق در چش مها  . زندگی را تجربه کنیم

 . باشیم و از عطر امیدآگاهانه و خردمندانه  سرشار از عشق .حلقه بزند

 خوش بختی  ،زیب ای پی دا ک رده   عطر شادی و زن دگی  خواهم  می

ساختار و رویکرد و فرهن گ اجتم اعی   ، اشتندوست د ،شناخته شده

طبیعی و انسانی فضای هستی را آنچنان پُر کن د ک ه    منظّم و قانونمندِ
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با دور ریختن کهنه و کهنه خواهم تا با هم  یم. جایی برای بدی نباشد

که اگر بدی  جهانی شدن برسیمی  اندیشه این به دادِنا آگاهانه  پسندیِ
تکرار کنیم که عشق و آش تی و زیب ایی وج ود    . نباشد بد نخواهد بود

عاشقی و زیبایی و آزادی و قانونمندی و در کن ار ه م ب ودن و    . دارد
. باشیم زیبا توانیم می. انیم عاشق باشیمتو . میجهانی شدن واقعیّت دارد

آزادان دیش و   ،توس عه گ را   ،نگر آینده، قانونمند ،منظّم، توانیم آزاد می
 . جهانی باشیم

 پیچی ده نیس ت امّ ا پختگ ی    ! بود هم مهربان یاور زندگیتوان  می

ای  هاگر عاشق شد. و راه یافتن با کمی وجود و خودشناسی. خواهد می

 ه م ی  از آنزمان دلباخت ه . صمیمیّت داشته باش صداقت و شفّافیت و

 ه م نگ اهی ب ه   وقت ی  . عاشقی هن ر اس ت  . شوید به هم نگاه کنید می

مهربانانه چش م ب ه    یدبین را میهم ی  چشمان عاشق دلباخته ،یدانداز می

اگر ، شود می پیوندتان ناگسستنی. هم را وابکنیدهای  زید سنگدوب هم

. به پایش بایس تید ، دای هعده دادو بهم  ها  سنگ در آنچه پس از واکندن

ش تابزده  ، ای د  یتان را وا نکن ده ها سنگاگر توانستید ادامه دهید امّا اگر 

را بعد از در کنار هم بودن واخواهیم اش  که مانده دعمل نکنید و نگویی

هم را وا بکنید های  اگر نتوانستید سنگ. که وا کندنی نخواهند بود ،کند

، دای هنگاهی که به هم کرد به یاد و احترام، رسید نمی و در آن به توافق

ب ه خ ود ارزش    ،کنید و ب رای دی دن خوش بختی ه م    ها  یکدیگر را ر

و در کنار یکی دیگ ر   بگذارید تا سنگ خود را با یکی دیگر وا بِکنید
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یت ان  ها دانید که پایبند وع ده  می امّا اگر کنار آمدید و. خوشبخت شوید

کشید و نخستین ب در آغوشو عاشقانه همدیگر را خوب ،خواهید بود

. دنی  زب ه م  ر چش مان منتظ ر و پ ر امی د    ی دنبه یاد ماندای  هوسبار ب

گونه  این بودنهم با. اند عشق و دوستی درک و چشمهایی که سرشار از

زندگی یعنی  خالصانه به آغوش کشیدن و انهشقاعهم بودن در کنار  و

آنچه را . باشیمخیاالت و تصوّرات نی  دلباخته. رَستن رُستن و. درست

. از موانع نهراسیم. بینیمبدیدگان خود  ید بابا مورزی می که به آن عشق

موانع را میدانی برای مس ابقه و س بقت و رش د     .شته باشیمخلّاقیّت دا

خیل ی راح ت و ب ه    توان  می وقتی عشق ورزیدن اینگونه باشد. دانیمب

 "بازم دوستت دارم!  می از صمیم قلبی که به راهت " :فتگ صراحت
 جاودانه با زبان عقل به توهای  اندیشهو  احساسات عاشقانهبا  قلبی که

 ".دوستت دارم"گوید:  می
ت رین و   غمگ ین  ،کنن د  م ی  ی که همدیگر را درکدلدار دو برای

ترین و شاد ترین لحظات  شیرین تواند می رنجورترین لحظات زندگی

خیلی سخت است از  ،دانم . میدبسازشان  زندگیی  و آینده شانایرا بر

خیلی سخت اس ت ب ه   . پرستیدی بغض داشته باشی می کسی که او را

تا پای مرگ عشق بورزی ولی مرگ خود را بدون حضور او  که کسی

ات را هم ه ب ه ت و     خیلی سخت است که روز جشن رستگاری. ببینی

به خاطرش زنده بودی و در جهت غیر از آن کسی که  بگویند تبریک

خیلی سخت است که همه چیز خود را به خاطر یک نفر از . رفتی می او
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بندد و  می دل ،دل. خواهد می بگوید که تو راتواند  نمی دست بدهی که

من دل ب ه  . شود می ورزد و عاشق می شود ولی عقل عشق می دلباخته

زل بزنم و بگ ویم   توانم خیلی راحت در چشمهایت می که ام هعقل داد

به ام  یو چقدر در زندگ خواهم می چقدر تو را، که چقدر دوستت دارم

من دنیا را به خاطر ت و و ت و را ب ه خ اطر وج ودت در      . تو نیاز دارم

طبیع ت ب ه م ن اس ت     ی   آنچه که هستی هدیه. طبیعت دوست دارم

 پس بی نظیر هستی و بیهوده. وآنچه که خواهی بود هدیه تو به طبیعت

به دنبال تو هستم تا از این پ س ب ر س ر    . نیست که به دنبال تو هستم

جنگ و کشتار عقیدتی و همگانی در ، ذهنی رقیبهای  آداب و تئوری

زنده زنده در آتش نسوزانند ها   واقعییت نگیرد و کسی را به خاطر بیان

  .و گردن نزنند

قهر نباید  طبیعت با. است اینجا دامن طبیعت! عشق منی  شایسته

 درطبیع ت . باید در طبیعت و با طبیع ت زن دگی ک رد   . کرد و جنگید

ه ای   قی د و بن د   طبیع ت . توان آزادانه قدم گذاشت و دراز کش ید  می

. خود است و منظّم پایبند روند نظامند طبیعت. آنچنانی و ذهنی ندارد

توان خیلی ساده و عاشقانه و بی آالیش و بی پیرایه با خاک و گل و  می

و طبیعت لهجه و نژاد و قشر و زبان . کنار آمد و سخن گفتها   شکوفه

ت و در  . اس ت  طبیعت زندگی و زندگی در طبیعت. شناسد نمی رامرز 

زمان را برای من چه زیبا و  ،اشتیاق تو را دیدن. طبیعتی و من با طبیعت

ب رای  ای  هبهان  . ای هش د ام  یدلیل زن دگ ی  تو همه. شیرین کرده است
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 ،فکر ت و . کردم نمی زندگی، زنده بودمتنها  بی تو. شدنزیستن و بهتر 

