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  در باره نويسنده
  

شـهر شـيراز، از نوجـواني وارد جريانـات      ١٣٢٨امير حسين فطانت متولـد  
هنگامي كه دانشجوي دانشگاه شيراز بود  ١٣۴٩در سال . مبارزات سياسي شد

پـس  . به دو سال زندان محكوم گرديد كه در زندانهاي قزل قلعه و قصر گذراند
در يكـي از جنجـالي تـرين پرونـده هـاي       "خيانت"از پيروزي انقالب به اتهام 

پـس از خـروج از   . سياسي از طرف گروه هاي چپ غيابا به اعدام محكـوم شـد  
در پاكستان و افغانستان، روسيه و تركيه گذراند و پس از  ايران مدتي را در سفر

گذراندن ماه ها حبس در زندان هاي الذقيه سوريه و زندان آغـري در تركيـه ،   
زندان ماكو و زندان اوين و شركت در جنگ در جبهه خرمشهر، از ايـران بـراي   

پس از چند سالي زندگي در پاريس بـه امريكـا رفـت و    . هميشه مهاجرت نمود
فطانـت داراي فـوق   . سرانجام كشوركلمبيا در امريكاي جنـوبي مـوطن او شـد   

ليسانس عمران ملي از دانشگاه پهلوي شيراز و فوق ليسانس علوم سيستم ها از 
سازمان مديريت صنعتي تهران است و با زبان انگليسـي و اسـپانيائي و فرانسـه    

  . اشناست
سياهان و جهـان   "قي از جمله فعاليت هاي فرهنگي او نشر مجموعه تحقي

در در شش كاست در ايران، ترجمه دو اثر گابريل گارسـيا مـاركز از     "موسيقي
خاطرات روسـپيان سـودا زده    "و  "گزارش يك ادم ربائي"اسپانيائي به فارسي 

و همچنين ترجمه گلچيني از اشعار موالنا از فارسي به اسـپانيائ و تـاليف    "من
بـه   "يهودا چنين ميگويـد   "به زبان فارسي و  "داستان تمام داستانها  "كتاب 

  "اينترانـت  "از طـرف   "٢٠٠٧مترجم سال "زبان اسپانيائي است و به عنوان 
  .برگزيده شده است

داسـتان تمـام   "آرايـش و ويـرايش و پيـرايش شـده     كتاب پيش رو نسخه 
و شرح تحوالت فكري وفلسفي و زنـدگي نويسـنده اسـت  در قالـب      "داستانها

در فاصله انسان معناي رستگاري  وي سالكي كه به جستجوي يافتنسلوك معن
 .  ميان تولد و مرگ استكوتاه 
  .  
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  اي بر چاپ دومتكلمه
  
  به ياد ماكان كارانديش
  آن پرنده تنها و دور پرواز

  
  
  

اي مشرف بـر  هاي تپهبر بلنديدر چهل سالگي اواخر دهه هشتاد ميالدي، 
هاي عالم به داستان سرگذشت اترين غروبو يكي اززيب 1*شهرك فوساگاسوگا

در . چه داستان غريبي، چه سرگذشت عجيبي. راه طي شده كردم ومي خود فكر
نچه را دريافتم آسرنوشت من تقدير چنين بود كه روح يهودا در من حلول كند تا 

 .خسته اما خوش حال بودم. دريابم و چه بهاي سنگيني را پرداختم
تمام خوبي هاست  مسيح مظهر و محل تجلي نانكهن چآ در ادبيات مسيحيت

همـو كـه يكـي از حواريـون     . گردديهودا به عنوان مظهر شر و دنائت تلقي مي
در دو هزار سال . دوازده گانه مسيح بود و او را با بوسه اي به روميان تسليم كرد

  .گذشته توضيح گناه يهودا يكي از ابهامات بزرگ الهيات مسيحي بوده است
وداي انقالب ايران بودم كه نزديك ترين دوست خود را تسليم كردم من يه

دست سرنوشت زندگي من را چنين رقم زده بود كه بايد از يهـودا،  . تا كشته شد
چه نبرد سخت . كردممظهر شروگناه كارترين مرد تاريخ دفاع و او را تطهير مي

  .و نابرابري
دست من به قلم رفت تا اين  آن روز كه در آن كلبه روستائي براي اولين بار

ماجرا نوشته شود قلم مرا به وادي تمثيل و استعاره كشيد و گريـزي نبـود، هـر    
  .كردقلم اراده خود را بر من تحميل مي. نمودقالب ديگري تنگ مي

اگر هزاربار بـاز زاده  چه بر من گذشت يهودا بودم اما نادم نبودم و با وجود ان
قـرار ميگـرفتم   روزگـار  ميكردم و هزاربار در همان ميشدم و هزاربار باز زندگي 

                                                 
  حوالي بوگوتا پايتخت كلمبيا در امريكاي جنوبي*   
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راز اين شهامت بيشرمانه در راه يافتن . همان سودا را ميكردم كه كردمهزار بار 
هيچ صيادي در جوي حقيري كه بـه   .حقايق من بود كه از ان بيراهه ميگذشت

مردابي مي ريزد مرواريدي پر بها صيد نخواهد كرد و در راه هاي هميشه رفتـه  
  .از يهودا بودن خود شادمان بودم. ده حقيقت تازه اي يافت نخواهد شدش

تالش كردم تـا بـا انـدكي     2*در نگاهي دوباره به اين كتاب براي چاپ دوم
آرايش و پيرايش و ويرايش و اشارت هائي كه خواننده را به واقعيات متصل كند 

 اي نوشتن دستهنگام كه بر كنم بي انكه به اصالت آنچه آن حس ان را آسانتر
  .به قلم رفت خدشه اي وارد كند نم

متفكري ميدانم كه در كوره راه . نويسنده نيستم و خود را نويسنده نمي دانم
 "هاي يك زندگي غريب دانائي از حقايقي راآموخت كه چكيده انهـا در مقالـه   

امده است و  **"انسان خدا، نگاهي تازه به شخصيت پيامبران و طبيعت وحي 
  .ريزي براي به ميراث گذاشتن آنحس ناگ

شرح سياحت هاي دنيـاي بيـرون و   . داستان نيست "داستانهاتمام داستان "
ايـن  . رسـتگاري و خوشـبختي انسـان    است در جستجوي معنايسالكي درون 

 .شرح آن سياحت ها و يافته هاست
  كلمبيا -گواتاويتا    ٢٠١٢بهار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  منتشر شده است ١٣۶٨اين كتاب اولين بار توسط نشر اشراقيه در ايران  در سال * 

   .  اين مقاله در انتهاي كتاب به ضميمه آمده است**  
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  مقدمه چاپ اول
  از راه و همراه

  
  
  
  
  
  
  
  

داستان تمام داستان ها يكي از هزاران هزار داسـتاني اسـت كـه از ابتـداي     
ظهور انسان بر خاك ودر هر لحظه و هر كجا بر سرنوشت آدميان سروده شـده  

حكايت رؤيا ها و رنج هاي انسان است در اشتياق سرودن داستاني كه بر . است
معنايي است با معنا جستجوي . فاصلهء ميان تولد و مرگ رستگاري نوشته شود

داستان درد هايي اسـت بـه جسـتجوي آن مقـام كـه      . بر رنج انسان زاده شدن
  .سزاوار روح خداي گونه انسان است و رنج هميشهء انسان در نيافتن آن

كه بـه درون پـرده اسـرار     حكايت هائي است از راه رفته شده اندكاني نادر 
. ستان، داستان آن داسـتان هاسـت  اين دا. برده شدند و آن راز بزرگ را آموختند

كـه بـه جسـتجوي     داستان سياحت هاي دنياي درون و بيـرون سـالكي اسـت   
  .حقيقت و ديدار با خداست و حاصل آن ديدار

حكايـت هـاي عشـق اسـت     . داستانِ خطوط نيست، داستانِ خطـاط اسـت  
به آن مقـام كـه بـر حقـارت     . ازاشتياق هر انسان به آن مقام كه انسان خداست

در فاصلهء ميان تولد و مرگ پايان دهد و از داستان مشتي خاك داستاني  انسان
حكايت هاي عشق است و دردهاي عشـق و در مانـدگي   . بلند و با معنا بيافريند

  . كالم در بيان معناي عشق
داستان روح القدس درون انسان است، مجروح و رانده شده به فراموشـخانه  
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انسان است ازرنج بيهودگي و اضـطراب   وعذاب داستان درد. هاي تاريك درون
داستان بار سنگيني است بر پشت هر انسان به گناه انسان زاده .  ديداربا خويش

اين سرگذشت انسان است با رؤيا ها و دردها، تالش ها و فروريختن ها و . شدن
  .باز به رؤيا هاي بلند و دور برخاستن ها و رفتن ها

  .ت مقدس انساننگاهي است عاشقانه به بلنداي قام
  .فرياد ساكتي است

كلمات، قاصداني لنگ و الكـن در بيـان مفـاهيم عاشـقانه و ايـن داسـتان،       
در پشـت هـر كـالم سـنگيني بـار      .  داستان انسان است به عشق تفسير شـده 

حقايقي است حاصل سوزش هاي درون سوز، درد هائي نگفتني و حادثه هـائي  
دانائي نمي آموزد اما از .  بل روح هربشرآئينه اي است غبار گرفته در مقا. غريب

عشق نمي آموزد اما ازعاشقي مـي  . دانائي مي گويد و راز دانا شدن را مي جويد
رازگشـاي رازي  . گويد، ازعشق مي گويد و رازعاشق شدن را جستجو مـي كنـد  

آموزگار حكمت نيست و از حكمتي مي گويد . نيست اما آوازه گر وجود رازهاست
از رازي مي گويد كه راز تمام رازهاسـت  . آن را خواهد آموختكه هر كس خود 

داستاني به گريز از خـويش نيسـت كـه دعـوتي بـه      . و تمامي آدميان رازدار آن
  .ديداربا خويش است

از عذاب هاي . داستان عاشقي است كه از درد هجر مي گويد و سوز اشتياق
مام مذاهب عالم از آن كه ت جان سوز جدائي مي گويد و از آن مقام مبارك ديدار

راه رفتـه  . داستان سياحت و ديدار است و گفتگوي معنـاي عشـق  . ياد كرده اند
شده را مي گويد و درد كشيده شده را به تصوير مي كشـد، حادثـه هـاي وادي    

از راهي مي گويد يگانه و ازآن هر عاشق تا به منزل .  عشق را حكايت مي كند
  .معشوق كه عشق آن را مي آموزد

استان تمام داستان ها هديه ايست ازهمسفري رهگـذر يـادآور بـذري بـه     د 
اين داسـتان  . رو به نور، تنها بذر نور يادگار مانده از باغ هاي بهشت، تنها روزنه

  . باز ياد آور آن بذر است و آن بهشت گمشده
خام بودم آتش گرفتم پخته شدم سوختم و آمـوختم و حاصـل ايـن سـير و     

  .ان تمام داستان هاستسياحت جانسوز داست
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و عيسي دوازده شاگرد خود را طلبيده ايشان را بر ارواح پليد قدرت داد كه «
هاي دوازده ها را بيرون كنند و هر بيماري و رنجي را شفا دهند و نامآن

، يعقوب رسول اين است اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندرياس
  ».يهودا كه او را تسليم نمود و دوازدهم... ابن زبدي و برادرش يوحنا

  انجيل متي  باب دهم
  

زيرا بدان طريقي كه حكم كنيد بر شما . حكم مكنيد تا بر شما حكم نشود
  .اي كه پيماييد براي شما خواهند پيمودحكم خواهد شد و بدان پيمانه

  انجيل متي  باب هفتم
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  فصل آغاز
 

  يهوداي خائن .هستم من يهودا
  نام ترين مرد تاريخ بد

 منفور ادميان و ملعون نسل ها
  و مطرود ناشناخته

 كسي كه هيچكس در دفاع از او كالمي نگفته است
  داستان زندگي مناست و چنين 

  
*****  

  
  
  

من بر زمين و زماني زاده شدم كه تاريكي بر نور و مذهب شيطان بر مذهب 
ترديد كردم و به جسـتجوي   جوان بودم كه بر مذهب نياكان خود. خدا چيره بود

آن حقيقتي كه پايان دهندهء تمامي عذاب ها و حقارت ها باشد، با كولـه بـاري   
. حقير ترك ديار و قبيله پدران نمودم و جسـتجوي حقيقتـي تـازه را آغـازكردم    

درد و بيماري و فقر و گرسنگي رنـگ  . انسان بر همه جا رنج كشيده و حقير بود
پسـران قـاتالن   . ي داسـتان هميشـه و همـه جـا    مشترك زمين و جنگ و ويران

  .مادران و برادران به خاك ريزندگان خون برادر
تمام رؤياها حقير و بي حيات و مرزهاي روح انسان بـه كوتـاهي سـقفي از    

انسان خداي انسان و انسان . انسان برده دار انسان و انسان بردهء انسان. خشت
ب بت هـاي حقيـر و تمـام خـدايان     تمام مذاهب، مذاه. سجده كننده بر ا نسان

انسان بر بت هـاي سـاختهء دسـتان و تصـورات خـويش زانـو مـي زد و        . حقير
نوجـواني تـازه   . مفسران كتاب مقدس، جيره خواران و پرده داران معابد شيطان

  :بالغ بودم كه با خود گفته بودم 
بايـد حقيقتـي باشـد كـه بـر آن همـه       . بايد حقيقتي ديگر وجود داشته باشد
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يهودگي آدميان در اوج و در مغاك ودر هر جلوه و رنگ و به هر مذهب معنائي ب
ميĤفريد و به من مي آموخت، انسان به كدام گناه بايد سرنوشتي چنان بيهوده و 
بي معنا ودردآور مي داشت؟ رنج آدميان به كدام گناه بود و چگونـه پايـان مـي    

  يافت؟
بـر  . اباني به بياباني مي گذشتمآواره و سرگردان از شهري به شهري و از بي

به جستجوي آن بودم كه نمي شـناختم و انگـار تـا    . آنچه كرده بودم نادم نبودم
  .نمي يافتم روحم آرام نمي گرفت

لباس سالكان جوياي حقيقت بر تن داشـتم و از هـر كـس كـه حقيقتـي را      
 موعظه مي كرد مي آموختم و باز به جستجوي حقيقتي بزرگ تر و بـا معنـا تـر   

  .بودم
. تن رها كن تا نخواهي پيرهن. زاهدي مي گفت، رنج بشر از تعلقات اوست

آن كس كه چشمان خود را بر جسم فرو بندد بر روح پـرواز مـي دهـد و رسـد     
آدمي به جائي كه با خويش و با جهان و در مرگ و زندگي خـويش را رسـتگار   

اديبي، تمامي رنـج  . راز رستگاري آدميان از رياضت و عبادت مي گذرد. مي يابد
عالمي علـم را موعظـه مـي    . ها را به جهالت انسان مي شناخت بر مفهوم ادب

انسان عـالم، در  . علم معناي خالقيت است و خالقيت جلوه الوهيت انسان: كرد
ها و راه ممكن است، عذاب ةدهنديابد و مخلوق او پايانخلق، خويش را خدا مي
  .ي هر انسان به عالم بودن او ترازو مي شودرستگار. تنها اميد ممكن، تنها راه

بايـد حقيقتـي وراي تمـام    . و من باز مي گشتم و باز جستجو مـي كـردم  ... 
  .حقايق مي بود كه جانم به آن مؤمن مي شد

مي گفت آن كـس  . كسي ره رستگاري را در تصرف زر و زمين مي شناخت
قـدرت  . اسـت  بر جهـان قـانون زور حـاكم   . رستگار تر است كه زورمندتر است

  .با قدرت است كه انسان خود را به خدا نزديك ميكند. وجهي از وجوه خداست
  .و من باز مي گشتم و مي پرسيدم و مي جستم و نيافته بودم

در تمام مذاهب باز انسـان  . دلم چيز ديگري را مي خواست كه نمي شناختم
ن واعظـان  در چهـرهء هـيچ يـك از آ   . حقير بود و باز سرنوشت بي معنا مينمود

هر كس حقيقت خـود را  . حقيقت، آن نور رستگاري را نمي يافتم كه مي جستم
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تنها حقيقت ممكن مي شناخت و هر كس با هزار حديث و روايت حاصل دانش 
  .ها و حكمت هاي بشر بر حقانيت مذهب خويش دالئل محكم داشت

ه بـر  آن حقيقتي ك. حقارت آدميان از حقارت رؤياهايشان است: با خود گفتم
من به جستجوي آن رؤياي . انسان معني حقارت مي نويسد حقيقتي حقير است

آن جا كه انسان حقير . ناممكني جستجوگرم كه انسان بر بلندترين مقام هاست
اگـر آن مقـام   . آن جا كه بر داستان انسان بلندترين معناها سروده گردد. نيست

عاشـق حقـايق نـاممكن     بلند و آن معنا را در هيچ مذهبي نيافتم مـن سـالكي  
خواهم شد و تمامي عمر را در جستجوي آن حقيقـت ناشـنوده خـواهم بـود آن     

مـن  . حقيقت شكنندهء تمام بت هاي حقير و موعظه كنندهء مقام الوهيت انسان
  .بايد به دنبال حقيقتي باشم معنا آفرين بر فاصلهء ميان تولد و مرگ

ها، تا تازه ترين موعظه ها هميشه جستجوگر و مشتاق از كهنه ترين كتيبه 
را در هر گوشه و كناري مي يافتم و از هر دروغي با حقيقتي آشنا مي شدم و باز 

رؤيـاي يـافتن حقيقتـي تـازه، معنـا دهنـدهء       . همان سالك مشتاق و جويا بودم
جهان تماشاگه انسان حقير شده بر خاك و روح من . روزگارانم بود و شور حيات
انسان به كدام مذهب به راستي رستگار . آدميان بود به جستجوي راز خدا شدن

  بود؟
سير و سياحت به همان شور و اشتياق سال ها گذشته بود و در پشت سـال  

جانم معناي تشنگي جهان بـود و همـه جـا    . ها دريافته بودم كه باز نيافته بودم
ي با خود گفتم اگر آن روز حقيقتي را يافتم كه مرا با فضيلت ها. هميشه سراب

بزرگ آشنا مي ساخت و جانم را در مقابل حقارت ها آسيب ناپذير مي كرد، هـر  
  .بهائي را براي آن خواهم پرداخت

تا آن روزهمچنان مي جستم آن مكان ناپيدا را كه نمـي شـناختم و جذبـهء    
تـا آن روز و سـحر آن كلمـات در آواز    . ناآشنا جان مرا باز به هر سو مي كشـيد 

ان را به توبه مي خواند و آدميان را بـه نـام خـدا غسـل     آوازه گري كه گناهكار
آواز او رايحهء عطر بشارتي بزرگ را داشت بر آن همه جستجوهاي . تعميد ميداد

او بر . همه چيز در وجودم فرياد زد كه با او حقايق بسياري را خواهم آموخت.من
  :داستان انسان سرودي تازه مي خواند و او چنين مي خواند 



تمام داستانها داستانِ ♦ ١۴ 

ر آناني كه احكام غير عادالنه را جاري مـي سـازند و كاتبـاني كـه     واي ب " 
ظلم را مرقوم ميدارند، پس در روز بازخواست به كجا خواهند گريخت؟ روز خدا 

راه را بـراي او  . اين صداي گام هاي خداست كه نزديك مي شود. نزديك است
رد و خـرمن  او غربال خود را در دسـت دا . مهيا سازيد و طرق او را راست نمائيد

. خود را نيكو پاك كرده و كاه را در آتشي كه خاموشي نمي پذيرد خواهد سوزاند
  ∗."او خواهد آمد و آدميان را به روح القدس و آتش تعميد خواهد داد

كجـي هـا راسـت و    . هر دره برافراشته و هر كوه و تلي پست خواهد شـد "
وف خواهد شد و تمامي جالل او بر زمين مكش. ناهمواريها، هموار خواهد گرديد

واي بر آنان كه بدي را نيكوئي و نيكوئي را بـدي مـي   . عالم آن را خواهند ديد
  ∗∗ ".نامند، كه ظلمات را به جاي نور و نور را به جاي ظلمات مي گذارند

در . هر كالم او بر جانم مي نشست و من به سيماي آوازه گر مي نگريسـتم 
تاريكي از نور مي گويـد حقـايقي را مـي    دل گفتم آن كس كه در تمامي اقتدار 

. شناسد كه جان او را در مقابل تمامي جهان آسيب ناپذير و روئين ساخته اسـت 
  .با او بسيار خواهم آموخت

*****  
   

دانـاي تمـام   . استاد من يحيي تعميد دهنده پاسخگوي معماهاي بسيار بـود 
تمام مـذاهب،  حكمت ها و عالم تمام علوم و مفسر تمام كتاب هاي مقدس در 

آشنا با تمام تاريخ و رنج انسان، آشنا با تمام درمانده گي آدميـان بـه يـافتن آن    
. مشكل گشاي ناپيدا، كه بر تمام حقارت هاي انسان پايـاني ممكـن مـي نهـاد    

استاد، مرا با چشماني تازه آشنا ساخت تا بر جهان نگاهي ديگر كـنم و بـه مـن    
انسـان رسـتگار   . مام رازها گشوده مي شدرؤيائي را آموخت كه به معجزهء آن ت

بود، بر زمين بهشتي دوباره بنا مي شد، عذاب ها پايان مي يافت و انسان مقـام  
ـ او به من اموخت كه . واالي خود را هم مرتبه با خدا مي شناخت اجي موعـود  ن
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  .ظهور خواهد كرد و  راز بزرگ  رستگاري را به انسان خواهد اموخت
از سالك سرگردان و مشتاق فرزا نه اي پاك تولد . بودمسال ها شاگرد استاد 

آنچه مرا به استاد شيفته سـاخته  . يافته بود كه برگزيده ترين شاگردان استاد بود
بود دانش او نبود، عشق او به رؤياهائي بزرگ و زيبا بود كـه از اسـتاد، اسـتاد را    

ن درس هـا گفتـه   من از استاد رؤياهاي بزرگ را آموختم كه در اولي. ساخته بود
اگر كسي به زمين بنگرد همـه  . حقارت آدميان از حقارت خدايانشان است: بود 

از . جا تاريكي و تنگي است و نور در افالك عالم به ظلمات مبـدل شـده اسـت   
. راست مي ربايند و گرسنه مي مانند، از طرف چپ مي خورند وسير نمي شـوند 

موش شده و در غلظـت سـياهي هـيچ    در اقتدار ظلمات خاطرهء نور از يادها فرا
آن لحظه . كتاب مقدس كالم خداست. كس از زشتي اعمال خويش آگاه نيست

نور بـر افـالك عـالم    . فراخواهد رسيد، نجات دهنده بر خاك طلوع خواهد نمود
پراكنده خواهد شد و نيك و بد و ضاللت و رستگاري بـه عـدل داوري خواهـد    

آنان قوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب . دخوشا به حال منتظران خداون. گرديد
خواهند خراميد و درمانده . خواهند دويد و خسته نخواهند شد. پرواز خواهند كرد
  .نخواهند گرديد

استاد به من معناي نور و ظلمات را آموخت و مـن بـا اسـتاد،  تمـام جهـان      
طان و بيرون از من و تمام خويش را عرصهء تقابل نور مي يافتم و ظلمات، شـي 

  . خدا
بر روح او، هيچ . در طول سال ها هر لحظه از استاد درسي تازه آموخته بودم

لباسي از پشم . مظهر تمامي فضائل قديسين بود .خدشه اي از هيچ حقارتي نبود
بر جسم انساني او روحي سـوار  . شترداشت و خوراك او ملخ و عسل بياباني بود

  . نچه بود هراسان نمي ساختبود كه در مقابل تمام جهان او را بر آ
فاصلهء انسان از ضاللت تا رستگاري، از اقتـدار شـيطان تـا    : استاد گفته بود

حكومت خدا، از تاريكي تا نور شكافي است به وسعت و ژرفـاي تمـامي تـاريخ    
انسان سعادتمند فردا از راهي گذشته است بر خاكستر مردان خداپرسـت   . انسان

  .يادآوران نور در اقتدار تاريكي. دكه سوختند و نور را آموختن
مـرگ   . استاد مرا آموخته بود آنان كه از نور موعظه مي كنند از جنس نورند
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مرگ پايان داستان نيست آغاز تازه . شكفتن دوبارهء نور است. تولدي تازه است
مـرگ حيـات   . يادآوران نور در هر سيماي رستگاري تكرار مي شـوند . اي است

  .جاويد است
آن جـا كـه بلنـد    . ا استاد داستاني با معنا يافته بودم بر سرنوشت خودو من ب

  .ترين مقامات مي نمود
در طول سال ها از استاد آموخته بودم سرمنزلي چنـين بـا شـكوه از راهـي     

. مقامي چنين بلند تنها سزاوار آدمياني از سرشت ويـژه بـود  . هموار نمي گذشت
. دلبستگي هاي جسـم جـاري بـود   آنان كه بر محراب مقدساتشان خون تمامي 
جسم را در خود كشته بودند  سهو آنان كه در كورهء رياضت ها و عبادت ها هر

  .شيطان درون هزاردعاي افسون شكن مي دانستند ةو بر هر وسوس
در طول سال ها شاگردي استاد با هزار قصهء تازه آشنا شده بودم از آدم هـا  

ي هزار اندرز از مقدسيني كه همـان راه را  و ايمان ها، دردها و رؤياها و قصه ها
  .پيش از من رفته بودند

اين تنها معناي بلنـد بـود كـه    . در رؤياها يم خود را قديس خدا مي خواستم
بـر جهـان نـور را موعظـه     . من در اقتدار تاريكي از نور خواهم گفت. يافته بودم
در . داددر رياضت ها و عبادت هـا روح خـويش را صـيقل خـواهم     . خواهم كرد

. حقير نخواهم زيست و حقير نخواهم مرد ،پيشگاه خدايان حقير زانو نخواهم زد
من همچون ستاره اي رهگذر در سياهي افالك به لحظه اي خواهم درخشيد و 
. خواهم سوخت و بر تمام افالك بار ديگر خاطرهء نـور را بـه يـاد خـواهم آورد    

م داد و بر  سرگذشت خويش جسم را تحقير خواهم ساخت و روح را پرواز خواه
در حكومت نـور چـون نـور، ذرات مـن از شـوق      . داستاني با معنا خواهم نوشت

  .خواهند رقصيد
  .تا آن روز سالك سرگردان وارسته اي مؤمن گشته بود 

همان چشم ها كه با هر نگاه آن . استاد چشمهاي مهربانش را به من دوخت
  .سكوت بودآشنا بودم و هر نگاه زباني گويا به كالم 

  هر آنچه را مي دانستم به تو آموختم آيا آنچه را كه مي جستي يافتي؟: گفت
. معني فضيلت هـاي روح را شـناختم  . با تو رؤياهاي بزرگ را آموختم: گفتم
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. داستاني را آموختم كه بر حقارت انسان در مقابل عظمت كائنات پايان مي دهد
از نور خواهم گفت و از نور موعظـه  . به رؤياي نور زنده ام و اينك به نور مؤمنم

  . خواهم كرد و ظهور ناجي موعود را بشارت خواهم داد
  .ديدار دوباره در ملكوت خدا: و گفته بود
*****  

. لرزش شوق در تمام وجودم بود. به آخرين ديدار وداع با استاد مي انديشيدم
ا انتظـار مـي   روز آغاز تازه اي كـه بـه انتظـار آن سـال هـ     . فردا روز بزرگي بود

استاد مرا شايستهء موعظه در ميان مردم شناخته بود و من فردا نام خدا . كشيدم
  .را در مقدس ترين معابد شيطان آواز خواهم داد

از آن روز كه سالكي جوان بودم تا آن روز، از من، من تازه اي آفريده شـده  
ر تمـامي  جـوه . اينك برگزيده ترين شاگردان اسـتاد تعميـد دهنـده بـودم    . بود

جلوه گاه معناي ايمـان قديسـين خـدا در مصـاف بـا      . اعتقادات و فضائل استاد
  .تمامي قهر و اقتدار شيطان

روز حادثه اي كه بي حدوث آن هيچ قديسي به . فردا روز آزمون ايمان است
من در مقدس ترين معابد شيطان از نور خواهم گفت و تمام . راستي قديس نبود

تا هر كالم پيامبر معنـاي ايمـان باشـد    . ف خواهم خواندقهر تاريكي را به مصا
. جوشيده از روحي پاك و استوار كه به رؤياي ظهور نور بر عالم، از نور مي گويد

بر زمان و زميني كه شيطان به اقتدار حكومت مي كـرد و تمـام خـاطره هـا از     
  .معناي نور خالي بود

*****  
. جامه هـايم را بـه تـن كـردم    پاك ترين . تنم را با آب مقدس شستشو دادم

به عبادت گاه محقرم  بـاز  . آخرين بار اوراد و دعاهائي را كه مي دانستم خواندم
نگاهي انداختم و هنوز ميان تاريكي شب و روشـنائي روز فاصـله اي نبـود كـه     

  .اولين گام هايم را به سوي حادثهء آن روز برداشتم
صبح نشسته بـود و گـوئي   جهان باز در سكوت هميشگي هر روزه به انتظار 

مي رفتم و زير لب كلمات كتاب مقدس را . معناي آن روز بزرگ را نمي دانست
زمزمه و به روزي كه در پيش بود فكر ميكردم كه به يك لحظه اشباح مردانـي  
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قوي هيكل و چاالك بر دست هايم زنجيري سـرد و بـي رحـم بسـته بودنـد و      
يچ موعظه اي از حقايقي كه آموختـه  بي ترديد آن روز من ه. چشمانم را بستند
بايد حقايق تازه اي را مي آموختم كه راز آموختن آن راهـي  . بودم نخواهم كرد

  .تازه بود
در سكوت از پيچ و خم هاي ناشناس مرا ميبردند  و صداهاي اطراف  تنهـا  

به يك لحظه ايستادند و بر تمام وجود من باران . از خشونت حادثه خبرمي دادند
رگه هاي مرطوب و گرم خون را روي پوست تـنم  . ائي بي رحم باريدندضربه ه

  !آه، مطهرترين جامهءمن :حس كردم ودر دل گفتم
در ميان دشنام ها و ضربه ها و گولي من از آنچـه مـي گذشـت صـدائي را     

  :تشخيص دادم كه مي گفت
اينـك  . اين آغاز مكافات بر كساني است كه بر نظـم موجـود شورشـي انـد    

  .ياد كن اگر هنوز بر او ايمان داري خدايت را
*****  
سياهچال نشسته بودم و به آنچه رفته بود مي انديشيدم و بر آنچه  ةدر گوش
خاطرات خود را از گذشته ها به ياد مي آوردم، از آنچه شنيده بودم . خواهد رفت

  .و از البه الي حكايات و قصص قديسين در احاديث و روايات خوانده بودم
م كه در محلي دورافتاده قلعه اي سياه و پر اسرار وجود داشت كه مي دانست

عقوبـت گـاه مردانـي كـه     . عقوبت گاه طاغيان و شورشيان اقتدار شـيطان بـود  
طاغيان برحقايق تاريخ، رؤيا گران رجعت دوبـاره  . جستجوگرحقايقي ديگر بودند

  .به بهشت گمشده، بناي بهشت بر خاك
فضـاي تنـگ مـي گرديـد و در رنـگ       چشمانم برديوارهاي سنگي و زشت

كمرنگ نور و تاريكي خطوطي را مي خواندم كه به تالش بسيار بر سـنگ هـا   
  .حك شده بود

شـعرهائي از درد  . نشانه هائي براي يادآوري  روز هاي بسيار كه گذشته بود
كلمـاتي از درد،  . زاده شدن، كلمات كتاب مقدس يادآور حقانيت وعده هاي خدا

  .كلماتي از اميد
چه بسـيار مـردان پـاك كـه     : به نوشته ها مي انديشيدم و با خود مي گفتم
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پيش ترها ميهمان همان سياه چال بودند و چه بسيار كه بعدها ميهمان خواهند 
نور بر تـاريكي  . رؤياي بناي بهشت هميشه بوده است و هميشه خواهد بود. بود

ش از هرموعظـه اي  دست تقدير چنين اراده كرده است كه پي .پيروز خواهد شد
  . بر آنچه موعظه مي كنم ايمانم ترازو شود

شيطان، سخت و غضب سياهچال محل ديدار ايمان من بود با قهر و قدرت 
ترين امتحان خدا كه بي آن هيچ قديسي قديس نمي شد و هيچ ايماني گداخته 

  .و آب ديده نمي گرديد
. در پيش بـود ميان رؤياهاي من و نيروي رؤيا شكن شيطان ديداري سخت 

جنگي كه در انتهاي آن فاتح و پيروز ازمقرب ترين برگزيدگان خدا خواهم بـود  
ميدانستم هيچ قهري مرا بر آنچه بدان مؤمنم  .يا در هم شكسته اي بر باد رفته

  بودم مردد نمي ساخت، آيا نيروي ديگري وجود داشت كه من نمي شناختم؟
*****  

صداي سالح ها و چكمـه هـا كـه بـه      بسته بودند و در ميان چشم هايم را
فاصله اي در پيش و در پشت من مـي آمـد از فضـاهاي پـر پـيچ و خـم مـي        

وقتي چشمانم را باز كردند خود را در ميان حلقه اي از مردان يافتم كه . گذشتيم
  .وجه اشتراك در سيماي همه وجود چشماني سرد و بي رحم بود

دشنام هاي زشت و قهقه چشمانم بر روي يك يك صورت ها مي گذشت و 
بي  ترديد . هاي بلند را نمي شنيد و آن صورت بي رحم را در ميان همه شناختم

  .صاحب اين چشمان شرور در صورتي چنين بي رحم قصد شكستن من را دارد
هيكل عظيمش چون ديواري از يخ در مقـابلم قـرار   . فرصت نداد شك كنم

جـو گـر مـن دوخـت و بـه       گرفت و چشمانش را در چشمان كنجكاو و پرس و
زانوانم لرزيدنـد و بـا تمـام    .  ناگهان مشت بزرگ و سنگينش بر صورتم نشست

در دل گفتم اگر جسمم به خاك افتد اما روحم نخواهد . سنگيني به خاك افتادم
  .افتاد

گناه از جهالت . به جواني او ترحم كنيد: صدائي از ميان جمع، دلسوزانه گفت
خواهيد ديد كه چگونـه هـر   . وز حقايق را نمي بيندچشمانش هن. و جواني است

آنچه را حقيقت مي داند انكار خواهد كرد و حقايق عرياني را خواهد ديد كه تـا  
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  .حال نديده است
  .به ياد حكايت هائي افتادم كه استاد برايم گفته بود

بي شك اين صداي دلسوز همان است كه نقش پدرخواندهء مرا بازي خواهد 
  .كرد

*****  
هـر روز تازيانـه و موعظـه جسـم     . هفته ها در سياهچال تاريك گذشته بود

جسم خونين را از روز به شب مي رسـاندم تـا بـا    . ناتوان را ناتوان تر ساخته بود
ميخواستند تا ايمان . كابوس هائي ديدار كنم كه در شب به انتظار نشسته بودند

  . ديوانه و كافر بدانم و اعتقاد خود را انكار كنم و استاد تعميد دهنده را
در سوزش هر تازيانه دعاهاي استاد را تكرار مي كردم و در هـر شـفاعت و   

در سيماي اسـتاد هـر لحظـه    . موعظه آموخته هاي استاد را به خاطر مي آوردم
جسم  ناتوان و  قهر پرتوان بود  و در اين . خويش را به خدا نزديك تر مي يافتم

فته بودم بايد چيزي وراي تازيانه روح مرا از پاي مي ديدار تازيانه و تن، من دريا
  .انداخت

  .ايبه انتظار كدام بهشت چشمانت را بر اين همه حقايق آشكار بسته: پرسيد
  .به رؤياي بناي بهشت بر زمين و رستگاري تمام آدميان: گفتم
كدام آدميان؟ كدام يك بر سوزش تازيانه ها با تـو خواهـد سـوخت؟    : گفت

. مرگ تو مرثيه اي خواهد سرود؟ مرگ پايان تمام داستان هاسـت  كدام يك بر
روزهاي كوتاه ميـان تولـد و مـرگ را     ةفاصلَ. چشمان خود را بر زندگي باز كن

  .از ازل تا ابد. حقايق هميشهء تاريخ، هميشهء آدميان. حقايق را نگاه كن. درياب
من به . راندحقايقي كه حقارت انسان را موعظه مي كنند حقايقي حقي: گفتم

  .رؤياي حقايق بزرگ زنده ام
نيـروي تـاريخ درهـم شـكنندهء     . رؤياهاي ناممكن توهمـات ميراينـد  : گفت

از آغاز جهان بر اين نظم آغاز شد و تـا پايـان حقـايق تـاريخ تنهـا      . رؤياهاست
بـا  . تاريخ مرثيه خوان جاودانه بر مـرگ رؤيـا پرسـتان اسـت    . حقايق بر حق اند

همسران زيبا خواهي داشت . جواني خود را درياب. آشنا شو حقايق نياكان انسان
صاحب كنيزان پر بها خـواهي  . هاي تو را شبانان تو نگهداري خواهند كردو گله
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از تو فرزندان بسيار خواهـد شـد و   . بود و بر طوايف و قبايل فرمان خواهي راند
ريخ نيسـت،  رستگاري به مقابله با قـدرت تـا  .  ذريت تو زمين را پر خواهند كرد

رستگاري درخت در جنگ ريشه و خاك نيست . استتاريخ با قدرت همزيستي 
  .در آشنائي با قانون ريشه و خاك است

رؤياگري كه به رؤيائي هرچند موهوم بر قدرت حقايق تـاريخ طغيـان   : گفتم
مقـام آدميـان بـه بلنـدي     . مي كند آفريننده فضائلي است در خـور ايـن جنـگ   

ي شود و ارزش انسان به داستاني است كه بر سرنوشـت  رؤياهايشان سنجيده م
  . او سروده خواهد شد

عاشقان بر تصورات خويش نابينايان حقايق ديگرند اما جهـان شـاهد   : گفت
شاهد سرگذشت دردناك آنان كه به . بينا شدن چشمان نابيناي بسيار بوده است

ت فرامـوش  عشق رؤياهايي باطل كور زيستند و كـور مردنـد و از تمـام خـاطرا    
تا آن روز كه حقايق تازه اي را بيابي در ميان  رؤيا  ...هنوز نادان و جواني. شدند

شـايد در ايـن سـير و    .  به زندگي آنان نظاره كن. پرستان محبوس خواهي بود
ـ  جهـان بـر تـو     ةسياحت آن حقايقي را بياموزي كه نه سوزش تازيانه و نه جاذب

  .نياموخت
*****  

جسـم تـاب آورده بـود و    . سته و در خود غرقه بودمدر گوشهء سياهچال نش
زمان زيادي در . سر شكستن مرا داشتند. اينك روحم را به مصاف خوانده بودند

در تنهائي بر زخم . جسم شكسته بود و روح خسته. اين جنگ نابرابر گذشته بود
هائي كه جسم و جانم را مجروح ساخته بود به سحر دعاهـا و اوراد مـرهم مـي    

به رؤياهائي كه استاد حكايت كـرده  . به رؤياهاي گذشته مي انديشيدم. مگذاشت
و به ناگاه آوازي ملكوتي گرما و عطر حيات   ...بود، به ظهورمبارك نجات دهنده

را در سكوت وسـردي ديوارهـاي سـنگي پراكنـد و مـن صـوت سـاحر داود را        
  .شناختم، آن ساربان شترهاي مست و گمشده

خوشـا بـه حـال    . ن زيرا ايشان خدا را خواهند ديـد خوشا به حال پاك دال "
خوشا به حـال كوشـندگان   . صالحان و پاكان زيرا فرزند خدا خوانده خواهند شد
شاد باشيد چون شما را ناسزا . براي عدالت زيرا ملكوت اسمان از ان ايشان است
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خـوش باشـيد و   . گويند و تازيانه زنند و هر سخن بدي بر شـما كاذبانـه گوينـد   
  ∗".دي عظيم نمائيد زيرا اجر شما در آسمان عظيم استشا

. شـد باز اين كلمات آشناي كتاب مقدس بود كه به گونه اي نو سـروده مـي  
آوازه .  هاي خدا بود بر نزديكي حكومت خدا و پيروزي نور بر ظلماتاين بشارت

دانست كه بار ديگر بر جسم و جان نيمـه مـردهء   خوانِ اين آيات افسوني را مي
از درز . ترديـد رازي بـود  گـري چنـين بـي   با معجزه. ن حيات دوباره دميده شدم

بـود كـه در ميـان     "او"ديوارها به جسـتجوي آوازه خـوان چشـم گردانيـدم و     
هـر  . ايمان و آرامش حكايتي غريب داشـت  "او" ةدر چهر. گذشتنگهبانان مي

،  "او"  تگـوئي تمـام ذرا  . همنـوا بـود   ديدم بر طيفي همگون و "او"آنچه از 
وجـود   "او". رازي بود كه با هيچ كس نبـود  "او"با . گفتندحكايت مشابهي مي

  .كردخود را بر زمين حس مي
خوان بار ديگر بر من روحي تازه دميده شد و بار ديگر روح از آن آواز و آواز 

آشناي خود را شناختم كه به شوق رؤياهاي بزرگ در مقابل هيچ حقـارتي زانـو   
امـا دسـت تقـدير    . آن آواز هرگز فراموش نخواهد شد ةترديد معجزبي . زدنمي

چنين اراده كرده بود كه آن آواز آغازي بر حكايت من و آن آواز خوان باشد كـه  
  .رنگ هميشگي تمامي حادثه هاي سرگذشت من شد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  باب پنجم/ انجيل متي  ∗  
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 فصل آوارگي 
  

.  ندبسيار زشت و بسيار بل. زندان فضائي بود محصور در ميان ديوارهاي بلند
گوئي دنيا در پشت اين ديوارها تنها به خاطره اي دور و پريده رنگ ترجمه مـي  

مردان محصور در بلندي اين ديوارها به جذاميان مي مانستند فراموش شده . شد
آنان كه گناهشان طغيان بر . سالياني را بايد در ميان آنها مي زيستم. از ياد همه

به نامي مي خواند و هر چند هر كـس   هر چند هر يك خدا را. نظم شيطان بود
به مذهبي متفاوت مؤمن بود اما همه عاشقان و جويـاي حقيقتـي بزرگتربودنـد    
ومقام انسان را واالتر از آنچه مي ديدند مي جستند و من شاد از اين حادثه كـه  

عاشـق تـرين عشـاق حقيقـت درس      دست تقدير آن ديدار را ميسر ساخت تا از
داناي حكمتي مـي شـدم كـه بـي آن هـيچ سـالكي       بي شك . عشق ميĤموختم
به عقوبتي محكوم شده بودم كه روحم در آن صيقل مي يافت . قديس نمي شد

تازه بود به دانشـي تـازه و     و پاكيزه تر و مطهرتر مي گشت و هر روز روزنه اي
احسـاس مـي كـردم آب در يـك     . من عاشق ترين سالكان وتشنة تمام حقيقت

  .وجبي است
*****  

ي درون ديوارهـا پـر بـود ازآدم هـا و ايمـان هـا و همـه مبشـرين راه          دنيا
پر بود از مؤمنين و مقدسين مذاهب و خـدايان گونـاگون و هـركس    . رستگاري

همـه ايمـان    .مذهب و خداي خويش را حقيقت و تنها حقيقت ممكن مي خواند
از همـان روزهـاي ورودم بـه    .  داشتند كه تنها مذهب آنان حق و حقيقت است

نياي تازه در مباحثات و مكالمات و نگـاه كـردن هـاي دائـم و پرسـش هـاي       د
هميشگي با تمام مدعيان حقيقت آشنا شده بودم و بـه آمـوختن حكمـت هـا و     

. مذاهب مختلف روزگار مـي گذرانـدم   آيات و احاديث كتاب هاي مقدسِ تفسير
گـوئي از آن همـه آدم هـا و    . شب ها فضاي زندان فضاي سكوت سنگيني بود

امـا روزهـا دنيـاي درون    . ايمان ها و كلمات فقط تاريكي و سكوت باقي ميماند
  .ديوارها حال و هواي  ديگري داشت

در هر گوشه و كنار آدمها يا در تنهائي و سكوت راه مي رفتند و زير لـب بـا   
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گروهـي   . خداي خويش راز و نياز داشت و يا صـداي كلمـات و كتـاب هـا بـود     
هب  خود را تفسير مي كردند، بعضي ها به جسـتجوي  احكام  و  آئين هاي  مذ

ادلة بطالت تمام مذاهب ديگردر كتاب ها غرقه بودند و هر چند گاه آنان كه دانا 
هـر كـس راه   . تر بودند به آنان كه مشتاق تر، حقايق خـويش را مـي آموختنـد   

  . رسيدن به بهشت را به مذهب خويش ميسر مي دانست
برخي . اكميت بر سرزمين موعود مي دانستندگروهي معناي سعادت را در ح

تنها خويش را مردم برگزيدة خدا مي خواندند و برخـي تنهـا پـدران خـويش را     
بعضي معناي رسـتگاري را در پرسـتش تـاريخ و    . شايستة پرستش مي دانستند

قوانين آن شناخته بودند و عده اي علم را راه سعادت مي دانستند، برخي خدا را 
هوم در آسمان مي خواندند و گروهـي در نقطـه اي تاريـك بـر     به نقطه اي مو

  .زمين و من دريافته بودم كه مقام انسان به مذهب من باالترين مقام هاست
من به انتظار آن لحظه و آن مرد كه در جانش روح خدا منـزل دارد منتظـر   

ر خواهم كرد و منتظر خواهم ماند  تا نـو  روح خود را تزكيه وتطهير. خواهم ماند
تنها در پرتو نور . او بر عالم بتابد و كالم خدا رمز رستگاري انسان را بشارت دهد

است كه نيك از بد شناخته مي گردد و رستگاري و گمراهـي و شـيطان و خـدا    
  . من بايد به انتظار نور بنشينم. آشكار خواهد شد

ن ها به ميهماني آدم ها و ايما .هر روز كه مي گذشت دانشي تازه يافته بودم
از حكما . مي نشستم و در جستجوي حقيقتي تازه به هر دهاني چشم مي دوختم

از شاعران شعر و از عالمان علـم   ،حكمت را آموخته بودم و از فالسفه فلسفه را
هر گوشه كه حرفي براي شنيدن بود مي شنيدم و ازهر كـس  دانشـي مـي    . را

ارسته اي شناخته مـي  آموختم و هنوز سالي نگذشته بود كه سالك جوان خود و
شد محبوب همه كه چشمانش را بر هر حقيقتي مي گشود و خود داناي حقايق 

  .بسيار بود
ديگران مرا فرزانه اي مي دانستند كه بر جسمش جاني پـاك منـزل دارد و   
مفسر كالم خداست اما خود مي دانستم كه در درون من آتشي است گدازان كه 

