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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
ی برخی خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاه

  .افکارش را نشر دهد چنین ینگردد و ا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .پاك را به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
شتم و دا یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود



انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا

رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، 

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش فناوري امروزي، مید از علم و دبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 
که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 

  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ندادم و تنها هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
خود را مبلغ افکار  این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما



به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بیآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد

توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  آزاد اندیشان بهبهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر 

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  



  

  

  

  کودکی

  

  

جمعیت  و کم بضاعتهاي بسیار دور در نزدیکی روستایی کم  در زمان

اي چشم  کرد، او در خانواده اي مذهبی زندگی می دختري در خانواده

شتر زمان عمرشان را مشغول عبادت خداوند به جهان گشوده بود که بی

  .بودند
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ي خدا بود و مادر در کارهاي نظافتی  پدرش از روحانیون و مراقبان خانه

ها به حساب  ي مقدس مشغول بود و دختري که تنها فرزند آن همان خانه

مادر مشغول شد و و آمد، از همان ابتدا به کار کردن در کنار پدر  می

  .از این مکان مقدس را بر عهده گرفتي حفاظت و نظافت  وظیفه

ها میان مردمان آبادي داراي احترام و اعتباري ویژه بودند، هرچند که  آن

ي  ي چندانی نبرده بودند، لیک به واسطه از لحاظ مال و منال از دنیا بهره

و مردمان کسب  خدمت در راه خدا عزت و احترامی از اهالی آن روستا

هایشان را در میان  هایشان و سال ها بیشتر روزهایشان، ماه کرده بودند، آن

خیلی دور و طوالنی  یازگاه هري خدا در حال انجام وظیفه بودند،  خانه

رفتند تا اوقاتی را به فراغت و شادي  براي تفریح به اطراف روستا می

  بگذرانند
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او را دید، آري در همین  ود کهشاید در یکی از همین گشت و گذارها ب

زاري دید و باد  بود که او را از دور در میان باد و نسیمی در بیشه ها زمان

به سیمایش داده بود، در میان  یآهنگ خوشمیان موهایش افتاد رقص 

زار با آمدن آن نسیم و رقص موهاي او در آسمان بود که آن  این بیشه

  گذاشتزار جا  مرد دلش را میان همان بیشه

بود،  لخت و روشناندام تنومندي داشت، موهایش روي پیشانی ریخته 

د و عرق بر خور کان میزد، موهایش ت ي چوب می با هر ضربه که به تنه

دختر ندید و تنها پسر بود که با  ها را نشست، اما این دلبري می اندامش

هم و دختر حتی متوجه حضور او  جانش را به جان او پیوند زددیدن او 

  .نشد

ي زندگی در  کرد و شاید به واسطه دختر آرام بود، کنجکاوي نمی

بار آمده بود، وقتی به طبیعت  گونه اینشرایطی یکسان و یکنواخت 
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اي خیره  به منظره ها ساعتنشست و  اي می رفتند، آرام در گوشه می

گاه حواسش به دور و اطراف نبود و همین باعث شد تا در  و هیچ ماند می

اي نبرد، حتی او را ندیده باشد و تنها  آن روز هم از دیدن آن پسر بهره

  اي به جانش حس کند پسر از دیدن او لرزه

پسر او را دید و دنیایش را در وصال با او یافت، او که از دیربازي 

ود همیشه از نان و دسترنج خود سیر تر همیشه در حال کارکردن ب کهنه

هماره به عنوان مردي که  ها رسانده اش بهره و خانواده شده و به دیگران

اش  دوست دارد که زندگی کی استبر پاي خویش ایستاده و به خود مت

  را با او تقسیم کند،

ها همگی و خانوادگی نجار  کرد، گویی آن از سالیان دورتر نجاري می

بزرگش هم نجار و نقل بود که نسل نجار بود و پدر رش همبودند، پد

زمان موروثی باید که میانشان تا آخرال تجارتاندر نسل نجارند، این 
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هاي آن  ادامه یابد و حال این نجار جوان که دل و دنیایش را میان زلف

دختر جاي گذاشته بود بر آن شد تا هر چه زودتر به وصال با دختر 

  .برسد

از همان ابتدا با دیدن پدر دختر  که او کوچک بود این روستا آن قدر

در میان گذاشتن این موضوع با پدر و  و براي اند ستیکها  بفهمد که آن

اي معقول و  ها خانواده چرا که آن ه باشدمادرش هیچ ترسی نداشت

ها  ها در آن روستا دوست داشتند با آن شریف بودند و شاید خیلی

ي روستا و مردمانش این باب بود که  وصلت کنند، دست کم میان همه

تر از آنکه از  ي خدایند و چه کسی شریف آنان مراقبان و محافظان خانه

ه با مطرح کردن موضوع از ي خدا نگهداري کند، از این رو بود ک خانه

  سمت پسر به سرعت تشریفات عروسی و ازدواج آغاز شد،

  هر دو خانواده از این وصلت راضی بودند،
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ا که آن پسر زیر هم از این وصلت خوشحال بودندي دختر  خانواده

دانستند  کردند و می همگان از او به نیکی یاد می انسانی زحمتکش بود و

تمام عمر کار کرده و از سنین پایین مسئولیت که او جوانی الیق است، 

ي خانه و خانواده را به دوش کشیده است، پس برایش  اداره

آمد از این رو بود که خیلی  پذیري کار سختی به حساب نمی مسئولیت

  زود به عقد هم در آمدند و زندگیِ جدیدي را آغاز کردند،

الیشی در میان در آن دوران آ هرچندآالیشی بود  ازدواج ساده و بی

و زیر یک سقف  درآمدندنبود، این دو نیز به همان سادگی به وصال هم 

  زندگیِ مشترکشان را آغاز کردند،

کوتاه اما زمانی  هرچند در دل احساس فراوانی به زن داشت،مردي که 

را براي رسیدن به او صبر کرده بود و زنی که هیچ احساسی نداشت، 

انسانی  گونه اینشاید هم گذر دوران از او  بود و گونه اینشاید طبیعتش 
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از هم دورتر شوند و  هرروزو  هرروزشد تا  ساخته بود و این باعث می

مشترك بودن  به سردي گام بردارد و هیچ از این زندگیِ مشترکشان رو

  .نفهمندو زندگی با هم 

مرد بیشتر روز را در میان جنگل مشغول نجاري بود و از صبح تا شام 

آمد و زن بیشتر اوقاتش  ها هم به خانه نمی کرد و بسیاري از شب کار می

  ي خدا در حال نماز و عبادت بود، را میان خانه

بیشتر احساس کمبود  از پدر و مادر جدا شدهحاال که زمان کوتاهی بود 

ا و در قلب ي خد کرد، گویی بخشی از جان و جسمش را میان خانه می

  به جستجوي خداوند بود، غارها دل و هماره در خداوند جاي گذاشته

ا خدا خویشتن را دانست، براي مالقات ب  می یاناو خود را فراتر از زمین

دانست اما  نمی از این احساست درونی او چیزي کسی و آماده کرده بود

سرد و رفتارهاي میان زن و مرد در آن روستاي کوچک نقل  این روابط
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هایی پیرامون  وشه و کناري سخنهاي مردم شده بود، هر روز از گ حرف

شنیدند، از دوريِ  گفتند و می آمد، می شان به میان می این دو و زندگی

ي  روزيِ مرد، از جنون زن، همه و همه هاي شبانه این دو، از کار کردن

  نقل مجالس مردمان این دهکده بود، ها این

اي به  جرقهگفتند تا باالخر  همواره از این روابط بین زن و شوهر می

  .ها و اتهامات افزوده شد زنی هاي آنان دامن زد و به این گمانه حرف

آري دختر باردار بود، او حاال صاحب فرزندي شده بود، فرزندي که با 

  ها که گفته نشد، ها و حدیث حرف آمدنش شایعات را دامن زد، چه

ت، آري او زن ي نامشروع زن در میان غارها اس هاو حاصل رابط

  .اي است و باید که مجازات شود رهبدکا

، آن سوي هاي ریز درشتی که نزدند و نشنید رش، چه حرفبیچاره شوه

  گرفته بود، شکلدیگر شایعات جدیدي 



 یکودک ١٥

 

او زنی با تقوا و پرهیزکار است و در تمام عمر نگذاشته که مردي بدنش 

هایی که  ي خداوند به او است و چه صحبت را لمس کند و این هدیه

زاده بودنش،  این بار در شکم گفته نشد، از قدسی بودن تا حرام پیرامون

ن حاملگیِ دختر ها تا قداست آن زن، همه و همه از پس ای از هرزگی

مان روز و همان بسته شدن نطفه در دل ن شایعات از هآغاز شد و تمام ای

  .مادر بود که جان گرفت و هر روز بارور شد

از کردند و  ها صحبت می ي آن بارهان دردیگر بیشتر از پیش آدمیحال 

گفتند، در همین گیر و دار میان همین اتهامات و  شان می زندگیِ شخصی

ي  شد، همه تر می شنید و روز به روز شکسته شایعات بود که نجار می

  گرفت، ها گاه بوي واقع و گاه بوي افسانه به خود می گفته

وده شد، برخی گفتند رد، حال چگونه هزاران داستان پیرامونش سراو م

اي گفتند خودش را کشت و به این زندگیِ  نبود و وجود نداشت، عده
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پر از خفت خاتمه داد، برخی گفتند کشته شد از روز نخست او وجود 

ها را به شکل اسباب و  کرد و چوب نداشت و او که آرام نجاري می

  نبود، میان آدمیان در گریدآورد  لوازم در می

و درازي شکل گرفته بود تا او به دنیا بیاید، چشم بر هاي طول  افسانه

را فریاد  اي ها، شروع زندگیِ تازه جهان بگشاید، اما تمام این افسانه

 داري در جهان از گذشتگان تا زد و شاید تغییرات بسیار و دنباله می

  .داد ها با حضورش شکل می آیندگان و به درازاي تمام عمر انسان

اي جان دیگري چشم به  تهدنیا آمد، در پس جان رفرد و او به پدر م

دوار کماکان ادامه داشته باشد، مادري که حاال  رد تا این سیجهان گشو

هاي ناچیز از سوي پدر و مادرش باید پسري را  کس با کمک تنها و بی

ها به دوش او  آورد، تمام مسئولیت کرد و از آب گل برون می بزرگ می

و دریایی از اتهام در پشت سرش که باز هم به  افتاده بود با یک دنیا
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ها سخنی نگفت، حال یکه  ي آن گاه درباره ي آرام هیچ ي روحیه واسطه

  بودشده کرد و این اصل زندگیِ او  و تنها باید از پسر مراقبت می

او را دوست داشت اگر نداشت چگونه در کنارش و براي رفاه بیشتر او 

ي آرامش سرچشمه  ز همان روحیهکرد، شاید همین هم ا تالش می

هاي بدنش احاطه شده بود از سازش و  گرفته بود، شاید تمام سلول

ها  تر زیستن او تالشیکسان بودن، او در کنار پسرش بود و براي به

گاه او را  گفتند، هیچ خورد تا او بیشتر بخورد، اما می ر میکرد، کمت می

هاي او  اي بر گونه بوسهکند و  گیرد و آرامش نمی در آغوش نمی

  زند نمی

واي بر این مردم که هر روز و هر ثانیه براي هر موضوع راست و دروغی 

  ،سرایند میهاي دراز  داستان
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ي  توان او را در آغوش گرفت، او بچه آري او فرزند خدا است، نمی

ي  اي است با هر بار نگاه کردن به چشمانش انسان یاد آن رابطه زاده حرام

شود و چه  افتد و وجودش ماالمال از شرم می ع و خیانت مینامشرو

هاي طول و درازي که سراییدند، اما آن پسر در آغوش مادرش با  قصه

و حاال ها در حال بزرگ شدن بود در حال قد کشیدن بود  تمام کاستی

گرفت،  دفاع بودن فاصله می ت آرام آرام از آن سنین کودکی و بیداش

تر  ا چشیده بود، پر از درد بود و بزرگ و بزرگها ر حاال دیگر عذاب

  شد می

ي کوتاهی  پدر دختر مدتی بود که فوت شده بود و مادرش نیز به فاصله

از همسرش جان باخت و دختر به معناي واقعی تنها شده بود، اما 

شد، او بود که  کشید و بزرگ می فرزندي داشت که هنوز باید قد می

ش زندگیِ بهتري کند و حال با این همه کرد تا فرزند باید تالش می

اي با او  ها در گوشه توانست ساعت تنهایی خدایی را هم داشت که می
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هایش  صدا به حرف صحبت کند و خدایی که همیشه خاموش و بی

ه کسی آرام داد و چه قدر انسان نیازمند این است ک گوش فرا می

  .نده باشدو تنها شنو هایش را بشنود، بر او منتی نگذارد حرف

  آیا به راستی، گوش فرا داد؟

گویی و او  و سخن میدنش که تچه تفاوت میان گوش دادنش یا ندا

  خواهی که او شنیده باشد، گویی و در دل می شنیده است، تو می

شد با خداي خویش  دختر از صبح تا شام هر لحظه و هر زمانی که می

دانست که  ، او میداد گفت، گهگاه آرام، پاسخش را هم می ها می سخن

  ي بزرگ کردن فرزند خدا بر دوشش است، وظیفه

الهام شده بود، خودش شاهدش بود و یا همان  او دانست و یا به آیا می

  ،در دلش پرورانده شده بود ها ها و گفته حرف
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چه تفاوت میان واقع و مجاز آنگاه که مجاز به واقع در ذهن آدمیان بدل 

  شده است

تا فرزندش را  خواست زد و یکدل و یکپارچه می حال با خدا حرف می

از آب و گل در آورد و زندگیِ آرامی براي او مهیا سازد تا او بزرگ 

  .خود خدا بر زمین بدل شود اصالًشده به سرباز، به فرزند و یا 

ها،  پسرك کمی بزرگ شده بود، قد کشیده بود با تمام فقر و گرسنگی

ها و شایعات  ي اتهامات و صحبت از آن کودکی برون آمده بود و همه

شنید،  اي آرام مثال مادر داشت، فقط می شنید و گهگاه روحیه را می

دانست چه به روز او  زد، اما از درون می اي هم دم نمی حتی لحظه

م برون اشد و باز هم الم از ک سوخت و خاکستر می گذرد، می می

  آورد نمی
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و او  زد د با خدا حرف میزد و شای رفت، فریاد می به میان جنگل می

شنید که گفته بودند دیرینیان او از نخست و در گاهواره با خدا  آرام می

  حرف زد و پاسخ شنید

اي از بار  تا ذره مشغول بود يآبا اجدادبر شغل تر شد،  اي بزرگ ذره

سنگین زندگی را از دوش مادر کم کند، او هم نجار شد مثال پدر و 

زندگی کند، اما آیا به راستی شغل بیشتر پدرانش تا با آن گذران 

شان  ها هدف از زندگی ها است، آیا آن ها تنها راه رزق خوردن آن انسان

نیست، چه فایده که او حاال در همان سنین چیز فراتري ین است و هم

اي این بار از دوش مادر  تا ذره کودکی سخت مشغول کار با چوب بود

  پایان یابدتر شود و این گرسنگی و فقر  سبک

 ثروت فراوان نداشت، اما همه در کس چیه هرچنددر روستایی که 

او و مادرش هنوز با فقر دست و پنجه کردند  آرامشی نسبی زندگی می
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کرد و این کار کردن هر دو نفره خیلی هم این بار را کم  نرم می

  کرد، نمی

آموخته این عادت را هم از مادر زد،  کرد با خدا حرف می پسر کار می

ي بسیاري این همان روح خداوندي در میان پیکر او و  بود و از گفته

د، مادري آرام، پسري آرام، نمادر بود تا با خدا همیشه در ارتباط باش

  زندگیِ سخت و پر از فقر

مادري در حال کار براي دیگران و پسري که با نجاري سعی در ساختن 

  زندگیِ بهتر دارد،

کار با چوب برایش سخت، اما این زندگی چه پسر هنوز کودك بود و 

کند و چه ساده از آدمیان  ساده و راحت هر کار ناممکنی را ممکن می

  سازد، ها را با هر شرایطی سازگار می سازد و آن همرنگ و همسان می
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ی کنند، تر زندگ ها کمی آرام گذشت تا آن گذشت و می روزگار می

ر است و هر چه قدر از آن و ت ابتدایش سخت باید که زندگی بگذرد و

بینی که چقدر  گذرد برایت تحملش آسان و یک روز می گذشتنش می

  اي به آن عادت کرده و در آن غرق شده

  

  

  

  

  



  

  

  

  نوجوانی

  

  

هاي کوچکی هوا به درون  در فضایی تاریک و سرد که از محفظه

رسد، فضایی مرطوب  قطرات از سقف بر زمین می نم نمآید، صداي  می

ایی است که مادر و آهنگین را به وجود آورده است، این جا همان ج

همان پسر کوچک هم به عبادت خدا پرداخته و حاال سالیان درازي 

اي از این غار نشسته، با همان  بیند، آرام در گوشه خود را در میان آن می
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هاي کوچکش را به سوي  و دست اي خزیده اندام کوچک در گوشه

آسمانی که در این فضاي گرفته چیزي از آن معلوم نیست بلند کرده و 

  گوید به آرامی زیر لب ذکر می

  :گوید با خدا سخن می

ام  بارالها، تو سرور و پادشاه عالمی، به من نیرویی عطا فرما تا در زندگی

مگان بسازم ي هو دیگران باشم و زندگی بهتري براباعث آرامش خود 

  را پاك و بتوانم به آنان صبوري ببخشم و تعلیم دهم این طریقت

ا از آن تو زرگ هستی و مالک بر این زمین، همه چیز این دنیبارالها تو ب

  است و من نیز خلقی از تو

  :در این میان بود که صدایی از درونش فریاد زد

  تو فرزند خدا هستی
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کودك احساس عجیبی کرد، این حرفی بود که از همان ابتدا از دیگران 

زد و بیشتر به  کسی این صدا را فریاد میهم شنیده بود و حال از درونش 

  بالید خود می

  ن احساس فرزند خدا بودن غرق شد،در ای

ها کیست  در میان آنهاي بیشمار  این جهان بزرگ با وجود تمام انسان

  د؟که فرزند خدا باش

  ي خدا بر زمینم من نماینده در میانشان فرزند خدا هستم،که  منم

رهایش به دنیاي راهکا ،کالمش ،ال او که از ابتداي کودکی با خداو حا

تا آن فرامین را عملی  شد ده بود بیش از پیش راغب میپیرامون آشنا ش

  سازد و پاسدار و پاسبان این دستورات الهی باشد
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به عنوان فرزند خدا تنها فرزند خدا  کرد تا س میاي احسا در خود وظیفه