. عشق تو و آرزوی در کنار تو بودن به یاری من در زندگی آمده است

دوستی در قلب ما . گویم می دانی که چه می شناسی و می تو خوب مرا

عشق به زندگی و با هم بودن  ،عشقیعنی  با بهترین و برترین احساس

فراتر و زیباتر از . نه عارفانه است نه جاهالنه ،عشق بین ما. نهفته است

و ها  و شعرها   یابیم و در نوشته میها  آنچه است که در تصوّرات و رویا

که  ام هیافتای  هآگاهی و نگرش تاز ،ات با نگاه ملیحانه. خوانیم میها   قصّه

خود ساخته در نظرم بی ارزش و بی اعتبار ی  ها با آن بسیاری از ارزش

عش ق واقع ی را در قل بم    ی  ورزم ک ه غنچ ه   م ی  به تو عشق. اند هشد

پیش . عاشقانه جانم را سوزاندیهای  دوستم داری که با شعله. شکفتی

ه ا    اس ت ک ه در ش عر   ای  هعشق عارفانتنها  پنداشتم که عشق می از تو

عشقی که با آن باید دل را به آسمان داد و در آسمان به . شود می سروده

ها   را بُرید و خونها   باید برای آن سوگند خورد یا رگ. شتدنبال آن گ

امّا ش انه ب اال ان داختن و ل ب ش کفتن و چش مک       . را درهم آمیخت

یعن ی  . یت نه در آسمان که در زمین و در دام ن طبیع ت ب ود   ها زدن

دوس ت داش تن و ص فا و     زندگی عشق است وعشق ه م زن دگی و  

نه نیاز به سوگند  و صفا که آنچنان ساده و با وفا. صداقت و صمیمیت

 . خوردن دارد نه خون در هم آمیختن

در طبیعت جا  نگاهیدیدم و دیدم که  دلواپسی تو را هنگام رفتن 

را هنگام رفتن خواندم که چشم انتظ ار م ن    ات نگاه منتظرانه. گذاشتی
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ب ال ب ه    تو دوستم داشتی که دستم را گرفتی و نگذاشتی. خواهی ماند

 خواهی زندگی کنم نه بردگی و می تو دوستم داری که. آسمان در آورم

دهی که به نبال ت و   می دوستم داری که پی در پی به من میدان. بندگی

ب ه روی م ن    و تو قل ب را  ام همن دل به تو داد. باشم و تو را بستایم

 . به رقص درآییم تا با نوای عاشقانهای  هگشود
تنها  ما نه. خواهم می رسیدنت من تو را به خاطر تو و به سر منزل 

در تداوم در کنار هم ، یکدیگرنداریم در آغاز به هم رسیدن مشکلی با

ایم  رسیده تقزیرا ما هر دو به راستی وحقی. ماندن هم مشکلی نداریم

داش تن   ،به یک دیگر ها   رسیدن و درست ترین و بهترین و پیروزترین

م ا در  . آن اس ت  به زندگی و حق ایق آگاهانه بینش و نگرش مشترک 

خود باور ی  ما به حقایق دست یافته. انتخاب یکدیگر اشتباه نکرده ایم

م ن و ت و   . و من به توای  هتو به حقایق هستی و زندگی رسید. داریم

تو وقتی به حقیقت دست یافتی . هستی یک فرد هستیمی  کامل کننده

ت و  م ن ب ه   . که کار از کار گذشته بود و کاری از دستت برنم ی آم د  

 . ای هبه من گفت ،ای هولی آنچه را که تو به چشم دید ام هرسید

ت و  . ام و دوب اره بازگش ته   ام هاسرار آن س و را دی د  ، ام هانگار رفت

تو مرا از نابود شدن . راستی در باورم هستی ومن پیام رسان راستی تو

خ واهم ت و را زن ده     می من هم. ای هو به من زندگی بخشیدای  هرهانید

و من ای  هتو به من زندگی بخشید؟ میبینی. به تو زندگی ببخشمکنم و 

خ واهیم   م ی  یک نفر کامل هستیم و پس. هردو زندگی بخشیم. به تو
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 که یابند میدر، خوانند می کسانی که سرگذشت مان را. زندگی ببخشیم

زایشی که راه تکامل را . دنشو می زاییده ییها آدممن و تو ی  از آمیخته

 . دنک میتر  جهانی شدن را آسانهموارتر و 

 به آسمان چشم

 به من آسمان دوخته و

 کرد می نظر

 بال و پای بریده

 کرد می در سرم گذر

 دن ز آسمان مآ هب یعمر

 من  نه زآنِ

 که در باورم

 گذشت و زندگی  می پو  

 می کرد بِسر

 ز یکی خان زندگی ردر گذ

  آسمانی یکی چو من 

 کرد می در زمین سفر بود و

 در زمین پای من 

 بال بی بود و در هوا 

 چو شرر  

 کرد می داغم حذری  شعله ز
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 چشم در چشم من 

 دوخت و با خم اَبرو

 ای هگذشت به یاد نمود

 کرد می که در آن خطر

 هنر گنجی ز، خرامیدنش

 الیق اندام بود و غمزه اش

 رُبود و آبِ آتش زای می دل

 کرد می در جگر

 قصّه آغاز شد

  و اندام دلربا غزالچشمان 

 دوخت نگاهی به من

 ز آسمان مرا

 کرد می دلگیر و ز آن به در

 عطر حضورش

 گیج و منگم کرد

 قامتش به دلبازی

 با لبان ملیحانه

 شیرینها   لحظه

 کرد می چون شکر

 و به یک نگاه روی به من کرد
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 برقی جهید و درخشید

 بُرد دل دل داد و

 به همین سادگی 

 عاشم نمود و شور عشق 

 کرد می در سَرم گذر

 در باورم

 آمد و خانه گزیدم در باورش

 رقص را به آهنگِ اشک 

 اشک را با ترانه

 کرد  می سر به در بَرم

 اواو پای من شد و من بال 

 مُردم و اون

 زنده شد به من

 سهم او 

 زندگی و سهم من

 زندگی در او

 نو پای  کام شیرین ز غنچه

 کرد می زشتی را به رنگ زر

 دلباختم

 باور و خیاالتمی  به گمشده
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  آدابِ روزگارتا