بايد حقيقتي وراي تمام حقايق وجـود مـي    .به تقديس ديگران آرام نمي گرفت
گـوئي مـن آن جـا    . داشت كه نمي دانستم چيست و به انتظار شنيدن آن بـودم 
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مقامي . به جستجوي مقامي ناشناخته و غريب بودم. خشنود بودم كه آن جا نبود
كه جانم را مي خواند و من احساس مي كردم تنها بر آن مقـام اسـت كـه آرام    

كه به راستي مي فهميدم رستگاري چيست؟ آن جا كه بر  آن جا. خواهم گرفت
به راستي انسان در كدام مقام رستگار . داستان سرنوشت معنائي با معنا مي يافتم

  است؟ 
*****  

روزهاي زندان يكي پس از ديگري در تكرار يكنواخت همه چيز مي آمدند و 
در دنيـاي درون   سالي گذشته بود و هر روز تكرار بي تغيير روز پيش. مي رفتند

باز در . ديوارها و هر روز باز همان جستجو ها و همان سؤاالت و همان جواب ها
الي كتاب هـا پنهـان كـرده بودنـد و      البه هر گوشه و كنار آدم ها سرها را در

تواريخ و تفاسير گذشته را به جستجوي حقايق نديده شده مرور هزار بـاره مـي   
نوشتند و يا بر مذهب خود حقانيتي تازه مي  يا برمذاهب ديگر بطالت مي. كردند

  . يافتند و يا هر كس به آئين خود خداي خود را ستايش مي گفت
از قديمي ترها داستان هاي زيادي دربارة ايـن تكـرار هـر روزة همـه چيـز      

حكايت قديسيني كه تكرار دائم همه چيز ازآنان ديوانگاني را آفريده . شنيده بودم
ا و شـيطان و بهشـت و دوزخ و سـعادت و گمراهـي را و     بود كه به يكباره خـد 

تمامي رؤياهاي قديسانة خود را انكار كرده بودند و تمامي غرور و ايمان خود را 
  .به گرو گذاشته بودندحاكمان نزد 

داستان هائي از زاهد ترين قديسين كه تمامي عمر را وقف عبادت و ايمـان  
تراني هرزه هر بازار بر پاي شـيطان  به خدا كرده بود و به يك باره به عشق دخ

حكايـت  . بوسه زدند و تسبيح و سجاده و كتاب خود را به شراب آلـوده سـاختند  
هائي ازفقيهان و عالمان كه كتاب مقدس را بـه حقانيـت شـيطان تفسـير مـي      

شنيده بودم اين تكرار هر روزه شاهد به زانو در امدن ارواح بزرگي بـوده  . كردند
  . است
ه جهان چشم مي دوختم و شب ها در تنهائي خود به جسـتجوي  روزها را ب 

خاطره يا رؤيائي مي گشتم كه از دنياي پشت ديوارهاي بلنـد بيـاد داشـتم و در    
آن خاطرات و رؤياها هميشه بياد مي اوردم كه پشت ديوارها هنوز حيـات   تكرار
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  .رنگ ديگري دارد
جـواني بـا او بـه يادگـار     به خاطراتي كـه از نو . انديشيدمگه گاه به استاد مي

بـه آن روز كـه سـالكي سـرگردان و      .بـه اولـين ديـدار تـا آخـرين روز     . داشتم
ها و چـه روزهـا مـرا آموخـت،      چه شب. جستجوگر بودم و اينك زاهدي وارسته

در پشت هزار داسـتان، شـيطان و خـدا را بـه مـن      . نيك و بد را به من آموخت
ريكي و سعادت و گمراهي حكايت كرد، او همو بود كه برايم از نور و تا. شناساند

  . بود كه مرا از ظلمات به نور هدايت ساخت و مرا به نام خدا غسل تعميد داد
سال هاي گذشته پر بود از خاطرات با استادي كه تمامي فضيلت هايم را از 

دلم مي خواست دوباره استاد را مي ديدم و اشتياق اين رؤيا مرا . او آموخته بودم
  . ر تازه اي با استاد اميدوار مي كردبه ديدا

استاد را روبروي خود مي ديدم كه تمام مهربـاني نگـاهش را بـه چشـمانم     
دوخته بود و من با شور و اشتياق حكايت تمام ديده ها و آموخته هاي خود را به 

  .سير و سلوك سالكي كه اينك زاهدي وارسته بود. او مي گفتم
دورترين خـاطراتش مـي    سرگذشت او را از. استاد قهرمان رؤياهاي من بود

از آواره گـي هـا و   . چه حكايت ها از گرسنگي و فقر برايم خوانده بـود . دانستم
از شيطان به سيماي دختراني كـه بـر او عاشـق بودنـد و از اوراد و     . دربدري ها

دعاهائي كه به اسم خدا خوانده مي شد و سـپر تمـامي باليـا و وسوسـه هـاي      
استان ها از آزارها و ناسزاها كه تحمل كرده بود برايم حكايت چه د. شيطان بود

كرد و من هر چه بيشتر به استاد و زندگي او فكر مي كردم بيشتر در مي يـافتم  
. جسم سخت تحقير شده و روح سـخت در اوج . كه او قهرمان رؤياهاي من بود

ون برمحراب مقدساتش خون تمام دلبستگي هاي اين دنيـاي د . اسطورة ايمان
تمام جهان را بر خود حرام كرده بود و بي هيچ ترديدي در هر مقام و . جاري بود

با روحي عظـيم و خدشـه ناپـذير    . شهر از لحظه موعود و ناجي معهود گفته بود
  . زيست و ملكوت خدا را بر آدميان بشارت داد
به هزاران نام زشتي كـه در مـن   . گه گاه به گذشته هاي خود مي انديشيدم

به مردمان عشيره و طايفه ام . بودند وقتي مذهب پدران خود را منكر شدم نهاده
كه همه مرا از خود راندند و به آن روزها كه به جسـتجوي حقيقتـي كـه نمـي     
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بـه داسـتان هـاي    . بود در جهـان آواره شـدم تـا  اسـتاد را يـافتم     كدام دانستم 
ارهاي بلند سرگذشت خويش مي انديشيدم و خاطراتي كه وجود دنياي پشت ديو

  . را تا روشنائي روز بيادم مياورد
گه گاه در ميان اين خاطرات تصاويري جلوه مي كردند كه به راسـتي نمـي   

ارتكاب آن توبه مي كردم و يا حقـايقي كـه بايـد     دانستم گناهي بود كه بايد از
گـه گـاه، دردنيـاي زادة خيـاالت و     . جايگاه آن را در مذهب خود مـي شـناختم  

ي تمام ديوارها و مذاهب، آن جا كه همه چيز ممكن و مشروع مـي  درپرواز ورا
از آن . نمود، چشماني زنانه و به رنگي عجيب و ناشناخته بـه ديـدار مـي آمدنـد    

چشم ها و صاحب آنها هيچ چيز نمي دانستم و دليل حضـورآنها را در رؤياهـاي   
نه . شتحضور اين چشم ها در رؤياهاي من هيچ دليلي  ندا.  خود نمي فهميدم

اين چشـم هـا   . مرا به وسوسه اي دعوت مي كرد و نه بر آن گناهي نوشته بود
داشتند كه گه گاه جلوه مي كردند و گه گاه ناپديد  حضوري ناخواسته اما دلپذير

در دنياي درون ديوارها هيچ كس جزمن با آن رؤياها و چشم ها آشنا . مي شدند
جستجوي ديداربا خدا بـود و چشـم    رؤياي بلند و دور سالكي عاشق كه به. نبود

  .هاي ناشناسي كه تماشاگر آن سالك و آن رؤياها بودند
*****  

در نيمـه  . روزهـاي گذشـته   بازتكرار. آغاز شد آن روزهم مثل روزهاي ديگر
هاي روز بود كه انتشار يك خبر به يكباره گوئي ستون هاي دنياي محصـور در  

ه از تكرار يكنواخت و هر روزه به ناگاه فرو ريخت و آدميان خسترا ميان ديوارها 
از . در هر گوشه و كناري ولوله و تشويشـي بـود  . از خواب هزار ساله بيدار شدند

. هر گوشه صدائي برمي خاست و در ميان هر جمعي گوئي روحي تازه دميده شد
كوه نشينان آوازهاي دسته جمعي خود را مي خواندند و واعظان بر كرسـي هـا   

مفسران و مفتيـان از مـذاهب مختلـف موعظـه آغـاز      . ه خواندندخطبه هاي تاز
كردند و بر باالي ديوارهاي بلند نگهبانان جمع شـده بودنـد و بـا كنجكـاوي و     

هر  خبر آغاز شد و اينكيك همه چيز با . ترس و تهديد به پائين مي نگريستند
د در مجلس رقص اميران سـر اسـتاد تعميـ    ".كس به زباني آن را بيان مي كرد

دهنده را در طشتي به نمايش گذاشتند و شاگردان جسد او را برداشته به خـاك  
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  * ".سپردند
خبرمرگ استاد براي هركسي معنائي داشت اما براي من معنائي متفـاوت از  

در هر گوشه و كنار صداي تفاسير مذاهب مختلف بود بر مرگ استاد و من . همه
دانستم با مرگ استاد  چيزي در در گوشه اي به اين هياهو مي نگريستم و مي 

  . درون من آغاز به فروريختن كرد
گروهي استاد را پيامبر خدا خواندند، گروهي مي گفتنـد او از سـاللة ديـوان    
بود،  مذهبي او را ديوانه اي خواند شيفتة خويش، مذهبي او را فرزانه اي دانست 

و گروهي آغاز  شيفتة خدا، گروهي مرگ او را بشارت ظهور رحمت خدا خواندند
غضب شيطان،  برخي او را گمراه ناميدند و عده اي رستگار و من در گوشه اي 
به اين هياهو مي نگريستم و مي دانستم اين حادثه براي دو تن مفهومي ديگـر  

براي استاد كه اينك مرده بود و براي من كه تماشاگر زندگي و مرگ او . داشت
  . بودم

فت روزها رفته رفته فراموش شد و غبـار هـر   ر آمد و در هياهوي آن تفاسير
روزة تكرارها ياد آن حادثه را از تمام خاطرها برد و تنها من بودم كه خـويش را  

انگـاه  كـه نـور آن      ،باز سالكي آواره و سرگردان مي يافتم در منتهاي ظلمات
در مقابل چشمانم هزار معماي تازه شكفته . ستاره رهگذر به ناگهان خاموش شد

  .كه پاسخ هيچ كدام را نمي دانستم بود
استاد آن يار آشنا با . استاد خالق روح من بود و من شاهد بر مرگ خالق خود

آن آئينة بي زنگاري كه در آن خويش را مي . جان من بود آن آموزگارنيك و بد
همچـون چشـمان خـدا فـرق     . او آن عروه الوثقي بود در ظلمات زمين. شناختم

مات را مي شناخت و به من راه را نشان مـي داد و اينـك   ميان رستگاري و ظل
دريافته بودم كه خود بايد استاد خويش مي بـودم وقتـي بـه يكبـاره خـود را در      

  . مقابل دنيائي ناشناس مي يافتم
تمام گذشته هاي من پر بود از عطر فضائي كه استاد در آن تنفس مي كرد 

به راستي . تان ميان من و استاد بودو يادآوري هر خاطره  يادآور پايان تمام داس
چه كس استاد را با تمام داستان سرنوشـتش مـي شـناخت؟ كـدام يـك ازايـن       

  مفسرين بر داستان زندگي و مرگ استاد داوري به عدل مي كردند؟ 



 اميرحسين فطانت ♦٢٩

به گوشه اي مي نشستم و به جلوه هاي رنگارنگ جهـان  . از همه دور بودم
تاد مي انديشـيدم از اولـين ديـدار تـا     به اس. به يكباره ظهور كرده مي نگريستم

چه حقيرانه بـه خـواهش هـاي    . چه مؤمنانه نام خدا را آواز مي داد. آخرين نگاه
نه مي خورد و نه مي آشاميد و جامه هاي او ارزان و كهنـه  . جسم مي نگريست

  . پاك و با چه ايماني از حكومت خدا و روز داوري موعظه مي كردو 
شسته بودم و بـه داسـتان سرنوشـت اسـتاد مـي      و من اينك در گوشه اي ن

ديگـر  . در لحظات تنهائي ديگر رؤيائي نبود كه مرا به خود مي خواند. انديشيدم
آن اشتياق ديدار مجدد با استاد ناممكن بود و چشمان آشناي نا آشنا ديگر ظهور 

  . نمي كردند
به داستان سرنوشـت اسـتاد مـي انديشـيدم و مـي      . روزة سكوت آغاز كردم

مـن  . دانستم در هر مرور تازه با سرنوشتي آشنا مي شوم كه در انتظار مـن بـود  
برگزيده ترين شاگردان استاد و وارث رسالت او بودم و مي دانستم كه آن گونـه  
زيستن و اين گونه مردن تنها به ايماني ممكن است در سرشت مقدسيني چون 

حقـايق تـازه را مـي    اينك من بايد خود استاد خويش مي بـودم و خـود   . استاد
  . شناختم

تمـام عمـر بـه    . به او و رؤياهايش مي انديشيدم، به رؤياهاي دور و بلنـد او 
شوق آن رؤياها زيست و به آرزوي تحقق آنها مرد و در تمام ايـن رؤياهـا ايـن    
انسان بود كه رستگار مي شد تمامي انسان ها در تمام خـاك و زمـين بهشـتي    

با اين رؤياها زيست و مرد و به من درس عشـق را  او . ميشد  خانه تمام آدم ها
  .عشق به رؤياهاي بلند. عشق به حقايق بزرگ. آموخت

چـه  . تنها به شوق رؤياهاي زيباست كه حيات معنـي مـي يابـد   : مي گفت 
  . زيباستها روياكردن با اهميتي دارد كه روياها تحقق نيابند، زندگي 

نساني ايـن چنـين مقـدس    واي بر آن دست بي رحمي كه بر ريختن خون ا
بي ترديد روح . درازشده بود؟ به آخرين كلمات و آخرين نگاه استاد مي انديشيدم

اسـتاد  . او مرگ را آغاز تازه اي مي شناخت. او در مقابل مرگ هرگز نلرزيده بود
  در آخرين لحظات به چه مي انديشيد؟

روشـنائي هـا    استاد را من مي شناختم من با دنياي او در تمام تاريكي ها و 
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با لبخندي بر لب به مرگ سالم مي گفت، ايمـان   هك آشنا بودم و مطمئن بودم
خويش را به رؤياهاي خويش به شاگردان خويش مي آموخـت و چشـمانش در   

  . تصوراتش به من مي نگريست كه راه او را ادامه ميدادم
 روزهاي زندان هر روز پس از ديگري مي آمدند و مي رفتند و حادثة مـرگ 

  . ي تازه آغاز شدتوفاناما دردرون من . استاد از همة خاطرها فراموش شد
چرا هيچ معجزه اي اتفاق نمي افتاد؟ چـرا در ريختـه شـدن خـوني چنـين      
مقدس، آسمان و زمين ويران نمي گرديد؟  چرا باز همه جا سياهي بود؟ به كدام 

باشـد؟ ايـن   گناه كشته شد؟ كجاست آن جا كه بر زمين اين همه بي عـدالتي ن 
همه سكوت در حدوث اين حادثه هاي بزرگ؟ دلم در آتشي مـي سـوخت كـه    

خود را تنها شاهد حقيقتي بزرگ مي دانستم كه ايـن  . تنها براي من با معنا بود
ميان روح من و استاد فاصله اي شناختني نبـود و  . چنين ساده فراموش مي شد

: با خود مي گفتم. ختممن در مقابل اين همه سكوت از مرگ نيمة خود مي سو
شايد اين گونه مرگ استاد . شايد چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان

  . بهاي واقعي خود را مي يافت
همـه  . در فضاي محصور بين ديوارها، همه حـال تـازة مـرا شـناخته بودنـد     

ميدانستند كه من وارث رسالت استاد بودم و همـه فهميـده بودنـد كـه در روزة     
همه مـرگ اسـتاد را امتحـاني تـازه مـي      . خود گفتگوهاي بسيار دارم سكوت با

او اينك وارث . خواندند كه قديس جوان از آن دانائي هاي بسيار خواهد آموخت
رسالت مردي است از ساللة پيامبران و داستان آغـاز و انجـام اسـتاد بـه همـه      

نـدگي  آموخته بود كه انجام اين رسالت از راه سختي مـي گـذرد بـه سـختي ز    
قديس جوان بايد با داستاني آشنا شـود كـه هـر لحظـه آن را خواهـد      . پيامبران
  . با داستاني كه هم اكنون با پايان مرگبار آن آشناست. زيست

من در تنهائي خويش و غرقه در خويش به داستان زندگي و مرگ استاد مي 
نيـز  نگريستم و بر سنگ قبر او سرگذشتي را مي خواندم كه بر سنگ قبـر مـن   

  . نوشته مي شد
 در هر گوشه وكنار هر كوچه و بازار. دنياي پشت ديوارها را تصور مي كردم

ببينيد اين همان قديس جـوان اسـت وارث   : همه مرا با انگشت نشان مي دادند
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در چشم هـا   .تعميد دهنده، بشارت دهندة ظهور نزديك حضور خداوند بر خاك
اينك من آموزگار كـالم و بشـارت    و از كفر هستايش و تكريم، بر دهان ها توب

در ميان حلقة شاگردان پاك و مؤمن گناهكـاران بسـياري را   . شدمهاي خدا مي
همچون قديسـين  . از نور خواهم گفت. دانائي خواهم آموخت. تعميد خواهم داد

خواهم زيست و همچون قديسين خواهم مرد و از مرگ من قديسـين تـازه اي   
ودهاي استاد را بر لب مي خوانند و آن روز خواهـد  مولود خواهند شد كه باز سر

نجات دهنـده ظهـور خواهـد كـرد، داوري آغـاز      ... آن روز نزديك است. . . آمد
خواهد شد و استاد و من و تمام مقدسين ديگر در سيماي سعادتمند هر انسـاني  

  .تا ملكوت آسمان وجبي بيشتر راه نبود. تكرار مي شويم
به سرگذشتي مي انديشيدم كه بـا اسـتاد زيسـته    نشستم و اي ميدر گوشه 
بـه داسـتان   . آوردم كه استاد مـرده بـود  اي به ياد ميو در مرور هر خاطرهبودم 

دانسـتم  انديشيدم، به دنياي درون او و جهان بيرون ازاو و مـي سرگذشت او مي
  .شدمكه در اين مرور هزارباره با داستان سرنوشت خويش آشنا مي

با چه ايماني موعظه مي كرد و بـا چـه ايمـاني    . انديشيدممي به اعتقادات او
آن لحظة موعود كدام وقت خواهـد بـود؟ آن نـاجي    . زيست و با چه ايماني مرد

معهود چگونه ظهور خواهد كرد؟ آن روز كدام روز خواهد بود كه بار ديگر استاد 
ن روز آيـا آ . از ميان مردگان برخيزد و تا ابد االباد نـام او مقـدس خوانـده شـود    

  هاي استاد داده خواهد شد؟ ها و رياضتپاداشي درخور آن همه عبادت
استاد آئينه اي بود كه خويش را در آن شناخته . روزها و روزها فكر مي كردم

روح مـن جـوهر فضـيلت    . گوئي جنس روح من و او  از يك سرشت بـود . بودم
من بايـد  . مغان مرگ اوهاي استاد و جهان محاط بر من آوازه گر رسالتي بود ار

هاي استاد بودم از آن روز كه خواهد آمد و رستگاري بر جهان موعظه گر بشارت
از آن روز كه بر داستان سرنوشت هر انسان معنائي با معنا . حكومت خواهد كرد

من بايد مبشر مـذهبي  . يافتآفريده خواهد شد و عذاب تمامي آدميان پايان مي
  .بودبودم كه مرگ تولدي تازه 

به بار رسالتي بـزرگ كـه بـر دوش    . انديشيدمبه دنياي بيرون از ديوارها مي
هـا و  رياضت ...هاي در انتظارها و رنجهاي ممكن و به شاديبه حادثه. من بود
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زيستم و همچون اسـتاد مـي   شدم،  چون استاد ميمن بايد استاد مي. هاعبادت
ن چنين آميخته است به ايمـاني  دانستم روحي كه با زندگي و مرگ ايمي. مردم

هـزار   آغاز تا انجام مـرور  سرگذشت استاد را از. نياز داشت همچون ايمان استاد
باره مي كردم و مي دانستم در اين آئينه با داستان سرگذشت خويش آشنا مـي 

من زندگي و . در من شك آغاز گشته بود. آورشدم با تفاوتي دهشتناك و هراس
زندگي و مرگ من بايـد  . ديدمجستم نميم شايسته كه ميمرگ استاد را آن مقا
  .داشتمعنائي با معناتر مي
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 فصل عشق  
  

. مرگ پايان تمـام داسـتان هـا بـود    . با مرگ استاد با معني مرگ آشنا شدم
پايان تمام آن زهدها و رياضت ها، موعظات و بشارت ها، مرگ پايان تمـام آن  

نظاره گر جهان بعد از مرگ او بودم و دريافته بودم كه بر جهان من . رؤياها بود
هيچ لرزه اي نيفتاد و هيچ عرشـي فـرو نريخـت، هـيچ معجـزه اي بـه وقـوع        

هـر كـس از   . گوئي مرگ استاد نيز تنها به اندازه خبري اهميت داشت. نپيوست
سر ظن و اوهام خويش بر داسـتان سرگذشـت او تفسـيري كـرد و بـاز همـان       

مرگ استاد تنها براي استاد حادثه . ا بود و همان تكرار هر روزة همه چيزديواره
بـا همـان رؤيـا     ،او به رؤيائي مرد كه تنها براي او معني داشـت  . اي بزرگ بود

  .مرگ هركس تنها براي خود آن كس با معني است. زيست و با همان رؤيا مرد
ن مـرگ همـان   آيـا ان رؤياهـا، آن زنـدگي و آ   . در من شك آغاز شده بـود 

جايگاه شايسته است كه انسان برآن رستگار مي گـردد؟  آيـا حقيقتـي بزرگتـر     
گاهي واالتر؟ آن جا كه بر داستان سرنوشت انسـان  يجا در نيست؟ مقامي باالتر

  مفهومي با مفهوم تر نوشته شود؟ 
با مرگ استاد، به يكباره خويش را در مقابل دريـائي از ابهامـات يـافتم بـي     

ه مرا داناي حقايق بسيار مي شناختند شايستة وراثت استاد و تنها من هم. استاد
هنوز خود را سالكي مشتاق و سرگردان مـي  . با حقيقت درون خويش آشنا بودم

. بزرگتـر از حقـايق تمـام مـذاهب    . ديدم كه به جستجوي حقيقتـي بـزرگ بـود   
ايد آن حقيقتي كه خود ب. حقيقتي كه هيچ گاه هيچ كس از آن چيزي نگفته بود

با مرگ استاد آن روشنائي خاموش شد و من برخاطرات هر آن چه . را مي يافتم
  . در روشنائي ديده بودم ترديد داشتم
استاد به مذهبي مـؤمن بـود كـه مـرگ را     . مرگ پايان تمام داستان هاست

من نظاره گر سرگذشت او اينك بر همـه چيـز ترديـد    . تولدي تازه مي شناخت
  . داشتم
ايان تمام داستان هاست، آيا باز داستان سرنوشت استاد داستاني اگر مرگ پ 

  با معني بود؟ 
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مي دانستم كه در تمـام مـذاهب   . اينك خود داناي حكمت هاي بسيار بودم
مـن بـه جسـتجوي تمـام     . حقيقتي است و در هيچ يك تمامي حقيقت نيسـت 

ائيـدة  با مرگ آشنا شده بـودم و دريافتـه بـودم تمـامي مـذاهب ز     . حقيقت بودم
همه مـدعيان  . اشتياق انسان هاست به خلق داستاني با معنا بر سرگذشت انسان

استاد در بلنـد تـرين   . آن مقام كه در ان انسان جايگاه شايستة خود را مي يافت
مقامات دربر حق ترين مذاهب زيست و مرد و رستگار شد و من برگزيده تـرين  

وقتي كه تمام دانش . ديد داشتمشاگردان استاد به چنان زندگي و چنان مرگي تر
هاي گذشتة من و تمام جهان پيرامون بر من چنين تقدير كرده بود كه بايد آن 
گونه مي زيستم و آن گونه مي مردم و چنان زنـدگي و چنـان مرگـي را عـين     

  . رستگاري موعظه مي كردم
در روزهاي روزة سكوت ميان مـن  . درون من آغاز شد توفانبا مرگ استاد 

در دريـاي تـاريكي هـا    . جنگي برپا بود كه راه فتح آن را نمي شناختم وخويش
بـه يكبـاره اسـتاد    . شك بر تمـام وجـودم حكومـت مـي كـرد     . سرگردان بودم

وموعظاتش و تمامي اندرزها و حكمت ها اعتبار خويش را يكي پس از ديگـري  
ي خبر مي رسيد كه بيرون از ديوارها، خيـل سـالكان مشـتاق   . از دست مي دادند

منتظرند تا من به تفسير موعظات استاد آنان را حكمت بياموزم اما دنياي درون 
من به لرزشي اندك فرو ريخته بود وقتي كه من بايد اسـطورة اسـتواري بـراي    

  .ديگران مي بودم
اگر مرگ پايان تمام داستان هاست بر چنان زندگي و چنـين مرگـي كـدام    

چگونـه مـي توانسـتم كالمـي را     . فضيلت بود؟ بايد آن فضيلت را مي شـناختم 
موعظه كنم و با زندگي و مرگ خويش حقانيت آن را به مريدان بياموزم وقتـي  

  خود به حقانيت آن مردد بودم؟ 
بايد به جستجوي فضيلتي بودم تا مرا به چنين زندگاني و چنين مرگي شوق 

ر آن ره هر يا بايد آن فضيلت را مي يافتم و يا آن حقيقتي را كه ب. ديدار مي داد
  . ترديدي بسته بود

بر مرگ استاد فضيلتي ميدانسـت    "او "شايد . خواهم پرسيد"او  "از : گفتم
  .را از من مي زدود  كه شك و ترديد
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*****  
همان آواز خوان دخمه هاي تاريك بود كه صـوت ملكـوتي اش بـه     "او  "

بـوديم در  اينك همزنجيـرهم شـده   . روح نيمه مردة من حيات دوباره دميده بود
همو بودكه بوي حيات آفرين عشق بود  "او  ". دنياي بسته ميان ديوارهاي بلند

همو بود كه دست تقدير چنين اراده كرده بود كه داغ ديـدار بـا او پـس    . و اميد
  . زمينه دائم تمام حادثه هاي سرنوشت من باشد

مـرا  بـود كـه مهربانانـه     "او "از اولين لحظة ورودم به دنياي تـازه آغـوش   
  . پذيرفت و به رسم سالكان به استقبال آمد

قـدومت بـه دنيـاي    . در وادي عشق همه جا جلوه گاه معشوق اسـت : گفت
  . عاشقان حقيقت مبارك باد

تو همان آواز خوان دخمه هاي تاريكي كه بـه ارواح مردگـان حيـات    : گفتم
بـي شـك   . برايت حكايت خـواهم كـرد از آن آواز و ايـن مـن    . دوباره مي دمي

تشـنة دانـائي     معجزه گري چنين، داناي رازي است بزرگ و من سالكي نوآمـوز 
  . رازها

مدعيان حقايق ميان اين ديوارهاي بلند ميعادگاه دنياي : و مهربانانه گفته بود
 در اين جا با حقايق زيادي آشنا خواهي شد و تا آن روز كه خود حقيقـت  . است

از همان آغـاز ميـان   و  از آن توست بيابي هميشه نيمي از آب و نان منخود را 
گوئي ميان جان او و جان من سوزي به اشـتراك  . من و او الفتي نشست غريب

گـه  . اشتياقي جوشان،  سحري نامفهوم و جاذبه اي عجيب. بود آشنا با من و او
گاه مرزهاي روح من و او چنان درهم مي آميخت كه هـر سـكوت زبـان هـزار     

ينة صـاف ديگـري بـوديم كـه در يكـديگر روح      گوئي هر يك آئ. كالم مي شد
گوئي هر دو جان هاي تشنه اي بوديم تشـنة حقيقتـي   . خويش را مي شناختيم

   .بزرگتركه هيچ كس از آن سخني نگفته بود
در ايـن بـازار حقـايق بـه     . رنـگ رخسـاره خبـر ميدهـد از راز درون    : پرسيد

  جستجوي كدام كاالئي؟
در انتظـار ورؤيـاي   . معنا بر حيات و مـرگ معنائي با ... رستگاري: گفته بودم

ديدار با آن كس كه رازگشاي رازي است كه بر رنج دائـم و هميشـگي انسـان    



تمام داستانها داستانِ ♦ ٣۶ 

  .پايان دهد و بر داستان سرنوشت بيهودة انسان معنائي بزرگ بيافريند
بيا تا برايت از سياحت هاي سالكي حكايت كنم كه شوق ديدار چهره : گفت

و شايد در حكايت هاي آن سـالك و حقـايقي كـه    .  . .به چهره با خدا را داشت
خود آن را يافت، آن راز را بشناسي كه دانستنش كوه ها ي استوار ايمان را بـه  

شايد در آن حكايت ها با آن رازآشـنا شـوي كـه راز    . تلي خاكستر بدل مي كند
 من تو را صياد، با من باش. بيا تا برايت حكايتي از عشق بسرايم. تمام رازهاست

  .  حقايق خواهم كرد
بر من كدام فضيلت است، شايستة شاگردي تو وقتي قامت من بـر  : پرسيدم

روحي استوار است كه تمامي اركانش به اندك بادي اين چنين به شك افتاده و 
  مردد است؟
گوش بسـيار اسـت و   . در جهان چشم بسيار است اما چشم بينا نيست: گفت

تو مرا بر نگزيدي، من تو را بر مـي  . ستشك آغاز دانائي ا.  گوش شنوا نيست
هيچ رازي را با تو نگفته نخـواهم گذاشـت و خـود پاسـخگوي رازهـاي      . گزينم

  .بسيار خواهي بود
دورترين خاطرات، حكايت سير و سـلوك    تمامي حكايت هاي گذشتة او، از

از همان اولين لحظة تولد گوئي . سالكي بود جستجوگرحقيقتي ناشناخته و بزرگ
گوئي از ازل اراده اي چنين تقدير كرده بـود كـه   . بر سرنوشت او نوشته بوددرد 

طفلي از پـدري ناشـناس ونـامعلوم و در    . بسنده به انسان بودن با درد زاده شود
حكايات كودكي او پر بود .  روي يك قوم بودبزمان و زميني كه عصمت زنان آ

جرت هـا و غربـت هـا، از    از ه. از دشنام ها و طعنه ها و تمسخرها وبد نامي ها
رنج ها،  از سرگرداني ها و جستجوها، به جستجوي گناهي كه بـه عقوبـت آن   

از آغاز جواني به سلك سالكان . مكافات مي شد و در ارتكاب آن هيچ نكرده بود
  . درآمد تا آن حقيقتي را بيابد كه بر آن همه ناعدالتي  پايان مي داد

ر هر دري كوبيدن، به شـاگردي هـر   گذشته هاي او حكايت جستجو بود و ب
راهبـه و   ،گـل و زنبـور   ،به تماشا ايستادن و از آسمان و زمـين ... نشستن استاد 
فقير و غني و كـودك وپيـر آمـوختن و حاصـل تمـامي آن       ،زاهد و رند، فاحشه

سياحت ها و نظاره ها حكمتي بود كه تنها او از آن سخن مي گفت  و هر كالم 
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مي داد كه وراي تمام حقايق جهان، حقايق بزرگتـري را  خبر از فرزانگي مردي 
  .مي دانست
  رستگاري چيست؟: پرسيدم
پـاره اي از   ،آن مقام كه جسم خاكي انسان ميزبان روح القدس گردد: گفت
انسان در خويش خدا را مي شناسد و در خدا خويش را كه در آن مقام . روح خدا

، مقـام شايسـتة انسـان    ،ت اسـت مي بيند و اين وحدت فرخنده معنا آفرين حيـا 
  .خدا وحدت اب و ابن و روح القدس، ورود در ملكوت . رستگاري
از آغاز تا امـروز  . تو از خدائي مي گوئي كه در درون هر انسان است: گفتم 

مـرا  . . . بر كتاب مقدس هزار تفسير نوشته شد، جز آن كه تو موعظه مي كنـي 
  .حكمت بياموز

دانـش  . دخـود آن را يافتـه باشـ   هـركس  ند كه تنها حقايقي حقيقي ا: گفت
  . راز دانا شدن را بايد آموخت. آموختني است اما دانائي آموختني نيست

  . از راز دانا شدن. . . از آن راز با من بگو: گفتم
انكس كه بجويد خواهد يافت و انكس كه بكوبد در بر او بـاز خواهـد   : گفت

قلب هر عاشق به منزل گاه معشوق،  از. شد و انكه سوال كند پاسخ خواهد شنيد
  . راهي است يگانه كه عشق آن را مي اموزد

  عشق چيست؟: پرسيدم
  نزديكي جان ها   : گفت

  راه عاشقي كدام راه است؟ كار عاشقان كدام كاراست؟: پرسيدم
خود عشق بگويدت كه چون بايد . خود راه بگويدت كه چون بايد رفت: گفت

 هيدي گرانبها ودرراهـي همـوارحقيقتي بـزرگ يافتـ    درجوئي حقيرمرواراما . كرد
  . نخواهد شد
  به مذهب تو، استاد تعميد دهنده به كدام مقام است؟ : پرسيدم 

سرشت او از سرشـت پيـامبران   . از اوالد زنان كسي چون او زاده نشد: گفت
  . اما آنكس كه به ملكوت خدا در آيد از او بزرگتر است ،سلف بود

راز آن همه دانائي او در كجا بود؟ او بر تمام . نمي شناختمبا او رازي بود كه 
مذاهب و احاديث تفسيري تازه و با معني مي گفت كه در آن رايحه اي دلنـواز  
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تازه مـي كـرد و    ياو بر جهان تفسير. او از عشق مي گفت. جان را مي نواخت
 .مفسري چنين جهان را به چشماني وراي چشمان آدميان همة مذاهب مي ديد

  . او از حقايقي مي گفت كه خود يافته بود و از هيچ زباني شنيده نمي شد
*****  

سالي كه در تكرار روزهـاي آن  . سالي به ارزش هزار سال. سالي گذشته بود
با آدم هـا و ايمـان هـاي بسـيار و از هـر      . با حكمت هاي بسيار آشنا شده بودم

گار آموخته هاي استاد نمي لحظه دانشي را آموخته بودم كه از آن جز اندكي ياد
استادي كه ديگر نبود و من خود بايد استاد سالكاني مشتاق حقيقت مي . دانستم

در آينه هاي جهان خود را  .شدم كه بيرون از ديوارها به انتظار من نشسته بودند
 هنـوز  امـا . قديسي مي يافتم در بلند ترين مقامات و از نزديكتـرين يـاران خـدا   

ترديدي . بودبه كمين تمام حاصل ايمانم نشسته درون من  درترديدي هولناك 
كه به سحر اوراد و دعاها به گوشه هاي تاريك و فرامـوش شـدة درونـم رانـده     

مي دانستم كه تماميـت  . ميشد و باز گه گاه و به هر بهانه دوباره  جلوه مي كرد
و  هويت من بر شالوده هاي ايماني استوار بود كـه در هـزار كـورة عبـادت هـا     

رياضت ها و حكمت ها و دانسته ها آبديده  شده بود و هر ترديد با تبر به ديدار 
سالي كه گذشت به من آموخته بـود كـه تمـامي آن    . بودريشه هاي خود رفتن 

   .داشتم و داشتمايمان استواربه بادي اندك لرزيده بود نبايد ترديد مي 
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  فصل ترديد 
   

سنگين و بزرگ دنياي محصور در  رِدرا بستند و روزي از ان روزها چشمانم 
تمـام آن   ،درآن وئي با بسته شدن گميان ديوارهاي بلند پشت سرم بسته شد و 

  . دنيا تنها به خاطراتي بدل شدند
چشمانم را بسته بودند و حس ميكردم حادثـه هـاي تـازه تـري در انتظـارم      

ه قدمي در پيش و به در فاصلة صداي سالح ها و چكمه هائي كه ب. نشسته اند
.  قدمي در پشت مي آمد گوش مـي دادم و از فضـاهاي ناشـناس مـي گذشـتم     

آيا آن حقيقت را يافتي كه باطل كننده حقـايق گذشـته هايـت    : صدائي پرسيد 
  باشد؟

  آن كدام حقيقت است كه جستجوي حقايق را ابطال مي كند؟ : گفتم
تو را بـه نـدامتگاه   . تميان تولد و مرگ راه درازي نيس. حقيقت مرگ: گفت

آن آموزگار  "ندامتگاه  ". ميفرستيم تا با زندگي و مرگ رويا پرستان آشنا شوي
  .  بزرگ حقايق به جويندگان رؤياهاي نا ممكن است

با داستان ايـن اسـم از   . اين اولين بار نبود كه با اسم ندامتگاه آشنا مي شدم
زندگي و مرگ مرداني بود كه بـه  ندامتگاه تماشاگاه . زبان استاد آشنا شده بودم

موعود و ظهور نـاجي ايمـان داشـتند و بـه      رؤياهاي بلند و دور و به انتظار روز
مكافات اين ايمان بايد تا ابداالباد در درة جذاميان و تكرار هر روزة سـال هـا از   
ذهن خويش و جهان فراموش مي شدند تا از آنها نسلي نشود و بـا آنـان تمـام    

نـدامتگاه منزلگـاه مـومن تـرين طاغيـان بـر       . و دور از يادها برودرؤياهاي بلند 
منزلگاه مرداني كه نامشان نزد سالكان جـوان  . عاشق ترينان بر نور. تاريكي بود

اسطوره هـاي  منزل تازه محل ديدار من با  .مقدس بود و به احترام  ياد مي شد
منزلگـاه تـك    .بودمعناي ايمان تبلور كه سرگذشت هر يك  ايمان بود، مرداني

سواران جسوري كه به جستجوي نور در دل جنگل هاي تاريك و سـياه تاختـه   
بودند و اينك به گناه آن رؤيا در درة جذاميان به انتظار مرگ يـا ظهـور نجـات    

  .  بودنداسير دهنده 
دسـت  : وقتي خود را در مقابل واقعيت اسطوره ها ي زنده ديدم در دل گفتم
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است كه اين تشنة تمام حقايق تن خود را  در اقيـانوس  تقدير چنين اراده كرده 
بي شك در اين سياحت تازه دانش و حكمت هـاي  . حقايق شستشو و صفا دهد

  . با سرگذشت ايمان و عشق آشنا خواهم شدو بسيار خواهم اندوخت 
در مقابل من مرداني شكسته و خسته بـا قامـت هـاي خميـده و چشـماني      

بر سيمايشان گرد پيري نشسته بود و هر صـورت  مهربان و منتظر مي ديدم كه 
ندامتگاه با فضاي محصور در ميان ديوارهاي . حكايت گوياي دنيائي پر از رازها

ديگر از آن شورها و شوق هاي جوانانه، از آن بحث ها . بلند تفاوت بسيار داشت
ندامتگاه دنيـاي سـكوت   . و جستجو ها، از آن موعظات و تفاسير گفتگوئي نبود

ساليان سال همه چيز بر مدار روز پيش گذشته بود و ديگـر ميـان آدميـان    . بود
همه در تمامي خـاطرات سـال هـاي گذشـته     . حرفي تازه نبود كه گفته مي شد

. در طول آن همه سال ها هر يك در دنيائي مي زيست از آن خود. زيسته بودند
ب و بـه يـك   تنها تفاوت روزانه، غذائي محقر بود كه ساليان سال بـه يـك آدا  

بسيار زود دريافتم كه بر دنياي جديد آداب . تشريفات ميان همه تقسيم مي شد
و قوانيني حاكم است كه ساليان سال بي هيچ تغييري هميشـه و هـر روز اجـرا    

بر دنياي جديد نظمي حـاكم  . مي شد  و مقدس ترين قوانين، قانون سكوت بود
ل فهميدم كه هر جا و هر چيز به از روز او. بود كه همه چيز بود تا سكوت باشد

كسي تعلق دارد كه سال هاست از آن اوست و انجام هر خواسته بـه تشـريفاتي   
فهميدم كه . ممكن مي گشت كه به دنياي تنهائي هيچ كس آسيبي نمي رساند

همسايگان من سال هاي سال و قبل از آن كه من زاده شوم باز با همان مراسم 
گـه گـاه   . ن تشريفات همان روزها را گذرانـده بودنـد  و با همان قوانين و با هما

ميهماني تـازه وارد يـادآور   ورود چهره هائي از ميان آنان گم شده بود و گه گاه 
در . وجود دنياي بيرون از ندامتگاه بود و اين ميهمان تازه وارد اينك مـن بـودم  

 مقابل من هر قامت فرتوت و هر چهرة شكسته داستان سراي روحي بزرگ بود
كه تمامي عمر را در دنياي مردة ندامتگاه به انتظار حكومت خدا و پايـان تمـام   

در اولين روزها با بسياري آشـنا شـدم و   . عذاب هاي انسان به انتظار نشسته بود
آن جـا منزلگـه مردانـي عجيـب بـا      . آشنائي خود را حقيرتـر مـي يـافتم    هر در

ايمان و هر رؤياي دور سرنوشت هاي عجيب بود مرداني كه به هر مذهب و هر 
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  . و ناممكن يادشان هميشه برايم مقدس و محترم باقي مانده است
گذشت آن همه سال ها از هر يك عالمه اي آفريده بود محـيط بـر يقـين    

براي هر پرسش پاسـخي داشـتند   . هركدام درياي علوم و حكمت. ترين حقايق
تة آنان كرده بود دانـش  اما آن چه مرا شيف. مبتني بر هزار دليل و قرائن تاريخي

  . آنان از حقايق نبود بل ايمان آنان بود به آن چه حقيقت مي پنداشتند
*****  

روزهاي ندامتگاه خسته و سنگين مي گذشتند و من در گوشه اي در سكوت 
دنيـاي  .  به مرداني مي نگريستم كه هر يك به دنياي درون خويش غرقه بـود 

ائي كه به هر كس فرصت تفكر مـي داد و  دني. تازه دنياي سكوت بود و تنهائي
  . من سخت به اين فرصت محتاج بودم

در آغاز مي كوشيدم تا به روياهاي زيباي گذشته ها، باز در خود شور حيـات  
  بيافرينم و

مي كوشيدم تـا رؤياهـاي   . به روح خويش شوق روزهاي نيامده را نويد دهم
حكومـت خـدا بـه عـدل و     آن جا كه . جان بخش گذشته ها را دوباره زنده كنم

انصاف داوري مي كرد و من و مردان هم سفره هر روزه و تمـام رنـج ديـدگان    
مي كوشيدم تا با يـاد ايـن رؤياهـا روح خـويش را      . جهان در بهشت خدا بوديم

زنده نگاه دارم و باز فضاي سنگين و ساكت مرا بر سرگذشت آدمياني مي خواند 
ينك مرداني شكسته و خسته و فرتوت بودند كه با همان رؤياها زيسته بودند و ا

   .، در انتظار مرگهم سفره گان من
باز به اوراد و دعاها مي نشستم تا هر ترديد و تزلزلي را از خويش دور كنم و 
باز ناباورانه چشمانم بر سؤاالت ديگري گشوده مي شـد كـه پاسـخ آن را نمـي     

بر آن ها ها انائي و حكمت با تمام دنيز دانستم و مي دانستم هم سفره هاي من 
  . بايد خود آن پاسخ ها را مي يافتم. پاسخي نداشتند

در ساعت هاي سكوت به داستان تولد، زندگي و مرگ همسـايگان خـويش   
با دنيـائي كـه در   . مي كوشيدم تا با دنياي درون آن ها آشنا شوم. مي انديشيدم

رؤياهاي تنهائي آنان  آيا در. پشت آن صورت ها و كتاب ها پنهان و ناشناس بود
چشماني رهگذر و مهاجر گه گاه ظهور مي كرد؟  آيا اگر بار ديگر زاده مـي   نيز
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شدند باز به اختيار داستان سرنوشت خويش را چنين بر مي گزيدند؟ بـه انتظـار   
كدام پاداش چشمان خود را بر آن همه سال هاي زندگي بسته اند؟ در حكومت 

از دست رفته كدام بهشت هديه خواهد شـد؟   خدا به پاداش آن همه سال هاي
؟ يا رستگاري به مذهب انان اسـت چشمة جوشان اين همه ايمان از كجاست؟ آ

يادگار روزگار شيفتگي بر . من در مقابل خويش مردان رؤياهاي خود را مي ديدم
پاسـخ ان را و  كـه  داشتم هولناك و هراس آور سوالي خويش با مردان اساطيرو 
دلم مي خواست جاي كدام يك از آنان بودم؟ دلم . را نمي يافتم راه گريز از آن

مي خواست داستان سرگذشت كدام يك داستان سرگذشـت مـن مـي بـود؟ در     
  داستان سرنوشت كدام يك از آنان انسان رستگار بود؟ 

من، جوان ترين سالكان در جستجوي كدام حقيقت با مرداني اين چنين بايد 
  سرنوشتي مشابه مي داشتم؟

ذهنم از يافتن پاسخ عاجز بود و هر تالشي آغاز هجوم هزار سؤال بي جواب 
مي دانستم كه در تمامي روزگاران گذشته دانشي را آموخته ام كه شالودة . ديگر

تمام هستي ام بر آن استوار است  و تمام هستي من جلوه هاي ايمان به مذهبي 
مـن بايـد   . ستندستاد مي دانتمام جهان مرا وارث شايستة ا .كه آموخته بودمبود 

موعظه گر مذهبي بودم كه همچون اينان مـي زيسـتم و همچـون اسـتاد مـي      
بر اين گونه زيستن و آن گونه مردن هيچ فضيلتي نمي يـافتم كـه معنـا    . مردم

گذشت روزها و سؤاالت بي پاسخ حيات مرا . بخش داستان سرگذشت من باشد
گذشته را به خواندن كتاب مقـدس و  ديگر آن همه اشتياق . نابسامان كرده بود

تنهائي، هميشه توأم با خستگي و هـراس  . ذكر اوراد و دعاها از دست داده بودم
مي كوشيدم تا درالبه الي سـفرنامه هـا و حكايـت    . من از من پايان مي يافت

از خـويش و از   ،هاي سرزمين هاي دورتر از دنياي پيرامـون و اضـطراب درون  
ت تنهائي به سـرزمين هـا و قبـايلي پـرواز كـنم كـه       جهان بگريزم و در خياال

