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  سخنی با ش

  

  جاندارانزادي یگانه منجی آبه 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
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .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 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .لع نیست حال دگربار بازگو شوداگر کسی از آن مط



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
یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، داراي 

  .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

ذشتگان را در پیش توان راه گد از علم و فناوري امروزي، میدبا 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

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استشران کتب نشر ندادن این نگاشتهام از ناخواسته

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

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



به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بییآزادگی م
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  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد یمرتک قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  



  

  

  

  جهان آرمانی

  

روزگارانی است که در آن جانداران چه زیبا و آرام در کمال آسایش 

  .کنند کنار یکدیگر زندگی می

اي خاطرات و گفتار  چیزي به جاي نمانده جز ذره ترها پیشاز آن 

خوانند و از آن روزهاي  شنوند و می ها آن را می تاریخی که انسان

  .گیرند ها می آدمیان عبرت



 یجهان آرمان ٩

 

هایی که  انگار نه اینکه دیروزي در این خاك وجود داشت و چه زشتی

هایی که نه از دیار دیگر که از خود  شد، چه ظلم بر همگان روان می

ها به دیگر جانداران که تاب  میان بر یکدیگر روان بود و از انسانآد

  .زیستن از آنان ربوده بود

شد و براي کسی تاب نفس  سالیان پیش زمین به دست دیوان اداره می

اي اطرافیانشان که به  کشیدن به جا نمانده بود جز همان دیوان و ذره

  .دندکردند و بر گرده دیگران سوار بو راحتی زندگی می

آن  دانستند، برایشان دنیا همین امروزِ کودکان هیچ از آن روزها نمی

نشستند با  می ساالن بزرگتعریف شده بود و گهگاه که میان سخن 

دادند و هماره به این  هاي آنان گوش فرا می تعجب به حرف

جز افسانه چیز دیگري نیست و تمام این  ها ایناندیشیدند که  می
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توانستند تا به این  ها می است و کجا انسان آبی سرهاي گذشتگان  داستان

  .بوده باشند حد کریه

افتادند و با  ها به جان هم می انسان تر پیشانگار نه انگار که روزگارانی 

وي کردند، با توپ و تفنگ و مسلسل آتش به ر ها می یکدیگر جنگ

  بودند، و از این کرده خود شاد و سرمست گشادند میهم 

چه راحت و آسوده جان حیوانات را  ترها پیشانگار نه انگار که 

هاي  داشتند و در آن حیوانات را به جوخه ها خانه سالخگرفتند،  می

کردند تا براي زنده ماندن و  سپردند و سر از تنشان جدا می مرگ می

  .لذت بردن خویش از جان آنان تناول کنند

به این اي  ذرهها  انسان آنکه شد بی خون حیوانات خورده میگوشت و 

اي از این رفتار وحشیانه احساس گناه  و ذرهددمنشی خود فکر کنند 

  .کنند



 یجهان آرمان ١١

 

  هایی و چه روزگارانی ، چه کلماتی چه صحبتاحساس گناه

گاه به این  شد و هیچ ها می پوست حیوانات لباس و کیف و کفش انسان

تن حیوانی بود که آرام  ،کردند که روزگارانی این جامه فکر نمی

  .کرد و عاشق زندگی کردن بود زندگی می

تن اي بر  ها جامه و جانِ آناو را سالخی کرده و حال پوست  اما روزي

  ما شده است،

و از آن روزگاران نگریستند  ها به این روزهاي خود نمی گاه انسان هیچ

هاي  جز درسی به جاي نمانده که گهگاه کودکان از گوش دادن به قصه

ها گوش فرا دهند  به این داستانرفتند و حتی حاضر نبودند  دور طفره می

  .ها را بشنوند و عبرت گذشتگان و روزگاران شرمسار انسان

ها چیزي به جاي  پرستی حال دگر از آن روزها خبري نبود و از آن دیو

افکندند و  ها خود را به زمین می نمانده بود از آن روزگارانی که انسان
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آوردند، خود را به خاك و خون  برابر خدایی سر به تعظیم فرود می در

ها به لذت بنشیند و اینان در خاك خون  کشیدند تا خدایی در آسمان می

اي از خوي وحشی او کاسته شود و عذابش را  قربانی نثارش کنند تا ذره

  .به سویشان دچار نگرداند

بود، از ادیانش، از  ا هیچ نام و نشانی به جا نماندهحال دگر از خد

ي آن خون چه بسیار جانداران به شیشه کرده  راهکارهایش که به واسطه

  بود، 

حال دگر از آن خدا هیچ در یادها نمانده بود، دیگر خدایی نبود که 

ي جانداران بگذارد و همگان را به پایین  تخت قدرتش را بر گرده

  .پر کشدها  و به اوج آسمانبکشاند تا خویشتن باالتر رود 

ها قانونی وضع کند و  دگر خدایی نبود که براي هر کرده و نکرده انسان

ي آن خون به زمین بریزاند، صداي هر معترضی را فرو بنشاند و  به واسطه



 یجهان آرمان ١٣

 

ها را اشرف مخلوقات  پاسخش را به مرگ دهد، خدایی نبود تا انسان

ند، اي براي آسودگی آنان بدا وسیلهخطاب کند و باقی جانداران را 

کشتار را اصلی در این باور بخواند و از کشتار دیگران لذت بجوید، از 

دانستند و  ها خود را برتر نمی آن خدا هیچ باقی نمانده بود و حال انسان

  داشتند،سعی در بهبود زیستگاه خویش و دیگر جانداران 

بود  ها بزرگترینِ ارزش همه جان بود، جانِ جاندارگان و دگر انسان نبود

کردند و خدا را فراموش کرده  همگان در پی زندگی دادن زندگی میو 

بردند و به  قوانین را با شرایط روزشان و تابع قانون پاك آزادي پیش می

جانداران سر تعظیم فرود  هیچ قدرت مطلقی جز آزادي و احترام به جانِ

  .آوردند نمی

تمام آن روزهاي شرمناك گذشته بود، آن تجاوزهاي مکرر به همگان 

ها به پایان رسیده بود  ها و دیگر جانداران، آن زشتی به کودکان و به زن



 قضاوت خدا ١٤

 

و و حال روز آراستن و آرام زیستن بود، حال روز رهایی جانداران بود 

اصل و ارزش تمام جهان احترام به دیگران جانان بود و روزگارانی 

ي این قوانین پاك به آرامش و  که همه در این صفا و زیر سیطره شد می

  .زیستند در عشق می

همه و همه ... شرك، حالل و حرام و ، توحید و دین و کفرحق و باطل، 

علیه باورهایش  و کسی جزاییمعنی شده بود  رنگ باخته و واژگانی بی

اش به هر  دید، کسی به تحمیل به اعتقادي پایبند نبود و با اندیشه نمی

یافت، هر کس باور خویشتن را  خواست راه می سمت و سو که می

گفت و به پیشبرد باورش همت  اش سخن می جست و آزادانه درباره می

  .ها داشت گماشت و سعی در عملی کردن آن می

زدند،  اعدام منسوخ شده بود و کسی را دار نمیسالیان درازي بود که 

زدند راه تنبیه  کردند و شالق نمی سوزاندند، سنگسار نمی زنده زنده نمی
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همانا تربیت بود رکن اصلی این جوامع احترام بود و با تربیت همگان را 

آموختند و حال انسان آموخته  ، میرساندند به تکامل میدر این راه 

دید و راه عذاب به فراموشی  از خطا عذاب نمیدیگر خطا نداشت پس 

 بر فرمانسپرده شده بود، حال دیگر کسی را با شکنجه تابع و 

، براي کسی باورپذیر نبود د و واژگان زشتی معنی باخته بودساختن نمی

بستند و  هاي زشتی می و معرکهها  که روزگارانی آدمیان را به میان میدان

کشیدند تکان  نعره می ها ایندادند و  سر میها ناله  زدند و آن شالق می

کردند و جمعی دور تا دور آن میدان به  خوردند و به خود ادرار می می

دیدند، گاه فریاد  شدند، گاه تعلیم می نشستند، گاه وحشی می نظاره می

  .کردند زدند و گاه هلهله می می

ون دانستند اعدام کردن چیست، جنگ چیست، خ حال دیگر آدمیان نمی

ریختن چیست، مرگ و شکنجه دادن چیست، قصاص چیست و قطع 

گران   ها و فریاد شکنجه شکنجهشناختند، اینان صداي  عضو کردن را نمی



 قضاوت خدا ١٦

 

شدگان را نشنیده بودند، نشنیده بودند زنی فریاد بزند،  هاي شکنجه ناله و

ام زن بارداري با طفلی در شکم زیر شکنجه جان بدهد و طفلش را به ک

را نشنیده بودند، نشنیده بودند  ها اینکدام از  مرگ بسپارد اینان هیچ

  دهد پیچد و زمزمه آزادي سر می چگونه مردي از درد به خود می

اي بر آنان  پیش همچون خاطرهاند و روزگاران  آري اینان هیچ نشنیده

اي بر آنان گذشت و آنان حاصل دسترنج  گذشت و تاریخ نگاشته شده

اند که همگانشان به جهان  را برداشت کرده و زندگی کرده پیشینیان

  .آرمانی زاده شدند

هایی با نام تاریخ،  فراموش شد و هیچ نمانده جز نوشته چیز همهچگونه 

نشستند و از درد و رنج  ا به میدان میه چگونه فراموش کردند انسان

خوي بردند، چگونه تا این حد تغییر یافتند و از آن  دیگران لذت می

  .ها دور ماندند گري فرسنگ وحشی



 یجهان آرمان ١٧

 

ها دیدند و آرام از کنارش گذشتند و  گاوهاي زخمی جان دادند و انسان

ن سر دادند و چگونه برخی از آنان از درد دیگرا اي شاديچه فریاد 

خویشتن را عامل شکنجه دیگران کردند و شب آرام سر به بالین 

  .تن را گذراندندگذاشتند و زندگی روزمره خویش

زیستند در آن  پاسخش شغل بود و مأمور و معذور بودن، چه آرام می

کارزار و همگان آن روزگاران را فراموش کردند و از خدا هیچ به جاي 

خو و جالد که سالیان سال حکم  اي از مردي وحشی نماند جز خاطره

راند و زشتی هدیه داد و به انتها نامش از میان آدمیان و جهانیان محو شد 

  .ها را به دور افکنند رخت بست تا آرام زندگی کنند و تمام این زشتیو 

، آن دور شدن از رؤیاییحال دگر جهان، جهانِ آرمانی بود، آن جهان 

ها و همگان سالیانی بود که از نعمت بودنش لذت  ها و کژي زشتی

  .کردند و عاشق زندگی بودند بردند و زندگی می می
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مد و طی سالیان دراز تکامل یافت با آ دست بهآرمان جهان چه سخت 

ها به دور رفتند و  آن تعصب و دیوانگی ،ها فشانی جانفریاد و اعتراض و 

تا آخرین نفس جنگیدند، فریاد  ،ها که فداي این راه پاك شد چه جان

زدند، شکنجه شدند و از پاي ننشستند، روزگارانی پیش آنجا که 

ه همگان به جوش و خروش فریادهاي جهان آرمانی برپا شد، آنجا ک

افتادند تا جهانی الیق زیستن بسازند، آنجا که همه دست در دست هم 

کنار یکدگر به پا خواستند و جنگیدند، آنجا که دلشان پر امید بود و در 

و ي خون از پا ننشستند، آنجا روز رهایی انسان  خرین قطرهکنار هم تا آ

  جانداران بود، ي واالتر از آن همه

ها هیچ تن فرو  واال آرمانی در آن بیداد زمین در میان همه زشتیچه 

ننشست، دست در دست هم تا آخرین قطره خون جنگیدند براي هدف 

  واال و مقدسشان



 یجهان آرمان ١٩

 

ها دالوري و  ها ایستادگی و شهامت، سال ها جنگ و اعتراض، سال سال

کشیدن، آسان به دست نیامد  زجرها خونِ دل خوردن و  باکی، سال بی

  .ن روزگاران، از جان گذشتند تا به جان برسندای

جنگیدند تا آیندگان به آرامی زنده بمانند و زندگی کنند و زندگی را 

  دوست بدارند، زنده نباشند که زندگی کنند،

از پا ننشستند از پاي نایستادند تا رسیدن به هدفی واال و ساختن جهانی 

  الیق زیستن همه جانداران

ها که در راهش فدا شد، لیک  ها و چه جان ه خونآري این هدف واال چ

هیچ به جاي نماند، آن  تر پیشهاي  روزگاري رسیده که از آن دیوانگی

با  کژيجهان پر از زشتی و نامردمی، آن جهان پر از پلیدي و 

  .هاي آزادگان به سرانجام نشست و رشادت باختگی جان
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در آن دیگر تحمیل و در مرحله اول توانستند جهان آرمانی بسازند که 

آزار دیگران وجود نداشته باشد هر کسی بتواند به آرامی و در آسایش 

د و نها را به کناري بزن آن جهان زشتی ،به باور خویشتن زندگی کند

در و جهانی براي خویشتن بسازند که در آن هر کس به باور خود 

  سرزمین خود به آرامی زندگی کند

ترینش همان ابتداي  ه شکل گرفت، سختجهان آرمانی مرحله به مرحل

راه بود که باید آن همه تعصب و زشتی را که سالیان درازي میان آدمیان 

  جاي داشت از میان بردارند،

خواهان  هاي بسیاري از آزادگان و آزادي در آن ابتداي راه بود که خون

 گاه را سیراب و پروار کرد و هیچ نوشکفتهبه زمین ریخت و این غنچه 

ها از هدف واال دور نماند و به واقع بر این  باختن ي این جان واسطه به

ها،  واال ایمان داشتند که تنها راه رهایی جانداران از این همه ظلمآرمانِ 



 یجهان آرمان ٢١

 

ها سرانجام به سر منزل مقصود رسید  همین جهان آرمانی است، رشادت

  و جهان آرمانی با تمامیِ قوانینش در جهان حکم فرما شد،

با قوانین و  ،ر و هر اعتقاد و هر مسلکی کشوري جداگانه داشتهر باو

گونه تحمیل در میان نبود که  مقرراتی از آن خودشان، جاي هیچ

با هم زندگی کنند، خودشان قوانین وضع باورمندان به آن طریقت 

  فشردند پا میکردند و بر آن باور  می

ه این طریقت قانون از خودشان، باور از خودشان، عشق نهفته آنان ب

  ساخت خویش دنیایشان را می

که از شرط این زندگی در آزادي آزار نرساندن به دیگران بود و تنها 

کدام از این  اي از آن در جهان آرمانی هویدا شد، هیچ همان ابتدا چشمه

اي به دیگران حمله کنند  کشورها قدرت نظامی نداشتند که به هر واسطه

در  ،و تنها قدرت نظامی تحمیل نشر دهندو باور خود را به قدرت و 



 قضاوت خدا ٢٢

 

و  شد ها اداره می المللی بود که به آراي عمومی انسان اختیار سازمانی بین

ممالک تنها اختیار ، آمده با تمام توان بود دست بهحافظ این آزادي 

به کشور  باورانی همداشتند تا با ترویج و تبلیغ باور خود همراهان و 

 .خویشتن بیفزایند

ي آن در قفسی زندانی  دیگر از شمشیر و رگبار خبر نبود تا به واسطهاما 

  باوران سازند از بی هم باورکنند و به زور و تهدید 

ها و دادن  انسان ي همه براي خواري و گیاهقانون منع کشتار حیوانات 

براي ي انسانی به حیوانات راهی بود که  هیچ واسطه سرپناهی بکر بی

کم در  گرفت و پس از آرمانی شدن جهان کمبیشتري  زمانِبرپایی 

جهان پیاده گشت تا به جایی رسید که هر باور براي داشتن کشور و 

هاي خویش بر این اصل، آزار ندادن دیگر جانداران  سرپناه مطابق آرمان

  .پایبند بود و به آن باور داشت



 یجهان آرمان ٢٣

 

جایی  هایی از سوي آزادگان محقق گشت و جهان را این نیز با رشادت

امن براي حیوانات ساخت تا آزادانه به دور از دژخیم جالدان زندگی 

و طعمه  خدایاناز شکار، قربانی  گزند بیکنند و سر پناه داشته باشند و 

و  اي بیاسایند آرام در گوشه انسان، دریدنو تن  خواري خونقساوت و 

  .زندگی کنند و جهان به واقع بدل به جانِ جهان شود آزاد

ها در آزادي و به دور از تحمیل گرد  باور انسان با کشورهاي جهان که

آمده بودند، قانونی داشتند که در آن همه کودکان بعد از رسیدن به 

تصمیم بگیرند و باوري توانستند براي آینده خود  می سالگی هجده

عزیمت کنند و تمامیِ باورها  باورشان همو و به کشور دلخواه  بجویند

 ،تفتیش ،از تحمیل دور به کم کمدر راه تبلیغ اعتقاد خود کوشا باشند و 

هاي دیرین به جایی که به آن متعلق  ارتداد و هزار واژه خدایان و انسان

  .بودند عزیمت کنند و آرام زندگی کنند



 قضاوت خدا ٢٤

 

به دوم تکامل جهان آرمانی بود و آهسته باورهاي پر ظلم همین بخش 

گاه  یچکس ه که هیچ ، طوريکن شدند ي ریشهدور انداخته شد و از جا

خود این باورها را  کم کمها  از آنان یادي در خاطر نداشت و انسان

  .دان تاریخ فرستادند تسویه کردند و به زباله

گذشت و باورهاي پوچ و توخالی با اعتقادات وحشیانه  روزگاران می

شدند و آدمیان با آرامشی بیشتر به  یک به یک به دور انداخته می

قاضی باورهاي جهان خویشتن  ترین بزرگپرداختند و  زندگی می

  .ها بود انسان

دانستند، پر از دانش و علم و معرفت به  کردند و می همه تحصیل می

کردند و قدر این عافیت و آزادي بدست آمده را  خدمت میهمگان 

  .داشتند و در نشر آن کوشا بودند نگاه می



 یجهان آرمان ٢٥

 

ها گذشته، جهان آرمانی برپا  حال سالیان درازي است که از آن ددمنشی

، زمان بسیاري گذشته از شده و آن انقالب بزرگ جهانی شکل گرفته

ود را کامل بدست آن تولد آرمان جهان، حال دیگر این جهان شکل خ

ها به دور مانده است، از آن همه زشتی گذر  آورده و از آن دیوانگی

در سر آزادگان  که روزگاري رؤیاهاییکرده و حال دیگر به تمامیِ آن 

هم  اش معانیدگر از تمامیِ این واژگان حتی  رنگ حقیقت نشسته وبود 

  خواند، ه نمیگا هیچ داند ها را نمی براي آدمیان رنگ باخته و کسی آن

عام و تجاوز،  وحشیگري، جنگ و ارتداد، اعدام و سنگسار، قتل

خواري و بردگی، تحمیل و تفتیش، قصاص و جهاد، دیه و  گوشت

  .ستیزي، دخالت و خدا همه و همه از بین رفته است زن

  



  

  

  

  قیامت

  

  زادگان حرام، اي وجودان بیاي است اي  این چه روزگار احمقانه

  اید؟ این چه دنیایی است که ساخته

  بود؟ گونه اینهاي من به شما  پاسخ تمام خوبی



 امتیق ٢٧

 

، به قدرت و وجود دادن به شما، خلق کردنتان از هیچ همه آنپاسخ 

  مرتبه رساندنتان،

 ها، تقصیر خودم است، اش تقصیر خودم است، این هرزه شدن انسان همه

  شان بها دادموجودها بیشتر از وجود به این بی

  اي خاك بودند و هیچ از خود نداشتند؟ مگر نه اینکه ذره

  ق و بزرگ و آفریننده شما بودم؟لمگر نه اینکه من خا

خلیفه خود جانتان جان دادم و از هیچ شما را  مگر نه اینکه به جسم بی

  بر زمین قرار دادم؟

  چگونه قدر و منزلت من را به جاي نیاوردید؟

  مایه وجودان دون اي بی



 قضاوت خدا ٢٨

 

از هیچ به شما جایگاهی دادم، واالتر از فرشتگان که همواره مریدم 

ها مقام و  بودند، بی اذن من نفس نکشیدند و من به شما واالتر از آن

  منزلت دادم

تا از این بزرگی لذت ببرید و جهان را زیر  متاناشرف مخلوق نامید

  پایتان قرار دادم تا بی هیچ زشتی در آن فرمانروایی کنید

  کنید؟ حال کارتان به جایی رسیده است که در برابر من قد علم می

کنید و  اید که نام مرا از صفحه روزگار محو می حال به آنجا رسیده

  ستانید؟ قدرت از من می

  اي هرزگانِ پست

فرموده بودید، شما خویشتن  گونه اینخداوندا آرام باشید شما همواره 

  دنیا کردیدامر بر چنین 



 امتیق ٢٩

 