 کرد می با روند بَشر آنچه را

 گیسو افشاند 

 رفتیمها   به قصر قصّه

 گیسوان غنچه بشکفتم و به هنگام آالیش

 بود و هیاهوی چشم و لب که سکوت 

 آمد پیام عشق به زندگی

 نبُرد و نیاسودکه 

 کرد می هَدَرها   حظهلآنکه 

توانستی مینا  ها با این همه رقص و آواز فراز و نشیب سرانجام -

 را ببینی؟

همانکه به دنبالش . مینا هستممن  و گفت: او مرا دید چشمکی زد

ه ای   اندیشه و ایده .کنی می از آنچه که فکرتر  نزدیک. کنار تو. هستی

 وای  هرا در خ ود انباش ت  آنه ا   ت و . جدید تو از من گرفته شده اس ت 

زمان آن فرا رسیده است که با طبیعت و کائنات در . مرا ببینیتوانی  نمی

ی  وجودم پراکنده در هم ه . تعامل باشی و سهم خود را به آن بپردازی

آنچه ی  باید همه خواهی مرا ببینی می اگر. بینی می چیزهایی است که تو

 .توانم بگویم که دوستت ن دارم  نمی .بینی در یکجا جمع کنی می را که

تو . و نگاهم بی منظور بوده است ام هم بگویم که به تو دل نبستتوان نمی

تو بهت ر از  . هایت با من یکی شده است اندیشه. ای هخوب مرا شناخت
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دانی که من خدای خود را باور  می کنی و خوب می هر کس مرا درک

به من آموخت ه  . کردم می با عشق و ایمان و یقین او را ستایش. داشتم

ی  استاد با کاهن بزرگ و کاهن بزرگ با خدا رابط ه ی  بودند که رابطه

خاصّی داشته ک ه خ دای    کاهن بزرگ ظرفیت و لیاقت. استای  هویژ

فیض و رحمت و برکت برای م ا ق رار داده   ی  ایشان را واسطه رتکِ

در تصرّف جان و مال از ما نسبت به ما . کاهن بر ما والیت دارد. است

م ن ب رای   . است راه کاهن بزرگی  ندهاستاد ادامه ده. دارد ارجحیّت

زی ر نظ ر   . فیض پناه ب ردم های  رستگار شدن و نجات ابدی به واسطه

تمرینات روحی و  ،از دلها  و زنگارها  استاد خویش برای زدودن غبار

. راهرو و مرد خدا ب ود ، استادم. جسمی سخت و بسیاری را گذراندم

بشناسی باید تالش کنی خواهی خدا را  می اگر»گفت:  می همواره به من

نشیب . بود برای من باالترین کس خدایم «.شوی که به او بسیارنزدیک

. و فرازهای پر درد و رنجی را برای رسیدن به او پشت س ر گذاش تم  

رسانش را به خ وبی و ب ه    تمامی آداب و رسوم و اصول و فروع پیام

 پیشدر ورزش اخالقی و تمرین سلوک مو به مو . درستی انجام دادم

درسیر مراحل سلوک نه هراسیدم نه زیر بار مش کالت آن ش انه   . رفتم

درس ت  . دی د  می دیدار با خدایم استادم مرا آماده و الیق. خالی کردم

است که کاهن بزرگ از رمز و راز خدای کرت باخبر بود و اگر آن را 

استاد  امّا استاد چه؟! شد می هیچ و پو  قدرت و هیبتش ،کرد می فاش

افضال و مراحل و منازل  اعمال و. راهبر و راهنما بود. د خدا بودکه مر
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 یار و تالش وکوشش و ریاضت و ترکِ. او زبان زد خاص و عام بود

دیار او قلبش را چون آیینه صاف و برّاق کرده و جایی برای غیر خدا 

خویش را  امید. دید نمی جز خدا پناهگاه و گریزگاهی را. نگذاشته بود

از کردار . داد می به رضای خدا رضایتتنها  بریده و ،هستبرای هرچه 

و رفتار و گفتار استاد معلوم بود که هوای نفس در او خاموش گشته و 

درخش ید و غ رق در    می خداییهای  از سر و رویش فضل و موهبت

با نگاه به اس تداللهای  . پیرو او بودم من. آمد می ی به چشمهصفات ال

، فقه ی او  بودن به آداب پایبند، شق الهی اوفروزان شدن ع، منطقی او

 توان باور کرد که همه وهمه هیچ و پو  و توخالی بودند؟! می چگونه

نیایش و ستایش مرا به صورت رقص در برابر گاوهای نر ی  آوازه 

؟ هنگام رقص در برابر شاخهای خنج ر مانن د آن   ای هوحشی که شنید

 کردم که به هیچ می حس گاوهای وحشی آنچنان وجود خدا را در خود

. راها  دیدم نه شاخ گاو می راها  نه خشم گاو. اندیشیدم نمی چیز جز او

پس کجا رفت آن خدایی که اینهمه قدرت به من بخشیده بود و مرا در 

ک رد؟!   م ی  آن گاوهای وحشی محافظتی  تیز و برنّده برابر شاخهای

از . دی دم  م ی  چ ه  وای که به که دل بسته بودم و همّ و غمّ خود را در

 فق ط . دانستم که پشتم خالی است نمی چه نیرویی گرفته بودم و، هیچ

ای  هدم  آ هتوانم بگویم که از دیدن تو بسیار خوشحال و شادمانم ک   می

 .پایان دهی، آنچه بر من گذشته است تا به

 توان پایان داد؟ می پایان دهی؟!یعنی براستی -
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هم بودن و آغازی برای پایان دادن منظور مینا در کنار . پایان که نه 

وقت ی ک ه   . شناخت درس ت و پ رورش فرهیختگ ان اص الحگر    . بود

، بینش، فرهیختگانی با دانش، گیرد می های فکری مردم شدّتنارسایی

نیرومند جهت بازسازی نارسایی شناسیای گشاده و پر مهر و روانسینه

 ک ه زمام داران  اینجاس ت  . خیزن د  م ی  به پ ا ها  بستو شکستن بنها  

برای سرپوش گذاشتن و پوش ش دادن  ، گرای زماناستبدادگر و مطلق

یکجانبه و  های خود با بوق و کرنای به تبلیغاتمعضالت و سودجویی

فرزانگان و راست  ،هاگذاران آیینتردید پایهبی. پردازند می فریبانه عوام

 بسیار یخویش با تضادهای فکر آیین که برای ترویج هستند اندیشانی

در برابر فرومایگانِ اقتدار گرایی قد عَلَم کرده بودند . اند هزیاد روبرو بود

ب رای ب ارور    .کردند می که با هزاران تزویر و نیرنگ بر مردم حکومت

های بسیاری را به جان و رنجها  های راستین خود سختیاندیشه کردن

دادن و خ ود ب رای آگ  اهی   ی  خریدن د و از ج ان و م ال و خ انواده    

 . روشنگری مایه گذاشتند

، ساده، هایشان روشنواژه، بینشی درست داشتند ،آزاداندیشان این

برای  ها یستراناو ها  از نیرنگ. نیاز از تفسیر بوددقیق و قابل فهم و بی

در رواج آی ین خ ود ب ا    . جس تند های مردم سود نمیگمراهی اندیشه

های توانستند عقل، روانی بسیارهای جسمی و و گرفتاریها  تحمّل درد

پیروان خود را شکوفا کرده و راه زندگی شادی آفرینشان را درخشان 

 . سازند
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پدی د   کردند و زبانی گوی ا  تفاهمی ایجادها  با از بین بردن ابهام 