  . سؤاالت آن همه عريان و بي پرده نبود و پاسخ ها آن همه گنگ و درمانده
تمـام  . ماه ها گذشته بود و تمام گريزگاه ها باز مرا به خـود بـازمي گردانـد    

سحر و افسون آن همه سال هاي رياضت و عبادت به يكباره بيهوده مي نمود و 
اينـك  . تالش ها به خلق رؤيائي كه مرا از من دور مي ساخت بي حاصـل تمام 
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پس از ماه ها، باز همان مصاف ترديد و يقين بود و من مي دانستم بايد دانـش  
تازه اي را مي آموختم تا ايمان متزلزل را استوار مي ساخت و من راز دانائي اين 

  . دانش و داناي آن راز را نمي شناختم
اش هاي جهان را پاداشي به عدالت بر افسانة دردبار انسـان  ديگر تمامي پاد

من به جستجوي رستگاري به مقـامي ديگـر بـودم    . بر سرگذشت او نمي يافتم
وراي آن كه به هر مذهبي شناخته بودم و دردا كه بر مذهب هميشة خـود نيـز   
نمي يافتم من بايد ترديد نمي داشتم و داشتم و مي دانسـتم آغـاز ايـن ترديـد     

. ني آغاز ترديد بر تمامي فضيلت هائي كه از من قديسي بلند مرتبه آفريده بوديع
انكار دانشي كـه  . و رياضت ها آغاز بي اعتباري تمامي آن عبادت ها و روزه ها

به كوران نويد رستگاري مـي بخشـيد و ارواح مـرده را احيـاي     اموخته بودم كه 
چـرا  . . . . ه عرياني حقيقـت اين همه روشنائي آشكار و اين هم .دوباره مي كرد

  ترديد مي كردم؟ 
خويش را تشنه اي مي يافتم كه به تمامي عمر به سوداي آن چشمه آمـده  
. بودم و آن گاه كه آب را در يك وجبي مي پنداشتم بـه ناگهـان سـراب يـافتم    

بـه جسـتجوي   . اينك آب و سراب و تمامي دورنمـاي جهـان دروغ مـي نمـود    
مردد نمي ساخت، كه بـه يكبـاره تمـامي جهـان را     پاسخي بودم كه مرا بر من 

شايد اين به راستي تمامي حقيقت داسـتان سرگذشـت انسـان    . دروغ نمي ديدم
شايد هيچ مذهبي به عدالت بر عذاب انسان پاداش ندهد و شايد همه چيز، . بود

تمامي مذاهب، تمامي رؤياهاي بلند، تمامي اميد به معجزة رستگار شدن، شـايد  
شايد تالشـي اسـت تـا بـر     . است براي حقير نزيستن، حقير نمردن همه تالشي

شـايد فضـيلت قديسـين در    . داستان سرنوشت معنائي بلند و با معنا نوشته شود
شـايد فضـيلت ايـن گونـه     . قدرت اختيار آنانست بر معناي زندگي و مرگ خـود 

زيستن و آن گونه مردن به اشتياق رؤيائي ممكن است كه در آن انسـان حقيـر   
شايد فضيلت قديس بودن در . نيست  كه در آن مقام انسان هم پايه با خداست

شايد تمام فضيلت ها تنها درعاشقي به رؤياي بلند . ميل هميشة ديدار با خداست
  . بود

تمام . حيرت و تزلزل و هراس بر جان من سخت سرد و سنگين نشسته بود
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ينه هاي ديدار من بودنـد  دانسته هاي گذشته ها و تمام دنياي مقابل چشمانم آئ
  . با معما هاي بي پاسخ

از هر مذهب و به هـر رؤيـا، و در   . به داستان سرنوشت آدم ها مي انديشيدم
نميدانسـتم  آن جـا كـه   . تمامي داستان ها باز دلم هواي مقامي بلندتر را داشت

آن جا كه من موعظه گر حقيقتـي  . آن جا كه جاي هيچ ترديدي نبود. كجاست
من وارث رسالتي بزرگ بودم كه انجام آن  .خود بر آن ايمان داشتم مي شدم كه

بـر مـن    ترديد هر دم بي ترحم تر توفانبه ايمان ميسر مي شد و بر ايمان من 
مي تاخت و از جهان من ويرانه اي را بر جاي گذاشته بود كه نگاه بر آن مـرا از  

  . برو مي شدمجاي ترديد نبود بايد با خود رو. همه چيز هراسان مي ساخت
*****  

روزة سكوت را آغاز كردم و اين آغاز سياحتي بود بزرگ كه از اولين گام تـا  
  . ديگري ساخته بود نزديك ترين منزل، راه از من، منِ

به گذشته هاي خويش سفر مي كردم، از دورتـرين خـاطرات، از آن فاصـلة    
ي كـه زاده شـدم،   در زمان. . . . ميان تاريكي و روشنائي در صبحي كه زاده شدم

آغاز اين سفر به جستجوي آشنائي با داستان سرنوشت . در جهاني كه زاده شدم
قديسي مؤمن و پاك بود كه به ناگهان و به لرزش بادي بر خـويش هراسـان و   

به مرور بر داستان گذشته هـاي  . به جستجوي آشنائي با خويش بودم. مردد شد
با دنياي كودكي آشنا مي شدم كـه  خويش نشسته بودم و در نگاه بر هر خاطره 
  . دست سرنوشت از او قديسي مردد ساخته بود

چرا قديس شده بودم؟ و باز به درون خويش باز مي گشتم و به جسـتجوي  
آن دست پر قدرتي بودم كه تمام جهان و تمام حادثه هـاي آن را چنـان طـرح    

و به گذشـته  باز به خويش باز ميگشتم . افكند كه من اينك قديس بودم و مردد
با آشنائي من بر نيك، بـر  . . . .با اساطير. . . .  با آشنائي من با جهان. هاي خود

بر فضيلت و رذيلت در بارش دائم و هميشه هزار صدا و تصوير و كـالم  . . . . بد
به هزار علل هزار حادثه كه آن گونه اتفاق افتاد تا من قديس  شدم و به . و پيام

با خويش آشنا مي شدم و بـا  . حادث نشد تا قديس نبودم هزاران هزار حادثه كه
آشنائي با خويش هر دم چشمانم به حقايقي تازه گشوده ميشـد و بـا دانـائي آن    
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  . حقايق رنجي آغاز گشت كه تا پايان يافتن آن راهي بس دراز در پيش بود
كه گوئي همة كائنات از ازل چنين اراده كرده بـود كـه بـر داسـتان      دريافتم

دريافتم هزاران هزار . وشت من داستان سرنوشت قديسي را بسرايند كه بودمسرن
حادثه ممكن اتفاق نيفتاد تا هر كس ديگري مي بودم جز آن كس كـه بـودم و   

رفته رفته داشتم با دست توانمند . همه چيز همان گونه اتفاق افتاده بود كه بايد
. آدميان حكومـت ميكـرد   و با اراده اي قادر آشنا مي شدم كه بر سرنوشت تمام

من بي اختيار زاده شـده بـودم و    .انسان محكوم و مجبور به تاريخ خويش است
جهان جزمن در هزار جلوة هر لحظه و هر كجا به من دانشي آموختـه بـود كـه    

انسـان را   ،من بر مذهب نياكان. نيك و بد و رستگاري و ضاللت را مي شناختم
م و به جستجوي آن حقيقت كه معنا آفرين حتي در بلندترين مقامات حقير يافت

و پايان دهندة حقارت انسان بود رهگذر هر قبيله و مـذهبي شـدم تـا اسـتاد را     
من به جستجوي . همه چيز با او آغاز شد و اينك من وارث رسالت استاد. يافتم

  كدام حقيقت بودم؟ در قديس شدن كدام حقيقت را مي جستم؟ 
ؤياي بناي بهشت بر زمين و حكومت خـدا  همچون افسون شدگان به آواز ر

تمامي گذشته ها را تا آن نقطه و آن لحظه دويده بودم و اينك در مقابل خويش 
مرگ پايان تمام داستان هاست و مرگ هر . حقيقتي برهنه و بزرگ را مي يافتم

  . كس، پايان دهندة داستان سرگذشت همان كس است
دميانند بـه جسـتجوي معنـائي بـر     تمام مذاهب زائيدة ذهن آ:  با خود گفتم

. داستان سرنوشت و در پشت تمام مذاهب انساني است به جستجوي رسـتگاري 
من عاشق حقيقت و استاد . من نيزبه جستجوي رستگاري بودم و استاد را يافتم

به آئين ها و رياضت هاي مذهب او به تمامي خواهش هاي تـن  . داناي حقيقت
هر روز خويش را مطهر تـر مـي شـناختم و بـه     تازيانه زدم و در چشمان استاد 
من در آئينه هاي جهان خـود را مـي شـناختم و    . رؤياهاي بزرگ مي انديشيدم

چشمان استاد و حكمـت هـاي   . جهان مرا جلوة تمام فضيلت هاي خدا مي ديد
گذشته حقانيت مرا بازگو مي كردند و من در حكمت ها و چشم ها هميشـه بـر   

را ترديد داشتم؟ چون من اينك در آينه هاي خويش آن چه بودم مؤمن بودم چ
  .خود را مينگريستم
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سرگذشـت مـن   . دست تقديرقديس بـودن را بـه مـن تحميـل كـرده بـود      
. نيزهميشه مجبور به زنجيرهاي گذشته هايم بود در ديـدار بـا جهـان پيرامـون    
ا اينك روزگاراني از مرگ استاد گذشته بود و من تنها خاطره دار تمامي آن روزه

  . و روزه ها و رؤياها به داستان او مي انديشيدم
او مـرد  . از آخرين ديدار تا امروز بر هر دو حادثه هائي شگرف فرو افتاده بود

و در مرگ و زندگي بر سرنوشت خويش معنائي يافته بود و من با حادثة مرگ او 
مـردي بـزرگ و   . تمامي معناي سرنوشت خويش را باطل و بي معنا مي يـافتم 

رسته و عاشق بر رؤياهاي بلند و زيبا، همچون ساللة پيامبران سلف، بر زمين وا
تاريك نام خدا را خواند و مرگ را تولدي تازه يافته بود و من اينـك بـر چنـان    

بي شـك بايـد   . زندگي و چنين مرگي باز آن معنا را نمي يافتم تا ترديد نداشتم
  . حقيقتي بزرگتر هنوز مي بود

داستان انسان هميشه به جبر . شت هايشان مي انديشيدمبه آدميان و سرگذ
هـزار زنجيـر   . اوسـت هزار زنجير نامرئي بر راهي كشيده مي شود كه سرنوشت 

به هزار زنجير جبر حادثه هاي تاريخ هـر  . . . .جبر دانش گذشته ها از نيك و بد
بـه جبـر   . . . به جبر جهان محيط بر هر كـس . . . . كس در هر لحظه و هر جا

ؤياهائي كه شوق زندگي است و به جبر اشتياق هر كس به يـافتن معنـائي بـر    ر
داستان سرگذشت خود و داسـتان ترديـد و يقـين مـن نيـز حاصـل تمـام ايـن         

  . جبرهاست
تمامي دانـش  . اينك همه چيز بر من سرنوشت قديسيان را تحميل مي كرد
اينـك صـاحب   . ها و حكمت هاي من دانـش و حكمـت هـاي مقدسـين بـود     

اينـك در گردبـاد   . ندترين مقامات و وارث تقدس يحياي تعميد دهنـده بـودم  بل
حادثه ها روح خويش را از هر زنگاري صيقل داده بودم و جلوة تمامي فضـيلت  

اينك جمعي مشتاق تا درحلقة مريدانم باشـند تـا بـه آنـان     . هاي قديسان بودم
همچون قديسان همچون قديسان بر زمين گام زنم و . حقيقت و دانائي بياموزم

بميرم اينك آن لحظه تا گناهكاران را به توبه بخوانم و آنـان را بـه ديـن خـدا     
اينك پناهگاه مردمان خاك از عذاب و همنشين خدا در ملكـوت او  . تعميد دهم
رستگاري در . اينك آن حيات جاودان و آن پاداش تمامي طهارت ها. خواهم بود



 اميرحسين فطانت ♦۴٧

اينـك آن بلنـدترين   . .  راه نبـود    با بهشت خدا وجبي بيشتر. يك قدمي است
  ... اما. مقامات

من تماشاگر تمام داستان ها و آشنا با تمامي داستان سرنوشت استاد، در هر 
بـر سـنگ قبـر مقـدس تـرين      . مرور هزار باره حقيقتي تازه و ناديده مي يـافتم 

بـر سـنگ قبـر اسـتاد     .  قديسين هر مذهبي داستان سرگذشت او را مرور كردم
سرگذشت او را خواندم و شروع كردم به داستان سرگذشـت خـود را بـر     داستان

  . سنگ قبر خود نوشتن
خود را طفلي دوباره زاده شده مي يافتم بر نقطـه اي تاريـك در هـزار پـيچ     

مـن بـر   . در درون من جنگي برپا بود كه از پايان آن بي خبر بودم .هاي جهان
م جهان مرا قديس مي شناختند تما.  سرنوشت خويش هيچ گاه اراده اي نداشتم

قديس، داستان مردي بود  منِ. قديس، من نبودم و من تازه فهميده بودم كه منِ
كه بر پلي به تيزي شمشيرو باريكي مو به اشتياق رؤياهائي دور آمده بـود و بـه   

يا بايـد  . فاصلة وجبي تا بهشت به يكباره بر تمام راه آمده و بهشت ترديد داشت
م و استوار و مطمئن مي گذشتم و يا تمام راه آمـده را بـاز مـي    ترديد نمي كرد

نيروئي قادر . زانوانم چنان ميلرزيدند كه مرا از همه چيز هراسان مي كرد.  گشتم
من قـديس بـودم امـا تمـام آن     . و بزرگ سرنوشت مرا به من تحميل كرده بود

زاده شـده   فضائل و آن مقامات از آغاز مجبور و مخلوق جهاني بـود كـه در آن  
من آئينة تمام فضائل مقدسين بودم و اينك دريافته بودم كه من و تمـام  . بودم

فضائل همه مخلوق و حاصل جهاني است كه به من، من و خـويش را آموختـه   
  .هر انسان حاصل تاريخ خويش است. بود

*****  
 توفـان روزي كه روزة سكوت را شكستم با خود جنگي را آغـاز كـردم كـه    

. آن براندازنده و برپاكنندة تمامي حادثـه هـاي سرنوشـت مـن شـد     حادثه هاي 
جنگي كه در آغازساده مي نمود و به بازي بازيگوشانة طفلي مي مانست كه بـه  

دردا كه آن طفل . پاره سنگي بر دست، شوق هبوط ميوه اي بر درخت را داشت
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  . ∗و آن پاره سنگ و آن ميوه من بودم
ي جسـتجوها تمامي خدا، هشت و ترس قهر ببا خود گفتم، تمام جاذبه هاي 

هـا و   يدانش جهان از من و فضائل من، تمـام پـاداش نيكـ   گذشته و يافته ها، 
بـا تمـام جبـر    من .  عقوبت گناهان مرا بر سرنوشت خويش مجبور مي خواهند

بر تمام دانش خود ترديد خواهم كرد، با داغ تمامي تـاريخ  . جهان خواهم جنگيد
با . تمام دانائي آموخته شده را انكار خواهم نمود. م دادگذشته خود مصاف خواه

يا ارادة من خالق . خواهم جنگيدهر آن نيروئي كه سرنوشت به من تحميل كند 
سرنوشت من خواهد شد و يا در گردباد اين مصاف حقايقي را خواهم يافت كـه  

  .كنم را خلق بايد از خود، خود ديگري بيافرينم، بايد خود. خود يافته باشم
يا موعظه گر حقيقتي خواهم شد كه بـر ان ترديـدي نباشـد و يـا حقيقتـي      

من به جستجوي آن حقيقتي خواهم رفت . موعظه نخواهم كرد كه بر آن مرددم
تولد و مرگ بر داستان سرنوشت انسان معنائي بلنـد و  ميان كه در فاصلة كوتاه 

   . ، آن بلند ترين مقاماتشايسته بيافريند
*****  

تمام خدايان، تمام . به يكباره همه چيز فرو ريخت .سكوت شكسته شدروزة 
مقدسات، تمام قديسين و تمام اساطير يكي پس از ديگري در من سـقوط مـي   
كردند و آن روح استوار و مؤمن به ناگاه فرو ريخته شد و من بـر ويرانـه هـاي    

هـا از آن  آن چه در من مي گذشت تن. گذشته، نه نيك را مي شناختم و نه بد را
جنگي كه خود آغاز كرده بودم و فتح آن نيز تنها به مـن گشـوده مـي    . من بود

تمام دانش هاي جهان در جستجوي راه  فتح جنگي بود ميان هر كـس و  . شد
                                                 

  ميوه بر شاخه شدم  *
  سنگ پاره در كف كودك

  طلسم معجزتي مگر 
  رها كند از گزند خويشتنم

  چنين كه دست تطاول به خود گشاده منم
  احمد شاملو
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اما از دورترين . هيچ كس راز فتح جنگ با تاريخ خود را نگفته بود. دنياي جز او
عذاب برزمين به گناه طغيان انسـان  كه آغاز بود اين به يادگار مانده حكايت ها 

من ميخواستم با تـاريخ خـود   . خدائي كه او را خلق كرده بود. بود در مقابل خدا
  . خداي خالق من. بجنگم

با خود گفتم اراده اي بزرگ از آغاز تا امروز از من قديسي آفريد كه هستم و 
ان همه چيز را چنان آراست كه همچون قديسان مي زيستم و همچـون قديسـ  

زين پس  ارادة من حاكم بر سرنوشت من . با اين اراده خواهم جنگيد.  مي مردم
همچون قديسـان نخـواهم زيسـت و     .بودمن خالق خويش خواهم . خواهد بود

همچون قديسان نخواهم مرد و بر داستان سرنوشت خود هر داسـتاني بنويسـم   
   .همان خواهد بود مخلوق ارادة من و اولين قدم چنين آغاز شد

اين آغازِ حكايت شور آفرين و جان بخشي بود كه بر آن نه جاي ترديد بـود  
مي خواستم روح تازه اي بـراي خـود بيـافرينم مخلـوق ارادة     . و نه راه بازگشت

اراده كردم تـاهر نيـروي جبـري     .مي خواستم از خود طرحي ديگر بيفكنم. خود
خدايان سرنوشت ساز در وراي ارادة خود را به نبرد بخوانم و در جنگ با نيروي 

همچون آدم كه طعم ميوة ممنوع را چشيده بود ديگر . خود نيروي خدايان بيابم
در دنيـاي  . شده ها ناشده نمي شد و من بايد از بهشت آدميان هبوط مي كـردم 

من بر خويش و بـر جهـان و   . آدميان هيچ كس بر مذهب خويش ترديد نداشت
همچـون هـيچ   . ي شناختم ترديد داشتمتمام حقايقي كه از خويش و از جهان م

  . كس نبودم و در دل اشتياق ديدار با حادثه هاي جنگي كه آغاز كرده بودم
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  فصل برزخ
   

روزي از همان روزها، از ميان ندامتگاه و آدميـانش بـاز بـه دنيـاي آدميـان      
همه كـس  . هيچ كس با دنياي درون من آشنا نبود. هميشه و همه جا بازگشتم

مرا همان قديس وارسته اي مي شناخت كه اينك نستوه و مـؤمن بـاز مـي    باز 
، تكـرار موعظـات   گشت تا حقايقي را موعظه كند، پايان دهندة تمام عذاب هـا 

   .استاد تعميد دهنده
: به آسمان و زمين و آفتاب و مردمان نگاهي تـازه انـداختم و در دل گفـتم   

هيچ كس  از راز سـالكي آگـاه   . همه چيز بر همان مدار هميشه در دوران است
كه جهان او را داناي رازها مي شناخت و تنها خود مي دانست كه بر هيچ يست ن

خام رفت و پخته باز گشت و در اين آتش هر آن چه را . رازي هيچ دانشي ندارد
بگـذارتا در  . جهان بر من تفسيري تازه كنـد   چه باك كهاما . كه داشت سوخت

زه نهند و از من حقيقتي را نشنوند كه خود بر آن ترديد هر تفسير بر من نامي تا
  . من حقايقي را موعظه خواهم كرد كه خود يافته باشم. دارم

*****  
با خود گفتم هـر آن چـه كـه بـودم     . در آغاز همه چيز تازه مي نمود وآسان

بر كتاب خانة عبادتگاه كتاب هاي تـازه نشسـت كـه هـر يـك از      . نخواهم بود
كتـاب هـاي كهـن و    . ي گفتند جداي از دانش هاي گذشتة مـن حقايقي تازه م

رساالت و احاديث قديمي فراموش شدند و تسبيح و سـجاده و لبـاس سـالكان    
لباس قلندران و خراباتيان را پوشيدم و در هر گوشه و . ميان سالكان تقسيم شد

ديگـر آن زاهـدي   . كنار شهر به دنيائي مي نگريستم كه هيچ گاه نديـده بـودم  
دم سردرگريبان و بي خبر از خويش و از جهان كه از كناره هاي ديوار ميـان  نبو

راه عبادتگاه و معبد مي گذشت و در روزه و رياضت روح خويش را تطهيـر مـي   
  .  نمود

. همچون كودكان به جهان مي نگريستم و هر گوشه جائي بود براي ديـدن 
مـن از  گذشـته  انـش  د. چشمانم را بر مردماني مي گشودم كه هرگز نديده بودم

جهان و از آدميان دانشي بود كه من از كتاب ها و سالكان و قديسـين آموختـه   
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  . بودم
كرد و بـه هـر   ي تازه ياران آشنا هريك به ظن و اوهام خويش برمن تفسير

گوئي من عينيت مرگ رؤياهائي بودم كه استاد موعظه . تفسير مطرود همه شدم
زمينـي بـاير كـه    . باد دهندة موعظات استاد مي كرد، روحي متزلزل و بر باد، بر

استاد تخم دانش و ايمان خـود را در آن افشـانده بـود و هنـوز روزگـار زيـادي       
جهاني كه نه آن را مي شناختم . نگذشته بود كه خود را در جهان تنها مي يافتم

و نه خود را مي شناختم و در اين ورطة ظلمات روزنه اي به هيچ نوري باز نبود 
  . ا روشنائي راه باشدتا مر

در كتاب ها به جستجوي حرف تازه اي بودم كه شايد مرا با من آشـنا مـي   
من قديس نبودم و هميشه از خويش مي پرسيدم اگر قديس نخواهم بـود  . كرد

  چه كسي خواهم شد؟ چه كسي بايد مي بودم؟ 
چراغ آن مذهب نيـك و بـد را   نور همه مردمان به مذهبي ايمان دارند و به 

د و جهان عرصة ديدار انسان است و گـزينش  ننمي گزيبري شناسند و نيك را م
هركس هـويتي از آن خـود داشـت حاصـل     . نيك بر بد در هر لحظه و هر كجا

آنان در آئينه هاي جهان و آموخته هاي مذهبشان خويش را . تاريخ گذشته اش
جوي جايگاه مي شناختند و جايگاه خويش را در تاريخ مي يافتند اما من به جست

من اراده كرده بودم تا به هيچ داغي از گذشته هاي خود . خويش در كائنات بودم
به سازش و آشتي نباشم و از همان آغاز دريافتم كه بر جهاني معلقم كه نيك از 
بد شناخته نمي شد و تمام قوانيني كه من ميشناختم همه بي اعتبـار و بيهـوده   

زبهشت بايد نيك و بد را براي خود تعريف همچون آدم درپسِ هبوط ا. مي نمود
 .   ميكردم

در تمام كتاب ها حكايت رنـج  . در كتاب ها هيچ راز بزرگي آموخته نمي شد
دائم انسان بود در تمام مذاهب و هيچ كتابي نمي آموخت كه چگونه بـي هـيچ   

  . مذهبي مي توان زيست
تم و ديـري  من جنگي را آغاز كرده بودم كه حادثه هاي آن را نمـي شـناخ  

نگذشت كه در درون من اضطرابي بزرگ و ورطـه اي سـهمگين عـذاب روز و    
من چـون هـيچكس   . هميشه تنها و مضطرب از خويش. كابوس شب هايم شد
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  .نبودم
جهان باطل و بيهوده مي نمود و مـن درمانـدگي خـود را در مسـتي هـاي      

ه و تنهـا و  مـن درمانـد  . راه بازگشتي نبـود . و شبانه فراموش مي ساختم ئيتنها
من . فرسوده و مطرود خواهم بوداما قديس نخواهم زيست و قديس نخواهم مرد

هـيچ نيروئـي وراي اراده   . در مقابل تاريخ گذشته ام و تمام جهان خواهم ايستاد
من مذهب تازه اي از آن خود خـواهم  . من بر سرنوشت من فرمان نخواهد راند

   .آفريد
من با حقيقت تـازه اي آشـنا شـدم كـه      بايد اندك زماني كوتاه ميگذشت تا

  .هم پيچيددرطومار زندگي مرا 
*****  

گشودم و يار هر  اي را مي هر در بسته. ساخت همه چيز مرا با خود روبرو مي
جـا جـاي    خانه و بتخانه همـه مارقمسجد و ميخانه و . شدم محفل و انجمني مي

  .ائي خودگشتم و تنه سياحت بود و تامل و در انتها باز به خود بر مي
مستان و خراباتيان دريافتند كه در زير جامه من مردي است كه شبيه آنـان  

يار هر محفلي ميشدم . جسم او شراب آلوده اما روحي چون قديسين دارد. نيست
روح سـخت  . بر جهان اين آدميان معنـائي نيسـت  . و باز در هر جمعي تنها بودم
. معنائي با معنا نمي يافتمبر داستان زندگي هيچكس . حقير و جسم سخت عزيز

  ميان اين گرداب راه نجات از كدام سو ميگذشت؟ بايد شبيه چه كسي مي بودم؟
از آدميان هراسي نداشتم آنگاه كه مست و تنها از ميانه ميدان شهر افتـان و  

  . هراس من از من بود .خواندند گذشتم و مرا به ناسزا مي خيزان مي
ديـدم كـه    چكس آن فضـيلت را نمـي  چرا شبيه هيچكس نبودم؟ چرا در هي

  . بودم و ناگاه آن حقيقت دهشتناك را يافتم همچون او مي
. ديـد و فضـائل را نمـي شـناخت     اين چشمان من بود كـه حقيقـت را نمـي   

هر چند قديس نبـودم و در مقابـل جبـر دنيـاي پيرامـون      . چشمان من كور بود
جـان خريـدم امـا بـر      ايستادم و تكريم و احترام را چشم پوشيدم و ناسزا را بـه 

راند كه  بر جسم من روحي فرمان مي. ، با خويش نجنگيدمخويش ترديد نكردم
رفـتم و   همچون قديسين راه مـي . گفتار و كردار و پندار من جلوه هاي او بودند
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بر جسم مـن  . همچون قديسين سخن ميگفتم و همچون قديسان نگاه ميكردم
بـر  . ر حادثه هاي تاريخ گذشته امروحي  منزل داشت آبديده و آزموده و پخته د

بـا تمـام   . من بايـد بـا روح خـود مـي جنگيـدم     . من روح قديسين فرمان ميراند
اعتقادات، دانش، اخالقيات و هر جلوه اي از هستي من كه داغي از گذشته هـا  

بايد روح تازه اي براي خويش مي . بامن هميشه روح قديسين همراه بود. داشت
هـيچ داغـي از آداب و   .  اغي از تـاريخ گذشـته ام نبـود   آفريدم كه بر آن هيچ د

بايد روحي مي آفريـدم جلـوه گـاه تمـامي     . اخالق و طهارت و فضائل قديسين
روحي كه به اراده من بر من منزل خواهد كرد و نه تاريخ گذشته مـن و  . رذائل

از تصور حقيقتي كه هـر دم آشـكار تـر ميشـد جسـم و روحـم        .جهان پيرامون
راهـي كـه تمـام دانـش مـن از      .  مه راه ها به يك راه منتهي ميشده. ميلرزيد

راهي كه همـه چيـز مـرا از    . گذشته ها آنرا راه رذيلت ها ميشناخت، راه شيطان
  .رفتن در آن منع ميكرد

حقايق هميشه را انكار خواهم كرد و در مقابل جهان خـواهم  : با خود گفتم 
داستان قديسي . ري خواهم آفريدايستاد واز داستان سر نوشت خود داستان ديگ

كه در يك گامي بهشت خدا به اختيار روح خود را بـه شـيطان فروخـت بـدين     
و بدين سان همچون آدم در بهشت به اشتياق . اشتياق كه خود خالق خود باشد

  .طغيان كردم و روح خود را به شيطان فروختمبر خالق خويش خدا شدن 
*****  

  ان متاعي گرانبها نيستدراين بازار روح قديس: گفتند
  .به هر بهائي فروشنده ام: گفتم
  به سي سكه نقره: گفتند

  .اي خوشنود بودم هبه بهائي هزار بار كمتر ازاين نيز فروشند: در دل گفتم
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 فصل گناه 
  

گوئي برمن روحي تازه نشسـت كـه بـه    . گوئي بند از پاي جانم باز شده بود
من به گناهي كه به هـيچ توبـه اي   . دملحظه اي و معجزه اي ديگر قديس نبو

بخشودني نبود از اوج طهارت به ژرفاي دنائت فرو افتاده بودم و با چشمان تـازه  
همه چيز نو و ناشناخته و من زنـداني بـه يكبـاره آزاد    . اي جهان را مي شناختم

معناي فضيلت و رذيلت بي معنـا بـود و   . شده از تاريك خانه هاي گذشته هايم
  . من، بر من داوري نمي كردهيچ كس جز 

هر آنچه . هر در بسته اي را مي گشودم و به هر جاي ناشناخته پا مي نهادم
و هر چه  شدممي مرتكب را نديده بودم مي ديدم وهر آنچه را گناه مي دانستم 

هيچ راهبه اي را بر فاحشـه اي افضـل نمـي    . را مقدس مي يافتم مي شكستم
ابر قديسين شراب مي ريختم و در معابد خدا ديدم و در شب هاي مقدس، بر مق

  . در خويش مي نگريستم و شيطان را مي يافتم. گناه مي كردم
همـه  . همچون كودكان به دنيا مينگريستم و رنگارنگي دنيا را مي فهميـدم 

چيز ساده مينمود و زيبا مي گذشت تا آن روز كه از كنارة ميدان مي گذشـتم و  
اين كلمات از دهان مـردي بـر مـي    . ه ميخ كوبيدافسون كلماتي مرا بر زمين ب

آن كلمات آشـنا و خـون ايمـان از هـر     . خاست كه از تمام واعظان متفاوت بود
بر صورت آدميان گرد افسون مي نشست و عطر كلمات او بر . بود كالم جوشان

هر كس به زمزمه حرفي مي گفت و من شنيدم كه  .مردمان روح تازه مي دميد
  . اد تعميد دهنده باور داشتند كه از ميان مردگان برخاسته بودبعضي او را است

نيده ايد كه گفته شده است همسايه خود را محبت نما و با دشمن خـود  ش "
عداوت كن اما من بشما ميگويم كه دشمنان خود را محبت نمائيد و براي لعـن  

و به هـر  كنند گان خود بركت بطلبيد و بانانيكه از شما نفرت كنند احسان كنيد 
  ∗"خير كنيددعاي كه به شما فحش دهد و جفا رساند 

بـود، همـان يـار روزگـاران      "او ". من آن كلمات و آن مرد را مي شـناختم 
                                                 

۴۶ -  ۴٣ ۵انجيل متی  *
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همان سالك عاشق، عاشق ترين سالكان، آن يار روزگاران يقين . ديوارهاي بلند
 سيماي او حكايـت از . در سيماي او ديگر آن جستجوهاي سالكان نبود. و ايمان

آرامش آنان بود كه هيچ رازي بر آنان پوشيده نيست و هر كالم او  زنده از خون 
ايمان، از واعظي مي گفت كه حقايقي را موعظه مي كند كه خـود آن را يافتـه   

  . و به آن ايمان دارد است
آن يار، آن كلمات و آن سحر و معجزه همه به روزگاراني تعلق داشـت كـه   

گاه معماهاي تازه تري بود  توفاننياي من اينك د. همه چيز رنگي ديگر داشت
آن يار مهربان گذشته ها يار . كه گشودن آن به موعظات ديگري ممكن مي شد

جان من اينك منزل گاه . سالكي بود پاك و مطهر و به جستجوي فضائل پاكان
ديـدار مجـدد مـن و او    . الفت هاي قديم خاطرة دنياي قديم اسـت . شيطان بود

است و خدا و من مي دانم كه پايان آن مبارك و ميمون نخواهـد  ديدار شيطان 
  . بود

  . از كنارة ديوار مي گذشتم، غرقه در خويش و دنياي خويش
  اي اي سالك مشتاق، اين رسم عاشقي است؟ ه -
آه اي . بود كه مرا آواز مي داد و به يكباره تمام وجودم به لرزه درآمـد  "او "

هب و خدايان، تمام ايمان ها و ترديدها، تمـام  خداي من چگونه وراي تمام مذا
حقايق و فريب ها، باز اين همه مهر و محبت جانم را به او پيوند داده بود؟  بـه  
يكباره ديوارهاي ترديد فرو ريختند و هر دو باز همان سالكان مشـتاقي خـود را   

  . يافتيم كه گوئي از ازل با جان هم آشنا بوديم و هر يك آئينة ديگري
در سال هاي گذشته گه گاه به سالكي مي انديشيدم كه بـه نـاممكن   : گفت

به جستجوي بزرگترين حقايق  ،ترين رؤياها و به دورترين ستاره ها مي انديشيد
آيا پلنگي چنـين مشـتاق، آن خيـز بلنـد را تـا آن       مو هميشه از خود مي پرسيد

حقـايقي كـه   با من از آن سالك عاشق حكايت كن و از  ؟ستارة دور خواهد كرد
  . يافته است
حكايت من حكايت آن عاشقي است كه نه معشوق را مي شناسد و نه : گفتم

راه رسيدن به او را مي داند و در ظلمات جهان تنها آتش عشقي است سـوزاندة  
من بايد حقيقتي را بيابم كه هيچ كس از آن چيزي نگفتـه  . جان و روشنائي راه
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  . است
راز . من ازعشق تفسيري تازه  مـي كـنم  . قيقتممن نور و حبا من بيا، : گفت

بـا مـن   . من بر داستان انسان سرودي تازه مي سرايم. ديدار با خدا را مي آموزم
بيا و معجزة حقايقي را نظاره كن كه مردگان را احياي دوباره مي كند و كـوران  

با من حقايق تازه اي را خـواهي  . تطهير مي سازد جذاميان رارا شفا مي دهد و 
آن كس كه مـرا بشناسـد او را   . آموخت و حقايق تازه اي را موعظه خواهي كرد

  . خواهد شناخت
مبارك است ديدار با آن كس كه به نام خدا مـي آيـد و دانـاي تمـام     : گفتم

  . رازهاست  اما بر من هيچ فضيلتي نيست شايستة شاگردي تو
همـه چيـز آن    من تو را برمي گـزينم تـا  با من بيا، تو مرا برنگزيدي، : گفت

   .انچنان كه مكتوب است. گونه حادث شود كه ارادة اوست
*****  

در حلقة مريدان، از شهري به شهري مي گذشتم و موعظات تازه مي شنيدم 
همه چيز چون آفتاب عيان و آشـكار بـود و زمـين و    . و معجزات تازه مي ديدم

همو بـود كـه    "او  ".آسمان و گذشته و حال بر حقيقتي داللت مشابهي داشتند
اول بار شوكت و جالل قدومش را بر خاك استاد يحيي تعميد دهنـده آواز داده  

او همـان  . بود و پيامبران پشت پيامبران در كتاب مقدس از او ياد كـرده بودنـد  
  . ناجي موعود بود

او عينيـت  . او بود كه روحش از جنس روح خدا بود و كلمـاتش كـالم خـدا   
ة من بود، تمام حكمت ها و رؤياهـا كـه از مـن،    حقانيت تمام دانش هاي گذشت

در مقابـل مـن   . او حقانيت تمام تاريخ گذشتة من بـود . قديس را آفريده بود نِم
همـه چيـز    . مردي كالم خدا را موعظه مي كرد كه نيمي انسان و نيمي خدا بود

همه چيز گوياي حقانيت گذشته هائي بـود كـه   . بي ترديد و عريان و آشكار بود
يش شكسته بودم و من اينك در مقابل چشمانم تجسم انساني خـدائي را  در خو

مـن بـه او مـي    . مي ديدم كه شوق ديداربا او رؤياي هميشة گذشته هـايم بـود  
نگريستم و تمام خياالت، خاطرات، حكمت ها و دانسته ها راه هر گونه ترديد را 

الق او جسميت انساني تمـام مقدسـات گذشـته مـن بـود، خـ      . بر من مي بست



 اميرحسين فطانت ♦۵٧

  . فضيلت هاي روح من
تمام كلمات كتاب مقدس، تمامي گفتـه هـا و بشـارت هـاي خـدا، تمـامي       
احاديث در حقانيت روز داوري، بهشت و دوزخ، رستگاري و گمراهي، پـاداش و  

همه چيز حقيقت عيان و عريان بر حقانيت او بود  و او مرا برگزيده . . . . مكافات
مـن برگزيـدة محبـوب    . ان انسان ها باشـم بود تا موعظه گر ملكوت خدا در مي

تا بهشت موعود قدمي بيش راه نبود و بر جسم مـن  . ترين برگزيدگان خدا بودم
من بايـد  . براي بازگشت مجدد به بهشت خدا دير بود. روح شيطان منزل داشت

خود بهشت تازه اي مي آفريدم و هر دم اين كالم خدا را به ياد مـي آوردم كـه   
بر كسي كه با صانع خود چون سفالي بـا سـفال هـاي زمـين      واي": گفته بود 

   ∗".مخاصمه نمايد
  آيا در اين همه موعظات حقيقت تازه اي نيافتي؟ : پرسيد
اي يگانه ترين يار چشمان من بر هر آنچه كه بر حقانيت . . .  اي يار: گفتم

تـو  . گوش من هيچ آوازي جز آوازهاي تو را نمي شـنود . تو ترديد كند نابيناست
است انساني دريغا كه درد من درد  .عينيت تمام حقايقي،  خورشيدي در دل شب

 در جستجوي خدا و رازي بزرگ، گمشده دروادي ظلمات كه تنها چراغ راه سوز
اشتياقي است جانسوز كه نه سرچشمة آن را مي شناسم و نـه آن چشـمه را تـا    

فضائل و روح من روح روحِ تو روحِ خدا، جلوة تمامي . آتش آن را خاموش سازم
داناي تمام ! تو . ديدار من و تو ديدار شيطان است و خدا. آينه رذالت ها ،شيطان

  . رازها، چشمان و زبان خدا بر زمين، حرفي به من بگو
  خواهم گفت: گفت

آيا من مرشد و استاد و دوست تو ! يهودا: تا روزي مرا به خود خواند و پرسيد
  نيستم ؟ براي تو من كيستم؟

  انسان خدا. نيمي انسان و نيمي خدا. روح خدا در جسم ادم. گفتم 
تجلـي تمـام   . من حقانيت تمام تاريخ گذشته توام. مرا انكار كن يهودا: گفت

                                                 
  ٩ ۴۵تورات اشعيای نبی   ∗  
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  .مرا انكار كن. فضائلي كه استاد تو را اموخته بود
  . من در جستجوي حقايقم نه انكار كننده حقايق: گفتم
  . پس جسم مرا تسليم كن: گفت
  .او مرا امتحان ميكرد. انم به لرزه افتادزانو

هر روز در معابد و هياكل موعظه ميكني به خيانت شاگردي چون من : گفتم
  .نيازي نيست

نام من تا ابد  .همه چيز بدان گونه حادث خواهد شد كه مكتوب است: گفت
سرود لب هاي مردمان خواهد شد و تسكين دهنده االم دردمندان خواهد گرديد 

من  نور عالمم و مرگ من همچون مرگ دانة . قايق خود را خواهي يافتو تو ح
من بر پشت خـويش بـار گنـاه    .  گندم بر زمين به هزار گندم شكوفا خواهد شد

مـرگ  . آدميان را خواهم كشيد و پس آن گاه تا ملكوت خدا معراج خواهم كـرد 
  . من آغاز پراكندگي تخم نور است بر زمين ظلمات

دميان را به نيمه روزي بر پشت هاي خود خواهم كشـيد و  من گناه تمامي آ
  . نام من تا ابداالباد سرود لب هاي آدميان خاك خواهد بود

  و من؟ : ... پرسيدم 
و رنج بسيار  تو به عقوبت تمام گناهان انسان مكافات خواهي شد:  پاسخ داد

ـ   . خواهي برد اما حقايق خود را خواهي يافت ه هيچكس در جوي حقيـري كـه ب
مردابي راكد ميريزد مرواريدي بزرگ صيد نخواهـد كـرد و در راه هـاي همـوار     

همه چيز چنان آراسته شده و همه . ترديد مكن .حقيقت بزرگي يافته نخواهد شد
  .چيز چنان خواهد شد كه ارادة اوست

چشـمان او حقـايق را    .او مي گفت و وجود من از آن همه ايمان مي لرزيد 
  . ايق را مي گفتمي ديد و زبان او حق

جسـم انسـاني ميهمـان روح    . او، تنها انسان رستگاري بود كه شناخته بودم
آن كس كه مـرگ خـود را   . آن چه مي گفت ايمان داشت آن كس كه بر. خدا

هب او مـرگ پايـان   ذگوئي بر مـ . آغاز رستگاري آدميان مي شناخت و تولد نور
  . آغازي تازه بود. داستان نبود

ي آشنا شدم كه راز فرزند خدا خوانده شدن را به آدميان من با مذهب و مرد
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بخـش حيـات و شـوق     اآن مقام كـه معنـ   ،مي آموخت، جايگاهي سزاوار انسان
رؤياهاي هميشه ام بود و من آن لحظه با آن حقيقت روبرو شدم كه خداي او و 
 شيطان درون من هر دو اراده كرده بودند تا همه چيز همان گونه اتفاق بيفتد كه

  . افتاد
من بايد با بي فضيلت ترين گناهان، انسان خدائي را تسليم مـي كـردم كـه    

در جستجوي حقايق خود و او به جستجوي  چون نيمة خويش بر او عاشق بودم
  .روشنائي عالم با حقايق خود

اين آخرين شام را بـر مـن ميهمـان    . عيد مقدس فصح نزديك است: گفت 
   .نبر آنچه بايد كرد ترديد مك .باش

  
  شام آخر 

  . شيطان در محفل خدا. در حلقة مريدان نشسته بودم
ميان من و او . او با تمام تار و پود روح من آشنا بود. او جان مرا مي شناخت

او آگاه بـر خـويش و   . زباني به اشتراك بود كه فهم آن از آن او بود و از آن من
  . چنين برگزيده بود آشنا با تسليم كنندة خويش، به اراده اي تسليم بود كه

من نظاره گر داستان ميان من و او و عاقبـت درد بـار آن بـه گنـاهي مـي      
انديشيدم كه همه چيز بر من تحميل كـرده بـود و در آن هـيچ فضـيلتي نمـي      

او، آگاه بر درد درون مـن،  . نه راهي به بازگشت بود و نه نجاتي در پيش. يافتم
عنا دهندة تمام حادثه هاي سرنوشـت  مرا آن حادثه ساز حادثه اي مي شناخت م

  . او
  . و چنين آغاز كرد

   "هر آينه به شما مي گويم كه يكي از شما مرا تسليم خواهد كرد  "
كدام يك از ما به چنين . . . . كدام يك؟ . در حلقة شاگردان همهمه آغاز شد

 گناهي قادر است؟ بر كدام يك از ما روح شيطان فرمان مي راند؟ كدام يك؟ به
كدام چشمداشت؟ به كدام مذهب؟ به كدام دليل او را تسـليم خواهـد كـرد؟ آن    

  گاه كه حقانيت او همچون نور در ظلمات عيان بود؟ 
كدام يك از اين چهره هاي با ايمان، بـه  . هر كس به ديگري مي نگريست



تمام داستانها داستانِ ♦ ۶٠ 

او، برگزيده ترين و حبيب خدا . فاصلة قدمي با ملكوت خدا او را تسليم مي نمود
كـدام  . . . . كدام يك ميان دوزخ و ملكوت خدا دوزخ را برمي گزيند؟ . . .  .را؟ 

يك مردي را تسليم مي كرد كه مظهر تمام فضائل خدا بـود و حقـايق خـدا از    
دهان او موعظه مي شد؟ آن كس كه به آن همه معجـزات و كرامـات، احيـاي    

  . مردگان و شفاي بيماران را از او آموخته بودند
بر كدام يك . ناهكاري چنين بايد روح شيطان فرمان مي راندبي شك، بر گ

   ؟از ما روح شيطان حاكم است
هر يك در اندرون خود به جسـتجوي آن  . همهمه ها به سكوت پايان يافت

  . لكة تاريك مي گرديد كه شايد از او آن گناهكار را مي آفريد
  آيا منم؟ : يك يك آغاز سخن كردند و يك يك پرسيدند 

  . مه سكوت بودپاسخ ه
مـن   .هموست كه از همان روح غذا مي خورد كه مـن مـي خـورم   ": گفت

امـا   گرديدتسليم خواهم شد و مرگ من به همان گونه كه مكتوب است خواهد 
من به نيمه روزي بر صـليب، رنـج تمـامي آدميـان را     . واي بر تسليم كنندة من

ليم كنندة من عقوبتي خواهم كشيد و بار ديگر برخواهم خاست اما خداوند بر تس
  . 3*"را خواهد نوشت كه براي او بهتر مي بود اگر زاده نمي شد

  . همو را كه ببوسم هموست: گفته بودم 
  . تنگ در آغوشش گرفتم و مهربانانه او را بوسيدم

مردمان عالم از ظـن خـويش بـر    همه اگر  يار اي يگانه ترين ياراي  :گفتم
ند و اگر گناهكار تمام مذاهب و سيلي خورده داستان من و تو هزار تفسير بنويس

و غضب شدة تمام خدايان خوانده شوم، بگذار تا اين بوسه تنهـا كـالم ممكـن    
  . باشد بر بطالت تمام آن تفاسير

*****  
  به كدامين گناه كشته شد؟ : گفتند 
 . جرمش اين بود كه اسرار خدا را هويدا مي كرد: گفتمدر دل 
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*****  
بـه يكبـاره   و  ترين معناها بر داستان مشتي خاك بودد بلن او آن معنا آفرين

خويش  روح نور بر عالم درخشيدن گرفت و آدميان در نور چشمانشان به عرياني
پاره اي از خدا در ميان ايشان بود و ايشـان او را  . گشاده شد و شرمگين گشتند

ردم در گرفتـه  در ميان مها زمزمه اما آرام آرام . او را مصلوب كردندنشناختند و 
تكرار مي شد و مـن در مقابـل   سينه اي بود و نام او و موعظات او از دهاني به 

چشمانم از بزرگي گناهي كه كرده بودم آگاه مي شدم و از وسعت و وحشت آن 
او رستگار شده بود، ره رستگاري من از كدام سو مي . حقيقت بر خود مي لرزيدم

  گذشت؟ 
ار باشم؟ چگونه چشمانم بر آن همـه حقـايق   چگونه توانسته بودم آن گناهك
چنين كرده بودم؟ او كه آب و نانش را بـا   "او"عريان كور گشته بود؟ چگونه با 

من تقسيم كرده بود و معناي عشق را بـه مـن آموخـت؟ او كـه مـرا آن همـه       
حكمت آموخت و راز شفاي كوران و احياي مردگان را بر من گشود؟ او كـه آن  

را به من اعتماد كرده بود؟ او كه آن همه دوستش داشتم؟  همه صادقانه جانش
ي رسيدن بـه كـدام مقـام و    چرا گناه كرده بودم؟ در اين گناه به جستجو. . . . 