  خواهم صدایت را بشنوم، ، نمیگو هرزهخفه شو اي 

تویی که همواره اخبار نادرست از زمین برایم مخابره کردي و  ،جبرئیل

کار دانستم  مرا در این جهل و گمراهی قرار دادي، اگر از آن ابتدا می

دادم تا بدانند قدرت مطلق در جهان کیست  وجودان را خاتمه می این بی

  ه کسی استو ارباب این دنیا چ

ولی واالحضرت شما خویشتن در گذشته فرموده بودید جهان به دست 

همه  ها اینکفار خواهد افتاد و آنان حکمران به جهان خواهند بود، 

  شما است سرورم بینی پیش

دانم من قدرت مطلق هستم، خود آینده را  گزافه نگو احمق، می

مان بیشتر از حدشان شر شد اما این بی گونه اینمن خواستم که  سازم، می

خویشتن را بزرگ انگاشتند و در برابرم قد علم کردند و جهانی با قانون 

  خویش ساختند



 قضاوت خدا ٣٠

 

  ...شما  الیزالید، شما بزرگ و مهربانیدم و ینه سرورم، شما رح

دانم که کیستم، بارها و بارها  خواهم بشنوم، خود می خفه شو، دیگر نمی

ها را خواهم  پاسخ این احمقگفتم جهان یعنی من و من یعنی جهان، 

داد، از جایگاهی که خود به آنان دادم عزلشان خواهم کرد و به جایی 

  که متعلق به آن هستند خواهم فرستادشان

رسیده است که دیگر از باورمندانتان حتی سرورم، امروز خبر : اسرافیل

  هم در زمین باقی نمانده است تن یک

  ی نیستزمان مناسب خاموش باش، حال: جبرئیل

ام کنید  ها دوره آري حال زندگی من به جایی رسیده که شما احمق: خدا

و بگویید چه به سرم آمده است، دیگر زمان فرستادن فرزندم به زمین 

  که سزاوار است بگیرد گونه آناست باید پسرم برخیزد و انتقام پدر را 



 امتیق ٣١

 

، سرورمان عیسی مسیح روزهاي درازي است که جناب عالی: جبرئیل

 شما هستند تا شما فرمان دهید و ایشانایشان منتظر امر  ،کشند نتظار میا

  دناجرا کن

  ...گویی، او که چرا گزاف می: اسرافیل

  خفه شو: جبرئیل

دانم او فرزند خلف ماست، به او بگویید در همین روزها امر  می: خدا

  خواهم کرد

  گویند آري به خاطر همین است که رو در رو با هم سخن نمی: اسرافیل

اي کام  عقل جانت اضافی کرده، باز هم هوس شکنجه کرده بی: ئیلجبر

  در دهان بگیر



 قضاوت خدا ٣٢

 

خواهم تنها باشم، مگر نه اینکه من تنهاي تنهایان  بیرون بروید، می: خدا

  هستم

  مگر نه اینکه من فرمانرواي عالمم؟

  ...مگر نه اینکه

باید یکریز سخن ها  بیا برویم باز هم دیوانه شده است تا ساعت: اسرافیل

  بگوید

  نت را ببند و آرام خارج شواده: جبرئیل

  ام؟ چیزها مگر نه اینکه من شمایان را آدم کرده همه اي بی

  مگر نه اینکه من شما را وجود دادم؟

  اید؟ حال دیگر مرا از یاد برده



 امتیق ٣٣

 

پایین بکشید حیوانی است که خویشتن را تا درجات حقیر لیاقتتان همین 

  تراز گردید ان همسان و همو با آن فرومایگ

من بودم که شما را باال بردم، جاه و مقام دادم و گرنه چه تفاوت بود 

  ها میان شما و آن فرومایگان، چه تفاوت بود میان شما و حیوان

ها از خشم من  دست و پا زدید تا آن حد پایین روید، احمق آري

  بترسید، بترسید که خدا جبار است

ونیِ قصر در جایی طویل، داالنی بزرگ با سقفی اندرتر از  کمی بیرون

شد که  بلند با دیوارهاي ارغوانی وجود داشت، از زمین بخاري بلند می

، جمعی از فرشتگان شد انگاشته میگهگاه با جسم فرشتگان اشتباه گرفته 

  :فریاد زد اسرافیلع شده بودند و به دور هم جم

معلوم نیست چند ساعت باز هم این احمق فریادهایش را شروع کرد، 

  باید این صداهاي ناهنجار را تحمل کنیم،



 قضاوت خدا ٣٤

 

نی اگر بشنود چه به روزت دا خاموش باش دیوانه، می: جبرئیل گفت

  ؟دخواهد آور

  او سمیع و بصیر است: از آن سو یکی از فرشتگان گفت

  همه فرشتگان زیر خنده زدند و صدایشان تاالر را برداشت

  :رفت فریاد زد سو و آن سو می یت زیادي به اینخدا با عصبان

کشتید، از همان خلقی که من آفریده بودم، به  تا دیروز قربانی به پایم می

کردید، حال براي من  افتادید و دست بر آسمان التماس می خاك می

  اید؟ آدم شده

  خورید؟ که چه، گوشت نمی

دهم، حال خود به زمین قانون وضع  ها را خلق کردم، من اذن می من آن

  کنید، می



 امتیق ٣٥

 

اي در صراط مستقیم زندگی کنید، راه  آورانی فرستادم تا ذره برایتان پیام

ندگی را به کامتان زهر اید، ز آنان را به فراموشی سپرده و طریقت

  .خواهم کرد

  از آتش دوزخ من نترسیدید؟

اي خواهم  را به آتش خواهم افکند و از پوستتان جامه یکتان به  یک 

  ،پوشانم دوستانتان میبه تن ساخت و 

  اي در کمین است؟ دانستید چه آینده نمی

  آن همه فریادهاي مرا نشنیدید؟

اندازمتان تا در  روزهاي سختتان در پیش است، دوباره به خاك می

  تا مرا بپرستید برابرم ملتمسانه خواهش کنید

  به خاك بیفتید



 قضاوت خدا ٣٦

 

  روز جزا نزدیک است

کوتاه  کم کمشتگان رسید تا این صداها و فریادها به گوش فر قدر آن

  .فرو نشست باره یکشد و 

باالخره خوابش برد، حال باید کابوس آدمیان را ببیند و : گفت اسرافیل

را او خراش  واي به حال ما که ساعتی دیگر باز هم فریادهاي گوش

  خواهیم شنید

  ي؟ا هرا انجام داد ها آنچه خبر از دستورات سرورمان،: گفت جبرئیل

اي، چه خبر است؟ حال که او  به سختی در نقشت فرو رفته: اسرافیل

اي  اي، ذره خواب است نکند تو هم به سمیع و بصیر بودنش ایمان آورده

  با ما باش

  ، سعی کن دهانت را ببنديخرد بیاي : جبرئیل
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  خواهی خبر گفتارهاي مرا به ارباب برسانی؟ نکند می: اسرافیل

  هرا بد سؤالمخفه شو و جواب : جبرئیل

آري انجام شده، کمی کار دارد تا پایان نهایی، یک یا دو امر : اسرافیل

  برد ساختنش زمان می خان هفت کهنیست 

تا فرشتگان هفت دیو بسازند، هر کدام  انی بود که خداوند فرمان دادهزم

اي به زمینیان، خدا چند سالی بود که به فکر  با خصوصیات و براي حمله

اه از شروع قیامت در همین نزدیکی سخن قیامت افتاده بود و گهگ

گفت و فرشتگان به سختی مشغول کار بودند تا دیوانی سازند که  می

  جهانیان را نابود سازد

  وجودان اي بی

، این فریادها کی خاموش برخاستیا حضرت خضر، دوباره : اسرافیل

  شود؟ می



 قضاوت خدا ٣٨

 

کنید،  مید، حال قوانین مرا منسوخ یکن حال دیگر به من دهان کجی می

  عقالن بی

همان عقلتان هم مدیون من است، من به شما قدرت فکر دادم، حال از 

  کنید؟ فکر خود علیه من استفاده می

کنید، یک به  خواستید که در اختیارتان نبود، دیگر اعدام نمی چه می

  برم آویزم و از دیدنش لذت می یکتان را در این دنیا به دار می

  مروت یزدان، دیگر بس است تمام رحم و

  هاي من دیگر بس است تمام مهربانی

  جبرئیل کدام گوري هستی زودتر به اینجا بیا

  سرورم امر کنید؟: جبرئیل



 امتیق ٣٩

 

خواهم حمله آغاز  پیشرفت کارها را ببینم، به همین زودي می خواهم می

  شود، وعده قیامت رسیده

خواهید  سرورم، همه چیز به سرعت در حال پیشرفت است می: جبرئیل

  پیشرفت ما را به چشم خود ببینید؟

کنی از  ، نکند فکر میآري پس براي چه تويِ احمق را صدا زدم

  شوم کالمی با تو خوشحال می هم

سرورم، اربابِ بزرگ جهان، این مرحله اول است، همان تعداد : جبرئیل

ام و فرشتگان چه  ملخی که خواسته بودید همه را گرد هم آورده

  اند ها کشیده زحمت

  دانم کنی، می فه شو احمق، چقدر حرافی میخ

اي دیگر  دیوي که دستور داده بودید تا مرحله سوتر آنسرورم : جبرئیل

...  
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  ؟ چه کسی مسئول این دیو بودمایه دوناین چیست 

  قسم تان بزرگیسرورم عفو کنید، به : جبرئیل

  خفه شو، تنها اسمشان را بگو

  ...سرورم : جبرئیل

  تا سه روز باید تنبیه شوند بفرستیدخانه  و سالخ چال سیاهشان را به  همه

  ...ولی سرورم: جبرئیل

وجود، تخت مرا رو به  دوست داري خودت هم به جمعشان بپیوندي بی

  خواهم ببینمشان خانه ببرید می روي سالخ

هاي دیگر برویم و باقی  خواهید به اتاق چشم سرورم، می :جبرئیل

  تان برسانم؟رویدادها را به سمع و نظر
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دیگر در قصر باشد،  چند صباحینه دیگر بس است، به پسرم بگو 

  خواهم با او سخن بگویم می

  سرورم چشم :جبرئیل

خدا با کالفگی از آنجا دور شد و به سمت اندرونی قصر رفت تا منتظر 

پسرش شود و جبرئیل با شتاب به سوي مسیح رفت تا او را از خواسته 

  ها بود بعد مسیح نزد پدر آسمانپدر آگاه سازد و چندي 

  سالم پدر بزرگ و با جالل و جبروتم، خدا

ام را  و وعدهها را تمام کنیم  انسان جهانسالم، دیگر زمان آن رسیده تا 

عملی سازم و در همین روزها تو، پسرم، باید به زمین بروي تا قیامت را 

اي عبرت  ها ذره آغاز کنی، چند باري صداي صورها دمیده شده و انسان

صور را به صدا در آورید و تو باید  نواينکردند، حال براي آخرین بار 

ورت بر آدمیان کار را تمام کنی، از زمانی که وارد زمین بشوي تا ظه
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باقی  بار دچارشان خواهد شد و قدرتی برایشان هفت حمله مرگ

 تأدیبنخواهد ماند و پس از آن همه چیز در دستان توست تا آنان را 

  اي یگانه فرزندم ،کنی و به قیامت و عرش خداوندي بیاوري

نگو، آنان به آرامی در حال زندگی هستند، درست است  گونه اینپدر 

هایشان باز هم به تو ایمان  ها در دل د تو از میانشان رفته اما آنکه نام و یا

  دارند

بس است، بس است پسرم، دیگر سخن مگو، تمام قوانین مرا در زمین از 

  اند، دیگر از من هیچ یادي به جاي نمانده بین برده

کنند، دیگر به کسی آزار  ها آرام و با آرامش زندگی می اما پدر آن

  خواستی می گونه اینرسانند، مگر نه اینکه تو  نمی
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ها به من  کنند، آن ها در آرامش زندگی نمی بس کن، تمامش کن، آن

اي برایم  هایم را زیر پا گذاشتند، دیگر ذره کجی کردند، فرمان دهن

  احترام قائل نیستند

  اند ها دیگر بالغ شدند، راه درست در زندگی جسته در، آناما پ

دیگر تمام کن و خفه شو، اگر توان رفتن به زمین را نداري و 

خواهی در رکاب من با دشمنانم بجنگی، چه بسیار هستند که  نمی

  کنند آرزوي جایگاه تو را می

  ...پدر من براي این کار هزاران بار

  ي یا نه؟رو تمامش کن، تنها یک پاسخ، می

  بله سرورم، امر امرِ شماست و من هم سرباز شما
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رسید، صداي ناله یا چیزي  صداي بلندي در آسمان و زمین به گوش می

شد و  شبیه به آن، به قدري بلند بود که در سراسر جهان شنیده می

  صدا بیدار شدندهرکس حتی کسانی که خواب بودند نیز از شدت 

آن را به چیزي تعبیر  هرکدامآدمیان بر زمین در آرامشِ جهان آرمانی، 

یک آن را به صداي صور خداوند که وعده آن را  ، لیک هیچندکرد می

ها را به  داده بود تعبیر نکردند، چون تمام افسانه تر پیشاز دیرزمانی 

  دست فراموشی سپرده بودند

شد، جز  چیز تعبیر می به هر بود که این صور و این صدا گونهاینو 

بدانند چند صباحی دیگر قیامت  آنکه بیصداي پیشین قیامت و مردمان 

  .کردند بر زمین خواهد شد به آرامی در کنار هم زندگی می
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د، سنگسار آدمیان بر زمین و چه ش باران سنگآتش از آسمان بارید، 

و  رحم هیچ بیها که بر زمین ریخت و دریاي خون به پا داشت  خون

هاي درازي بود که  مروتی همگان سوختند و خاکستر شدند، چه سال

خون و خونریزي ندیده بودند، آتش ندیده بودند و جنازه در آدمیان 

و بار دیگر میدان جنگ را از یاد برده بودند و بار دیگر قیامت خدا 

  و کشتن و مردن و محو شدن در آتش بازي خون ،خون

همه غرق و ن دریاها آب به زمین رسید از میا ،زمین به لرزه در آمد

ها  برون دادند و انسان فشان آتشها  شدند و دست و پا زدند، کوه

پایان و  شد، حمالت خدا بی سوختند، از آسمان یک به یک بال نازل می

  رحمانه بود بی
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ها را گزیدند و به خون نشاندند، طفالن را  حشرات ناقل بیماري انسان

اشک سر دادند و  هق مادرها به باالي سرشان هق دند وزخمی و بیمار کر

  سپردند خدا جان باران سنگزیر 

 شان نابوديها سالیان سال براي محو و  هر بیماري و امراضی که انسان

تر از آن و  وباره به آنان فدیه داد، حتی بیشتالش کرده بودند خدا د

  بدتر از آن

  ،زدند پیچیدند و فریاد می مردمان به درد خود می

  ها هاي پر از تاول و درد، به خون پیچیدن انسان و ناله سر دادن تن

  بچشید، این طعم انتقام خداست،

  این است خداي قهار و جبار

  آنکه از او قدرتمندتر وجود نداشته و نخواهد داشت
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  آري این است خدا، حال طعم آن همه کفر را ببینید و بچشید

شما را  گونه اینهایتان را داد و  ببینید چگونه خدا تقاص این همه زشتی

  به خاك و خون نشاند

  آري حال زمان خداست

  قیامت دردناك خداست

  ام و از آن نهراسیدید اش را داده همان که به شما وعده

  دبه رویتان آتش گشو باره یکخدا به 

سرتاسر قصرش را رسید و  صداي فریادهاي سرمستانه خدا بر آسمان می

  پر کرده بود
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پر هیجان و شاد ندیده بود،  گونه اینزمان بسیاري بود که کسی خدا را 

ها به  فرشتگان و دیگر مقربان خدا، از این حالت و این سرانجام انسان

  خزیدند اي می هراس افتاده و گهگاه از ترس به خود و گوشه

دگرباره  و آدمیان خدا از خشم به هاي عربدهسالیان سکوت،  آنپس از 

  و سرمست فریاد پیروزي سر داد باز ستاندخدا جالل و جبروتش را 

از هر سوي زمین و آسمان بالیی به سوي آدمیان سرازیر بود، از آسمان 

، حشرات و امراض و دیوان به سوي آدمیان فشان آتشسنگ و از زمین 

جسادشان کشتند و ا و می سوزاندند ها را یک به یک می آمدند و آن می

کردند در برابر  فشردند و آوار می را همچو کوهی به روي همدگر می

  جانداران ي دیدگان همه

بود که تاب دفاع کردن از  باره یکاین حمالت خدا ناگهانی و  قدر آن

  ها ربوده و کسی یاراي دفاع نداشت انسان
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المللی که مسلح براي دفاع از جان جانداران بنا شده بود  سازمانی بین

دیگر سالح و ها  حد و حصر انسان ي آرامش بی سالیانی بود که به واسطه

این خوي جنگ گریزي  اي رفته بود، ی نداشت و به کنارهقدرت چندان

در میان  یشتر از ساختن اسلحه و مجهز کردنسالیانی بود که قوت ب

و آدمان دیگر نه جنگ بلد بودند و نه دفاع نه شکار  و دنیا داشتجوامع 

  ...و نه 

به همین منوال آرام و در صلح به آرامی زیر تیغ خدا جان دادند و 

به رویشان آتش گشوده شد  باره یکبه  قدر آندفاعی،  هیچ بیسوختند 

  که تنها توانستند آرام بسوزند و هیچ نگویند

سوخت و  باره یکهایشان به  آن همه ساخته آري سوختند و دم نزدند،

  خاکستر شد

  ها از خدا و لشگریانش در امان نبود و نابود شد، حریم پاك حیوان
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همه و همه تاوان خودخواهی و ددمنشی خدا را با خونشان باز پس دادند 

  :تا خدا فریاد زند

  خداوند ،این است خالق عالم، قدرت مطلق جهان

  :فریاد فرشتگان در آسمان کهو خدایی که بزرگ است و 

  خدا بزرگ است

جز همه زیبایی و آرامش، هیچ به جاي نمانده بود  آناز آن زمین و 

  هایی عظیم و اجسادي چون کوه مشتی خاکستر و خرابه

مسیح موعود پاي بر زمین نهاد و آمد تا از هر ده تن به جاي مانده ده تن 

و قیامت پدر را به  نباشد را به کام مرگ بفرستد تا دگر در جهان جانی

  سرانجام برساند

  از آن دنیا هیچ باقی نماند



 امتیق ٥١

 

ر شدند و مسیحی که در زمین نائب لبخند آري سوختند و خاکست

ها بود تا زمانی دگر همگان را در برابر خدا به  رضایت خدا در آسمان

خاك بنشاند و به همین نزدیکی قضاوت خدا آغاز شود و حال 

که چه بسیار از آنان درید  هاي باقیماندگان می تاخت و سر از تن می

سپردند که شرمسار از دیدن خون و زشتی  خویشتن را به این شمشیر می

  کوفتند وار به سر روي خود می شده بودند، دیوانه

دوید  از این سوي تاالر به آن سو میداد و  و خدا در آسمان هلهله سر می

  :زد و بلند بلند فریاد می

در برابر خالقشان قد علم کردند  گونه ایناین بود جواب قوم ظالمین که 

  و حال پاسخش را چنین چشیدند

نشستند و ستایش او  جمع کثیري از فرشتگان در برابر خدا به خاك می

  :زدند گفتند و بلند فریاد می کردند و مجیزش را می را می
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  خدا بزرگ است

گرفته  باز پسکرد و آن جالل از دست رفته را  خدا سرمستانه نگاه می

  دید می

ي که زنده در هیچ جان و جاندار آب و علف، بی زمین برهوتی بود بی

  آن به سوداي زندگی نفس بر آورد و به زیستن عشق بورزد

و زشتی  کژي هیچ بیبیشمار جاندارانی در آن  تر پیشگویی نه کمی 

حال دیگر هیچ از آن بردند و  کردند و از آرامششان لذت می زندگی می

به جز اجساد و خاکستر از و به جاي نمانده  تر پیشروزگاران خوش 

  ي جانداران همه جانِ

  زمین پر شده است از بوي نفرت و آتش و مرگ و خاکستر

را  تاج و تخت دیرینشها پر از قدرت و جبروت دوباره  خداي آسمان

گذارد و مغرورانه  به دست آورده و براي نخستین بار پاي بر زمین می
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ي خاکی مأخذ سالیان دراز زندگی و فراز و  جاي جايِ این کره

ها را زیر پاي  جاناز آن ها و فراتر  هاي بی حد و حصر انسان نشیب

کند و  اش خویشتن را ستایش می گذارد و سرمستانه و شاد از واالیی می

اند و از بزرگی و  ی که در پی او آرام و خرابان به راه افتادهفرشتگان

 )خدا بزرگ است(فرستند و فریاد  گویند و بر او تکبیر می شکوهش می

  .دهند سر می

 )خدا بزرگ است(هر از چند گاهی در زمین به خاکستر نشسته صداي 

  انداز است شود و این کالم در زمین طنین شنیده می

  خدا بزرگ است

  ها همه سوختند و بازهم زمین سوخت و جان

  خدا بزرگ است



  