ولی با مرگ این . با یکدیگر توافق داشتند، آوردند که در عین اختالف

ها  اختالف، جدید پدید آمدن بسترهای گذر زمان و، گذارفرزانگان پایه

. گی رد  م ی  تری به خودپیچیده جهت سودجویی با نام این و آن شکل

از  ،ه ا  نامفهوم و اسم و لق ب های  آیین فروشان سودجو با رواج واژه

سازند تا با آن جایگاه خ ود را حف ظ   هایی میو چماقها  ابزارها  آیین

، به ج ای تأمّ ل در اندیش ه   اینها  .بیندوزند زر ،کنند و با زور و تزویر

دادگری و نو شدن را با تظاهر ، ایجاد شده برای تحوّل اجتماعی شرایط

احساس ی  ی  جنب ه تنها  برخی از این افراد. گذارندو تقدّس زیر پا می

های فرزانگان را در واکنش به معضالت زمان خویش میو رنجها  درد

دار کردن احساسات و عواطف خود با  با تحریک و جریحهتنها  .بینند

کنند و ب ه اص طالح از ظل م و س تم     رهبرانشان احساس همدردی می

 . نمایند می اندیشان رفته است رفع مسئولیّت سبز که بر این ناروایی

ه ای  این احساس گرایان در ب روز انق الب و حرک ت    اوّل دستة

زیر  نهایتکنند و در پشیمانی می اصالح بخش از قدرت حاکم اظهار

دستة دوّم احساسات خود را ب ه  . شوندطرفی جمع میلوای پرچم بی

تحریک ب ی  ترینآورند و با کوچکانگیز در میهیجان واکنشی شکل

های خانمان برانداز آفتاینها  .گذارندزمایه می باکانه از جان خویشنی

  .طلبانه هستندهای اصالحانقالب
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آن را ، گ ر های اصالحو حرکتبه جای آسان کردن روند انقالب 

احساسی در به  هایاین گروه. کشاننددشواری و تنگنا می، به پیچیدگی

س یر و رش د تک املی انق الب و انتق ال ق درت از        انحراف کش اندن 

ه ای مختل ف نق ش ب ه     مستبدتر به بهانه حکومتی مستبد به حکومتی

های حاکمههای شوم قدرتآویز نقشههمواره دستاینها  .سزایی دارند

 . اند

گرایی و خشونت، نظمیبی، گراییسنّت، خود نمایی، بازیقهرمان

 و خصوصیّاتها  مهمتر از همه ریاکاری و رفتارهای دو گانه از ویژگی

 .شودکه از چیرگی و برتری احساس بر اندیشه ناشی می ستا مهمّ آنها

و ه ا   رون د سپارند و ب ه   اندیشه و عقل را به دست فراموشی میاینها 

فکر و ، یشهاند  هنگرند که هرگون احساسی میی  چنان با دیدهها  حرکت

چنان الگو برداری ها  و ارزشها  از اصل. گیرندنو اندیشی را از خود می

زورِ چماق و ، که برای بقا و تحکیم قدرت خود با نام مقدّسات کنندمی

هند و بهشت دمشروع جلوه میمصلحت و خشونت و استبداد طلبی را 

ایشان حتّی کش تن کودک ان و زن ان ب اردار و     ه کشی آدم ی را به بهانه

 !.!خرند نوزادان می

 دارند؟ می دست از سر بالندگی برها   ی این درد و رنجک

 گرا نو گرایان اصالح. بالندگی درد دارد ولی دردَش شیرین است

با توجّه ب ه بس تر   را ها  اندیشند و آیین میها  و نو شدنها  که به راستی

آم وزش دهن دگان ژرف اندیش ی و    ، کنن د ارزی ابی م ی   زمان خویش
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های اجتم اعی و پدیدهها  برقرار کنندگان تعادل در اندیشه. اندبالندگی

حسّ تعهّد نسبت به ارزشی  ایجادکننده، قدرت بخش منش افراد. اند

، مش کالت  درها  سوء تفاهمی  از بین برنده ،.اند های انسانی و انگیزه

. بینی و سبب س ازان م دنیّت هس تند   خودبینی به جهان ی تغییر دهنده

اندیش ه و  . است شان نشان سبز اندیشیقدرت اندیشه و هنر شکیبایی

پویا و ، دانش بسیار، قوی اعتقادی  توانی در خود دارند که نشان دهنده

 تیّنم د  ق انون  ک ه  کسانی. های زندگی استنزدیک بودن به واقعیّت

تک املی و   جری ان ی  محرّک ه  خواهند نی روی اند و میکامل را پذیرفته

امّا به دلیل بالنده بودن ، راهشان پر رنج است، پیشرو را قدرت بخشند

 . لذیذ و شیرین است. مصیبت بار نیست

 شتهکارکُ مدارانیسیاست ی بازیچه وقتی که جهان دین و سیاست

رای بقا و دوام خویش سر در آیین فروشانی ب، قرار گیرد فریب عوام و

 ی ریش ه  و دوانی دن ه ا   آورند که راهی ج ز سمپاش ی در اندیش ه   می

یشان و خوناند همغزهای ساد. یشان ندارنداند ههای سادگمراهی در دل

اند و خود را ب ه  بخردانه از جان خویش گذشتهان های آزاد مردانی که

. گمراه پسندان استغذای بسیار مناسبی برای این ، اندآب و آتش زده

ه ای  و ارزشها  شان با منفی نگری به عاقبت خود بافته و اصلپیروان

انرژی خویش را به صورت منفی در غفلت ازآن چه ک ه  ، خود ساخته

دید و نگرش خود را تنگ و ی  مصرف نموده و دایره، توانند باشندمی

پ ذیر و  یبچنان آس. تحرّک دارندکامالً بیت تخیّال. سازندتر میتنگ
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های دیگ ران گ وش ف را دهن د و     توانند به نظریّهترسو هستند که نمی