؟ چگونه بايد به راه آغاز شده همچنـان مـي رفـتم وقتـي در مقابـل      مرتبه بودم
  . تمامي جهان خود را تنهاترين و درمانده ترين و گنگ ترين مي يافتم

ديگـر  . تمامي جهان آئينة ديدار من بـود بـا مـن    .از خويش گريزگاهي نبود
. كتاب و شراب و رفيق و تخدير فراموش خانه نبودند و هميشه من بودم با مـن 

هر كس به مذهب خويش به راه رستگاري بود و تنها من بودم بـا دردي جـان   
نهـاده  اي پـاي   من به نامفهوم ترين گناهان به بيراهه .سوز و گدازان در درون

بودم كه هرگز هيچ كس نرفته بود و از آغاز با روحـي زخـم خـورده و مجـروح     
و جهان پيش چشمان  ميشدپشت هر قدم دنياي پشت سر ويران كه دانستم مي

آن چه از آغاز به بازي بازيگوشانة طفلي مي مانست . بود تاريك و ترسناكمن 
مـرا از  . نگ دائم روزگارانم بـود اينك به بزرگترين فاجعه تبديل گشته بود كه ر

من بايد به جستجوي مذهبي تازه بودم كه درهاي بهشـت  . خويش گريزي نبود
من بايد مذهب تازه اي مي آفريدم كه . آن بر گناهكاري چون من نيز بسته نبود
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من بايد آن قانون جهان شمول حاكم بـر  . يهودا را نيز در آن رستگار مي يافتم
زبـان  آن . را مي يافتم كه بر سرنوشت من نيز حاكم بودسرنوشت تمام آدميان 

شايد آن گاه درمي يافتم چرا گناه كرده . مشتركي كه مرا با خود آشنا مي ساخت
   ؟ به جستجوي كدام حقيقت و مقام بودم؟ بودم

درد درون مرا مـي خراشـيد و مرهمـي    . به جهان مي نگريستم و نمي يافتم
 ،تة من از جهان بر حق ترين حقايق بودنـد تمام دانش هاي گذش. نمي شناختم

تمامي دنائت تبلور  بود، روح من آلوده ترين روح گناهكاراناينك حقايق خدا، و 
عقل تازيانه زن بر عشـق   . نيمي از من تازيانه زن نيمي ديگر بود. ها ورذالت ها

و من در گذشت روزهاي اضطراب و جستجو دريافته بودم كـه هـيچ راهـي بـه     
من به اشتياقي جان سوز، آن همـه بـي   . در ترديد فضيلتي نيست. ستترديد ني

ترديد و قاطع، با بي فضيلت ترين گناهان با تمامي حقانيت تاريخ انسان جنگي 
  . را آغاز كردم كه از من، من تازه اي خلق مي كرد
 ،هـويتي يگانـه و از آن مـن    ،و اينك من، مني كه شبيه هيچ كـس نيسـت  

اينـك  . الئي ناشناس كه از نگاه بـه آن در هـراس بـودم   هيو ،مخلوق ارادة من
مـن بـه   . هويتي يگانه از آن خود داشـتم بـه جزهويـت تمـامي آدميـان ديگـر      

گانه از تمـامي  بيراهي نرفته را رفته بودم و اينك تنها و ، جستجوي معنائي تازه
 .آدميان، هر نگاه به خويش و آدميان، مرا ازخويش و ادميان به هراس مي افكند

خدايا چگونه بر من آرامش دوباره خواهد نشست؟ راه پايان اين عـذاب از كـدام   
 از سوست؟ چگونه با اين اضطراب هميشگي خواهم زيست؟ آن گريزگـاه گريـز  

  دردها كدام روضة رضوان است؟ 
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  فصل سارا
  

به دنيـاي  . به گوشه اي نشسته بودم و به آمد و رفت مردمان نگاه مي كردم
به بيم ها و اميدها، دردها و شادي ها،  رؤياها و درمانگي . ر مي كردمآدم ها فك

ها، به سؤاالت ساده و جواب هاي آسان، به تصوراتشـان از خـويش و كائنـات،    
  . معناي سرنوشت

او همان صاحب چشـمان آشـنا در   . او را ديدم كه مغرور و زنانه مي گذشت
  .رؤياهاي تنهائي روزهاي زندان بود

كـه خـاطرة   درازي چـه روزگـاران   . چيزي را بـه او مـديونم  : م فتگبا خود  
  . چشمهاي او يار تنهائي هايم بودند

 .شنيدن آن حكايت از دهان سالكي چون تو حكـايتي شـيرين اسـت   : گفت
  . برايم حكايت كن

و با آغاز آن حكايت، حكايتي ديگر آغاز شد به رنگ عشق و من گريزگاه از 
  . چون معجزه اي يافتمتمام اضطراب هاي جهان را هم

گوئي . سارا دوشيزه اي بود مطهر و پاك از تبار خدايان اسطوره هاي باستان
گوئي هزار سال . خدايان گوهر او را از تمام فضيلت هاي فرشتگان سرشته بودند

از جنگ هزار حادثه  به انتظار مردي نشسته بود كه زخم خورده و خسته و پيروز
  . و تمامي خستگي هاي مصاف را فراموش كندباز مي گشت  تا در آغوش ا

مردان رؤياهاي او، مرداني از تبـار اسـاطير غبـار گرفتـة تـاريخ بودنـد كـه        
همچون خدايان بر زمين راه مي رفتند و روح خداي گونة آنـان از هـر حقـارتي    

خدايان اسطوره هاي باستان، جويندگان گنج هاي حقايق در پسِ رنج . خالي بود
  . هاي بزرگ

تو از شهرهاي فراموش شده و حادثه هاي از ياد رفته اي سخن مـي  : تگف
  . گوئي مرا با شهرها و حادثه ها آشنا كن، با حقايق تازه

در شهرها و حادثه هاي گذشـته هـيچ حقيقتـي را نيـافتم كـه آن را      : گفتم
حقايق تـازه  . تن من اشتياق شهرها و حادثه هاي تازه تري را دارد. موعظه كنم
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  . وده نشدهنيق شتر، حقا
  كدام حقيقت؟ به جستجوي كدام حقيقت تازه اي؟ : گفت
به جستجوي حقيقتي ام كه خود نمي شناسم و مـي دانـم   . نمي دانم: گفتم

گنج اين حقيقت در پشـت  . كه راز آگاهي بر آن از هيچ راه رفته شده نمي گذرد
  . رنج هاست
تو خواهم سوخت و بـا  نيمي از تو خواهم شد، با . با هم خواهيم يافت: گفت

  . تو خواهم آموخت و آغوش من هميشه پناهگاه پاك تو خواهد بود
 ز راشـايد بـا او آن را  . با او پرپر نخواهم زد، پرواز خواهم كـرد : با خود گفتم

چون خود يافتم با او همسفر خواهم . يافتم كه پايان بخش اضطراب هايم باشد
  . شكني باشد رهانندة من از منزن آن طلسم افسون اين شايد عشق به . شد

*****  
در و ديوار و زمين و آسمان بوي عطر محبت مي داد  و مـن در آن عطـر و   

در او گم شده بـودم و در  . آن زن از اضطراب جانكاه درون خويش مي گريختم
در او آئينه اي را مي ديدم كه خويش را در آن مي شناختم . او خود را مي يافتم
با او به گذشته هاي دور سفر مـي كـردم   . خود آشنا مي شدم و با او با مرزهاي

با چشـماني جسـتجوگر و گشـوده بـه     . آشنا ميشدم تازه ايهشحكايت هاودانباو
 جستجوي آن قانون ازل و ابد و جهان شمول  حاكم بـر هسـتي تمـام آدميـان    

بر جـان مـن    .آموختمي كه به من تولدي ديگر را را ميجستم رازي  بودم، ان
دردي نگفتني، سوزي .  انكاه تازيانه مي زد كه تنها خود از آن اگاه بودمدردي ج

  . جان گداز و درون سوز و از خاطر نرفتني
مـي گذشـت امـا سـرماي     سارا روزگار در گرماي جان بخش مهر و محبت 

همچون  "او  "مرگ . سوزاندزمهرير حقايق بيرون تا مغز استخوان هايم را مي 
  . خوشه هاي نور حاصل برآورده بودمرگ دانة نور در زمين 

زمزمه ها به همهمه بدل ميشد و من آشكارتر از هر كس ديگر صداي قدوم 
روز داوري نزديك بود . حكومت خدا را كه هر لحظه نزديك تر ميشد مي شنيدم

بايد مي فهميدم بـه كـدام   . و من بايد به ديدار عقوبت گناهان خويش مي رفتم
به جستجوي كدام مقام بـودم؟  چرا گناه كرده بودم؟  گناه بايد عقوبت مي شدم؟
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  چه كسي ميخواستم بشوم؟
روزها و هفته ها . جانم آرام نبود و به جستجوي آرامش به هر سو مي گشتم

از دورافتاده ترين روستاها  ،از شهري به شهري. بي هيچ مقصدي سفر مي كردم
در ميـان  . صـحراگرد  از مردمان كوه نشين تـا قبايـل  . تا گمنام ترين عشيره ها

مي جستم و باز نمي يافتم آيتي مردمان گوناگون و زبان ها و مذاهب گوناگون 
را از يـاد  هـا وهر بار خسته تر باز مي گشتم تا در گرماي آغوش سارا درماندگي 

  . ببرم
متفكر و تنهـا مـي نشسـتم و     ،روزها و هفته ها در وسعت بيابان هاي كوير

يكي به آتش افروخته بـر خـاك و وسـعت اليـزال     شب ها در ميان اقيانوس تار
ستاره ها مي نگريستم و به جستجوي كالمـي بـودم كـه بـر آن همـه عـذاب       

آن كدام راز است كه به حقارت نقطه اي تنهـا بـر خـاك در    . پاسخي مي گفت
مقابل وسعت بي منتهاي كائنات پايان مي داد؟ راز رسـتگاري انسـان از كـدام    

  سوست؟ 
جنگي را نمي دانست كه در درون من اين چنين خانمان هيچ كس راز فتح 

  .سوز برپا بود
. ي است كه تنهـا خـود از آن بـاخبرم   توفانسارا مي دانست كه در درون من 

مي دانست با من رازي است كه هيچ گاه به او نگفته ام و مـي دانسـت دانـائي    
  . همين راز آتش زنندة جانم است

است، آتش درون كوه ها، بـا مـن بگـو    در تو نيروي تالطم درياه: مي گفت
اين همه حيات چگونه در پوست هاي تو جاي گرفته است؟ تو چون صخره هـا  

  با همگان و هميشه تنهائي، راز اين تنهائي و استواري چيست؟ 
با من رازي است كه ناگفتن آن درونم را مي سوزاند و گفـتن آن  : مي گفتم

  . دهر كوهي را به تلي از خاكستر بدل مي كن
 ي چـون تـو  تا زمين و آسمان باقيست هيچ رازي فروريزندة كوه: مي گفت

  . نيست
اگر تا هزار سال ديگر زنده مي بودم و هزار بار هزار جفت برمـي  : مي گفتم

  . گزيدم باز تو را بر ميگزيدم
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تا هزار سال و هزار بار آغوش زني اين چنين عاشقانه بـر مـردي   : مي گفت
  . گشوده نخواهد شد

  . عشقت رسد به فرياد: گفتممي 
در تنهائي خويش به . عشق گريزگاه اضطراب ها و باز مرا از من گريزي نبود

به وسـعت زمـين   . كوه ها پناه مي بردم و از دور به دورنماي شهر مي نگريستم
به آن همه سال هاي سال، هزاران هـزار سـال كـه كـوه هـا و      . نگاه مي كردم

اند و هـزاران هـزار آدميـاني كـه زاده شـدند،       سنگ ها همين گونه پابرجا بوده
بـه حقـارت مورچگـان مـي     . زيستند و مردند و باز كوه ها و سـنگ هـا بودنـد   

  . انديشيدم و تمام قلمرو دانششان از كائنات
در عمري بدين حقارت، در فاصلة تولد و مـرگ راه رسـتگاري   ... خداي من 

نجات مي بخشيد؟ به كـدام  انسان كدام است؟ آن كدام راز است كه مرا از من 
  گناه عقوبت مي شدم؟ 

به اشتياقي بزرگ به بيراهه اي پاي گذاردم و اينـك رانـده شـده از بهشـت     
تمام آدميان با باري از گناهان بر دوش خود را در اسـفل السـافلين مـي يـافتم     

  ميان حقارت انسان و عظمت كائنات چه رابطه اي بود؟ . درمانده و گول
*****  

ن اعياد خدا بود و پرهيزگارترين مردمان شهر به عبـادت بسـوي   مقدس تري
  . معبد خدا ميرفتند

ميدان شهر در فضاي سكوت و سنگيني تقدس آن روز و سـيماي مردمـان   
چهره هاي مومنان از روزه و رياضت پريده رنگ و روحاني . رنگ ديگري داشت

ب ذكرهـا و دعاهـا را   آدميان آهسته و با وقار مي رفتند و مي آمدند و زير ل. بود
كلمات به آهستگي و در سكوت ميان آدميان رد و بـدل مـي   . زمزمه مي كردند

  . بر چهره ها آرامش ايمان. شد و از آن هياهوي هر روزه ديگر خبر نبود
آن روز مقدس ترين روز خدا بود كه كيفر هر گناه صد چندان عقوبـت مـي   

ز تفكر به هر چه جز خدا عين آن رو. شد و پاداش هر نيكي صد چندان پرداخته
  .شرك و كفر شناخته مي شد

  . در گوشة ميدان نظاره گر ميدان و آدم ها و ايمان ها بودم
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ميدان در مقدس ترين حاالت و پر جمعيت ترين ساعات روز بود و به ناگـاه  
بعضي ها شروع به پچ پچ كردند، بعضي ها چشمان خود را مي بستند، بعضي ها 

ند و من پيرمردي ژنده پوش و برهنه را ديدم كه تنگي شراب روي برمي گرداند
در دست مي افتاد و بر مي خاست و مي چرخيد و مي رقصيد و سـر و ريـش او   

  . آميخته به بوي شراب بود
بـه ميانـة   او پرهيزگاران از گرد او مي گريختند و من شاهد رقـص مسـتانه   

د و پيرمرد مست و رقصي گوئي در تمامي جهان تنها جهان بو. ميدان شهر بودم
  . چنان  تنها گفتگوي ممكن

  راز رقصي چنين مستانه كدام است؟: زير لب گفتم
  مستي و ديوانگي : كودكي گفت 
  رقصي چنين ميانة دنيايم آرزوست : در دل گفتم 

*****  
همـه جـا سـؤاالت دردآفـرين و بـي       ،در درون من همه ابهام بود و تاريكي

  . مي گريختم و بازهمه جا من را با خود مي بردماز خويش به همه جا . پاسخ
ساعت ها در گلي آن جاذبه را مي يافتم كه مرا . عاشق بر طبيعت شده بودم

بـه هـزار   .  در انتها هميشه با خود روبرو مي شدمباز ازخود فراموش مي كرد و 
جلوة گل مي نگريستم، به هزار حادثة سرگذشتش، به هزار بازي مرگ و زندگي 

نه تا گل، از آغاز تا آن روز، به هزار حكايت كه بر سرنوشت دانه نوشته شده از دا
گـل بـر   . گل بر آن چـه بـود مجبـور بـود    . بود تا آن همه جلوه هاي گل بودند

اراده اي از ازل سرنوشت او را چنان سرود كه او . سرنوشت خويش مختار نيست
رسيده بود و جبـر جهـان   در جبر دانشي كه به دانه به ميراث . همان بود كه بود

در اين بازي جبر و اختيار جاي آدمي در كجاسـت؟ چـه كـس بـر      .محيط بر او
فضيلت ها و رذيلت هاي خويش مختار است؟  انسان به كدام گناه عقوبت مـي  
شود؟ ميان انسان و طبيعت كدام پيوند است؟ آن همه حيات، آن همه غني، آن 

. . . و رودهـا، پرنـدگان و درختـان   همه سكوت و آن همه صدا، آن همه آب ها 
ميان انسان و طبيعت چه رابطه اي بود؟ به رقص ماه در پهنة درياي آرام نظاره 

به هزاران چشمي . به تكرار هزاران هزار سالة همان ماه و همان دريا. مي كردم
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كه آن نور و آن رقص و آن دريا را ديدند و مردند و هيچ يك چون مـن بـه آن   
تمامي شـكوه و عظمـت و   : نگاه نكردند و باز به خود مي گفتمرقص و آن نور 

ايـن  . زيبائي طبيعت تنها به شوكت قدوم مقدس انسان بر خاك بـا معنـا سـت   
باز بـه داسـتان انسـان    . انسان است كه واالتر از همه بر تارك طبيعت مي تابد

انـدگي  بازمي گشتم وباز با انسان و با خويش ديدار مي كردم و باز تنهائي و درم
  . آغاز مي شد

به رؤياي كدام منزل به بيراهه اي اين چنين پاي گـذارده بـودم؟ آن كـدام    
كه به غريقي به گردابي چنين هولناك سبك بـالي  بودمعجزة مبارك و ناممكن 
  ؟ ختمرغان مهاجر را مي آمو
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  فصل رستاخيز
  

  . اينك حقيقت عريان. . . . واي بر من
در دل رنج ديدگان گرماي دوبـاره   "او "نور. هياهوبدل شدند همهمه ها به
از هر دهاني به سينه اي نقل مي شد و همه جا حديث  "او ". حيات آفريده بود

موعظه هاي او، روايتي نو بر  ، تكرار مكرر"او"حكايت هائي بود از كرامت هاي 
را گفته بود كه به رازي  "او". داستان انسان، مفهومي تازه با معنائي بلند و واال

آدميان مي آموخت تا فرزند خدا خوانده شوند و هر دهاني آن راز را به گونه اي 
در دل ظلمات جوانه هاي . گفته بود من نور عالمم و اينك نور. حكايت مي كرد

نور مي شكفتند و سايه روشن هاي نور هر روز بيشتر به رنگ نـور مـي شـد و    
نام خدا زمزمة . كومت تاريكي بيشتر مي ديدجهان لرزه هاي مرگ را بر جان ح

واي از آن روز كه روز داوري است، واي بر هاديان انسان از نور بـه  . لب ها بود
اينك صداي نور، اينك قدوم نور، اينك آغاز . ظلمات، دشمنان نور، دشمنان خدا
  .اينك جانشينان خدا بر زمين. حكومت نور، اينك حكومت خدا

در و ديوار و زمين و آسمان آوازه . را فرسوده ميكرد گذشت لحظه ها درونم
گر حدوث حادثه هاي بزرگ بود كه براي تمام عالم سرودي ديگر سـروده مـي   

. روز ديدار بي ترديدترين گناهكاران با عقوبت آن گناه. شد كه با آن من جدا بود
مانده و بايد نستوه و استوار با جهان ديدار مي داشتم و بر روحي چنين مردد ودر

گوشه، حادثه هاي نيروآفرين به يك در امن و راحت . خسته تواني آن چنان نبود
بايد با حادثه هاي تازه تن مي . بايد مي رفتم. ارواح هراسان اتفاق نخواهد افتاد

  .زدم تا آن روز بزرگ كه آن راز بزرگ احيا كنندة ارواح درمانده را بيابم
شدم و رنج مي بردم و مي سوختم و باز بايد از سارا و محبت هايش دور مي 

بايد در مقابل عذاب ها مي ايستادم و به گناه . به راه رفته شده ترديد نمي كردم
رؤياها هر كيفري را از هر خدائي بر پشت خود تاب مي آوردم و از راه رفته شده  

من بايد به روحي استوار بودم كه در مقابل تمامي قهر و قدرت . توبه نمي كردم
جهان و تمامي حكمت ها و حقايق عالم بر آنچه كه به اختيار كـرده بـود توبـه    

بايـد در خـود   . بايد حاصل هر آن چه را كه كشته بودم مـي درويـدم  . نمي كرد
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 مي نمـود و و سخت نيروئي شايسته و روحي چنين استوارمي يافتم و نا ممكن 
  . جهانِ خالي از سارا هراس آور و هولناك

كردم تا او را همچون فاحشـگان هـرزه در آغـوش مردانـي     در دل آرزو مي 
مست مي يافتم تا چشمانم بر آن همه عفاف و پاكي و مهر كور مي شد و جانم 
از رشته هاي محبتش نجات مي يافت و باز هميشه همان مـرغ پرپـر زن بـال    

   .محتاج مرهم هاي محبت او شكسته بودم
يادها و دهان سارا سرودخوان همهمه به هياهوبدل مي شد و زمزمه ها به فر

و تكرار كنندة موعظات و بشـارت دهنـدة روز داوري و پايـان     "او "سرودهاي 
او تبلور و تكرار تمام آدميان . سارا صداي تمامي آدميان بود بر زمين. رنج ها بود

بود در ايمان به حقانيت پاره اي از خدا كه آن گونه عاشقانه زيست و آن گونـه  
او تكرار تمام آدميان بود با جسمي . آن گونه از عشق موعظه كرد عاشقانه مرد و

پرجوش از كينـه هـاي هـزاران سـاله بـه هاديـان انسـان از نـور بـه ظلمـات،           
حقيركنندگان انسان بر خاك و من هر روز با جلوة تازه اي از فاجعه اي كه آغاز 

  .مي شد آشنا مي شدم
ر پشـت ابرهـا پنهـان بـاقي     مي دانستم اين آفتابي نبود كه براي هميشـه د 

تمامي حادثه ها با گناه من آغاز . گناه من گناهي نيست خرد و بخشودني. بماند
روح مـن  . شد و تمامي جهان چهره بي ترديدترين گناهان را در من مي يافـت 

جلوه گاه تمامي رذالت هاي آموخته شده از شيطان و من تجسم انساني تمـامي  
كاب گناهي كه هيچكس در انجـام آن فضـيلتي   در ارت. دنائت هاي بشري بودم

بي ترديد بر مـن سـخت تـرين     و چگونه ميتوانستم آن را بيان كنم؟ نمي يافت
. عقوبت ها را خواهند نوشت و بدنام ترين گناهكاران عالم  شناخته خواهم شـد 

مردي كه با زشت ترين زخم هاي چركين روح بشري، وحشتناك ترين داغ هـا  
  . قطره اي تلخ، تلخ كنندة هر درياي زاللي.  را بر خود داشت

در جهان هيچ . دريافته بودم در مقابل تمام جهان زبانم الكن و بي صداست
بـا سـارا   ! خداي من. حقيقتي نيست ترديدآفرين بر اين همه قاطعيت داوري ها

بايد چگونه روبرو مي شدم؟ با او كه اين همه با جانم آشنا بود و با جانش پيوند 
  بودم؟ خورده 
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دير يا زود تمامي حقايق آشكار مي شد و . دير يا زود آن لحظه فرا مي رسيد
سارا نيمه اي ديگر از من را مي شناخت كه در تمامي اين سال ها و لحظه ها و 

ديـر يـا زود سـارا تمـام     . محبت ها، هميشه پنهان و ناشناخته باقي مانـده بـود  
يك لحظه جهان در او فرو مـي  را مي فهميد و به  "او "سرگذشت ميان من و 

او در من روح خدا را جستجو مي . تمامي گذشتة خود را دروغ مي يافت.  ريخت
بـه مـن و گذشـته هـا     . كرد و به يك لحظه درمي يافت كه من عين شـيطانم 

نگاهي دوباره خواهد كرد و بر همه چيز از آغاز تا آن لحظه مرور خواهد نمود و 
من در چشمان او حرفي تازه خواهم . واهد نشستبعد چهره به چهره روبرويم خ

  .خواند و زبان او كالم هاي تازه خواهد گفت
تصـورات مـن از همـان    . از آن چه بايد واقع مي شد هيچ تصوري نداشـتم  

بايد روزگاري چند و حادثـه هـائي چنـد مـي     . آغازتصوراتي ساده و كودكانه بود
ي شدم و به تصـورات كودكانـة   گذشت تا من با معناي واقعي عذاب اليم آشنا م

  . آغازين زهرخندهاي تلخ مي زدم
*****  

من در سارا گرماي حيات . روزهاي انتظار خرد كننده و بي وقفه مي گذشتند
هر روز خود را با روز بزرگ و آغـاز فاجعـه   . را مي ديدم از گسترش نور بر زمين

  . شدم نزديك تر مي يافتم و هر لحظه از وسعت آوار آن ويران تر مي
بي ترديد آينة وجود سارا هزار ترك برمي داشت و من هيوالئي زشت را در 

خدايا آيا طلسـم  . آن خواهم شناخت و با تمام جهان ديداري تازه خواهم داشت
عشق آن افسون معجزه گري خواهد بود تا تنها رشتة نازك ميان من و آدميان 

دردهاي روح من مرهمي باشد؟ پاره نمي شد؟ آيا باز ساراي من خواهد بود تا بر 
روح، و نزديكي هاي  آيا آن همه لحظه ها و پيوندهاي عاشقانه، آن همه آشنائي

آن  مهر و محبت ميان من و آن آغوش، راهي هر چند تنها در يادها و خاطرات 
  ؟ .....يا... باقي خواهد گذاشتاو 

بايد به . نه بر خويش اختياري داشتم و نه بر آن چه در جهان حادث مي شد
از آغاز هميشه و همه چيز چنـان اتفـاق   . انتظار حدوث حادثه انتظار مي كشيدم

هـيچ  . افتاده بود كه سرعت و وسعت آن ها همه چيز را بر من تحميل مي كرد
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گريزگاهي از آن چه به وقوع مي پيوست نبود و تمـام تصـورات مـن بيهـوده و     
راهـي بـه   . افتـاد كـه بايـد    همه چيز همان گونه اتفـاق مـي  . درمانده مي نمود

  . بازگشت نبود تا شده ها ناشده مي شد
آغاز حكومت خدا بـر زمـين منـادي    . تمامي اركان اقتدار شيطان فرو ريخت

بر جايگاه خدا مردان خدا نشسـتند، مـردان خـدا احكـام خـدا را، در ميـان       . شد
و همـه  و برگزيدگان خدا به تخت عدالت خدا جاي گرفتنـد  ..... مردمان نشاندند

  . چيز به اسم خدا آغاز شد
روز قصاص بر اصحاب شيطان و پاداش به اصحاب خدا و از . روز داوري بود

همان اولين لحظات بر تمام معابد و هياكل و كوچه ها و شهرها خطبه ها با نام 
بر مسند خدا ياران خدا تكيه زدند و من در يك يك آنـان  . آغاز مي شد "او  "

همان مريدان و شاگردان حلقه زده بـر  . م را مي شناختمچهره هاي آشناي قدي
همان آدمياني كه به پـاس ايمانشـان   . همان هم سفره گان آخرين شام. گرد او

اينك بر بلندترين جايگاه ها جاري كنندگان حقايق خدا بودند و همچون خدا بر 
  . نيك و بد آدميان قضاوت و حكم مي كردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اميرحسين فطانت ♦٧٣

  فصل عهد 
  

ام شهر بر تمامي معابد و هياكل، بر مناره ها و مقابر و در كوچه هـا و  در تم
و  محالت  و ميادين و بازارها خطبه هاي حكومت خدا بر مردم خوانده مي شد

در تمام خطبه ها من آن رذيل ترين گناهكاران شمرده ميشدم كه بر جسم من 
ا خائنانه تسليم ر "او  "سكه نقره  30روح شيطان خانه داشت و به دريوزه گي 

 . كرده بودم
من همان گناهكاري بودم كه خداوند از زبان پيامبران پيشين بر مـن حكـم   

هر زميني كه بر آن گام گذاشته بودم زمين خون ناميـده مـي   . قصاص داده بود
ويران سـاختن  . شد و ذره ذره كردن گوشت هاي تنم عين اجراي حكم خدا بود

مردم بـه  . بود و تصرف نواميسم راه رستگاري خانه ام، بناي خانه اي به بهشت
  . گرد مناديان خطبه ها و جارچيان ره رستگاري را مي آموختند

از آن روزها پِطرس در ميان برادران كه جملگي حدود يكصد و بيست يكي "
مقـدس بايـد بـه حقيقـت       كتب ةاي برادران، آن نوشت: تن بودند ايستاد و گفت

 يهـودا،  ةقـدس مـدتها پـيش بـه زبـان داوود دربـار      ال پيوست كه در آن روح مي
زيرا او يكي از ما محسـوب  . بود كرده پيشگويي عيسي گرفتاركنندگانِ راهنماي

يهودا با پاداش شرارت خود قطعه زميني . شد و سهمي در اين خدمت داشت مي
روي درافتاد و از ميان پاره شد و اَمعا و اَحشايش همه بيـرون    خريد و در آن به

زبان خود آن محـل را   ساكنان اورشليم همه از اين واقعه آگاه شدند و به. ختري
: زيرا در كتاب مزامير نوشته شـده اسـت  . ، يعني زمين خون ناميدند»دما  حقَلْ«

باشـد  : اش متروك گردد و كس در آن مأوا نگيرد و نيز آمده است باشد كه خانه
  4*"ديگري سپرده شود  كه منصب نظارتش نيز به

در چهرة آدميان ميلي سركش و تند را مي ديدم به قصاص گناهكاري چنين 
هر چهره حكايت اين داشت كه كوتاه تـرين راه بـه خـدا از    . مغضوب شدة خدا

                                                 
  ٢١-١۶ اعمال کتاب رسوالن باب اول * 
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  . قصاص بر من مي گذشت
گه گاه از ميان مردم فرياد دعوتي برميخاست و هيجاني تازه آغاز مي شد و 

مصمم و با مشت هائي گـره كـرده و   دسته ها و گروه ها با چهره هاي مؤمن و 
سخت و دهان هائي فحاش و لعنت  گويان به سوئي مي رفتند و مـن در ايـن   

ميشدو در آدميان بزرگـي گنـاه    هتماشاگاه  نام خود را مي شنيدم كه به لعن برد
هر آن كس كه از من نشاني مي دانست مي گفت و من از . خود را مي شناختم

هر چيـز و  . ياري بايد به كيفر گناه من مجازات شوندفريادها فهميدم آدميان بس
اينك . هر كس كه با روح منِ گناهكار نزديكي داشت بر او نيز داغي از گناه بود

مي سوختند تا ننگي چنـين از   را مردم فريادكنان مي رفتند تا هر چه از من بود
  . . . . خداي من سارا: در دلم هراسي تازه آغاز شد. خاك سترده شود

  او به كدام گناه بايد عقوبت مي شد؟ 
  . در همه جا، خطبه ها همين گونه آغاز مي شد و همين گونه ادامه مي يافت

و قصاص و عقوبت گناهكاران  "او  "آغاز به نام خدا، هميشه حكايت من و 
آنگاه دو نفر يوسف  ". و در پايان تقدس را ميان خود به قرعه تقسيم مي كردند

اي خداوند تـو كـه عـارف همـه     : ا داشتند و و دعا كرده گفتند و متياس را بر پ
قلوب هستي بنما كه از اين دو كدام را برگزيده اي تـا قسـمت ايـن خـدمت و     

پس قرعـه بنـام   . رسالت را بيابد كه يهودا از آن باز افتاده به مكان خود پيوست
  ∗.5"ايشان افكندند و قرعه بنام متياس بر آمد و او از رسوالن محسوب شد

مرگ من براي آدميان به هر اعتقاد و رنگ و مذهبي معناي خدمت به خـدا  
من غضب كرده و سيلي خوردة خدا بودم و اين حكومت نزديك ترين ياران . بود

هراس من از . خدا بود، ذره هاي گوشت تنم همچون رداي عيسي ره رستگاري
ساده تـرين  . ودمرگ عقوبتي رحيمانه بر گناهي چنان بزرگ مي نم. مردن نبود

هـراس مـن از مـرگ نبـود، از دردي جـان      . گريزگاه ها،  پايان تمـام داسـتان  
از درد درماندگي گنگي بود كـه  . سوزتربود كه حتي مرگ هم آنرا عالج نميكرد

                                                 
   ٣۶-٣٣: ١کتاب اعمال رسوالن  *
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بايد در هياهوهاي حقايق بي ترديد، داستاني بلند را حكايت مي كرد بـه گـوش   
كه با رؤيائي ساده و  گناهي. مي ساختهاي ناشنوا تا سارا را از گناه من تطهير 

آسان آغاز گشته و به اندك روزگاري مرا به بدنام ترين مرد در بـه يـاد مانـدني    
زمان، زمان تفكر در گذشته ها و گريز به . ترين حادثه هاي تاريخ بدل كرده بود

هـر  . در و ديوار از آغاز عذاب اليم حكايـت مـي كردنـد   . رؤياهاي نا ممكن نبود
شده فرين دردآآينه هائي ز گذشته ها يادآور خاطره هائي كه اينك همه لحظه ا
حال، قهر جهان پيرامون،  . آينده همه تصورات ناممكن و بيهوده و تاريك. بودند

  .قسم خوردة شكستن تماميت من و هر آن چه رنگي از من داشت
د مـرا  ديـر يـا زو  . اتفاق افتاده بود همه چيز سريع و عظيم و خانمان برانداز 

. خواهند يافت و ذره هاي گوشت هاي تنم را ميان خويش قسمت خواهند كـرد 
قبل از اين كه مرا بيابند تنها يك گوشة باقي مانده اسـت و زمـاني بـه درازاي    

  . قبل از هر حادثه بايد با خود و با سارا روبرو مي شدم. گفتگوئي با خود و با سارا
*****  

چهره ام را . م و تنها ترين مردم شهر بودماز كنارة ديوارهاي شهر مي گذشت
پوشانيده بودم و دلم مي خواست نه هيچ صدائي را مي شنيدم و نه هيچ كجا را 

تمام جهان سرودخوان واقعيت آغاز فاجعه بود و قدرت ويـران كننـدة   . مي ديدم
صداي كلمات خدا بر تمـام در و ديوارهـاي   . آن به يكباره بر من فرو ريخته بود

هر هياهوئي منادي كنندة روز مكافـات و  . زيانه زن روح گناهكار من بودشهر تا
تمام جهـان از  . در هاله اي از نور و ازتقدس "او  "همه جا تصويرهاي . داوري

همه چيز مرا بـه گنـاه   . روز روسياهي گناهكاران مي گفتند و رستگاري مؤمنان
  . تمخود باز مي خواند و دلم مي خواست از همة جهان مي گريخ

به بيابان هاي ساكت و . باز به سرزمين هميشه يكسان و آشناي خود رسيدم
بـه هـيچ چيـز نمـي     . آن جا كه باز من بودم و سكوت و تنهـائي . كوه هاي دور

بر تخته سنگي،  يـار هميشـه   . انديشيدم و از هر تصور و تصويري مي گريختم
داده بـود و بـه   ساكت نشستم و به دورنماي شهر نظاره كردم بـه آن چـه روي   

  . واقعيت ترديد ناپذير آغاز مكافات
دلـم نمـي   . هر چهره اي را كه به ياد مي آوردم بر جانم هراس مـي فكنـد  
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. دلم نمي خواست با هيچ كس چيزي مي گفتم. خواست هيچ كس را مي ديدم
ديري نخواهد گذشت . دلم مي خواست همه چيز دروغ بود و راهي به گريز نبود

. از تمام حقايق، بر همين تخته سنگ از من چيزي خواهد پرسـيد كه سارا، آگاه 
  . پرسشي كه تماميت مرا در هم مي شكست و بر آن پاسخي نداشتم

دستانم را در دهانم كردم و همچون كودكان، از آن همـه درمانـدگي هـاي    
هزار بار اشكي چنان مهار گسـيخته و  . هاي مي گريستم اما راهي به گريز نبود

  . يز بر گناهي چنان بزرگ آب تطهيري نبودسخاوتمند ن
تمـام طبيعـت پـاكي و    . بيابان و كوه را برفي سفيد و سنگين پوشـيده بـود  

گذشته هاي من سياه در تمامي . طهارت بود و من لكه اي سياه  بر تمام جهان
گناهانم، وجودم چركين و سياه و داغي كه نه از خود پنهان كردني بود و نـه از  

سي آن را نمي ديد يا چون مي ديد نمي شناخت و يا چـون مـي   چه ك. ديگران
شناخت نديده مي انگاشت؟ خداي من كجاست آن معجزة ناممكني كه تمـامي  

در ميـان  . شده ها را ناشده مي كرد و ذهن آدميان را از گناه مـن مـي شسـت؟   
خـداي مـن   . برف ها، آب رودخانه زالل و پاك و آرام چون هميشه مي گذشت

  يحياي تعميد دهنده كه مرا تعميد ميداد؟ كجاست آن 
و دلم مي خواست آن سوز و سرما و پـاكي، روح  دراز كشيدم كف رودخانه  

مرا مي شست و طاهر ميكرد تا وجودم از سياهي گناه پاك مي شـد و مـن بـاز    
اي . از جنس هر انساني كه چـون مـن نبـود   . انساني مي شدم از جنس آدميان

اي كاش ممكن مي شد كه تا ابـداالباد بـر غـاري    . كاش هر كس بودم جز من
  . تنها مي زيستم و آن رازي را مي يافتم كه مرا به آن گناه قادر ساخته بود

شايد فضـيلتي مـي يـافتم    ميكوشيدم تا به دنبال يافتن كدام حقيقت بودم؟ 
و هميشه مي دانستم از واقعيتي فـرار  چنين بزرگ گناهي  توجيه كننده ارتكاب 

ديري نخواهد گذشت كـه سـارا   . با آن روبرو خواهم شددير يا زود ه مي كنم ك
چشمانش را به چشمانم خواهد دوخت و خواهد پرسيد در اين گناه كدام فضيلت 

، به من وتمام آنان كه اين همه صادقانه بـر تـو محبـت     "او "نهفته بود كه به 
عاشـق بـودم؟    داشتند اين گونه رذيالنه خيانت كردي؟ با من كه آن همه بر تو

. . . . با من حقيقتي را بگو تا به بلنداي قامت مرد رؤياهاي من خدشه اي ننشيند
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  ؟ 
آن شـوق زنـدگي، آن   . آن معنا بخش روزهـايم . بايد با سارا روبرو مي شدم

بايد بـا  . بهانة حيات، آن تنها گريزگاه ازتمام دردهايم، آن مرهم گذار زخم هايم
   .آئينة وجودم ديدار مي كردم

عيسي تا مرا به آن خدايا كجاست . مي دانستم ديداري سخت در پيش است
  آتش و روح القدس تعميد مي داد؟ 

*****  
از همان دورترها دريـافتم كـه ايـن    . پائين دامنة كوه به انتظارم نشسته بود

قامتي به يكباره شكسته شـده  . قامت، قامت زنانة مغروري نبود كه مي شناختم
صورت او به يكباره تكيـده و خسـته،   . بر خاك هراسان بودكه از وجود خويش 

آوار حادثه آن چنان سريع بر او ريخته بـود  . گيج و گول و از همه چيز نامطمئن
به فاصلة آفتابي تا آفتاب ديگر حقايقي آشكار شد كه بنيان . كه او را شكسته بود

ياني آن همه تمام گذشته ها و رؤياهاي تمام آينده ها بر خاك فرو ريخت و عر
دنيـائي  . حقايق بزرگ گوئي چشمان او را به دنيائي مهيب و تـازه گشـوده بـود   

  .هراس آور و ترسناك كه باور كردن آن ناممكن مي نمود
دست هايم را در دست هاي كوچك و لرزانش گرفـت، صـورت بـه يكبـاره     
تكيده شده و خسته اش را در مقابل صورتم گرفت، چشم هـاي گـود افتـاده و    

بگـو كـه    ...بگـو بـه مـن   : انده را به چشمانم دوخت و با صدائي لرزان گفتدرم
  . كه تمام آن چه همه مي گويند حقيقت ندارد. حقيقت ندارد

چقدر دلم مي خواست مي گفتم حقيقت ندارد و همه چيـز كابوسـي دروغ و   
  .او درمانده متتظر جواب بود و من درمانده تر از جواب. گذرا است

  . همه چيز حقيقت دارد...ستحقيقت ا: گفتم 
  : گيج و ناباورانه پرسيد

چطور ممكن است؟ چگونه ممكن است كه تو همان ناپاك ترين گناهكاران 
باشي كه همه ميگويند؟ محكوم تمام مذاهب، بدنام ترين انسان تاريخ، جلوه گاه 
تمام رذائل و حقارت هاي بشر، چگونه ممكن است به بهاي سي سكة نقره، اين 

  قاطعانه روح خدا را تسليم كني؟ همه 
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همـه كـس   . همه جا گفتگوي مجازات. در شهر همه جا هياهوي نام توست
بي شرمانه ترين رذائل را به تو نسبت مي دهد و بر سر هر كوچه و بازار نام تـو  

در زن و مرد و كودك و پيـر، شـوق زدن زخمـي    . به ناسزا و لعن برده مي شود
تو آن . خم زشت و چركيني هستي بر صورت زميناست به تو، همه جا تو آن ز

. جذامي عفني هستي كه ارمغان وجودت بر هر خاكي نامباركي و زشـتي اسـت  
تاريخ نويسان قسم خورده اند تا بر تو چنان حكايتي بسرايند كه تا ابداالباد نـام  

بر سر آنند تا همچون فاحشگان پير تو را بزك كنند .تو ملعون تمام آدميان باشد
كدام . حرفي به من بزن. لباس سرخ بپوشانند تا در ميانة مردم سنگسار شويو 

جاذبة كدام پاداش؟ ترس از كـدام  . نيروئي تو را به ارتكاب اين گناه قادر ساخت
مكافات؟ تو كه در مقابل تمام جاذبه ها و هراس ها چون كوه هميشـه اسـتوار   

  . چيزي به من بگو. بودي؟ حرفي به من بزن
دليلي بايد وراي سي سكة نقره تا از آن كـس كـه ميـل عيسـي     : مي گفت

  شدن داشت يهودا را بيافريند؟ 
اين مذهب سـكه پرسـتان   . . . .درد يهودا بودن را تنها يهودا مي داند: گفتم

  . است كه آن را به سي سكة نقره تفسير مي كند
تو . بر اين گناه كدام فضيلت است؟ سرنوشت يهودا پاياني شوم داشت: گفت

  چگونه سرنوشتي خواهي داشت؟ 
  . شايد يهودا بر زني اين چنين عاشق نبود كه من عاشقم: گفتم
كجا خواهي رفت؟ شب ها را كجا خواهي خوابيد؟ تو را چگونه و كجا : گفت

قطعه قطعه خواهند كرد؟  جهان از هر سالمي خالي شد، جهان بـي تـو خـالي    
  س زندگي خواهم كرد؟ خدايا، چگونه با اين همه كابو. خواهد بود
رنـج بسـيار   . خواهم رفت،  باز همان سالك گذشته هـا خـواهم شـد   : گفتم

خواهم برد يا چون ديوانه اي مغموم خواهم مرد و يا دانائي فرزانه روزي بـازمي  
باز خواهم گشت و . گردم و هزار برة پاك را از جمع شبانان دروغگو خواهم ربود

  .  فضيلت نهفته استخواهم گفت كه بر اين گناه كدام 
از تمام جهان خواهم بريد و به انتظار تـو  . به انتظار تو خواهم نشست: گفت

مي دانم و همچون روشني آفتاب مي دانم كه روزي باز خواهي . خواهم نشست
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همچون پنه لوپه به انتظار خواهم نشست و با رؤياي بازگشت تو خواهم . گشت
واهم بافت و به حادثه هـاي سرنوشـت   باد خ. زيست و به انتظار خواهم نشست

بـه انتظـار اوليسـي خـواهم     . مردي رويائي خواهم انديشيد كه هرگـز نشـناختم  
  . نشست كه تمامي دنيا بر نعش او مرثيه هاي زشت خوانده اند

به ديدار حادثه ها خواهم شتافت و تا آن روز كه تو به انتظار نشسـته  : گفتم
به رؤياي ديداري دوبـاره خـواهم   . . افكندباشي هيچ جنگي مرا از پاي نخواهد 
  . انديشيد تا طلسم تمام افسون ها باشد

باددهنـدگان   رؤياهـا بـر   عاشـقان  ...باز همان مـرد عاشـق رؤياهـائي   : گفت
امروز اين عشـق اسـت   . اما چشمان من امروز بر تمام حقايق نابيناست. واقعيتند
دم  تـو را آگـاه خـواهم    آن روز كه بر تو حكمي تـازه كـر  . گويد نه عقلكه مي
  . ساخت

*****  
. سپيدة صبح نزديك بود و به لحظات جدائي فرصتي سخت كوتـاه و پربهـا  

رنج بسيار براي هر دو در پيش . لحظاتي ديگر هر يك به راهي ديگر مي رفتيم
از اين ديـدار  . با آخرين نگاه ها تمام وجودش را در دل به خاطر مي سپردم. بود

  . ديداري نبود شايد ديگر. شانه اي نبودتا ديدار بعد هيچ ن
در سايه روشن هاي صبح رو به سوي شهر پر هراس و خسته مـي رفـت و   
من به قامت مغرور و زنانه اي مي انديشيدم كه همچون خدايان بر زمـين گـام   

بـه  . زخم گناه من تمام توان روح او را همچون خوره خورده بوداينك مي زد و 
  . دم و روزگاري كه در پيش داشتگام هاي او نگاه مي كر

چه رنجي را به عقوبت گناهان من خواهد كشيد؟ چه تهمـت هـاي   ! خدايا 
زشت و ناروائي را خواهد شنيد؟ چگونه داغ گناه زندگي با من را خواهد شست؟ 
چگونه باز از عشق سخن خواهد گفت؟ آيا هيچ گاه لبخندي دوباره خواهـد زد؟  

د آفريد؟ آيا بـه مـن خواهـد انديشـيد؟ آيـا خـاطرات       آيا باز رؤيائي دوباره خواه
شيريني را از گذشته ها به ياد خواهد آورد؟ با مردي كه هيچ گاه نشناخته بـود؟  