  

  

  قضاوت

  

  دنیایی پر از گرد و غبار طویل و بزرگ، بیابانی برهوت،

  نه بیابان نیست

  چیزي شبیه به بیابان است

  نه شبیه به زمین است و نه آسمان



 قضاوت ٥٥

 

زمینِ بیابانی پا جایی براي گذاشتن پاي بر روي آن نیست لیک انگار در 

  اي نهاده

هواي گرگ و میشی که معلوم نیست آیا گرد و غبار آن را احاطه کرده 

  و یا جسم و تن فرشتگان

بینند و قادر به  ها که دیگر همدیگر را نمی از انسان شماري بیدیدن سیل 

زیاد است که  قدر اینسخن گفتن با یکدیگر نیستند لیک شمارشان 

  گویی گاهی روي هم سوارند

هایی هستند منگ و گنگ که به این سو  بري، انسان به هر کجا چشم می

  اند کنند و به دنبال جایی آشنا براي شناختن نگاه می سو آنو 

دانند از چه زمانی  گذرد که نمی گنگ و کوتاه از ذهنشان می خاطراتی

  اند علف اسیر ماندهو  آب بیو مکانی است که در این برهوت 
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شوند و  روند و گهگاه از هم رد می ها به کنجکاوي به هر سو می انسان

  هاست کنند که کسی در نزدیکی آن هیچ احساس نمی

رسد که دور  ها در این برهوت طویل به سوي داالنی عظیم می راه انسان

 ها با و اطرافش را دیوارهایی بزرگ و ارغوانی احاطه کرده است، انسان

اي بجویند و از رسیدن به  پیمایند تا شاید چیز تازه ي بیشتري راه می عجله

  کنند ياین داالن احساس خشنود

اي براي آنان زنده شده، شاید در ضمیر ناخودآگاهشان در  گویی خاطره

  اند یش در کنکاشاند و به تعقیب انتها اي دور این راه را دیده گذشته

ها را به همان  این چرخه بار دیگر آنلیک انتهایی نیست براي جستن و 

کشاند و این سیر دوار  برهوت و در ادامه به میان همین داالن ارغوانی می

  پیماید گونه راه می همین
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اي در  کنند که هیچ فایده ایستند و گروهی راه عوض می گروهی باز می

  .دارد آن نیست و باز هم آنان را به همین چرخ گردون رهسپار می

سرآغاز همین مسیر و ي آنان براي به پایان رساندن این راه  عجله

  انتهایش بار دیگر به سرچشمه همین راه است

آورند و توان سخن  هایی گنگ و منگ که چیزي را به یاد نمی انسان

گفتن با کسی را ندارند لیکن برخی از آنان با خود در ذهن سخن 

  کنند و فکر میاي خزیده  گویند و برخی آرام به گوشه می

اند  اي فریاد زنان با خود با جهان پیرامونشان در حال سخن گفتن عده

وار فریادها را  آید و آنان دیوانه کس صدایی نمی جا و هیچ لیک از هیچ

رسد  دهند و گهگاه پژواك صدایشان به گوش خویشتن می از نو سر می

آنان و یا  دهدهند تا شاید این جواب گمش و سرمست به آن گوش فرا می

  .صدایی نیست اي باشد، لیک پاسخ تازه
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اي  کماکان ادامه خواهد داشت تا خسته به گوشه عبثاین سیر دوار و 

  بنشینند

ها خسته نیستند و احساسی ندارند که در آن خستگی را  خسته، شاید آن

  ،تعریف کنند

  پردازند خیزند و به جست و خیز می برخی باز سراسیمه برمی

در  سؤالو پاسخی براي این  گردیم میپرسند دنبال چه  میگاه از خود 

  وجودشان نیست

  زند موج میحس انتظار در نگاهشان 

هاي بسته  هاي زیادي که یک به یک با حس انتظار در پشت درب انسان

نگرند و  اند و به آسمان می بدون دیدن هیچ درب و راه و چاهی نشسته

  بینند زمین می



 قضاوت ٥٩

 

زنند و هیچ از پیش  نه به زمین آمده فریاد می کنند بر آسمان عروج می

  اند نبرده بازهم در شرف همان راه نخستین

  به جملگیِ آدمیان رسیده استصدایی از آسمان بلند و رسا 

  :زنند گویی جماعتی از فرشتگان در حال ستایش خدایند و بلند فریاد می

  خدا بزرگ است

  اي تازه به خود گرفته، جلوهو شاید این همان صداي خداست که امروز 

  بلند فریاد بزنید، بگویید که چه کسی بزرگ است

  چه کسی صاحب تمام جالل و جبروت این جهان هستی است

  چه کسی صاحب این دادار عظیم و خالق آن است

  :زدند گفت و آنان فریاد می رو به تمام فرشتگان می



 قضاوت خدا ٦٠

 

  خدا بزرگ است

ها را به چشم برهم زدنی  انساندیدید چگونه دنیاي ساخته شده به دست 

  نابود کردم

ي  نیشخند زدم و عصارهدیدید چگونه به جهان ساخته شده به دستشان 

  فیکون ساختم سالیانی ساخت و سازشان را به یک لحظه کن

  و اندازه خدا حد بیآري این است قدرت 

  این است خدا که مالک روز جزاست

خداوند کریم با قدرت عظیمی ها نفهمیدند که به سرعت  و این احمق

تواند زندگی آنان را برهم زند و نظم و نظامشان را نابود  که دارد می

  سازد



 قضاوت ٦١

 

ي دیرینش کشت و دوباره زنده  آري این خداست که آنان را به وعده

  کشاند تا آنان را مورد قضاوت قرار دهد پرجاللشکرد و به عرش 

  آري به راستی خداوند عادل و حکیم است

هایشان را خواهند داد و خواهند دانست که با خداوند  ستاخیتقاص گ

  کس یاراي مقابله و ایستادگی ندارد هیچ

  آن همه واالیی و بزرگی خدا را ،به همین زودي خواهند دید

خواهند دید و سر سجده بر پاي این شاه بزرگ جهان، شاه شاهان فرو 

  خواهند نشاند

داشت و  را به فریاد وا میجبرئیل رو به فرشتگان با اشارتی آنان 

  :زدند فرشتگان فریاد می

  خدا بزرگ است



 قضاوت خدا ٦٢

 

  رفت و خدا پیروزمندانه از این سوي قصر به آن سو می

اشتباه از خود من بود، آنجا که اینان را امان دادم، آنجا که بر آنان 

  تخفیف قائل شدم

  آنجا بود که اینان از خود بیخود شدند و در برابرم جهان ساختند،

  آرمانی جهانِ

  و جهان آرمانی یعنی جهان خدا آرمان یعنی خدا

   :و همگان باز فریاد زدند

  خدا بزرگ است

هموار شد و هیچ در این دنیا انجام  من هر اتفاق به زمین تنها به اذن

  نخواهد یافت مگر به اذن من

  :بود رو به او گفت اسرافیلاي که در کنار  فرشته



 قضاوت ٦٣

 

ها هم به اذن تو بوده، دگر  کارهاي انساناش به اذن توست، پس این  همه

  مجازات براي چه

  :رو به او کرد و گفت اسرافیل

، خاطرت نیست از دیگر فرشتگانی که دار نگهها را نزد خود  این سخن

  در برابرش سخن گفتند، از سرانجامشان آگاهی؟

  :خدا فریاد زد

ت را نابود بدانید و آگاه باشید که جبرِ من این جهان و هر چه در آن هس

تن یاراي برابري با خدا را نخواهد داشت و امروز  خواهد کرد و هیچ

  دیدید که صاحب و بزرگ دنیا کیست، دوباره همگان

ها شروع خواهد شد و خداوند بزرگ به  به همین زودي قضاوت انسان

  ي عمل خواهد پوشاند اش جامه وعده



 قضاوت خدا ٦٤

 

  :در همین بین همگان فریاد زدند

  خدا بزرگ است

دا شادمان و رضایتمند از این روزگار آرام خویشتن به اندرونِ و خ

  .قصرش رفت

ها سرگردان و گنگ در حال راه رفتن بودند،  در میان برزخ که انسان

سر  شماري بیهاي  و از میان خاك انسانناگهان صداي صوري بلند شد 

  صدا راه رفتند، ن به آرامی و بیي دیگرا برآورند و به مثابه

به پیش رفتند و ناگه انتها  گویی مسخ شده بودند، در این داالنِ بی

  صداي صور دوم خداوند شنیده شد،

اتفاق دیگري در حال وقوع بود، در میان این در همین نزدیکی گویی 

ها که همچون همدگر گنگ و منگ در حال پیشروي  سیل از انسان



 قضاوت ٦٥

 

و  کرد میاي خزیده بود و به اطراف نگاه  بودند، مردي آرام در گوشه

  بود تازه  طریقتیچشمان جستجوگرش در پیِ کنکاش 

جوید، گویی او مثال بدوخت تا راهی  به هر سو و مکان چشم می

  جست دیگران مسخ نشده بود و شاید در میان مسخ شدن خویشتن را می

بایدي براي خود کرد و  اطراف نگاه میبه  بیگاهقرارتر از همه گاه و  بی

جوید و از دیگران بیشتر بر این خواسته بطریقتی  حتماًصرف کرده تا 

  ،کرد پافشاري می

اي نشست و آرام به  ، گوشهها مثل بیشتر انسانسیمایی آشنا داشت، 

  آسمان چشم دوخت و زیر لب آرام زمزمه کرد

  جهنم، خدا، ن، آرام، دنیا، آرمان، جهان، سکوتاینجا، م

  آري، خدا



 قضاوت خدا ٦٦

 

ها در پی  شد، گویی از میان آن کلمات گنگی در میان لبانش شنیده می

جستن حقیقتی بود و باید به همین زودي آن را بجوید و بر آن ریسمان 

  :چنگ زند که سرانجام زیر لب گفت

  پاشا

  آري پاشا و اینجا برزخ است،

به کجا آمده و تا زمانی دیگر  دانست پاشا خود را جسته بود و حال می

  هاست  چه اتفاقی در کمین او و دیگر انسان

مهابا و سراسیمه از جاي برخاست و به سوي دیگر آدمیان که حال او  بی

  ها را ببیند شتافت توانست آن می

  :داد زد و در برابرشان فریاد سر می یک به یک را صدا می

  و آرام ننشینیدخیزید  نجا قیامت است، باید به پابرخیزید ای



 قضاوت ٦٧

 

  شنیدند اما آنان مسخ شده و هیچ صدایی از او نمی

ی هیچ واکنشی صداتر، ب تر و بی ها آرام د، آنز هر چه او بیشتر فریاد می

  گذشتند از کنار او می

در همین بین صداي شیپورهایی بلند به گوش رسید، صورها دمیدند و 

  آهنگی از مرگ در آسمان پیچید

  در جاي خویش ایستادند و از حرکت بازماندند ها همه انسان

  ها فهمید که قضاوت خدا نزدیک است پاشا از این واکنش انسان

  دیگر تقال نکرد و آرام بر جاي خود ماند،

جاي مانده بودند و فرشتگان به  حرکت در ها آرام ایستاده و بی سانان

هیچ  بینگریستند و آنان  آمدند و به رخسارشان می پیشاروي آنان می

  بودند  چشم دوخته آسمانواکنشی تنها به 
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  :صدایی رسا از آسمان بلند شد که

  خدا بزرگ است

  همه به خاك افتادند، جز یک نفر

  پاشا

به آسمان بردند و و اش کردند و او را به چنگ گرفته  فرشتگان دوره

  :زدند تفاوت و آرام در خاك افتاده فریاد می بیدیگران 

  خدا بزرگ است

و جبروت که دیوارهایش به رنگ ارغوانی بود، بر  پرجاللدر قصري 

و یکتا نشسته بود و دور و اطرافش  عادلتختی بزرگ و عظیم، خداوند 

را فرشتگان گرفته بودند، همه در اطرافش در حال حمد و ثناي این 
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کردند و برخی به  قدرت مطلق بودند، برخی کرنشی کرده تعظیم می

  :زدند فریاد میو همه خاك افتاده 

  خدا بزرگ است

دوخت و شادمانه لبخند  به آنان چشم می بار مسرتو خدا با نگاهی 

  رضایتی در گوشه لبانش جا خوش کرده بود،

پاشا ایستاده تر از جایگاه واالیش،  در برابر خدا در زمینی بسیار کوتاه

  :به پاشا دوخت و فریاد زد چشم، خدا پس از نگاهی به اطراف، بود

اي،  وجود، چرا در برابر جبروت و واالییِ خداوندت به خاك نیفتاده بی

کن که  واالمقامبه خاك بنشین و سجود و طاعت و عبادت این 

  پرستش او است ،واالترین ارزش در جهان

  :پاشا گفت



 قضاوت خدا ٧٠

 

واالترین ارزش در این جهان، همانا آزادي است و احترام به قانون 

  واالي آن

  :خدا فریاد زد

 ام، حمد و ثناي خدا درونش نریختهدهانت را ببند تا سرب داغ گستاخ 

  .است شده پرداختهگوي که این زبان تنها براي همین منظور ساخته و 

  :در گوش خدا زمزمه کرد نجواکنانجبرئیل 

بارالها این همان گستاخی است که در صور شیپور قضاوت نیز به خاك 

  نیفتاد

  :و خدا فریاد زد

  وجود کیست،  دانم این بی می



 قضاوت ٧١

 

ها  اي که در برابر خالق زمین و آسمان پروا شده تو تا چه حد گستاخ و بی

  بینی اي، آیا خویشتن را واالتر از او می بر خاك نیفتاده

  :و تا پاشا خواست کالمی بگوید، خدا فریاد زد

تمام تار و پود تو از برکت وجود و خواستن من است، تو چیزي جز 

  اي خاك نیستی ذره

  :ا بلند فریاد زدپاش

تواند، تمام  همین مشتی خاك توان مقابله با تو خواهد داشت و می

  ...هایت را  ساخته

  :وار از جاي برخاست و به سمت پاشا رفت و فریاد زد و خدا دیوانه

و در برابرت روزگارانی  سرانجامی سخت در انتظار توست، در پیش

ندیده بود این میلیون خواهی دید که سرورت شیطان نیز همانند او را 



 قضاوت خدا ٧٢

 

سال عذاب شیطان در برابر تو و عاقبتت هیچ نخواهد بود تا بدانی خدا تا 

بزرگ و با جالل است و توان رام کردن هر حیوان و حیوان حد چه 

  صفتی را خواهد داشت

اش  رفت و در افکار از هم گسیختهفرو به فکر  وان،پاشا با شنیدن نام حی

  به دنبال حیوان بود

و روزگاران درازي به   هیچ درکی به جهان آمده که بیکجایند آنان 

  اند، حال فرجامشان چه خواهد بود عذاب زیسته

  :ناگه خدا فریاد زد و در همین افکار بود که

تا همگان بدانند پاسخ  باید درس عبرت تمام آدمیان گردد گو این یاوه

تا جهان هست او  ناسپاسی و تمرد از نعمت و فرمان خدا چه خواهد بود

باید در عذاب بیکران و عقوبت دردناك خدا بماند نه در میان جهنم که 

در میان آدمان و در میان افکار آنان، باید ببینند و بدانند عقوبت خدا تا 



 قضاوت ٧٣

 

چه حد دردناك خواهد بود این عذاب پایان نخواهد داشت هر چه به 

م داد تا از بودنش و آدمیان وعده دادم بیشتر از آن را به او فدیه خواه

تر و بدتر از  ماندنش در جهان بیشتر احساس مرگ کند و چه بسا بیش

  احساس درد کند مرگ

کند میان تمامیِ آدمان  ضاوت میعدالت الهی است و خدا ق روزامروز، 

داران در نظر  خواهد داد و جایگاهی آرام براي دینرا و کیفر بدکاران 

خواهد بود که نهر شیر در میان آن جاري گرفته که همانا بهشت برین 

  است تا از نعمات خدا سیراب شوند و بدانند که خدا با نیکوکاران است

خداوند با جالل و جبروت بر تختی عظیم نشسته و در برابرش انسان 

ساید و ناالن و  سر به خاك می به درگاه او رسیدهکه نسانی ا و پذیرد می

کند و این یزدان بزرگوار از زشتی و  مغموم از او طلب عفو و بخشش می

گناهش شاید گذشت کرد و به او جایگاه واال بهشت فدیه داد که 



 قضاوت خدا ٧٤

 

ي خداوند بزرگ  بخشش و کیفر همه آدمیان در دستان و اراده

  هاست آسمان

  ه فرجامی خواهد داشتو آن تنی که در برابر خدا به خاك ننشیند، چ

  آتش سوزان و سرب داغ و چه دردناك است عقوبت خدا

  کرد جبرئیل به آرامی کنار خدا نشسته نجوا می

گفت، از کرده و  آمدند جبرئیل از آن شخص می هر تن به سوي خدا می

داد تا اعضا و جوارح بدن او سخن  هایش و خدایی که فرمان می نکرده

  بگویند

آمد و عدل الهی از وجودش حکم بر  به میان میاز کارهاي او سخن 

قضاوت پاك خدا بر جهانیان  گونه اینداد و  ئت یا مجازات او میابر

  شد، تداعی می



 قضاوت ٧٥

 

پیوست، خدا فریاد  هر کس به جایگاهی که براي آن زاده شد بود می

  :زد می

  مأخذ جهانم مبدأمن سرنوشت و 

  :فرمود و باز کمی بعد می

ام تا در جهان زندگی کنید و به  ن گونه نوشتهمن سرنوشت شما را بدی

  کیفر و پاداش در این جهان برسید

بدین گونه که جبرئیل این طوماري عظیم از پیش نوشته شده است 

خواند و هر کس به سوي راهی که خداوند کریم از دیرباز براي او  می

  رفت بی هیچ حرف و سخنی مقدر کرده می

و پا آمده و حال باید بسوزند و درد  دست بیو محاربانی به سوي خدا 

  هایشان است بکشند که پاسخ به دیوانگی
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اي از جاللش  آنان بودند که در برابر خدا قد علم کردند و خواستند ذره

  است شکن دندانبکاهند و پاسخ خدا چه 

  :جبرئیل

خداوندا این موجود خاکی در زمین کارهاي زشت و ناپسند کرده او در 

ها شده است و زنان  ین دیوانگیو جنایت و پرورش ا زندگی باعث قتل

عصمت وعفت ساخته پدران از فرزندان و فرزندان از  و کودکان را بی

راه شما از پدران جدا ساخته لیک اوست که براي طریقت 

  گذشتگی کرد و به فرجام جان را براي راه شما ارزانی داد جان

  :و خدا رو به جبرئیل فریاد زد

فرزند ماست، جایگاه رفیعش همانا بهشت برین خواهد بود اي احمق، او 

ها چیزي پیش من  که جایگاه سربازان خداست، دگر از این زشتی

اي براي رسیدن به ارزشی واالتر بود و از  ها شاید وسیله مگوي که آن



 قضاوت ٧٧

 

ها کار خدا و  جوییم که این زشتی ها هم او و هم من تبري می این کرده

  اهد بود،یاران خدا نیست و نخو

  بهشت برین جایگاه توست فرزندم

  :جبرئیل

از هر کژي به درازاي عمر  دور بهآن دیگري در زندگی آرام و 

تا جایی که توانسته به دیگران کمک کرده  اش تالش کرده طوالنی

طاعت و عبادت لیک امروز در برابر شما به خاك نیفتاده و در آن دنیا 

  شما نکرده است،

  :خدا فرمود

خاموش باش ابله، جایگاه ابدي او همانا جهنم خواهد بود و باید سالیان 

انتها  روح بیدراز بسوزد و بداند که واالترین اصل در دنیا همانا پرستیدن 

  .و در خاك بودن در برابر خالق جهان است



 قضاوت خدا ٧٨

 

  :جبرئیل

  بارالها، چه حکمی در باب آرمان جهانیان خواهید کرد؟

ن فرومایگان دم مزن، آنان همگی در آتش وجود در برابر من از آ بی

آنکه به هیچ کردارشان رسیدگی کنم،  دوزخ خواهند ماند و سوخت بی

که در از بین بردن نام شان جهنم سوزان خواهد بود و هر  ابديجایگاه 

من تالش کرده و براي آن جهان کذایی و پیشبردش کاري کرده است 

  در قهقراي دوزخ منزل خواهد کرد،

م جمعی را براي آنان عملی سازید، همه را به جهنم بفرستید که این حک

  الیق همان جایگاه هستند

ها به این عدل الهی ادامه دادند  ساعات طوالنی و دراز، شاید روزها و ماه

  شود تا قضاوت خدا بر همه آدمیان روان



 قضاوت ٧٩

 