در تمام اعصار بر زمین، حامیِ خدا و برپا داشتن فرامین او بر زمین باشد 

  دانست این واقعه بزرگ می را مسئولو بیشتر از پیش خود 

  زدند، فریاد می را زمین و آسمان، دیوارهاي غار، همه و همه نام او

  فرزند خدا

دانست و  ، کسی نمیگفتند یمد و با همه با او سخن همه صدا درونی بو

مرتبط بود تا آن صدا را از درون خویش به   تنها به باور و ایمان درونی

ي او اجسام و جانداران  برون خویش بشوند و گاه که اطراف و در کناره

له آن بود که او ند و باز درونش، اما مهم این قائبسیار با او سخن بگوی

  شنید، می

شنید و هر ثانیه بیشتر از پیش این را باور داشت که او  واهاي را مینج

هاي خدا بر  ي تغییر و به کرسی نشاندن فرمان فرزند خدا است و وظیفه
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هاي طوالنی به  بود که در میان غار ساعت گونه ایندوش او است و 

دار  هاي دنباله کرد با او حرف افتاد و حمد و ثناي خداي می خاك می

  زد، می بسیار

شد و بیشتر زمانش  زد و گاه شاد می ریخت و گاه فریاد می گاه اشک می

گاه چهره به رویش  کرد، خدایی که هیچ را با خدا، پدرش سپري می

  گفت و او تنها شنونده بر آن بود درونش سخن می نشان نداد، اما

ي  ها نجواي همان جمله هایش بود و بیشتر زمان گهگاه پاسخ به حرف

  معروف

  تو فرزند خدا هستی

گرفت و با این جان از نو  اي می و او با شنیدن این کلمات روح تازه

ي عمل  شد تا به فرامین خدا جامه اش، عزمش بیشتر از پیش جزم می زاده

  بپوشاند
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اي از این دستورها پا پس  من فرزند خلف و راستین خدا بر زمینم و ذره

  نخواهم کشید،

جهان، ما همه به دنیا آمده تا در برابرت  بارالها، اي سرور و بزرگ

خاضعانه به زمین بیفتیم و تو و بزرگی و جالل و جبروتت را ستایش 

 ه عملی شدن دستورات و فرامیني عمر و جانمان را در را کنیم و همه

فدا کنیم تو ما را باز خرج کنیم، آري باید جانمان را در این راه 

  اي، خریده

فرزند خویش آفریدي، به من این جاه و مقام را  خداوند من را به عنوان

ارزانی دادي و من با تمام وجود پاسدار این نام بزرگ خواهم بود تا 

زمانی که جان بر بدن داشته باشم، راه و طریقتت را پیش خواهم برد و 

  تر است بدان که اوامر تو از هر چیز در این دنیا برایم واالتر و با ارزش

  دان که فرزندت تمام جان و وجودش در راه تو استاي پدر آسمانی، ب
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بود که بیشتر زمان خود را در میان همان غار در حال خلوت  گونه اینو 

زد، حتی  هاي بسیار حرف می گذراند، با او ساعت کردن با خدا می

کرد و گاه با صدایی بلند  آمد و تنها فکر می گاهی صدایی از برون نمی

  آورد، ردگار و پدر آسمانی را به جاي مینیایش و حمد و ثناي پرو

کرد تا زندگی خویش و مادر را به سرانجام برساند و این  باید کار می

شد تا از آن غار و همکالمیِ با خدا براي لحظاتی دور شود،  باعث می

همین امر باعث شد تا بیشتر به بیرون از کارگاه خود رود، حتی دیگر به 

  شتر جهان را بشناسد،غار هم نرود، دوست داشت بی

کنند،  ها چگونه زندگی می و آنان را دریابد و بداند آن ببیند ها را انسان

ها و  ي انسان ي همین احواالت ساده گذرانند و تشنه چگونه عمر می

کرد به میان غار  آدمیان بود، دیگر زمان آزادش زمانی که کار نمی
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بازارها و شهرها و آدمیان شد، به میان  رفت و از خانه و محله دور می نمی

  رفت می

ها را تا این حد از نزدیک ندیده  گاه تا به امروز در زندگی آن او هیچ

ها را  ها و یادها به دنیا آمده بود و هر روز همان بود او در فضایی با نام

شنید، عمري به میان غار رفته بود، با خدا حرف زده بود، کار کرده  می

ي بیرون و  اي یکسان داشت، این جرقه وحیهاش شکل و ر بود و زندگی

ها را  در ذهنش آتشی به پا کرد تا بیشتر انسانن ن بودارفتن و با آدمی

  بشناسد و روزگار آنان را ببیند

رفت، در میان آدمیان سیل بیشماري که روزگارشان مثال دیروز  پیش می

  ،داشت گام برمی است

شوند و هر  ول کسب و کار میآیند در میان بازار مشغ از خانه بیرون می

فروشند و این چرخه  روز همان اجناس تکراري را به افراد تکراري می
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، بساط برخاستنز خواب ر روز همان اشود، ه هر روز میانشان تکرار می

کاسبی را فراهم آوردن و فروختن مالی براي رزق و روزي خود و 

  هایشان خانواده

حال و هواي آدمیان، میان بازار را  زد، پسرك، میان این بازارها چرخ می

دید که باال و پایین  دید که با چه شور و اشتیاقی در حال خریدند، می

  روند تا آن مایحتاج هر روزه را کسب کنند، می

گیرند و  ها پول می آورند، صاحب مال دید چگونه باربران بار می می

برایش تازگی دید و  خرند، او می فروشند و خریداران می فروشندگان می

داشت، اما طی چند روز همه چیز برایش تکراري شد و فهمید اینان 

  گذرانند چگونه روزگار می

به یاد خویشتن و کار با چوب افتاد که او هم به مثال اینان هر روز همان 

اي  برد لیک با رفتن به میان غار روز تازه کارهاي تکراري را به پیش می
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هر روز به میان بازار در دل روستا  آغاز شده و این بود که پسرك

کنند، زنان در کنار  دید که چگونه کودکان با هم بازي می رفت و می می

شویند و مردها در دل مزرعه به سختی کار  جویبارها ظرف و لباس می

  .کنند می

دید، آن کودك دیروز حال به  پسر این سیر دوار را در میان آدمان می

توانست گلیم خود را از آب برون  ه تنها مینوجوانی بدل شده بود که ن

توانست به دیگران نیز کمک کند و این راه هر روزه را در  آورد که می

  ن طی کندامیان آدمی

ها رفتن دیگر دلش  این تکرار که پس از چندي از به میان انسان و او بود

ها را ببیند، گاه چشمش در پی  نخواست همان احوال تکراريِ انسان

یگران هم از زندگی و روزگارشان بود، دل سازشگر مادر با جستن د

اي پرسشگر در حال تغییر بود و دوست داشت در جهان  روحیه
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کنجکاوي بیشتري کند، هرچند نیاز به کنجکاويِ زیادي هم نبود با 

  .ي بیشماري ببیند توانست چیزهاي تازه پرسه زدن میان شهر و روستا می

اي افتاده در حالی که تمام صورتش را  شهدید که چگونه زنی در گو می

کنند و این را  هاي چرکین بزرگ پر کرده، مردمی او را لعن می زخم

دانند، سیل بیشماري که در رنج و عذاب زندگی  تقاص گناهانش می

فرسا و تعداد کثیري از  ، سخت و طاقتالعالجهاي  کردند، بیماري می

  گذراندند ی میآدمان که به خفت در عذاب و بیماري زندگ

هاي  داشت، انسان دید و همه چیز او را بیشتر به فکر وامی پسرك می

اند و زندگیِ  دست و پا زنده دید که در عذاب بی کور و کر بسیار را می

در فقر  اما کنند دید که سخت تالش می را می سختی دارند، آدمیانی

روز و اند و در تمام  بسیار در حال زندگی و گذراندن این مردگی

  .اند هایشان به درد و فقر در حال زجر بردن شب
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اي مچاله شده دست دراز کرده با  دید که در گوشه آدمیانی را می

  پوش چشم امیدشان به مدد از دیگران است، سیمایی ژنده

  گفت، دید و گهگاه درونش با خدا سخن می می

به در همین حال و احواالت بود که دید کسی مال و پول دیگري را 

برد، پسرك به دنبالش رفته در طول مسیرش چشمش به  یغما و دزدي می

اند و کسی را به صلیب کشیده میخ بر  افتد که جمع شده جماعتی می

  سوزانند دست و پایش کوفته و یا زنده زنده می

  کرد که صدایی از جمع شنید، مات و مبهوت به این صحنه نگاه می

  است آري تقاص دزدان و یغما گران همین

و جماعتی که از دیدن عذاب و شکنجه شاد و سرمست، هلهله 

  ها سخت یکه خورده بود کشیدند و او که از دیدن این صحنه سرمی



 دمحمحیسم ٣٦

 

  دیگر چیست؟ ها اینکه  شوکه بود

  و جهان چه فرجامی خواهد داشت؟

خواهد دید، زنانی که  يا رمنتظرهیغدانست که بیشتر دقایق وقایع  می

و عصمتشان مورد تعرض دیگران واقع شده است  مورد ظلم قرار گرفته

دید که جماعتی براي امرار معاششان  سوزد، می هایشان می و جان و تن

کنند و با  فروشند و از این راه رزق و روزي جمع می جان و تنشان را می

  گذرانند تن فروشی زندگی می

ماعتی ج ها دید، میان یکی از همین خانهدر همین بین بود که خود را در 

ها است، هر کدام به نوبت او را  دور تا دورش نشسته و زنی در میان آن

شوند در میان تختی که دور و برش را  آغوش می گیرند و با او هم می

  شنید هاي زن را می ها و فریاد هایی احاطه کرده، صداي ناله پرده
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 شنید، آن را دنبال دانست، صدا از درد است یا لذت، صداي را می نمی

کرد و جماعتی که حریصانه در انتظار همخوابگیِ با او بودند و  می

  ها است پسرکی که در میان و در قلب آن

  آیا در انتظار است؟

ها مرد پولی بر دستش گذاشت و از آنجا  دختري برون آمد، از میان پرده

اش  هاي دختر دوخته محو زیبایی دور شد و پسرك که چشم در چشم

  شد

احساسی بود که پدر دورترها با دیدن مادرش در وجود آیا این همان 

  لمس کرده بود؟

اي داشت، هر چه بود از نگاه کردن به زن  و یا حال پسر احساس تازه

سیراب نشد، زن به سویش آمد تا دستش را بگیرد و او را به سمت تخت 

  ي محقر بیرون رفت، ببرد، پسرك برخاست و با سرعت از میان آن کلبه



 دمحمحیسم ٣٨

 

را میان بازار و در قلب آدمیان دید، دید چگونه هنوز باز خود 

  خرند، یادش بر زن افتاد، فروشند و جماعتی که مشتاقانه می می

، لیک او جانش خرید از او میفروخت و جماعتی که شادمان  او هم می

فروخت و جماعتی که شاد از خریدن عصمت و جان او بودند،  را می

با زور و عذاب و شکنجه همین دیده بود که برخی  تر پیش يچند

دزدند، حال با پول و بهایی ناچیز همان عصمت هم معامله  عصمت را می

  .شود می

باز هم بوي ضخم گوشت به مشامش رسید این بو او را به سوي میدانی 

رهسپار کرد و دید چگونه انسانی در میان آتش در حال سوختن است، 

توانست از پیش برد و تنها  شنید و هیچ نمی صداي فریادهاي او را می

  گر بود نظاره
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باز هم جماعتی که شادمان از گناهان و کیفر و این همه زشتیِ او 

آمد، در میان  گفتند، حال دیگر هر روز به میان بازار و روستا می می

دانست که  اي از آنان دید، می زد و هر روز اتفاق تازه ها قدم می انسان

دید که آدمیانی به هم ظلم روا  د، میها سر دراز دار این دیوانگی

هیچ وجدانی زندگی را ادامه  بیرسانند و  دارند و به هم آزارها می می

  دهند می

یکی از همین روزها بود که دید باز هم جماعتی جمع شده در حال 

اند، دید گاوي را به میدان گذاشته و آدمیان با ولع و  کنیاپر سنگ

کنند، باز هم  نگ پرتاب میگري وصف نشدنی به سویش س وحشی

همان صداها که این گاو آدم کشته است و به دستور خدا او را سنگسار 

  کنیم و باز هم حیرت و بهت می
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دار، پسري که حال تمامیِ این تصویرها را در طول  این صداهاي دنباله

دید، همه مثال همان روز و دیدن از جلوي چشمانش  روز می شبانه

  شد، هایش اضافه می حجم کابوس گذشت و گهگاه به می

  :شنید در دل گاهی صدایی می

  مستحق کیفر هستند؟ ها اینآیا 

  اند؟ آیا کسانی که این حکم را قرائت کرده حق چنین کاري داشته

  اند؟  بوده گناه یبکسانی که اجراگر این احکام هستند خویشتن آیا 

در این دوران چند ساله که پسرك از الك تنهایی بیرون آمده بود و 

ها که دید و از  بیشتر با دنیاي اطرافش در ارتباط بود چه بسیار صحنه

  برایش زشتی نبود ها اینها گذشت که دیگر  کنار آن
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دید، حتی گاهی  تکرار به عادت بدل شده بود، سر بریدن حیوانات را می

اي  کرد، اما ذره آمد و گرمیِ این خون را لمس می خون به زیر پایش می

ها  ي همیشگی رفت، بسیار صحنهکرد و باز هم به همان تقال فکر نمی

  به خاطر نسپرد، دید و هیچ

دید، گدایی را دید، نقص را دید، را فقر را دید، عذاب را دید، بیماري 

مس تجاوز و دزدي را دید، دزدي و قتل را دید و کیفر دادن را هم ل

  کرد

تر در میان فروشند، از همه چیز بیش دید چگونه برخی تن می

  ،دید را میي آن دختر  واقع و مجاز چهره  هایش، کابوس کابوس

آورد،  تر او را همیشه و همیشه به یاد می زن بود و از او بسیار بزرگ

شود و یا شاید وجدان  برد و آرام می گویی از فکر کردن به او لذت می

  آورد که بیشتر از همه او را به خاطرش می درونش است



 دمحمحیسم ٤٢

 

 کم کمپسرك دیگر نوجوان و یا شاید کمی هم جوان شده، سیمایش 

شود و روابط سردي با مادر دارد، به ندرت با هم سخن  شبیه به پدر می

آمد  گفتند، بعد از پرسه زدن در بازار و روستا به میان کارگاهش می می

  کرد، ر میوقفه کا و بی نفس کیها  و ساعت

آورد و  ها اشکالی به وجود می برید از میان همین چوب ها را می چوب

برد  هاي گوسفند همسایگان را به چرا می گاهی براي امرار و معاش گله

  شد و چوپان آنان می

ها را به چرا برد، نشانشان داد به  ها باید انسان گفت، مثال همین با خود می

ه بیشتر از پیش احساساتی در وجودش بود ک گونه اینها آموخت و  آن

  کشید و نمایان شده بود، زبانه می
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در خانه و در استراحت بود یا در دل هر از چند گاهی در حالی که 

افتاد و با او  ها یاد خدا می هایش و یا در زمان کار کردن با چوب چوپانی

  شد کالم می هم

و گاهی صورتش هم اي به یاد سیمایش  یاد آن زن، یاد فریادهایش، ذره

  ساخت، رفت و در ذهن براي او سیمایی می از خاطرش می

برد، دنیا  نشست و مانند چوپانی او را به چرا می می او به نظاره ها ساعت

کرد و به فکر تغییر  داد، جهان را برایش تشریح می را نشانش می

  شد گاه به واقع بدل نمی روحیات و زندگیِ او بود اما هیچ

جز باري که به سوي او شتافت، نه مانند چوپانی براي تغییر او بلکه براي 

دید و  هیچ کالم و حرفی او را می ساعتی به نظاره نشستن و دیدنش، بی

شنید و بعد آرام  دوخت، صداي فریادهایش را می چشم بر چشمانش می
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شد، مادرش آرام در  و به سوي خانه روانه می خاست یبرماز کنارش 

  نشسته بود، خانه

مادري که بیشتر ساعات عمرش را در حال نیایش و عبادت خدا بود، هر 

کردند و یا شاید تنها آرامش  ها می گرا براي خود صحبت دو درون

هایشان گوش فرا  ها بود که به حرف شان همانا خداوند آسمان زندگی

  داد می

  از میان مردم دوري گزید و به میان غار رفت، کم کمپسرك 

کرد،  هایی در جانش لمس می کرد، تکان ریخت، صحبت می ق میعر

ها همان پیام و پاسخ خداوند به او است و یا شاید پاسخ  گویی این تکان

  هاي روز و شبش تمام کابوس

رفت و در آن هواي نمدار و مرطوب در آن  به میان غار می بازهم

یش ها میان صحبت گاه چیهکرد،  تاریکیِ مخوف با خدا صحبت می
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دانست خداوند بري از تمام  طعنه و اعتراضی به خداوند نداشت زیرا می

  ها است گناهان و زشتی

ت خدا یعنی، بزرگی، یعنی رهایی، در تمام لحظاتش تنها به یاد دانس می

ریخت، چوب  گفت، روزها عرق می خدا بود و حمد و ثناي او می

زار  در و بیشهاش آدمی را یاد آن پ برید، عرق مانده بر پیشانی می

انداخت در همان روز نخستین موهاي روشن و لخت که به پیشانی  می

  ریزد ها بر زمین می ریخته و عرقی که از میان آن

در آورده که به رنگ موهایش  محاسنپسرك جوان شده، صورتش 

ي زن  ا چهرهاو است که در تمامیِ این لحظات ب گندمین و طالیی است،

  دکن زندگی میدر برابرش 
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زیر لب حمد و ثناي  روزهایی که میان آدمان پرسه زددر تمام آن  او

دار را  گفت و حال آرام در گوشش نجوایی دنبالهخداوند بلند مرتبه را 

  شنید، می

ها و درختان ماه و خورشید و سنگ و حیوانات همه  زمین و آسمان کوه

  شدند که تو فرزند خدایی و همه به او متذکر می

  لب خود هم تکرار کرد و باز جهان فریاد زدچند بار زیر 

  تو فرزند خدایی

  

  

  



  

  

  

  تحول

  

  