  با بد نام ترين مرد تاريخ، بي فضيلت ترين گناهكاران؟ 
دردي كه بار آن بـر دوش  . چه دردي خواهد برد آن گونه معصوم و بي گناه
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درد من بودن و درد ديدن دردي كه سارا . ردي مضاعفد. من بسيار سنگين بود
  . مي كشيد به گناهان من

بايـد از همـه جـا مـي     . فرصت زيادي نبود، بايد از همه كس مي گـريختم 
چيـزي  . گريختم باري گران ودردبار بـر دوش داشـتم و راه ناپيـدا و دور و گـم    
جسـتجو   نخواهد گذشت كه مشتاقان رستگاري و ديدار با خـدا، همـه جـا مـرا    

خواهند كرد و تا آن لحظه من بايد با معجزه اي آشنا ميشـدم كـه بـر داسـتان     
من بايد مذهب تازه اي را مـي  . زندگي و مرگ من معناي رستگاري مي نوشت

شناختم كه درهاي بهشت آن بر يهودا، نيز بسته نبود و از ارتكاب آنچـه كـرده   
ه با لبخندي بر لب بـه داسـتان   بايد تا آنجا ميرسيدم ك. بود نادم و شرمسار نبود

  .  حيات خود مي نگريستم و ميمردم
*****  

از شهري به شهري مي گريختم و به جستجوي روزنه اي و منتظـر نشـانه   
بايد به كجا مي رفتم؟ بايد چه كسي بـودم؟  . اي بودم، به دنبال يافتن مقصدي

را پايـان مـي    چگونه بودم؟ چه كار مي كردم تا بر رنج ديدار با جهان و با خـود 
دادم؟ آن حقيقت ناشناخته كجا بود؟ چه كس راز آن را مي شـناخت؟ راه آن از  
كدام سو مي گذشت؟ بايد اولين گام را به كدام سو بر ميداشتم وقتي در غلظت 

  . سياهي حتي خود را نيز نمي يافتم
روزي چند را در هر شهر مي گذراندم و باز به مقصدي بي دليـل سـفر مـي    

هر كجا بودم . ود من همچون خار در بوستان عذاب آور هر محفلي بودوج. كردم
  .دليلي بر بودن خود نداشتم

همه جا جلوه گـاه فصـل تـازه، آغـاز     . تمامي شهرها سيمائي مشابه داشتند
همه جا شوق بنـاي بهشـت بـر زمـين و تحقـق      . حكومت خدا، نابودي شيطان

بر سر هر بـام و هـر سـوق و     تمام شهرها پر بود از روح حيات،. عدالت خداوند
و قديسـين و   "او "بـر هـر در و ديـوار شـمايل     . بازار آواز تالوت كلمات خـدا 
  . يادآوري معناي روز داوري
در سيماي من داغ مردي بود سخت زخـم خـورده از   . شبيه هيچ كس نبودم

آن گاه كه زمين و آسمان بشارت پايان تمامي عـذاب هـا را   . درون، مردي تنها
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  . بيگانه اي بي گذشته .مي داد
از شهري به شهري مي رفتم و تنها در فاصلة شهرها، در بيابان و كـوه هـا   

شهرها هميشه حكايت گوي حادثه هائي بودند كه . بود  كه باز خود را مي يافتم
  .جهان من از جهان آدميان جدا بود. بر معماهاي من هيچ پاسخي نبودند

. و هـر روز خبـر ازحادثـه هـاي تـازه     همه جا خبر ازتحقق احكام خدا بـود   
سوزاندن جادوگران و كيميا گران، سنگسار كردن روسپيان، سوزاندن كتاب هاي 

بهشت را به زر مي فروختند و تازيانـه  . ملحدان و تازيانه بر پشت هاي زناكاران
  . مي گفتند آن كس كه با ما نيست بر ماست. را به زور مي كوفتند

تم و در ديدار با هر آدمي در دل و با حسـرت  از شهري به شهري مي گريخ
خداوندا، چرا مرا چون آنان نيافريدي؟ بي هيچ رؤيائي ناممكن و بـي  : مي گفتم

هر كس هر آن چه را مي خواهـد مـي يابـد و از هـر     . هيچ گناهي نابخشودني
  .پرسش به پاسخ راهي است ممكن

گوشـة زمـين   هـر روز از چهـار   . و دست حادثه ها مرا به شهر مقدس بـرد  
رنگ حكومـت  . شهر پر از زائران بيگانه بود. زائراني مشتاق به زيارت مي آمدند

حتي آسمان نيـز همـان رنـگ را    . خدا در شهر مقدس از همه جا رنگين تر بود
بر تمام منـاره هـا و   . همه جا مناديان آيات كتاب خدا را تالوت ميكردند. داشت

و  "او "همه جا شمايل . ياداوري ميشد گلدسته ها وعده هاي خدا در روز انتقام
اينك جسم انساني خدا بود  "او "و  "او "قديسين، بر تمام لب ها حمد و ثناي 

  .آن ناجي موعود، عين حقانيت وعده هاي كتاب مقدس. بر زمين
! اينـك روز داوري  . شهر خدا، بيرحم تر از همه جا تازيانه زن روح من بـود 

اين عقوبـت، آن حيـات جاودانـه و ايـن جهـنم       آنك تمام حقايق، آن پاداش و
به . معهود، آن ملكوت خدا و اين عذاب يونس و تنهائي بزرگ او در درون ماهي

اشتياق يافتن كدام راه او را اين چنين بي ترديد و قاطعانه تسليم كرده بودم؟ آن 
بايـد بـه گنـاه    ... بايد مي سـوختم . مظهر تمام فضائل، آن عين عشق و محبت

من دردي داشتم كه . چشمانم بر آشكارترين حقايق تا به ابد مي سوختمكوري 
دردي گريزناپذير كه سنگيني آن جـانم را مـي   . ميهمان دائم جسم و روحم بود

درمان درد من وراي تمـام دانسـته هـاي     .شكست و درمان آن را نمي شناختم
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. كن نبودبه معجزه اي ممكن مي شد كه حتي در عالم خياالت نيز مم. بشر بود
آن كدام معجزه است كه گناه يهودا را تطهير كند و بـر درد جـان سـوز يهـودا     
بودن پايان بخشد؟ درمان درد من به دست اراده اي وراي ارادة انسـان ممكـن   

  . من در درمان درد خود عاجز و درمانده بودم. بود
در زيارتگاه فضائي بود با سقف هاي بسيار بلند، تمـام در و ديـوار و سـقف    

هر نقطه يادگار عشق و ايمـان بـود   . درخشش هزار بازي نور بود و آئينه و طال
در گوشه اي ايستاده بودم و به آن سقف و آن . كه به جبروت نور ترجمه مي شد

فضاي مقدس پر بود از هياهوي مسـحور كننـدة   . نور و آن زائران مي نگريستم
ان مـي نگريسـتم و آن همـه    به چهرة زائر. رابطه اي ميان انسان و خدا. ايمان

ازخود مي پرسيدم آيا اين ايمـان  . ايمان و اشتياق وآن ذكرها و دعاهاي مؤمنانه
  و كلمات از فضاي زيارتگاه هم بيرون مي رفت؟ 

دلم مي خواست زمان برمي گشت و من اين بار تولدي تازه مي داشـتم تـا    
ه تمام اضطراب حتي كهنه فروش فقيري مي بودم و مؤمن به خدائي كه پناهگا

  .هايم بود
خدايا، . راهي به گريز نبود باز خودم را واقعي تر از هر رؤيا به ياد مي آوردم 

چگونه اين آتشي كه هر لحظه وجودم را مي سـوزاند آرام خواهـد گرفـت؟ آيـا     
ممكن خواهد بود كه تنها فرصتي كوتاه، باز بر خود و بر جهان نگـاهي دوبـاره   

  شسته باشد؟ آيا از اين جهنم عذاب راه گريزي هست؟ كنم و بر قلبم آرامش ن
هـر خـاطرة گذشـته، حكايـت     . روزهاي گذشته همه دردآور و عذاب دهنده

هزار بار درد . تخمي كه افشانده بودم و حاصل آن اينك دردي درمان ناپذير بود
تمام درها بسـته و  . كشيدم و هزار بار به گذشته ها انديشيدم و جاي ترديد نبود

گذشـته و حـال و آينـده، همـه جـا      . تمام روزنه ها كور. م راه ها مسدود بودتما
  . تمام نيروي من فروريخته و متالشي، زانوان من خسته. يادآور سياهي و درد

من بـر درمـان درد خـويش سـخت     . هيچ ترديدي بر جاي بنمانده بود... نه
من آن مرغ . ه بودتمامي جهان درتفسير گناه يهودا درماند. عاجز و درمانده بودم

تنها بودم كه در سياهي شب بر فراز اقيانوس از گلة مرغان مهاجر جدا افتادم و 
  . در جهان سياهي ها مي دانستم بايد به راهي روم كه خود آن را بيابم
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راهـي   6*.در خود سياحت مي كردم و نغمه هاي داود را به يـاد مـي آوردم  
بردم كه او را چنين پسند آمده بود كه اين بايد به همو پناه مي . باقي نمانده بود

  . گونه مرا مضروب سازد
توي ناشناخته كه عقل بـر تـو راه مـي بنـدد و روح تـو را مـي       .... تو: گفتم

خواهد، تو كه چشم تنم بر تو انكار مي كند و چشم جانم تو را مي جويد، تو كه 
ن دهنـدة عـذاب   داناي تمام حقايقي، تو كه شايد آن حقيقتي را مي شناسي پايا

هايم، تو كه تنها تو مي داني نه در دهان من ناسزائي است و نه در دست هايم 
با توي ناشـناخته عهـدي   . . . .چگونه اي. . . .با تو كه نمي دانم كيستي. ظلمي

  . مي بندم
اگر مرگ راه گشا بود، آسان ترين راه بود و . امروز در وادي حيرت سرگردانم

آسمان و زمين و گذشته . ار و تمام جهان داوراني سختدشمنان بسي. باز نيست
پشت هايم از سنگيني بـار عـذاب   . و حال، تازيانه زن بي رحم و خستگي ناپذير

شكسته و مجروح، همه جا ظلمت وسياهي، حتـي معجـزات نـاممكن بـاز بـي      
اگر بايد هزار سال عذاب مي بردم و در هر لحظه مي سوختم و باز زاده . حاصل

آن راز گشوده مي شد شايد با تو اين گونه مؤمنانه عهد نمي بسـتم   مي شدم و
. . . . با تو عهد مي بندم كـه اگـر روزي  . اما امروز از همه جا رانده و درمانده ام

هر چند ناممكن، بار ديگر بر دل من آرامش منزل . . . . هرچند دور. . .روزگاري
. م علوم و حكمت و فلسفهگرفت، آن روز وراي تمام زنجيرهاي عقل، وراي تما

وراي تمامي تفاسير به تو ايمان خواهم آورد و نام تو تا ابداالباد سـرود لـب   .. . 
  . هايم خواهد بود

چون پلنگي زخم خورده و مجروح خود را مي يافتم در تاريكي هاي جنگـل  
بر جان نيمه مردة خود مرثيه هـاي مـرگ مـي    . هاي دورافتاده و فراموش شده

                                                 
بسياري  براي جان من . بسياري به ضد من بر مي خيزند. ي خداوند دشمنانم چه بسيار شده اندا  *۶

جالل من . مي گويند به جهت او در خدا خالصي نيست، ليكن تو اي خداوند گرداگرد من سپر هستي
  ....ميخوانم و مرا از كوه مقدس خود اجابت مينمايدبه آواز خود نزد خداوند ...و فرازنده سر من

 )مزمور سوم كتاب مزامير داود(
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آن ستارة روشن مي نگريستم كه خيز بلندي تا آن رؤياي هميشگي  خواندم و به
چگونه آن خيز بلند ممكن مي شد آن گاه كه اين چنين درمانده، لرزش . ام بود

  . مرگ را بر جسم و روح خود احساس مي كردم، در جنگلي تنها و دورافتاده
*****  

مروري هزارباره  هياهوها باز بر آن چه رفته بود از از شهرمقدس رفتم تا دور
ديدار شهر مقدس تنها خاطره اي . بر بلندي هاي كوه باز من بودم با من.  كنم

عهد خود  شد و بايد سال هاي بسيار و حادثه هاي بسيار مي گذشت تا بار ديگر
  . را به ياد مي آوردم

در تمـام  . از بلندي هاي كوه به سواد شهر مقدس و نـوراني مـي نگريسـتم   
مـاهي مـي   انـدرون  درد يونس را در . و تمام جهان سياهي بودجهان تنها بودم 

مگر نمي بيني كه چگونه ماهيـان ذره ذره  ! اي يار اي يگانه ترين يار . شناختم
  گوشت هاي مرا مي جوند؟ چرا مرا در ته دريا نگاه مي داري؟

به نوشته هاي كتاب مقدس مي انديشيدم ونغمـات و سـرود هـاي داود را     
  .درد داود بودن را مي فهميدم .زمزمه مي كردم

درمان درد من تنها به مرهم همو ميسر است كه ايـن درد را  : با خود گفتم 
به آواز خود نزد خـدا  . درمان درد من را تنها خدا مي شناسد. ه استبر من نوشت

بـه سـرزمين مقـدس    . مي خوانم و او مرا از كوه مقدس خود اجابت خواهد كرد
بـه انتظـار ديـدار    . مقدس اورشليم منزل خواهم كرددر كوه هاي . خواهم رفت

يا در هجر اين ديدار خواهم مرد و يا ديـدار  . چهره به چهره با او خواهم نشست
  . خواهم كرد

به قدمگاه پيامبران و تجلي گاه . به اورشليم خواهم رفت، به سرزمين مقدس
بـه  . ها خداسـت بر درد من يا پاياني نيست و يا پايان دهندة آن تن. خدا بر خاك

شـايد  . اورشليم خواهم رفت، خواهم كوبيد، آواز خواهم داد و منتظر خواهم شـد 
ممكن شد و درمي يافتم كه در زاده شدن من كدام گناه رفته بود كه بايـد ايـن   

  . گونه سخت مكافات مي شدم
جهان داستان سرنوشت مرا به خطي نوشته بود كه هم جهان مـي شـناخت   

بايـد  . نوشته بودم كه نه خود آن را مي خواندم و نه غيـر من به خطي . وهم من
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به كوه هاي مقدس خدا مي رفتم و داستاني به خطي تازه مي نوشتم كـه تنهـا   
  . خوانندة آن خود بودم

بر بلندي كوه، به رؤياي ديدار كوه هاي مقدس خدا در خـود شـور تـازه اي    
لظـت تـاريكي و مـي    روزنه اي باريك به نور ديـده بـودم در تمـامي غ   . آفريدم

دانستم ميان من گناهكار و آن نقطه تا كوه هاي مقدس اورشليم و ديدار با خدا 
  . هزار حادثه و هزارسال فاصله است

اما كدام حادثه بر جان عاشقي تنهاي عالم ترديد آفرين است آن گاه كه درد 
  . جان سوز هجرو جدائي تنها به وصل معشوق آرام مي گيرد

من مردي . خدا راهي دراز و پر حادثه و ناشناخته در پيش بوداز آن نقطه تا 
بودم از زمين زندگان منقطع شده، با سنگيني عـذاب آور دردي جـان سـوز بـر     
جانم، ريشه اي در زميني خشك، مردي بي گذشته و بي هويت و بـا داغ گنـاه   

  . مردي كه شبيه هيچ كس نبود. قابيل بر چهره
اورشليم و از من گناهكار تا خـدا، راهـي بـود    از آن كوه تا كوه هاي مقدس 

راهي كه از سرزمين هـاي نـا شـناخته و زمـاني     . بيرون از آن زمين و آن زمان
در  تنها راه ممكن از ميان دنيائي مي گذشت كه همـه چيـز  . ناشناس ميگذشت

راه از جهـاني  . ناشناس بود و تنها چراغ راه رؤياي ديـدار شـهرخدا  آن براي من 
بي شك راه به من خواهد . گانه با من و من مردي بيگانه با جهانمي گذشت بي

ميان من تا خدا راهي است يگانه و شوقي كور به . آموخت كه چگونه بايد رفت
تنها اسباب اين سفر سوزش دردي بـود كـه جـانم را مـي سـوخت و      . رفتن آن

  .رؤياي يافتن مرهمي كه راز ساختن آن را هيچ كس نمي شناخت
زني چون اسطوره ها كـه همچنـان   . زگشت مرا انتظار مي كشيداما كسي با

راهبه اي مطهر و معصوم كه به گنـاه  . مي سوخت و هم چنان انتظار مي كشيد
و اينـك تمـام   . . . . عشق به ناپاك ترين گناهكاران عقوبت مـي شـد و اينـك   

من چون غريقي با دست هـاي خسـته   . او را سنگسار مي كردند فاحشگان شهر
  . ي كوبيدم و درمانده ازآنكه  او را در پناه خود از سنگ ها محافظت كنمبرآب م

بايد به اورشليم بروم، هيچ حادثه اي نبود كه برتنها رؤياي باقي مانده ترديد 
  . مي آفريد
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  بخش دوم
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   فصل دوزخ
   

روي تخت كهنة اطاق محقر مسافرخانه دراز كشيده بودم و به عكس هـاي  
بي شك در طـول سـاليان بسـيار، آدم هـاي     . مي كردم قديمي روي ديوار نگاه

بسيار بر همان تخت و در همان اطاق همان عكس ها را ديدنـد ام هـيچ يـك    
  . سرنوشتي چون من نداشتند

از كسي آمده بود و به كسي . هر كس از جائي آمده بود و به جائي مي رفت
شـوق  هر كس دردي داشت درمان پذير و هركس اميدي داشت كـه  . مي رفت

هيچ كس چون من مسافر رهگذر اطاقي چنين محقر و تاريك . زندگي اش بود
داسـتان هـر رهگـذر داسـتان رهگـذري بـا       . با ملحفه هاي كثيف و كهنه نبود
  . دردهاي مردي چون يهودا نبود

  . درد يهودا بودن. يهودا بودم، با دردي كه تنها يهودا مي شناخت
ه بود و روزها بود كه فاجعة بزرگ بر اينك، روزها از آغاز حكومت خدا گذشت

روزهائي كه همه چيز حادث شده بود كه بر هـيچ  . من به يكباره فرو ريخته بود
  . حقيقت عريان و آشكار همچون خورشيد در دل روز. چيز جاي ترديدي نبود

هر لحظه و هـر كجـا، كمـين گـاه ممكـن خنجـري زهرآلـود، كـه بـه راه          
كـارترين گناهكـاران بـود و هـر سـايه  معنـاي       رستگاري، به انتظار سينة گناه

از شـهري بـه شـهري مـي     . عقوبتي دردناك به كيفر بي ترديد تـرين گناهـان  
گريختم و سيماي خود را از جهـان مـي پوشـاندم و در پـس شـهرها و روزهـا       
دريافته بودم كه هر كجا و هر لحظه، آن حادثة پايان دهنده بر تمام سرنوشـت  

بيرون از من و آن اطاق محقر، تمامي جهان تعاقـب  . تمن به انتظار نشسته اس
  . كنندگان جان منند

در و ديوار و زمين و آسمان لعن كنندگان من و ابناي مردم راه هاي هالك 
را بر من مهيا مي سازند آنان كه خردسال ترند بر من استهزاء مي بندند و ضرب 

مم باز نمي ايسـتد، در  كس از آب دهان ريختن بر نا. المثل ميان مردم گشته ام
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   7*.ذهن آدميان دفن هزار ساله شده ام و قبرم را با شروران يقين كرده اند
رخساره ام، خونين از سيلي ياران گذشته و پشت هايم شكسته از گام هـاي  

هر نگاه من بر خاطرات گذشته هاي دور و نزديك، يادآور بذر . رهگذران نا آشنا
. بودم و اينك ثمر درداور آن را درو مـي كـردم   درد بود كه در گذشته ها كاشته

هر نگاه من به گذشته و حال، نگاه به زمان و مكاني بود، زمـين آن بـذر درد و   
من آن يهوداي گناهكار . در گذشته ها راهي به روزني نبود. آن حاصل دردناك

آن بي ترديد ترين و بي فضيلت تـرين گناهكـاران،   . بودم، مطرود تمام عالميان
بـه داسـتان سرنوشـت يهـودا مـي      . به ياد ماندني ترين حادثه هـاي تـاريخ  در 

  . انديشيدم و با خويش و سرنوشت خويش آشنا مي شدم
  . درد يهودا بودن را، تنها يهودا مي شناخت

يهودا بودم و رؤياي معجزة نا ممكني را در خويش مـي آفريـدم كـه مـن و     
بر گناهكاراني چنـين نيـز مـي    يهودا را تطهير مي كرد و دروازه هاي بهشت را 

آن گاه كه تمام حقايق تاريخ آدميان، بر گناهي چنـان، بـي ترديـدترين    . گشود
گناهي كه هيچ كس بر برائـت آن كالمـي نگفتـه بـود و     . داوري ها را مي كرد
  . فضيلتي نشناخته بود

كه حكم تمامي حقـايق تـاريخ را،   . بايد به جستجوي حقيقتي ناممكن بودم
آن معجزه اي كه حتي در تصورات نا ممكنِ ممكـن شـده در   .ختباطل مي سا

  . تصورات باز ناممكن مي نمود
فـردا آغـاز   . بر روي تخت فرسودة مسافر خانة محقر به فردا مـي انديشـيدم  

سياحتي بزرگ بود و قبل از آغاز آن من بايد جايگاه تازة خويش را در جهان مي 
بايد به مقصدي نامعلوم  .يش روستتاريك و ناآشنا در پ و راهي سخت. شناختم

پـيش از آن بايـد   . به راهي نا آشنا پا مي گذاشتم، به رؤيائي غريب و نا ممكـن 
درمي يافتم در كجاي جهان ايستاده ام؟ تمام دانش من از آن چه تا آن لحظـه  

يـادآور بهشـتي كـه از آن رانـده شـده بـودم و راه       . رفته بود، زخم زن جانم بود
من از بهشت تمام آدميان رانده . گناهكاري چون من بسته بود بازگشت به آن بر

                                                 
كتاب ايوب باب سي ام*    
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عفونت گرفتة روح من، لگد الشه . در گذشته ها راهي به نجات نبود. شده بودم
  . كوب تمام خاطرات گذشته هايم بود

هر كس از گناه آشنائي با من شرمسار و خجول بود و هر كس هر گناهي را 
تمام گناهان عـالم را بـر خـويش    . داد كه در خود مي شناخت به من نسبت مي

  . مي يافتم و بايد به عقوبت آن همه گناه كيفر مي شدم
زبانم در دهان خاموش بود و جانم در تنم مي سوخت، زاده ميشدم و باز مي 

  . تمام وجودم فريادي بود از درد درماندگي در مقابل تمام عالم. سوختم
گي سي سكة نقره به جامع ترين  سكه پرستان، تمامي داستان مرا به دريوزه

قصص حديث ساختند و من خويش را گوسفندي ساكت و بي صدا مي شناختم 
هيچ روزنه اي به معجزه اي گشـوده نمـي شـد و    . كه به مسلخ تاريخ مي رفت

  . تمام خاطرة من از جهان، خاطره اي دردآور و گريز بايد مي نمود
هنده كه از آينده و حال به جهان پشت سر، خالي از هر خاطره اي آرامش د

دلنشين . آن مي گريختم و عريان تر از تمام خاطره هاي زشت، خاطرة سارا بود
خـاطراتي از لحظـاتي   . ترين خاطرات از گذشته ها اينك زشت ترين كابوس ها

حيات بخش كه براي هميشه مرده بودند و زني كه همچون آئينة تمام آدميـانِ  
  . او بر جانم آتش مي ريختعالم هر نگاه دوباره اي به 

روي تخت محقر مسافرخانه دراز كشيده بودم و قبل از آغاز سـياحت تـازه،   
  . جايگاه خود را در جهان مي شناختم

دري بـه دردي  . در گذشته تمام گريزگاه ها دري به دردي تازه مـي گشـود  
ي آن روزگاراني بودند كه بر من غمي چنين سـنگين  تمام گذشته ها يادآور. تازه

نمي كرد، دردهايم دردهاي درمان پذير تمام آدميان بود، از آدميـان بـودم و بـا    
در خـويش و آدميـان، خـويش و    . نيك و بد آدميان خود را از آدميان مي يافتم

درد . ادميان را مي يافتم و با خويش و ادميان، با معناي دردي چنين آگاه نبـودم 
هـراس از  . . . . .ذشته هـا و حـال  هراس از گ. . . .هراس از خويش و از آدميان

درد زيستن با زخمي مهيب و هراسناك كه از درون مرا مـي خـورد و   . آينده ها
  . مي تراشيد و از بيرون داغ چهرة قابيل مي نمود آشنا بر تمام عالم

درد تنهائي . نه در گذشته ها راهي به خالص و نه در حال لحظه اي ارامش
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پشت هايم را مي شكست و بـراي هـيچ كـس    دردي كه . يهودا را مي شناختم
  . گفتني نبود
  چرا مرا برگزيدي؟ ! خدايا 

چرا مرا همچون هزاران هـزار مـردم ديگـر، بـه دردهـا و اميـدهائي مبـتال        
چرا، چشمان مـرا بـه معنـاي    . نساختي كه همچون تمامي مردمان رستگار بودم

  سادة سعادت نابينا ساختي؟ 
نيافريدي كه بر پشـت هـاي او دردي چنـين    چرا مرا يكي از تمامي آدميان 

  پشت شكن و بي درمان سنگيني نمي كرد؟ 
  چقدر آسان همه چيز را از من گرفتي؟ ! خدايا

  چقدر سخت مرا عذاب مي كني؟ 
درد مردي همه چيز باخته، بـه خاكسـتر   . دردهاي ايوب بر جانم نشسته بود

درد ايوب بـودن  . ننشسته و جسم و روحي زخم خورده و مجروح از طعنة آدميا
  . را مي شناختم و در خود يهودا را مي يافتم

از ميان . ريشه هايم از زمين خشكيده بود و شاخه هايم را از باال بريده بودند
چونان كسي كه هر كس بر . زندگان رانده شده ونزد مردم ضرب المثل گشته ام
را كـه دوسـت    خدايا هر كـه . او آب دهان اندازد و همه كس مرا ترك كرده اند

مي داشتم از من روي برگردانده و همچون ريشه اي به زميني خشك فرو مانده 
  چرا اين همه سخت عذاب مي كني؟ . ام

چگونه آن همه سعادت را از من اين چنين ساده گرفتي؟ چگونه باز  آرامش 
. گذشته ها ممكن خواهد شد؟ با دلبستگي هاي من به حيات كه بر باد رفته بود

  . ين ساده، اين چنين سخت، اين چنين بازگشت ناپذيراين چن
لعنـت بـه آن لحظـة ميـان روشـنائي و       ".اي كاش هرگز زاده نشده بـودم 

هالك گردد آن روز و . به زميني كه زاده شدم. تاريكي به صبحي كه زاده شدم
آن روز هميشه تاريك باشد و آن شـب را  . آن لحظه كه در رحم قرار داده شدم

. آن شب نازا باشد و آواز شادماني در آن شنيده نگردد. فرا گيرد ظلمت هميشگي
چـرا در رحـم   . چون درهاي رحم مادرم را نبست و مشقت را از من دور نساخت

مادرم نمردم و چون زاده شدم جان ندادم چـرا پسـتان هـا را مكيـدم و زانـوانم      
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    8*قدرت گرفت تا رنجي چنين پايان ناپذير را عذاب مي كشيدم؟
يد معجزه اي را مي شناختم كه گناهكارترين مرد تاريخ را تطهيري دوباره با

مي ساخت و يا بايد از هر نگاه بر خويش و بر جهـان، در لحظـه هـاي آمـده و     
نامده و هر خاطرة گذشته و هر حادثة آينده، ذره ذره هـاي وجـودم بسـوزد و از    

ردد و آن راز هرگـز  خاكستر آن باز تولدي تازه به انتظار سوزشي تازه حـادث گـ  
  . نايافته را بيابم كه مرا از من و از جهان نجات مي داد

  . شايد يهودا بر زني چنين عاشق نبود چنان كه من بودم
اگر آن راز بزرگ را نيافتم و در حسرت ان . تمامي عمر جستجو خواهم كرد

ي را خونين دل و مغموم جان سپردم، حقيقتي را يافته ام از من در من  و حقيقت
  . خواهم گفت از من به ساراي در انتظار

تن مردي چنان شيفته بر دورترين و بلندترين رؤياها، بايد بر روحي اسـتوار  
شايد باز سارا به گذشته . باشد كه به سكه هاي نقره به خريد و فروش نمي رود

ها نگاهي دوباره مي كرد و من را آن گناهكار نابخشودني نمي ديـد كـه همـه    
  . هودا را ديده بودندتاريخ ي

*****  
روي تختخواب محقر، اطاق مسافرخانه دراز كشيده بودم و بـا جايگـاه تـازة    

  . خود در جهان آشنا مي شدم
زماني كه من از شهري . هنوز از آغاز حكومت خدا زماني چندان نمي گذشت

به شهري مي گريختم و چهرة خود را از عالم مي پوشانيدم و از خود پوشـيدني  
هر سوق و بازار، محل . هر گوشه و كنار، كمينگاه اضطراب حادثه اي تازه. دنبو

زمين رنگين از خـون  . احكام، احكام خدا و حدود، حكم خدا. قصاص گناهكاران
همـه جـا،   . همه جا سنگسار و تازيانـه و تصـليب مجرمـان   . كافران و گمراهان

همه جـا  . قايدهمه جا محاكم تفتيش ع. سوزاندن كتاب ها و شهرهاي ملحدان
  . محافل تكفير حقايق

نه بر جسمم لرزة ترس مي نشست و نه بر روحـم  . هراس من از مرگ نبود
                                                 

  تورات كتاب ايوب باب سوم*   
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آن چنـان خـواهم مـرد در خـور     . هزار بار با خـود گفتـه بـودم   . سستي و زبوني
  . جويندگان حقايق بزرگ و نه دريوزگان سكه هاي نقره

زمـين حادثـه اي    مرگ گناهكاري چون من به شمشير عدل نايبان خدا بـر 
اما كدام كـس، بـه كـدام زمـان و زمـين زاده      . پايان دهندة تمام من. ساده بود

  خواهد شد تا بر اين داستان تفسيري تازه كند؟ 
روي تختخواب فرسوده دراز كشيده بودم و با خويش و با جهان بـه يكبـاره   

  . ترديدي بر جاي نمانده بود. ظهور كرده آشنا مي شدم
تمامي دانش مـن از جهـان،   . تباهي و تاريكي، يادآوران دردگذشته ها همه 

در و ديوار و زمين و آسمان حكايت گوي دردي . كهنه و بيهوده و معناي اباطيل
  . راهي نبود. راهي به ترديد نبود. جانكاه كه بر آن پاياني نبود

من بايد رازي را مي يافتم، پايان دهندة تمام عذاب ها و رهانندة من از من 
  . از جهان و

آن كدام معجزة نا ممكـن  . . . . . ؟ . . . . . آن كدام مقام مبارك و ناپيداست
  داناي رازي اين چنين كدام كس است؟ . . . . ؟ . . . . است

چه كس رازي را مي شناسد وراي تمام حقايق عالم؟ آن گاه كه تمامي عالم 
  يهودا را بي ترديدترين گناهكار عالم داوري كرده اند؟ 

اين راز، رازي است وراي تمام حقايق انسان و داناي اين راز، داناي دانشـي  
  . است وراي دانش انسان ها

گذشته و حال و آينده و زمـين و زمـان   . راهي به ترديد نيست، راهي نيست
جسم و روح من شكسته و مجروح در سنگيني عـذاب  . قلمرو ظلمات و تاريكي

مي سوزم و باز زنده مي شـوم و جهـان    هر لحظه در خويش. آور دردهاي عالم
  . پيرامون تازيانه زن خستگي ناپذير و بي رحم

پايـان آن  . درد يهودا بودن را تنها يهودا مي دانست و بر آن درد پاياني نبود
درد، به مرهمي ممكن مي شد كه تاريخ انسان از آغـاز تـا آن روز نـه راز آن را    

  . شناخته بود و نه رازدار آن را
من بايد در سياهي . يد در ظلمات جهان آن راز و آن رازدار را مي يافتممن با

ظلمات به راهي هرگز نرفته شده پاي مي گذاشتم كه نه راه بر هيچ كس آشـنا  
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  . بود و نه منزل مقصود
حقيقتي انكار شـدة  . بايد حقيقتي نا ممكن را از دانائي ناشناخته مي آموختم

  . تمام دانائي انسان تمام آدميان و دانائي انكار شدة
پشت هايم فرسوده و زخمين از سنگيني بار عذاب و وجودم گدازان و سوزان 

مـرا از مـن   . از آتشي كه در خواب و بيداري مرا مي زاد و باز خاكستر مي كـرد 
  . رهائي نيست

بـه اشـتياق رؤيـائي دور و نـا ممكـن و      . باز بايد همان سالك گذشته باشم
حقيقتـي كـه بـر    . ، حقيقتي بزرگتر از تمامي حقـايق حقيقتي هرگز شنوده نشده

  . مردي چون يهودا راه رستگاري را بياموزد
اسباب . به اشتياق رويائي دور و نا ممكن سياحت تازه اي را آغاز خواهم كرد

سفر جاذبه اي غريب و معجزه اي بي واژه است كـه شـوق ديـدار آن را دارم و    
م وجودم كه تنها بدين ديـدار درمـان   دردي جانكاه و سخت در هم شكنندة تما

  . بايد  به راه آغاز شده باز مي رفتم. راهي به بازگشت نبود. مي يابد
راهي كه به شوقي . بايد به همان راه ممنوع شده حقايق هميشگي مي رفتم

كور آغاز شده بود و در آغازترين منزل ها، آواز درد جهان را بر من فـرو ريختـه   
گز نرفته شده و ممنوع، حقيقتي هرگز شنوده نشده و بزرگ را بايد در راه هر. بود

 . مي يافتم كه بر بطالت آن تمامي حقايق عالم اجماع كرده بودند
جهـان پهنـة ظلمـات و    . بايد به اشتياقي نا ممكن به راهي نا آشنا مي رفتم

ه راه رفتن اين را. تاريكي و روشنائي راه، حقايقي خواهند بود كه خود يافته باشم
  . را راه خواهد آموخت

. راه هاي هموار و هميشه رفته شده. تمام راه هاي آدميان بر من بسته است
بايد رازي بـزرگ را  . من بايد بهشتي تازه بيابم. من رانده شده از بهشت آدميانم
كه هرگز كسي از آن نگفته بود گنجي از حقايق . مي شناختم، حقيقتي ناممكن

. اي از آب حيات بخش بر آتش سوزان جـان مـن   چشمه .و گوئي وجود نداشت
بايـد بـه   . بايد به شوق يافتن آن چشمه جسـتجو كـنم  . چشمه اي از آب حيات

بايد گنجي چـون آفتـاب   . بزرگترين حقايق ،جستجوي حقيقتي بزرگ مي رفتم
حيـران و  . شـب  مي يافتم عريان كننـدة حقـارت كـرم شـب تـاب در سـياهي      
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  . وادي سراب ها سرگردان، زخم خورده و تنها در
ميان من، اين تشنة تمام آب ها و آن چشمة حيات هر آن چه هست سياهي 

در قلمرو ظلمـات، ميـان مـن و راه و    . نه من معلوم، نه راه معلوم و نه آب .ست
فاصله اي آشكار نبود و هيچ حقيقتي را نمي شناختم، تا آن را سنگ  وآب خطي 

. بـود و در اين همه ظلمـات نـوري ن   بودسياحتي غريب در پيش . سر زاويه كنم
تنها روشنائي به راهي چنين تاريك، حقايقي خواهند بود كه خود آنرا بيـا بـم و   

هيچ صـيادي  اما. بودراهي سخت در پيش . هيچكس  از آن سخني نگفته است
در جوي حقيري كه به گودالي ميريزد مرواريدي صيد نخواهد كرد  و گنجي كه 

آيا . ايق من نيست، رنج بسيار به انتظارم نشسته استبي رنج ميسر شود گنج حق
  آن گنج را خواهم يافت؟ 

  . راهي عجيب و داستاني غريب در پيش بود
از . بايد به سرزمين مقدس مي رفتم و راه از ميان دنيائي مي گذشت نا آشنا

آن نقطه روي تختخواب فرسوده مسافرخانه تا اورشليم راهي هرگـز نشـنوده و   
آشنا بود كه من،مسافري چـون هـيچ مسـافر ديگـر، بايـد از آن مـي       دنيائي نا 
من رانده شده از سرزمين پدران و اجداد بايـد از جهـاني مـي گذشـتم     . گذشتم

معلق در ميان جهان، از هيچ كـس نبـودم و بـا    . بيگانه با من و من از او بيگانه
  . هيچ كس نبودم و بر جهان هيچ پيوندي مرا به هيچ نقطه نبسته بود

نه گذشته اي گفتني داشتم و نه بر هر كجا و هـر چـه بـودم مـوجبي مـي      
مقصـد، بـي   . هر آن چه بر من مي رفت بيرون از قدرت ارادة من بـود . شناختم

  . معنا و بيهوده و نامفهوم و همه چيز غريب
بايد به راستي دريابم، روحي كه بر جانم سوار اسـت  . اما راهي به ترديد نبود

اكي است كه تمام قدرت تاريخ را به نبرد خوانـد و يـا دريـوزة    آن تند باد سهمن
همچـون  مـن رام  يا سختي راه، مرا بر زانوانم خواهد نشـاند و  . سكه هاي نقره

رؤياهـاي بلنـد خواهـد    مردي با از  يسگي خانگي بودم و يا روحي چنين حكايت
  . سرود

  . فردا، روزي تازه و سياحتي تازه آغاز مي شد
كـوه هـاي شـرقي،    .مانده  ازكوه هاي شرقي شروع مـي شـد  تنها راه باقي 



 اميرحسين فطانت ♦٩۵

سرزمين هميشگي كوه نشينان بلوچ بود كـه هميشـة تـاريخ خـود را مخلـوقي      
ساخته شده از زباله هاي خلقت مي دانستند و هيچ حكم و قـانوني را همچـون   

من بايد از سرزمين بلوچ ها مي گذشتم . قوانين قبيلة خود مقدس نمي شناختند
كوه ها همه چيز آغاز مي شد، سياحتي كه هرگز بـه آن نينديشـيده    تا پشت آن

هنوز كسـي ايـن   . پشت كوه هاي شرقي، دنيائي است كه مرا نمي شناسد. بودم
پشت كـوه هـا   . گونه سخت داوري نمي كند و زخم چهره ام را كسي نمي بيند

  . آدم ديگري خواهم بود
رين بـار همـه چيـز را    روي تختخواب فرسوده دراز كشيده بودم و براي آخـ 

بايد همچون كبوتران ساده و همچون مار هوشيار . . . .مرور هزار باره مي كردم
  . مي بودم

سفرنامه ها  و  از يئتمام دانش من از جهاني كه در انتظارم است آموخته ها
آداب و لغات اقوام است كه از البه الي كتاب ها، به يادگار دنياي ميان ديوارها، 

  . دم باقي مانده بودهنوز به يا
چقـدر خـودم را نمـي    . در آئينة رنگ و رو رفته به صورت خود نگـاه كـردم  

در . موهاي سر و ريشم را به شيوة كاسـبان دوره گـرد تراشـيده بـودم    . شناختم
لباس هاي بلوچي و دستاري كه سر و صورتم را پوشانده بود هيچ نشانه اي كه 

در توبرة مخصوص بلـوچ هـا تنهـا    . ممرا به گذشته هايم مربوط مي كرد نداشت
اشياء بلوچ ها ديده مي شد و تا حرفي گفته نمي شد هيچ كس مرا در ميان بلوچ 

  . ها بيگانه نمي شناخت
اگر همچنان ماه مي تابيد و راه گم نمي شد صبح آن سوي كوه ها بـودم و  

م داستان اگر كوه نشينان مرا نمي ديدند و يا از بيگانه اي غريب با زباني نامفهو
هر لحظه مرگ پايان تمام داسـتان هـا    ...تجارتي عجيب را باور مي كردند و يا
آن گريزگـاه بـاقي مانـده بريهـودا و آن     . خواهد بود، پايان تمام رؤياها و دردها

آيا هراس من از مرگ، بر زانوان من از راه تازه لـرزه  . ترازوي آشنائي من با من
زي هر لحظة ميان مرگ و زندگي خواهد گذشت؟ فكند و يا اين راه از بااخواهد 

  و خواهد گذشت؟ 
اگر ماه همچنان مي تابيد و راه گم نمي شد، تا روشنائي هاي صبح از تمام 
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دنياي گذشتة خود گريخته بودم و با راهي آشنا مي شدم كـه از هـيچ حادثـه و    
  . لحظة آن هيچ تصوري نداشتم

ذاشته بـودم كـه بـذر مـن     پشت كوه هاي شرقي، من زميني را پشت سر گ
پيش از زايش من در آن جا افتاده بود و تمامي اين سال ها، تمام ريشه و ساقه 

  . حيات من از آن حيات گرفته بود
به رگه هاي خون تنم، روي برف ها نگاه مي كردم كه تا آن قلعة دور مـي  
رفت و زوزة شادي سگان قلعه را مي شنيدم كه دندان هاي خـود را بـه تهديـد    

دلم مي خواست تا معجزه اي نا ممكن از من پير و زخم خورده . نشان مي دادند
اي كاش يك بار ديگر ممكـن مـي   . باز آن گرگ جسور گذشته ها را مي آفريد

. شد تا به گلة اين شبانان دروغگو و سگ هاي دريوزه شبيخوني جانانه مي زدم
  . اي رياكاران. . . . اي رياكاران

آيا بود كه دوباره همچون نهـالي  . ام در زميني خشكهمچون ريشه ! خدايا
   9*بدر آيم؟
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  فصل عذاب
  

  . همه چيز براي من تازه بود.از روشنائي صبح چند ساعتي مي گذشت
ساية اتوبوس روي شن هاي بيابان تا دور دست هـا تنهـا حادثـة متحـرك     

رون اتوبـوس  تمـام درون و بيـ  . بيابان وسيع و خشك در ميان كوه هاي دوربود
پربود اززيورآالت و تصاويري كه با دقت و حوصلة عجيب همه جاي اتوبوس را 

. اتوبوس پير و خسته و فرسوده روي شن هـاي بيابـان مـي رفـت    . پوشانده بود
همسفران من همه مرداني با صـورت هـاي شكسـته و خسـته بودنـد كـه بـه        

صوت هاي به سيگارها پك هاي عميق مي زدند و به صداي موسيقي از ضبط 
  . دقت جلد شده گوش مي دادند

من از شيشة پنجره به بيرون نگاه مي كردم و از اين كه خود را آن جا مـي  
  . يافتم خوشحال بودم

در لباس بلوچ ها، بلوچ بودم و از همان آغاز همسفران نزديك مـن دريافتـه   
چ آن چنان در خويش گم است كه گـوئي هـي   .بودند كه اين بيگانه بلوچ نيست

خوشحال بودم، راه آغاز شده بود و بر آن همه درماندگي روزهـاي  . كس نيست
ديگر ساعت ها نبايـد بـه   . ديگراز آدمها نمي گريختم. گذشته پاياني يافته بودم

لحظه اي بينديشم كه ذرات وجودم را مثلـه مـي كردنـد و آن كـدام كـالم يـا       
 امـا تصور كـرده بـودم   آن را سكوت بود گوياي من در ديدار با مرگ؟ هزار بار 

  . ديگر اتفاق نمي افتاد
پشت سر، همه چيز . راه آغاز شده بود و من به زيارت خدا زائر اورشليم بودم

از هر آن چـه در سـرزمين   . دردآور و زشت ها همهخراب و ويران بود و خاطره 
  . كه هر كجاي آن يادآود درد بود ،پشت سر گذاشته مي دانستم مي گريختم

جززني در . پشت سر همه چيز ويران و سوخته و بر باد رفته بوددر سرزمين 
انتظار تا از ميان مردگان برخيزم و رازي را آشكار كـنم تـا او در گذشـته هـاي     

  . خويش بنگرد و تصويري بيابد كه داغ گناه آشنائي با مرا تطهير كند
 در هر گوشـه و كنـار  . تا شب مي رفتيم و شب درميان بيايان اطراق كرديم

سر و صداي بلوچ ها بود كه گروه گروه به گفتگو مشغول بودند و يا سايه هائي 
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  .كه ميان بوته ها جا به جا مي شدند و گه گاه آنان كه نماز مي خواندند
در آسمان سياه و زالل باالي بيابان خشك، ستاره ها درشت تر و بيشتر مي 

بيابان بـاز مـن همـان    در آن نقطه از . نمودند و نور ماه سخاوت بيشتري داشت
به آسمان نگـاه  . دنياي بيرون از من دنيائي تازه بود. آسمان آشنا را مي شناختم

بـا  . . . . در دنيـائي بيگانـه  . . . . به تنهائي من در آن گوشه از بيابان. مي كردم
  . دنيائي بيگانه

در پشت آن همه داستان ها، آن همه فاصله ها، آن همه كهكشان هـا، آن  
تنهائي مردي به حقارتي همچـون ذرة  سرنوشت و ومه ها چه كس از همه منظ

غبار، در بياباني وسيع، بر نقطه اي از آن همه وسعت زمـين، آگـاه بـود و كـدام     
  ماهي پاياني خوش مي نوشت؟ اندرون معجزه بر آن همه تنهائي يونس در 

در خويش آدم و سرنوشت او را . همه چيز سياحتي غريب را حكايت مي كرد
  . مي شناختم

بـر بـاغ   . افضل بر تمام مخلوقـات . مخلوق برگزيدة خدا. در باغ بهشت بودم
در خويش پاره اي از . بهشت مي نگريستم و از وجود خود خشنود و خرسند بودم

اشـرف تمـامي   . روح خدا را مي يافتم و در آينه هاي جهان خود را مي شناختم
فضيلت ها، جوهر تمامي دانـش  مخلوقات و جانشين خدا بر خاك، تبلور تمامي 

كائنات بر مداري به دور من ميگرديد و فرشتگان خدا بر مـن سـجده مـي    . خدا
  چرا گناه كرده بودم؟ . كردند

به روزگاران گذشته مي انديشيدم و خاطرات بهشـتي كـه اينـك مـرا از آن     
ن به آ. به آن لحظه مي انديشيدم كه همه چيز با آن آغاز گشته بود. رانده بودند

لحظه كه به جستجوي معنائي بزرگ بـه داسـتان سرگذشـت خـويش انديشـه      
  . كردم
به آن روز كه دريافتم همچون مشتي خاك، مخلوقي حقيرم و حقير پايـان   

داستان سرگذشت من، اشرف تمامي مخلوقات، باز داستان مشتي . خواهم يافت
هـاي حيـات   حاكم و مختار بر تمامي جلوه . خاك بود، مخلوق اراده اي بزرگ 