 شان زندگیداد و جبرئیل از  ها می خدا خود به تنهایی حکم بر انسان

داد و در  اي می و خدا که گهگاه حکم دسته جمعی براي عدهگفت  می

اي کرد و  این پیشبرد و زودتر به منزل نشاندن قضاوت چه کمک ارزنده

بالید و فرشتگان از  خدا از این همه تدبیر و حکمیت به خویشتن می

کنان  هدافتادند و سج و حکیمی به خاك می داشتن چنین خدايِ دانا

  :زدند فریاد می

  بزرگ استخدا 

ها در برابر خدا به خاك بیفتد و سجده  شد که کسی از انسان گهگاه می

به جاي آورد و از او طلب عفو کند، وابسته به شرایط و حالِ خدا شکر 

دید، گاهی بهشت برین و گاهی فریادهایی  در آن لحظه واکنشی می

  شد که خدا عادل و حکیم است امان نصیبشان می بی

   ،که نه ت خدادر میان این قضاو



 قضاوت خدا ٨٠

 

اه بایستند و از حکم اشتبفرشتگان به سخن شد  میگهگاه  تر پیشکمی 

اما حال که خداوند جنس و دیگر جانداران سخن برانند  ي هم درباره

رینش را باز پس گرفته و شاید از ها جالل و جبروت دی بزرگ آسمان

دیدند و اگر  ها را می همیشه قدرتمندتر بود فرشتگان تمامیِ محاکمه

گشودند که حال  گزیدند و الم از کام نمی سخنی هم داشتند لب می

انداز بود و در  هایشان طنین و بصیر بودن خدا در گوشنجواي سمیع 

برابر این خالق باید خاموش بود که او عادل و حکیم و سمیع و بصیر و 

  .زرگ استمختار و ب

ابتداي این قضاوت مسیح هم در کنار خدا نشسته بود لیکن بیشتر از چند 

صباح کوتاهی تاب دیدن و شنیدن نداشت و آرام و زیر لب از خدا 

شنید، با ادامه  کرد جوري که تنها صدایش را خودش می می شکوائیه

دیگر تاب از مسیح ربوده شد و از  ،یافتن این قضاوت و عدالت خدا

و داالن بیرون رفت و خدا با اقتدار بر این حکم و قضاوت پایان داد قصر 



 قضاوت ٨١

 

ها را مورد عدالت قرار داد و برخی به بهشت و برخی به  ي انسان و همه

  .جهنم راهدار شدند

هایی که  همه بر خاك افتادند و آن ،و در پایان این قضاوت بزرگ خدا

  :صدا و بلند فریاد زدند افتادند هم افتاده شدند و همه یک نمی

  خدا بزرگ است

  .قصر خویش رفت به درون اندرونیِ آرامو خدا 

  

  

  

  



  

  

  

  جهنم

  

 همهایی بود رو در روي  انتها که در آن اتاقک داالنی بزرگ و بی

  هز به ابزار و ادوات شکنجه،هایی مج اتاقک

  هاي بلند ها و میل سیخ

  هاي جوشان دیگ



 جهنم ٨٣

 

انبرها، شمشیرها، تیغ و بسیاري دیگر در داخل این اتاقک در بخش 

   وجود داشت شا درونی

بین تمامیِ این ابزارها از سقف زنجیرهایی با دستبند و از کف پابندهایی 

براي  ها اینشد فهمید که  قرار داشت و با نگاهی به آن می زنجیراز 

  ها در خود بنا شده است حصر انسان

  ابتداي داالن فرشتگانی بودند بدصورت و بسیار وحشتناك

هاي عمیقی بود، شاید براي ترس بیشتر شکنجه  در میان صورتشان زخم

ا ه شدگان و یا شاید خودشان هم روزگارانی شکنجه شده و این زخم

  یادگار همان روزهاست

ها رو در روي  دیوارهایی این داالن بزرگ را احاطه کرده بود و اتاقک

هم بودند تا شاید هماره آدمیان از شکنجه شدن و دیدن شکنجه 

  شیون و زاري سر دهند ،یکدیگر بیشتر عذاب بکشند و در ترس



 قضاوت خدا ٨٤

 

این داالن بزرگ فاقد سقف بود و آسمانی داشت کبود که شبیهش تا 

ها گریه کرده و از این  نون دیده نشده بود گویی آسمان ساعتک

ن اخود گرفته، از دیدن سالی بهاي پر درد  و چهره ها به خون رسیده اشک

بارید  هاي پیشینیان از آسمان آتش و خون می عذاب پیش رو و شکنجه

  کرد انداز می ریخت و بوي مرگ را در هوا طنین و به زمین این داالن می

اي دورتر در حال  هایی طویل از نقطه ها یک به یک در صف انسان

  هاي خدا بودند پیشروي به این داالن بزرگ براي شکنجه و برپایی وعده

هاي  اي عظیم وجود داشت، نگاه داالن بزرگی که در میانش حفره

د در انتهاي نآمد تا بدان دار با دیدن آن حفره در تعقیب آن بر می دنباله

چه خواهد بود، راه طویلی که ما را به سوي انتهاي جهنم  این حفره

شد، مثال آبشاري  که سرازیر می هاي آتش با گدازه فشانی آتشو برد  می



 جهنم ٨٥

 

کند و شاید اندورنی که آتش از  که به جاي آب آتش لبریز می

  غلیاند خویشتن می

هایی از جنس آهن وجود داشت که شمایلی  در میان این آتش دستگیره

هایی که شاید براي پاره کردن  جیر داشت و از هر سمت میلهچون زن

رفتی شدت آتش و  تر می جسم کافران تعبیه شده بود، هر چه به پایین

  شد گرما بیشتر و بیشتر می

هایی مثال تابوت در این بین وجود داشت که از هر سوي آن  اتاقک

یان آن قرار هاي پوالدین و بزرگی قرار گرفته بود و باید بدکاران م میخ

شدند، از هر سوي  دادند و باز زنده می گرفتند و به سختی جان می می

هایی جاي گرفته بود که از میانش مایع  ها و دریچه ها راه این تابوت

سوي شقیقه آن بدکاري که در میان و مستقیم به  جاري شود فشانی آتش

  شده بود قرار گیردتابوت دفن 



 قضاوت خدا ٨٦

 

شد که تنی  رسید و از دور دیده می می از همه جا صداي فریاد به گوش

  در حال درد کشیدن است،

اي آتشین و قرمز  شخصی دیده شد با چهرهها  از پشت میله باره یکبه 

هایی بزرگ که همه سوخته  هاي بلندي داشت و بال رنگ که شاخ

خاکستر بود و از آن تنها شمایلی به جاي مانده بود، در جاي جاي تنش 

شد، او سالیان درازي بود که  ها و سوختگی دیده می رد زخم، جاي میله

در این قفس محبوس و در حال شکنجه شدن بود و از آن جان هیچ باقی 

نمانده بود و تنها غرورش بر جاي مانده و جسمی پر درد پر زخم و به 

  زد درون این آتش و ظلم باز هم فریاد می

دور تا دورش را بسیاري از فرشتگان عذاب گرفته و هر کس به او 

ها به گوش  از دوردست) خدا بزرگ است(و فریاد زد  اي می تازیانه

  رسید می



 جهنم ٨٧

 

هاي بیشمار که با دست و پاهاي بسته در حال پیشروي بودند  سیل انسان

به سوي دوزخ عزیمت کردند و حال به درون میعادگاه خدا رسیده و به 

  ردند،ک و اطراف خوب نگاه میدور 

حال لحظه موعود فرا رسیده بود و در این جهنم سوزان روزگارانی تازه 

  کشید، انتظارشان را می

هاي پر تعجب و ترس  آرام آهسته و پیوسته به درون جهنم آمدند، نگاه

دادند که  ند و سربازان و دژخیمان اجازه میانداخت به این سو و آن سو 

  جهنم قدم بزنند و ببینندها به درون  آن

ها بیشتر این فضا را ببینند و از آن در دل  این دستور خدا بود تا انسان

  کشد هراس کنند که چه فرجام سخت و سنگینی انتظارشان را می

اي  هاي آتش و جالدان به گوشه مردي با نگاه به این ادوات و اتاقک

  :خزید و با صداي بلند گریه کرد و فریاد زد



 قضاوت خدا ٨٨

 

  مرا ببخش،خدایا 

این  تر پیشبه باال و آسمان جهنم آمده و از کمی و خدا پیروزمندانه 

  گر بود و آنان را زیر پوشش خود داشت منظره را نظاره

  شنید ها را می زد و این ضجه لبخند می

دادند و برخی به زمین  کردند و فریاد عفو و توبه سر می برخی گریه می

گفتند و با ضجه و التماس از او  میافتادند و خدا را سجده  می

  :زدند ها بکاهد و بلند فریاد می خواستند تا از این درد عظیم آن می

  خدا بزرگ است

کرد و  نگاه می ها آنو پروردگار بزرگ در میان آسمان زیر چشمی به 

  و کمی بعد از آسمان دور شدبست  لبخند رضایت بر لبانش نقش می



 جهنم ٨٩

 

دند، گریه کردند و ناله سر دادند و خدا بی ها بر زمین فریاد کشی انسان

ها  هیچ توجهی از میان آنان دور شد و فرمان داد به سمت انسان

ها اشک  ور شوند در حالی که انسان فرشتگانی از عذاب حمله

زدند چنگ در زمین برده و خود را بر زمین  ریختند و فریاد می می

  بردند ه دنبال خود میکشیدند و فرشتگان آنان را در آغوش کشیده ب می

  :گفت شنید و زیر لب می ها صداي اینان می و خدایی که در دوردست

  این تقاص شما بدکاران است، بچشید طعم عقوبت الهی را

ناگهان صداي صوري در آمد و خدا فرمان داد و فرشتگان عقوبت 

  دست به کار شدند و جهنم خدا آغاز گشت

  ریخت، میزد و اشک  قی که فریاد میصداي حق ح

هاي داغ که هر  ساز و آواز این جهنمِ خفقان خداوندي بر پاي بود، میله

  دادند سر می يها فریاد بلند رفت و آن سمتش در تن کافران می



 قضاوت خدا ٩٠

 

کرد و فریاد  بارید و جان و تن آنان را خاکستر می آتش از آسمان می

  زدند می

شد و سرب داغ که بر دهانشان  کشیده می شانهایی داغ که بر زبان جسم

  ریخته شده بود

  زد در اتاقکی دیگر مردي از بیضه آویزان بود و به دور خود چرخ می

زد و ضجه سر  هایش فریاد می زنی که از شدت درد سینه کمی دورتر

  داد می

فرشتگان عذابی که در حال شالق زدن  همهایی رو در روي  اتاقک

  ها بودند آن

  و دیگري را با شالقی آتشین دار میخیکی را با شالقی 



 جهنم ٩١

 

و زنانی که از بودند آویزان  وارونهو بیضه هاي بسیاري که از پا  انسان

 خوردند بارید و آویزان در آسمان تکان می هایشان خون میها و مو سینه

  خراش بود خورد و چه گوش و صداي فریادهایی که در هم گره می

ریزند و به  ی که در شکنجه به زمین افتاده اشک میهاي آن کودکان ناله

در یاد خضر و موسی و بریده شدن سر کودکی در راه کفر و مرگ 

  نزدیکی همه جانداران، حال چه زن باشد و چه کودك و چه حیوان

همه در برابر خدا یکی خواهند بود و خدا عقوبت کافران را خواهد داد 

داشت و جهان آرمانی و آن سیل  داند کودکان هم درشتی خواهند و می

  جان کودکانِ بی

اند، باید بخورند  ها نشسته مجبور به خوردن هایی که در آن انسان اتاقک

  ها که خدا برایشان در نظر گرفته است از خونابه

  باید بخورند از گوشت برادرانشان که خداوند فرموده است



 قضاوت خدا ٩٢

 

انسانی که آرام و سرخوش از  تر پیشبه فکر روزگاران  بخورند و

گوشت و خون حیوانات خوردند و این سیر دوار خداوند در انتهایش 

  .ي خواهد داشتن و گوشت برادر خورخورد همنوعگوشت 

ن بودند و بر تن و بدنشان زنانی که از موهاي خود در آسمان آویزا

شد  کردند و از فریادشان خون به زمین جاري می ي داغ لمس میها میل

افزودند و خدا  رنج آنان می بر پیشفرشتگان عقوبت خدا بیشتر از  و

  شنید صداي اینان را می

واالیش درست باالتر از آن است، گویی از دیرباز و دورتر  گویی قصرِ

برخاست و هربار که چنین صدایی  خوابمست شد و از با این صداها 

او را به  و کاستیِ بزرگانداز نبود این کمبود  در گوشش طنین

کاست که حال  اش جالل و بزرگینشینی رساند و از  گوشه و افسردگی

  در نهاي آن قدرت دیرین و فراتر از آن است



 جهنم ٩٣

 

هاي خاکستر  ها و تن چرکاب و خونابه و سرب داغ در میان دهان انسان

هاي داغ که  شده و دوباره از نو ساخته شده و در میان این تنان میله

  کنند انگیزند و از خدا طلب مغفرت می بر میسوزانند و فریاد  می

  رسد شنود و به آرامش می و خدایی که صداها را می

هاي سوخته و خاکستر شده، تنان زخمی و مدفون در  جسم و جان

  خاك، دیگر تاب فریاد زدن نیست

کشد و از فرط رنج از  اي افتاده باز هم درد می حال در گوشه کسی بی

خیزد و باز از هوش  تر در دهان از خواب بر می هوش رفته و با سربی داغ

  رود می

ي انسان در هوا جاري و ساري است و  بوي ضخم گوشت سوخته

  گشایند فرشتگان عذاب بار دیگر آتش می



 قضاوت خدا ٩٤

 

آورند و در  ها در می کنند و چشم با انبري در دست انگشتان قطع می

  ریزند ها سرب داغ می زخم

د هم ندارند و از رنج زیاد آرام هایی که دیگر یاراي فریا و انسان

سوزند و  ند و میآی نشینند و بار دیگر با عذابی دوباره به خود می می

  .نشینند و فریادهاي هم را به نظاره میسوختن یکدیگر 

اي او را آرام گذاشته تا بنگرد، در روبرویش  در اتاقک روبرویی ذره

  سوزد، بیند و می چگونه عذاب می

بیند چگونه  ریزد و می از اتاقک روبرو به رویش می زند، خون فریاد می

  اند اند و خون بر زمین جاري ساخته دست او را بریده

  کشد زند و هوار می و اوست که سراسیمه فریاد می



 جهنم ٩٥

 

سوزد و  کند، می ها قی می جسم سختی به جانش آمده از دیوانگی

ند بر هاي ک تنها رنج است و تیغ کهآرامد در مرگ، اما مرگ نیست  می

  کران گردن و فریادهاي بی

  

  

  

  

  



  

  

  

  بهشت

  

  ها، خیلی دورتر از جهنم دشتی است هموار در آن دوردست

هایی یکدست و یک شکل سبز و زیبا روییده و  از میان خاکش علف

  .سطحش را درختانی طویل و بزرگ پوشانده است

کرده و آرایش داده و منتظر هر روز هرس گویی این درختان را باغبانی 

  .بوده است



 بهشت ٩٧

 

بر خود جاي داده، درخت  اي آذوقهه و یا ومی ،هر کدام از درختان

  ها انگور و زیتون، انار و سیب و دیگر میوه

اند که گویی سالیان درازي منتظر  ها یکدست و رسیده به قدري این میوه

  د،ان چیده شدن

ن زینت شده و آماده برخی از این درختان از جان و گوشت جاندارا

  هاست انسانتناول 

ها را اجابت کنند و  نیاز انسان ترین کوچکفرشتگانی در حال پروازند تا 

  هرچه خواستند در اختیارشان بگذارند

هایی فرا  هایی زیباست که دور و برش را سایبان در میان دشت خلوتگاه

  تا از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیري کند، گرفته

در دل  اند تر از آنچه آدمیان درك کرده ه بسا مطبوع و خنکهوایی چ

  جاري و ساري است بهشت خداوندي



 قضاوت خدا ٩٨

 

در میانش حوریانی زیبا و آراسته و  هایی با شکوه و بزرگ که و تخت

  اند اندام خوابیده بکر و غالمانی زیبا روي و خوش

گویی آنان سالیان درازي است بر این منظور خلق شده و آماده لذت 

  اند ها و نیکوکاران ن به انسانداد

شان این مشهود است  اما در همه هر کدامشان رنگ پوست خاصی دارند

جو خواهند بود تا نیکوکاران پاي بر این جهان  ه چه بسیار شهوتک

  .هاي خدا را عملی سازند بگذارند و آنان وعده

در میان دشت نهرهایی جاري است نهرهایی پر از آب شیرین و روان و 

  و نهرهایی پر از شیر و عسل زالل

شد و گویی با اشارتی از نیکوکاران  ها عوض می در آن مسیر، این جوي

ا بخورند و بنوشند از نعمات خدا و تشود  به سمت و سوي آنان روان می

  لذت ببرند
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شود و  هوایی خوب و بهاري که انسان در میان آن سرمست می

ها بنوشند و  ي است تا انسانرنگ جار هایی که در آن شرابی سرخ جوي

  از مستی آرام و زیبایش لذت ببرند

کند و  هواي خوش بهاري بهشت برین، آدمی را از خود بیخود می

  ها در آن جوالن دهد، تواند ساعت سرمستانه می

آن  هايِ توان از زشتی از جهنم دور است که هیچ نمی قدر آنبهشت 

شد و  ها بلند می ها و گریه فهمید جز گهگاه صداهایی که از شدت ناله

ید و رعشه بر رس در جاي جايِ جهان هستی و بهشت هم به گوش می

  انداخت جان بهشتیان می

هر از چند گاهی نیکوکاران را  گونه اینشاید این نیز دستور خداست که 

  سازداز وعده دوزخ خویش و روزگار سخت جهنمیان آگاه 
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براي خوابیدن در این بهشت زیبا، هر کجا انسان بخواهد بیارامد تختی از 

اي آرام بخسبد و از آن لذت ببرد  هیچ فکر و اندیشه پر آماده شده تا بی

و فرشتگان و حوریان و غالمان آرام او را باد بزنند و هرگاه طلب 

  عشرت و شهوت کند بر او اجابت کنند و در آغوش او آرام گیرند

تمامیِ فرشتگان در مسیر بر ورود این اشرف مخلوقات که خداوند را 

و گهگاه  کنند میروسپید کرده و حال خلق مقبول اویند کرنش و تعظیم 

  .سازند افتند و دستورات آنان را عملی می به خاك می

ه تمام عمر خود آنک ،ها از هر دست انسانی وجود دارد در میان این انسان

خداوند کرده و فرایض دینی او را عملی ساخته، صرف اوامر را 

ها ریختند و  هایی که در راه خدا جهاد کردند و در زمین خون همان

  جهان را پاك از بدکاران و کفار کردند
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باورهاي او جامه عمل پوشیدند و هایی که مطیعِ خدا در گسترش  آن

 یابی راههمت گماشتند، همه و همه در کنار هم به سوي بهشت در حال 

 حد و حصر خداوندي لذت جویند و بار دیگر بودند تا از این نعمات بی

  واالمقام گویند تمام عمر خود را حمد و ثناي این

ي بهشت قرار داشتند، ناگهان صداي صوري از  در دروازه مؤمنانتمام 

  آسمان آمد

  همه کرنش کردند و به خاك افتادند

ها، همگی به خاك افتاده  ساناول فرشتگان، غالمان و حوریان و سپس ان

و سجود خداوند متعال کردند و خداوند رحمان و رحیم به باالي 

  :بالینشان رسیده آنان با صداي بلند فریاد زدند

  خدا بزرگ است
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و خداوند بزرگ شده از کرنش جانداران، با لبخندي رضایتمند رو به 

  :ها آرام گفت آن

  ستبهشت برین الیق شما فرزندانِ پاك من ا

  است دهندگان پاداشآري خداوند بهترینِ 

و همه بر خاك نشستند و با دستانی رو به آسمان حمد و ثناي پروردگار 

واالي خدا خشنود و سرمست در دل  گفتند و شادمان از این همه زیباییِ

  .کردند هلهله می

ها به اشرف مخلوقاتش  بهشتی برینی که خالق بزرگ زمین و آسمان

فرزندانِ خلفی که به سوداي آن هر امري را عملی قول آن را داد و 

نها و به  ي عمر و بی هاست و باید به طول همه ساختند حال در برابر آن

  .کرار در آن لذت جویند و خدا را ستایش کنند
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هاي شیرین بهشتی، دیگري  ناول میوههر کدام در سویی، یکی در حال ت

با حوریان  بازي عشقدر حال نوشیدن شیر و عسل و دیگري در حال 

  ي خداوندي سرمست از نوشیدن باده

بردند و گهگاه صداي  هر کدام در سویی از نعمات و لذات خدا بهره می

رفتند و در  پیش می برخاستهها از جاي  رسید و انسان صوري به گوش می

  ،گفتند میافتادند و حمد و ثناي خدا  ی به خاك میصف طویل

ها در مناجات  کردند و برخی ساعت برخی از شکرگذاري گریه می

اي  شد و خدا ذره و این صورها و صداها هر روز دمیده مینشستند  می

  کرد دورتر نیکوکاران را نظاره می

هاي آنان به همین  این سیر دوار همواره ادامه داشت و هر روز و ثانیه

گذشت، تنها تفاوت روزهایشان از همدیگر همان شنیدن  منوال می
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 مؤمنانهاي آنان بود که پس از شنیدن این صداها  صداي جهنمیان و ناله