اي نشسته و به افتادن قطرات آب بر زمین چشم دوخته  پسرك در گوشه

یست که کند اما ک است، یک مسیر کوتاه از این اتفاق را تعقیب می

ریختن آب نگاه  اي به این حتی لحظه نداند این فکر کردن او است

  اي است، کند و در ذهن در حال ساختن سیما و چهره نمی
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ي او  اي نزدیک که چندي پیش او را دیده، آري همان زن، چهره چهره

بیند، حتی گاهی  در برابرش نقش بسته، او را در همین نزدیکی خود می

  کند او را لمس می

  به جهان واقع است یا مجاز؟ ها اینآیا 

کند  ند، در برزخی گیر کرده و به هر چیز که فکر میدا خود هم نمی

بیند یا در دنیاي خیالی خود اسیر مانده  داند آیا واقعیت آن را می نمی

است، این قدر که در طول عمر فکر کرده گاهی فکرهایش از دنیاي 

توان این کالفگی را در نگاهش  تر است اما می واقعی هم برایش واقعی

  جست،

ور است هر از چند گاهی این  در میان افکارش غوطهکالفه و پریشان 

یابد و  به قلب مجاز راه می واقع شود و از میان خیاالت به واقع بدل می

هر ثانیه در میان این گیر و دار در حال گذر است، اما با تمام احساس 
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خواهد هر چیز  خواهد در جهان واقع گام بگذارد، می درونش دیگر می

ها برون بیاید، در میان افکارش  کند و از این کالفگی را به واقعیتی بدل

  تر است نقش بسته باز هم سیماي زن که چندین سال از او مسن

  افتد، هایش می یاد نگاه

  دار به سوي او روانه کرده بود؟ آیا او هم نگاهی دنباله

  هایش بود؟ آیا او هم در تعقیب نگاه

بندد،  در برابرش نقش میي زن  کند چهره مدتی است به هر چه فکر می

  ها، ها، همان چشم همان نگاه

ي محقر  کلبهمیان را هر روز تصویر جدیدي براي او ساخته است، دلش 

خواهد زن را از آن  و شاید وجدان او است که می جا گذاشته است

اش  برزخ نجات دهد و یا شاید عشقی است که با دیدن زن در میان سینه
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یابد اما در ذهن باز هم  را در درون خود می ها اینت، جوانه کرده اس

  کند ین بار این جمله را صرف میچند

  من فرزند خدا هستم

در میان افکارش حتی گاهی  ین باعث شد تا چندبار به ذهنش وو هم

  :بلند بگوید

  وجدان من پر درد است، حق آن زن از زندگی این نیست،

رفت تا آن سیماي  راه را پیش برد، محقري  سمت کلبه به هر روي به

آشنا را دوباره از نزدیک ببیند و جهان را به واقعیتی و دورتر به حقانیتی 

  تازه بدل کند

زد، همان مردهاي بسیار در  که جانش را چنگ می ها باز هم همان صحنه

  ها انتظار و همان ناله
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اي را در انتظار نشست، جانش تاب و تحمل صبر کردن نداشت،  لحظه

و مجبور بود که  داد تا کار دیگري کند ش به او اجازه نمیاما روح آرام

و جلوي تمام این اتفاقات را  خواست برخیزد و فریاد بزند صبر کند، می

داد و باز هم  بگیرد، اما روح آرام و ساکتش تنها دستور ایستادن به او می

  در فکر و خیال بارها برخاست و فریاد زد،

ما پسرك که آرام نشسته بود، حتی حتی چند نفري را هم زخمی کرد ا

اي کوتاه هم از جایش بلند نشده بود، حتی در وجودش سایرین  لحظه

ها پشت سر  آرام نشست و ساعت گونه اینتکانی هم ندیده بودند، 

  یکدیگر گذشتند،

مردها یک به یک به درون تخت پرده پوش فرو رفتند، فریادها را شنید 

الخره همه از درون کلبه بیرون رفتند، حاال تا با ها گوش فرا داد و به جیغ

دیگر خودش بود و آن دختر، زن هم چند زمانی بود که متوجه حضور 
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آورد تا در میان تنهایی به  پسرك در کلبه شده بود و به روي خود نمی

  پیش رویش رفت

در کنارش نشست، دستش را روي پیشانیِ او گذاشت، پسرك آرام 

ن را به روي صورتش لمس کرد، آرام هایش را بست، دستان ز چشم

  تر بود، تر و شادمان ي عمرش آرام از همهشده بود، 

  :زیر لب گفت آرام و

  حاضري با من ازدواج کنی؟

زن صداي او را نشنید و این صدا آن قدر ضعیف بود که خود پسرك 

هم نشنیده باشد، شاید باز هم میان مجاز سخن گفته بود، اما چیزي 

  تر ادا کرد،م همان جمله را بلندتر و رساباز هنگذشت که 

غاز دیگري بر دختر مات و مبهوت به لبان پسرك چشم دوخت و این آ

  ،زندگیِ پسرك شد
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کرد و آن روز در کنار زن به سوي خانه  پسر با مادرش زیاد صحبت نمی

آمد و بهت و حیرت مادر را به بار آورد، باز هم سخن نگفت و در برابر 

  خاموش ماند،فریادهاي مادر 

که به درازاي عمرش ها را از زنی  انتظار این فریادها و واکنش کس چیه

زد، حتی گاهی به  نداشت، اما حاال دیگر فریاد می آرام نشسته ساکت و

کوفت، اما این بار نقش آن دو عوض شده و  روي صورت پسرك می

اي چشمانش را به چشمان مادر ندوخت و سر به  پسر آرام حتی لحظه

ایین داشت، شاید باز هم در میان افکارش غرق بود و این را دنیاي پ

  دانست، زن هم آرام در پشت پسر جاي گرفته بود، می زمجا

کرد سرپناهی جسته و شاید  کرد، شاید فکر می شاید احساس امنیت می

 و اي را محو توانست شاديِ هر جنبنده شادمان بود اما این فریادها می

از  بار نیااین فریادها بار دیگر خاموشیِ مادر بود اما نابود کند، فرجام 
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اي هم با پسرك و زن صحبت  تر شده حتی لحظه گذشته هم ساکت

کرد، اما باالخر عادت هم به میان آمد و پس از گذر چند ماه همه  نمی

  چیز رنگ و بوي قدیم خود را گرفت

وح سرد و باز همه چیز مثال گذشته شد، با این تفاوت که به جاي دو ر

آرام سه روح منجمد در این خانه در کنار هم زنده بودند و زن تازه وارد 

کالم شده بود و باز  بیشبیه به این دو روح آرام خموش و  کم کمهم 

  هم پسرك بود و غرق شدن در افکارش

و  دیگر پسرك نبود تبدیل به مردي شده بود که حال زن هم داشت

نم نمک به مردي کامل  او بالغ شده و سنش هم مثال دورترها کم نبود،

  بدل شده است

که همواره غرق در فکرهایش است، باز هم آن  حرف مردي آرام و بی

غار تنهایی برایش آغاز شد و دوباره خود را میان آن دید و باز هم 
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هجوم همان افکار اما دیگر زنی نبود تا بیشتر زمانش را به سیماي آن 

خواست به  واقع شده بود و هر گاه که می فکر کند، او تبدیل به جهان

  شد، گرش می ها از نزدیک نظاره رفت و ساعت سمتش می

حاال بیشتر از پیش ذهن و فکرش درگیر مباحث و مشکالتی که کمی 

هاي  دروازه تر پیشدیده بود شد، در این روزگاران از کمی  تر پیش

ه از روز که هموار اش باز شده بود، او ازهاي به روي پسر و زندگیِ ت تازه

ام کرد و گهگاه با چوپانی از احش مینخستین با چوب امرار معاش 

به دست آوردن پول بیشتر مدتی  حال برايخورد  روزي میدیگران 

هاي  رفت و همین دروازه که به تجارت به این سو و آن سو می است

  اي را در برابرش باز کرد جدید و افکار تازه

هایی رو به  نه دروازه بار نیادید اما را  ها ته انساناو رفت و بیشتر از گذش

اي براي شناخت بهتر خدا به رویش باز شد،  مشکالت آدمیان که دریچه
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او رفت و بیشتر با آدمیان ارتباط برقرار کرد تا خدا را بهتر از زبان آنان 

ي معروف تو  ها ارتباط او با خدا با همان جمله بشناسد در تمام این سال

اي  هایش چیز تازه فرزند خدا هستی گره خورده بود و در میان صحبت

سد و با خدا را بشنادوست داشت بیشتر  بار نیاشد و  به او افزوده نمی

  کالم شود مردمان پیرامون او هم

ي  اش بود و در حیطه هاي درونی شناخت او از خدا همان کالم

اما حال با بیرون رفتن از دیار و هاي خویش و نه چیزي فراتر  دانسته

ي  ها به دایره کالمیِ با آن ها و هم روستاي خود و دیدن بیشتر انسان

  یرامون خدا اضافه شد،هایش پ دانسته

دارند و پیروي مکتب و دینی از  خداباوردید که به  گاه آدمیانی می

ها در دیار خودش هم جاري و  سوي خدا هستند، شنیده بود و این دین

ها همان دعا و ثنا را آموخته بود و نه چیزي فراتر اما  ساري بود اما از آن
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امین حاال داشت با خدا پیامبرانش، فرستادگان او بر زمین، دستورات و فر

  شد خداوندي و همه و همه بیشتر آشنا می

شد،  خیلی کنجکاو بود و از دانستن این مطالب به شدت شادمان می

دوست داشت که بیشتر بداند و در طول تمام این سفرها به سوي آن 

هایشان  حرف تک تکرفت و با تمام جان و دلش به  می داران نید

شد و  داد، با خدا و نیاکان و پیامبران پیشین آشنا می گوش فرا می

  ور بود درونش آتشی شعله

پسرك حاال بیشتر از گذشته در تنهایی و خلوت به مسائل و مشکالت 

دید،  ها را در برابرش می ها و زشتی کرد و تمام صحنه جهان فکر می

  :پرسید می رفت و از خویشتن ها به فکر فرو می ساعت

کرد نام و جالل و بزرگیِ  می زمزمهها چیست و زیر لب  پاسخ این رنج

  خداوندي را
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کرد تا از حال برود در بیهوشی و  گاهی آن قدر خداوند را ستایش می

شد، حتی حال پیامبران را هم  کالم می فراغ بال از جهان با خدا هم

هر بار با رفتن به شد و  اي متصور می ها چهره آن تک تکدید، براي  می

  گذاشت، ها در میان می را با آندنیا و مشکالت  کالم ان همخأل با آن

خورد که  هاي شدیدي می کرد و تکان گاهی به قدري عرق می

که از همه بیشتر به او ایمان  کس آنشدند و  اطرافیانش نگران حالش می

او بود اي پر درد،  آورده بود زنش بود، همان دخترك بیچاره با گذشته

  نشست، اش می ها به نظاره دید و ساعت که حاالت او را می

پسرك دیگر براي رفتن به این احساسات ماورایی و به میان این 

که فکر  هرکجااشت، هر لحظه در ران نیاز به رفتن در میان غار ندروزگا

شد، مشکالت را باز هم دوره  کالم می آورانش هم پیامکرد با خدا و  می
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پاسخ تمام مشکالت را دور شدن از خداوند و طریقت او کرد و  می

  پنداشت می

را دلیل رسوایی و زندگیِ  ها اینفرامین خدا به زیر پا نهاده شده بود و او 

دانست، با خود هر روز این طریقت تازه را دوره  ها می پر مشقت انسان

  زد که باید این تغییرات را اعمال کنم، کرد و فریاد می می

رفت، نقش  و و دوباره باز سازم، وقتی به چوپانی میها را از ن سانباید ان

دانست و بارها تجربه  کردند و می آدمیان را گوسفندها برایش بازي می

ها است،  ي به پیش بردن گوسفندان تنها با چوپان آن کرده بود که وظیفه

 ها را به سرمنزل مقصود برساند و یا زندگی را تواند آن او است که می

ها چوپان  برایشان پایان دهد، او همیشه به این ایمان داشت که اگر انسان

ي همان  درستی نداشته باشند، فرجامشان رفتن به قهقرا است و این ثمره
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آنان به  با چنین فرجامی روبر شدندها است که امروز  چوپان بد آن

  .خورند که از خدا دور و چوپان درستی ندارند زشتی غوطه می

اي در ذهنش  کرد، جرقه ایمان داشت و هر روز با خود دوره می ها اینبه 

شکل گرفته بود، در همین حال و احوال بود که باز هم درونش به 

  صدایی در آمد و به او نجوایی رسید

آور من خواهی  تو است، حال تو هم پیام برخاستنفرزندم، امروز، روز 

بري، باید جهانی الیق زندگی  و دستورهایم را به پیش بود و باید فرامین

پرستی را از آدمیان بستانی و  و پرستش پروردگار بسازي، شرك و بت

ها بدانند  ها را به سمت توحید و یگانگی خداوند سوق دهی، باید آن آن

اي بر زمین خواهم داشت، باید بدانند فرزندم،  که من هنوز هم نماینده

الهی  ها را به سمت تعالی و راه نیگر آآورم، به زمین آمده تا بار د پیام

  ها در جهان باشد برساند و پایان بخش تمام این زشتی
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بارها و بارها از این نداهاي آسمانی در قلبش و در بطن وجودش شنید، 

گاه تا این اندازه رسا و بلند نبود، پس از شنیدن آن به سوي زن  اما هیچ

ه پسرك ایمان آورد هیچ حرف و سخنی ب رفت و گفت ماوقع را و او بی

  :و گفت

  رتبه بر جهان خواهیآور خداوند عالی و بلندم تو به راستی فرزند و پیام

  دید بود و حال پسرك دنیاي تازه را در برابر می

رفت،  جسارت پسر را بیشتر از پیش کرد، به میان غار می ها این

و داد  شد، خدا به او راهکار می کالم می هاي دراز با خدا هم ساعت

گر جهان کار دراید به پیش بروي و فرامین من را گفت که چگونه ب می

  ...کنی، شرك را از میان برداري و 

شد و حاال  ریخت، شاد می کرد، عرق می شنید و تشنج می پسرك می

  دیگر به سوي رسالت الهی از سوي پروردگار جهانیان رسیده بود،
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  ي پروردگار به پسرك نازل شده بوددستور از سو

آري زمان آن رسیده است که این راه را بر آدمیان اعالن کنی و باید 

ابتدا از دور و اطرافت شروع کنی و در انتها کل جهان را از این خبر 

  بزرگ مطلع سازي،

پسرك که با تمام وجود دوست داشت فرزند خلف خدا باشد، به این 

ع کرد، ارزش واال همت گماشت، در ابتداي راه از همان اطرافیان شرو

همسرش به سرعت به او ایمان آورد و او اولین کس بود که به این 

  ارزش واال در زندگی نائل آمده بود،

تر از آن بود که بخواهد مخالفتی کند، گاه به  تفاوت مادرش هم بی

  :گفت فرزند می

که فرزند خدا هستی و از همان ابتدا هزاران بار این را به تو  دانم می

روزگار تو است تا جهان را تغییر دهی و این  ،وزگارام، حاال ر گفته



 ولتح ٦٣

 

شروعی بود تا هر چه بیشتر این مسئله را با آدمیان در میان بگذارد تا 

  آدمیان بیشتري به او ایمان بیاورند و با او همراه شوند،

ها  کالم شد، همان از این رو ابتدا با کسانی که دور و اطرافش بودند هم

  آمدند، صاحبان گله و دوستان میکه براي خرید به سمتش 

شدند  کالم می ها که به ندرت با او هم او هرگز دوستی نداشت، اما همان

  دانست و این آغاز نبوت او بود را شاید دوست می

توانست به صراحت با آنان سخن  میابتدا ترس در جانش نهفته بود، ن

و از  دانست چگونه لرزید، نمی شد و می گوید، دست و پایش سرد می

کجا سخن را آغاز کند، اما قدرتی درونش دمیده شد و باز هم همان 

  انداز بود در گوشش طنین ي معروف صدا و نجوا و همان جمله

  تو فرزند خدا هستی
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حرف لب به سخن بگشاید،  این سرآغازي بود تا آن پسرك آرام و بی

رك و ا، از شهاي در دنی ها سخن بگوید، از زشتی براي اطرافیانش ساعت

کرد و همگان مبهوت به  گیرا و قرایی می هاي پرستی، او سخنرانی بت

گفتند این جوان آرام چگونه تا  ماندند و با خود می چشمانش خیره می

زدند  ها دامن می شده، برخی از همان ابتدا به این افسانه سخنوراین حد 

 ها اینگفتند،  که روح خداوندي در وجودش دمیده شده و برخی می

  هاي او است ي تنهایی و دیوانگی و این همه به غار رفتن مرهث

ها واکنشی ببیند  داد تا شاید از آن اما او مصمم بود، افکارش را انتقال می

گر مسیر پیامبري و موعظات او باشد، نخستین جرقه زده  و این شروع

اش را براي چرا  شد، یکی از همان متموالن و ثروتمندان همانی که گله

د و هایش به خود آم ها و سخن سپرد پس از شنیدن حرف و میبه ا

  است، هاي او حق احساس کرد که حرف
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 گونه ایندر گام نخست برایش کمی سخت بود که چوپانش در برابر او 

وزد، اما در ذهن براي وري کند و راه و چاه زندگی به او بیام سخن

ها درست آمد و  احترام قائل شد و به نظرش تمام این گفته هاي او حرف

  شد که اولین تن به او ایمان آورد و راه برایش هموار شد گونه این

کرد، براي  رفت، شروع به موعظه می و مکانی می حاال دیگر به هر جا

شمرد و در راه  ها را برایشان برمی زد، زشتی ها حرف می آدمیان ساعت

گفت،  داد، از بزرگی و جالل و جبروت خداوندي می زیبایی راهکار می

جهانیان، از  از این سرور و رسیدن به او، توحید و یگانگی از راه نهایی

زد و سعی در تغییر افکار  پرستی حرف می ران بتهاي دو مظالم و زشتی

  آدمیان داشت،

ها براي  آورد و همین مثال کرد مثالی به میان می براي هر صحبتی که می

او محبوبیتی بیشتر به وجود آورده بود، هر روز در میان شهر و روستا با 
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کرد،  گفت و او را به راه حق دعوت می توانست سخن می هر که می