  . هر آن چه بودم، از او بودم. من
از . كائنات به من سجده مي برد و من دريافته بودم من هـيچ كـس نبـودم   
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م و اراده كـردم كـه   چنين اراده كرده بود كه چنين باشـ نيروئي  وراي من آغاز 
  .ساده آغاز شد ينو همه چيزچنخود خالق سرنوشت خويش باشم 

دريابم به كدام گناه بايـد ايـن گونـه سـخت     به گذشته ها مي انديشيدم تا  
من مقام انسان را هم پاية مقام خدا مي خواستم و بـه ايـن   .  مكافات مي شدم

از بهشت خدا رانده كه آدم همچون  .اشتياق گناه كردم و اينك عقوبت مي شدم
عقوبتي پايان ناپذير كـه بـه تمـام    . شد و به كيفر طغيان بايد عقوبت مي گشت

به ميراث رسيده بود با رؤياي هميشه عقيم مانده بازگشت دوباره بـه  فرزندان او 
انسان زاده شده بودم و تمامي گناهـان انسـان را عقوبـت    . بهشت از دست رفته

رؤياي مبهم بازگشت به بهشتي را داشتم كـه درهـاي آن بـر مـن     . مي كشيدم
. شـدم به گناه شوق خدا شدن مرا رانده بودند و سخت عقوبت مـي  . مسدود بود

مرا به گناه عشق به رؤياهاي بلنـد و دور  : درد را مي سوختم و در دل مي گفتم
. مجازات مي كنند، آن بلند ترين مقامات شايستة روح بـزرگ و مقـدس انسـان   

درد خواهم برد، رنج خواهم كشيد،  اما بر تصور خويش از انسان ترديد نخواهم 
  . كرد

د و رؤياي بازگشت دوباره به بهشت، يرنج از آدم به فرزندان او به ميراث رس
، همه به جستجوي بهشتند و رنـج آدميـان ازحسـرت    شدآدميان   انگيزه حيات 

  . نيافتن راه
يا رنج تمام آدميان را بـه عقوبـت آن گنـاه  خـواهم كشـيد و      : با خود گفتم

درروياي اشتياق بهشت، اين ميراث نامبـارك را، پشـت در پشـت بـه فرزنـدان      
آن جـا كـه تمـامي    . م نهاد و يا بهشت گمشده را خواهم يافتخويش باز خواه

زمين باغ بهشت آدميان باشد و تمامي انسان ها بسـنده بـه انسـان زاده شـدن     
  . همان گونه كه شايستة انسان است. همچون خدايان بر آن گردش كنند

درد من بودن را . ساعات تنهائي در گفتگوهاي دراز با خود چنين مي گذشت
ت شور آفرين و دلپذيرفراموش مي كـردم و بـاز انتهـاي هـر رؤيـاي      در تصورا

  . شيريني، درد درماندگي من بود و واقعيت دردها
 اي كاش ديوانه مي شدم براي هميشه تا نه شور رؤياها را داشتم و نـه درد 

پايان اين داستان چگونه خواهد بود؟ داستان مردي تنها و رانده شده . حقايق را



تمام داستانها داستانِ ♦ ١٠٠ 

در ژرف ترين اعماق تباهي ها، بـا جـاني سـخت زخـم خـورده و      از تمام عالم، 
گـران را   خسته كه به رؤياي رفتن راهي به بهشت گمشده تحمل رنجي چنـان 

مردي با تمام گناهـان تمـام آدميـان از    . تكرار مي كندخويش بر پشت هر روز 
آغاز تا هميشه، با دردي به سختي تمام عقوبت هاي نوشته شـده بـر انسـان از    

آدميان همچون مرغان سـبك  . تا هميشه و به رؤياي تمام آدميان هميشه آغاز
پرواز مي كنند و هيچ كس از درد غريقي چنان خسته به گردابي و بي خيال بال 

  . چنان هولناك در آن ظلمات جهان آگاه نبود
اي كاش زاده نمي شدم و اي كاش ديوانه مي شـدم و ايـن همـه درمانـده     

بيهوده،  توهمات موهـوم، گريـز از حقـايق و تالشـي بـه      رؤياها باطل و . نبودم
تـا  . . . . هرگـز ...چگونـه ممكـن خواهـد شـد؟  نـه     . يافتن شوقي به زندگي بود

  .ابداالباد هرگز
هيچ كـس چـون مـن بـه حاصـل      . رؤياها راه رهائي نيست، راه گريز است 

بـه  چگونه ممكن است يهوداي بـد نـام، راهـي را بيابـد     . بيهودة ان آگاه نيست
بازگشت دوبارة انسان تا بهشت، آن گاه كه كالم خدا از زبان برگزيده و حبيـب  
او اين چنين آشكار وروشن موعظه شد و باز آدميان آن را نشـناختند و فـرائض   
انساني را فرائض خدا ناميدند و كلمات خود را كلمـات خـدا خواندنـد و حقـايق     

  . عريان در پشت حجاب ها پنهان ماند
حقيقتي چنين بزرگ بر گناهكاري چـون  . ديوانگي مرزي نيستميان من و 

بـي  . من آشكار نخواهد شد و بر جهان هيچ كس حقايق يهودا را نخواهد شنود
شـايد روزهـاي هنـوز    . حاصل اين همه تنهائي و سختي ديـوانگي اسـت  ترديد 

اي غمگين و ملول باشند كه از هيچ كس نيست و با هيچ  نيامده تماشاگر ديوانه
از زمينـي دور و از زمـاني   . نيست و هيچ كس از دنياي او هيچ نمـي دانـد  كس 

نامفهوم، بي هيچ رنگي از گذشته، بي هيچ تعلقي به هيچ كجا، آن كس كه جز 
ديوانـه اي  . سكوت كالمي نمي گويد و راه به درون او را هيچ كس نمـي دانـد  

مضروب نموده  خداوند را چنين پسند آمده بود كه او را"كه مغموم و بي هويت 
خداوند، جان او را قرباني گناه كـرد و روي خـود را از او   . و به دردها مبتال سازد
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   10*".پوشاند تا از گناهكاران محسوب گردد و عقوبت تمام گناهان را كيفر بيند
*****  

صبح ميان تاريكي و روشنائي، اتوبوس به راه افتاد و هنوز چيـزي بـه نيمـة    
  . لين شهر بزرگ رسيديم، از كوه هاي شرقي تا آن جاروز مانده بود كه به او

در شهرهاي نزديك مرزها زمان زيادي نخواهد گذشـت كـه   :  با خود گفتم
بايد به شـهرهاي  . بيگانه اي بي آشنا و بي منزل انگشت نماي همه خواهد شد

به آن جا كه چنان بزرگ باشد كه همچون ماهي در دريا ناپيـداي  . بزرگتر بروم
  . ، آن جا كه راه رفتن به سرزمين مقدس راه زائران زيادي استهمه باشم

در سرزميني بودم كه همچون . روي صندلي هاي ايستگاه قطار نشسته بودم
لباس بلوچ ها بر تنم بود و با خود . هر سرزمين ديگري برايم بيگانه و نا آشنا بود

همـه جمعيـت   براي هيچ كس كسي نبودم و ميـان آن  . توبرة بلوچ ها را داشتم
. زبان مردم را نمي شناختم و با مردمي تازه آشنا ميشـدم . كسي بودم چون همه

. هر آن چه را ميديدم همه جا فقر بود و جمعيت زياد، همه جا زباله بود و هياهو
لباس ها . صورت آدم ها حكايت گوي رنج هاي بسيار و از همه گوياتر رنج فقر

را در ميـان آن همـه مردمـان شكسـته و     خود . همه ژنده و كهنه و رنگ پريده
  .خسته ايمن مي يافتم

تمام دانش من از زبان هاي بيگانه اندك لغاتي بود از زبان التـين، يادگـار    
روزهاي دور ديوارهاي بلند و تمامي دارائي من به ارزش سي سكة نقره و راهي 

د اين دانـش  خواهم فهمي. بايد به انتظار روزهاي آينده بود. بسيار دور و ناشناس
  . اندك و اين دارائي حقير مرا تا كجا خواهد برد

وقتي ساعت حركت قطار رسيد من هم به دنبال سـيل جمعيـت بـه دنبـال     
اين اولين بار بود كـه سـوار قطـار مـي شـدم و      . جائي براي نشستن مي گشتم
حتي كـف راهروهـا و در   . همه جا پر از آدم بود. چيزهاي تازه از قطار مي ديدم

مـن هـم نظيـر    . قطه اي كه جائي براي نشستن بـود كسـي  نشسـته بـود    هر ن
ديگران توبره را به پشتم گذاشته بودم و گوشه اي روي كف قطار به همه چيـز  

  . مي نگريستم
                                                 

   ۵٣تورات کتاب اشعيای نبی باب   *
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صـداها،  . قطار مي رفت و همه چيز آن در ابتدا بـرايم جالـب و دلپـذير بـود    
شـتم ميـان   حركت هاي تكراري و يكنواخت چرخ هـا روي ريـل هـا و مـن دا    

از اين كه در ميان مردم گم . مردمي بيگانه به سرزمين مقدس نزديك مي شدم
همـه چيـز بسـيار زود    . شده بودم و سياحت بزرگ آغاز مي شد خوشحال بـودم 

عادي و يكنواخت شد و رفته رفتـه تمـامي همسـفران مـن در كـف راهـرو بـا        
انة همسفر زباني بـه  فهميده بودند كه با اين بيگ. يكديگرشروع به گفتگو كردند

از اين كـه  . اشتراك نيست و من مي كوشيدم تا از نگاه هاي آنان چيزي بفهمم
نفهميده بودند از كجا آمده ام و به كجا مي رفتم و چرا لباس بلوچ ها را بر تـن  

  . اين بيگانه تنها و بي صدا عجيب و مشكوك مي نمود. داشتم خوشحال نبودند
گوشه اي مي كوشيدم تا از هر چيـز چيـزي    ساعت ها گذشته بود و من در

در . بياموزم از سرزمين و مردم تازه آشنا و هيچ حادثة تازه اي اتفاق نيافتاده بود
كنار من آدم هاي مختلفي جا به جا شده بودند و اين اولين بار بود كه همسـاية  

ابتدا باور نمـي كـردم و كـم كـم بـرايم      . من به زبان التين با من حرف مي زد
مردي ميانه سال بود باصورتي بسيار خشن كه كفش هائي كهنـه و  . وشن شدر

او هر كسي مي توانست . براق به پا داشت و هيچ چيز او از هيچ چيز نمي گفت
از آن هـا كـه از   . زبان التين را از التين زبانان ياد گرفتـه بـود  . باشد، هر كسي

گذشتند تا به سرزمين سرزمين هاي دور به جستجوي حقيقتي تازه از آن جا مي 
اين كه بعد از مدت ها با كسي گفتگو مي كردم و از دنياي  از. هاي دورتر بروند

تازه ياد مي گرفتم خوشنود بودم و هر چه بيشتر مي شناختم خـود را در مقابـل   
مشكالتي كه هرگز در رؤياهـاي خـود از آن هـا    . مشكالت تازه تري مي يافتم

گذشت واقعيت تازه اي مـي شـناختم و هـر     هر لحظه كه مي. تصوري نداشتم
كدام مرا بيشتر مضطرب مي ساخت و آغاز تمام آنها اين بود كه هر كـس بايـد   
هويتي  مي داشت، هويتي مفهوم و بي هويت هـيچ بيگانـه اي از آن سـرزمين    

  . گذر نكرده بود
چرا هيچ گاه نينديشيده بودم كه به كجا خواهم رفت؟ شبها را كجا خـواهم  

مـن كـدام   . . . د؟ چه كسي خواهم بود؟ از كدام سرزمين؟ از كدام قبيلـه؟  خوابي
هويت مفهوم را داشتم؟ در اين سرزمين بر مردي بـي هويـت چـه مـي رفـت؟      
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  . كوشش مي كردم از خالل گفتگوها با مرد همسفر چيزهاي تازه دريابم
از گفتگوي با مرد بلوچ همسفر دريافته بودم كه تا كوه هـاي مقـدس هـزار    

قوانين با راهي است دور و سخت از ميان سرزمين ها و قبايل بسيار . منزل است
و آداب گوناگون، مذاهب و نژادهاي مختلف، بيگانه نـواز و بيگانـه آزار، غنـي و    

اما در دنياي تازه بي هويتي مفهوم، جنگ من بـود بـا تمـام قـدرت     . . . . .فقير
رفته با معناي قانون آشنا مي شدم و رفته . قوانين حاكم بر دنيا، نا ممكن مينمود

باتقدس قوانين و مجازات قانون شكنان و دريافتـه بـودم   . قدرت مجريان قانون
تا آن جا . كه بي هويت، كوه هاي مقدس هميشه رؤياي دست نيافته مي ماندند

  . راه درازي بود
به سختي . همه چيز از آن چه مي پنداشتم متفاوت تر و سخت تر مي نمود 

آن كـس كـه گنـاهي چنـان     : آينده فكر مي كردم و باز با خود مي گفـتم هاي 
  . از پا نخواهم افتاد...بزرگ را به اختيار مي كند بايد نيروئي مهيب داشته باشد

تماشـاگاهي از مـن   . راه آغاز شده بود و من دنيائي تازه را سياحت مي كردم
ساعاتي ديگـر بـه   . شوم بايد با قدرت قوانين جهان روبرو. تازه در سرزميني تازه

بـي هـيچ   . شهري كه به آن هرگز نينديشـيده بـودم  . شهر بزرگ خواهيم رسيد
  چه كار بايد مي كردم؟ . كس، بي هيچ كجا، بي هيچ مقصد و بي هيچ هويتي

از خالل گفتگو با مرد بلوچ چيزهاي بسيار در يافته بودم و هـر لحظـه مـي    
ين مـرد مرمـوز چـه كسـي اسـت؟      پشت چهرة ا. كوشيدم تا او را بيشتربشناسم

دوستي مشكل گشاي مشكل ها و يا شيادي كه در چهرة بيگانه اي تنها مردي 
هراسان را يافته است؟ اينك در يافته بودم قانون شكن بيگانه اي در سـرزمين  

مـه چيـز   دينار هه زر و باز مرد بلوچ دريافته بودم كه وراي تمام قوانين . تازه ام
  ن مي انديشيدم آيا مي توان حتي هويتي جديد داشت؟ ممكن است و من به اي

همسفر بلوچ به من درس هاي بسيار آموخته . شايد همه چيز ممكن مي شد
  . درس هائي براي زندگي، استادي بود جهان ديده و كاركشته. بود

. ساعاتي بعد به شهر بزرگ مي رسيديم و من نمي دانستم چه بايد مي كردم
بايـد بـه او اطمينـان    . . . . چ، فرشته اي باشد فرستادة خداشايد همسفر بلو. . . 
پلي ممكـن، راهنمـاي راه، بـه    . هر كس و هر چه كه باشد باز كسي است .كنم
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  . دستمزدي عادالنه و ساختن يك خاطره
چگونه بايد در شهر بزرگ زيست؟ شـهري كـه در آن   : از مرد بلوچ پرسيدم

  افري هستم رهگذر چند روزه؟ آشنائي را ندارم با توشه اي بي بها، مس
وقتي حرف هايم را مي شنيد من در چشم هايش مي خواندم كه در درونش 

فهميدم از تمام داستان من تنها اين را دريافته . حكايت هاي زيادي مي گذشت
از نگاه دوباره اش به همه چيز دانستم . بود كه سخت غريب و بيگانه و هراسانم

حكايت مرا شنيد و با تـالش، مهربانانـه   . ا نمي ديداين بار به نگاه همسفري مر
مي كوشيد بر تمام مشكالت مـن پايـان   . ترين لغت ها را مي يافت و مي گفت

مي گفت، برادري را يافته اي كه تا هر روز كه هر آن چـه را مـي جـوئي    . دهد
تا آن روز كه هـويتي بـراي   . و سپر بالياي تو خواهد بود حالل مشكالتنيابي 
  . ابي، هويت من مثل هويت برادرتوستخود بي

جائي كه در آن همه چيز اتفاق مي افتد امـا همـة   . شهر بزرگ، بزرگ است
سرزمين مردمان قوانين بسيار دارد اما . مردم هر كس را به هويت او مي شناسند

آن چه مردم يك سرزمين را مردم آن  سرزمين كرده است اتفاق همة مردمـان  
امـا  . روزهاي سختي در پيش خواهي داشت. ن سرزميناست بر تقدس قوانين آ

با من تو نيز آدمي خواهي بـود هـم چـون تمـام     . با من راه خالص را يافته اي
مي گفت، اي كاش منزلي داشتم تا ميهمانم مي شدي و يا سكه اي كه . آدميان

معجزه اي شد كه مرا يافتي و تنها به . پاداش من با خدا است. ميزبانت مي شدم
  .زه اي خواهي توانست بي هويت زندگي كنيمعج

به مرد بلوچ مي نگريستم و مي كوشيدم آن چـه در درونـش مـي گـذرد را     
او اولين آدمي بود كه از دنياي تازه شناخته بودم تنها رابطة من با دنياي . بفهمم
  . تازه

از ايستگاه قطارمسافت نامعلومي را از مسيرهاي گوناگون گذشته بـوديم تـا   
بيـرون مسـافرخانه   . ه مقابل يك مسافر خانة محقـر و قـديمي رسـيديم   باالخر

  .ايستاده بودم تا او همه چيز را به گفته خودش مرتب كند
هر شب پليس ها تمام مسافرخانه را بازرسي مي كنند و هر كس : مي گفت 

بايد هويتي و دليلي مشروع براي اقامت داشته باشد و هـر مسـافري مبـدائي و    
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   .مقصدي معلوم
. همـه چيـز روبـراه اسـت    : از در مسافرخانه بيرون آمد و بـا تبسـمي گفـت   

. است و اطاقي در آخرين طبقه به مـا داد  ي منمسافرخانه چي از دوستان قديم
مسافرخانه چي گفته بود كه اگر پليس ها پي ببرند كه مسـافري بـي هويـت را    

د اما به خاطر مرد پذيرفته ايم براي هميشه مسافرخانة ما بدنام و متروكه مي شو
اطاق چندان بزرگ وتميز نيست اما هـيچ  : پذيرفته بود و ادامه داد خطر را بلوچ 

كس از تو هويتي نخواهد خواست، كمي گران است اما مسافرخانه چي تنها بـه  
  . اين قيمت خطري چنين بزرگ را مي پذيرد

من بايـد   همه چيز بسيار گران بود و هميشه. چاره اي نبود بايد مي پرداختم
روزگـار بسـياري   .  بايد مي پرداختم هزينة آشنائي با دنياي تازه را. مي پرداختم

بايد به دنبـال هـويتي   . نخواهد گذشت تا ياد مي گرفتم چگونه بايد مي زيستم
بهاي نداشتن هويت بسيار بيشتر از سكه هاي اندك من بود و هنـوز  . تازه باشم

  .راهي دراز در پيش
طبقة چهارم مسافرخانه بـه آن چـه   و كثيف و متروكه دة در اطاق رنگ پري 

  . گذشته بود مي انديشيدم و مي كوشيدم مرد بلوچ را بشناسم
قبل از ورود به اطاق گشتي در همان اطراف زده بوديم و من از سـر تـا پـا    

در سـاعاتي كـه   . همه به پيشـنهاد مـرد بلـوچ   . لباس هاي تازه اي خريده بودم
كردم چيزي بايد به جز انسان دوستي آفرينندة اين همه گذشته بود احساس مي 

بي او همه چيز سـخت  : اندرزهاي نامعقول مرد بلوچ باشد و باز با خود مي گفتم
خسـته از راه هـاي آمـده در روزهـاي     . از اوست كه چيزي آموختـه ام . تر است

گذشته و غبار انباشته از راه ها تـن را شستشـو خـواهم داد و بـه فـردا خـواهم       
بهـائي  . انديشيد و بار ديگر با دنياي تازه و مرد هميشه گفتگـوئي خـواهم كـرد   

گزاف را پرداخته بودم اما از اين كه خود را آن جا مي يافتم در دلم ذوقي بر پـا  
همنشـيني  هيجاني از يافتن خود در اطاقي محقر و شهري غريـب بـا   . شده بود
  . ناشناس
براي چند سـاعتي بـه ديـدار     من .، لحظه اي استراحت كنخسته اي: گفت

كارهاي بسيار در پيش است و از همه . آشنايان خواهم رفت و باز خواهم گشت
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  .....مهمتر
. با اين كه بعد از حمام سر و صورتش تميز و براق شده بود باز ناشناخته بود 

همه چيز مرا به او و گفته هاي او مجبـور مـي   . هيچ راهي به گريز از او نداشتم
او گريزي نبود و با تمام وجود احساس مي كردم هر بـوئي كـه داشـت    از . كرد

  . از نگاهم خوانده بود كه اعتماد نداشتم .بوي دوست نبود
خستگي راه را از خـود دور  . روزگار تازه اي براي تو شروع خواهد شد: گفت 
لباس هاي تازه را بپوش، از اين پنجره به خيابان نگاه كن و از مردم، مردم . كن
همه چيز تو مثل همه مردم است و تا ساكت باشي هيچ كس تو . ودن را بياموزب

درب را از داخل قفل كن و . من خواهم رفت و بازمي گردم.  را نخواهد شناخت
  . بسيار خسته اي، آرام باش. به هيچ صدائي جز صداي من جواب نگو

راه  در را پشت سر او قفل كردم و زيـر آب داغ بيـرون رفـتن گـرد و غبـار     
  . روزهاي گذشته را لذت مي بردم

روزهاي گذشته خاطرات تازه اي را ساخته بودند، از آن همه آدم ها و جاها، 
آن اطـاق و   ،از همة ان چه اتفاق افتاده بود تا از درد درماندگي و تنهائي گذشته

زهرخنـد  مشكالت راه از تصورات اوليه خود بر . آن آب و آن شهر را ساخته بود
اما بي داشتن هويت همه چيز  .همه چيز سخت تر و مشكل تر مي نمود  .ميزدم

از فردا چست و چابك جسـتجو خـواهم   . بايد هويتي مي يافتم. بر باد مي رفت
بي شـك مـرد بلـوچ مشـكل     . كرد كه چگونه ممكن مي شد هويتي مي داشتم

گشاي بزرگي است كه دندان هايش گره از دست ها باز مـي كردنـد و مـن در    
  هايش برق خنجري منتظر را مي ديدم، چه چيز را انتظار مي كشيد؟  دست

هـر چـه بـود ديگرنبـود و تنهـا      . وقتي از حمام بيرون آمدم برايم روشن شد
تمـام  . شيئي ناموزون كف اطاق كفش هاي خشن و كهنه و براق مرد بلوچ بود

باس هـاي  باز من بودم و ل. آن چه را كه داشتم و هر چه را كه خريده بودم نبود
از اين كه سـكه هـا را   . چركين تمام راه و كفش هاي بزرگ و زمخت مرد بلوچ

  . پنهان كرده بودم خوشحال بودم
وقتي صاحب مسافرخانه با زبان الكن من داستان را شنيد تعجبي نكرد و بـا  

  : كلماتي شكسته و بسته پرسيد
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مـي كنـي؟    تو اهل كدام دنيائي كه به هرغريبه اي اين چنين ساده اعتمـاد 
  گوئي اصال آدم ها را نمي شناسي؟ 

خواهم شناخت اما اكنون بسيار خسته ام و به طرف اطاق خالي بازمي : گفتم
وقت زيادي باقي نيسـت بايـد    هفتتا ساعت :  گشتم كه مسافرخانه چي گفت

وقتي پائين آمدي ورقة هويت خود را هم با . هويت همة مسافرها را نوشته باشم
  .خود بياور

تنم پاك بود و لباس هايم چـركين،  . هنوز فرصتي باقي بود هفتا ساعت ت 
كفش هاي خشن و براق يادگار مرد بلوچ را پوشيدم و به . تنها لباسي كه داشتم
به نوشته ها، به رنگ ها، به لباس . به بيرون نگاه مي كردم. پنجره نزديك شدم

بـاد گـرم و مرطـوب     همه چيز، حتـي . ها، به آدم ها، به دنياي آن سوي پنجره
دنيائي كه با آن هيچ چيز به اشتراك نمي يافتم و از . براي من بيگانه و تازه بود
  . آن هيچ چيز نمي دانستم

با خـاطرة آشـنائي بـا    . در اين سوي پنجره با روزگار تازة خود آشنا مي شدم
د بي به در. به دانشي كه از دنياي تازه آموخته بودم. اولين آدمي كه شناخته بودم

به هزار و يك حادثه ممكن كه تمامي رؤياهـاي  . هويتي در ميان مردمي غريب
به راه دور سرزمين مقدس كه نـاممكن مـي   . مرا براي هميشه فرو مي ريختند

به هر آن چه بايد حادث مي شد تا . مي رسيدند 7به پليس ها كه ساعت . نمود
ثة زشـت و ممكـن در   به هزار و يك حاد. راه تا سرزمين مقدس پيموده مي شد

بـه داسـتان سرگذشـت خـود مـي      . هر لحظه  كه همه چيـز را پايـان مـي داد   
  . انديشيدم
چگونه تاب خواهم آورد و نخواهم افتاد وقتي در سنگستاني چنـين  ! ! خدايا 
در ظلمات شب، بايد رؤيائي بلورين و سنگين را با خود مـي بـردم كـه     ناهموار

از پنجره به بيرون مي نگريستم و بـه راه   جهان به شكستن آن كمر بسته بود؟
چگونه از اين ورطة هولناك گـذر خـواهم   . دشوار مي انديشيدم و مقصد نامعلوم

كرد؟ آيا هرگز به كوه هاي مقدس خواهم رسيد؟ آيا پاسخي خواهم شنود؟  آيـا  
معجزه اي اين ديدار را ممكن خواهد ساخت وقتي خـارج از ايـن پنجـره تمـام     

من ايستاده است؟ چگونه اين روزگار پايان مي يافت؟ بايد از  جهان به شكستن
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  كجا آغاز مي كردم؟ 
كفش هاي خشن و كهنة مرد بلوچ را به پا داشـتم و از مسـافرخانه بيـرون    

در ميان مردم بـي  . سخت خسته، سخت تنها، سخت درمانده. خسته بودم. آمدم
را بـه يـاد مـي     هيچ مقصدي مي رفتم و از كفش هاي كهنه و بـراق، واقعيـت  

  . آوردم
از راه رفتن خسته شدم و كفـش هـا پاهـايم را    . به همه چيز فكر مي كردم

زير درختي نشستم و چندي نگذشت كـه نگهبانـان   . زخم و مجروح كرده بودند
به مـردم نگـاه   . پارك مرا هم همچون ديگران به خشونت و ناسزا بيرون راندند

سي را داشتن، از جائي بـودن، بـه   كسي بودن، ك. مي كردم و لذت هاي زندگي
اي كاش فقيرترين اين مردمان بودم و من نبودم، كسي بودم، هـر  . جائي رفتن

  . كسي، جز من
به دنبال جائي بودم كه مي خوابيدم و مـي  . خسته بودم، خسته از همه چيز 

بايد گوشه اي را مي يافتم كـه بـراي خوابيـدن هـيچ كـس      . دانستم جائي نبود
اولين . گوشه اي كه ميان انسان و سگ ولگرد تفاوتي نبود. استهويتي نمي خو

گوشه اي كنار ديوار دراز شدم، دلـم مـي   . روز با حادثه هاي بسيار شب مي شد
دلم مي خواست در خواب همه چيـز فرامـوش مـي    . خواست به خواب مي رفتم

  . شايد فردا آغاز ديگري بود. شد
تا . وشة ديوار از سرما مي لرزيدوجودم خيس از رطوبت عرق بود و تنم در گ

كفش هاي خشن و كهنه را زيـر سـر گذاشـته    . مغزاستخوان هايم درد مي كرد
بودم و كوشش مي كردم تا هيچ چيز را نشنوم و هيچ چيز را نبيـنم و بـه هـيچ    

هيچ . چيز نينديشم و دردي كه تمام جسم را مي لرزاند از ياد ببرم و مي خوابيدم
  . ياد نمي آوردمرؤياي زيبائي را به 

داستان هائي با جلوه هاي گوناگون و رنگ . زندگي من پر از داستان هاست
ي نگفتني، داستان هائي هميشـه بـه يـاد مانـدني و     ئداستان ها. هاي گوناگون

داستان هائي فراموش شده اما از ميان تمام داستان ها، داستان روزگـار مـن در   
  . اك ترين داستان هاي زندگي منندآن دردن اين شهر از آغاز تا آخرين روز

در كنار ديوار همچون سگان ولگرد به خود پيچيده بودم و مي لرزيـدم و از  
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خدايا گناهان مرا از خاطر ببر، چقدر سخت مكافات مي كني؟ . درد  مي گريستم
در خود مي گريستم و به آن لحظة زشتي مي انديشيدم كه همـه چيـز چگونـه    

  . عشق آسان نمود اولكه . ساده و سهل مي نمود
ا روياي خدبه آن لحظه كه با خود گفته بودم آن كدام عذاب است كه مرا از 

شدن هراسان مي ساخت؟ به تصورات ساده ام از عذاب اليم مي انديشيدم و در 
عذاب الـيم عـذابي سـخت بـود، بسـيار      . كنارة ديوار مي گريستم و مي سوختم

  . سخت
از سنگ مردمان مي ليسيدم و غمگين و همچون سگان ولگرد زخم هايم را 

آن همه . با هراس از هر صدائي و خوابيدم ،بي صدا از تنهائي و سرما مي لرزيدم
. خواب فراموش خانة وحشت بيداري ها بود. خستگي بر آن همه سرما پيروز شد

درخواب خود را ديدم با سيماي مقدسين، سيماي آشناي روزگاران يقين و ايمان 
مـن بـودم كـه آن    . خود را مي ديدم و مي شناختم. جامة قديسينو طهارت در 

. تني كريه و زشت. گونه عاشقانه و خواهان تني ديگر را به آغوش كشيده بودم
تني خونين به هيكـل آدميـان امـا عريـان و     . تن انساني كه بر آن پوستي نبود

ها،  رگ ها و پي. زشت ترين و حقيقي ترين پيكر  يك انسان. آشكار و حقيقي
. استخوان ها و گوشت ها و ماهيچه ها همه چيز زشت و وحشـتناك و حقيقـي  

منِ قديس تني چنان زشت را چرا آن همه عاشـقانه در آغـوش گرفتـه بـودم؟     
  . نزديك تر شدم  و از آن چه مي ديدم ترسيدم

اين من بودم كه اين چنين بي رحم با دندان هاي خود او را مي دريدم، اين 
  آرام و اين چنين بي رحم، چرا؟  چنين مهربان و

چرا او را مي دريدم؟ همو كـه  . نزديك تر شدم تا اين زوج غريب را بشناسم
اين چنين مهربانانه مرا در آغوش گرفته بود؟ همو كه از هم مي دريدم و باز آن 

  . همه مهربان و ساكت در آغوشم گرفته بود؟ 
ك تـن وحشـتناك را   به دور اين زوج غريب گردشي كردم و صورت وحشتنا

آن . دندان هاي صورت زشت گوشت هاي گردن مرا از هم مـي دريـد  . شناختم
هم آغوشي مهربانانه حجاب بي رحمانه ترين دشمني ها بود، غريـب تـرين آن   

او چه كسي بود؟ چرا مرا از هم مي دريـد؟ نزديـك تـر شـدم و در صـورت      . ها
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اي نيمـه اي از مـن   گوشت هـ . هراس آور و زشت، چشم هاي خودم را شناختم
بايد معجزه اي حادث مي شد كه مرا از مـن  . زير دندان هاي نيمه اي ديگر بود

  . مي رهاند، آن گاه كه آن همه با هم مهربان و نزديك و بي رحم بوديم
از فريادهاي وحشت خود از آن چه مي ديدم از خواب پريـدم و از ايـن كـه    

  . حت شدمهمه چيز تنها خوابي وحشتناك و گذرا بود را
چـه  . تنم از وحشت كابوس خيس عرق بود و استخوان هـايم مـي لرزيدنـد   

اي كاش بيداري اين همـه سـخت   . كابوس وحشتناكي، چه خواب هراس آوري
اي كـاش  . اي كاش تنم اي همه درد نداشت. نبود و خواب اين همه زشت نبود

  .  سارا بود تا سرم را در آغوش مي گرفت، تا به من حرفي مي گفت
  . امشب پايان خواهد يافت و باز صبح خواهد شد، آغاز روزي ديگر

خدايا تا چه وقت صبح و شام و خـواب و بيـداري مـن ايـن چنـين خواهـد       
گذشت؟ تا چه وقت بايد روزها را آواره و بي كـس در ديـاري غريـب بـه شـب      
رساند و شب ها را همچون سگان ولگرد، زخم روزها را بر تن خود ليسيد و زوزه 

ي درد آلود را در تنهائي خويش كشيد؟ چگونه از ميان دنياي آدميان به كـوه  ها
هاي خدا خواهم رسيد وقتي اين همـه تنهـا و دسـت بسـته در مقابـل دنيـاي       

روز خواهد آمد و با من تجربة تلخ اولـين   باز. آدميانم، اين همه خسته و درمانده
؟ از كـدام نقطـه؟ از كـدام    بايد چه كار كنم؟ بايد از كجا آغاز كنم. روز باقيست

كاش همة شده هـا  . كس؟ با كدام داستان؟ كاش اين همه تنها و بي يار نبودم
كاش  باز من بودم . ناشده مي شد و همه چيز تنها خوابي بود وحشتناك و گذرا

كاش درمان كننـدة دردهـاي ايـوب را مـي     . و سارا بود و عشق و گرماي خانه
آن گرما . ي حيات را اين چنين بر باد رفته ديدآن كه تمام دلبستگي ها. شناختم

  . خانة جان بخش. . . . و آن عشق و آن آرامش، آن خانه و آن زن، آه خانه
خدايا ورطه اي است هولناك و شب تاريك و مـن غريقـي خسـته و تنهـا،     

آيا بر رنج روزهائي چنين و شب هائي چنين، بيـداري هـائي   . ساحل آدميان دور
ي چنين پاياني خواهد بود؟ و يا هرگز گناهـان مـرا از خـاطر    چنين و خواب هائ

  نخواهي برد؟ 
  آه كجاست يوسف تعبيركنندة خواب ها؟
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  كجاست آنكس كه به آتش و روح القدس مرا تعميد دهد؟ 
*****  

روزي كه در دفترچه اي سبز رنگ با هويت تازة خود آشنا شدم گوئي تمـام  
همه روزها و شب ها در ماه هاي طـوالني   رنج آن. رنج هاي دنيا را از ياد بردم

چه حادثه هاي عجيب و چه سـاعات دردآوري بـه انتظـار ايـن لحظـه      . گذشته
. اما من اينك هويتي داشتم، هويتي كه مرا از آدم ها مـي شـناخت  . گذشته بود

مردي كه هويت مرا قـوانين  . اسمي تازه، تولدي تازه، زميني تازه و نياكاني تازه
هويتي دروغين و به بهائي گزاف و روزها و هفته ها . ي داده بودبلوچستان گواه

كوچـه  و  عابـد در گورستان ها و م. با گدايان و دزدان و ولگردان هم سفره بودن
ماه ها بود كـه بـراي   . خوابيدن و همه را به انتظار اين روز تحمل كرده بودم ها

در كوچـه هـا و    .هر كس داستاني گفته بودم و داستان هاي زياد شـنيده بـودم  
بازارها راه مي رفتم و از ترانه و عـزا و تشـريفات تولـد و مـرگ و فقـر و غنـي       

اينك مـي  . با آدميان و دنياي تازه بيشتر آشنا بودم. حقايق تازه اي آموخته بودم
دانستم از شهر بزرگ به سرزمين مقدس هزار راه است و هيچ راهي بـر آدمـي   

  . اه هاي تازه اي مي گذشتممن بايد از ر. چون من گشوده نبود
كـه بـه   تا سرزمين مقدس هزار راه بود اما تنها گشوده بـر آدميـاني   آنجا از 
گناه بلوچ بودن آنان تطهير گشته بود و مقصـدي معلـوم از    هاي بزرگ فضيلت

 بـراي . اما راه هاي همه و همه راه ها بر من مسدود بود. اين زيارت مي داشتند
طـوالني تـرين و سـخت     ،نها يك راه مانده بودمن به سوي سرزمين مقدس ت

تنها در پختوستان بود كه هويت مـن   . بايد به پختوستان مي رفتم. ترين راه ها
از مردم . اعتبار داشت و هيچ كس از من آن همه سؤاالت مشكل نخواهد پرسيد

و پليس ها ترسي نخواهم داشت و راهي ممكن بـه سـرزمين مقـدس خـواهم     
م پرسيد، چه كس جز خدا بر زمين و آسمان مالك اسـت و  از همه خواه. جست

چه كس بر زمين و آسمان قوانين مقدس حاكم كرده است؟ من به سرزمين خدا 
  . زائرم، به شوق زيارت خداي تمام كوه ها و شهرها و سرزمين ها

هويت مردمان بلوچ را با خود داشتن گناه . در پختوستان راهي خواهم يافت
درد روزگار  تا بايد هر چه زودتر مي رفتم. گناهي نيست. يستنوشته شدة خدا ن
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بـا   بايد .و درد تنهائي و آوارگي و بي هويتي بلوچستان را پشت سر مي گذاشتم
تا هويتي تازه و با معنـا از داسـتان    هويتي دروغ و بي معنا از ميان خاك بگذرم

  .سرگذشت خويش بيافرينم
*****  

دند و اجازة خروج دادند  هنوز دلهره داشتم وقتي مرزبان ها سكه ها را شمر
لبـاس مرزبـان هـا،     و پرچم هـا   ،وقتي از پشت زنجيرها گذشتم. و منتظر بودم

در . زبان مردمان و همه چيزحكايت مي كرد كـه در خـاك پختوسـتان هسـتم    
سرزميني كه هويتي داشتم و كسي بودم چون هر كس ديگر و تمـام خـاطرات   

  . ند، همچون درد زايمان فراموش شددردناك روزهاي بلوچستان
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 فصل غروب
  

از پنجرة اتوبوس تمام منظره ها . تمام شادي دنيا را در خود حس مي كردم
را با نگاه مي بلعيدم تا هـر چـه بيشـتر واقعيـت پشـت سـر گذاشـتن روزهـاي         

  . وحشتناك بلوچستان را باور كنم
يتي و هراس، مثل سگان ولگـرد از  آن همه دربدري و درد، آن همه بي هو

هر آدمي و هر صدائي ترسيدن، روزها را در سايه ها پرسه زدن و شب ها را در 
  . خرابه ها خوابيدن با وحشت هميشه از هر حادثه اي و اينك درپختوستان بودم

با خود دفتر سبز رنگي را داشتم كه به من هويتي نظير هر بيگانـه اي مـي   
ن آن جانم نمي لرزيد و بدنام ترين گناهكاران را بـه يـادم   اسمي كه از گفت. داد

اينك همچون هـر آدم ديگـري بـه    . نمي آورد كه از شنيدن آن هراس نداشتم
  . به سرزمين و قبيله اي كه مرا از خود نرانده بود. سرزميني تعلق داشتم

كابوس روزهائي كه از يادآوري آن مي گريختم و خـاطراتي كـه مـي     پايان
روزهاي دردآوري كه حتي رؤياها نيز در مقابل چشمانم . فراموش شوندكوشيدم 

جان مي دادند و من درمانده و ناتوان گرماي حيات را مي ديدم كه به سـرماي  
رؤياي سرزمين مقدس ناممكن مي نمـود و رؤيـاي جـان    . مرگ مبدل مي شد

  . بخش ديگري را نمي شناختم
ميده مي شد و اشتياق ديدار كـوه  به رؤياهاي نيم مرده روحي دوباره د اينك

آه كه چه دردناك بـود روزهـاي   . هاي خدا در من دوباره شوق حيات مي آفريد
روزهائي كه معناي واقعي . روزهائي كه پايان يافته بود، براي هميشه. بلوچستان
 . دوزخ بود

پختوستان، پايان كابوس روزهاي بلوچستان بود و مي دانستم هر آن چه در 
  . من رود هرگز به سختي روزهاي بلوچستان نخواهد بود هر كجا بر

*****  
غروب، وقتي پشت ميز چوبي و كهنة وسط حياط مسافرخانه نشسـته بـودم   

دور تا . احساس مي كردم ميان آن جا و بهشت بي شك چيزي به اشتراك است
دور حياط چهارگوش و آجري اطاق هـاي محقـر و كـوچكي  بـا تخـت هـاي       
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  . ابگاه مسافران رهگذر بودفرسوده و كهنه خو
آالچيق باالي ميزهاي چوبي، سنگين و شاداب آويـزان   از خوشه هاي انگور

  . بودند و گل هاي تازه آب خوردة حياط بوي طراوت و تازگي مي دادند
مسافرخانه چي با عالقة بسيار حياط آجري را آب پاشيده بـود و رفتـه رفتـه    

ودند از اطاق هاي اطراف حياط بيـرون  آدم ها كه بوي تازگي عصر را شناخته ب
  . مي آمدند

من خسته از روزگاراني كه گذشته بود مي كوشيدم تا با كشف سادگي هاي 
  . همة خستگي ها و خاطره ها را. جهان اطراف همه چيز را از ياد ببرم

. مسافرخانه سال هاي سال بود كه منـزل ميـان راه مسـافرين زيـادي بـود     
رترين شهرهاي مغرب زمين مي آمدند تـا در شـهرهاي   جوان كه از دورهرواني 

  . دور سرزمين هاي مشرق آن چه را در غرب نيافته بودند بيابند
. اطراف من پر بود از سالكاني كه يافته هاي خود را به ديگران مي آموختند

زبان هاي بيگانه اي كـه  . درهر گوشه چيز تازه اي را مي ديدم كه نمي دانستم
هـر كـس   . تهمه به جستجوي حقيق. مي بيگانه كه مي ديدممي شنيدم و مرد

با هر كس بهانه اي براي دوستي داشت و تنها من بودم كه تنهـا و سـاكت بـه    
  . هيچ كس مرا نمي ديد، گوئي اين مسافر تازه اصال نبود. همه نگاه مي كردم

دلم مي خواست مي فهميدم در ايـن  . دلم مي خواست آن ها را مي شناختم
دلـم مـي خواسـت مردمـان     . ياحت به چه كشف و شهودي رسيده انـد سير و س

بايد تالش مي كردم تا تمام دانش خـود را از  . سرزمين هاي دور را مي شناختم
بايد بفهمم در آن سوي دنيا، آسمان بـه كـدام رنـگ    . لغات بيگانه به كار گيرم

  . بايد بفهمم. . . . . است؟ 
ذيرترين گريزگاه هـاي مـن از مـن    بي شك آن مسافرخانه و آن آدم ها دلپ

از اين هالل ماه تا هـالل ديگـر بايـد راهـي بـه سـوي       . بودند،  من از تنهائي
فرصتي بود تا راه يافتن حقايق خود را بيابم و راه ها . سرزمين مقدس مي يافتم

و حقايق سالكان سرزمين هاي دور را بشناسم اما مي دانستم من بايد حقايقي را 
  . س نيافته و آن را نشنوده استبيابم كه هيچ ك

گـوئي  . تمام راه ها ميان آن جا تا سرزمين مقدس بر مردمان بلوچ بسته بود
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من به قومي نفرين شده تعلق داشتم كه به هر خاك كه پاي مي گذاشتم نجس 
و ناپاك مي شد و هر كس به چهرة من مي نگريسـت بايـد در معابـد خـدايان     

باقي مانده از روسيه ميگذشت با بهاي سنگيني كه  تنها راه.  كفارة گناه مي داد
بايد تا سرزمين مقدس مي رفـتم و راهـي دراز و ناشـناس در    . بايد مي پرداختم

  آيا با توشه اي سبك كه باقي مانده است خواهم رسيد؟ . پيش بود
  . رفته رفته در حياط مسافرخانه با سياحان جوان بيشتر آشنا شده بودم

مرا داناي هيچ دانشي باور نداشت و هيچ كـس مـرا    روزهاي اول هيچ كس
روزهاي اول از آن چه مي شـنيدم  . اليق دانستن دانش هاي آنان نمي پنداشت

آن را به فقر خود از لغت هاي بيگانه نسبت مـي دادم و در پشـت لبخنـدها بـر     
سالكاني را مي شناختم كـه بـر آن    ،پوست هاي شاداب و صورت هاي مطمئن

  . يمان داشتندچه مي گفتند ا
 بـا . به جوان پر شور و مؤمن كه با حرارت موعظه مي كرد گوش مـي دادم 

در دهـاني كـه بـا    و بـراق  صورتي با پوست سفيد و شاداب و دندان هائي سالم 
انسـان را در شـرق و   . مناسب ترين كلمات از فلسفه و اخالق موعظه مي كـرد 

قوانيني . تگاري انسان بودغرب تفسير مي كرد و از قوانيني مي گفت كه راه رس
و  شـد كه نيك از بد، توانا از ناتوان، پايا از ناپايا و بالنده از ميرنده شـناخته مـي   

  . جهان بهشتي مي شد ميزبان آدمياني كه سزاوار بهشتند
جوان با حرارت براي همه مي گفت و ديگـران مسـحور بـه او گـوش مـي      

  .دادند
  . همه چيز من با آنان فرق داشتچقدر . چقدر چشمان او آبي و روشن بود

آيا چشمان آبي و روشن همه چيز را همـان گونـه مـي بينـد كـه      : پرسيدم 
  چشمان سياه؟ 

بـه   :واعظ نگاهي سنگين و مطمئن به همة آدميان اطراف انداخت و گفـت 
آدمي كه با چشم هاي سياه به دنيا نگاه مي كند نينديشيده ام اما مي دانـم كـه   

  . به همان رنگي مي بيند كه هستند، روشن و پاك و زاللچشمان من دنيا را 
  . آه چه جواب شايسته اي...صداي تحسين از حاضرين برخاست

آن حقيقتي كه راه رستگاري آدميان را به فضيلت و گناه رنگ : در دل كفتم
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من به جستجوي آن حقيقتم كـه انسـان   . آدم ها مي داند حقيقت حقيري است
  . دن، شايستة رستگاري استبسنده به انسان زاده ش

*****  
كه  آخرين ساعت ها بودمگذشتن به انتظار . روز عزيمت به خاك روسيه بود

كلماتي كه مي توانستد در دردآورترين لحظات به من . نامة سارا به دستم رسيد
د و يا هر كوه و دريائي را تلي از خاكستر بر باد ننيروي كوه ها و درياها را ببخش

كلماتي با محبت . كلماتي كه بر من حكم مرگ و زندگي مي خواند .رفته سازند
  . اينك سارا بر من حكم مي كرد. . . . . ومهر و زنده كنندة جانم و يا
. اين آخرين لحظات  آن را مي گشـودم  دررفتن و  دلم نمي خواست قبل از

چه نوشته بود؟ آيا از خاطرات خوب روزهاي خوب گذشته هنوز چيـزي بـه يـاد    
شت؟ آيا آن گرماي محبت در زير بـار زمهريـر تگـرگ حقـايق هنـوز جـاني       دا

. . داشت؟  آيا با كالمي، تنها به كالمي، باز بر زخم هايم مرهم گذاشته بود و يا
  ؟ . . .