  گفتند افتادند و حمد خدا می  به خاك می

ها دستور  ر امرِ انسان بود، آندر بهشت، میعادگاه خداي بزرگ، ام

   ،ساختند دادند و فرشتگان عملی می می

  هر آنچه در ذهن و فکرشان بود

با حوریان هر چه در ذهن داشتند عملی  خوابگی همدر میان تخت و 

که خداوند امر کرده تا امر  کردند و آنان را یاراي مقابله نبود می

  اش هر چه که باشد عملی شود خلیفه

شد، گاه در میان بهشت قدم  وار می دیوانه ها خوابگی همگهگاه این 

دیدي که در میان  و همه سمتش نیکوکارانی می جا همهنهادي و  می

  دادند غرق در لذت فریادهاي شهوانی سر می خوابگی هم
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کرد به میان نیکوکاران جانداري چون بز و  گهگاه خداوند امر می

  ها در راه خدا قربانی کنند گوسفند سالم آورده شود تا آن

رسید و  شد و جویباري زیر پاي خدا می خون به زمین جاري می

شد  کردند و خداوند شاد و سرمست می نیکوکاران قربانی خود را ادا می

ها و حمد و ثناي خالق  و بار دیگر صداي صورها و به خاك افتادن انسان

  ها  و آسمانزمین بزرگ 

  رسید ز همه جا به گوش میا) خدا بزرگ است(و طنین 

و خداوندي که از این روزگار آرام و بازگشت جالل و جبروتش لبخند 

زد و در کنارش جبرئیل و در سمت راستش عیسی مسیح نشسته رو به  می

  :گفت گونه اینو در برابر تمام فرشتگان آنان 
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وجودشان از روح خویشتن  ها را خلق کردم و بر جان بی آري انسان

ه آنان جاه و مقام دادم و آنان به این ارزش واال پشت به پا زده دمیدم، ب

  به قعر جهان هستی فرستاده شدند

بدانید و آگاه باشید که خداوند یکتاي مطلق پروردگارِ جهانیان است و 

کس توان رویارویی با او را نخواهد داشت که جانِ همه مدیون  هیچ

  قدرت من است

  دادند سر می) خدا بزرگ است(یاد و جمع عظیمی از فرشتگان که فر

جبرئیل به آرامی در کنار خدا رخصت سخن گفتن خواست و با اذن 

  :خداوند بزرگ به آرامی سخن گفت

ها در جایگاه اصلی خود هستند،  اي مالک روز جزا، امروز تمامیِ انسان

سوزند و تقاص  بسیاري در میان آتش و عذاب خداوندي می
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ند و نیکوکاران در جایگاه رفیع در حال لذت ده هایشان را پس می زشتی

  بردن از نعمات واالي شما هستند

تمامیِ اوامر شما یک به یک اجرا شد و فرشتگان این نوکران و غالمان 

  حلقه به گوش آماده پیروي و اطاعت دستورات شما خواهند بود

  :خدا لبخندي زد و با اشارتی به جبرئیل گفت

  آرام بنشین

افتاد که با چشمانی  اسرافیلجبرئیل پس از نطق خویش نگاهش به 

  کرد روح و سر او را نظاره می بی

  جبرئیل نگاهش را از او دزدید و آرام نشست،

  :در این بین مسیح از خدا اذن سخن گرفت و گفت
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اي از درد و رنج جهنمیان  خواهم ذره بزرگ و با جالل من، از تو می پدرِ

  رخصت دهیبکاهی و به آنان 

  اند شماري از آنان توبه کرده و به درگاهت بازگشته سیل بی

  :خداوند عصبانی و خشمگین رو به جماعت کرد و گفت

خداوند حکیم و عادل است، در عدالت او شک نکنید که تقاص این 

تر وجود نداشته و خدا با  بدکاران همین است، بدانید از خداوند مهربان

  هدد جزا میعدالتش آنان را 

  :مسیح گفت

  ...کنندگان اید، اجابت توبه ها توبه کرده و شما فرموده ولی پدرم آن

  :خدا فریاد زد
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بس است، خاموش باشید و دیگر هیچ نگویید که توبه براي آن دنیا و 

زدند و مرا از یادها  نیشخندقبل از مردن بود نه آن روز که به جالل من 

  ند ماند،بردند، باید بدانند که در آن سرا خواه

  خواهم چیزي بشنوم دیگر نمی

  .از قصر خارج شدزیر لب گویان و و مسیحی که آرام لیکن غرغر زنان 

  :ها و اشارت جبرئیل به فرشتگان و فریاد بلند آن

  خدا بزرگ است

  

  

  



  

  

  

  پاشا

  

آسمان آویزان شده و هر آن  از هر سمت معلق درمردي دست و پا بسته 

کند و  کشند و او احساس درد را بیشتر لمس می تر می ها را محکم طناب

اند و او بیشتر  باز شدهشود و پاها از یکدیگر  دو دست از هم کشیده می

  ،کند می احساس رنج
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اند و هر لحظه بیشتر احساس  اي سنگین با زنجیر بسته اش وزنه به بیضه

  کند، وشت و تن حس میرنج و درد را با گ

رسد  که درد فراوان به مغز استخوانش میآن جسم سنگین است  قدر آن

  آورد اش پاره شود لیک فشار می سنگین نیست که بیضه قدرها آنو 

و زند  شده است، مرد سرگردان در هوا، فریاد می کشیدهتا انتهاي توان 

غ و و جسم سخت از دو سو داشوند  از فرط درد چشمانش خیس می

کند و با صدایی مهیب و بلند شدن  گداخته شده به پهلویش اصابت می

گیرد و رنج را بیش  بوي ضخم گوشتش، درد و رنج را به جان فدیه می

  کند از پیش لمس می

تر از آنجایی که آویزان شده دیگی پر از آب  زیر سرش کمی پایین

باز پس فرسا را به صورتش  مذاب در حال گداختن است و گرمایی جان
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اي  شود تا قطره آن آب مذاب باعث می غل غلدهد و گهگاه  می

  گداخته به رویش بریزد و صورتش بسوزد و ذوب شود

درونی اي به درون چشمش ریخت و با درد بسیار مایعِ  قطره حتی

و مرد با گوشت و جان  شمش خارج شد و درون دیگ مذاب افتادچ

اي بر جانش بیرون  بعد بار دگر چشم تازه دقیقهرنجش را کشید و چند 

  ي قطرات مذاب در دیگ آتش شود زد تا دگر بار طعمه

ایستاده، یکی در دستش شالقی آتشین است و  از دو سمت دو جالد

  دیگري شالقی آغشته به میخ و شیشه

هر دم این مرد سوخته و جان بر کف داده در آتش و عذاب خداوندي 

  :شد ه میفرمان خدا در گوشش زمزم

امر کردم، این سرنوشت توست،  گونه اینآري این فرجام توست و من 

  بردار این خواست توست، این امر ماست و تو تنها فرمان
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  پاشا،

و هر از چند گاهی او را به  آید ها می طنینی در گوشش از دوردست

  خواند خویشتن می

  انداخت، این نام من است خودنامش را به یاد 

  ،عصیانگرمام، من  پاشا، من سوخته

  ام، و امروز در عذاب خداوندي اسیر مانده

  :زد کرد و بلند فریاد می تازیانه بر جان لمس می

  پاشا، پاشا

  نبوده و نخواهم بود بردار فرمانمن باید خاموش نمانم، من 

ي نامالیمات از  ها خواهم ایستاد و در برابر همه من در برابر زشتی

  دیگران دفاع خواهم کردخویش و 
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  سرنوشت من به دست خودم رقم خواهد خورد

  :کرد کشید و زیر لب زمزمه می سوخت و رنج می می

سرنوشت براي من را نخواهد داشت و من پیروز رقم زدن کسی یاراي 

  خواهم شد

  خواست خواهم براز جاي 

  سرنوشت و زندگی من خاموشی نیست

  فریاد است، برخواستن است

  نوشت من است شت من دلآري سرنو

بینم  دهم و درد می آن چیزي است که به آن باور دارم، براي آن جان می

  اي عقب نخواهم نشست لیک ذره
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سر تعظیم به زشتی و ظلم فرو نخواهم برد که یگانه منجی من و تمام 

  جانداران تنها آزادي است

من آرام بخشیدن خواهد داشت، اوست که به  اوست که یاراي زندگیِ

  ها برهانم رساند تا خود و دیگران را از شر تمام زشتی مدد می

  بخشیدن، 

  بخشیدن کالمی نیست که در مخیله من بگنجد،  گاه هیچنه 

  ي دنیا کسب کردنی است همه

  باید به هر راه که شده براي هدف تالش کرد و از پاي ننشست

به دنبال گفت،  کرد و سخن می پاشا در میان رنج دیدن با خود فکر می

  کرد هایی از آزادي را زمزمه می راه حل بود و با خود نغمه
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آري او در دنیاي پیشین هم آزاده بود و تمام عمرش را صرف مبارزه با 

به جهان آرمانی از همه ها کرده بود و در راه رسیدن  ها و ظلم کژي

  گاه در دنیا از این هدف واال دور ننشسته بود دنیایش گذشته بود و هیچ

اي از هدف  هاي بسیار نیز ذره ها حتی با دیدن رنج در میان این شکنجه

واالیش که همانا آزادي بود دور ننشست و در فکر و ذهنش به دنبال 

اي  طریقتی بود تا آدمیان را بیدار کند و دگرباره در جهان خدا راه چاره

  هدیه دهد آدمیانبیندیشد و آزادي را به 

خدا در  هاي حرفرق شدن در افکار، ها و غ در میان این شکنجه

  :انداز شد که در آن روز قضاوت به او گفت گوشش طنین

  ها شوي دهم تا عبرت تمام جانداران و انسان به تو سرنوشتی می

تو را عذابی خواهم داد تا دیگر موجودات ببینند و بدانند پاسخ نافرمانی 

  ا چه خواهد بوداز خد



 پاشا ١١٧

 

آن خواهند داشت تا تو را در حال بینی و همگان یاراي  تو رنج می

  عقوبت دیدن ببینند و از عذاب دیدنت، عبرت بگیرند

زد و او را بیشتر از پیش به  این صداي خدا در گوش پاشا زنگ می

  خواند، میخویشتن فرا 

توانند مرا در حال شکنجه  آري راه چاره در همین است، آدمیان می

نند و من باید این فرصت را محترم بی ها در خیالشان مرا می یعنی آنببینند 

ها را از خواب طوالنی  بشمارم و در این حال با آنان سخن بگویم و آن

  بیدار کنم

  اما چگونه؟

  و فکر آدمیان رفت؟ رؤیاچگونه باید به میان 

و یا همواره در یاد و خاطره آنان هستم و  دهد آیا خدا آن را دستور می

  ؟تنها باید خود را هویدا کنم



 قضاوت خدا ١١٨

 

در اختیار خودم باشد و اگر نباشد هم باید بتوانم آن  ها اینو شاید تمامیِ 

  را در اختیار بگیرم

  چیز نیافتنی نیست آري در این دنیا هیچ

و پاشا در میان درد و رنج در میان خون و شکنجه و عذاب، باز هم بر 

ب ها را از این خوا ها گام بردارد و آن انسان رؤیايآن شد تا بتواند به 

  بیدار کند،

پاشا در میان شکنجه تالش کرد، فکر کرد و سرانجام توانست به این 

  مقصود برسد و تمام این پیروزي از قدرت ذهنش بود،

بهشتیان رود و  رؤیايبه میان قدر در این کار مهارت یافت تا توانست  آن

  جهنمیان رؤیايگاه به میان 

در  کم کمیار او بود و هاي بس لیک این اتفاق به مرور و به طول تالش

هر کدام  رؤیايتا به جایی رسید که بتواند هر لحظه به آن قدرت یافت 



 پاشا ١١٩

 

خواست برود و با آنان سخن بگوید و این طریقت تازه  ها که می از انسان

  .که همانا آزادي بود ره یابد در برابر پاشا بود تا به هدف واالیش

زدن، در میان تمام در میان آتش و خاکستر، میان سوختن و فریاد 

  دردها، 

  پاشاي رنج دیده ظاهر است چشمانتدر برابرِ 

 اش نهواراخورد و جسم  هاي داغ دارد و از هر سو شالق می در بدن میله

خاکستر است و گاه گوشت و  شود، گاه غرق در خون و عذاب می

  خون سوخته

کند و فریاد  گوید، نجوا می میتو سخن  ها رو به در میان تمامیِ این رنج

  :زند می

  برخیز،



 قضاوت خدا ١٢٠

 

ها به دست و من و تو  که این دیوانگی از رنج و عذاب خدا نهراس

  توان پایان یافت می

دانستند که  نگریستند و نمی جهنمیان در آتش و درد با تعجب به پاشا می

  او کیست

  دهد؟ بیند و حال فریاد آزادي سر می او کیست که در آتش رنج می

  او همان شیطان است؟آیا 

آویزي از سوي خدا تا پاسخ او را بشنود باز هم او را کیفر  و یا دست

  ور سازد در این درد غوطه و دهد و چه بسا بیشتر از پیش به رنج بکشاند

آوردند و از او دوري  رو آشفته در برابر پاشا فریاد بر می سیهجهنمیان 

  کشیدند  گزیدند فریاد برائت سر می می

  :گفتند کنان می ناله



 پاشا ١٢١

 

باید ما را بدین گونه شکنجه کند  تعالی باري خداونداین حق ماست و 

ها از مهر و لطفش شامل  که ما الیق این درد و رنجیم و پس از این رنج

  خواهد کردحال ما 

  :زد فریاد می وار میانِ رنج و عذاب پاشا دیوانه

  به پا خیزید،

به قهقرا خواهد برد، باید حق را  فریاد بزنید که این خاموشی شما را

  بستانید

است، باید تالش کرد و  گونه اینمثال همان دنیاي پیشین، این دنیا نیز 

  فریاد زد، باید جنگید و از پاي ننشست

  باید گفت و گفت

  و دوباره حکومتی براي آزادي جانداران بنا کرد



 قضاوت خدا ١٢٢

 

ان را پایان پس بیایید در کنار هم با اتحاد و قدرتی عظیم این ظلم جاود

  دهیم

ها و اشکال  این گفتارهاي پاشا بود که هر روز هر ساعت به گونه

و همیشه پاسخ آنان توأم با ترس بود،  شد مختلف به جهنمیان بازگو می

ها به میان افکار بهشتیان  از پاي ننشست و پس از آن گاه هیچلیک پاشا 

  دورفت تا با آنان نیز رو در رو ش

شوکه  هبار یکشا در حال سوختن و رنج دیدن به بهشتیان با دیدن پا

  داري به او کردند هايِ دنباله شدند و نگاه

  او کیست؟

  چرا تا این حد در حال شکنجه شدن است؟



 پاشا ١٢٣

 

شد و از گفتن باز  گفت و تنها شکنجه می و پاشا که کالمی نمی

ها را به یاد آن  ایستاد و دیدن این حال نزار در برابر بهشتیان آن می

   انداخت می آور رعشهو اي گاه و بی گاه صداه

  اي بخزند، توانستند از شر این دیدن رهایی یابند و به گوشه برخی می

اي لعن و نفرین  کردند و عده برخی با ترس و تردید نگاه می

  فرستادند می

  :پاشا به سخن آمد و آرام با بهشتیان سخن گفت

  اي نیکوکاران، اي خدا شناسان

  خداوندي نیست؟آیا این ظلم 

  و این جهنم از زشتی و ظلم خدا نیست؟ها  آیا این رنج دیدن انسان

  و فریاد بهشتیان بر لعن و نفرین او



 قضاوت خدا ١٢٤

 

آیا این زندگی روزمره و تکراري تمام خواسته و هدف شما از زندگی 

  بود؟

  آیا خوبی کردن در خوب زیستن و آزار نرساندن نیست؟

ه خوب زیسته و به دیگران آزار ها که هموار چه سیل زیادي از انسان

  اند نرساندند و تنها به خاطر انکار و فراموشیِ خدا در حالی مشابه من

اید چه بسیاري از  دانید شما که در این آرامگاه در آسایش لمیده آیا می

سوزند و  دهند و می سپارند و جان می ها در درد و رنج جان می انسان

  دهند؟ فریاد و شیون سر می

  استی آیا این خدا جالد و ظالم نیست؟و به ر

  نباید از او تخت و تاج ستاند و آزادي به همگان فدیه داد؟



 پاشا ١٢٥

 

رفت و  امان در هر ثانیه به فکر و خیال جهنمیان و بهشتیان می پاشا بی

  گفت بارها و بارها با آنان سخن می

  از خدا و جهنم، آتش و قیامت و عذاب الهی،

ها کمر همت بسته بود، هر چند همواره در  او به آزادي و بیداريِ انسان

و این پایان کار اي هم آرام ننشست  درد و عذاب بود لیکن حتی لحظه

   ،او نبود

  پاشا در این فکر بود تا راه و طریقتی تازه در راه اهدافش بجوید

چندي بود به این فکر افتاده تا با فرشتگان سخن بگوید و پس از 

فرشتگان رفت و آنان که سالیان درازي بود رنج هاي بسیار به میان  تالش

ب نکردند و پاشا ها دیده بودند از دیدنش هیچ تعج و عذاب و شکنجه

  :لب به سخن گشود

  بی هیچ عذر و بهانه خدمت خدا کردیدسالیان سال فرشتگان، شما 



 قضاوت خدا ١٢٦

 

  شما را چون بردگانی به دنیا آورد تا حمد و ثناي او گویید

  شما ستاند و همه عمر خدمت او کردیدقدرت فکر و عمل را از 

  آیا وقت آن نرسیده تا بپا خیزید و حق خود و آزادي را از او بستانید؟

  آیا این خدا ظالم نبود و شما را تنبیه و تحقیر نکرد؟

  آیا نباید فریاد بزنید و حق خود را از این جالد بستانید؟

ان درازشان را از ي سالی و فرشتگانی مغموم که گویی فریاد در گلو مانده

تمام نگریستند و  شنیدند، مات و مبهوت به او می زبان دیگري می

  کردند به پایان دوره می تا واژگان را از سر آغاز

و پاشا هیچ زمان باز نایستاد و تمام لحظاتش را صرف سخن گفتن با 

  جهنمیان، بهشتیان و فرشتگان کرد تا آنان متحد شوند و بیدار



  

  

  

  اتحاد

  

هایش به سوي  در هر لحظه میان شکنجه وقفه بیکه هر روز  ییپاشا

آنان مظالم خدا را بازگو  رفت و به و بهشتیان و فرشتگان می جهنمیان

اي بیشتر به دنیاي  زد تا ذره کرد و تلنگري به جان و روحشان می می

اي رو  هایش دریچه پیرامونشان فکر کنند و به تکاپو بیفتند و با این گفته

  .به آزادي برایشان بگشاید



 قضاوت خدا ١٢٨

 

دادند و  ها به سخنان پاشا گوش فرا می و جهنمیانی که میان شکنجه

  :گفتند واداشته، با خود میبه فکر  کم کم

این چه سرنوشتی  این چه روزگاري است که خداوند بر ما روا داشته،

  است

  آیا ما مستحق این حد از کیفریم؟

آیا این خداوند عادل و مهربان است که همچنین سرنوشتی را براي ما 

  ؟ه استمان را از ما ربودِ ا و زندگی آرامرقم زده است و دنی

  کرد؟آیا نباید کاري 

گفت که گرفتن حق در  فریاد زد و طغیان کرد، آیا پاشا راست نمی

  اختیار آدمی است؟

  و باید حق خود را از ظالمان بگیریم؟



 اتحاد ١٢٩

 

  هاي بیکران رهایی یابیم؟ و از نشر این عذاب

گفتند و به طول روز به این مسائل و مصائب فکر  با خود سخن می

  آوردند، یاد میاي پیشینشان را به ، هر روز روزهکردند می

  :گفتند روزگارانی که در آن اسیر مانده و با خود می

  به راستی براي رهایی از این حال باید به پا خواست،

هاي رو در رو  هاي بیرونی گرفت و سلول هاي درونی جنبه سخن کم کم

با هم سخن گفتند و فکرهایشان را با هم در میان گذاشتند و مدام از هم 

  :پرسیدند

  اي؟ وار خسته شده هم از این شرایط دیوانهآیا تو 

  خواهی به آزادي دست یابی؟ آیا می

  اي؟ آماده فشانی جانآیا براي 



 قضاوت خدا ١٣٠

 