کالمی با او را نداشتند،  کردند و طاقت هم را دیوانه خطاب میبرخی او 

دادند،  برخی که فقط شنونده بودند و واکنشی در برابرش نشان نمی

  کردند هایش را تکرار می شدند و حرف آوا می برخی که با او هم

اي  شد تا ذره دید اما هیچ کدام باعث نمی هاي بسیار دیگري می واکنش

از طریقت و راهی که خدا فرمان داده پا پس بکشد، به عقب بنشیند و 

شد، بعضی  کالم می ها بلکه با خدا هم بیشتر هم حاال دیگر نه تنها با انسان

هایی عصبی و  ها در میان آدمیان وقتی به موعظه مشغول بود با تکان وقت

ها را به فراخور  شد و پاسخ آن کالم می عرق بر پیشانی با خدا هم

  زد اد و بیشتر دامن به دیوانگی و تقدس مید پرسششان می

شد، بیشتر  کالم می ها زمانی که در خلوت بود بیشتر با خدا هم شب

شنید و بیشتر به فکر تغییر و عملی ساختن فرامین  هاي او را می حرف



 تحول ٦٧

 

گفت و از اهدافش  ها خدا در قلبش با او سخن می افتاد، ساعت خدا می

داد، این پسرك  اي فرا می امین تازهکرد و به او فر احساس رضایت می

گذاشت  ها را گاه با زن در میان می که امروز مرد کاملی شده بود، حرف

ریخت و شادمان  و او هم خاضعانه در برابر خدا و فرزندش اشک می

  شد می

پسرك تمام روزش را نه دیگر براي امرار معاش که براي پیشبرد هدف 

ود که زندگی کردن و گذران اش به پیش بود و باعث شده ب قدسی

تر شود، اما مادر در برابر این  اش سخت زندگی براي خود و خانواده

کرد و زن که به این سرنوشت  اتفاقات آرام بود، از چیزي شکایت نمی

  گاه اعتراضی نداشت و تقدیر خود سرخم کرده بود هیچ

هاي فراوان  به او کمک متمولدر این روزگار سخت بود که همان 

  وقف اهداف خداوندي کند،اند تا بیشتر از پیش بتواند خود را رس
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 و ي پر قدرت او است و به فکر آینده اي براي پسر قائل شده او هم آینده

  دانست کسی نمیداد  خدا انجام می یا تمام این کارها را براي رضاي

  ص بود این بود که او ایمان آوردهدانست، اما چیزي که مشخ کسی نمی

ها باعث شده  کالم شدنش با آن پسرك به میان آدمیان، هم آمد و شد

ي بیشتري به او ایمان بیاورند و با او همراه شوند و با او در این  بود تا عده

قسم تا در طریقت خداوندي ایثار کنند و روز به روز بر تعداد این  راه هم

  اضافه شد مؤمنجماعت 

ایمان آورده بودند همانانی  او هایی که به دور از انتظار نبود که بیشتر آن

کردند و از آسایش و آرامش  که در شرایط سخت زندگی می باشند

ي چندانی نبرده بودند و تنها متمکن و ثروتمند بینشان همان صاحب  بهره

  و مرد متمول گله بود
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و شاید  آورده و از جان و مالش گذشته شاید تنها او بود که ایمان

  ...ی کهدیگران

بودند که  بضاعتان یبباختگان و  فیان فرزند خدا همان مالدیگر اطرا

توانستند جز از جان گذشتن کار دیگري براي پیشبرد این اهداف  نمی

 مؤمنشد و این جماعت  به شمارشان اضافه می کم کمقدسی کنند، 

  نشاند شدند و ایمان به خدا بر لبان پسرك لبخند می جهان بیشتر می

  

  

  

  



  

  

  

  مصائب

  

  

بضاعت  هاي بی ها و شور میان انسان ها با هم شدن این گرد هم آمدن

باعث شد تا دولت وقت، احساس خطر کند و به تکاپو بیفتد، فکر کند 

گر طغیان و انقالبی جدید در کشور خواهد بود، همین  که این شروع

فکر بیفتند تا فریادهاي ها به  احساسات ضد و نقیض باعث شد تا آن

  شکل نگرفته را خاموش کنند
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کرد و از  ها موعظه می رفت، ساعت پسرك باز هم به میان آدمیان می

ها سخن  آورد، از زشتی تفاوت امت پر شور پدید می اجتماعی بی

کرد که همه در  گفت و چنان از عظمت و بزرگیِ خدا سخن می می

بزرگ جهانیان را ستایش افتادند و خداوند  برابرش به خاك می

باعث  ها ایني  همه گرفت، پسرك بیشتر از پیش نیرو میکردند و  می

  شد که دولت مرکزي بیشتر احساس وحشت کند، می

ها  شد به آن اخبار بسیاري از سطح شهر و روستاها برایشان مخابره می

خواهند  دادند که آري گروهی در شهرها گرد هم آمده و می اطالع می

شنید از انسانی که  اي می ر طغیان کنند و هر بار دولت اخبار تازهدر کشو

باعث شورش و طغیان بسیاري شده است، هرچند تا آن زمان هیچ 

حرکت انقالبی اتفاق نیفتاده بود و تنها آن جماعت با هم و در میان هم 

  زدند هاي طریقت و رسیدن به او دم می گفتند و از خدا و راه سخن می
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شد و موجبات  براي سران حکومت جور دیگري تعبیر می ها ایناما 

داد، آن جماعت چند نفره کوچک دیروز  ها را افزایش می وحشت آن

بضاعت را با پسرك  هاي بی غالب انسان تقریباًو  ندامروز بیشتر شده بود

یزي موجبات ترس دولت را ه کرده بود و همین بیشتر از هر چهمرا

ها  یِ انسانپذیر بیشتر از باق این قشر آسیب ها از فراهم آورده بود، آن

ها چیزي براي از دست دادن ندارند  ترسیدند چون باور داشتند که آن می

ها طغیان کنند احتمال به بار نشستن و پیروزي براي آدمیان  و اگر آن

  بسیار باال و بزرگ است

درست است که تا آن موقع هیچ حرکت انقالبی از آنان سر نزده بود 

ها  مرسوم در آن حوالی رفته و بتي خدا  چند باري که به میان خانه جز

ي خدا رفته  را شکسته بودند، چند باري پسرك هم به باالي صحن خانه

هاي تند و آتشینی کرده بود و شدیدترین ترس حکومت از  و موعظه

  ها شروع شد، ها و شکستن بت موعظه
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  :زد آنجا که پسرك فریاد می

چه قرار دادند، این صاحبان قدرت و ثروت براي خود دین خدا را بازی

هاي بیشتري ساختند و ایمان آدمیان را به بهاي ناچیز خرید و فروش  کاخ

ي خدایی که  پرستی است، خانه همه نماد شرك و بت ها اینکنند و  می

  اي بزرگ شده خانه امروز مبدل به بت

ند و بسیاري دیگر کن فروشند، یگانگی خدا را معامله می اینان دین می

کی میان هاي کوچ ایی که باعث شد تا درگیريهاي قر سخنرانی

  متموالن و فقرا شکل گیرد

سر و صداي چندي پیش  انگار نه انگار این همان پسرك آرام و بی

هاي آتشینی  زد و موعظه است، حاال با رشادت و جسورانه حرف می

تر از قبل پیش  ويکرد و هر لحظه ق داشت، همگان را چهارمیخ خود می

  رفت، به سوي آینده می
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او دیگر آن انسان سابق نبود، تبدیل به رهبر سیاسی براي مردمان 

شد و  ن کسی همسویش نمیبضاعت شده بود، از مالکان و صاحبا بی

دانستند و این بود که تمامیِ  هاي او را تعبیر به سرنگونیِ خود می حرف

جامعه بودند از همین رو بود بضاعت و فرودست  همراهانش مردمان بی

ته بودند و با نام گذاش که درباریان و ثروتمندان بر پسرك شاه گدایان

توانست هر  رس بسیار نگران لشگري که گردآوري کرده بود و میت

  قدرتی را به زانو در بیاورد نشسته بودند

ین ناباوري با در همین روزها بود که پسرك به میدان شهر رفت و در ح

که بر علیه او جمع شده و فریاد مجازات او را  شیروبروکثیري  جماعت

ها را دید و پیش رفت، دید که جماعت به  ، آنروبرو شد دادند سرمی

 باران سنگکردند، از کوچک تا بزرگ او را  سویش سنگ پرتاب می

را دولت اجیر کرده تا از  ها اینگفتند  کردند و حواریون پسرك می

  همت او بکاهند
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  کسی از واقعیت ماجرا خبر نداشت،اما 

ها سنگ زدند و دوستداران پسرك دیدند و از این رودر رویی  آن

درگیريِ سختی شکل گرفت و این جرقه و راهی بود که در برابر 

حکومتیان سبز شد تا با خیال آسوده مراحل دستگیريِ او را فراهم 

  ردتر شد و در همه جا اعالم ک ت راسخحکوم گونه اینآورند، 

ي پسرك تبدیل به عمل شده است و موجبات ها ها و حرف که موعظه

  ناامنی در کشور را فراهم ساخته است

  بود که کمر به اسارت او بستند، گونه این

ی پسرك جمع شدند و گفتند باید راه حواریون و طرفدارانش به دور

 تو گونه چیهخواهیم  دریابی تا از گزند حکومت در امان بمانی، ما نمی

  را از دست بدهیم،

  :پسرك با همان روح آرام سابقش سر به پایین انداخت و آرام گفت
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هر چه از سوي خداوند بزرگ مقدر باشد اتفاق خواهد افتاد، حتی اگر 

  مرگ این فرزند خلف در برابر جالل و جبروت خداوند باشد

حواریون به شدت ناراحت شدند، زیر گریه زدند، شخص متمول که از 

  :در کنار پسرك بود گفتابتدا 

مورد نیازتان باشد را فراهم  شما باید از کشور دور شوید، من هر آنچه

خواهم آورد تا شما از اینجا دور شوید و در دیگر ممالک جهان به نشر 

  سخنان خداوند روي آورید و به دست حکومتیان نیفتید،

دم زد  در برابر تمام این سخنان پسرك استقامت کرد و از تقدیر الهی

که خدا هر چه صالح بداند اتفاق خواهد افتاد و یاراي مقاومت با او را 

  در میان آدمیان نخواهد بود

قسم شدند تا در برابر حکومتیان از  از میان حواریون جماعتی هم

سرورشان دفاع کنند، این لفظی بود که چندي پیش در میان هواداران 
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کردند، این جماعت خود را  جسته بود و بسیاري او را سرور خطاب می

را  یجان گذشتگدیدند و حاضر بودند هر از  پاسبان جان سرورشان می

  براي او از خویشتن نشان دهند،

  نمودهاي برونی داشت ها یجان گذشتگاین از 

که حکومتیان بر آن شدند تا او را در خواب و در میان  بار کی مثالً

جان از  ان جماعترختخوابش سر به نیست کنند با مطلع شدن هم

قدم شد تا بر  ششخصی که بسیار به او و خدا ایمان داشت پی گذشته

 پسرك کند مرگ شیپواب بخوابد و خود را تخخجاي سرورشان در ر

ن جان سالم به در برد زیرا حکومتیافاق افتاد ولی او هم تاهم و چنین 

کن  خواستند کس دیگري را به جاي او از بین ببرند و هدفشان ریشه نمی

اي از آنان در میان  بود تا دیگر ایده مؤمنانکردن او به عنوان مغز متفکر 
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اي به نام سرور فرو  کردن شعله  ها با خاموش نباشد و آتش این طغیان

  نشیند

سرك تا یک روز پ این رویدادها یک به یک در حال اتفاق بود

ها سخن  حواریون نزدیک را نزد خود جمع کرد و سر میز شام با آن

  :فرمود گونه اینگفت و 

پدر آسمانی مقدر کرده تا به دست حکومتیان دستگیر و محاکمه شوم، 

شاید حتی جانم را هم از دست بدهم اما شما آگاه باشید که راه و 

پاسداري و ي  طریقت خداوندي همواره زنده خواهد بود و شما وظیفه

  نشر باورهاي خدا را در میان آدمیان خواهید داشت

شام خوردند و شراب بر  را گفت و حواریون به شدت گریستند و ها این

  هم کوفتند
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مدت ش این رخداد تا اتفاق افتادن خبر دار شدن حواریون به از زمان

ندي بعد به دست حکومتیان دستگیر شد، او زیادي نگذشت و پسرك چ

انداختند تا شاید با خاموشیِ او این آتش طغیان  چال اهیسد و به را گرفتن

  را رها کنند،

پسرکی که حال در زندان بود و دست از روشنگري حتی در زندان هم 

  کشید، نمی

شاه گدایان لقبی که حکومتیان به او داده بودند و زندانیانی که او را 

  کردند هیچ بر جاي ننشست، ب میخطا گونه این

زدند تا از  شد و به او شالق می دان نگهداري میپا بسته در زندست و 

  باورهاي خود دست بکشد و آدمیان را به صلح و آرامش دعوت کند،

اي هم از باورهایش دور نشد و هر ثانیه نام خدا را در  اما او حتی لحظه

شد  کالم می خواند، باز هم در تنهایی و اسارت با خدا هم ها می عذاب
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رسید و فرجامش در برابر چشمانش کالم خداوندي نقش  می به او وحی

اي هم از این فرجام دوري نگزید، قدرتمندتر از  بست و حتی لحظه می

اي روشن امیدوار  ها به آینده اي باال در میان تمام شکنجه دیروز با روحیه

  بود

ده شدن او رسیده بود، جماعت حال دیگر زمان به محاکمه کشی

مندان، قدرتمندان و درباریان جمع شدند تا او را اري از ثروتبیشم

ها  هایش برسانند، آن ها و کرده محاکمه کنند و به جزاي حرف

ها خواهد بود  ها میخ بر تابوت قدرت آن دانستند، این فریادها و طغیان می

و به دوران پر جالل و جبروتشان خاتمه خواهد داد، پس با تمام وجود و 

  و نابوديِ او بودندخواستار اعدام  تر از سابق تنها جریح
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خواستند که او دیگر نفس نکشد، حرفی نزند و با خاموشی  ها می آن

جماعت بیشماري را آرام کنند و آنان بر تخت قدرت بیشتر از پیش در 

  آسایش و ثروت زندگی کنند،

در صحن دادگاهی که براي او تشکیل دادند جمعی به عنوان شاکی که 

او را که همانا برهم زدن امنیت  جرائمها حکومت وقت بود  در رأس آن

  ملی و اختالل در حکومت وقت بود برشمردند،

  داد پسرك آرام همه چیز را گوش می

آن روح قرا و جریح بار دیگر تبدیل به روح مادر آرام شده بود و 

داد و سر به زیر  را گوش می یجرائمهیچ سخنی  سکوت و خموش بیم

  انداخت می
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ي سابق را داشت، هنوز  تر شده بود، اما باز هم همان روحیه مادر شکسته

حرف بود، با همان آرامش سابق پس از باخبر شدن از  کالم و کم هم بی

  :گفت می گونه ایني فرزند  دستگیري و محاکمه

 گونه اینا در جهان مورد ظلم قرار خواهد گرفت، دانستم فرزند خد می

گذشت و دختر همان زن که دیگر  آرام از گفتار این موضوع می

شخصیتی شناخته شده در میان حواریون پسرك بود ناراحت و گریان 

  زد نگران سرنوشت پسرك فریاد می

دور و اطراف پسرك همان طرفداران بسیار ناراحت و هماره گریان 

ند و دادند تا نکند شاید اسیر شو کدام هویتشان را بروز نمی هیچبودند اما 

ند، ترس در وجودشان رخنه کرده بود به فرجام پسرك و سرورشان برس

داد و  هاي شاکیان گوش می و پسرك که در بند اسارت آرام به حرف



 مصائب ٨٣

 

اي هم لب به سخن نگشود تا زمانی که در میان دادگاه حکم  حتی لحظه

  ند،او را قرائت کرد

ها بود  که همانا صحبت کردن و بیدارگريِ انسان جرائمیي  او به واسطه

به اشد مجازات به صلیب کشیده شدن محکوم شد، وقتی این جمله را از 

زبان قاضیِ دادگاه شنید گویی زمان درازي است که منتظر شنیدن بود، 

  زده نشد، اي هم بهت حتی ذره

ست، از ابتداي این دادگاه دان یاو منتظر شنیدن همین حکم بود، م

دانست که حکمش چیست، با قرائت شدن حکم شوري در میان  می

دي فریاد زدند و پادشاه گدایان را به جماعت متموالن افتاد و همه از شا

  .مرگ فرا خواندند



 دمحمحیسم ٨٤

 

کرد و در طول زمان محاکمه نام  ها نگاه می و پسرکی که آرام به آن

کرد و سرآخر به سخن آمد و  ه میخدا را بارها و بارها زیر لب زمزم

  :گفت

این تقدیري از سوي خداوند بزرگ بوده و این حکم باید که براي من 

که خداوند صاحب بر روز  شد اما از فرجام خویش بترسید قرائت می

  جزا است، به در گاه او توبه کنید

و جماعتی که نگذاشت کالمش کامل شود همه مرگ او را بلند فریاد 

  زدند

ه صلیب کشیده شدن پسرك در میان آدمیان شهر و روستاها نشر خبر ب

داده شد و همه فهمیدند که او را در همین زودي به صلیب خواهند 

  کشید و فرجام سختی در انتظار او خواهد بود،
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حواریون این را فهمیدند و بر آن شدند تا او را نجات دهند و جلوي این 

وند تا سرورشان به کام مرگ رود ش المانه را بگیرند و مانع از آنعمل ظ

  چوپان بمانند و بی

شدند،  کالم می از این رو هر روز در حال نقشه کشیدن بودند، با هم هم

شده بودند که مانع مرگ او  صدا کیدادند با هم  راهکارهایی به هم می

ها را بیدار  رفتند، آن شوند، بارها به میان آدمیان و هواداران سرورشان می

شورانیدند تا در همین نزدیکی براي آزادي او دست به  میند و کرد می

  نجات پسرك شوند باعثعمل شوند و 

خواست خونش را در راه  و پسرك که آرام در انتظار تقدیرش بود، می

را با این رشادت خود ببخشاند و گناهان آدمیان  پدر آسمانی قربانی کند

  نداشت اي هم از فرجام خویش ترسی به دل تی لحظهو ح
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ین باالخره روز موعود فرا رسید، روز به صلیب کشیده شدن، او را از ب

بیرون آوردند، مثال دیگر مجرمان دزدها، قاتالن و همه و همه  چال اهیس

  به سوي میدان براي به صلیب کشیده شدن او را به راه بردند

شود صلیب را تا پاي  که به صلیب کشیده می کس آنمرسوم بود باید 

ها را بر دوش پسرك  چوب رو  نیا ازي محاکمه به دوش بکشد  صحنه

  گذاشتند و او در میان شهر به سوي میدان جزا پیش رفت،

اي  گذشتند، عده تفاوت از کنارش می د و بیدیدن اي که او را می عده

ها آرام  گفتند و پسرك که از میان آن توف و لعن و نفرین به سویش می

کشید تا چندي بعد خود  صلیب را به تن میشد و  هیچ سخنی رد می بی

  را در میان جزا ببیند،
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ها به  ي زندگی و عمرش در برابر چشمانش بود، تمام روزها و ماه همه