شايد اين نامه را هزار بار ديگر خواندم و هـزار بـار   . نامه را گشودم و خواندم
ن اولين بار چيـزي سـخت در درونـم    اما هما. جوابي هرگز ننوشته بر آن نوشتم

به يكباره از درون پيـر و  . چيزي شكست، شكستني بازگشت ناپذير. فرو ريخت
  .اي كاش آن را هرگز نخوانده بودم. فرتوت شدم

سـهمگين تـرين   . هر كالم زخم هزار خنجر زهرآلود بر جـانم مـي ريخـت   
، با نفرت و قدرت تازيانه ها را به دست گرفته بود و بي رحمانه بر من مي كوبيد

  . تمام آدميان تاريخ
. اين دست هاي بي رحم، دست هاي مهربان زني نبود كه او را مي شناختم

مـرا  . زشت ترين دشنام ها و تلخ ترين نفرين ها را به صورت من تف كرده بود
آن الشة زشت و چركيني خوانده بود كه داغ گناه روزهاي زندگي با من را هيچ 

كيفـري سـخت كـه    . ازرنجي نوشته بود كه مي كشيد. كرد عبادتي تطهير نمي
. آدميان بر او حكم كرده بودند به گناهي كه او نداشت و به مكافـات گنـاه مـن   

مرا عريان ترين و كريه ترين چهرة . رنجي كه بايد او نيز با من تحمل مي كرد
  . ابليس خوانده بود، تجسم معناي پليدي و ناپاكي به سيماي آدميان



 اميرحسين فطانت ♦١١٧

تمام خدايان را به ياري طلبيده ام در دره هاي متروك و ديرهاي : بود گفته 
خرابه از مردمان مي گريزم و در عبادت و رياضت با خدا راز و نياز مي گويم تـا  

پشـت سـر شـهر    . بخشوده شوم و تمام خاطره هاي گذشتة خود را از ياد ببـرم 
  . ويران شده اي است و هر نگاه به پشت سر مرا سنگ مي كند

اي كاش شده ها ناشده مي شد و ذهن او تمام گذشـته هـا را از   : گفته بود 
اي كاش زاده نشده بود و اي كاش هرگز آن روز شـوم آشـنائي بـا    . ياد مي برد

  . من روشن نمي شد
  . دريغ از آن همه پاكي كه به مردي چنين ناپاك ايثار كرده بود: گفته بود 

انتظـار او بـه   . زي بـه اشـتراك نيسـت   ميان پنه لوپه و من چي: و گفته بود 
قدرت عشق ممكن مي شد، عشق بر مردي از تبار خـدايان، اسـطوره اي فـاتح    

پس من چگونه بايد به انتظار بازگشت مردي بنشينم كـه جهـان بـر    . جنگ ها
كالبد ناپاك او مرثيه هاي زشت خوانده و هر كس بر او آب دهان انداخته است؟ 

يلت ترين و ناپاك ترين گناهكاران كـه بـه سـي    مردي چون يهودا، آن بي فض
سكة نقره عشق را مي فروشد و پاك ترين فرزندان خـدا را تسـليم مـي كنـد؟     

  . هيچ زني به انتظار بازگشت يهودا نخواهد نشست. نزديك ترين ياران خدا را
  . هيچ كس به انتظار يهودا نخواهد نشست

را ديدم كه مهربانانه سـگ   وقتي سرم را از روي نامه بر داشتم دختر جواني
ولگرد و هراساني را نوازش مي كرد و موهاي بلنـد و بـراقش صـورت ترسـيدة     

احساس كردم چقدر دلم مي خواسـت جـاي آن سـگ    . سگ را پنهان كرده بود
  . ولگرد بودم

  . نا گه غروب اين ستاره روشن، ژرفاي شب را هزار بيش كرده بود
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  صل بهشت موعودف
  

هواپيما اعالم كرد كه بر فراز خاك روسيه پـرواز مـي كنـيم     وقتي بلندگوي
آن همـه دشـتهاي رنگارنـگ و    . من داشتم به وسعت زمين خدا فكر مي كردم

بزرگ، آن همه خاك حاصل خيز و پر بركت، آن همه غنا و سخاوت خاك خبر 
به دشت هاي . از سرزميني مي داد كه گوئي  بر آن انسان رستگار پا گذاشته بود

گ و پهناور و بارور مي نگريستم و دانسته هاي خود را از روسـيه بيـاد مـي    بزر
سرزمين مدعيان بر حق ترين مذاهب و راستگوترين . دري به باغ بهشت. آوردم

پيامبران و خدائي بر هر چشم آشكارومذهبي كه معناي زندگي و مرگ آدميـان  
مذهبي آموخته شـد  . مذهبي به حقانيت تمامي جوهر تاريخ از آغاز. بسياري بود

مذهبي كه بر انسـان و تـاريخ  و جايگـاه انسـان در تـاريخ و      . در دردهاي بشر
قوانين ميان انسان و تاريخ آن حقيقتي را يافته بود پايان دهندة تمامي دردها با 
پيامبري كه راز رستگاري انسان را در فتح جنگ ميان نيروي تاريخ و ضد تاريخ 

  .ر نور و لشكر ظلماتلشك. به آدميان آموخته بود
كلمات نامة سارا، پيش چشمانم منفجر ميشدند و من سعي مي كـردم از آن  

هميشه مـن را بـا خـود    . من، من بودم در هر سرزمين و خاك باز. . ها بگريزم
  .مرا از من رهايي نبود. ميبردم

بـه  . همه چيز با دقت بازرسي شـد . همه چيز همان طور بود كه منتظر بودم
مردي با لباس هاي كهنه و خـورجيني خـالي   . من مشكوك بودند ظاهر عجيب

كه از فقر و سادگي خويش شرمگين نبود و در مقابـل نگهبانـان و زرق و بـرق    
مسافري با لباسي مندرس كه هزينه اي گزاف . لباس ها احساس حقارت نميكرد

 را پرداخته بود و ميهمان مخصوصي بود كه مدت ها همه چيز براي استقبال او
درست نظير تمام سياحان بيگانـة ديگـر بـا همـان آداب و تشـريفات      . مهيا بود
  . وبراي همه..... هميشه

مردي با لباس تيره و بسيار موقر به اصرار زياد و مؤدبانـه خـورجين مـرا تـا     
اتومبيل از خيابان ها . اتومبيل مشكي و براقي حمل كرد و در را براي من گشود

من در گوشة صـندلي عقـب اتـومبيلي مجلـل و      وجود. و ميدان ها مي گذشت
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راننده اي موقر در لباس تيره كه سؤاالت مرا نمي فهميد و گه گـاه كلمـاتي را   
كلماتي كه مرا به اندازه ايـن راننـدة   . مي گفت كه هميشه به هر كس گفته بود

. به او و داستان سرنوشتش مي انديشيدم. موقر و مؤدب به خود جذب نمي كرد
  .ديدار با مردمان اين بهشت موعود بود اين اولين

  
اتاقي در آخرين طبقات ساختمان . بايد شبي را در شهر تا شكند مي گذراندم

دلم مـي خواسـت قبـل از    . و با ابهت منزلگاه تنها شب من در اين شهربود بلند
روز بعد . تاريكي گشتي در شهر مي زدم، فرصت زيادي براي تماشاي شهر نبود

  . ودمعازم پايتخت ب
به در و ديوار و . به زنان و مردان و پيران و جوانان و كودكان نگاه مي كردم

بـه  . زمين و آسمان، به تفاوت انسان در آن شهر و شهرهاي گذشته هـاي مـن  
رابطه ها، به رابطه هاي ميان انسان ها، به بيم ها و اميدها و ترديدها و يقين ها 

اي بزرگ را نمي شناختند و بر هر آنچه از مردماني كه روياه.  به معناي زندگي
  . در اين بهشت انسان به نان زنده است و نه خدا. بودند مردد نبودند

تا نيمه هاي شب در خيابان هاي خلوت قدم مي زدم و به همه چيز فكر مي 
دلم مي خواست قبل از اين كـه  . بايد صبح زود بر مي خواستم. كردم جز خودم

ني ها آغاز شـود در بـاغ روبـروي پنجـرة اتـاق در      سياحت در شهر و ديدن ديد
دلم مي خواست از نزديك مجسمة وسط باغ . آنسوي خيابان وسيع قدم مي زدم

از پنجرة اتـاق مشـتي گـره كـرده و     . مجسمة بزرگ و عجيبي بود. را مي ديدم
  . بر ستوني بلند، در ميانة باغ. نيرومند مي نمود كه بسوي آسمان پرتاب مي شد

مشت گره . يك شدم و به دور ستون گشتم همه چيز مشخص شدوقتي نزد
. كرده، سر بزرگ و سنگي مقدس ترين پيـامبران مـذهب پرسـتش تـاريخ بـود     

چشمان مطمئن و بي ترديد، در سر سنگي به دورترها مي نگريست و بادي تند، 
تمام ذره هاي سر بزرگ سنگي از مردي مي گفت . پريشان كنندة موهاي او بود

او جنگ ميان انسان و انسان را موعظـه  . نچه موعظه مي كرد مؤمن بودكه بر آ
  .ميكرد

در اطراف ستون ميان باغ، بدور سر بزرگ سنگي طـواف مـي كـردم و هـر     
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به داستان انسان، به هر آنچه رفته بود و . آنچه را از او مي دانستم بياد مي آوردم
اي جاري شده انسـان  به روياهاي انسان و دردهاي انسان، به خون ه. مي رفت

دور سر سنگي چرخـي زدم و روبـروي او   . در بناي آن بهشت و فرو ريختن آن
. آه اي پيامبر دروغين بر مذهب تو نيز انسـان رسـتگار نيسـت   : ايستادم و گفتم

درخت نيكو ميوه نيكو آورده و درخت بـد  . هر درخت را از ميوه اش ميشناسند"
  11* ".ميوه بد حاصل ميدهد

رگ، چشمهاي بي ترديد و مصمم خود را به دورترها دوخته بود سر سنگي بز
و از آنچه مي شنيد، باز همان سر بزرگ سنگي بود كه تمـام ذراتـش از مـردي    

  .بايد شبي را در مسكو مي گذراندم. مي گفتند كه به آنچه ميگفت ايمان داشت
ـ    ي وقتي در اتاق پشت سرم بسته شد و خود را تنها يافتم قبل از هـر چيـز ب

. بر من، بر گذشته ها، بر حادثه ها ،بر همه چيز زهر خند هاي تلخ ميزدم،اختيار 
. از آنچه مي ديدم و حقيقت داشت. اي سخت تلخ از آنچه مي ديدمهخنده زهر 

  .خنده اي تلخ بر داستان مردي كه خود را در اتاقي چنين مي يافت
گيني دردهـاي  من، من تنهاي فروريختـه زيـر سـن   . همه چيز شبيه رويا بود

هر كجا كـه مـي   . عالم، در اتاقي چنين خود را مي يافتم و باز خود را مي يافتم
رنـگ هـا و   . همه چيز در نهايت تجمل و ظرافت. رفتم خود را با خود مي بردم

اتـاقي متعلـق بـه    .  مجسمه ها، گچ بريهاي روي ديوارها و هر آنچه مي ديـدم 
ر داسـتان بلنـدي در خلـق همـان     اشراف قرون گذشته كه هر گوشه آن ياد آو

. هر گوشه هنر، همه جا ظرافت، همه گوشه جائي بـود بـراي ديـدن   . گوشه بود
همچون حجله گاه زيباترين عروسان، خوابگاه خسته ترين سرداران پس از فتح 

. اتاقي به زيبايي قصرهاي آينـه در قصـه هـاي كودكـان    . جنگي سرنوشت ساز
در مقابل آن همه ظرافـت و زيبـايي تلـخ    . ااتاقي وراي تصورات من از حادثه ه

دستي كه از كنار ديوارهاي مخروبه . مي خنديدم و به دست تقدير طعنه مي زدم
  . و همسايگي با سگان ولگرد، اتاقي چنان را خوابگاه من قرار داده بود

بر پاهاي من زخم هاي حاصل از دربدري هاي روزهاي بلوچستان هنوز بود 
درپاي ديوارهاي مخروبه و بر تختـي چنـين   . د را مي يافتمو در اتاقي چنان خو

                                                 
٣٣ :١٢انجيل متی *   
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ديدار با آنچه در بيداري . بودندباز همان كابوس هاي هميشه به انتظارم نشسته 
اگـر معجـزه اي عـالم را    . مـن بـا مـنم   باز در كوخ و كاخ، . از آن گريخته بودم

دگرگون مي ساخت و از كوخ، كاخي ساخته مـي شـد و خاكسـتر بـه كيميـاي      
  .عجزه، خاك طال مي گشت باز درد ايوب با ايوب بودم

*****  
بسـوي سـرزمين   . قطار به سرعت از البالي درختان و مزارع مـي گذشـت  

  . هايي كه پشت آنها سرزمين مقدس مرا مي خواند
از روسيه دور مي شدم و اين آخرين مهلت بـود تـا آخـرين نگـاه هـا را بـه       

مبري كه بناي بهشتي چنين بر زمين بهشت موعود مي انداختم وبه موعظات پيا
!. را ره رستگاري و راهي به بلندترين جايگاه سزاوار مقام انسان  بشارت داده بود

به آن پيامبر و اين بهشت مي انديشيدم و آن همه خون هاي مقدسـي كـه بـر    
آيا در بهشتي چنين انسـان در  . محراب پيامبري چنين خاك را رنگين كرده بود

پايان يافته بود و  ند و مرگ رستگار بود؟ آيا رنج انسان زاده شدفاصلة ميان تول
  بر داستان انسان، داستاني بلند وبا معنا سروده مي شد؟

. كوپة قطار مرتب و تميز با دو تختخواب راحـت و مالفـه هـاي سـپيد بـود     
همـه حـا پـرچم هـا و شـعارها و      . بيرون از پنجره همه جا سبز و حاصـل خيـز  

رنـگ  . و تازه و پر از رنـگ  با طراوت و سالم و لباس ها نو تصويرها، صورت ها
فقر كه رنگ هميشگي همه چيز مردماني بود كه هميشه ديده بودم ديگر ديـده  

من و لباسهاي من تنها رنگ ناموزون در ميان آن همه رنگ بود يـم،  . نمي شد
آيا اگـر در سـرزميني چنـين زاده مـي شـدم بـاز       . به رنگ دوزخيان روي زمين

نوشتي چنين مي داشتم؟  اگر زادگاه من خاكي چنين سر سـبز و حاصـلخيز   سر
مي داشت و رنگ دنياي من هم رنگ هاي اين سر زمين بود هرگز با روياهاي 
بلند و ناممكن آشنا مي شدم؟ با رنج انسان؟ با اشتياق پايان دادن بر رنج ها؟ آيا 

است انسـان رسـتگار    در سرزميني كه بلندي روياها تا سقف حقايق حقير تاريخ
است؟ آيا روياي بهشتي ديگر رويايي موهوم است؟ سيماي كداميك از ساكنان 
اين بهشت، سيماي انسان رستگار بود؟ كداميك خويش را برزمين مي شـناخت  
و از جايگاه خويش در كائنات خشنود بود؟ كـداميك همچـون خـدايان در بـاغ     
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د هم مقام با خدا؟ ايا هنوز بهشت گردش مي كرد و خويش را در مقامي مي دي
  كسي روياهاي بلند را بياد داشت؟ 

در كوپه باز شد و مردي بـا لبـاس نظـامي و چمـداني كوچـك در دسـت و       
در اولين لحظه از اين كه دنيـاي تنهـائيم   . لبخندي بر لب در كوپه جاي گرفت

خيلي زود فهميـدم همسـايه اي   . اين چنين غير منتظره فرو ريخت يكه خوردم
فر است كه ساعت هاي زيادي را بايد همسايه و همسـفر مـي بـوديم و از    همس

دانش من از . ابتدا هر دو دانستيم كه ميان من و او هيچ زباني به اشتراك نيست
زبان روسي، تنها زباني كه او مي دانست، دانش طفل تازه تولد يافته از هر زباني 

و مردانـي بيگانـه از   كوپه اي كوچـك  . شبي سخت و سنگين در پيش بود. بود
دنياي هم كه خواب از چشمان هر دو ربوده شده بود و سـكوت سـنگيني مـي    

تاب نياورد و از من چيزي پرسيده بود و من قبل از ايـن كـه سـؤال او را    .  كرد
بفهمم گويا جواب من را شنيده بـود از در بيـرون رفـت و بـا تنـگ شـرابي در       

گر وارد شد و در ميان آن همه شب يكدست و دو جام به يك اندازه در دست دي
وقتي مي . هاي سخت خاطرة دلپذير شبي را باقي گذاشت متفاوت و بياد ماندني

رفت مرا در آغوش كشيد و مدال نظامي روي لباس خود را به رسم يادگـار بـه   
. مدال يادگاري گم شد و خاطرة او براي من هميشـه بـاقي مانـد   . من هديه داد

صـبح هـر دو مسـت و غزلخـوان در كوپـه كوچـك        خاطرة شبي كه تا سـپيدة 
خاطرة شبي كه هـر دو در  . رقصيديم و با هزار زبان بي كالم از همه دنيا گفتيم

آن خنديده بوديم و گريسته بوديم و براي هم حكايت هـاي بسـياري را گفتـه    
بـر فاصـله ميـان     شبي كه در آن فهميدم اگر هزار جلوة گوناگون ظواهر. بوديم

پلي . ان حكم مي كند اما باز ميان انسان ها چيزي به اشتراك استانسان و انس
حقيقـت  .... ميان هر انساني با انسان ديگر، زباني به اشتراك ، باطن تمام ظواهر

  . انسان بودن
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  فصل درد 
  

. قطار، شبانه روز متوالي مي رفت و من به منزل بعد نزديك تـر مـي شـدم   
ن و زمين و خاك رنگ هميشگي را داشـت  هميشه بيرون از پنجره قطار، آسما

  . اما رنگ لباس پليس ها در سرزمين هاي مختلف عوض ميشد
ساعت ها بود در خيابان ها به جستجوي حادثـه اي  . شبي سرد و باراني بود

حادثـه اي كـه   . بودم كه شايد اتفاق مي افتاد تا بر سرگرداني من پايان مي داد
سـاعت هـا بـود بـه     . تفـاق نمـي افتـاد   نمي دانستم چيست و مي دانستم كـه ا 

جستجوي پناهگاهي گشته بودم و هميشه بـه رويـاي آن حادثـه اي كـه مـي      
  . دانستم هرگز اتفاق نمي افتاد

چه سخت است شبي سرد و باراني بر مردي تنها و بي پناهگاه، در سرزميني 
غريب، بر رهگذري خسته و خيس  با سيمائي هراس آور، كه در درون او روحي 

ودكانه هاي هاي مي گريست و به جستجوي آغوش مهربان و مادرانه اي بود ك
دستار بلند بلوچي را بدور خود پيچيـده  . كه همه دردهاي جهان را از ياد مي برد

. بودم و از رطوبت و سرما به خود مي پيچيدم و مي لرزيدم و خـوابم نمـي بـرد   
ن شـب، شـبي سـخت    آ. حكايتي شيرين را نمي شناختم تا براي خود مي گفتم

مـي  . تالش مي كردم تا همه چيز را فراموش كـنم و بخـوابم  . سخت مي نمود
كوشيدم تا از هر آنچه در اتاق زيبا و مجلل شب مسكو گريخته بـودم بـاز مـي    

  . گريختم و ديگر ممكن نبود
به يكباره . بيرون از من، شبي سرد و خيس و تاريك بود و عابران شتاب زده

. ديگر آن مونس دردهايم را نمي يافتم. خالي از سارا شده بودتمام روياهاي من 
آن كدام كس خواهد بود كه در اين هياهوي حقايق صبورانه حكايت هاي مـرا  
مي شنود  و اين چنين بي ترديد و سخت بر من داوري نمي كرد؟ چه كس بـر  

وقتـي او،  آن  . مردي چنين عاشق مي شد تابه انتظار بازگشت او مـي نشسـت  
دة معناي مهرباني و عشق، اين گونه بي ترديد و بيرحم بر الشـة شكسـتة   چكي

  ؟ .... من تازيانه مي كوفت
و باز همچنان قامت مطهر بانوي مقدس روياهاي من پاك و خدشه ناپـذير  



تمام داستانها داستانِ ♦ ١٢۴ 

چگونه تبلور بلورين عشق اين همه سنگدلي و سنگيني را تـاب  . باقي مانده بود
هايي انسان در مقابل قدرت انسان شكن مي آورد؟ هيچ كس چون من، از درد تن

  . تاريخ با خبر نبود
بر قامت مطهر بانوي مقدس روياهاي من خدشه اي ننشسـته بـود و بـاز او    

قامتي زنانه و مغرور كه زير بار حقايق   فـرو  . همچنان همو بود كه هميشه بود
انتظار ديگر زني عاشق،  به . تمام اميدهاي من به حيات مرده بودند. ريخته بود

اين پنلوپه بود كه با همسرايان بـر مـرگ اولـيس    . بازگشت من چشم براه نبود
او نيزبر من، همچون تمام جهان، حكمي  به يقين . مرثيه هاي زشت مي سرود

  . و بي ترديد كرده بود
بايد به عقوبت گذشته ها درد دردناكي را بـر پشـت   . عذابي سخت مي بردم

درد . دردي راكه سارا از بودن من مـي كشـيد  درد من بودن و درد . مي كشيدم
خود را بر پشت هاي خسته تاب مي آوردم اما دردي را كه سارا ميبرد، پشـتم را  

اي كاش عدالت خدا چنين مقرر مي داشت كه هر كس تنهـا بـار   . مي شكست
آن همه مطهـر و  . اي كاش او رنج نمي برد. گناهان خود را بر دوش مي كشيد

خدايا به كدامين گناه او را ايـن گونـه سـخت    . و بي گناه پاك، آن همه معصوم
مكافات مي كني؟ آيا خاطره او از آنچه گذشـته اسـت پـاك خواهـد شـد؟ آيـا        
خاطره هاي عشق را فراموش خواهد كرد؟ ايا عشق را دو با ره باور خواهد كرد؟ 

با مـن  آيا باز، كسي را باور خواهد  كرد كه از روياهاي بلند حكايت كند؟ آنچه  
اين چنين فرو ريخته بود؟ آيا بازشيفته بر مردان اساطيراز عشق و اسطوره ها و 
روياها حكايتي را خواهد سرود؟ درد من بودن را بر پشت ها تاب مي آوردم امـا  

همة حكايت هـاي  . دردي را كه سارا از بودن من مي برد پشتم را مي شكست
دند و من خيس و شب زده و شيرين همچون زهر هالهل تلخ و مرگبار شده بو

. تنها بر مرگ تمام خاطره هاي حيات بخش گذشته به سوگواري نشسته بـودم 
  . معجزة حيات دوباره ممكن نبود

آن .  ان عشق، آن محبت ها، آن پيوندهاي جان، حاصل تمامي لحظات بود
او . محبت و عشق ارمغان آسمان ها نبود، حاصل تمام لحظه ها و رابطه ها بود

مام گذشته ها، اينك با چشماني ديگر نگريسته بود و هر چـه هنـوز ويـران    بر ت
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  . نشده بود، هر چيز بود جز فضيلتي ديدني، جز خاطره ايي خوب
اما بر قامت  مطهر بانوي مقدس روياهاي مـن خدشـه اي ننشسـته بـود و     
ميان من و خاطرات زني كه بر او عاشق بودم باز تقدس هميشه، هميشه بـاقي  

دردي . هيچ كس چون من، با حادثه هاي دردبار مصاف با تاريخ آشنا نبود. ماند
كه تحمل آن بر زني اين چنين معصوم، اين چنين پاك و ايـن چنـين از درون   

  . شكسته ممكن نبود اين چنين مردد و حيران
اين دست تبردار تـاريخ بـود كـه ايـن چنـين      . چيزي در درونم شكسته بود

ريشه هاي مرا با حيات مي بريد و هيچ معجزه اي او خستگي ناپذير و بي رحم، 
را از آنچه مي كرد باز نمي داشت و من آخرين و حياتي ترين ريشه هاي حيات 

  . اين دست تبرزن بي رحم را، خستگي نبود. را مي ديدم كه در من مي مردند
اما ميان من و من و من و روياهاي من، هنوز فاصـله اي دردنـاك و جـان    

بايد تا آن مقام مـي سـوختم و   . هر لحظه خاكستر مي كرد و باز ميزادسوز، مرا 
مي ساختم و مي رفتم تا من با من و من با روياهاي مـن سـر آشـتي و ديـدار     

آن بهشت ناپيدا كه چون هـيچ  . من بايد ره رستگاري خود را مي يافتم. داشتند
ن و آن بهشـت نـاممك  . بهشتي نيست و هيچكس از آن موعظه اي نگفته است

در آن مقام كه به دور از تمامي مردمان عالم به تنهايي خود در آن پناه .  بي راه
آن . مي گرفتم و جانم از ديدار و گفتگوي با خود اين گونه سخت نمي سـوخت 

مقام ناپيدا و ناممكن كه درآن يهود، بد نام ترين گناهكار تاريخ در تنهايي خود 
بود و در فاصلة ميان تولد و مرگ خـود  از يهودا بودن خويش شادمان و خشنود 

من بايد تـا  . آن مقام ناممكن و ناشناخته و غريب و ناشنوده. را رستگار مي ديد
آن مقام مي رفتم كه به معجزة حقيقتي تمامي گناهان من و يهودا  تطهير مي 

بايـد بـه جسـتجوي حقيقتـي     . راهي سخت ناممكن  و تاريك پيش رو بود. شد
  . تمام حقايل تاريخبودم باطل كنندة 

مـن بـه جسـتجوي رازي    . دانايي من آئينة هاي درد بود و تاريكي و هراس
مـي  . بودم كه تمام تار و پود جان و تنم، زخمين زخمه هـاي رازدار آن راز بـود  

. ناليدم و مي سوختم و آواره و دربدر به جستجوي آن راز و آن رازدار مي گشتم
   .آن راز كه يهودا را تطهير ميكرد
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  : با خود مي گفتم
اگر حكايت هاي عشق برعاقالن همچون حكايت هاي ديوانگان است امـا  

حكايت هاي عاشـقان،  . بر ره روان وادي عشق قدوم اين ديوانگي مبارك است
اگـر راز  . سوخته دالن، دل سوخته را مـي شناسـد  . تنها به عاشقان گفتني است

وشيده باشد بر دو كس پوشيده اين جستجو و اين شيدايي و سودازدگي بر عالم پ
  . نه عاشق خونين دل و نه يار سنگدل. نيست

فرو خواهم ريخت و باز بنا خواهم . از پاي خواهم افتاد و باز برخواهم خاست
خاكستر خواهم شد و باز زاده خواهم گشت، قهر خواهم ديد و نياز خـواهم  . شد

د، درد خـواهم كشـيد،   رنج خواهم بر. كرد، رانده خواهم شد و باز خواهم گشت،
اگر بد نام  . خوار خواهم شد اما ترديد نخواهم كرد، هراسان و نااميد نخواهم شد

و رسوا و مطرود عالم گردم، اگر ديوانه اي مغموم و صاحب غم ها و رنج هـاي  
اگر سوزش ايـن  . بسيار در حسرت ديدار بميرم اما خسته و درمانده نخواهم شد

ت، از آن نگاه و آن سوزش من جان سوخته مي دانم و نگاه بر همه عالم ناپيداس
از قهر تو، تنها برايم  تو مانـده  . هر چه داشتم سوخت  و بر باد رفت. تو جانسوز

چه شود اگر به معجـزه اي، همـه درد مـن تـو دوا     . از تو به تو پناه مي برم. اي
  كني؟
ي را دستار بلوچ. شب سرد و خيس و تاريك و من تنها و سخت دل سوخته 

بدور خود پيچيده بودم و سرد و ساكت و محزون مضامين مرامير داود را زمزمه 
  .مي كردم

تا به كي روي خود را از . اي خداوند تا به كي هميشه مرا فراموش ميكني "
تا به كي در نفس خود مشورت كنم و در دلم هـر روزه غـم   . من خواهي پوشيد

مـرا نظـر كـرده و مـرا     . فراشته شـوند تا به كي دشمنانم بر من سر ا. خواهد بود
  12*"...چشمانم را روشن كن مبادا به خواب موت بخسبم. مستجاب فرما

  
  

                                                 
   مزمور سيزدهم* 
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  فصل سرزمين مقدس 
  

قطار رفته رفته از صربستان دور مي شد و من به سرزمين مقدس نزديك تر 
دنيايي بر پـا   توفانبيرون را نگاه مي كردم و در درون من   از پنجره. مي شدم

از هرآنچه گذشته بود و هر چه به انتظـار نشسـته   . بيم ها و اميدهاي تازه بود با
  . بود

گوئي پـاي مـن   . چقدر سخت بود راه سرزمين مقدس براي دوزخيان زميني
دروازه هاي تمام سرزمين ها بر من مسدود بـود   .هر خاكي را ناپاك مي ساخت

مـه اي سـنگين   هزار بار تحقير شده بـودم و هـزار دشـنام شـنيده بـودم و جري     
پرداخته بودم تا از هر سرزميني بسوي سرزمين مقدس گذر مي كردم و آخـرين  

اين آخـرين ديـوار   . اجازه گذر ندادند. آنها پشت مرزهاي انتاكيه پايان مي يافت
پشت حصارهاي خاك انتاكيه، همه چيز پايان . بود ميان من و كوه هاي مقدس

تمام دروازه ها  بـه سـرزميني كـه     ديگر توشه اي باقي نمي ماند و. مي گرفت
قدمگاه پيامبران خدا بود بر من براي هميشه بسته باقي مي ماند و من بايـد در  

اگر اجازة عبور داشتم هيچ چيـز  . در پشت حصارها  مي مردم حسرت اين ديدار
نام خدا را آواز مي دادم و بسوي كوه هـاي مقـدس مـي    . مشكل و سخت نبود

. پاي در نمي آورد اما اينك همه راه ها بر من مسدود بود هيچ چيز مرا از. دويدم
  .هيچ كس معناي اين اشتياق و احتياج را نفهميد، هيچ كس نمي فهميد

زائراني كـه  .  اينك ديدار با خدا  تنها به فضيلت هاي خداداد ممكن مي شد
آنان كه به قصد زيارت سنگ . گوئي خداوند از كوههاي خود آنان را خوانده بود

اي كوه هاي مقدس با خود هداياي نفيس و قرباني هاي بسيار آورده بودند و ه
هيچ كس بياد نداشت كـه  . تمام راه ها بر مردي از تبار دوزخيان زمين بسته بود

  .خداوند زائري چنين را به خود پذيرفته باشد
  : با خود گفتم 

نون نامـه  بر دنياي آدميان هزاران هزار قانون حاكم است و هزاران هزار قـا 
من به . بر سرزمين عشق تنها قانون مقدس، قانون سادة عشق است. هاي قطور

من به ديدار . ديدار خدائي مي روم كه خود راز ديدار را شوق ديدار خوانده است
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  .خدا مي روم
*****  

البه الي علف زارهاي بلند دراز كشيده بودم و به سيم هاي خاردار بلنـدي  
نور افكن هاي بسيار پر نـور محوطـة   . ز آن مي گذشتمنگاه مي كردم كه بايد ا

مرزباني را تا شعاع زياد روشن كرده بود و من مي دانستم هنوز بايد سـاعت هـا   
در محوطة مرزباني همه جا مأموران مسـلح بـه   . در همان جا انتظار مي كشيدم

مي كاروان هايي بزرگ با زائراني كه مي رفتند و زائراني كه باز . چشم مي خورد
. همه مي رفتند و همه باز مي گشتند و اين راه تنها بر مـن بسـته بـود   . گشتند

پشت سيم هاي بلند خاردار سرزمين وسيعي بود كه ورود به ان تنها بر من حرام 
تا هر وقت كه . بايد تا نيمه هاي شب انتظار مي كشيدم. بود، نيازمندترين زائران

ة مرزباني اين همه روشن نبود هر وقت كه محوط. فرصتي ممكن دست مي داد
آيا خـواهم گذشـت؟ آيـا خـواهم توانسـت از      . و مأموران مسلح اين همه نبودند

محوطة اين همه روشن بگذرم و در راهي كه اين گونه حراست مي شد تا كـوه  
هاي خدا مي رسيدم؟ اگر مرا مي ديدند بر من چه مي رفت؟ آيا به من فرصـت  

  خواهند داد؟ 
ريـش و  . رهاي بلند دراز كشيده بودم و انتظار مي كشـيدم البه الي علف زا

خورجينم سبك و . لباس هاي تنم كهنه و مندرس. موهاي سرم بلند و انبوه بود
كف دستي نان، دفتر يادداشت هاي مونس تنهاييم و دستار بلند بلـوچي،  . خالي

هراس از هر آنچه بدان مـي  . آخرين سكة ناچيز، هويتي دروغين، در دل هراس
در بازگشـت  . در پيش بود اما راهي به بازگشـت نبـود   هر آنچه هنوز. انديشيدم

دردي كـه  . هر آنچه بود دورنماي دردي بود كه مي شناختم. هيچ فضيلتي نبود
  . از آن مي گريختم

البه الي علف زارهاي بلند دراز كشيده بودم و به چراغ هاي مرزباني نگـاه  
دعاهايي را كـه بيـاد   . زيادي باقي بود تا نيمه هاي شب هنوز فرصت. مي كردم

  . داشتم زير لب زمزمه مي كردم
وقتـي چشـمانم را   . از انتظار و خستگي در ميان علف زارها به خـواب رفـتم  

گشودم ماه از نيمه آسمان گذشته بود اما چراغ هاي مرزباني همچنان همه جا را 
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ي رفـت و نـه   نه زائري مـ . همه جا سكوت بود و همه جا خالي. روشن مي كرد
از .  ديگر همه جا آن همه مأموران مسلح پراكنـده نبودنـد  . زائري بر مي گشت

از سـيم هـاي خـاردار    . دور دست ها تنها صداي پارس سگ ها را باد مي آورد
گذشتم و در تاريك و روشنايي  ميان درختان و نور چراغ ها تاپشت ديوارهـاي  

مردانـي  . ا چند قـدمي فاصـله بـود   ميان من و نگهبانان تنه. مرزباني آمده بودم
كلمات نزديك و واضح شنوده مي . مسلح كه با خستگي با هم گفتگو مي كردند

قلـبم بشـدت   . شد و هيچ يك وجود بيگانه اي چنين نزديك را حس نكرده بود
هر لحظه ممكن بـود نگـاه يكـي از    . مي طپيد و مي دانستم جاي درنگ نيست

راه . رخت ها مي ديد و همه چيز تمام مي شدآنان مرا در ميان تاريك و روشن د
در چند قدمي بود و من در تاريك و روشن فاصله ميان سيم هاي بلند خاردار و 

با خود دعا مـي خوانـدم و   . آخرين درخت به نگهبان ها و راه چشم دوخته بودم
زير لب دعا مي خوانـدم و هـر   . پشت به نگهبان ها در كنارة جاده به راه افتادم

با . ده قدم آمده بودم و هنوز صدايي نمي شنيدم...  منتظر حادثه اي بودملحظه 
خود دعا مي خواندم و از محوطة روشن مقابل مرزباني به طـرف تـاريكي مـي    

به پشت سر نگاه نمي كردم و تا تاريكي فاصله اي چنـدان بـاقي نمانـده    . رفتم
بـاز دعـا مـي    . كـنم  وقتي خود را در تاريكي يافتم هنوز نمي نوانستم بـاور . بود

به پشت سر نگاه كردم و در روشنايي محوطة مرزبـاني  . خواندم و دور مي شدم
گوئي زائري تنهـا در نيمـه هـاي شـب     . هنوز نگهبانان به گفتگو مشغول بودند

  . هرگز از آن جا نگذشته بود
*****  

لبـاس هـايم   . خسته و خوشحال در جادة ميان درختـان تاريـك مـي رفـتم    
شب آنقدر سرد بود كه طاقت . از عرق بود و همچنان مي رفتممرطوب و خيس 
در جاده اي قدم مي زدم كه آن همـه ميـل   .  خوشحال بودم. نشستن را نداشتم
در دنيا، هيچ كس جز من از وجـود مـن در آن شـب و آن راه    . رفتنش را داشتم

از بايـد پـيش   . آگاه نبود و من مي دانستم تنها راهرو شبانة اين راه من هسـتم 
  . روشنايي تا هر چه مي توانستم مي رفتم بايد تا فرصت بود بيشتر مي رفتم

وقتي روشنايي طلوع كرد، سواد اولين روستا نمايان شد و من مي دانستم تا 
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پس از آن روسـتا،  . آخرين منزل همچون ماهي در درياي زائران گم خواهم شد
. ومـت مـي كنـد   سرزميني است كه بر كوه هاي مقدس آن قـوانيني ديگـر حك  

خداي من اين چنين نيازمندانه تو را خواندم و اين چنين سخاوتمندانه مرا اجابت 
وقتـي  . از دور ساية اولين آدم را مي ديدم كه كنـار جـاده ايسـتاده بـود    . كردي

نزديك رسيدم پيرمرد گداي كوري بود با سبدي كوچك از انجيرهاي با طراوت 
خدايند كه با ميوه هاي بهشت بـه انتظـار   اين فرشتگان : در دل گفتم. و شاداب

آخرين سكه را به . بايد پاك و مطهر و سبك به اين ديدار مي رفتم. ايستاده اند
او دادم و طراوت تازه و شاداب انجير را در دهان خشك و عطش زده خـود بـه   

به سواد روستا كه هر دم نزديك تر مي شد مي نگريستم و به . فال نيك گرفتم
وقتـي  . خود از سرزمين و مردماني كه بايد از ميان آنها مي گذشتمدانش اندك 

پشت آخرين پيچ جاده و صبحي كه اينك روز شده بود خانه هـاي روسـتايي را   
از همـه   ربـارزت به وضوح مي ديدم، ديـدني تـر از همـه، معلـوم تـر از همـه و       

ن آنتنـي  ساختماني بود كه بر بلندي تپه اي بر همه جا اشراف  داشت و بر بام آ
بلند به چشم مي خورد و در و ديوار آن پر از پرچم ها و عكس ها و نوشـته هـا   

جاده اي كه من در آن مي رفتم بي شـرمانه از كنـار ايـن سـاختمان مـي      . بود
گذشت كه همه چيز  براي او عريان و آشكار و پنهان نماندني بود و من در كنار 

گـوئي  . ر ورود من ايسـتاده بودنـد  هاي مسلح را ديدم كه به انتظانگهبان جاده 
. مدت هاي مديد بود كه انتظار مي كشيدند و مي دانستند دير يا زود خواهم آمد

باز همچنان بي ترديد و يكنواخت قدم بر مي داشتم و به آنها نزديـك تـر مـي    
اين دست حادثه ها بود كـه بـر مـن    . مرا بر هيچ چيز اختياري نبود ديگر. شدم

  . رفت به ديدار با حادثه ها بايد. اختيار داشت
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  صل استقبالف
  

خورشيد كم كم به نيمه روز رسيده بود و من از خستگي راه رفتن هاي شب 
گذشته و بازجوئي هاي مداوم تمام صبح، از همه چيز خسته و به همه چيز بـي  

  . تفاوت بودم
. با خشونت از همه چيز من مي پرسيدند و هر سؤال را بارهـا مـي پرسـيدند   

همه چيز خسته كننده تر بود وقتي آنها به زبان عرب از من مي پرسـيدند و بـه   
زيان عرب از من جواب مي خواستند و من جز لغاتي بسيار اندك از زبان عـرب  

  . نمي دانستم
از من خواسته بودند تا نوشته هاي دفتر يادداشت هايم را براي آنها ترجمـه  

مي نوشتند تا باالخره همـه چيـز تنظـيم    از من هزار سؤال مي پرسيدند و . كنم
زمخت و محكم و آهني بستند و در ميان دو ي بر دست هاي من دستبندها. شد

نگهبان در صندلي عقب اتومبيلي به طرف مقصدي كه نمي دانستم كجاست به 
  . راه افتاديم

هيچ چيز براي مـن  . روي صندلي اتومبيل بيشتر فهميدم كه چقدر خسته ام
و حتي اشتياقي به ديدن چشـم انـدازهاي پشـت شيشـه هـا را       اهميتي نداشت

چشمانم را بر هم گذاشتم و هنـوز ميـان   . دلم مي خواست مي خوابيدم. نداشتم
  : خواب و بيداري بودم كه احساس كردم يكي از نگهبانان به ديگري گفت

  . اوست نمي داند چه روزهايي در انتظار. نگاه كن كه چه راحت خوابيده است
با دست هاي بسته در ميان دو مأمور پليس از پله ها بـاال مـي رفـتم      وقتي

اين را از خالل گفتگوهـاي  . مطمئن شده بودم كه به ادارة امنيت مرا مي بردند
باالخره در مقابل دري بسـته توقـف   . مراقبين من با مأموران ديگر دريافته بودم

يرون آمد و سپس بـا  يكي از مأموران داخل شد و پس از مكثي اندك ب.  كرديم
در مقـابلم  . خشونتي كه اصالً منتظر آن نبودم مرا بـه درون اتـاق پرتـاب كـرد    

مردي بسيار قوي هيكل به زبان عرب  بـر مـن فريـاد كشـيد  و دسـت هـاي       
قطره هاي خون بر جامه ام چكيد و . سنگينش همچون سنگ بر صورتم نشست

مرد و آن قطره هاي خـون  من بياد آوردم كه با اين دست هاي سيلي زن و آن 
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با فرياد و خشونت به زبان عرب از من سوال ميكرد و من . سالهاست آشنا بودم
ساكت و آرام به او نگاه مي كردم و به رخسارهايي مي انديشـيدم كـه دسـتاني    

او همچنان فرياد مي كشـيد و يكـي از مـأموران     . چنين بي رحم سيلي زده بود
اوراقي امضـاء  . يح داد كه من زبان عرب نمي دانمبعد از اداي احترام به او توض

شد، شماره هايي نوشته شد و من ميان آن مأموران به اتاق هاي متعددي با آدم 
هاي متفاوت مي گذشتيم و هر كس بر اوراقي كه نمي دانستم چيست شـرحي  
تازه مي نوشت و من به برگ كاغذي مي نگريستم كـه دسـت بـه دسـت مـي      

  .بر آن رقم زده مي شدگرديد و سرنوشت من 
هميشه همه چيز بي گفتگـو و بـا خشـونت    . باالخره مرا تحويل زندان دادند

همه چيز به دقت بازرسي شد و دفتر يادداشت هاي مرا به مـن  . اتفاق مي افتاد
وقتي در آينة مردك سلماني به صـورت خـود مـي نگريسـتم تـازه      . پس ندادند

با خودم و واقعيت جهان تازه . رو شوم فرصت كرده بودم تا با خودم اندكي روبه
  . آشنا

مردك سلماني به مهارت و چاالكي، موهـاي بلنـد سـرم را از پوسـت مـي      
تراشيد و من چهرة شكسته شده و خستة خود را مي ديدم كه هردم نمايـان تـر   

  . مي شد
  . آه، چه چهرة نا آشنا و غمگيني
ر صـورتي چنـان   اين همان موهاي معطر ب. چگونه همه چيز حقيقت داشت

كه اين چشمان بود چگونه ممكن شده . ختكه اين گونه فرو مي ريبود تابناك 
خسته در صورتي چنين شكسته همان چشمان درخشان ومطمـئن گذشـته هـا    

  ! باشند؟ خداي من، چقدر سخت همه چيز حقيقت دارد
در آينه به صورت خود مي نگريستم و از درد روزگار و درد تيغ مرد سلماني 

  . ك در چشم هايم حلقه مي زداش
وقتي در را پشت سرم قفل كردند در مقابلم فضايي باز را مـي ديـدم كـه از    

پنجره هايي كوچك . همه طرف ديوارهاي بسيار بلندي آن را احاطه كرده بودند
  . رو به حياط خبر از دنياي پنهاني مي داد

ربه و نيمه لخت كه مردي ف. به آن سو كه زندانبان اشاره كرده بود راه افتادم
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هنوز . با ميله هاي بافتني به بافتن مشغول بود دري نيمه باز را براي من باز كرد
دقايقي نگذشته بود كه در مقابل چشمانم سفره اي گشوده ديدم و بـوي غـذا و   

اينك غذايي . گرسنگي من و مهرباني ميزبان به يكباره در تازه اي برمن گشود
ي خواهد بود كه شب را سر مي كردم و دلپذيرتر از بود كه مي خوردم و گوشه ا

  . خيلي وقت بود كه سخت تنها بودم. همه، آدمياني كه با آنان حرف مي زدم
بعد از خوردن غذا وبا اشتهاي تمام، كم كم فرصت كرده بـودم كـه بيشـتر    
اطراف خود را بشناسم و هنوز ساعتي چند نگذشته بود كه بـا چيزهـاي زيـادي    

  . آشنا شدم
مردي . عبداهللا، سالهاي سال را در همان فضاي مرطوب ومتعفن گذرانده بود

با صبر و بردباري برايم تعريف مي كـرد و بـا صـبر و    . پخته و مردم شناس بود
  . هاي من پاسخ دهدشنيد تا به كنجكاويبستة مرا مي و كلمات شكسته بردباري

وقت زير يك سقف فهميده بودم كه من و اين ميزبان مهربان، همسايگان م
عبداهللا برايم گفته بود كه به تازه واردين تا روزهايي نامعلوم . مرطوب و نموريم

جيره غذايي تعلق نمي گيرد و در نيمه باز سلول او هميشه بر هر ميهمان تـازه  
كـه بـراي    عبداهللا گفته بود. واردي كه هراسان و خسته و گرسنه است باز است

براي همه چيز بايد پرداخت . يد هزينة گزاف پرداختزنده بودن در اين زندان با
وقتي عبداهللا كامالً متقاعد شده بود كه حقيقتاً هـيچ چيـزي بـا    . و سخت گزاف

وقتـي  . ارزش با خود ندارم به يكباره همه مهربـاني هـاي صـورتش محـو شـد     
مطمئن شد حتي بهاي غذايي را كه خورده بودم را نمي توانستم بپـردازم تمـام   

با دست به همة گوشه هاي سـلول اشـاره   . ت مهربانانه را فراموش كردآن كلما
گفت براي غذايي كه خورده بـودم بايـد همـه جـا را      كرد و من فهميدم كه مي

  . به اطراف با دقت زيادتري نگاه كردم و كاري كه در پيش بود. كردم نظافت مي
دويدنـد   اي ديگر مي اي تاريك به گوشه شرم از گوشه هاي بزرگ و بي موش

اين همه بوي تعفن و گنديـدگي از  . چكيد بي ميآو ازسقف نمناك گه گاه چكه 
بايـد   خاست و فضاي بي حصار و تاريك و نمناك ميان مطبخ و آبريزگاه بر مي

  . به بهاي غذاي لحظه ورود ديوارهاي ليز و لزج را مي شستم
از آنچـه  در جهان هيچ عذابي نبـود كـه   . براي من هيچ چيز عذاب آور نبود



تمام داستانها داستانِ ♦ ١٣۴ 

اما همه چيز حاكي از اين است كه بـه  . تحمل ناپذير تر باشدتحمل كرده بودم 
  . دنياي سختي پاي گذاشته ام

*****  
زندان، ساختماني قديمي بود كه در نزديكي هاي دريا بنا شده بود با  بـوي  

تنهـا فرصـت هـاي حيـات بخـش، فرصـت       . مه چيز مرطوبهرطوبت دائم و 
زندان باز مي شد تا خيل در هم لوليده و منتظر زندانيان كوتاهي بود كه درهاي 
در دو سوي راهروي باريك، اتاق هاي تاريـك و زشـت   . هواي تازه تنفس كند

پشت سر هم چيده شده بودند و در فضاي اتاقها و راهروها آدميان در هـم مـي   
هواي درون زندان، هميشه سنگين و سخت از بوي تعفـن و رطوبـت و   . لوليدند
زنداني ها صـبح هـا بـه انتظـار بـاز شـدن       . ر و تنفس آن همه زنداني بودسيگا

در اين فرصت كوتاه بود كه همة پراكنده مـي  . درهاي حياط انتظار مي كشيدند
  . شدند و براي من هر كس، تماشاگاه زندگي 

روزگاراني در آن فضا سپري شده بود من كم كم ياد گرفتـه بـودم كـه بـه     
چه بسيار مرداني را هر روزه مـي  . بايد انتظار مي كشيدمانتظار هيچ حادثه اي ن

ديدم كه تمامي سال هاي از شباب تا پيري راهميشه و هـر روز وهمـان گونـه    
چه بسياري كه مغموم و گوشه گير و ساكت به سالهاي . پشت سر گذاشته بودند

چه بسيار كـه سـالم را بـه ناسـزا     . سپري شده و ساليان در پيش مي انديشيدند
روزها پي در پي مي . سخ مي گفتند و چه بسيار كه سالم را به ناسزا مي گفتندپا

بايـد بـراي همـه چيـز     . گذشتند و من رفته رفته با دنياي جديد خو مي گـرفتم 
بهايي پرداخته مي شد و روزهاي من با سه گرده نان و پنير بي چربي حقيرانـه  

را مـي آمـوختم و در ميـان    رفته رفته زبان عرب . ترين غذاي تمام زندانيان بود
  . اعراب تنهايي خود را از ياد مي بردم

روزگاراني گذشته بود و من در تخـيالت تنهـايي تـالش مـي كـردم تـا در       
بي شك روزي اين روزها به . روزگاران هنوز نيامده تصويري زيبا و ممكن بيابم

  . پايان خواهد رسيد
فـردا، روز قضـاوت وحكـم    . و آن لحظه كه اتفاق مي افتـاد اتفـاق افتـاد   ... 