  آیا زمان آن نرسیده تا با طغیان ما به مظالم خدا پایان داده شود؟

شنیدند تا از آن خواب هزاران  گفتند و پاسخ می مدام در روي هم می

  ساله بیدار شوند

شان  همه کم کمها گفتند و فریادها زدند و  ود سخنجهنمیان میان خ

شده به رأیی واحد براي آزادي و رهایی رسیدند و این  کالم هم

  .اتحاد بود گر شروع

  کمی دورتر در میان بهشت نیز سخنان پاشا آنان را به خود آورد

  که به راستی این چه فرجامی است،

  ي ما از زندگی همین بود؟ آیا تمام خواسته

  ایم؟ از این تکرار توأمان خسته نشدهآیا 

  ایم؟ آیا از این به خاك افتادن و سجود به خداوند بیزار نشده



 اتحاد ١٣١

 

  آیا به راستی این خداوند الیق پرستیدن است؟

  آید، کمی دورتر در جهنم چه به روز هم نوعانمان می

  اند؟ آیا آنان کارهایی کرده که تا این حد مستحق عذاب و ظلم

مقدر فرموده که در این دنیا هر  گونه اینمگر نه اینکه خود خداوند 

  اتفاق با اذن اوست؟

  عدالت الهی است؟آیا این 

  ها است؟ آیا این حد شکنجه وحشیانه حق انسان

آیا این کارهاي ستمگرانه کار همان خداوند عادل و مهربان است که 

ون افتادن ما رضایت اندازد و از به خاك و خ ما را به خاك می گونه این

  ؟شود تر می و بزرگ و بزرگ جوید می

  کند تا خود بزرگ شود؟ آیا ما را کوچک نمی



 قضاوت خدا ١٣٢

 

اي در  فکر تمام بهشتیان نبود و بسیاري از آنان حتی لحظه ها اینهر چند 

باب خدا به شک نیفتادند و تنها به لعن و نفرین جهنمیان مشغول شدند 

پو افتاده و به فکر آزادي رسیده به تکا گونه ایناما همان بخشی که 

پروا در میان دیگر بهشتیان به سخن آمده با آنان به بحث  بودند بی

نشستند و در این راه چه بسیار بهشتیانی که با خبر دادن دیگر هم  می

وار آنان را شکنجه داد  نوعانشان به جهنم عزیمت کردند و خدا دیوانه

  اند ی عظیمو مستحق عذاب دانند نمیکه قدر عافیت 

ها بهشتیان باز هم با هم سخن  اما با تمام این مشکالت و دیوانگی

  شدند گفتند و آهسته آهسته باعث بیداري خویش و دیگران می می

آن تابوي واالي خدا در میان ذهنشان شکسته بود، حال دیگر 

توانستند فکر کنند و در باور خویش از او نقص پیدا کنند و شکستن  می

  .بودرینه آغاز راه آزادي این بت دی



 اتحاد ١٣٣

 

و فرشتگانی که به طول عمر در بند و اسارت زندگی کرده قبل از آمدن 

پاشا و آدمیان و با از دست دادن شیطان از میانشان دردها کشیدند و 

  فهمیدند خدا آن دیو وحشی خوي است

ها از میانشان دوستان به جهنم  دانستند دردها را کشیده و برخی زمان می

و به درازاي زمانی بود که اینان از خدا  دیده بودندشده و عذاب  رهسپار

، لیک یاراي مقابله بودند ته و دور و دورتر شدهو خداباوران خرده گرف

در برابر خدا برایشان ممکن نبود و حاال که پاشا نامی به درون افکارشان 

توان این تخت قدرت  شدند که می آمد بیش از پیش دل قرص می می

  خداوندي را بر سرش خراب کرد

توان جهان بهتري ساخت که دیگر تمامیِ جانداران بنده و عبید  می

  خداوند نباشند



 قضاوت خدا ١٣٤

 

هیچ جیره و مواجب ماندن تا این حد  ن دراز بیابس است این سالی

  تحقیر شدن و درد کشیدن

  آزاد رسید باید به پا خواست، باید حق را از ظالم ستاند و به زندگیِ

  :گفتند خواندند و می بار این را با خود می هزاران

  چرا ما باید بدین گونه اسیر و ابیر خدا باشیم

  ایم؟  چرا برخی براي لذت بردن دیگران به دنیا آمده

  کورکورانه به خاك افتادن و پرستیدن خدا؟ سان بدینآیا بس نیست 

  آیا این خدا الیق پرستیدن است؟

جهان را دگرگون سازد روزي بیرون رود و  این بغض مانده در گلو باید

قدرت خدا را واژگون سازد و تخت  



 اتحاد ١٣٥

 

اي از اطاعت خدا دور ماندند تقاصشان آن  آیا تمام آن فرشتگان که ذره

  هاي بیکران بود؟ ظلم

  ما چگونه جاندارانی هستیم که هم نوع خود را سالیان شکنجه کردیم؟

حتی اگر بدانیم این امرها ظلم  ،کند و ما اطاعت چگونه خدا امر می

  است

انداران آزادانه زندگی کردند آزاري به ج هیچ بیها که  آن انسانو آیا  

  آزارند؟ چنین اینمستحق 

  آري، ما کورکورانه عذاب دیدیم و عذاب دادیم

  اما تا کی و چه زمان خاموشی و درماندگی

  آیا زمان بیداري و آزادي فرا نرسیده است؟



 قضاوت خدا ١٣٦

 

هاي پاشا و تلنگرهاي درونشان به  ود که همه و همه با سخنب گونه اینو 

  فکر افتادند و براي رسیدن به آزادي همت گماشتند،

 آناناین جرقه به سوي تمام جانداران روان شد و آهسته آهسته در میان 

  رسید میبال و پر گرفت و باید روزي در همین نزدیکی به سرانجام 

اي امید  هایش ذره رفت و در میان شکنجه میحال که پاشا به افکار آنان 

  ها و فرشتگان  از اینسان بیداريِ انسان شد دیده بود کمی شاد می

دید که دیگر  گفت می رفت و با آنان سخن می ها می وقتی به بالین آن

گفتند و  هاي خدا می گیرند و از زشتی مثال دورتر در مقابل او جبهه نمی

اي در وجودش زنده و  بود جان تازه آزاديهایشان که همانا  از آرمان

  داد شد و فریاد سر می سرحال می

شان  رفت و با همه یها به کنار آنان م گرفت و ساعت پاشا بیشتر نیرو می

  شد، با فرشتگان و حتی با فرشتگان عذاب سخن می هم



 اتحاد ١٣٧

 

کردند تنها  ها هم دیگر مثال قبل دلشان با خدا نبود و شکنجه نمی آن

و  زدند میها حرف  اند و با پاشا ساعت دادند که در حال شکنجه نشان می

  یکدلی میان همه و همه رنگ گرفت کم کم

شدند و با تمایالت و  ها روز به روز بیشتر به هم نزدیک می آن

تر  اتحاد هر روز واالتر و محکمشدند و این  می عجینراهکارهاي هم 

  دواند شد و ریشه می می

رساند که  صحبتی جانداران با هم آنان را به این نتیجه می فکري و هم هم

  باید از هر سو به پیش روند

هاي جهنم آمده آن را از بین ببرند  ها به دروازه فرشتگان بیایند و جهنمی

راهی همه و همه به هم  هاي بهشت گذر کنند و در و بهشتیان از دروازه

  و با هم و در کنار هم به سوي قصر خداوند راه یابند بپیوندند

  این انقالبی در شرف رسیدن بود



 قضاوت خدا ١٣٨

 

داد و آنان با  رفت و این خبر را به همه نشر می پاشا به میان جانداران می

اي پر ترس و غمگین  شنیدنش مضطرب و نگران برخی شاد و عده

  شدند می

بود که به تدریج همه و همه خود را براي روز موعود اما دیگر زمانی 

  کردند آماده می

ها  دور زمانی نمانده بود که اتحاد آدمیان با فرشتگان به ثمر بنشیند آن

خواستند زندگی کنند و دیگر تنها زنده نباشند و پایان دهند به  می

زیرا که آنان عاشق زیستن و زندگی کردن بودند نامردمی و ظلمت 

خواستند  شان که همانا آزادي است می ها و فرشتگان به حق طبیعی انسان

ها یکدل شدند تا در برابر خدا به جنگ بایستند،  که دست یابند آن

دانستند که خدا توان از میان برداشتن و کشتن ابديِ آنان را ندارد و  می



 اتحاد ١٣٩

 

ها را شکنجه دهد و حال دیگر زمان آن بود تا براي  تواند آن فقط می

  .واال شکنجه شوند هدفی

و فرار از  همنوعانشاندیدند اما براي مظلومیت  و بهشتیانی که عذاب نمی

  ها آماده رزم بودند ها و در جا ماندن این مردگی

باالخره روز موعود فرا رسید، جهنمیان به پا خواستند با همکاري 

 ها را از جاي کندند و هاي جهنم رسیدند و آن به دروازهفرشتگان عذاب 

  از صداي گوش خراشش خداي به خود آمد

  :دستور داد تا جبرئیل به پیشگاهش بیاید گفت

  این چه صدایی است؟

  :جبرئیل گفت

  دان ها و جهنمیان طغیان کرده نم انسانسرورم به گما



 قضاوت خدا ١٤٠

 

  :و خدایی که فریاد زد

کنند، بگویید خدا فرمان داده تا  فرشتگان عذاب چه خاکی بر سر می

  خواهند بیفزایند نیرو که میبانان هر چند  جهنم

  تا به فرشتگان فرمان دهد و جبرئیلی که سراسیمه از قصر بیرون رفت

از فرشتگان در میان داالن ارغوانی ایستاده و در  شماري بیدید سیل 

  :است، جبرئیل گفت اسرافیلپیشاپیششان 

  دهید طغیانگرانخدا امر کرده به سوي جهنم بروید و تقاص 

به آرامی  اسرافیلپاسخ از آنان نشنید تا اینکه در انتها فریاد زد و هیچ 

  :گفت

  بهتر است به ما بپیوندي، این پایان قدرت طلبیِ خداست

  :و به او گفت جبرئیل سراسیمه به سوي اندرونیِ قصر و پیش خدا رفت



 اتحاد ١٤١

 

  دهند اند به اوامر من گوش فرا نمی خداوندا فرشتگان دیوانه شده

  :خدا مضطرب گفت

  نشانم وجودان را سر جایشان می بهشتیان برو این بیبه سوي 

جبرئیل سراسیمه به سوي بهشتیان رفت و در کمال ناباوري دید که سیل 

هاي بهشت عبور کرده در کنارشان فرشتگانی به  از دروازه شماري بی

  آموزند عنوان راه بلد ایستاده و راه جهنم را به آنان می

  و ترس سوي خدا شتافتها را دید و با شتاب  جبرئیل آن

بهشتیان پیش به سوي جهنم در حال حرکت بودند و سرانجام به دروازه 

شدند تا  رهسپارو با جهنمیان رو در رو شدند و به سوي جهنم جهنم 

هاي به جا مانده را از چنگال  پاشا، شیطان و دیگر فرشتگان و انسان

  اسارت رهایی دهند



 قضاوت خدا ١٤٢

 

ان نشسته و فریاد آزادي سر در قصر همه فرشتگان در انتظار دیگر

وار  دادند و درون قصر جبرئیل و خدا و مسیح نشسته و خدا دیوانه می

  ،زد فریاد میمدام 

  :با هراسی که در دل داشت گفتخدا 

خواهند  مگر چه شده، چگونه با هم متحد شدند، چه در سر دارند، می

  ،چه کنند

  احمق تو چگونه به من هیچ اخباري ندادي،

وجود و حق ناشناس هستید، تقاصش را خواهید  وجوداتی بیالحق که م

  وجود اي دونمایگان بی داد

  :مسیح رو به خدا گفت

  ها کمی آرام و مالیم رفتار کن پدر با آن



 اتحاد ١٤٣

 

  :خدا فریاد زد

  شان را نابود خواهم کرد ها خلق من هستند، همه خاموش، آن

  :مسیح گفت

سخن بگویی نرمشان کنی  اش نیست، باید با آنان به آرامی پدر این چاره

  و وعده آزادي دهی که آرام بنشینند

بود به جبرئیل و عیسی فرمان داد تا بیرون روند و شده  مستأصلخدا که 

  به جانداران وعده آزادي دهند

همه را م بودند ایستاد و مسیح در میان جانداران که حال همه در کنار ه

  ،زیر نظر گرفت

بهشتیان و فرشتگان جمع شده و تمام  حال دیگر از هر سوي جهنمیان و

  :زدند سطح آن داالن را پوشانده بودند و جملگی فریاد می



 قضاوت خدا ١٤٤

 

  عزل باد خدا

  آزادي نزدیک است

  :گفت چنین اینمسیح از جمع جانداران خواست که آرام باشند و 

اید و دردهاي بسیار متحمل  هاي بسیار دیده در این سالیان دراز، رنج

  اید شده

ما از این وضع ناراضی بودم، لیکن خداوند، پدر آسمانیِ من هم مثال ش

  .خواهد شرایط را تغییر دهد هاي خود پشیمان است و می ما، از کرده

وار به سمت درب اندرونیِ قصر  شنید دیوانه خدا که صداي مسیح را می

هایی به مسیح داد و به دروازه چسبید لیک یاراي  رفت و بلند دشنام

  بیرون رفتن نداشت

  اي به فکر فرو رفتند مسیح آن سخنان را گفت و جانداران ذره



 اتحاد ١٤٥

 

  :و پاشا در این میان فریاد زد

نخواهیم بود، ما آزادي را  کس هیچما محتاج آزادي بخشیدن از 

  آوریم و پاسدار آن خواهیم ماند خویشتن به دست می

و با این سخنان آتشین پاشا شوري در جماعت پدیدار شد و همه 

  :فریاد زدندصدا  یک

  آزادي آزادي آزادي

مسیح بار دیگر از حضار خواست تا به سخنانش گوش فرا دهند و 

  :گفت

خدا شرایط را تغییر خواهد داد، او مالک و صاحب جهان است و قدرت 

  هر کار را خواهد داشت

  ز این پس زندگیِ آرامی خواهید داشتا



 قضاوت خدا ١٤٦

 

به میان مسیح از کنار  باره یکریخت  اش عرق می جبرئیل از پیشانی

ي حضار و فریادهاي آزادي بیشتر بلند شد و  جماعت رفت و همهمه

مسیح که احساس تنهایی کرده بود به آرامی به سمت درب اندرونیِ 

  قصر رفت و پیش پدر شتافت

  رفتند زدند و آرام آرام به سوي درب قصر پیش می آزادگان فریاد می

و خدایی که پر هراس پشت دروازه در انتظار نشسته بود تا عزل خویش 

  :باشد و در این بین سراسیمه فریاد زد گر نظارهرا 

  این بود پاسخ مهربانی و نعمات من

در برابر من  گونه ایناین بود تا شما دریدگان از خود برون شوید و 

  آرایی کنید صف

  این پاسخ آن همه خوبیِ من بود



 اتحاد ١٤٧

 

رسانید و در  اي می زد و آرام خود را به گوشه وار فریادها می خدا دیوانه

کشید، چشمانش را  گفت، گاه هوار می خزید زیر لب دشنام می آن می

  کرد مسیح نشسته بود و هاي هاي گریه می سوتر آنبست و کمی  می

هاي قصر از جاي در آمد و سیل جانداران به پیش خدا و مسیح  دروازه

  شتافتند

  و این بود عزل خداي قهار از تخت قدرتش

  

  

  

  



  

  

  

  خدا  محاکمه

  

چالی ساخته شده به دست خود خدا اسیر ماند آن خالق  به درون سیاه

  یکتا

مان د، اینجا هش نم از هر سمت به رویش نزدیک میدیوارهاي جه

کرد و امروز سالیانی خدا شیطان را شکنجه  اي است در انهاي جهنم النه

  شود خدا در آن محبوس است، اما شکنجه نمی



 خدا  محاکمه ١٤٩

 

دیگر فرشتگان عذابی وجود ندارند تا او را شکنجه دهند و حال که او از 

چال منتظر  تخت قدرتش عزل شده به آراي عمومی جانداران در سیاه

است تا در همین نزدیکی او را مورد محاکمه و قضاوت قرار دهند به 

  هاي تاریخ انسانی ا و دگرگونیه تمام انقالب مصداق

 اسارتگاهینیز تمام عامالن و عامران عذاب خداوندي در میان  بار این

  اسیر شده تا در همین نزدیکی مورد قضاوت عموم قرار گیرند،

فرشتگان عذاب و مقرب خدا، جبرئیل و عیسی همه و همه در میان 

احکام به  و اینرسیدگی شود  اعمالشانبهشت قرار داده شدند تا به 

  بود وابسته آراي عمومیِ جماعت انسانی و فرشتگان دیگر

هر چقدر پاشا و دیگر آزادگان تالش کردند نتوانستند از این مهم 

  جلوگیري کنند حداقل براي دیگر جانداران به جز خدا



 قضاوت خدا ١٥٠

 

حصر آنان تا زمان محاکمه داده شد تا به میان بهشت و رأي عمومی بر 

  رأي عمومی جانداران صادر شوداسیر باشند و در موردشان 

قدرت و جالل و جبروت اسیر  بیو خدا که در قهقراي جهنم یکه و تنها 

شدگان به دست  ها حکم جانداران و خلق بود در انتظار براي حکم انسان

  اي خزیده بود ي او آرام به گوشه و اراده

کرده و سست و چال تا کنون حرکتی ن از ابتداي ورودش به این سیاه

خود فقط حرکات عصبی و ناخودآگاه از  گاهی روح نشسته بود، بی

با افتاد و  در میان سرش می یهیچ اراده از خویش تکان داد بی بروز می

  کرد اش را مرور می میلیون ساله رؤیاهاينگاهی به اطراف در فکرش 

  منم خالق یکتا

  آفریدگار زمین و آسمان

  افتد انداران میآنکه با شنیدن نامش لرزه به جان تمام ج



 خدا  محاکمه ١٥١

 

ي او جانداران، جان داشتند و موجود شدند و حال در  آنکه به واسطه

  چالِ ساخته شده به دست خودم اسیرم این سیاه

مایگان از بزرگیم کاستند و آرام زیر لب  دنیایم نابود شد و این دون

  :چندي زمزمه کرد

  خدا بزرگ است

ارغوانیِ خدا را به شکل جانداران دور هم گرد آمدند، صحن داالن 

دادگاهی درآوردند تا در آن هر چه زودتر به حساب خدا و مقربانش 

  رسیدگی کنند،

هرکس که قرار بود محاکمه شود به باال و در میان تخت و جایگاه خدا 

گر او بودند و پس از  تر نظاره رفت و جانداران کمی دورتر و پایین می

  شد براي او قرائت می دادگاهی با آراي عمومی و جمعی حکم



 قضاوت خدا ١٥٢

 

و روي جانداران آمده در میان تخت خدا در ابتدا فرشتگان مقرب به پیشا

  کنار هم ایستادند

  :ها پیشاپیش دیگران بلند فریاد زد مردي از میان انسان

ها هستند که سالیان دراز خدمت خدا کردند، در کنارش  همان ها این

ماندند و بی هیچ صحبت و اعتراضی اوامر او را اجابت کردند و باعث 

شوند  ها در جهان شدند، حال اینجا آمده و محاکمه می بسیاري از زشتی

  به خاطر خاموشی و سکوتشان

آزموده از هاي مقرب خدا بهشتیان  پس از آن ردیف دیگري از انسان

آوران و دیگر انسان و مریدان خدا ایستادند و  خداوند، منجیان و پیام

  :همان مرد گفت



 خدا  محاکمه ١٥٣

 

ها هستند که با دانستن  همان ها ایندانید،  که بیشتر از من می ها ایناز 

به مراد دل خویش که  مریدانِزشتی خدا باز هم زیر علم او ایستادند و 

  ها شدند، ت کردند و باعث نشر زشتیخداست خدم

  :زدند تر که غوغا کنان فریاد می نو جماعت پایی

  نابود باد

  :چندي بعد فرشتگان عذاب، پیش آمدند و مرد گفت

  همان جالدهاي انسان و هم نوع خود هستند، ها این

هیچ عذابی به اوامر خدا اطاعت  درد دادند و از خدا امر گرفتند و بی

  گفتند

  قاتالن جان ما بودند، ها این

  :فریاد صدا یکت شور گرفته جماع



 قضاوت خدا ١٥٤

 

  دادند جهنم جهنم سر می

مسیح و جبرئیل به پیش آمده و در جلوي باقی مقربان  ها اینو پس از 

ها و قبل از حرف زدن آن مرد همه جانداران  ایستادند، با رسیدن آن

  :تر از صحن فریاد زدند پایین

  ...جهنم جهنم جهنم

  و اجازه سخن راندن را به مرد ندادند

د، هر کس از سویی پر از کینه و وسنگین و دهشتناکی در میان ب جو

طالب شکنجه و عذاب  صدا یککرد و همه  عقده به جماعت نگاه می

  رسید ها بودند و بوي کینه و انتقام در جماعت جانداران به مشام می آن

در همین بین بود که پاشا از میان جمعیت برخاست و به باالي صحن 

زدند، با دیدن پاشا  فریاد می صدا یککه  يررفت، جماعت پرشو



 خدا  محاکمه ١٥٥

 