های دیگران ابزاری ناشایست ب رای  دانند که باطل شمردن اندیشه نمی

ه ا   خو دارند و با چنگ و دندان به نظریّ ه درّنده طبعی. خودشان است

 شان شفاعت برای بهشتی شدن و آرمیدنآفرینش ذهنی. دهندپاسخ می

های جهانی و بدون آن که در پدیده، بهشتی استی  نزد حوریان برهنه

 ت ا آن ج ا ک ه   . آفرینش ی داش ته باش ند    حوادث تاریخی آن نقش یا

نش ینی  گیری و خانهوادار به گوشهآنها  در مقابلشان  پیشوایان راستین

 . اند شده

چه می …داعش و پاکستان و طالبان و ی انیههای حقّدر برابر طلبه

را در سینه داشتی  ارزش انسانی توان کرد؟ تو فکر و اندیشه و امنیّت و

پیروانش را به کجا  ،کاهن را در تن داردی  او که جبّه! و به اینجارسیدی

در . دار اس ت حساب شده و ریشه، خواهد برد ؟! این گمراهی پیچیده

ه ای   و آموختهها   دیده ،ها توانی اندیشه میتنها  بینش و فرهنگی چنین

 .آوری مدّعیان عالم غیب و کاهن پسند را به زبان

درد ش یرین در بالن دگی و   . م زه اس ت   ب ی دردی تلخ و ب ی   این

دردِسَر دارد ها   نوآوری از آموخته. است و بهساز فرزانگیهای  اندیشه

نباید انتظار داشت که افکار . ارزد و شیرین است می سرش ولی به دردِ

بالندگی و فرهیختگی شاد باش ند و ب ه ترغی ب و     ،کاهنانه از نوآوری

در چشم و کاردی در قلب  خاری بالندگی. این افراد بپردازند تشویق

این افراد اگر چه ممکن است . پوشان و وراء نگران است کاهن و جبّه
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گاهی در تنگنا ق رار گیرن د و دَم از اص الحات و آزادی و ق انون و     

ولی در ، و فناوری سخن بگویند قانونمندی و علم و دانش و پیشرفت

 موذیانه و ش یطانی های  پنهان کاری خواهند با عدم شفّافیّت و می واقع

زیرا ب ا توجّ ه ب ه تن گ     . بگذارند سرپوش ها  بسیاری از واقعیّت روی

در . ضعیفی که دارند از ته دل راضی به این کار نیستند و بینش نظری

 از فرهن گ س ازی و بی ان   ، دهن د  می را سرها  عین حال که این شعار

آزاد ی  هفت پشت کسی که به فکر باز ک ردن گ ره  . بیزارندها   واقعیّت

زنده  هکشند و زند می آورند و به آتش می یشی و واگرایی باشد را دردان

همان خلق و خوی جبّ ه   ،تنگنا در آیند به یقین اگر از کنند!! می کباب

ترین روش فرهنگ  بتداییپوشان متعصّب را خواهند داشت و حتّی به ا

مانند مجاز بودن به کش تن مخالف ان   ! .گیر خواهند داد بهسازسازی و 

ارتب اط  ه ای   حرام شمردن رادیو و تلویزی ون و دیگ ر دس تگاه    ،کافر

به مدرس ه   درس خواندن و ،حرف زدن زنان با مردان نامحرم ،جمعی

ی نماینگی نامزدی زنان برا ،رأی دادن زنان در انتخابات ،رفتن دختران

  …مجلس و ریاست جمهوری و

 به راستی با کاهنان و جُبّه پوشان چه باید کرد؟ -

گی ر   گوش ه  من زوی و  خود بخ ود آنها  پس از آگاه کردن مردم -

د ولی هرچه بگ ذرد  نکن می ییها جسته و گریخته حرکت. خواهند شد

 راآنه ا   ما هم به افتخار آزاد اندیش ی . شوند میتر  و عاجزتر  کم رنگ

مردم را . کشیم نمی آدم. کنیم نمی شکنجه. گیریم نمی ما انتقام. بخشیم می
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خود به خود از پای در خواهن د  آنها  مردم که آگاه شوند. کنیم می آگاه

لطیف و  ما. یمزیبایی و مهربانی در زندگی و طبیعت ،در پی عشقما . آمد

یش ان د  هسادرت و کاهن نیرنگ باز و استادِ کِ خدای. نیمعزیز و مهربا

کینه و دشمنی آنها  خیلی سخت است که از. اند  هیچ مادر برابر لطافت 

گفتند که  . مییمکن می گذشت احوال اینی  با همه. مدر دل نداشته باشی

خ دای   مداری  ما این بار . پذیر است بزرگ و مهربان و توبهکِرت  خدا

به شکل شگفت با این کار ! .مگذری و از گناه او درمی مبخشی می خود را

اس تاد  . مرسی می انگیزی به دادِ سالمت جسمی و ذهنی جامعه و آینده

زی را از روی  . پیر ممکن است روزی برای عذر خواهی نزد تو بیای د 

کاهن بزرگ ه م ک ه   . ناآگاهی ولی عشق و محبّت تو را پرورانده بود

، خدا برد و آنچن ان ت و را آزرده خ اطر ک رد    ی  خانه آگاهانه تو را به

خ دای  . بیفت د  پایت ممکن است روزی به تو پناه آورد و به دست و

کرت هم که ارزش وجودی ندارد تا بخواهی به آن فکر کنی و ذه ن  

 در انتظار عذر خواهی از. خود را به آن مشغول سازی و به یاد او باشی

بخشش ت و  . را ببخش و فراموش کنآنها  برای همیشه. هم نباشآنها 

ی ا چش م پوش ی ک ردن از کاره ای      آنه ا   ن ب ا به معنای آش تی ک رد  

بخش تا خود آسوده و آرام شوی و از برا آنها  .نیستآنها  ی نابخردانه

ه ا   پ اک و ر  تاریخ تلخی  گذشته از ات را اندیشه قید و بند در آیی و

در  ،رده بودن د انس انی بُ   های  اگر بویی از انسانیت و ارزشآنها  .کنی

گرفتند و به  می شخصیّت انسانی را در نظرآموزش تو رشد و کمال و 
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استاد پیر راهی را پیموده بود که دل . گذاشتند می آزاد اندیشی تو احترام

زیرا عمر خود را در آن راه صرف . بسیار دشوار بود کندن از آن برایش

ارزش و احت رامش در ب ین م ردم و دنی ای خ ود      ی  کرده بود و همه

اگر از آن . بوداش  ان باورهای جاهالنههم ،ساخته و خود باور کرده اش

ی برای گفتن و مان دن و دَور برداش تن و م انور دادن    چیزکند  می دل

دن ده و متعصّ ب    یک اینقدر انسان نباید در راه و باورهایش! .نداشت

گرایی سبب شد که عم ر خ ود را بیه وده     یکدندگی تو در کمال. باشد

ارزش ای ن هم ه   آی ا خ دای ک رت    . برای خدای کرت تل ف ک ردی  

استاد و کاهن ب زرگ  های  خیلی به حرف؟ تو را داشتهای  جانفشانی

آنچنان که خ ود را فرام وش   . بودی بین خوشآنها  توجّه داشتی و به

به دردِسر گروهی گرفتار آمده بودی . دیدی نمی کرده بودی و خود را

ش دی   م ی  همانگونه که بزرگ. دادند می شیطانی را رواج که خوشبینی

تنها  و بدهیآنها  خواهند باید به می گرفتی که آنچه دیگران از تو می دیا

یاد نگرفتی که ب ه خ ود    هیچوقت. به پاداش نهایی آن خوشبین باشی

 نگاه کنی و از خود بپرسی که من کی و چی هستم و برای خ ود چ ه  

زمانی حقیقت تلخ اشتباه خود را به چشم دیدی که دیگ ر  . خواهم می

من با پرسش از خود و وجود خود ایستادم و تو . شته بودکار از کار گذ

و ها   بیا و به نگرانی. تو را دیدم تا خود را ببینم و بازیابی کنم. را دیدم

و ای  هنشان بده و بفهمان ک ه زن د  آنها  به. خود پایان بدههای  ناراحتی

تو دست م را  . اند هیت بی ثمر نبودها درد و رنج. زندگی بخش هستی
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یعن ی   ده ی  م ی  وقتی راه نشان. ای هو راه را به من نشان دادای  هگرفت