شدن و همین بود که او را  کالم همها، با خدا  ها، کار کردن غار رفتن

  کرد کرد، در همان حال با خدا صحبت می آرام می

زد  گفت و فریاد می داد درونش می اش می شنید، دلداري و می گفت یم

  که تو فرزند خدا هستی،

اي براي اندام  اي روشن و زیبا در انتظار تو است، این جهان پوسته آینده

 ها دوردستقدسی تو است، زندگیِ اصلی تو در جهانی دیگر و در 

توانی به فراتر از این جهان دست یابی، به جهان دیگر  است، آري می

  ن باشیاي آدمی دشاه همهبروي و پا

  ،شد و بیشتر به آینده امیدوار بود شنید و دلش قرص می درونش می

دیگر مجاز نبود، واقع از واقعیت در  ها اینحاال دیگر در میدان بود، 

ها را دوباره در برابر دید، حاال  برابرش بود، به زمین نشست، چوب
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ها را بر  م میخدستان را به هر سمت بردند، تنش کمی زخمی بود، زخ

  کرد، دستانش لمس می

کوفت و فریادش  رفت و جانش را در هم می ین دستش پیش میمیخ از ب

ي چوب میخ کردند  نشاند، کمی بعد پاهایش را به تنه را در گلو فرو می

و خون به صورت جالد ریخت، از خون قدسیِ فرزند خدا صورت 

جالد خیس از خون و رنگین شد و فریادهاي مانده در گلوي پسرك 

  به بار ننشست گاه چیه

  کوفتند، زمین خار بر پیشانی سرور گذاشتند و او را با صلیب بهتاجی از 

حاال پسرك زیر تابش آفتاب بر صلیب آویزان بود، فرزند خدا بر روي 

هایش خون  صلیب به چهار میخ کشیده شده بود و تاجی بر سر از زخم

  کرد ریخت و آرام زیر لب یاد خدا می به زمین می

  :فتگ هر از چندگاهی آرام زیر لب می
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  من فرزند خدا هستم

رمق سابق را نداشت، جماعت اندکی دور صلیب را گرفته و او را  ،جان

  :گفتند کردند و مدام به او می نظاره می

  تو که فرزند خدا هستی، از خدا بخواه تا تو را نجات دهد،

تو را به حال خود رها کرده  گونه اینچگونه فرزند خدا هستی که خدا 

  است

گفت و چیز  ها تنها ذکر خدا می میان تمام حرفو پسرك که در 

  آورد دیگري به زبان نمی

ها  در میان حواریون و هواداران پسرك شوري به پا شده بود، آن

دانستند که در میدان جزا سرورشان به صلیب کشیده شده و چند  می

خواستند او را از چنگال شیاطین نجات دهند و آزادش  زمانی بود که می

  روح قدسی بلندمرتبه را سازند این
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پیمان شده تا هر رشادتی  با هم هم صدا کیپس از چندي همه یکدل و 

را پیش گیرند و سرورشان را از چنگال این جزاي وحشتناك رهایی 

  دهند،

هاي  ي این طغیان کشیده و ساعت حواریون درجه اول قسم خورده نقشه

صدا  مگی یکطویل براي به ثمر نشستن آن وقت صرف کرده بودند، ه

  به پیش رفتند تا چندي بعد در میدان جزا به داد پسرك برسند

هایش  ها و خون ریخت، قطرات عرق بر زخم پسرك مدام عرق می

ریخت، هوا بسیار گرم بود و این توان  گشت و آرام به زمین می ادغام می

  بیشتري از پسرك ربوده بود، نایی نداشت تا حرفی بزند و تکانی بخورد

کشیدند و  ش افراد بیشماري نیز به صلیب کشیده شده و درد میاطراف

آوردند، اما پسرك آرام گویی به رهایی رسیده منتظر مرگ  فریاد برمی
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جماعتی چون سیل خروشان به  بود که ناگهان از زیر چشمان دید که

  آیند یدان جزا میسوي م

ها  آن اش بود، فهمید که در صف اول و نخستین همان متمول یار قدیمی

حالی  اند، زیر لب خدا را شکر کرد و با همان بی براي آزادي او رسیده

  :صدایش را محکم کرد و رو به جماعت پایین صلیب گفت

  فرزندش را رها نخواهد کرد، گاه چیهفرشتگان خدا هستند، خدا  ها این

چندي بعد جماعت بیشماري زیر صلیب بودند، جماعتی که با از جان 

داوندي از همه هایی پسرك و پیشبرد اهداف خراي رگذشتگی ب

  چیزشان گذشته و به جنگ سختی با نگهبانان درآمدند،

نگهبانان با تمام توان در برابر آنان ایستادند و در این جنگ مغلوب و 

کشته شدند، هرچند از میان حواریون که به صحابه نیز معروف بودند 

  اوران و حکومتیان بوداي شهید شدند و این آغاز جنگ میان خداب عده
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در این جنگ هواداران و پسرك پیروز شدند و نگهبانان را کشتند و 

ها  چندي بعد صلیب را به پایین کشیدند و سرورشان را از میان میخ

رهایی دادند و او را روي دوش گرفته به فرجام رساندند و از این 

  شادمان مسرور شدند و حمد و ثناي خدا گفتند تیمأمور

کی که نیمه جان بود از دیدن این شور و حرارت خداباوران و پسر

  :گفت زد و زیر لب می سرمست و شاد لبخند می

  من فرزند خدا هستم

  و خدایی که در قلب او زنده و پر قدرت فریاد زد

  تو فرزند خلف من هستی

  



  

  

  

  سلطنت

  

  

هوادارانش باالخره از چنگال شاه گدایان رها شد، با همت و یکپارچگی 

دولتیان جان سالم به در برد و توانست بار دیگر آزادي را لمس کند و 

در هواي آزاد نفس بکشد، او را بر روي دوش از آن منطقه دور کردند 

و به سمت مکانی امن بردند که از قبل حواري متمول برایش در نظر 

  گرفته بود
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همین امر تا این خبر به سوي درباریان مخابره شود زمانی طول کشید و 

ن مخمصه نجات دهند و به مکانی امن راه باعث شد تا پسرك را از ای

  برند، حاال این خبر بزرگ براي درباریان مخابره شده بود،

دانستند دیگر با یک نفر براي نابودي دست به گریبان نیستند و  ها می آن

ی از آدمیان به این باور ایمان آورده و حاضرند از جان و سیل خروشان

  مالشان در راه پیشبرد این هدف آسمانی بگذرند

برایشان خیلی سخت آمده بود تمام وجود درباریان را ترس و وحشت 

شد و از صبح تا  فرا گرفته بود، کالفگی در وجود تک تکشان دیده می

دادند تا هر چه  کار میدند، راهز گذاشتند و حرف می جلسه میشام 

دانستند این سیل خروشان،  زودتر از شر این مزاحمان راحت شوند، می

  این یکپارچگی آدمیان سرنوشت سختی برایشان به بار خواهد داشت،
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قسم شده و از هیچ کاري فروگذار نیستند و هر  دانستند که آنان هم می

اموشی این روز در میان هم راهکارهاي متفاوتی براي جلوگیري و خ

  آوردند طغیان به پیش می

هاي  برخی از سازش با پسرك و هوادارانش صحبت کردند، برخی نقشه

مرموزي براي سر به نیست کردن آنان در نظر گرفتند و برخی به اشد 

  مجازات و رفتار قهري با آنان پا فشار بودند

بله اها به راهکار درستی براي مق ها هیچ سودي نداشت، آن اما این سخن

  یدند،رس با پسرك و هوادارانش نمی

شده و با هم  پسرك و هوادارانش جمعدر آن سو کمی دورتر 

ي امن،  ر میان آن خانهکردند، قبل از بردن پسرك د ري میفک هم

حواریون مادر و همسر سرورشان را به آنجا منتقل کرده بودند تا 

  خاتمه دهند، ها یتنگ دلدیداري با هم تازه کنند و به 
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شکل نگرفت،  يا ختهیافسارگسبا رویارویی مادر و پسرك هیچ احساس 

اي به هم نگاه کردند بعد آرام همدیگر را در آغوش  آن دو چند ثانیه

  گرفتند و دیگر حرفی میانشان رد و بدل نشد

زمانی که زن با پسر روبرو شد، او را در آغوش گرفت و بلند گریه 

کرد که  کرد و خدا را شکر می میکرد، پسر آرام بود و زن مدام گریه 

  بار دیگر پسرك را به او بخشیده است و حاال در کنار هم هستند

این رویدادها رخ داد و حاال حواریون پسرك به دنبال طریقتی بودند تا 

تر و استوارتر از گذشته  کالم خدا را در جهان و نزد جهانیان محکم

  ها بود، جه رسیدنها و به نتی فکري عملی سازند و این شروع هم

جو حاکم بر سرزمین بسیار عجیب و متفاوت بود، حاال آدمیان به دو 

ها که مخالف پسرك بودند و بیشمارانی که  دسته تقسیم شده بودند، آن

  داشتند در راه و طریقت پسرك گام برمی
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اش  حکومتیان و ثروتمندان تنها فکرشان نابودي پسرك و دار و دسته

قیران همه یکدل در کنار پسرك ایستاده و به فکر بود و دردمندان و ف

تغییر بودند، تعداد زیادي که با پسرك دیدار کرده و خود را سرباز راه 

اي بودند که او را ندیده اما در دل و زبان  دانستند و اگر عده او می

  ي جان دادن در راه خداوندي بودند کردند و آماده همیشه از او دفاع می

دار بیماريِ مهلکی به جان شهر و روستاهاي کشور در همین گیر و 

که به  يا يماریبکه کسی از حقیقتش مطلع نبود،  اي يماریبافتاد، 

ها را در خود درنوردید و  رفت و تمام شهرها و آبادي سرعت پیش می

ها  بیماري گونه اینجان بیشماري را گرفت، در آن روزگاران دیر و دور 

ي بیشماري را  آمد و عده ند گاهی پیش میبسیار شایع بود و هر از چ

شد و حال در این روز نامیمون  کشت و پس از مدتی خود ناپدید می می

این بیماري به سمت سرزمین پسرك حمله کرد و آدمیان بیشماري را به 

  کام مرگ فرستاد
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نبودند، از  مردمان شهر، ثروتمندان و فقیران از این بیماري در امان

اي جان سپردند و در عذاب بسیار  پسرك هم عده یوندرباریون و حوار

ي پسرك را اتفاق دیگري تکان داد و  مردند، اما بیشتر از هر چیز روحیه

  متحول کرد

ي  بالي وحشتناك به فاصله ي این این روزگاران حملهدر این شرایط و 

به بیماري مبتال شدند و بر روي نیز چند روز از هم مادر و همسرش 

اش دور کردند تا مبادا  افتادند و حواریون سرورشان را از خانوادهتخت 

  به بیماريِ مهلک مبتال شود،

پسرك سخت افسرده و ناراحت بود، چرا که دو نفر از اعضاي 

توانست حتی  اش را در حال از بین رفتن دید، نمی ي دونفري خانواده

طریقتی بود تا به  شد و به دنبال اي آرام بنشیند مدام کالفه بلند می لحظه

  سمت مادر و همسر برود، اما حواریون راه را براي او بسته بودند
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کرد، اما لب به اعتراض نگشود لحنش  کالفه بود، با خدا صحبت می

شد فهمید که  راضی نگفت اما میکالم اعت گاه چیه کمی فرق کرد لیکن

متیِ اش از خدا سال ش شاکی است، در تمام این دوران تنها خواستهلحن

ها و  گفت، تکان آن دو تن بود و این را با لحنی شاکی و عصبی می

  شد، هایش گاه بیشتر می تشنج

آزمون الهی است و  ها اینداد که  پاسخ می گونه اینخدا و درونش به او 

تو باید سربلند از آن بیرون بیایی، هرچه خداوند مقدر فرماید همان 

  خواهد شد

شد و گاه عصبانی اما  یو گاه آرام م شنید ن صداها را میپسرك ای

  کرد، همیشه هر احساسی را درون خود خموش می
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جایی دورتر اما درون همان مخفیگاه مادر و همسرش را بستري کرده و 

ها مالقات  هم با آن بار کیتوانست حتی  مراقبشان بودند، اما سرور نمی

  کند

فتن و فریاد از سخن گ کم کمد و ش بدتر می زن روز به روز احوالش

جان در  و بی اي گوشت آرام کشیدن هم آرام نشست و همچون تکه

تختش آرامید، مادر هم مثال همیشه آرام بود از همان ابتداي بیماريِ 

با تقدیرش  دانست در همین روزگار جان خواهد سپرد و گویی خود می

و چندي بعد در انتظار مرگی آرام زندگی را  به سادگی کنار آمده است

  برد میه سر ب

گفت  اي هم سخن نمی خوابید و حتی لحظه تمام روز را در تخت می

نه ساده و آرام به وگ بش از خدا طلب مغفرت داشت و همینتنها درون قل

  تسلیم گفت بر تخت آرامید و جان به جانمثال تمام عمرش 
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م جان داد او شور داشت و با حرارت ي چند ساعت دختر ه به فاصله

کرد  هاي بلندش دیوانه می کشید و آسمان را به عربده می بسیار فریاد

هاي  و سرآخر در فریاد و عربده کشید غرید و دختر فریاد می ان میآسم

  پایانش چشمان را بست و آرام گرفت بی

  لرز به پسرك دادند این خبر را با ترس و

 او با شنیدنش بارها فریاد زد، اشک ریخت، اما باز هم اعتراضی نکرد، او

کس شد اما خدا را داشت و سیل بیشماري هوادار که برایش جان  بی

  دادند و شاید همین باعث شد تا آرام شود می

پسرك حواریون را در کنار خود جمع کرد و سخنرانی قرایی برایشان 

  زد، ترتیب داد و بلند فریاد می

  ها فرمان جهاد داد، به آناو 
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م بود، باید به بیرون مرزها رفت، گفتند باید آرا ن او میخیلی از اطرافیا

گفت و  یک سخن می صدا کیاما در کمال تعجب همگان پسرك 

  :حرفش تنها یک چیز بود

  اتحاد و جنگ با کفار

  :او بلند در میان حواریون و اصحابش فریاد زد

  خواسته، گونه ایناین فرمان خداوند بزرگ است، خدا از ما 

  جهاد در راه خدا یعنی رستگاري

باشد شما  گونه این خدا ي شویم که اگر خواسته پیروز می در جنگ ما یا

به ثروت و مکنت و برپایی فرامین خدا خواهید رسید و یا اگر در این 

جنگ مغلوب شدید در راه خدا شهید خواهید شد، اما بدانید که 

  شهادت نیز به معناي پیروزي است
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  هید شد،آري به بهشت خواهید رفت، با مقربان خدا همراه خوا

  جهاد در راه خدا یعنی رستگاري

هاي  اگر به بهشت روید از نعمات و حوریان از غالمان و شراب

خداوندي لذت خواهید برد، شادمان باشید که خداوند قوم شما را در 

  این راه برگزیده است، بدانید که پیروزي نزدیک است

  را گفت و شوري در میان جمعیت شکل گرفت، ها اینپسرك 

کشیدند و  خواستند در راه خدا جهاد کنند، شادمان هلهله می ا میه آن

زد و سرورشان آرام  حس جنگ و قدرت در میانشان موج می

  کرد، زیرچشمی احساسات آنان را نظاره می

ها آماده بودند  ر تمام حواریون و اطرافیان را در بر گرفته بود، آناین شو

راه خدا جهاد کنند بتوانند راه تا در برابر مشرکان و کفار بجنگند و در 

  خدا را در جهان عملی سازند،
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  این شروع جنگ میان پرهیزکاران و مشرکان بود

کرد، اگر  ها شرکت نمی پسرك دستور جهاد داده، خودش در جنگ

گر بر اعمال پرهیزگاران بود،  اي دورتر نظاره کرد در گوشه شرکت می

کشند و  رفتند و می به جنگ با کفار می مؤمناناما سیل بیشماري از 

  شدند کشته می

پرهیزگاران  بار کیها پیروز  هاي سختی شکل گرفت، باري آن جنگ

کشیدند و هماره در حال جنگ  پا پس نمی کدام چیهشدند، اما  پیروز می

شدند، خداوند باعث این  بودند، هربار که در جهادها پیروز می

خوردند،  در کرده بود و هرگاه شکست میمق گونه اینها بود و  پیروزي

ها را به  زد و آن انش فریاد میپسرك عصبانی و پرخاشگر بر سر یار

  خواند یرت بیشتر و جنگ بهتر فرا میغ
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دراز کماکان ادامه داشت، هر از چند گاهی جنگی سخت و  این سیر

گرفت و هربار یک پیروز داشت،  شکل می مؤمنانخونین میان کفار و 

از ها گهگاه پراکنده بود و در هر سویی به هر مکانی از کفار  گاین جن

ها که یاراي دفاع در همه جا را  شد و آن سوي پرهیزگاران حمله می

خوردند و این پرهیزگاران را شادمان و جسورتر  نداشتند شکست می

هاي ریز و درشت در گوشه و کنار باعث  کرد اما تمام این جنگ می

ها فقط از سالمت هر  اهی به لغزه بیفتد و این جنگشد تا تخت پادش نمی

  کرد کم می سمت دو

اش آمد و بلند  پس از این رویدادها پسرك به میان حواریون و صحابه

  :ها فریاد زد به روي آن
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نید، سالح درست کنید، توا هایی در پیش است، هر آنچه میجنگ ن

د هر کدام جنگ آماده باشید، جنگ را بهتر بیاموزید، خداباوران بیاین

  :که خدا فرموده است بلد است به دیگران بیاموزد

  جهاد نهایی در پیش خواهد بود

دهیم و قدرت از  ها را شکست می آنجا که اگر خداوند مقدر فرماید، آن

  ستانیم فرومایگان می

اوامر پسرك و به ن داشت تا نیِ جسورانه پرهیزگاران را بر ایاین سخنرا

ي جنگ  گوش فرا دهند و گرد هم آیند و آماده خدا را بیشتر از پیش

شان با دل و جان و تنها امیدشان پیروزيِ در  سخت با کفار شوند، همه

دانستند و  رستگاري می نیتر بزرگاین جنگ بود و جهاد در راه خدا را 

  شد که پیروزيِ نهایی با خدا است از گوشه و کنار از پسرك نقل می
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ها در میان گذاشت و این خبر گوش به  با آناو چندین بار این مطلب را 