اي آرام شدند و سکوت اختیار کردند و پاشا رو به جماعت  لحظه

  :کرد گفتارش را آغاز گونه این

  رزمان و آزادگان دوستان، هم

  ایم، چه در آن دنیا و چه در این جهان، دانید که ما رنج بسیار دیده می

پوست و جان و استخوانم لمس  من هم مثال شما تک تک این درد را با

  ما من هم تاوان بسیار در این راه دیدهکردم، 

  آزادي است رؤیایمانایم و  لیک ما براي انتقام قیام نکرده

قانون دارد و آن احترام است و با احترام است که  آزاديدانید که  و می

معناي به آن دست یافت که همانا آزار نرساندن به دیگران  توان می

، بیایید در کنار هم به آزادي احترام سازد ي و قانون پاکش را میآزاد

  تر بسازیم بگذاریم و بتوانیم جهانی بهتر و الیق



 قضاوت خدا ١٥٦

 

  سر داد) جهنم(جماعت با شور بسیار طغیان کرد و فریاد 

  :ها فریاد زد یکی از میان انسان

نان بگذریم، مگر خواهی ما از ای ، میبافی که می این چه اراجیفی است

  ایم، دیوانهما 

  :پاشا گفت

خواهید، اما به راستی آیا انتقام گرفتن از اینان موجب  دانم، انتقام می می

  ها چه تفاوتی وجود خواهد داشت ظلم نخواهد شد و بین ما و آن

خواهیم تا دوباره به دیوانگی  آیا به راستی براي شکنجه اینان نمی

  بازگردیم؟

  وانه شوند و قساوت کنند؟شمارانی از میان ما دی آیا نباید بی

  آیا نیاز به نشر دیوانگی براي انتقام نیست؟



 خدا  مهمحاک ١٥٧

 

  باید بدانید که در راه آزادي باید از جان گذشت،

  باید به دیگران این واال گوهر را هدیه داد تا همیشگی و جاودان شود

  و باز هم شور جماعت و فریاد انتقام و جهنم

  و آنان پس زدند،باز هم پاشا گفت 

  :و گفتند برخاستندو به نهایت جمعی از دل جماعت 

  خواهید؟ آیا آزادي را نمی

  خواهید به آرامش برسید؟ نمی

  ها همچون ما و دیگران بازیچه نبودند؟ به راستی آن

  و تنها خواست خدا نبود که آنان را به این راه سوق داد؟



 قضاوت خدا ١٥٨

 

جاري شد و آرامشی که در میانشان  و آهسته آهسته جماعتی که نرم می

  و ساري شد

جرم و جنایت آنان گذشتند و سخنانی در بود که جانداران از  سان بدین

به میان ها هم با ما شدند و در کنار ما خدا را عزل کردند  این باب که آن

اي به خویش گرفت و با این  تازه ي رفت و جهان آهسته و پیوسته چهره

  .دادرا به جهانیان فدیه تازه آزادگی، آزادي سیماي 

که چه  بود و تنها در دل به فکر پدر اي که شادمان و مسیح بخشیده شده

  کرد دعا می ارهبراي آزادي او هم زیر لبفرجامی در انتظار اوست و 

ها که حال همه در کنار هم در انتظار خدا بودند  همان آدم ،همان صحن

محاکمه باالي تاالر ارغوانی بنشانند و او را تا خدا را میان تخت خویش 

  کنند و با آراي عمومی حکم بر او دهند



 خدا  محاکمه ١٥٩

 

حیوانات نیز برخواسته بودند، چندي بود که خدا آنان را بیدار کرده و 

  ي خدا نشسته بودند حال در انتظار محاکمه

جانداران بر آن شدند که نمایندگانی از خویش برگزینند تا خدا به 

   ،آنان پاسخ دهد سؤاالت

ها دور هم حلقه  از این رو همه جانداران، فرشتگان، حیوانات و انسان

  برگزیدند شکوائیهزدند و از میان خویش نمایندگانی براي ارائه 

هاي منظم جانداران در برابر تخت خدا و نمایاندگانی که پیشاپیش  صف

آنان ایستاده و در صفی منظم براي ارائه شکایت خویش منتظر هستند و 

دگاهی که همه چیزش آماده است جز متهم که به میان بیاید و حال دا

اي از جانداران به پیش رفته و در راه جهنم و قهقرا تا خدا را به این  دسته

  صحن محاکمه فرا خوانند



 قضاوت خدا ١٦٠

 

حرکات عصبی کوتاه و کوچکی از خدا دستانش را دور سرش گرفته 

ان اي تک در او وجود دارد و سرش ذره اش کننده مأیوسشرایط 

  و گستاخی جانداران است تر پیشخورد و دائم به فکر روزگاران  می

گویی درونش غوغاست و تمام  ،حرف و آرام شده خیلی بی

  زند و نه به زبان را به دل می هایش حرف

گفت امروز باید  خداوندي که همیشه از قضاوت جانداران سخن می

  مورد قضاوت مخلوقش قرار گیرد

دید از جاي  مأمورانی براي رفتن به دادگاه میو خدایی که در کنارش 

  :کرد برخاست و به دنبالشان راه افتاد و در طول مسیر مدام تکرار می

  خدا بزرگ است

  د،دا ، بیشترعذابش میتر پیشي روزگان  و فکر به همه



 خدا  محاکمه ١٦١

 

ی شده و در د و دادگاهی که رسمکر زیر چشمی به جانداران نگاه می

  همین لحظه شروع شد

با صدایی و رو به جماعت  االي داالن رفتیان فرشتگان به بفردي از م

  :بلند و رسا اعالم کرد

ایم تا خدا را مورد محاکمه قرار دهیم، دادگاه از  امروز اینجا جمع شده

  اکنون رسمی است هم

 هاي شکوائیهشمار مظلومان، نمایندگانی انتخاب کرده تا  از میان سیل بی

ها و دفاع خدا از  گفتار این شکایت عرض کنند و در پایان وخود را 

  خویش حکم با آراي عمومی به حضور اعالم و قابل اجرا شود

و حکمی سکوت را رعایت کنید تا دادگاهی عادالنه  لطفاً

  .خواهانه در قبال خدا اتخاذ کنیم عدالت



 قضاوت خدا ١٦٢

 

اولین نماینده از میان حیوانات انتخاب شد و گوسفندي سپید به پیش 

آمد و در اول صف قرار گرفت و با صدایی رسا شروع به عرض 

  :کرد اش شکوائیه

  خداوندا،

نهفته است که خداي بزرگ و واال هدف از  سؤالیهمیشه در ذهنمان 

  دانسته؟ خلق ما را چه می

  چرا ما را به کره خاکی فرستاد؟

  تنها براي رنج دیدن و مورد ظلم قرار گرفتن بود؟ آیا

  آیا ما را به جهان فرستادي تا سالخی شویم؟

  چیز دیگري نبود؟ آیا پشت این خلقت هیچ

  به دنیا آوردي؟ شدن کشتهیعنی ما را تنها براي 



 خدا  محاکمه ١٦٣

 

  ما حق زیستن نداشتیم؟

  مانیم،حق نداشتیم زنده ب

شدیم و با تمام  عاشق می دیدي که ما هم فرزند داشتیم، خدایا مگر نمی

  کردیم وجود درد را لمس می

اما تو با توان و قدرتت ما را براي سر بریده شدن به جهان فرستادي تا 

  عذاب ببینیم

  به زمین بریزند و قربانیِ راهت شویم را خونمان

  را داشتیم سؤالها این  همواره از انسان

  دیدید نمیکرد، درد  آیا زمانی که چاقو به بدنتان اصابت می

  گاه فکر نکردید، جان یکی است؟ آیا هیچ

  درد یکی است؟



 قضاوت خدا ١٦٤

 

  دانست را می ها اینو خدایی که تمام 

آري تو، ما را تنها براي مرگ و رنج به جهان آوردي، براي گوشت و 

  پوستمان

  اي براي خویش و اشرف مخلوقاتت براي قربانی شدن و بازیچه

از حیوانات تنها به همین  شماري بیخدایا جمع ما بزها و گاوها و خیل 

منظور به جهان آمدیم و در تمام طول عمر رنج و درد دیدیم و تو بدون 

  اي فکر به آرامی بر جالل و جبروت خویش افزودي لحظه

  افزودي و زندگی کردي،

  چیست؟ همنوعانمپاسخت به این همه ظلم به من و 

  پاسخ این همه زشتی چگونه داده خواهد شد؟



 خدا  محاکمه ١٦٥

 

اي هم حرف نزد و تنها به چشمان حیوانات  ی که حتی لحظهو خدای

چشم دوخت و گهگاه از همان تیک عصبی مهمان شده در جانش با سر 

  جماعت هدیه دادبه 

  :ي مذکور چند باري به خدا گفت سخنان گوسفند پایان یافت و فرشته

  ها را بدهید از خود دفاع کنید و جواب این پرسش

  خن گفتن امتناع کردو خدایی که از پاسخ و س

  :را علیه خدا اعالم کند اش شکوائیهنوبت به سگ رسید تا 

  اي خداي دانا و توانا،

ها خدمت  ایم، در تمام عمر به انسان ما موجوداتی الیق و فداکار بوده

  ایم کرده و روزگاران آرامی را براي آنان ساخته

  ي نبودآزارمان جز همان دردها که تو به حیوانات فدیه دادي چیز



 قضاوت خدا ١٦٦

 

  خوار بودیم و جان یکدیگر را دریدیم هدیه تو بود اگر ما گوشت

لیک از  گاه نخواستیم جانی را آزار دهیم اگر نه ما به ذات و درون هیچ

  آن روز که ما را نجس خواندي دنیا برایمان تغییر کرد

  جهان دیگري در پیش رویمان شکل گرفت، جهانی پر از نفرت

  ند و لعنت و توف و نفرین بود که نثارمان کردندها ما را عذاب داد انسان

  و پر از درد را برایمان تدارك دیدي تحقیرآمیزو تو این زندگیِ 

 چنین اینحیوانات که با  دیگر وها   ها، خوك چه بسیار از ما گربه

  سوختیم و سنگ خوردیم و درد کشیدیمگفتارهاي تو 

  شکنجههایمان بریدند و زندگی برایمان درد شد و  گوش

انات اسبابی براي اشرف از حکم و سخنان تو از اینکه حیو ها اینو 

  و پس از نجس خطاب کردن ما بود اند مخلوقات



 خدا  محاکمه ١٦٧

 

  و این شد سالیان دراز رنج دیدن ما

  بود عدود و مهربانهاي م اي بهتر زندگی کردیم به پاس انسان اگر ذره

ه آن فکر اي ب اما چگونه خداي قادر رنج ما را خواست و حتی لحظه

  نکرد و راحت در جالل و جبروت خویش پادشاهی کرد

  اي به ما فکر نکردي خدایا چگونه حتی ثانیه

نگفتی و  کس هیچحتی کالمی هم از ما به میان نیاوردي و درد ما را به 

  ...خویشتن

و خدایی که با پوزخندي بر لب با چشمانی عصبی و پریشان به حیوانات 

ي مذکور هم حاضر به صحبت  اصرار فرشتهکرد و حتی با  نگاه می

  کردن نشد و حتی کالم کوتاهی هم به میان نیاورد



 قضاوت خدا ١٦٨

 

و نوبت به سگ با اینکه سخنانش را کامل نکرده بود آرام نشست 

  دیگران رسید

  :با خدا سخن گفت گونه اینماري به میان آمد و 

  بارالها، هدفت از خلق ما حیوانات چه بود

  ها بودیم؟ تاویز انسانآیا ما تنها بازیچه و دس

هاي  ها و خواسته را بکشند و براي لذتشان تا ما  اي براي سرگرمی وسیله

  بدرندرا پوست تنمان خویش 

اي حرفی نزدي و حقی به ما ندادي، حتی به  و تو هیچ باري حتی لحظه

  ات تکیه زدي ما فکر هم نکردي و آسوده به تخت شاهی

سارت کشیده شدند، زیستگاهشان چه دراز و طوالنی که حیوانات به ا

حتی حق زندگی هم از آنان ربوده شد و تو بودي که نام  ،نابود شد



 خدا  محاکمه ١٦٩

 

ها هر بالیی که  شیطان و زشتی را به برخی از حیوانات نهادي تا انسان

  دوست دارند بر سرشان بیاورند

  تو مثال سکوت امروزت، آن روز هم سکوت کردي

  دم نزديبه اسارت کشیدن ما را نظاره کردي و 

ما  دادن بهها را شوراندي، براي نابودي و ظلم بیشتر  با سخنانی انسان

  مان نشديیشي خویش پ اي از کرده حتی ذره

  شیمان نیستی؟پ

  بارالها گناه حیوانات در دنیا چه بود؟

  دلیل پیدایش آنان چه بود؟

  مگر چه زشتی به تو روا داشتند؟

  مخلوقاتت بودند؟مگر اسبابِ بازي و تفریح تو و اشرف 



 قضاوت خدا ١٧٠

 

  و موجبات عذاب دیدنشان را تو فراهم ساختی

  و خدا باز هم سکوت کرد و هیچ نگفت

اي آمد و از روزگاران سخت حیوانات  از میان حیوانات بار دیگر نماینده

  :سخن گفت

آنکه بخواهیم به آن  تو شهوت را به جبر درون ما نهادي تا بی ،بارالها

  عمل کنیم

ا در وجود ما نهادي تا برخی از ما وحشیانه جان تو خوردن و نیاز ر

  یکدگر را بدریم و بکشیم و خون بریزیم

 اصالًخون ریزي سیر شویم یا  هاي بهتري وجود نداشت تا بی آیا راه

  احساس گرسنگی و این نیاز را نداشته باشیم؟

  اي حقوق در جهان براي ما قائل نشدي تو ذره



 خدا  محاکمه ١٧١

 

  ها از حیوانات ساختی ذت انسانتو خاموش ماندي و اسباب و رفاه ل

ها زندان بنا کردند و ما را درونش انداختند و از دیدن اسارتمان لذت  آن

  بردند

خدایا ما با تازیانه خوردن و شکنجه شدن آموزش دیدیم تا حرکاتی 

  دها شاد و از ما استفاده کن انسانکنیم که 

  تو دیدي و باز هم سکوت کردي

و شاید دند و تو حتی در این باره هیچ نگفتی خدایا، به جانمان تجاوز کر

  هایمان را به آتش بکشند گفتی که ما را پس از تجاوز بکشند و جنازه

ها بسازند و ما را به خون  ها کشتارگاه تو گذاشتی که انسان بارالها

  بکشانند و آرام و در خون از گوشتمان تناول کنند

  پاسخت در مقابل این همه ظلم چیست؟



 قضاوت خدا ١٧٢

 

شماري از جانداران چشم بر لب خدا دوخته بودند که آرام  بیو سیل 

  :گفت

شما مخلوقات منید و من هر چه بخواهم کرده و خواهم کرد و به راستی 

  قدرتمندانم قدرتمندترینکه من 

  :زیر لب زمزمه کرد چند بار  و آرام

  خدا بزرگ است

از هم دریدنِ جان خدا را داشتند و با  شماري که شورِ جماعت بی

  .اي به عقب نشستند و آرام شدند آرامش بخشیدن آزادگان ذره

را با خدا در میان  اش شکوائیهاي به پیش آمد تا  ها نماینده از میان انسان

  :بگذارد

  بارالها، خداوند توانا



 خدا  محاکمه ١٧٣

 

  آیا به راستی تو تواناترین دنیا نیستی؟

  همیشه و همیشه سخن به میان نیاوردي؟حد و حصرت  آیا از قدرت بی

خدایا من انسانی هستم ناچیز که سالیان درازي در جهان زیستم، به 

حد جهان و دیگر اتفاقات پر  ها و مظالم بی سختی زندگی کردم و زشتی

  ظلم را کنار گذاشته و تنها نماینده آن سیل بیشمار از فقیران جهانم

  را در جهان داشتی خدایا مگر نه اینکه تو قدرت هر کار

  ي تو بود؟ مگر نه اینکه سراسر جهان و کارهایش به خواست و ارده

گرسنگی و فقر جان دهد و الم از کام  گونه دیدي که انسانی از دردچ

  بر نیاوري



 قضاوت خدا ١٧٤

 

ي  ورد و شرمندهما را به تنگ آ جانِ ،امان چگونه دیدي فقر بی

بیشتر خویش اي ه م و باز هم دم نزدي و بر حرمیي خویش شو خانواده

  افزودياز پیش 

و تفاوت میان آدمان دیدي و هیچ به روي  تبعیضچگونه تا این حد 

  خویش نیاوردي؟

  کران تو نیست؟ ظلم بی ها اینآیا 

ي نداشتن پول پدر جان داد و تلف  آیا خون آن فرزندي که به واسطه

  شد بر دستان تو نیست؟

  آیا مسبب شرم و عذاب آن مرد تو نیستی؟

  سوختن و درد و فقر آنان را ندیدي؟آیا 

  آیا ندیدي که سر گرسنه به بالین گذاشتند؟



 خدا  محاکمه ١٧٥

 

  تمام عمر کار کردند و در نهایت هیچ به دست نیاورند

  ها را دیدي و سکوت کردي تمام این زشتی

ما در فقر سوختیم و دیگران در قصر همچو قصر خودت زیستند و پاسخ 

  تمام ما سکوت توست مثل همین حاال

کالمی با خود  هم خدا پاسخی نداد، گویی جانداران را الیق همباز 

  کالم شود دانست که بخواهد با آنان هم نمی

کالم  ها پیش آمد تا با خدا هم پس از آن شخص دیگري از میان انسان

  :شود و فریاد خود را به گوش خدا و جهانیان برساند

  اي خداوند قادر، اي داناي مطلق،

  زشتی و تبعیض تو میان جانداران چیست؟ سان ایندلیل 



 قضاوت خدا ١٧٦

 

 گونه اینآیا ما کار ناشایستی کرده بودیم که پیش از به دنیا آمدن ما را 

  خار و خفیف آفریدي؟

  ها به ما تن و جانی سالم عطا نفرمودي؟ چرا مثال دیگر انسان

  در اختیار و به قدرت تو نبود؟ ها اینمگر تمام 

زیستم و قدرت  نیا باید با معلولیت در سراسر دمن چه کرده بودم که 

  ،مانجام کاري را نداشت

  مدم و از تمام لذات جهان به دور مانمسخره شد

که نابینا جهان را دید و آنکه ناشنوا جهان را شنید و آن تن که  کس آن

ي ذهنی شد و  مانده عقبکه او  ،با درد از مریضی و بال زندگی کرد

  را چشید اش نکرده کیفر کدامین گناههاي دیگر دید  هزاري درد و رنج



 خدا  محاکمه ١٧٧

 

از چه روي بر اینان عذاب دادي و زندگی پر ظلمت را نصیبشان  ،بارالها

  کردي؟

  اینان چه به درگاه تو کرده ه ناقص خلق شدند؟ ،بارالها

  و زمین برایشان جهنم شد

  خداوندا امروز پاسخت به این دردهاي بی کرانِ من و امثال من چیست؟

  اي از دردهایمان کم کن بگو، ذرهبارالها چیزي 

  :و خدایی که زیر لب گفت

  خدا بزرگ است

  :و آرام آرام صدایش را بلند کرد و ادامه داد

  به راستی که خدا بزرگ است



 قضاوت خدا ١٧٨

 

حد و حصر جانداران شخصی به  هاي او و عصبانیت بی پس از حرف

  :و بلند شروع به نطق آتشینش کرد رسامیان آمد و با صدایی 

ن به طول تمام عمر به تو باور نداشتم و تو را الیق پرستیدن خداوندا، م

  ندانستم

  آري، تو الیق پرستیدن نیستی و وجودت سراسر ظلم به دیگران است

ما در جهان به آزادي باور داشتیم و جهان را در گروي رسیدن به این 

دانستیم و تنها به قانونی که از آن سرچشمه گرفته بود  گوهر واال می

  ند بودیمباورم

ر نرساندن به دیگران را قانون شمردیم و تو اآري خدا، ما تنها آز

  وجودت را پر از ظلم به دیگران ساختی

  ما تو را الیق پرستیدن ندانستیم و این شد گناه ما ،خداوندا



 خدا  محاکمه ١٧٩

 

  هایمان را بریدند سالیان شکنجه شدیم و باورمندانت دست در طی

هایمان  پا زندگی کردیم و خوندست و  پاهایمان را قطع کردند و ما بی

  به زمین ریخته شد

  دانی چند سال در حبس بودیم، خدایا می

  شالق خوردیم و خونمان به زمین ریخت

ها دیدند، خدا دید و لذت  هاي دار جسممان رقصید و انسان بر جوخه

  یدبرد

لذت بردي و مخلوق بسان  ي جانمان آري خدایا لذت بردي از شکنجه

  خویش کرده را لذت دادي

  دیوانه بودي و دیوانه کردي

  تر ساختی یک خدا بودي و هزار خدا از خویش دیوانه



 قضاوت خدا ١٨٠

 