یعن ی  هستی و این خدای کرت بوده اس ت ک ه از بلن دترین ارتف اع     

ک ه روزی  ای  هتو خدای کرت را کشت. چشمهایت افتاده و مرده است

 که روزی به او اقتداای  هتو کاهن بزرگ را رسوا کرد! مُردی می برایش

ی  آوی زه  یشه ا  که روزی آم وزه ای  هکردا به را بی تو استاد. کردی می

 .ات بود گوش

ت و ب ا   . تو بسیار با ارزشتر از خدای کرت و کاهن و استاد هستی

ه ای   نبرد فکری عمیقی با من و با وجود من کردی که پایه ،یک نگاه

ی  کاری که از عه ده . اعتقادات و خواستگاه و بینش مرا در هم ریختی

. تو مرا از خود بی خود کردی و به خود آوردی. آمد نمی خدای تو بر

بریز که با  بیرون ،هر چه کینه و نفرت به دل داری. شتی و زنده کردیکُ

جویی و ره ایی از   تقتو روشنگر حقی. من شاد و امیدوار خواهی شد

 یشها ما حرکتی علیه کاهن و دارو دسته. خرافه پرستی و ارتجاع هستی

بعد و همسو با روند تکامل های  برای نسلای  هیکنیم که سرما می ایجاد

نسلی که دیگر در انتظار پیروزی خوبی بر بدی دست ب ه  . خواهد بود

در انتظار جواب زجر و ناراحتی مردم بیگن اه و  . راز و نیاز دراز نکند

زج ر و ن اراحتی    ،پرورانیم ک ه ب دی   می ما نسلی را. ستم دیده نباشد

  .نداشته باشد
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 ها و ارزشها  روندتضاد در  

ها   و باال و پایین شدنها  و تحمّل رنجها   پشت سر گذاشتن سختی 

همدیگر و رسیدن به یکدیگر و  شناخت یعنی در زندگی حاصلی زیبا

احساس شادمانی  درست است که. با طبیعت بودن را به بار آورده است

تو آنچنان  امّا، انجامید و بالندگی تو برای خدا به سرانجامی ناخوشایند

درون خ ویش را ب ه م ن    ی  محکم و استوار ایستادی که درس نهفت ه 

 .آموختی

طبیعی ب اور   تضادّ را به عنوان عامل حرکت و رشد در روندهای 

زا و دگرگ ون کنن ده   حرک ت ، آف رین  پدیدهها  دانم که تضادّمی. دارم

 ی ب ا هم ه  . نیز آگاه هس تم  از بسترهای ناسازگار زمان و مکان. هستند

کهنه  که حتماً باید به انتظار نشست تا تضادّ میان توانم بپذیرمنمیاینها 

 انقالب برسد ت ا کهن ه   انفجار وی  و نو آنچنان زیاد شود که به مرحله

ن و  ه ای   ای ب رای جه ش  محرّک ه  پسندان را به عقب براند و نی روی 

 یا دانیا کاهنان زراندوز به خواب رفته پسندان مگر کهنه. اندیشان گردد

کهنه پسند و نو گرا و کاهن و  میانی  پدیده همیشه که اندبیکار نشسته

 ش کل باش د ک ه تض ادّ ب ه آس انی       روشنفکر در یک جهت و به یک

ب ه ظ اهر ممک ن    . گرددآنها  میانشان سر در آورد و موجب فروپاشی

ن و  ، های کهنه پس ند است چنین شود ولی در عمل ممکن است پاتک

تمامیّت  زیرا گاهی سودجویان. ان را متالشی سازدگرایان و اصالح گری

ه ای  جویی از بس ترهای ناس ازگار پدی ده   خواه و مزدورانشان با بهره
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آفرینند و چنان عرصه بر اصالح گر نو اندیش تنگ میجدیدی را می

راه پیش روی او ی  شود که راهی جز ایستادگی و جانبازی را در میانه

به انتظار نشستن از مبارز گرفت ه ش ده    این جا فرصت. دهندقرار نمی

یش ی  اند هناخواسته باید پا در میدان مبارزه گذارد و با یک چ ار . است

. ای از اندیشه و آرمان خویش دفاع کندحساب شده به روش شایسته

خواهد دو تضادّ را ب ا  می. هم مدنی، ساز باشدبه طوری که هم حرکت

خونی که سرخ یعنی . م سبزه، هم سرخ باشد. هم در یک جا جمع کند

ک ه فرزان ه    کند تواند چنینکسی می. است بریزد و سبز به بار بنشیند

گ نج و  . گنجینه شود که در دل تاریخ یشیاند هروشن فکر و آگا. باشد

ه ای  که به گنجین ه  اینجاست. که نسل نو از آن بهره گیرد هاییگنجینه

ک ه در   رش ادتتان آف رین ب ر پ ایمردی و    . گویماصالح گر آفرین می

محاکمه و زندان و اعدام  بسترهای ناسازگار بر سر دو راهی سازش یا

شما قداست پوشالی تقدّس گرایان را . دادید نه را بر آری گفتن برتری

بت تراشی و بت خانه . راها  کردن عَلَم جبّه پوشی و پیراهن. شکستید

، بنیادگراییحسرت آری گفتن را در تضادّ میان اصالحات و . سازی را

، واپسگرایی، تیز در دل و جان مخالفان زدید و با جهل چون نیشتری

از همان ابتدا روشن . نکردید قانونی و خشونت بیعتبی، اقتدار گرایی

ها  دادید و به قول قدیمیکردید و سری تکان میمیتر  بود که اگر لب

م ی . نبودید نامروز از افتخار آفرینا، کوتاه آمدید و اندکیکمی راه می

اید و چنان رشید و راست دانم که سختی را تا پای جان به دل خریده
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. کار را خم نموده اس ت کمر مخالفان محافظه ایستادنتان که اید ایستاده