ها هم گفتند سرورمان با خدا سخن گفته  رسید، آن گوش به صحابه می

  :و خدا فرموده

ها است و  این آخرین جنگ با کفار است، این جهاد نهایی در برابر آن

  افتاد در دلشان شور و حرارتی بیشتر از پیش به جریان می

پسرك ارتشش را سر و سامان داده بود، هرچند خودش فنون جنگی را 

اطالعی نداشت اما در میان صحابه افراد بسیاري دانست و از آن  نمی

  داشتند، ییتوالداشت که در این رزمایش ید 

وجودشان را  دمید و می اي ها روح تازه پسرك با سخنرانی موعظه به آن

شد تا قدرتمندتر از دیروز  باعث می کرد ماالمال از احساس پیروزي می

  آماده رویارویی و جنگیدن با کفار باشند،

  روز نهایی فرا رسید،
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  جهاد اکبر میان خداباوران و کفار شکل گرفت

  :در شروع این جنگ پسرك فریاد زد و گفت

  از هیچ نترسید که خدا با شما است

حمله شکل گرفت، از هر سو به هم  مؤمنانجنگ سختی میان کفار و 

هاي وحشتناك  ربودند، صحنه کردند، با شمشیر جان از هم می می

  بیشماري در این جنگ شکل گرفت،

بریده شد، پاهاي بسیاري را بریدند و سرها که از  يشمار یبهاي  دست

تن جدا کردند، کور شدند و خون بر زمین جاري شد، تعداد 

زیرا  فار بودند،از میان ک باختگان جانجان دادند و بیشتر  یشماران یب

  جنگیدند در راه خدا می پرهیزگاران با ایمان قلبی
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ها توانستند تعداد بیشماري از کفار را به هالکت  در این جنگ عظیم آن

فرزند  برسانند، هر تعدادي هم که از آنان باقی ماند اسیر شد و به دستور

  خدا از زیر تیغ گذشته شد،

قدرت را تمام و کمال از نماند و مردند تا دیگر ارتشی براي کفار باقی 

  دست دادند

پس از پیروزي در جنگ سرور پرهیزگاران به باالي سکویی رفت و 

  :بلند فریاد زد

را  دیدید که خدا هر آنچه فرمودهي خداوندي بود،  این همان وعده

عملی ساخت و شما با جسارت و شجاعت توانستید بر این کافران 

از برادرانتان را از دست دادید، اما آگاه فرومایه پیروز شوید، بسیاري 

باشید که برادرانتان شهید راه خدا شدند و همیشه زنده هستند و در کنار 

  خورند خداوند روزي می
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  شما هدیه خواهد داد در این جهان و جهان آخرت را به خداوند عزت

  فریاد صدا کیجماعت شوري برپا شد و همه  ندر میا

  خدا بزرگ است سر دادند

فرزند خدا لبخند رضایتی بر لب زد و اعالم پیروزي خویشتن و نابودي 

  کفار را سر داد

او را بر دوش گذاشتند، پیروزمندانه به سوي شهر و میدان اصلی رفتند، 

دانستند ارتششان شکست سختی خورده از  درباریان و حاکمان که می

نو در آمدند و ها بیرون آمدند و در برابر سرور گدایان به زا خانه و کاخ

  طلب مغفرت کردند

و به میدان اصلی رسید و  پرهیزگاران وارد شهر شدپسرك بر دوش 

  اند فار را دید که براي آمرزش به پیش آمدهجماعت ک
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  :گفت گونه اینرو به جماعت 

شما به درازاي عمر در برابر خدا قد علم کردید و فریاد مخالفت با او را 

دانستید حق و باطل در اختیار خدا است و  سر دادید، در صورتی که می

ب او شکل خواهد گرفت، اما باز هم از این پیروزي همیشه در رکا

  بزرگی دوري جستید

به برکت این  است، بدانید او امروز و مهربان آمرزنده خداوند بزرگ،

پیروزي شما را بخشیده، اموالتان در اختیار پرهیزگاران قرار خواهد 

  گرفت لیک جانتان در امان است،

  توانید در پناه او زندگی کنید خداوند کریم شما را بخشیده و می

در میان صحابه دو دستگی بود، برخی از این بخشش شادمان و تعدادي 

رین بود د، اما طعم پیروزي آن قدر شیبودني سرور ناراحت  از این کرده
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تمام این اتفاقات را به فراموشی سپردند و پادشاه  صدا کیکه همه 

  گدایان بر دوش پرهیزگاران به پیش رفت

او را در میان قصر بردند، لبخند رضایتی بر لب داشت و زیر لب زمزمه 

  کرد می

  من فرزند خدا هستم

  :و سرمست و مغرور فریاد زددر میان قصر بر تخت سلطنت نشانده شد 

  خدا بزرگ است

  .و جماعت این را بلند تکرار کردند

  

  



  

  

  

  حکومت

  

  

پسرك حاال پادشاه بالمنازع سرزمین خویش بود، با حمایت مردم او به 

در  کس چیهي قدرت را به دست گرفته است،  تخت نشسته و اریکه

و همه از ریز تا مین یاراي مواجهه با او را ندارد و همه سراسر سرز

  گذارند، جایگاه واالیش احترام می درشت آدمیان بر
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کسی فکرش  تر پیشآري او پادشاه این سرزمین شده است، شاید کمی 

کرد که روزي در این سرزمین همین پسرك که جایگاه  را هم نمی

  .کی داشت تا این حد بزرگ شودکوچ اجتماعی

  :گفت می گونه اینخود همیشه  اما

ها از آن خدا و فرزندش خواهد  من فرزند خدا هستم و واالترین جایگاه

  در تمام اعصار خواهد بود

باعث شد او  ها ایني  این اتفاق بزرگ در شهر و دیارش افتاد و همه

اي هم به یاد  مرگ مادر و همسرش را به فراموشی بسپارد و حتی لحظه

  ها نیفتد، آن

جز  زیچ چیهحال ماالمال وجودش حس قدرت و فرمانروایی بود، به 

کرد و هر لحظه  ات خداوند فکر نمیپادشاهی و عملی کردن دستور

  بود،جهانیان منتظر فرمانی از سوي خداوند بزرگ 
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که از چندي پیش  طور همانپس از این حمله و پیروزي پرهیزگاران 

ها  ثروتمندان غارت شود و آنپسرك قول داده بود دستور داد تا اموال 

ها میان  تنها جان سالم از این معرکه به در ببرند و تمام ثروت آن

بود که پسرك دستور غارت و به  گونه اینپرهیزگاران تقسیم شود و 

  غنیمت گرفتن اموال کفار را داد،

پرهیزگاران شادمان با شمشیرهایی آخته در دست در میان شهر جوالن 

خواستند به  شدند و هر آنچه می ي متموالن وارد می نهدادند، به خا می

و  ها را از خانه و کاشانه بیرون انداختند ند، حتی بعضی از آندبر غما میی

  کردند، هاي آنان را غصب می خانه

اع و شکایت تن به غارت و یغما دف چیه یبدر این بین بیشتر ثروتمندان 

ها  اموالشان را به آنآمدند،  دادند و با پرهیزگاران کنار می می

رفتند به سوداي آنکه بتوانند چند  هایشان بیرون می بخشیدند و از خانه می
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ها کسانی هم بودند که  ح دیگري نیز زندگی کنند، اما از میان آناصب

آرام و خاموش نمانند و در برابر پرهیزگاران ایستادگی کنند،  گونه این

از خویشتن و خانواده، مال و  ها درگیر شده و از این رو بود که با آن

  .دادند ن دفاع کردند و در راه این دفاع به سختی جان اموالشا

پسرك فرمان داده بود تا تمام اموال ثروتمندان و درباریان به غنیمت 

خواهید زنده  گرفته شود و به ثروتمندان دستور داده بود که اگر می

  بمانید در برابر مردان خدا نایستید

تا اگر ثروتمندان از  نداین قدرت عمل را داده بود مؤمنانبه و خدا و ا

اي شد تا  ها را به هالکت برسانند و همین دروازه خود دفاع کردند آن

ها جان خود را از دست  بسیاري از ثروتمندان در همین به غنیمت گرفتن

  بدهند
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و کفار شکل گرفت، اما  مؤمنانهاي سختی میان  باز هم به سختی جنگ

حریم و هاي کفار و در دل  در میدان جنگ که در خانه بار نیانه 

  حرمتشان و تلفات بسیاري هم داد،

ها همان قصر درباریان بود،  خود پسرك سهمش از این غنیمت گرفتن

هاي  ، تختطالگونهاي بسیار بلند و  قصر بزرگ و عظیم با سقف

  بزرگ و ثروتی انباشته در خزانه

 او حاالو پیروزي در راه خدا همین بود، تمام سهم پسرك از این جنگ 

  بودصاحب قصر پادشاهی و این تخت بزرگ قدرت 

در او  کس دیگري جز خواندند و کسی بود که او را همه فرزند خدا می

این قدرتمندي در میدان  تاز کهی، او لقب نگرفتپسر خدا این جهان 

  .و شاید برخی او را خدا نیز خواندندشهر بود 



 دمحمحیسم ١١٨

 

ه در شهر و از آن ثروتمندان بود به دست پرهیزگاران باالخر هر چ

ثروتمند  مؤمنانغصب شد و به یغما رفت و حاال در این شهر باستانی 

سرپناه زندگی کردند و این هم شروع  شدند و اینبار ثروتمندان بی

  ي آدمیان بود اي از گذشته  تازه

بدست آمده براي اموال و ثروت هنگفت  تاراج بعد از این اتفاقات،

هنوز انقالب پسرك نوپا و جوان بود، از این رو ترس پرهیزگاران 

شد، هر روز به کنار هم  بسیاري میان خودش و یارانش دیده می

زدند، بسیاري از شایعات پراکنده شده میان  نشستند با هم حرف می می

ن و ها از قدرت نهفته میان درباریا آنکردند که  مردم را بازگو می

آید  بر می گونه اینزدند و باور داشتند از شایعات  روتمندان حرف میث

  اي در کار است ها ساکت نمانده و هر لحظه احتمال توطئه که آن
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ها در حال تدارك ارتشی عظیم هستند تا در  ها در خارج از سرزمین آن

فرصت مناسب به سوي پرهیزگاران هجوم بیاورند و قدرت سابق و 

  شان را باز پس گیرند رفته هاي از دست ثروت

را صحابه  ها ایني  این شایعات میان آدمیان نشر و نمو بسیار داشت همه

  دانست شنیدند اما حقیقتش را کسی نمی می

آیا این درباریان قدرتمند و ثروت دیروز، حاال که دیگر هیچ قدرتی 

ن نداشتند و ثروت از دست داده و تمام لشگریانشان در میدان نبرد از بی

هیچ جیره و مواجب  ی بعدتر باز هم ارتشی بیتوانستند کم بودند می رفته

  گرد هم آورند؟

تخت پسرك هم بسیار داغ و آتشین بود و ها میان دربار و بر  این صحبت

هایی خورد، عرق تمام وجودش  به سختی تکاندر همین موقع پسرك 

تختش رمق دوباره به  را گرفت، چند باري از جاي برخاست اما بی
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و در همین احواالت منقلب رو به جماعت جان و دل گوش  بازگشت

  :فرمود

  خداوند بزرگ است،

  هاي شوم این پلیدان با خبر است، ها از نقشه خداي آسمان

  :او فرمود

ي شومی ها نقشه ،در حال تدارك براي جنگ با ما هستند و در سر ها این

ها را به کام  به یک آن کنیم، باید یک یدست شیپها  کشند باید بر آن می

ها حالل است، باید که این کافران را به  مرگ بفرستیم که خون آن

  خاري به قتل برسانید و نگذارید دیگر قدرت بگیرند

هایی که چندي پیش ماالمال  همان پسرك سخنان را مطرح کرده بود و

  :زدند از ترس بودند حاال پر شور و حرارت فریاد می
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  خدا بزرگ است

  شوري مثال نزدنی به فکر تحقق این فرمان آسمانی بودند،و با 

  کافران را به خاري به قتل برسانید

لقب داشتند  مؤمناناین جمله در گوش چه بسیاري از مردمان که حال 

  ساختنها که  زد و چه فرجام هماره زنگ می

جماعتی که چندي پیش با آمدن پسرك بخشیده شده اما مال و 

که خدا  خونشان حالل بود و این فرجامیحال  رفته بود مکنتشان به یغما

  و فرزندش براي آنان در نظر گرفته بودند

ي اول پسرك دورش را  ي قسم خورده و درجه حواریون و صحابه

براي او جمع کرده و قرائت گرفتند و اسامیِ بلند باالیی از تمام کفار 

و حال در  که در گذشته قدرت داشتنداز آن سیل بیشماري  کردند،

 تقریباً شان را فرا گرفته بود و ترس اسیر مانده فقر سراسر زندگی فالکت
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در  ن و ثروتمندان، نام تمام درباریاجاي داشتند در بین این اسامیهمه 

ارت در به غ تر پیشکمی  حتماًاگر هم کسی از قلم افتاده  آن بین بود و

  .هاي اموال کشته شده بود بردن

ار پسرك قرار گرفت و او پس از در میان گذاشتن این اسامی در اختی

بود که  گونه اینشان را صادر کرد و  ها با خداوند فرمان قتل همه نام آن

  ها را از زیر تیغ گذراندند پرهیزگاران به آرامی و در خفا یک به یک آن

ي او  که در دستگیري و محاکمه یکسان آنپسرك تأکید کرده بود 

دیده شدند به خاري به قتل رسانده شوند حتی  دست داشتند هر کجا که

  هاي خانه خدا آویختند اگر خود را به پرده

شان شبانه به  ها خنجر زدند و در خانه در خیابانی خلوت از پشت به آن

بالینشان آمدند و سر از تنشان جدا کردند و به ندرت در جایی شلوغ با 
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ا آویخته بودند به ها خویشتن ر ها را که به پرده جنگ رو در رو آن

  هالکت رساندند

به جاي  کس چیهن و ثروتمندان گذشته بود که از درباریا گونه اینو 

  ها از زیر تیغ خداوند و فرزندش گذشتند، نماند و یک به یک آن

با کشتن گذشتگان این انقالب نوپاي پسرك قدرت بیشتري گرفت، 

پیچید و همه  دیار میدار در میان مردمان شهر و  هاي دنباله خبر این قتل

ز دادند، پر ا شناختند و به دل ترس راه می  ها را می باعث و بانی این قتل

  امر خداوندي بودوحشت تمام وجودشان اطاعت از او

اي از فرامین خدا سرپیچی کنند سرنوشت  دانستند حتی اگر لحظه می

از  یزهرچشمباعث شد که پسرك  ها اینسختی در انتظارشان است و 

ي این شهر  ي مردمان بگیرد و میخ این انقالب را قدرتمند بر پیکره همه

  سوخته بکوبد
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حاال دیگر انقالب به بار نشسته بود، قدرت تام در اختیار پسرك و 

هوادارانش بود و زمان آن رسیده بود تا فرزند خدا قوانین پادشاه عالم را 

  زمین این دیار عملی سازدبر 

اش غرق عرق  داد، پیشانی به او دست میهایی  هر از چندگاهی تشنج

اي از خدا برایش قرائت شده بود و او  قوانین تازه در همین میانشد و  می

را داشت، قوانین صفت  ها اینن ي عملی ساختن و به کرسی نشاند وظیفه

کرد و براي هر کرده و  تی که این شریعت خداوندي را کامل میو سخ

پسرك تمام کرد آن هم از آسمان و  یها قانونی وضع م ي انسان نکرده

شنید و یک به یک  ها می در آسمان و رون و بیرونرا از خداوند د ها این

  شد عملی در کشور میتبدیل به قوانین  ها این

ها وعظ  ي تمام اعصار زندگی انسانقوانینی که خداوند بزرگ برا

  ی سازندي آدمیان از روز ازل تا ابد آن را عمل فرموده و باید که همه
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  :به او وحی شد گونه ایناز سوي خدا  مثالً

اگر کسی مال دیگري را بدزدد حکمش بریدن دست خواهد بود، اگر 

باز هم این کار را تکرار کرد پاي مخالفش را ببرید و اگر باز هم به 

و اگر در زندان  همین رویه زندگی را گذراند او را به زندان ابد بفرستید

  ربود باید که او را بکشید و سر از تنش جدا کنیدري را هم مال دیگ

را به قوانین  ها اینشد و او  از سوي خدا به فرزندش وحی می ها این

  ساخت و همگان مجبور به اطاعت بودند مبدل میکشور 

یک به یک قوانین بیشماري براي مردمان قرائت شد، لیست بلند باالیی 

 مثالًشد،  ها به فراخور اتفاقات در کشور گفته می آن تقریباًداشت و 

فرزند خدا طغیان و صحبت  هیعلوقتی شخصی به خدا باور نداشت و 

و حکم از آسمان  گرفت نام خاصی میکرده بود از سوي پسرك 

 گونه اینداشت و  را بریده میو باري گردنش دست و پایش  بار کی
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خدا بر زبان پسرك جاري  يپیش رفتند و بدین طریقت قوانین از سو

  گذاري کرد ب را پایهشریعت این دین و انقال ها ایند، ش 

ن زن زناکار تا قصاص تعداد این قوانین بسیار زیاد بود از سنگسار کرد

کافر و مشرك همه و همه قوانینی بود  بریدن سرو  چشم و دست و پا

  اري شد،که به فراخور اتفاقات در کشور از سوي خدا بر زبان پسرك ج

  قوانینی محکم استوار ابدي و الهی

ي نظم بر جهان  از نظر برخی بسیار وحشیانه بود و بعضی آن را الزمه

در مألعام  این بود که هر کیفري دانستند، یکی از این قوانین مجازات می

که این هم براي جماعتی تبدیل به  شهر انجام شود و در میدان اصلی

  ي ظلم ي نفرت و اشاعه راي بعضی مایهگذرانی شد و ب تفریح و وقت

حاال پسرك صاحب قدرت و  ،چندي از این انقالب تاریخی گذشته بود

ماند و هر امر و  اي هم به زمین نمی پادشاه بود حرفش حتی براي لحظه
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اي هم به یاد و  شد، چندي بود که حتی لحظه بالفاصله اجرا میفرمایشی 