دانیم و تا آخرین نفس از تو دوري  سته و نمینخدایا ما تو را الیق ندا

جوییم، اما بدان که سخنان من نه براي سخن گفتن تو که براي  می

  هاي توست تیادآوريِ حقار

خواهیم تا  بدان و آگاه باش که ما از حق خود گذشته تو را آزاد می

  ...و شاید به آزادي و این نعمت واال تو هم ببینی حقیر بودن چیست

را مطرح  اش شکوائیه چنین اینبه پیش آمد و  سخنان آزاده زنیاز پس 

  :کرد

  مدانی من کیستم و نماینده چه قشري از جانداران خدایا، می

  من زنم،

  با تمام دردهاي هدیه شده از سوي تو

  بارت خوندرد زایمان، درد ماهیانه و کالم 



 خدا  محاکمه ١٨١

 

  خواندي دانستی و می را به ما هدیه دادي زیرا ما را شیطان می این دردها

سالیان درازي ما را کشتند و آتش زدند و به دریا و میان آب غرق 

  کردند

  چرا؟

  است چون خدا فرموده بود، زن نماد شیطان

  عامل رانده شدن انسان از بهشت برین است

  و اغواگر است شورشگرو  طغیانگر

  خدایا، ما را از تمام حقوق انسانی محروم کردي

  ...شهادت، فرزند، طالق ،حق ارث، جزا، دیه

تو حق زیستن از ما ربودي، ما را ضعیف و مرد را صاحب و قادر بر ما 

  آفریدياي براي مردان  فرض کردي و بازیچه



 قضاوت خدا ١٨٢

 

  اي خداوند، اي خداوند نر، اي خداوند مرد

  ن را بزرگ ببینیتتو زنان را کوچک انگاشتی تا خویش

و  میلیونچند تن را کشتی و عذاب دادي، باعث مرگ چندین هزار و 

  نها زن شدي بی

  ختنه کردي و سوزاندي

  انصاف، زنده زنده در گورمان کردند و سنگسار شدیم اي بی

  را ام پیشانیهاي به جا مانده بر  کن، ببین رد آن سنگچشمانت را باز 

  فرزند را هاي مادران بی بشنو صداي ضجه

که سر تا سر تنم پر از رنج و عذاب است  اي از زنانم آري من نماینده

  خواستی چون تو عذاب می



 خدا  محاکمه ١٨٣

 

را امضا کرده  که فرمان تنبیه جانمانها داشتی  چه انتظار از این دیوانگی

  امر کردي چنین جنسانت همبه 

هاي عصبی خدا بیشتر شده بود و حال با اعصابی خراب به جماعت  تیک

  :و بلند فریاد زد برخاستکرد از جایش  نگاه می

  بگویید خدا بزرگ است

به خاك بیفتید و در برابر بزرگی و جالل خدا فریاد زنید و بارها و بارها 

  بگویید

  خدا بزرگ است

  نگریستند می و جماعتی که با نیشخند به او

  خوردند شاید در دل به حال او افسوس می

  



 قضاوت خدا ١٨٤

 

  :از میان جماعت کودکی به پیش آمد و گفت

کران به کودکان بگویم، از داشتن حق  خواهم از دردهاي بی خدایا نمی

  ن تو خالق بودندوچ ها نیز د پدري نسبت به اوالد که آنکشتن پدر و ج

  عذاب دادند،

  کودکی نکرد جان از کودکی که کار کرد و بی

  از کودکی که به جنگ رفت و در عذاب سوخت و خاکستر شد

آزاري پدر و مادر و  در درد و رنج از کودكاز کودکانی که هر روز 

  خوردند نالیدند و کتک می دیگران می

دنش و آور شد، معتاد کر از کودکی که براي خانواده کار کرد و نان

  درد کشید

  هم بگویمخوا نمی ها اینکدام از  از هیچ



 خدا  محاکمه ١٨٥

 

  خواهم از خود بگویم می

  ام ساله از خود شش

  ، وجودتات، مردت اشرفانت، نمایندهکودك که یارانت،  از منِ

  عذابم داد، سوزاند و جانم را ستاند

اما نه به آسانی که جان را درید، مثال بسیار دیگر از جانداران، مثال آن 

  حتی حیواناتو بیشمار زنان و دختران 

  و همه چیزم را از من گرفتند جانم یارانت عصمتم،

  تن عریانم را سوزاندند و تجاوز کردند و من سوختم

  دهی؟ خدایا تقاص آن روزها و آن دردها را چگونه پس می

  بارالها، تو صداهاي ما را نشنیدي؟



 قضاوت خدا ١٨٦

 

  ها و فریادهایمان را نشنیدي  دادها و اشک

  ما تنها از تو یاري خواستیم و هیچ از تو پاسخ نگرفتیم

  حال پاسخ من و سیل این جانداران مثال من چیست

  کران بزرگ است خدا بزرگ است، آري در جنایت و ظلم بی

جماعت پر درد و ناالن که اشک در چشمانشان حلقه زده بود و خدایی 

اي به  و تنها شنونده بود، در همین زمان فرشته کرد میکه به آنان نگاه 

  :گفت چنین اینپیش آمد و 

  قادر مطلقخدایا، اي 

من نماینده فرشتگان و خادمانت هستم، عمري به درازاي طول هستی در 

  کنارت بودیم و اوامرت را جز به جز به جاي آوردیم

  خواهیم تو را بپرستیم؟ آیا باري از خود پرسیدي که می



 خدا  محاکمه ١٨٧

 

  خواهیم در رکاب تو بمانیم می

  یمکرد میتو تنها امر کردي و ما باید به آن گوش فرا داده اجابت 

  آري خدایا، ما اسیران در اختیار تو بودیم

  تنها درد کشیدیم و فرمان بردیم

تا کارت  هرگاه خواستی تن و بدن ما را ارزانی داده به اشرف مخلوقاتت

  پیش رود

هرگاه خواستی و در خود حقارت دیدي ما را حقیر کردي و به خاك 

  انداختی تا به پاي تو بوسه زنیم و سجده کنیم

  تنها درد دیدیم و هیچ از دنیا نفهمیدیمخدایا ما 

  هیچ از خود نپرسیدي چه به روز ما و وجدان ما آمده ،بارالها

  گاه از روزگارانمان نپرسیدي هیچ



 قضاوت خدا ١٨٨

 

اي از تو و  از صبح به شام و شام به صبح دستور شکنجه دادي زیرا ذره

  اوامرت دور ماندند و تو شکنجه دادي و ما را یاراي هیچ مقاومت نبود

  جوییم خدا ما از تو مبراییم و از تو تبري می

به تحقیر  اش بزرگیخدا بزرگ نیست که کوچک است، حقیر است و 

  دیگران گره خورده

  :وار فریاد زد و خدا که دیوانه

  خاموش باش اي حقیر کوچک،

  به بزرگی خدا شک نکن که او صاحب جهان است

ار و حاالتش متحیر و از این روزگ کردند میو جماعتی که به خدا نگاه 

  بودند



 خدا  محاکمه ١٨٩

 

گر  اي خزیده بود و ناالن نظاره و مسیح که در تمام این مدت به گوشه

  :گفت خدا بود و گهگاه زیر لب می

پدر آرام باش، طلب مغفرت کن و از دیدن این حاالت خدا لب خود را 

  کرد براي او دعا میگزید و زیر لب  می

بسیاري آمدند و گفتند از مظالم خداوندي، از احساس نیاز  بازهم

  ها که موجبات دردهاي بسیاري از جانداران شد انسان

  از این زندگی در اجبار

  و همه جانداران و دردهایشان

و هزاري دیگر جنسان ها، از دگر  از زنان و کودکان، از مردهاي در رنج

  ها رنج



 قضاوت خدا ١٩٠

 

ماند و گاهی همان جمالت تکراري و خدایی که همه را شنید و ساکت 

  را بازگو کرد

اي  به فاصله ،گفت میتعداد جانداران براي صحبت زیاد بود، هر که 

و گهگاه جماعتی که آشفته و  گشود میکوتاه دیگري لب به سخن 

و گاه آرام و گریان و همه و همه در انتظار حکم  شدند می طغیانگر

اي  و دادگاه از آزادگان نماینده ها شکوائیهجمعی بودند که سر آخر این 

  :به پیش رفت گفت

اش وابسته به قانون آن است، احترام به  بدانید که آزادي و ماندگاري

   ها آندیگران و آزار نرساندن به 

  بدانید که راه آزادي از گذرگاه ظلم به دیگران نخواهد گذشت

  است، همواره به آزادي فکر کنید که راه رهایی احترام به قانون آن



 خدا  محاکمه ١٩١

 

ر کردند تا قضاوت کنند و حکم بر وگفته شد و جانداران ش ها این

  .ها دهند خداي قادر آسمان

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  آزادی

  

کردند، از این  جانداران در کنار هم جمع شده بودند و با هم صحبت می

هاي خدا و  گفتند و دوباره از زشتی می تر پیش روزگارانروزگاران و از 

  کران بر خویشتن و دیگران سخن گفتند آن همه ظلم بی

  از انتقام و مجازات خدا

  درد کشیدن در برابر دردهایی که کشیده بودند



 یآزاد ١٩٣

 

در همین  انتقام گرفت و خدایی که گفتند و تمام وجودشان را قدرت و

ر برابرش فکر نزدیکی عصبی نشسته بود و به خود و جهان یاغی د

  کرد می

  ،دانست میچقدر خود را حیف 

  :گفت دید و می انصافی و زشتی می بیچقدر در حق خود 

  پاسخ دادند گونه اینها را  تمام خوبی

  کرد که اشتباهش کجا بود، در ذهنش دور می

دریده و سرکش در  گونه اینچه کسی اشتباه کرد که این جماعت را 

  برابر خود دید

  گفت میبیشتر شده بود و مدام زیر لب  اش عصبیتیک 

  خدا بزرگ است



 قضاوت خدا ١٩٤

 

شد به خدا ایستاد مسیح  ترین جایی که می کمی دورتر از او در نزدیک

خواند و  با لباسی مبدل ایستاده بود و زیر لب براي پدرش ذکر می

  و مشورت بودند شورجاندارانی که کماکان در حال 

و خراب نشدن  کردند میآزادگان از آزادي و ارزش واالیش صحبت 

این راه زیبا براي داشتن جهانی همواره در آرامش و آزادي و نیالودن 

  به قدرت و انتقام ها زیباییاین 

گذشتند و  هاي طوالنی میان جانداران، برخی از حق خود نمی بحث

  تقاضاي عذابی عظیم براي پروردگار داشتند

اعت آرامشی دیده در جم آرام آرامخوتر شده بودند و  و برخی نرم

  شان برقراري جهان آرام و آزاد بود که خواسته شد می

اما بودند کسانی که درد بسیار در جهان و این دنیا کشیده بودند و فریاد 

  دادند مرگ خدا و شکنجه سخت او را سر می



 یآزاد ١٩٥

 

 تر آرام کم کماما با سخنانی از سوي دیگر جانداران و آزادگان 

  داشت یکپارچه گام برمی آراییرنگی و  هم سوي به شدند و جماعت  می

  جمعی رسیدند جانداران حکم دادند رأي گرفتند و به یک تصمیم دسته

  زمان قرائت آن بر خدا بود دیگرحال 

ها در  االن ارغوانی به دور هم جمع شدند، آنهمه در صحن و د

  هاي عریض و یکدست ایستادند و خدا فرا خوانده شد صف

خود را طوري نشان داد که  واو به تخت قدرتش در باالي قصر نشست 

چه حکمی برایش قرائت برایش مهم نیست که جانداران  اصالًگویی 

  کنند

شخصی از میان جانداران به پیش آمد و به باالي داالن رو به روي 

  :خطاب به خدا گفت گونه اینجانداران و خدا ایستاد و 



 قضاوت خدا ١٩٦

 

ي خدا  به جهانی آمدیم، به خواسته ما جانداران مخلوقات خدا

در جهان خاکی طی کردیم و در هر دنیا روزگاران درازي را به امر او 

ي  به واسطه ها اینکشیدیم و تمامیِ  زجرکه خدا بود ظلم دیدیم و 

  وجود و خلق خدا بود

فرما کرد که در راستاي آن ما جانداران  او بود که در جهان قوانینی حکم

کشیدیم و در  بسیاريو از سوي او دردهاي  ببینیمر هاي بسیا عذاب

ي خدا بخش کوچکی از آن را بیان  دادگاه خداوندي در محاکمه

وجود در  ارزش و بی کردیم و حال این مخلوقات به قول خداوند بی

  اند که خدا را محاکمه کنند جایگاهی نشسته

ق زمین و و در باب خال نشستهآري ما جانداران امروز بر این جایگاه 

  کنیم میها حکم  آسمان



 یآزاد ١٩٧

 

فکري یکدگر بر آن  بسیار عذاب کشیدیم لیک همه در کنار هم با هم

بنا کنیم و در آن به آزادي احترام بگذاریم و  آزادشدیم تا جهانی 

تا در آن هیچ جانداري در ظلم و  بسازیمجهانی الیقِ زندگی کردن 

  چیزمان گذشتیم عذاب نباشد و براي ساختن این جهان زیبا از همه

تا با احترام به آزادي خشت  گذریم می، از انتقام هم گذریم میباز هم 

اول این بنا را در جهان آخرت به زیبایی بگذاریم و جهانی تا ابد آزاد 

  بر همگان هدیه دهیم

  از این رو جانداران بر آن شدند تا خدا را ببخشند و از او انتقام نگیرند

  فرستند، نسوزانند و خدا را آزاد کنندکیفرش ندهند، به جهنم ن

  آزاد کنند و جالل و جبروتش را از او بستانند



 قضاوت خدا ١٩٨

 

ي همگان زندگی  سطح و اندازه هم ،او هم مثال دیگر جانداران میان همه

کند، او هم جزئی از ما باشد و آرام در کنار ما به زندگی بپردازد و به 

  گذارد و آن را محترم بشمردبقانون آزادي احترام 

  باعث آزار دیگران نشود، آري،

ما جانداران او را بخشیدیم تا مثال ما از آزاديِ دنیا لذت ببرد و در جهان 

  آزادانه زندگی کند

اش شادمان شد از شوق به هوا پرید و فریاد  شنید چهره را می ها اینمسیح 

  سر داد) پدر(

خشم و کینه لیکن خدا بیشتر از قبل عصبی و ناراحت بود با نگاهی پر از 

کرد و یک به  هاي دار بنا می نگریست و در دل جوخه به جانداران می

  سوزاند یک آنان را زنده زنده می

  :ي موجودات چنین ادامه داد جاندار نماینده



 یآزاد ١٩٩

 

  آراي جملگی ما بخشش خداست،

  لیکن شرطی براي آن به اتفاق عموم گذاشته شده

اند  کنون به این نتیجه رسیدهي جانداران در این دنیا از دیربازان تا  همه

ها بد خلق کردن موجودات به دست خداست بدین  که عامل تمام زشتی

  معنا که در ما نیاز را آفرید

و نیاز بود که عامل کشتار نیاز به شهوت، نیاز به خوراك، نیاز به قدرت 

  و تجاوز شد

  ها شد آوردیم، این موجود محتاج، عاملِ زشتی زشتی به بار می

ها بر جهان  ثروت و همه و همه عامل این ننگ و شهوت ه قدرت،نیاز ب

  شد

  آري خداوند ما را به زشتی آفرید



 قضاوت خدا ٢٠٠

 

پر نیاز آفرید و شرط بخشش او از جانب ما جانداران برداشتن نیاز از 

  دوش ماست

ي نیازمان  نیاز باشیم تا به واسطه خواهیم دیگر جاندارانی بی ما می

  همدگر را ندریم

پس از آن تو آزاد خواهی بود تا در  نیاز گردانی و  ا را بیندا باید مخداو

  ات لذت ببري میان ما به آرامش زندگی کنی و از زندگی

  د و تو دیگران را آزار نخواهی رساندادکس تو را آزار نخواهد  و هیچ

  اي باالتر تر و نه ذره اي پایین طبقه ما زندگی خواهی کرد نه ذره هم

  پادشاه و نه ما از تو بیشتر و واالترنه تو خداي مایی و 

  :فریاد زدند صدا یکاین را گفت و جماعت جانداران 

  نیاز جهان بی



 یآزاد ٢٠١

 

  :ها را شنید، آرام از جاي برخاست و به آرامی گفت خدا سخنان آن

  دعاي شما را اجابت خواهم کرد

شوري میان جانداران به پا شد، همه سرمست از رسیدن به آزادي رها 

  شدند

نیاز را از جان تمام جانداران زدود تا  ،ها و خدا ها و ظلمت تمام بدياز 

ي آن زشتی روا  دیگر هیچ جانداري محتاج به چیزي نباشد و به واسطه

  ندارد

توانست آرام زندگی کند لیکن خود را از کسی  خدا آزاد شد، حال می

  د،واالتر نداند و کسی را حقیر نپندارد و از تحقیر دیگران بزرگ نشو

  خدا دگر خدا نبود، جاندار بود

  ي دیگران ي دیگران خوش بود و مقامش به اندازه جانش به اندازه



 قضاوت خدا ٢٠٢

 

م داشت و او باید به دیگران و حقوقشان احترا کسی به او زشتی روا نمی

  رساند گذاشت و کسی را آزار نمی می

  آرمانی است که این شرط زندگی در جهانِ

نی شد ولی چه بسا واالتر و زیباتر آرما آري آخرت هم مبدل به جهانِ

ي نیاز کسی به دیگري  که دیگر کسی نیازي نداشت، دیگر به واسطه

  رساند، آزار نمی

از این  کردند و دند و به آسایش و آزادي زندگی میهمه آزاد بو

  بردند روزگاران لذت می

و  گفتند میها  نشستند و از دالوري بارها و بارها در کنار هم می

  تند که جواب ظلم فریاد استدانس می

  کند می تر خاموش نشستن ظالم را جري



 یآزاد ٢٠٣

 

و کند و آزادي بخشیدنی نیست  دانستند کسی آزادي فدیه نمی می

  کسب کردنی است

  باید جنگید و فریاد زد، از جان گذشت تا آن را به دست آورد

جانداران ساختند و آرام  ،آزاد و آرام در آخرت یبود که جهان گونه این

و آزاد در کنار هم سالیان دراز زیستند و خدایی که حال دیگر خدا 

  نیست موجود و جان است مثال دیگران

فروشد و  ناراحت است و افسرده، دیوانه است و جان دارد، فخر نمی

  کند، تحقیر نمی

  آري او همان دیگران است

  زند یروزگاري است که تنها مانده، با کسی حرف نم



 قضاوت خدا ٢٠٤

 

شود،  رود با او هم کالم می افسرده است و هرگاه مسیح به دیدنش می

  زند که بس کن و رهایم کن وار سرش فریاد می دیوانه

  :گوید اند که خدا زیر لب می چند باري دیده

  خدا بزرگ است

  هم هنوز سر جاستهاي عصبیِ بدنش  آري لرزه

  دهد واري انجام می گاهی اوقات کارهاي دیوانه

کنند عقلش را از دست داده، برخی او را افسرده و  اي فکر می عده

  :گویند میپندارند و برخی  تکیده می

وباره به سازد تا د خدا در حال نقشه کشیدن است، دارد ارتشی عظیم می

را به  اش بزرگیو  ج و تختش را باز پس گیردجانداران حمله کند و تا

  جهانیان ثابت کند



 یآزاد ٢٠٥

 

ن خداست، لیک مهم آن است که خدا زنده هاي بسیاري پیرامو حرف

  است

اش از میان  بیند، خدایی کشد، عذاب نمی نمی زجراز انتقام جانداران 

  رفته و در حال زندگی است

  اند تر و واالتر آنکه جانداران فهمیده مهم ها اینو از 

  دیگري نباید ترس به دل داشت کس هیچدیگر نه از خدا و نه از 

  دلی و اتحاد کلید رهایی است قدرت نزد جانداران است و هم دانند می

سازد و هر غیر ممکن را  امید و هدف همه را زنده می ،دانند تالش می

  ممکن خواهد ساخت

  هراسند که خدا بار دیگر قدرت به دست گیرد پس دیگر نمی

  دانند با همت خویش براي تقدس بزرگ جهان، آزادي، می



 قضاوت خدا ٢٠٦

 

ند و دوباره آن طور که را باز پس گیر باره جهانتوانند دوباره و دو می

  خواهند جهان را بسازند می

آن هر غیر ممکنی را  و به راستی که داشتن هدف و تالش کردن در راه

  .ممکن خواهد ساخت

ست، نباید نشست و باید و جاندار به راه آزادي و براي آزادي زنده ا

  باید جنگید بیدار بود و

  تر از جان و زندگی نزدیک حتی در راه استاز پا ننشست که آزادي 

  

  

  

  



 یآزاد ٢٠٧
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