خ ود را از  ، با سر به پایین انداختنتنها  ،بسیاری که در کنارتان دیدیم

کنارتان بودن را ب ه  بخشوده شدند و افتخار در ، دام مخالفان رهانیدند

س ازگاری را ب ا   آنه ا   .بهای ناچیز از دست دادند و سر افکنده ش دند 

اختن است و سازش به چاه اند هسازگاری به را. اندسازش اشتباه گرفته

ی ادتضّ این. سازش کاری راآنها  شما سازگاری را پذیرفتید و. افتادن

روی سازگاری را بلکه توان و نی، نیافریده است جدیدی  پدیده است که

را به سوی س ازگاری جه ت   ها  گرایش، افزایش داده و از دید ناظران

 . داده است

. ریخته شده است سرخ بر زمین ،خون مینا به دست کاهن بزرگ 

ی  مینا در برابر سینوهه معلوم است که پاک و سربلند پ وزه  از پایداری

دل او نشانده به خاک مالیده و حسرت سازش را بر  همکاهن بزرگ را 

راهِ پر ی  اکنون زمان آن رسیده که با نگاهش سبز بروید تا تجربه. است

 نامالیم اتش ی  ارزش و گرانبهایی را که به پاکی و سادگی و ب ا هم ه  

گیرد تا ب ه   ریشه دست آوردهایش. آرام آرام سر بیرون آورد ،پیموده

  .بهتر و گرانبهاتر را به بار بنشاندای  هنتیج ،شکلی دیگر

 مشکل فرهنگ نادرست

م ن ت و را   . تو بیگناهی. توانی سبز برویی می مینای من! تو با من

ی  ها عقل و احساس تو نبوده است که باور و اندیشه این. کنم می درک

. را دیگ ر تک رار نخ واهی ک رد     ات ت و گذش ته  . تو را ناخوشایند کرد
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زمان حال  خواهیم در . میشود نمی یادآوری آن موجب آزار تو بنابراین

زن دگی در زم ان   . یت کمک بگیریم و با هم زندگی کن یم ها از تجربه

ما مدّتی است که هم دیگر  . برد می تلخ گذشته را از بینی  واقعه ،حال

تأیی د خ واه    نه تیپ. ای هماند تو سالهاست که منتظر من. شناسیم می را

احساس را از زبانت بشنوم نه  "واقعآً دوستم داری  "ی  دارم که جمله

عشق و تنفر که در زمان با هم بودن با یک دیگر ب ه بح ث و مجادل ه     

اس ت ک ه ب ه تص وّر نادرس ت       هنه بین مان چیزی پنهان ماند. بنشینیم

را  یکدیگر ما. آن را اصالح و درست کنم به هم رسیدنبخواهم بعد از 

همانن د دو زوج  . خ واهیم ب ا ه م زن دگی کن یم      م ی  وکنیم  می درک

افسردگی را از خود دور ! مشاور و پدر و مادرهمانند دو خوشبخت نه 

مح یط و   ،اس تاد  ،ک اهن ب زرگ  . نباید افسوس گذشته را بخوری. کن

کسانی که همراه و در کنار تو بودند به شکلی مّثر در تص میم  ی  همه

خواس تی در   . میراه تو درست بودی  اندیشه. اند هتو نقش و سهم داشت

آنهم نه به  و به سادگی ولی زود هنگام. داریراه تکامل و رشد قدم بر

. بدون آنکه خود بخواهی و خ ود ب دانی  . میل خود در آن پا گذاشتی

اصالً تو در آن دوران . انتخاب تو به دست و اختیارخودِ تو نبوده است

را پشت  و فراگیری دوران جهالت کودکی همساالن خودی  مانند همه

از . اندیش یدی  م ی  کودکان ه های  شادیو های  بازی به. گذاشتی می سر

به معنای به دست آوردن تنها  ،کودکی به تو باورانده بودند که انتخاب

آوریم و  می چیزهایی را به دستیعنی درحالیکه انتخاب درست . است
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انتخاب ب ه  ی  وقتی که اجازه. دهیم می چیزهایی را از دست ،در همان

چیزه ایی را  . اشیم که بت وانیم باید شهامت آن را داشته ب دهیم می خود

حتّی اگر سالهای سال برای رسیدن ب ه آن وق ت   . هم از دست بدهیم

حتّی اگ ر ب ا کن ار    . حتّی اگر تمام فکر و ذکرمان باشد. گذاشته باشیم

حتّ ی اگ ر   . دیگران بی ارزش و خ وار ش ویم  ی  گذاشتن آن در دیده

ه از عمرمان باقی دقیق یکتنها  وتنها  عمری را با آن گذرانده باشیم و

باید مفهوم آمدن و زن دگی و   یا. سخت است آری سخت. مانده باشد

یم ان را در براب ر نامالیم ات جس می و     ها باید شانه یا رفتن را ندانیم

 . روحی ستبر و پهن و مقاوم سازیم

. نه تو گناهکاری نه استاد نه مردم. نه تو بدی نه استاد و نه مردم 

شما هیچک دام ب د   . فرهنگ نادرست جامعه استگناهِ اصلی بر گردن 

گناهک ار  . اس ت  «ب دی »گناه ب ه گ ردن   . اصالً بد وجود ندارد. نیستید

ضد اجتماعی را باید از بین برد های  کانون. ساختارهای اجتماعی است

شرایط الزم را برای به  یکسویههای  آموزه. تا ارزش واقعی نمایان گردد

ارزش را به عرش بردن کم ال  ». کند نمی مفراهها   ثمر رساندن توانایی

ارزش وقتی به عرش برده شود « .بی ارزشی و کمال بی فرهنگی است

ارزش آن است که با . سازد می انسان را هیچ و پو  و از خود بی خود

اگ ر  . آنکه با آن برای خود وع ده و وعی د بس ازی    آن زندگی کنی نه

پیون د و نس بت   ه ا    وراحقیقی و خیر واقعی در عشق را به م ا  زیبایی

عش ق  . ورزی م  نمی هیچگاه صرفاً به خاطر هم و برای هم عشق، دهیم
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عشق به اوصاف است تنها  .نیست پندار و وهم و خیال. حقیقت دارد

چیز  که شاخ و بال خیالی دارد و در آن عاشق چشم و گوش بسته هیچ

دوس ت  مین ا را   خودِ من هستم که خ ودِ  این. شنود نمی بیند و را نمی

خی ال و  ی  بی نم و دلباخت ه   م ی  من عاشق کسی هستم ک ه او را . دارد

معش وقم در طبیع ت اس ت ن ه در     . نیس تم  ام هتصوّرهای خود س اخت 

. احساس ی تنه ا   حقیقی اس ت ن ه  . قلبیتنها  عقلی است نه. تصوّرات

عشق ورزیدنش برای خ ودِ معش وق    ،زمانی که عاشق خیالپرداز باشد

برای حقیقتِ وج ود او  . اوصاف او خواهد بودنخواهد بود بلکه برای 

 ای ن عش ق ورزی دن   . نخواهد بود برای احساس وجود او خواهد بود

عشقی است که هیچگاه عشق . ارضای منافع شخصی است نیست   این

عشقی که در . کند نمی صداقت و رفاقت را همراهی ،نبوده و صمیمیت

اهی محض و خودخو ،آن عاشق و معشوق فدای هم شوند عشق نیست

از زندگی در کنار هم  عاشق و معشوق باید زندگی کنند و. جنون است

 . لذّت ببرند

 دل برباییم و زندگی کنیم

. هوشم را بُرد. دلم را بُردش آمد و آمدنم مینا با نگاهش در وجود

با بیش از چهل سال . رؤیاهای پرواز در آسمانهایم را بُرد. خوابم را بُرد

 ،و پا زدن در باورهای نادرستِ آمیخته با وجودزندگی کردن و دست 

ای  هو از گذش ت  کردم می کدام توان و شوق باید از نو آغاز چگونه و با

و ش ور و   که برای آن وقت و جان گذاشته بودم و رنج کش یده ب ودم  
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 دمآ هخوب شد کچه ؟ کشیدم می دست ،حالی برای خود ساخته بودم