اداره کردن آدمیان و این شکالت قدر م ر نیفتاده بود، آنهمس و مادر

گذراند و  چوپانی برایش سخت بود که تمام زمانش را در همین راه می

  کرد میاي هم به آنان فکر ن حتی ثانیه

پسرك صاحب قدرت اولین و قدرتمندترین شخص جامعه دلش 

 باره کیخواست، این احساسات تازه  زندگی کردن و لذت بردن هم می

ن روزي که یکی از زنان شهر را دید، وقتی چشمش برایش اتفاق افتاد آ

د و تمام به چشم او افتاد هوش از سرش پرید و قلبش با سرعت بیشتري ز

  اي لمس کردن آن زن زیبا بود براي لحظه وجودش نزدیک شدن به او

حتی شایعاتی از آن روز هم در میان آدمیان نقل بود که با دیدنش زمین 

اش را کرد، خالصه او را دید  هم به سخن آمد و تمجید آن همه زیبایی
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اي هم تا آن روز به آن دست  و احساسی را تجربه کرد که حتی لحظه

  نیافته بود و فقط کمی از آن احساس را از دیرباز به خاطر آورد

تر، حاال  رمق تر و بی از همین دست بود اما خیلی کم جانآن حس هم 

کرد و با تمام وجود  زد، وجودش عرق می ضربان قلبش به شدت می

  خواست با او باشد و به او نزدیک شود، می

نامش  شناخت با حرارتی چندین بارِ نام او را جویا شد، زن که او را می

  سرك بود،ي پ را گفت و همین شروع تمام روزگاران تازه

او را شناخت و فهمید که همسر یکی از نزدیکانش است و تنها به دل 

  خواست، آن هم وصال با او بود یک چیز را می

باز با خدا سخن گفت، عرق ریخت و تشنج کرد، زن را از مردش جدا 

کرد و چندي بعد با هم در یک خانه و کنار هم با خدا سخن گفتند و 

  پسرك بود يها یلذت طلب شروع گراین 
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زار  شد، دوست داشت از این بیشه او دیگر از معاشرت با زنان خسته نمی

رنگ و بوي خاصی را داشتند  هرکدامهاي زیبا که  پرگل و این گل

اش با  هاي تازه و این شروع خلوت ها را در آغوش بگیرد آنبچیند،  گلی

که به  یهرکسرفت  حاال پسرك به میان هر جمعی که می، خدا بود

به گوش  شآمد احتمال به وجود آمدن همان احساس درون دنش میدی

هاي آشفته از غلیان احساسات را با تمام جان  و هربار این زنگ رسید می

  کرد و تن لمس می

ها وصلت کرد  ها را دوست داشت با آن آمد، آن از بسیاري خوشش می

ي  و شاید یکی دیگر از این اتفاقات بزرگ هم روزي بود که به خانه

  دوست قدیمی و یار وفادارش رفته بود همان متمول گذشته
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که از روزگاران نخست با او همراه شد و در تمامیِ این مراحل  کس آن

هاي بسیار رسانده بود، حاال او هم داراي جاه و مقامی بود،  به او کمک

  آمد و بسیار قدرتمند بود، جز درباریون به حساب می

ش بود، متمول دختر کوچکی داشت، برخی ا سرور تمام آدمیان در خانه

دانستند، هنوز آن قدر  می ساله هفتو بعضی او را  ساله شش، ساله پنج

  هایش بازي کند، کوچک بود که با عروسک

هاي قلب به سراغش  همان تپش ،اما سرور او را دید و همان احساس

  آمد،

  :به دوستش فرمود

  من دخترت را به همسري برگزیدم

  حیرت دوست را نظاره کرد، این را گفت و
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او هیچ نتوانست که بگوید فقط چند باري از سن پایین دخترش گفت و 

حالل  یسالگ نهپسرك فرمان داد تا از این پس دختران را از  گونه این

  نکاح کنند ها با آن بدانند و بتوانند

 دختربچهسرور، براي به دست آوردن  یسالگ نهشد که تا  گونه نیهم

دخترها که  و چه صبر کرد و بعد از آن به وصال دختر و دخترها درآمد

  در آمدند ساله شصتهاي پنجاه و  پسر و پسرك در آینده هم به وصال

ها گریه کرد  نقل است که بعد از رفتن او در آن روز مرد متمول ساعت

و ناله و فغان سر داد اما آخر هم کسی ندانست از شاديِ این وصلت 

از همه این بود  تر مهما اش ام درمانده فرزندفکر بر جان کوچک است یا 

وامر و فرمایشاتش باید ا فرزند خدا را نداشت،یاراي مقابله با  که کسی

هراسیدند که فرزند  و از خدا میساختند  مردمان عملی می هر چه که بود

با خدا خلوت کرده و از او چیزها شنیده بود  گونه اینو سرور جهانیان 
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و امر امر  که کسی جز این روح قدسی و بلندمرتبه توان شنیدن نداشت

  .خدا و فرزندش بر زمین بود

قوانین خداوند بر جهان جاري و ساري بود، پسرك قدرتمند بر تخت 

داد، زنان بیشماري را به عقد خود در  نشست، فرمان به هر کاري می می

  کرد ت میکرد، قضاو جاري می هایی بیشماري آورده بود، حکم

داد در میدان شهر او را  کرد و دستور می ی را به سنگسار محکوم میزن

تا گردن به زیر خاك مدفون کنند و تعداد بیشماري از مردمان جمع 

ي او سنگ بتازند  شوند و سنگ بر دست بگیرند به جان در خاك مانده

  ها بود گري ها و وحشی و این شروع افسانه

  شد هاي بسیاري به زمین ریخته می کرد، خون سرور فرمان قتل صادر می

  داد درونش صدایی رسا فرمان می

  کاران باید که جزا شوند احکام خداوندي است و گناه ها این
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  ترین مردم در جهانم من فرزند خدا و عادل

  قضاوت از آن خدا و فرزندش پاکش بر زمین است

ریون زد که پرهیزگاران، صحابه و حوا و نداي درونش فریاد می

  ها در طول تمام اعصار تاریخ بشریت بوده و خواهند بود ترین انسان پاك

و پسرکی که فرمان داده بود تا همیشه براي رضاي خدا آدمیان قربانی 

ها هزاران حیوان را سر بریدند و  کنند و در روزي مشخص انسان

ون ي خدا دریایی از خ ها ریختند و در برابر خانه هایشان را به زمین خون

  بپا کردند و پادشاه سرمست از رضایت خدا گفت

ها در همین راه و طریقت خدا  و از این گفت که رهایی و پیروزيِ آن

  است

ها  دن آدمیان و بیشتر زمانکر ي کمتر کار وضعیت مملکت، به واسطه

همه و  کم کمدر راه خدا عبادت کردن سخت شد و فقیرتر شدند، 
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د، تعداد زیادي دور هم نشستند و از ي مردمان به فکر فرو رفتن همه

  حرف زدند، تر پیشروزگاران 

از آن روزهایی که آرامش بیشتري داشتند، روزهایی که بهتر 

کشیدند، از عمر این  توانستند زندگی کنند و عذاب کمتري می می

انقالب زمان زیادي نگذشته بود اما مردمان بسیاري از این شرایط و 

روزگار فعلی خود ناراضی بودند و به فکر گذشته افتاده و طالب همان 

  بودند تر پیشروزهاي 

دانستند،  ران می حتی برخی به پسرك شک کرده بودند و او را شهوت

آن دو اتفاق اختیار کردن همسر یکی از همراهانش و به عقد  باألخص

باعث شده بود تا مردمان  ها اینفرزند خردسال یار دیرینش، در آوردن 

  شوند و بیشتر او را ناالیق بدانند مظنونبیشتر به او 
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روزها در میان قصرش با زنان بیشماري در حال  و پسرك در تمام این

خدا کالمی را جاري و ساري فرمانروایی بود و هر از چند گاهی از 

گاهش نشانی از هاي و گاه و بی کرد و تشنج کرد به شدت عرق می می

وي خدا بود و هر کالم او فرمانی به طول تمام اعصار تاریخ فرمانی از س

  .بود

  

  

  

  

  



  

  

  

  تسلیم

  

  

ر و کا به سامان بود، پول در جامعه وجود نداشت اوضاع مملکت نا

 رونق شده و قدرت صادرات و بدست آوردن تر و بی جان زراعت کم

فقري که در جاي جاي زندگی همگان به چشم مردم ندارند و را  ثروت

خوب بود اما مردم ي درجه اول  خورد، دنیاي پرهیزگاران و صحابه می

  .خوردند و شرایط خوبی نداشتند عامی در فقر غوطه می
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آمد و کاري  پس از روي کار آمدن پسرك دیگر شغلی به وجود نمی

ها در حال عبادت و برپایی  شد، بیشتر زمان انسان در کشور انجام نمی

گذشت همچنین براي خرج و مخارج دولت و زندگیِ  فرامین خدا می

حواریون هم پول نیاز بود از این رو مبلغی را از سوي  شخصیِ پسرك و

پرداختند که همین باعث شد  مردم سال به سال به پسرك و اصحاب می

ي  تا مردم بیشتر از پیش احساس بدبختی و گرسنگی کنند، همه و همه

ن شود راه حل جدیدي دست به دست هم داد تا پسرك بر آ ها این

  و تنگدستی نجات دهدرا از این فقر  بجوید و جامعه

کرد، با خدا  ریخت و تشنج می رفت، عرق می ها به خلوت می ساعت

شد و سرآخر خدا هم پیشنهادي که چندي پیش یکی از  کالم می هم

  حواریون به پسرك داده بود را پذیرفت،

  :بود گونه اینفرمان جدید خدا و فرزندش 
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شوند، افرادي  هایی از پرهیزگاران به دور هم جمع می از این پس گروه

آزموده بیرون از شهر جایی که تاجران باقیِ کشورها از کارو  آور جنگ

شان را به سوي دیگر شهرها  کنند و بارهاي تجاري آن مسیر حرکت می

 د کرد و در این نبردها حمله خواهن ایستند و به آن میبرند  و کشورها می

وت مشکوك آنان را تا مال و ثر د با شما خواهد بودخداون ییایرؤو 

  غصب کنید و آن را براي پرهیزگاران فدیه آورید

کشور پسرك میان چندین شهر و دیار دیگر واقع شده بود و همیشه 

میان این کشور رد  یبراي عبور باید از بخش يهاي تجار کاروان

ي  رهیزگاران بر پیشهآمد و پ بود که فرمان پیش گونه اینشدند و  می

ها مال و مکنتی از کفار به یغما  م شدند تا در این غزوهجدید خود مصم

  ببرند و شرایط زندگی همه را بهتر کنند،



 میتسل ١٣٩

 

ها،  ي آن لبته نه در همه، اکرد یمها شرکت  خود پسرك هم در این غزوه

نبود و اگر  گرفت ها را به عهده می این غزوه یفرماندهاگر خودش بود، 

بود که این  گونه اینشد،  یکی از صحابه فرماندار و جانشین او می

ها در  ها و کوه اي پشت تپه ها آغاز شد، پرهیزگاران در گوشه غزوه

ها بیرون  آمدند از دل تپه نشستند وقتی کاروان تجار به میان می کمین می

  کردند آرایی می و با سالح در برابرشان صف

ویی نداشتند از ترس اموال را به آنان افراد جنگج ها هم که به همراه آن

  رفتند، کردند بیشتر به کام مرگ می بخشیدند و برخی که مقاومت می می

هاي تجار کافر شکل گرفت،  هاي سختی بین پرهیزگاران و کاروان غزوه

هاي بسیاري به زمین ریخت، تعداد بیشماري کشته شدند، حتی  خون

چه به همراه داشتند که یا در میان غزوه ها، زن و ب بعضی از کاروان

ستور پسرك و به دشدند  میمردند یا به عنوان غنیمت به شهر آورده  می
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به فروش گذاشته تا بردگان و کنیزان صالحی آرام آرام راه تسلیم شدن 

  بیاموزند مؤمناندر برابر خدا را از 

داشت  شد و در امان خود می بسیاري از زنان را خود پسرك صاحب می

ش به آنان زندگیِ آزاد برخی اوقات روح مهربان و پر رحمت و

  بخشید می

به عنوان سهم  مؤمنانمقرر شده بود تا اموال به غنیمت گرفته شده میان 

به عنوان سهم  ماًیمستقاز آن  بخشیپرهیزگاري بین همگان تقسیم شود، 

بخشی به جنگجویان  گرفت و فرزندش در اختیار پسرك قرار می خدا

ي  و همه شد شد و باقیِ اموال در میان پرهیزگاران تقسیم می داده می

  باعث شد تا ثروتی به سوي سرزمین خدا روان شود ها این

آدمیان از آن شرایط دیرباز بیرون آیند و فرزند خدا اموال بیشتري 

  بدست آورد، این کار اصلیِ پرهیزگاران شده بود
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ها  نشستند و به آن ها می کاروان تجار در پشت تپه ها در انتظار ساعت

هاي هنگفتی براي سرور و پرهیزگاران بدست  کردند و پول حمله می

کردند و فرزند  ها شرکت می هایی که در این غزوه سهم آنآوردند،  می

کردند و  ن تقسیم میو ما بقی را میان دیگر پرهیزگاراخدا بیشتر بود 

  ها از زیر بار فقر بیرون بیایند انسان اي همین باعث شد تا ذره

ن اموال دیگران پسرك و هاي کوچک و به غارت برد این جنگ

شهرها و  تر کرده بود، هرچند همسایگان، حواریونش را جریح

کشورهاي اطراف هم از دیدن و شنیدن این اخبار سخت عصبانی شده 

  کردند یدست شیپاما پسرك و خداوند 

  :گذشته بود که خداوند فرمان دادها ن چندي از این غزوه

ي شما  باید دین و شریعت من در جهان نشر پیدا کند و امروز وظیفه

این است تا قدرتمندانه و پیروزمندانه به جهاد بروید، به شهرهاي  مؤمنان
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یعت ها را به این شر ا تصرف کنید و آناطراف حمله کنید، آنجا ر

  .خداوندي دعوت کنید

گذشت، پرهیزگاران  ها می ن در کنار هم بودنحاال که چندي از ای

هاي اولیه با مشرکان را انجام داده بر آن پیروز و چندي بود که در  جنگ

  کردند، ها به آسانی اموال کافران را تصاحب می غزوه

اي گرفته و با شور و حرارت بسیار فرمان خدا و  با این فرمان جان تازه

  فرزندش را اطاعت و اجابت کردند،

 گونه اینه خدا گفت ک داد می هاي بسیار می وعده ها ورشان به آنسر

  کرد را تکرار می ها اینو هر روز  فرموده

که شما به جنگ با کفار براي  جهاد کنید، آگاه باشید باید در راه خدا

ي دین و شریعت خدا به پیش خواهید رفت و در این جنگ پیروز  اشاعه

خواهید شد، صاحب ثروت، آوازه و جایگاهی واال و صاحب زنان 
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از هیچ ، اي اختیار خواهید کرد نیزان تازهشوید، بردگان و ک بیشمار می

  کشته شوید ها جنگنهراسید که اگر در این 

شهید راه خدا خواهید بود و جایگاهتان بهشت برین است و بدانید شما 

که این جهاد در راه خدا است و این جنگ شکست نخواهد داشت، پس 

  براي این راه پر فیض آماده شوید

هاي پرهیزگاران بود، در وجودشان  طبل و صور آغاز جنگ ها این

ر بودند، ي نبرد با کفا تر از همیشه آماده شوري به پا شد، مصمم

که این جنگ با  باألخصها پیروزي است  دانستند فرجام این جنگ می

  سراسر پیروزي بودشهرهاي کوچک اطراف 

زده  ها مطلع نبودند، حیرت ها قدرت چندانی نداشتند و از این حمله آن

، اما ارتش تا دندان مسلح خدا برخاستندرمق به دفاع  بی مؤمناندر برابر 
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ن شهر را قلع و قمع کند و هاي آ ي انسان که همهقدرتمند بود آن قدر 

  در این جنگ خونین هزاران کشته و مجروح بدهند،

ها به آتش کشیده شدند، آدمیان بیشماري جان  شهر ویران شد، خانه

 از سوي پرهیزگاران سر بریده شد دادند، هر کس مجروح بر زمین بود

پرهیزگاران  در برابر بخواهد چندي بعد تا نیرویی از کفار باقی نماند و

  .آرایی کند صفبراي انتقام 

ي قصر نهفته بود، پادشاه را کشتند اموال را  اموال بسیاري در خزانه

غ بال سهم اغصب و زنان بسیاري را به تاراج بردند و پسرك با فر

سهمی  نیتر کوچکپرهیزگاران را تقسیم کرد، دوست نداشت حتی 

  گرفت دالت را پیش میکم و یا زیاد شود و هماره جانب ع

کردند و بر سر و روي خود  ك میان زنان اسیر شده که شیون میپسر

که  هرکدامکرد و  ها را نظاره می زد، با دقت آن زدند قدم می می
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 کرده بودکرد و ضربان قلبش را بیشتر  احساسی را در وجودش زنده می

در اختیار دیگر  ها را در میدان شهر فروخته و یا برد و باقیِ آن با خود می

  داد و صحابه قرار می انیجنگجو

روت خوب آموخته بودند و از این راه ثها جنگ را بسیار  حاال دیگر آن

تر زندگی  راحت مؤمنانها و  شد و انسان به شهر سرازیر میبسیاري 

  کردند، می

ها افتاد از مرگ و قتل و  ها زیاد بود و اتفاقات بیشماري در آن این جنگ

هاي وحشتناکی  کشتارهاي فراوان تا کشتن دسته جمعی اسیران و قتلگاه

آمد، برخی از این شهرها تسلیم  به وجودکه در گوشه و کنار شهرها 

این  دادند تا زنده بمانند و شدند، باید به پرهیزگاران باج و خراج می می

  بود مؤمناناي براي  هم درآمد تازه
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کردند، سرنوشت سخت و خونینی در  اگر از دادن باج و خراج امتناع می

ها  براي گرفتن این خراجي پسرك  انتظارشان بود، وقتی یکی از صحابه

به خاك و خون کشید، سر همه  با مخالفت آنان روبرو شد، شهر رارفت 

یان رو گذراند، اما نه مبارزان و جنگجو یغرا از تن برید، همه را از زیر ت

در روي خود که کودکان و زنان پیران و از کار افتادگان و هر کس که 

کرد همه و همه را از زیر تیغ گذراند و دریایی از  در شهر زندگی می

  خون به پا کرد

وقتی خبر به گوش پسرك رسید چیزي نگفت، کاري نکرد، عزل نکرد 

او تبري جست و به درگاه خدا ساعتی اشک  گویند از کار فقط می

اند خدا هم اشک ریخت و با هم چند صباحی مرثیه  ریخت، برخی گفته

ها سر دادند و چندي بعد باز هم سردار دلیر پسرك پر  خواندند و ناله

  قدرت رفت تا همگان را به راه خدا تسلیم کند
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ي دفاع  سطه، به وایکی از یاران پسرك در راه فتح کشوري ،بار دیگري