. داد یارشیرین لب است و باید به ی ار دل برای . ردو دل و هوشم را بُ

 ش وق . شناسد نمی سنّ و سال همجا و مکان و قوم و قبیله و رنگ و 

ب انوی م اه   ! م اهِ م ن  . هستی است شمستی و ذوق وجود شحضورَ

اگر چه ! چرا دل به نگاهی ندهم که مرا مست و هست کردی من  شده

ن ار ت و و   در ک ،تشنه و بی تابم ولی ذوق و شوق آمدن به س وی ت و  

یی ک ه م را   ه ا  ب ه چش م  . کند و قامتم را راس ت  می نوازش تو سیرابم

 رفتم و در جا می. وجودم را خواهم دادی  که همه، نه چشم ،اند هخواند

ت و ه زاران ه زار نف ر را     . مرا بازداشتی و به حرکت در آمدم. زدم می

نفر  آن شب زیر نور ماه از میان هزاران. دیدی و هیچ نگفتی و دَم نزدی

من تمام نگاهم به تو بود ول ی ت و   . لولیدند می همه در خود. رد شدی

سینوهه هم حواسش به کاهن ب زرگ  . هوش و حواست به جایی دیگر

هیچ کس . بود کاهن و نگهبانشی  مفرغی و شمشیر آختههای  و درب

م را ب ه م ن دل دادی و دل    تو با آن نگ اه  . آن آخرین نگاه تو را ندید

 تو ب ه نگاه   افت ادم  به دنبالت راه . نخواهم کرد یتهاهرگز ر. ردیبُ

مفرغی چه های  سوی درب دی وخواندم که آنتا روی برگردان. تمسنش

گیرد و آه حسرتِ  می پوچی که زندگی را از آدمهای  وعده خبر است !

 .!نشاند می بی بازگشت را بر دل و جان

دانستی که م ن   . میمن آنرا گرفتم نگاهت را به من سپردی و تو 

 رب ایش ی  جذب ه . گاه تو هستم و توان نوازش ش را دارم ن  الیق نوازش
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روی  از ای ن پ س چ ه   . میان من و تو عاشقانه است و واق ع گرایان ه  

و  ام هپاس خم را گرفت    م ن  ،نگاه کنی یا نکنی، برنگردانی یا برگردانی

 لحظه. و به نتیجه رساندن بس است همین شوق برای به نتیجه رسیدنم

تویی و نگاهت  زیرا. آن برای من با شکوه و لذّت بخش استی  لحظه

ش ده  ن واقعی من عشق ورزید زندگی. هر آنچه که هست و باید باشد

عشق به طبیعت و . و آناین   به عشق. عشق به تو. عشق به خودم. است

خی ره  ه ا    همه به دوردس ت . کنم نمی به کسی حسادت. زندگی در آن

تو نزدی ک  . شیرین کنندها   خواهند کام خود را در آسمان می و اند هشد

از این پس هم . و لذّت بخش دوست داشتنی. من و در کنار من هستی

بنابراین جایی . تو را دریابد با من تو را خواهد دید بخواهد اگر کسی

من رقیبی ندارم که بخ واهم  . برای حسادت ورزیدن باقی نمانده است

ه م ک ه   آنها  .ی خوابند و برخی دیگر مستبرخ. به آن حسادت کنم

. بینند و خیره سر هستند و تو را نمی اند هچشم به آسمان دوخت ،بیدارند

 سینوهه هم در غم از دست دادن تو ماتم گرفته و تو را از دست رفت ه 

 ری و راهبَ   م ی  کن ی و دل  می دانند که تو در کنار من ناز نمی .داند می

ی یک نفر نیاز به مراقبت ن دارد. خ ود    دانند که دلباخته نمی .نمایی می

ه ای   و لحظ ه ها   رمز و راز لحظهآنها ی رقیبان را کنار خواهد زد.  همه

رُستم و تو و ت من با نگاهِ به تو رَستم و با دلباختن» . دانند نمی زیبایی را

س رگردان و  ه ا   آن«! و ب ا نوازش م رَس تی    دوباره رُستی با نگاه به من

 راه ا    دهن د و ق در لحظ ه    می را بیهوده از دستها   لحظه. اند هسرگشت
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به ج ای زن دگی ک ردن ب ه فک ر      . بینند نمی راها   گذر لحظه. دانند نمی

خواهن د ش ادی را ب ه     می به جای شاد بودن. رسیدن به زندگی هستند

ه ا    لحظ ه . خواهند رس تگار ش وند   می به جای رستگاری. دست آورند

روند و شادی  می ها  دانند که لحظه نمی. اند انتظار فرصت گذرد و در می

لطفِ نگاهت ب ود ک ه   . برند می و زیبایی و لذّت و فرصت را با خود

یعن ی   ،فرص ت یعن ی   لحظ ه . جذّاب و شیرین ک رد  را برایمها   لحظه

لحظ ه  . شیرینی زندگی و زندگی ش یرین یعنی  ،شیرینییعنی  ،زندگی

. آرام ش یعن ی  . عشق به زن دگی . استعشق . زیبایی و سادگی است

بیدار هستی و بی داری   ،باشیها   وقتی با لحظه. دلبازی و نوازشیعنی 

زیستن . عشق استهم  درست دیدن. درست دیدن است. فرصت است

 برنمی گردند و تک رار ها   لحظه. دهد می را هدَرها   لحظه، انتظار. است

. کوتاهای  هدور، یک دوره. یک بار استتنها  وتنها  زندگی. شوند نمی

. میانسالی و پیری ،جوانی ،نوجوانی ،کودکی ،نوزادی. در دورانای  هدور

زیرا از همان ابتدا حرکت زا بود . یک بار آغاز شدتنها  حیات پیدایش

 پیدایش دوباره را از بین تحوّلی که شرایط و موقعیّت. و تحوّل آفرین

تحوّل آفرین باش تا هم واره   "این بزرگترین درس زندگی است:. ردبُ

 ".باشی رو به رشد باشی و بازگشتی نداشته
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