  به مکافات افتادي سخت آن مردم و کشور مذکور  و مبارزه

ي پسرك  جنگ لشگریان خدا به درازا کشید و فرماندار و صحابه

عصبانی و کالفه با خدا عهد کرد که وقتی آن شهر را در اختیار بگیرد با 

آدمیان آسیابی را به کار خواهد انداخت ي  خون جاري از سرهاي بریده

  اي از میان آن خواهد خورد ازهو نان ت

ن ریخت و پرهیزگاران هم شد، خون آدمیان بیشماري به زمی گونه نیهم

ش بود ها تناول کردند برخی گفتند خدا هم در آن عی آن از خون و جان

گاه لب به آن  اند پسرك هیچ و برخی گفته و از طعم نان خوشش آمد

برخی و هزاري که  ها گریه کرد و با خدا باز هم ساعتنان نزد و 

دانند پسرکی نبود و فکرهایش جهان را به آسیابی از خون براي  می
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ي جانداران آماده ساخت و سرآخر چه نان  خوردن نان از جان همه

  .شیرین و خونینی به کام همگان برد

هایی که خود پسرك هم در آن شرکت کرد، به یکی  در یکی از جنگ

به دنبال  حمله بردند از دیربازي از شهرهاي متمول و ثروتمند اطراف

گنجی نهفته از مردمان شهر بودند و سرآخر به شخصی که از آن مطلع 

وار او را شکنجه کرد تا جاي گنج  بود رسیدند، نقل است پسرك دیوانه

را به دست آورد و برخی که گفتند در آن موقع پسرکی نبود و خدا 

نزد پدرش او را  ها دوردستریخت و پسرك در  ها داشت اشک می سال

  ،ها ریختند و اشک ها خواندند داد و با هم باز مرثیه دلداري می

  آمد یرون میدر باب هر داستان هزاري داستان بهاي بسیاري بود  نقل
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هاي بسیاري به  ها اتفاقات وحشتناك بیشماري افتاد و خون در این جنگ

خدا زمین ریخت و پسرك و پرهیزگاران ثروت هنگفت براي خود و 

  بر هم زدند و هر روز ثروتمندتر شدند

بزرگی داشت، زنان بیشمار از کنیزان و زندانیان  يسرا حرمپسرك دیگر 

جهان دگیِ مرفهی که تنها پادشاهان در و اسیران در اختیار او بودند، زن

فخر  جهان بربالید،  ، سرور بیشتر به خود میاند افتهی  دستبه آن 

  به جهان پاي گذاشته استفروخت که چنین انسانی  می

و هیچ ارتباطی با  با تمام وجود ایمان داشت که فرزند خدا است

اي هم به تردیدهاي خود فکر نکرد،  ر ندارد، شاید لحظههاي دیگ انسان

  امروز تمام وجودش ایمان بود،

  نهاده بود، مان به یگانگی خدا و شریعتی که او بناای
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کردند، در  مه او را تمجید میآمد همه و ه حال به میان شهر که می

افتادند و بزرگیِ او و پروردگار جهانیان را ستایش  برابرش به خاك می

  کردند، می

سالیانی از آن انقالب دیرباز گذشته بود، قدرت چند سالی بود که در 

اختیار شاه گدایان و حواریونش در آمده بود و قوانین خدا در آن جاري 

  ي قدرت بودند این اریکه زتا کهیها  و ساري بود و آن

هاي خداوندي هم  دیگر زمان آن رسیده بود که به مناسک و آیین

شد اما شاید  بیشتر روي آورند، هرچند در تمام مدت همیشه برگزار می

ها کمتر شده بود و حال پسرك به فکر پر  ها و جنگ در دوران غزوه

  بود، ها تر کردن آن رنگ

مثال خیلی دورترها،  بازهمکرد،  یرفت، موعظه م به میان مردم می

گفت، از  کرد، از جزا و گناه می آدمیان را به راه خداوند دعوت می
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شد که در این  ها یادآور می داد، به آن گفت و هشدار می قیامت می

  ي نیک براي خویش گرد آورند جهان اندوخته

ها را مجاب  آن ها ر این قصهگفت و د هشت برین و لذاتش سخن میاز ب

نیک انجام دهند، خدا را پرستش ساخت تا در جهان کردار  بر این می

  ند و فرامین او را عملی سازند و به جایگاه بهشت واالي دست یابند،کن

گفت که روزي خدا به این جهان پاي خواهد گذاشت،  از قیامتی می

زمین و زمان را نابود خواهد ساخت و جهنمی براي مشرکان و کافران 

  نتقدان برپا خواهد شد،مخالفان و م

گناه نکنید که فرجامش بسیار سخت و ترسناك است، بترسید از آتش 

داغ، بترسید از خونابه و چرکاب و آب مذاب، بترسید از زنجیرهاي داغ 

  ي سوزاناز گرما بترسید و رنگ مزهاي خونین قر تن، بترسید از میلهبر 
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ي خود آویزان  ها و مردان از بیضه بترسید از روزي که زنان از پستان

  خواهند شد،

ها گوشزد  کرد و به آن هاي بسیار آدمیان را موعظه می پسرك ساعت

اي از یاد خدا غافل نشوند، تمام مناسک مرسوم در  شد تا حتی لحظه می

ها  آورد و در پیشبرد آن این شریعت را در کنار آدمیان به جاي می

  مصمم بود،

اي به  گرفت، اموال تازه هر از چند گاهی غزوه و یا جنگی صورت می

شد و در بیشتر این روزها پسرك و پرهیزگاران براي  شهر اضافه می

بردند و خداي در کالبد پسرك و  ی به درگاهش میرضاي خدا قربان

قدرتی بیکران  زد و این سرمستی یعنی ها لبخند می بر آسمانکمی دورتر 

سرور در این  حتماًکه دیگر مالکش خداوند و شاید پسرك، اما نمودش 

  .جهان بود
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و خدایی که از آسمان بر زمین و از زمین بر آسمان بارها و بارها پر 

  .کرد کشید و سقوط می می

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مسخ

  

  

ن قدر قدرت در حاال دیگر آن قدر وضعیت کشور سر و سامان داشت آ

اختیار پسرك بود که فراغ بالی داشته باشد و بیشتر از پیش به زندگیِ 

اش برسد، اوضاع به سامان بود، قدرت در اختیارش بود و در  شخصی

  شد ها پیروز می ها و غزوه تمام جنگ



 مسخ ١٥٥

 

بیشتر غرق در زندگیِ شخصیِ خود شده بود، ، مؤمنانسرور و چوپان 

ك زنان بیشماري را اختیار کرده شاید به نه بعد از به قدرت رسیدن پسر

دانستند،  ها را کم و بیش می رسید شمارشان، شاید برخی اسامی آن تا می

هایش  اي زنی از زن رسید و هربار به خانه به خود می مؤمنانسرور 

  رفت، می

لذات انسانی زندگیِ او را مسخ کرده بود و زمان بسیاري را با زنانش 

رفت و  ها می ي یکی از آن ت دوست داشت به خانهگذراند، هر وق می

  کرد آزردگی زنانش را فراهم می همین موجبات دل

ها، ولی اینبار خدا نه براي فرمان تازه، نه براي جهاد  و باز هم همان تشنج

و ترسیم بهشت و جهنم که براي  مؤمنانو غزوه، نه براي اندرز دادن 

  الم آمداش به ک فرزندش و مشکالت زندگیِ شخصی
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داند چه روزي و چه موقع به  گفت، از اینکه خودش می از عدالت او می

  سراغ کدام زنش برود،

هاي خدا رنگ و بوي روابط پسرك را به خود  وحی آسمانی و حرف

د و آدمیانی که و زنانش قرائت کر مؤمنانرا براي  ها اینگرفت و سرور 

چون و چرا تمام  بیدر برابر نداشتند و باید  چیزي جز اطاعت

  کردند را عملی میهاي او  خواسته

حتی خدا باري از زبان پسرك به سخن آمد و فرمان داد که تنها پسرش 

تنها اجازه دارند  مؤمنانتواند زنان بیشماري در اختیار بگیرد و باقیِ  می

  چهار همسر اختیار کنند،

ها مادر همگان  به همسران فرزندش داد تا آن نیمؤمنخدا لقب مادر 

باشند و طبق شریعتی که چندي پیش اعالم داشته بود مادران بر همگان 

و دیگر بعد از مرگ فرزندش کسی حق آن را نداشت تا با  ندحرام بود
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و خیلی  ها اینها را به همسري برگزیند  و آن زنان سرورشان ازدواج کند

هاي خدا شده بود و همه و همه را  از مسائل شخصی پسرك صحبت

  کردند شنیدند و شکر می همگان به دل می

اي با خداوند بزرگ  گفتند که او چه روابط عاشقانه برخی از زنان او می

دارد و چقدر این فرزند خلف را دوست دارد و در هر مشکل کوچک 

ها  دهد، آن شود و راه و چاه به سرور نشان می می کالم همو بزرگی با او 

کند و با هم  هاي مدید خلوت می دانستند که خدا با پسرك ساعت می

  .دهند زنند و گاه گریه و گاه خنده سر می ها می بسیار حرف

نشستند اما  بحث می ي سرور به هاي کوچکشان درباره مردم در محفل 

توانستند قد علم کنند و تنها به همان  به چیزي نبود و نمی یاراي اعتراض

کردند که چرا خدا در باب مسائل  در جمعشان بسنده میها  کنایه

دادند که  پاسخ می گونه اینگوید و برخی  شخصیِ فرزندش سخن می
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ها هماره میان مردمان  خداوند دانا بر تمام عالم غیب است و این صحبت

  شد هاي قدسی قدرتمندتر می ادامه داشت و هر روز صحبت

مه و همه را به دست فراموشی آن پسرك دیرباز، آن زندگیِ گذشته، ه

انسان کشور و شاید هم جهان بود، از آن  نیتر بزرگسپرده او حال 

اي  آمد همه براي لحظه روزها هیچ باقی نمانده بود، وقتی بیرون می

کنارش بودن، تبرك و وجودش را لمس کردن، بر صورت خویشتن و 

اي  راي ثانیهشد تا حتی شده ب اي به پا می زدند و همهمه اطرافیان می

  دستشان به دست متبرك او بخورد،

کردند  ها گریه می رفتند برخی ساعت برخی با نزدیکی به او از هوش می

بالید،  دید و بیش از پیش به خود می و همه و همه را پسرك می

اي بزرگ هم برایش در انتظار خواهد  دانست این عمر با عزت آینده می

  پیش رو است داشت، مطمئن بود آن دنیا هم در
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نشیند و فرمان  او سرور آن جهان هم خواهد شد، در کنار خدا می

شود او حال در جهان مکتبی  دهد و مالک بهشت برین می می

توانست به عمر جهان باقی بماند و از این  گذاري کرده بود که می پایه

  بالید، میبیشتر رو بود که به خود 

ها را از این  ا حمله کرد و آناش به دیگر کشوره زندگی و حال در دنیا

شریعت مطلع کرد و راهنماي جهانیان بود، همیشه به حواریون گوشزد 

  کرد پس از مرگش می

گویی  خاست یبرمي شدید صحابه به هوا  گفت گریه وقتی این را می

خواهند بی چوپان شوند، گویی از خدا انتظار دارند تا ابد او را  ها نمی آن

  ها بماند، پاسبان آن میانشان نگاه دارد و
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و هماره ه بود که به زودي در بهشت در کنار هم خواهیم بود اما او گفت

کرد و همین معاشقه را با حواریون  و بدل میبا خدا این معاشقات را رد 

  گذاشت نیز در میان 

  :او گفت

ما کمی بعد در بهشت با هم خواهیم بود و شما باید در این دنیا پاسبان 

نباید  گاه چیهد باید این دنیا را به جهانی الیق تبدیل کنید، راه من باشی

دست و پا عقب بکشید، عمر را براي پیروزي و پیشبرد دین خدا فدیه و 

  ریختند گفت و حضار اشک می را می ها اینقربانی کنید، او 

ي جهان به دین  داد تا روزي همه هماره فرمان جهاد و کشورگشایی می

ي از هرگونه اعتقاد پیدا کنند و جهان عارمبارك خداوند باور 

خواست تا پیروانش افزون و خویشتن  گفت و می آلود شود او می شرك

  .هلهله سردهد مؤمناندر آخرت در برابر پدرش سربلند از کثرت 
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پسرك محترم عمر دراز و با عزتش را پشت سر گذاشته حاال دیگر از 

اجتماعیِ باالیی دارد، زنان مند است، شخصیت  تمامیِ نعمات جهان بهره

هاي بسیار است او در برابر  بیشمار، ثروت هنگفت او پادشاه سرزمین

پدرش روسپید و خوشحال است و این عمر با عزت دیگر در انتهاي راه 

 را ندارد، دیگر جوان نیست پیر و است، دیگر آن طراوت سابق

اید در را از دست داده و حال ش اش شده، صورتش زیبایی سال کهن

اش در دنیا همین بود تا دوباره جوان و سرحال  همین لحظه تنها خواسته

  شود

خواست  خواست باز هم با زنان بسیاري معاشرت کند، شاید می شاید می

رخی آورد اما ب را به زبان نمی ها اینراه خدا را قدرتمندتر کند، 

  رفتارهایش حاکی از آن بود که طالب جوانی است
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بود اما همگان  ها اینر حسدش به جوانان شاید گویاي هاي پ آن نگاه

دانستند که این عمر با عزت در شرف پایان است، مردم ناراحت  می

کردند به از دست دادن  می کوفتند، گریه ند بر سر و صورت میبود

  شدند اندیشیدند و پر از ترس می چوپان بزرگشان می

کردند، سرود  قبت میاو حال در خانه بستري بود و زنانش از او مرا

توانست براي بجاي  شد، حاال دیگر نمی مرگ بر گوشش نواخته می

آوردن مناسک و مراسم شریعتش به میان آدمیان برود از این رو همان 

را به جاي آورد او اده بود تا مراسم دوست متمول را به این جایگاه نه

ین گوش ت و در جایگاه سرور بزرگ جهان به این فرامهم با خلوص نی

  کرد داد و همه و همه را عملی می می

گرفتند و از او  جانی از سرور نمانده بود، بسیاري دورش را می

خواستند تا بعد از خود جانشینی براي خویش به جاي گذارد اما  می
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رفت، شاید فرمان خدا بود و شاید تدبیر اما  می طفرههمیشه از گفتن آن 

  گفت، چیزي نمی

برپا بود، از جانشین کردن متمول براي  مؤمنانن شایعات بسیاري میا

پشت  ها و گفتن گونه اینمناسک و مراسم تا فالن زمان به فالن حواري 

  هاي ابروان سرور ها و کرشمه چشم نازك کردن

آمد و این شایعات  بازار شایعات داغ بود، از هر گوشه سخنی به میان می

  به طول بیماري پسرك ادامه داشت،

اال مردي پیر و فرتوت شده بود و جان و رمقی بر تن پسرك که ح

بید و توان حرف زدن را هم خوا می بیماري نداشت، کل روز را در بستر

باالخره در روزي که خداوند مقدر کرده بود آرام چشمانش را  نداشت،

ي باز و بسته کردن چه اتفاقات ریز و  بست، آرام بست و در این فاصله

  فتاددرشتی که در جهان نی
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هایی نه براي دورانی خاص که به طول و درازاي تاریخ جاودانه  فرمان

  و انتهاي این طریقت دادو پسرك فرمان به یگانگی  شد

ها  ي پلک زدن به زمین ها که در این فاصله بریدن و قطع کردن، چه خون

نریخت، نه فقط به دوران حیات مثال دیگر پادشاهان مستبد که به طول 

اي تازه با قرائتی جدید از همان سخنان  تاریخ هربار با حادثهو درازاي 

  باز هم بریدند و کشتند و غزوه کردند

  گفت نجواي آرامی در گوش پسرك می

  من فرزند خدا هستم

کشید، مثال همان  دید، دیگر نفس نمی چشمانش بسته بود، دیگر نمی

شاید  گفت حاال هم تنها ها می صداي دیروز که درون خویشتنش کالم

  آمد درونش این صداها می

  دیگر هیچ نبود و سراسر جهان تاریکی بود،
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ین و همان داستان طول و دراز باز رایش جایگزین جستند، باز هم جانشب

عام کردند، باز هم زن از شوهر و فرزند از پدر و مادر  هم کشتند و قتل

  جدا کردند و کنیز شدند،

ر جانشین و حکومت بر سردند، از زیر تیغ گذراندند، خودکشی ک

ید، باز هم هم فاجعه شد، باز هم مرگ فرا رس ها ریختند، باز خون

  در برابر بود تصاویري وحشیانه از بریده شدن سرها و سنگسار آدمیان

زد،  آمد، دیگر از درون کسی حرف نمی چشمش بسته بود، صدایی نمی

اما از بارگاه بزرگی به همان وسعت و عظمت و احترامش به پا شد، 

  آمد درون آن هم صدایی نمی

دیگر نجوایی شنیده نشد و برخی که باز تشنج کردند و این صداي آرام 

شمار باز هم  اي انگشت ها نشنیدند اما عده را شاید جماعت بیشمار انسان

  نگاشته شدبسیار هاي  عرق ریختند و نام پسرك بر پرچم
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ها پیروان راستین  د، آنشنیدن ها می ود، نجواها را هماننامش میان آن ب

شد و جهانی که در بهت و وحشت  در گوششان تکرار می ها اینبودند، 

  دید، می

  گرفت فرا میزمین را  د، خون سراسرش از تن جدا میسر 

در جهان و در  و این تصویر در میدان نه میدان همان شهر که

، پیروان راستین، پرهیزگاران و ریخت، خون ها دیده شد دوردست

دهند و  فرستند، فریاد خدا بزرگ است سر می درود می منانمؤ

ي زمین رسیده است  تماشاگران بیشماري که تعدادشان به جمعیت کره

  شنوند در وجودشان می

  به راستی خدا کیست

  انسان کیست

  و فرزند خدا کیست
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ا هم دوباره گریست و آدمیان به حال همه گفتند و او هم گفت و دنی

ها اشک  مسخ شده خندیدند و به پشت تمام خنده خود سالیان بسیار

ریختند و دیگر نخواستند که هیچ صدایی از درونشان بشنوند و همه  می

ندند و خویشتن خموش به اسارت و تسلیم شدن خاموشی کشا را به

به  نه ییایرؤها است شاید  راضی ماندند که جهانی در پیش روي آن

  تالش خویشتنشانکه به لطف دیگري 
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