  . فردا از روزگار آينده تصور روشن تري خواهم داشت. قصاص بر من بود
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  فصل طرد 
  

قاضي بر مسندي بلند نشسته بود واز سر تحقير به سـر وپـاي مـن نگـاهي     
بي سر و پايي چون تو، به كدام نيت ناپاك به خـاك مقـدس    :انداخت و پرسيد 

  سرزمين مقدس تجاوز مي كند؟ 
به ديدار خـدا  . زمين و آسمان و هر چه ما بين آنهاست ملك خداست: گفتم

  . به كوه هاي مقدس مي رفتم و راه از سرزمين شما گذر مي كرد
همه روزه هزاران زائر مشتاق ديدار بر هياكل : قاضي به طعنه و تمسخرگفت

و معابد او قرباني مي كنند و نفيس ترين هـدايا را بـه پيشـگاه او مـي ريزنـد و      
هزاران بار نام او را مي خوانند و از داستان هاي اساطير باستان تاكنون هنـوز از  

به ديوانه اي چون تو چگونه فرصـت ديـدار   . خود بر هيچ كس چيز نگفته است
  . داده خواهد شد وقتي بر تو داغ دوزخيان غضب شده اوست

من . ستنزد خدا فقير بودن انسان گناه نيست حقير بودن انسان گناه ا: گفتم
من زائر زيارت آن . رفتم كه راز ديدن با او اشتياق ديدار است به ديدار خدائي مي
  . هاي مقدس منزل دارد و اورشليم را شهر خود خوانده استخدايم كه در كوه

قاضي به من خيره مي نگريست و من احساس مي كردم حرفهـايم را مـي   
  :گفت.  فهمد

گـوئي خداونـد   . ه بر گناه ديوانگانبر گناهان تو همان قصاص خواهد شد ك
چشم داري و نمي بيني، گـوش  . تو را به تمامي دردهاي بشر مبتال ساخته است

داري و نمي شنوي و در دنيايي از اوهام و تصورات باطل به اميد ديدار خـدائي  
خدا سالهاست كه از كوه هاي مقدس  .هستي كه در كوه هاي مقدس منزل دارد

يم، مردان جنگي ، سـاحران مـاهر، فـالگيران و سـرداران     بر اورشل". رفته است
قوم مظلوم شده است و هر كـس از دسـت ديگـري و هـر شـخص از       .حاكمند

خانـه را بـه   . همساية خود و اطفال بر پيران و پستان بر شريفان تمرد مي كنند
خانه ملحق مي كنند و مزرعه را به مزرعه ملصق مي سـازند تـا مكـاني بـاقي     

زمين ايشـان  . فان ايشان گرسنه و مردم از تشنگي خشك گرديده اندشري. نماند
زمين ايشـان از اسـبان   . از نقره و طال پر شده و خزاين ايشان را انتهايي  نيست
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زمين ايشان از بت هـا پـر   . پر است و ارابه هاي جنگي ايشان را انتهايي نيست
د سجده مي است و صنعت دستهاي خويش را كه به انگشت هاي خود ساخته ان

دختـران بـا گـردن هـاي     . كنند و مردم در مقابل مردم پست و ذليل شـده انـد  
با ناز مي خرامند و به پاهـاي خـويش   . افراشته و غمزه هاي چشم راه مي روند

و خداوند همچـون خداونـد گـار تاكسـتاني كـه      . خلخال ها را به صدا مي آورند
حصارهايش را از جاي بركنده منتظر انگور خوب بود و انگور بد حاصل داد تمام 

اورشليم اينـك ويرانـه ايسـت و بـر     . و ديوارهاي آن را منهدم و پايمال ساخت
مردان اورشليم به شمشير و شجاعا نشـان در  . دروازه هاي آن ناله و ماتم است

دشمنان از همه سو بر آن مي تازند و نام خدا از تمـام  . جنگ به خاك افتاده اند
گـوني خـدا از شـريعت و شـهر و قـوم خـود روي       . ستلب ها فراموش گشته ا

هاديان اين قوم ايشان را گمراه كرده اند و از فرزندان داود يكـي بـاقي   . برتافته
خداوند از جوانان ايشان مسرور نيست و حتي . نمانده است تا آنان را رهبري كند

و هنوز  اورشليم رو به ويراني است. بر يتيمان و بيوه زنان ايشان ترحم نمي كند
  13 *."غضب او برنگشته و دست او دراز است

آن خدائي كه در كوه هاي مقدس منزل داشـت  بـه مكـاني نـامعلوم و دور     
تنهـا  . در كوه هاي مقدس هيچ كس جز سنگ نيافتـه اسـت  . منزل كرده است

مال خـدا  . يوانگان به سوداي ديدار سنگ ها اين گونه بي توشه سفر مي كنندد
هر چه از آن خداسـت، ميـان تـو و    . د و از آن قيصر را به قيصررا به خدا بايد دا

خداست اما بايد به قيصر بهائي را پرداخت كني كه جزاي گناه تجاوز بـه خـاك   
عقوبت گناه هر بيگانه اي كه خاك پاك سرزمين ما را ناپـاك مـي   . قيصر است

خـواهي  جـزاي بيگـانگي را   . كندو بيگانه چه عاقل و چه ديوانه باز بيگانه است
پرداخت و از اين سرزمين براي هميشه رانده خواهي شد تا در روياهـاي باطـل   
خود ديدار با كوه هاي مقدس را از خاطر ببري و به ديدار خداي ديگري باشـي  

  . كه منزل او كوه هاي مقدس نيست و راه منزل او از سرزمين ما گذر نكند
*****  

                                                 
  اشعياي نبي باب دوم و سوم  *
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ة يك يك زندانيان نگاه مي كالهي را در دست گرفته بودم و در صورت خير
كردم و در پشت هر صورت به داستان سرنوشت آدم هـا مـي انديشـيدم و درد    

  . آورتر از همه داستان سرنوشت خويش
مرد عرب براي يك يك زندانيان حديث غربت و بيگانگي مرا روايـت مـي   
كرد و من با كالهي در دست در كنار او ايستاده بودم و از هر نگاهي كه به من 

گروهي از من چشم بر مي گردانند يـا بـا   . دوخته مي شد احساس شرم ميكردم
گروهي سؤال مي كردنـد و گروهـي در   . نگاهي  مشكوك به من مي نگريستند

در مقابل زندانيان با كالهي در دست ايستاده . چشمانشان ترحم حكايت مي كرد
دسـت مـن   بودم و به سكه هاي كوچك و بزرگ نگاه مي كردم كه در كاله در 

  .شب آمد و سكه ها معادل جزيه بودند.  جمع مي شدند
****  

زنجير سنگين و زشتي را به دستهاي من پيچ كردند و همچون سگان مرا از 
يك سر زنجير، دستهاي مرا به هم قفل زده بودنـد و  . سوئي به سوئي مي بردند

گذشتيم سر ديگر آن در دست يكي از نگهبانان از كوچه ها و خيابهاي شهر مي 
تا پشت سـيم هـاي   . و به دنبال وسيله ي كه ما را تا نزديكي هاي مرز مي برد
ريش هـايم انبـوه و   . خارداري كه از آن روزگاراني پيش به اين سو گذشته بودم

كثيف بود و سر از پوست تراشيده شده و مجروح را در دسـتمال بلـوچي بسـته    
لباس هايي مندرس، . ي گذشتاز عابران هر كه مرا مي ديد بي تفاوت نم. بودم

چهره اي چنين ژوليده، زنجيري چنان گران و محافظاني جسـور و تيزهـوش و   
  . مسلح

عـابران بـا هـراس راه مـي     . مادران چشمان كودكان خود را مي پوشـاندند 
بي معنا تكبري جوان ها با طعنه و خنده ناسزا مي گفتند و مأموران با . گشوندند

احساس مي كردم در وجودشان . ي به جائي مي كشاندندمرا به دنبال خود از جائ
در هرجمعي با ديدن من گفتگويي سر مـي  . از اين گردش عجيب غرق غرورند

به مراقبان ساكت و مغرور  .كردمي تفسيري من بر گرفت و هركس از ظن خود 
  . و نگاهشان بر مردمان شهر نگاه مي كردم

 هـاي ر آن آرزوي زمان اين چنين در شهري گردش مي كردم كه گردش د
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  . زيادي بود
هيچكدام از مردمان اين شهر از داستان سرگذشت بيگانـه اي  : با خود گفتم

  . چنين نامبارك و ميهماني چنين رانده شده هيچ چيز نفهميد
*****  

ميان پنجره و يكي از مراقبين به دور دست هـا  . اتوبوس پر بود از مسافرين
يك سر زنجير به دستهايم . يچ چيز فكر نكنمنگاه مي كردم و مي كوشيدم به ه

سكوت بـر فضـا از   . ديگر آن به دستگيرهاي آهني اتوبوس قفل شده بود و سر
همه چيز حاكم تر بود و چشمان محافظان كنجكاوي تمام چشمها را در اولـين  

  . نگاه ها خاموش كرده بود
ت و بر سر راهي دو راهه مراقبين و من در سر و صـداي زنجيرهـا و سـكو   

آخرين نگاه هاي مسافران پياده شديم و هيچ كس از نگاه كردن خسته و سـير  
نجره هاي خاك آلود و غبار گرفتـه هنـوز   پاتوبوس دور شده بود و از . نمي شد

بر سر راهي كه به مرز منتهي . سرهاي مسافرين كنجكاوانه به ما مي نگريست
  . مي شد در سكوت هر سه ايستاده بوديم

اين كه بايد انتظار مي كشيدند بي حوصله بودنـد و از ايـن كـه    نگهبانان از 
. روزي آنچنان را با من گذرانده بودند به من و تمام غريبه ها ناسزا مـي گفتنـد  

باالي بلندي مقابل خانه اي روستايي بود و پيرمردي بـا قـدم هـاي محتـاط و     
حبت به من نگـاهي انـداخت و بـا مـأموران بـه صـ      . لرزان به طرف ما مي آمد

فهميدم تا مدتي طوالني ونامعلوم بايد به انتظار عبور وسيله اي كه . مشغول شد
  . انتظاري كه مأموران محافظ را خسته كرده بود. ما را تا مرز ميبرد مي نشستيم

  پيرمرد از من پرسيد گرسنه اي؟ 
مدت هاي زيادي را در زندان  .گرسنه است: يكي از مأموران به پيرمرد گفت

  .و ادامه داد حتي سگ ها هم با غذاي زندان گرسنه مي مانند گذرانيده
به دعوت پيرمرد بر بلندي مجاور خانة روستايي به انتظار وسيله اي كه ما را 

به اندك زماني همچون معجزه در مقابل من سـفره اي  . تا مرز مي برد نشستيم
زنجيرها ماموران . گشوده شد و از هر رنگ غذاي خوشبو و داغ بر آن چيده شد

را از دستان من باز كردند و در دو سوي من در كنار سفرة گشوده نشستند و به 
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  . من و سفره و راه چشم دوختند
  . بخور هر چه مي خواهي بخور گواراي وجود: پيرمرد گفت

از اين سخاوت بر بيگانه اي نا آشـنا  . در مقابل اين سخاوت شرمگينم: گفتم
فراموش نخواهد كرد و ميداني كه دسـت هـا   و رهگذر كه ديني چنين بزرگ را 
  .يم سخت بسته از اداي اين دين

  . ميهمان حبيب خداست اگر چه كافر باشد: گفت
غذاي داغ، بوي مهرباني دوست، بوي خانـه   بوي خوب غذاي خانگي، عطر

بوئي آشنا و در پس دردهـا  از يـاد   . آن بوي خوب كه بوي بهشت بود. مي آمد
با اشتها و بـي شـرم مـي خـوردم و     . عشق، بوي آرامش رفته، بوي حيات، بوي

پيرمردهر آنچه را . احساس مي كردم تمام ذره هاي تنم جان دوباره مي گرفتند
بـاز در  . كه باز بر سفره باقي بود در دستمالي پيچيد و در خورجين من جاي داد

از شيشه هاي پنجره پيرمرد را مـي ديـدم كـه بـر     . ميان مأمورين نشسته بودم
. االي بلندي ايستاده بود و با مهرباني دست هايش را براي من تكـان مـي داد  ب

در سكوت به او نگاه مـي كـردم و از آن همـه مهربـاني و لطـف برغريبـه اي       
ياد او چون خـاطرة  . ناشناس و مطرود اشك سپاس در چشم هايم حلقه مي زد

شه با من بـه   گرما در زمهرير و سرماي تگرگي كه بر عالم مي باريد، براي همي
  . يادگار و جاودانه باقي ماند
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  فصل قهر
  

شب شده بود كه مأموران مرزباني همراه با دشنام هاي زشت بر دفتر هويت 
  . كوبيدند و با لگد مرا از حصارهاي مرزي بيرون راندند "مطرود"من مهر 

ـ  ده شبي سرد و خلوت بود و بيرون از روشنايي چراغ هاي مرزباني چيزي دي
براي تحمل سرما قدم مـي زدم و  . بايد تا روشنايي صبح صبر ميكردم. نمي شد

از خستگي مي نشستم و از سرما . هنوز تا روشنايي صبح زمان زيادي مانده بود
  . و سردتر، گريزناپذير ترخاستم و در درون من سوز سرمائي بود سخت باز بر مي

هاي  ديدار با خدا از اين حصاربه روزگاراني مي انديشيدم كه با روياي بزرگ 
بـار   ايـن . با تفاوتي مهيـب . يافتم بلند گذشته بودم و باز اينك خود راهمانجا مي

نـه   ديگـر . رفتـه  اي بودم با خاطراتي از آرزوهاي بـر بـاد   رانده شده و رويا مرده
روياي ديدار خدا بود و نه شوقي حيات بخش به دانش آن رازي كه پايان بخش 

تمامي روياهايم فرو . ديگر نه ديداري، نه خدايي و نه رازي. بود عذاب هايم مي
  . ريخته بودند

آن گونه نيازمندانـه او را آواز  . هر دري را كوبيدم و هميشه بر من بسته ماند
دادم وهر بد نامي و دشنام و آزاري  را به جان خريدم و چون ديوانگان هر كجا 

. اي خود خواند و خوار از كوي خود راندمرا به كوهه. كه بوي او را شنيدم دويدم
آن همه تشنگي را ديد و به فاصله آب از لب تا به دهان، ايـن چنـين تشـنه از    

  .هرگز ممكن نمي شد. ديگر معجزه اي  ممكن نمي شد. چشمه بازگرداند
ديدي چگونه روياي دانايي آن راز بزرگ بر باد رفت؟ همه چيز، چگونـه بـر   

ويا به من شوق زيستن خواهـد داد و كـدام خـدا، در    باد رفت؟ زين پس كدام ر
  پايان مي داد؟  منكجا، رازي را مي دانست كه بر درد 

هاي جهـان از سـوئي بـه    توفاندرد مردي كه چون غباري معلق در تالطم 
شد و قبل از بازنشيني دوباره بر خاك سوداي وحدت با خورشيد  سوئي رانده مي
  . نمود باز ناممكن مي خياالت تصورات و حتي در اي چنين، معجزه .را در سر داشت

. از سوئي به سوئي قدم مي زدم و با خويش و جهان تـازه آشـنا مـي شـدم    
بايد به كدام سو مي رفتم؟ به كدام . روشنايي طلوع خواهد كرد و روز خواهد آمد
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  مقصد؟ با كدام اشتياق و به كدام بهانه؟ رو به سوي چه كس؟ با كدام رويا؟ 
دنيايي ايـن چنـين    . نايي با دنيايي ديدار خواهم كرد كه پيش روستبا روش

نامهربان، زباني اين چنين الكن و خورجيني چنين تهي، جامه اي چنين كهنه و 
. مندرس، سيمايي چنين مغموم با داغ نفرين شدگان روي زمين بر تمام وجـودم 

ن از آن سو مي با روشنايي صبح،  بايد به كدام سو مي رفتم كه راه رستگاري م
در كجا آن حادثـه اتفـاق خواهـد افتـاد كـه خـويش را        و گذشت؟  در كدام سو

رستگار مي يافتم؟ با خود مي انديشيدم و از سوز سرما از سوئي به سـوئي قـدم   
بر جهان نيروئي وراي تمامي قـدرت   .به پايان تمام راهها رسيده بودم. مي زدم

هر كجا كه مي بودم . باد مكافات مي شدمها چنين اراده كرده است كه تا ابد اال
بر من چنين نوشته شده بود كه از هر نگاهي، بـه هـر   . و هر كس كه مي بودم

هراسيدم و تمامي جهان  گوشه  در آينه هاي جهان، از زشتي سيماي خويش مي
از من چهره مي پوشانيدند و نام مرا چون تخمة نامبارك تمامي تبار شياطين به 

كردند و هزار گناه بي فضيلت  بر من هزار حديث دروغ روايت مي .لعن مي بردند
  . جهان بر داوري خويش به يقين ايستاده بود. دادند را به من نسبت مي

زبـانم در دهـان   . انـد  تمام مذاهب عالم بر گناه من به قصاص اجماع كـرده 
. دمآور نگريستم و به گناه روز آغاز هر دردي را تاب مي خشك بايد مي خاموش و

  . گريختم از خويش گريزي نبود از هر چه مي. راهي به گريز از حقايق نيست
با هر عقوبتي كه بر . به سرزمين و قبيلة خود باز خواهم گشت: با خود گفتم

هـا را خـواهم شـنود و هـر آزار را تـاب       دشنام. من حكم كنند روبرو خواهم شد
م را خواهم پوشيد و مهربانانه هاي خواهم آورد و در ديدار با مرگ، زيباترين جامه

به سرزمين و قبيله خود باز خواهم گشت تا بـا  . ترين آغوش ها را خواهم گشود
گشتم كه اينك جانشينان خـدا   بايد به آن سرزمين باز مي. مرگ خود ديدار كنم

زدند و همچون خـدا   خوانند و به نام خدا سكه مي نام خدا خطبة ميه بر خاك، ب
به آنجا كه قوانين خدا بـر خـاك جـاري    . نمودند ان داوري ميبر نيك و بد آدمي

بايد بـه سـرزميني   . شدند شد و حدود و احكام، حدود و احكام خدا خوانده مي مي
مرداني كـه  . دادند گشتم كه بر آن مردان خدا راه رستگاري را بشارت مي مي  باز

ن و مـن  خواندند در جنگ با لشكر شـيطا  خود را بازوي غضب خدا بر خاك مي
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ترين و پليدترين شياطين بودم به سيماي آدميان، كه به سي سـكة نقـره    عريان
بايد با تمام نيروي قهر تاريخ روبرو . چشمة نور در عالم را به تاريكي فروخته بود

  . شدم مي
گريز از ترس مقابله . پايان سرگذشت يهودا پاياني دردناك بود: با خود گفتم

لپذير، پاياني زشت و حقير بـر داسـتان سرنوشـت او،     گريزي آسان و د. با تاريخ
اما من بايـد بـا نيـروي    . پاياني غمگين تا ابد االباد و رازي هميشه راز باقيمانده

از خـويش و از جهـان    بايد ديدار كـنم و همچـون يهـودا   . سرنوشت ديدار كنم
حي آنچنان  كه در آخرين  لحظه هاي زندگي ودر آخرين نگاه، پرواز رو. نگريزم

روحي كه بايد هزار وسوسة بزرگ تـر از  . را مي ديدم از جنس روح بلند پروازان
بايد به جهـاني  . سكه هاي نقره او را اين چنين به ارتكاب گناه مجبور كرده بود

جهاني كه ريشـه هـاي   . باز مي گشتم كه هيچ كس به انتظار بازگشت من نبود
ستان قبر مـرا  پقبر شروران و  مرا از زمين زندگان منقطع مي دانست و در ميان

بايد از ميان مردگان بر مي خواسـتم و بـه سـرزمبني بـاز مـي      . يقين كرده بود
بايـد بـاز مـي    . گشتنم كه در تمام احاديث و روايات دفن هزار ساله شده بـودم 

. بر جهان هيچ عقوبتي تحمل ناپذيرتر از آن نبود كه تحمل كرده بـودم . گشتم
آورده بودم وبه تمام دردهاي درد آور او مبتال شده بودم من مكافات خدا را تاب 

آنان جسم مرا هالك خواهند كرد، اين . و هنوز باز بر زانوان  خسته راه مي روم
. به مرگ سالم خواهم گفت و بر دار خواهم رقصـيد . ظرف بي بهاي شكسته را

. يافتشايد همه چيز بدين گونه پايان مي . همچون درختان ايستاده خواهم مرد
شايد باز بر من همان احاديث و روايات خوانده مي شد كه بر يهودا خوانده شد و 

شايد باز سارا بر مـن  . به همان گونه تفسير مي شد كه هميشه شداين حكايت 
شايد هيچكس با دنيـاي   .كه تمام عالم حكم كرده بودميكرد همان گونه حكم 

شـايد  . رار با من مدفون شـود شايد با مرگ من تمامي اس. درون من آشنا نشود
اما هر آنچه شود بايد با مرگ چنان ديدار كنم كـه  . هزار شايد ديگر حادث شود

  : در آخرين لحظه حيات با خود و به ساراي مغموم بگويم
داسـتاني   ،داستان سرگذشت مردي كه آن چنان زيست و ايـن چنـين مـرد   

  . وده مي شودسرنقره نيست كه بر زندگي و مرگ دريوزه گان سكه هاي 
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  فصل بازگشت
  

سپيده سرزد، صبح طلوع كرد و جهان باز روشن شد و من خسته و شب زده 
راهـي  . باز ميگشتم. و بيمار به راهي آغاز كردم كه از كوه هاي خدا دور مي شد

راهي كه به سرزمين گذشته هـايم منتهـي   . كه هيچ شوقي به رفتن آن نداشتم
ي هزار شكست در هر خـاطرة آن خـود را   سرزميني كه همچون آينه ا. مي شد

سرزميني كه آخرين رشته هاي پيوندم با حيـات  . هيواليي مي ديدم هراس آور
  . در آن مرده بود و هيچكس به انتظار بازگشت من چشمي براه نداشت

مي رفتم كه با سكوت و مـرگ در  . باز مي گشتم با فريادي در گلو شكسته
سر دهم كـه تنهـا خـود صـداي آن را مـي      مقابل تمامي عالم فريادي خاموش 

  . شنيدم
از آن نقطه راهي دراز تا قبيله من بود و من مسافري بي شـوق، رهگـذري   

سيمايي شكسته و غمگين، با جامه اي كهنه و . تنها، با پاهايي خسته و مجروح
  .ژنده، خورجيني خالي و سوراخ، حيران و سرگردان

را تنهـا ره روان آن راه مـي   حكايت هاي رهروئي چنين بـه راهـي چنـين     
سفر نامة سياحتي چنين به هر حكايت و هر خط كه نوشـته شـود بـاز    . شناسند

  . تنها خوانندة آن خط تنها همان خطاط است و در پس آن حكايت ها بازگشتم
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  بخش سوم
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  فصل تسليم 
  

 وقتي از دروازه هاي شهر مي گذشتم هنوز فاصلة ميان تاريـك و روشـنايي  
از اين كه بار ديگر خـود را در سـرزمين   . شهر هنوز خفته بود. صبح آشكار نبود

كوچه ها و خيابان ها . آشناي هميشه مي ديدم غمي سنگين بر دلم نشسته بود
خـاطراتي  . هر گوشه ياد آور خـاطره اي از گذشـته هـاي دور   . با من آشنا بودند

  . شيرين كه واقعيت ها را تلخ تر ميكردند
. واست در اين آخرين ساعات با تمام دنياي گذشته خود وداع كنمدلم مي خ

هنوز تا شب فرصت بسياري بود و من بايد تا شب با تمـام گذشـته هـاي خـود     
از . آخرين نگاه به دنيايي كه در آن سرنوشت مـن رقـم خـورده بـود    . وداع كنم

 محله اي به محله اي مي گذشتم و در كوچه پس كوچه هاي گل آلود شادماني
كودكي بازيگوش را مي ديدم كه هنوز نمي دانست دست تقدير چه سرنوشتي را 

از محله اي به محلـه اي مـي گذشـتم و در امتـداد ديوارهـا      . بر او نوشته است
سالك جواني را مي ديدم كه غرقه در خـويش در ميـان كتـاب هـاي كهنـه و      

  . نك باز همواز آنچه بود چه خوشنود بود و اي و قديمي به جستجوي حقايق بود
هنوز همان جامه هاي ژندة سفرها بر من بـود و همـان خـورجين كهنـه و     

اين صورت شكسته در پشت ريش بلنـد و انبـوه و غبـار گرفتـه همـان      . سوراخ
اين همان گذر ... آه. صورت بر افروخته و درخشان و معطر سالك گذشته ها بود

ي گشودند و هر كس مرا قديمي گذشته هاست كه عابران به احترام بر من راه م
ايـن همـان درخـت    ... واي بـر مـن  . آن روزهاي خوب گذشته. تكريم مي نمود

آن تنها گواه زنده و خاموش بر آن همه . اين درخت ماست. آشناي من و اوست
. خداي من چگونه سارا را براي هميشه از دسـت داده بـودم  . افسانه هاي عشق

او كه كاري ترين و كشنده ترين . را آن مرحم گذار زخمهايم از زخم خنجر دنيا
  . زخم ها را بر من او زد، زد و ترديد نكرد

بسوي باروئي بلند كه بارگاه واليان خدا بود مي رفتم و مي دانستم تا غروب 
. اين غروب آخرين غروبي خواهد بود كه هنوز گذشته ها با معنايند. خواهم رسيد

بايـد بـه لحظـات بـاقي مانـده      . بـود به پايان تمام داستان راه درازي در پيش ن
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  انديشيد، بايد چگونه خوب و شايسته مرد؟ 
و بـر در و ديوارهـا متـون مقـدس و شـمايل و       هرة شهرهمه جا تازه بودچ

بر سر هر كوي و برزن نام خدا را موعظه مي كردند و شريعت . تصاوير قديسين
كـالم مقدسـين    .همه جا به نام خدا خطبه مـي خواندنـد  . خدا را رواج مي دادند

كالم خدا خوانده مي شد و از ميان آدميان  آن كس به خدا نزديك تر بود كه به 
كالم خدارا قديسان خدا تفسـير مـي كردنـد و هـر     . قديسان خدا نزديك تر بود

بر سر هر كوي وبرزن نام خـدا بـر بيـرق    . فتوي همچون حكم خدا مقدس بود
دستي شمشيرو به دست ديگر كتـاب  هاي بلند به اهتزاز بود و لشكريان خدا در 

كوتـاه  . خدا، نام خدا را آواز مي دادند و تمام جنود شيطان را به نبرد مي خواندند
ترين راه از هر انسان تا خدا سالح بر گـرفتن در جنـگ مقـدس ميـان خـدا و      

بهشت آن گاه بر زمين گوئي . جنگ ميان لشكر نور و لشكر ظلمات. شيطان بود
ر هر چه نام خدا نيست سوزانده شـود و هـر كجـا نـام خـدا      بنا خواهد شد كه ب

شنوده نگردد ويران گردد و درختان باغ هاي بهشت از خون كافران و مشركان 
  . حيات گرفته باشد

رو به سوي آخرين منزل مي رفتم  و به دنيايي كه آن را تـرك مـي گفـتم    
  : نظاره مي كرده با خود مي گفتم

خوشبخت بـودن چـه   . تن و اين گونه مردناست اين گونه زيسآسان چقدر 
معنايي با معنا بر زيستن و مردن يافتن تنها به چشماني گشوده نياز . ساده است

اي كـاش  . اين چنين عريان و اين چنين در دست، اين چنين در دسـترس . دارد
اي . هرگز آنچه را كه ديده بودم نديده بودم و آنچه را كه دانستم نمـي دانسـتم  

مـن نيـز بـه مـذهبي     . از من نيز بر هيچ حقيقتي ترديد نكرده بـودم كاش، از آغ
اي . من نيز معناي رستگاري را در زيستن و مردني چنين مي يافتم. مؤمن بودم

چه فرصت هاي زيبا را براي خـوب مـردن از دسـت    . كاش هر كه بودم جز من
ن جامي از تلخي زهر روزگار تلخي كه نوش داروي آ ادرد.... داده بودم و اينك 

  . از زهر شوكران باشد
*****  

شب شده بود كه در پاي  .تمام روز را در كوچه باغ هاي گذشته ها قدم زدم
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نگهبانان مسـلح بـا   . ديوارهاي بلند باروي بلند و سرخ به سوي دروازه مي رفتم
ديدن بيكانه اي در آن وقت شب هشيار و چاالك سر نيزهاي برهنه را به سوي 

  : تند و يكي پرسيدسينة من نشانه رف
به قصد كدام گستاخي در اين هنگام شب بـه مكـان مقـدس نزديـك مـي      
شوي؟ با اين جامه هاي مندرس؟ بي غسل و بي وضو؟  آيا هنوز نشينده اي كه 

از و پسـتان  در مقابل اين بارگـاه بايـد خـاك را از دور بوسـه داد؟ راه سـائالن      
  . نزديكي اين بارگاه نمي گذرد

ري سخت خسته ام، دير وقت شب است و آمده ام تا به عدالت گناهكا: گفتم
بار گناهان سنگين و پشـت مـن شكسـته و خسـته     . بر گناهان من داوري كنند

  . است
محبس ها پر از گناهكـاران  . در اين وقت شب همة قاضيان درخوابند: گفت

قاضـيان  . كفايت نمي كند داراست و تمامي درختان جنگل ها براي چوبه هاي 
هميشه براي اعتراف و قصاص گناهكاران وقتي مناسـب  . وابخو در  ته اندخس

  . اينك بازگرد و به گناهان خود در فرصتي ديگر اعتراف كن. يافته خواهد شد
براي من فرصتي باقي نيست با باري كه بر . ديگر فرصتي باقي نيست: گفتم

آمده است   "يهودا"به آنها بگو . پشت من است اين شب تا صبح نخواهد كشيد
به سراپاي من با . چشمان نگهبانان از تعجب خيره بر من ماند. كه در مي كوبد

  : دقت نگريستند و يكي پرسيد
به تقاضـاي قصـاص آمـده اسـت وقتـي        "يهودا "چگونه گناهكاري چون 

  ؟... هزاران تن به گناهاني هزار بار كمتر چنين سخت عقوبت مي شوند
  . نگهبانان به اين گفتگو پايان دادصدايي آمرانه از ميان جمع 

مـي   "يهـودا "قاضيان را بيدار كنيد و بگوييد ديوانه اي آمده است و خود را 
  . نامد

دروازه هاي سنگين و اهنين گشوده شد و من در ميان حلقـه اي از مـردان   
مسلح و نگهبانان محافظ، چهره هاي آشنايي را ديدم كه اينك جامـه واليـان و   

  . داشتند و لبخندي پر معنا بر لبقاضيان بر تن 
. اينها همان چهره هاي آشناي گذشـته هـا هسـتند   . كه حقيقت داشت... آه
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آن از همه آشناتران بـا مـن و   . بودند  "او  "اينان همان ياران و مريدان حلقة 
در درون اين جامه هاي نفيس و گران بها همان سالكان گذشـته را مـي   . "او"

به جاي خدا تكيه داده بودند و بر جايگاه عدل خـدا بـر   ديدم كه اينك بر زمين 
و من برق خنجر خون آلودي را در دسـت  , نيك و بد آدميان عدالت مي كردند

  .هايشان ميديدم
  :يكي از ميان آنان به طعنه گفت 

  . تا روشنايي صبح هنوز وقت زيادي باقي است به تاريكي دوزخ خوش آمدي
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  گي فصل ديوان
  
باز همـان پرسـش هـاي هميشـگي، همـان اوراق و      . همه چيز آشنا بودم با

امضاها، همان شماره ها، همان بازرسي ها، همان داالن هاي پر پيچ و خم و تو 
در تو، همان صداي چكمه ها و سالح ها، همان چشم هـاي بسـته، همـان در    

   .سنگين و باز زندان
در دخمـة كـوچكي يـافتم بـا     وقتي چشمم به تاريكي عـادت كـرد خـود را    

ديوارهاي سنگي قديمي و دري يك پارچه و آهنين با سـوراخي بـه گـرد يـك     
  . چشم روي آن كه تنها پل ميان دو دنيا بود

گوئي باري را از دوش به زمبن گذاشته . گوشه اي نشستم، راحت شده بودم
اكمه شوم گفته بودند بايد در محكمه خدا مح. گوئي ديني را پرداخته بودم. بودم

  . و من ميديدم كه هر كدامشان در ذهن خود طناب دار مرا مي بافت
اگر جسم من به خاك بيفتند . شما هالك كنندگان جسميد: در دل مي گفتم

اينـك تصـورات   . اي رياكـاران مأيوسـتان خـواهم كـرد    . روح من نخواهد افتاد
   !اينك اين ميدان و اين مرد. روزهاي آخر داشتند جان مي گرفتند

دلم مي خواست در ميانه شهر گناهانم را بر مـي شـمردند وسنگسـارم مـي     
با خود هزار حالت ممكن را مي آفريدم و در همه حاالت بـا كـالم و بـا    . كردند

ا نگاه و بي نگاه با چهره اي بر افروخته و خون رنگ زانوانم بر خـاك  بسكوت، 
ـ  دار بـا خـدا را مـي    مي نشست و باز به سيماي آدمياني مي نگريستم كه راه دي

چنان خواهم مرد كه اگر بر زندگاني من، همه بي فضيلتي بود، در مردن . جستند
بايد چنان مي مـردم كـه گـوئي    . من فضيلت مردن عاشقان ديدار ديده مي شد

شـايد  . شوق ديدار در پيش است، گوئي راهي ميانبر است از عذاب تا به سعادت
خود بايد راوي روايت داستان . ده بماندبر همه كس براي هميشه پوشي آن اسرار

شايد چنين مقدر بود كه داستان زندگي من، داسـتان  . خود باشم، از آغاز تا انتها
رنج فرا خوانده شدگان بسيار باشد كه در حسـرت ديـدار مردنـد و بـه درون راه     

شايد اگر بر زبانم اين چنين قفل سكوت نشسته است، مـرگ آن كـالم   . نيافتند
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  . بايد همچون عاشقان بر دار برقصم. دممكن گرد
ديگـر چيـزي بـاقي    . گوشة زندان نشسته بودم و گوئي ديني را مي پرداختم

در روز داوري كالم گويا از دهان مـن صـادر   . نمانده بود كه به آن انديشه كنم
 .و در حضور حكام و سالطين شما را به خاطر مـن خواهنـد بـرد    ". خواهد شد

مكنيد كه چگونه يا چه بگوئيد زيرا در همـان   ديشه ند انيم كنلچون شما را تس
  14*"ساعت بشما عطا خواهد شد كه چه بايد گفت

چشمانم را روي ديوار سنگي مـي گردانـدم و بـه سرگذشـت آدميـاني مـي       
چقـدر ايـن ديوارهـاي    . انديشيدم كه ميهمان رهگذر ميان ايـن ديوارهـا بودنـد   

ديوارها مـي چرخيـد و ديـده هـاي     چشمانم روي . سنگين و قديمي آشنا بودند
اين باز . جائي كه از روزگار دورمنزلگاه  گناهكاران بسيار بود.  ديوار را مي ديدم

باز همان سـنگ  . همان ديوارهاي سنگين قديمي بودند، همان سنگ هاي آشنا
ها بودند كه سال ها پيش عبور سالك رهگذري را ديده بودند كـه خـدا را مـي    

ن و باز همان ديوارها بودند كه همان سالك را مي ديدنـد  جست در اقتدار شيطا
آه اي . كه در اقتدار حكومت خدا چونان عينيـت شـيطان بايـد كيفـر مـي ديـد      

  . ديوارهاي ساكت و سنگين چه حكايت هاي عجيب با شماست
چشمانم  روي سنگ هاي ديوار مي چرخيد و مي كوشيدم نوشته هاي حك 

يادگار دنياي تنهايي آدميـان بسـياري در سـال     روي ديوارها را بخوانم كه هشد
نوشته ها را مي خواندم و از نوشته با دنياي آدمي آشنا مي شدم . هاي بسيار بود

فقـط   . خطي بود براي خـود . كه تنها خود معناي نوشته هاي خود را مي فهميد
. يك جمله بود كه وقتي خواندم احساس كـردم چيـزي در درونـم فـرو ريخـت     

گوئي خطاط آن خطوط . خطاط آن خطوط سخت با من آشناست احساس كردم
ايلي ايلي لما سبقتني يعني خدايا، خدايا چـرا مـرا تـرك گفتـه اي       ". من بودم

"*15    
  . "او "بود  "او  ".مي كوشيدم تا خطاط آن خطوط را بشناسم و شناختم

                                                 
    ٢١-١٨: ١٠انجيل متی   *
  ۴۶: ٢٨ انجيل متی  *
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ونـه  خدايا، خدايا چرا مرا ترك گفته اي، چرا مرا برگزيدي؟ چرا مـرا ايـن گ   
  سخت عذاب مي كني؟  

به چه چيز مـي   "او". مي انديشيدم و آخرين ساعات قبل از عروج "او "به 
بر من چگونه حكم مي كرد؟  او بر من به كدام قصـاص فتـوا     "او "انديشيد؟ 
  . آشناترينآن كه آن همه با من آشنا بود؟  "او  "مي داد؟ 

از روياها و دردها، . ا پاياناز آغاز ت. مي انديشيدم "او"به داستان سرگذشت 
از جستجوها و يافتن ها، از آن همه كه آموخته بود و مـرا آموخـت، از آن همـه    

او بر من چگونه حكم مي كـرد؟  . به او مي انديشيدم. خاطرات روزگاران گذشته
او كه اين گونه عاشـقانه مـرد تـا    . كه آن همه با جان انسان ها آشنا بود "او  "

او كه از آغاز با همه چيز . او بر من چگونه حكم مي كرد. موزدمعناي عشق را بيا
او بر . او كه رستگار مي شد و با عاقبت دردناك سرنوشت من آشنا بود. آشنا بود

  من چگونه حكم مي كرد؟ 
مرا ببين كه چگونه چون شمع مي سوزم و قطـره  ! اينك اي آموزگار عشق 

تـو و ملكـوت   .. در مقابـل تـو   اينك اين آينة واژگـون نمـا  . قطره آب مي شوم
آسمان، من و ژرفاي دوزخ، تو تابناك از نور خدا، من سياه از داغ گناه، اينك تو 

  اي رستگار يار ديده ره منزل او از كدام سوست؟ ... آه... نور عالم و من ننگ آدم
روزها بي تفاوت و يكنواخت پشت سر هم سپري مي شد و ميان من و ديوار 

مي دانستم كه بايد سخت عقوبت مـي شـدم و از   . اني نداشتسنگين گفتگو پاي
  . مرا با ويرانه هاي من تنها گذاشتند. همان اغاز با اين ديوارها آغاز شد

  اي رياكاران ! آه اي رياكاران
اي راويان احاديث دروغ  كدامين شما از من به او آشناتر بـود؟ آه اي تـاجر   

  . انپيشه گان فروشندگان حقايق به بهائي ارز
دلم از درد آن همه دروغ  در عالم هزار پاره مي شد و بر دهانم قفل سكوت 

به همسفران ديروزمي انديشيدم و راهنمايان امروز، به جستجوگران حقايق . بود
  . كه اينك حقايق را تفسير مي كردند، به معناي عشق و تفسير معناي عشق

گونه با جان آدميان بيگانه آه كه چگونه هاديان انسان از ضاللت تا نور، اين 
اند؟ چه معصومانه و بي گناه عشق  هزار پاره شد؟ چگونه شمشير باز در ميـان  
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  نشسته است؟ 
آيا براستي . خداي من اين خون مقدس انسان است كه بر همه جا جاريست

راه بهشت از همين راه مي گذرد؟ از اين فريـاد در گلـو شكسـته بـا چـه كـس       
ايـن خيـل كـران و كـوران عـالم روياهـاي گنـگ        چـه كـس از   . حكايت كنم

دلم پر درد از آن همه . گناهكاري را خواهند شنود؟ در اين همه هياهوي حقايق
  . درد درماندگي باز من بودم و ديوار سنگي قديمي 

*****  
. رابه محكمة داوري و قصاص خواندند "ديوانه ". باالخره انتظار پايان يافت

بـر   . لباس قضاوت و رداي مقدسين بـر تـن داشـتند   بر جايگاهاي بلند قاضيان 
ديوارهاي محكمه كلمات و متون كتاب مقدس نوشته شده بود و بـر همـه جـا    

همه چيز به اسم خدا آغاز مي شـد و  . تصاوير و شمايل مقدسين به چشم ميامد
به كلمات و دهان ها و تفاسير مي نگريستم و همه . به اسم خدا پايان مي يافت

معناي غضب خداوند بود به روز رستاخيز و اينان قدوس خدا بودنـد،   چيز يادآور
مـدعيان هـدايت   . بازوان غضب خدا بر زمين با شمشيرهاي آخته و خـون آلـود  

بر من حكـم   و بانيان بهشت بر زمين. انسان به راه رستگاري، از ظلمات به نور
  . كردند

را حكـم خـدا   قديسين تفسير كردنـد و تمـام تفاسـير     كالم كتاب مقدس را
  . خواندند كه بر رأي تاريخ تصديق داشت

اي برادران مي بايست آن نوشته تمام شود كـه روح القـدس اززبـان داود    "
او بـا مـا   . پيش گفت در باره يهودا كه راهنما شد براي انانيكه عيسي را گرفتند

محسوب شده نصيبي در اين خدمت يافت پس او از اجـرت ظلـم خـود زمينـي     
  * "ي درافتاده از ميان پاره شد و تمامي امعايش ريخته گشتخريده بر و

  
مرگي بـي فضـيلت و بـه    . بايد، بر من همان مي رفت كه بر يهودا رفته بود

  . باز نام خدا برده شد و قاضيان به احترام برخاستند.  اختيار
--------------  

     ۱۹ -۱۶اعمال رسوالن  *
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. به شـيوة دلقكـان مـرا آراسـتند     بر من لباس  دلقكان و لودگان پوشاندند و
ل و اوباش موهاي سرم را تراشيدند و مثـل  فاحشـگان   ذهمچون زناكاران و ارا

درهاي بزرگ و سنگين قلعه بر پاشنه چرخي زد و گشوده شد و . مرا بزك كردند
وش داشـتم و بـه ميـان    دمن با هيبتي چنين شرم آور باز خورجين كهنه را بـر  

  .ادميان باز مي گشتم
سخت خونين و پر درد و چشمانم نم آلود و مرطوب از داستان سرنوشت  دلم
عابران به من اشاره مي كردند و به طعنه و سخره مي خنديدند و هـر  . خود بود

رفته رفته گروه كودكان  پشت قـدم هـاي   . كس چيزي مي گفت و مي گذشت
محله ائي من به شعر و آواز مرا هجو مي كردند و سنگ پاره ها  از محله اي به 

  . بدرقه راهم بود ديگر
  . زخم سنگ پاره ها و زخم زبان رهگذران در درد زخم درون من گم مي شد
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  فصل سرنوشت 
  

از آغـاز  . به داستان خدا و كالم خدا و داستان سرنوشت انسان مي انديشيدم
  . تا هميشة تاريخ باز درد بود و تباهي و تاريكي

و بر من گذشته بود مي انديشيدم و آن روياهـاي بلنـد و    بر آنچه ديده بودم
روياهـاي آن  . آن روياهاي جان بخش و دلپـذير سـالكان  . دور روزگاران گذشته

خدايا ببين كه چگونه  آن همه حقايق عريان و . خواب ديده بود "او"بهشت كه 
و در پشت آن همـه تفاسـير   . ريا و فريب پوشيده ماند هآشكار در پشت هزار پرد

امـا چـه كـس از مـن ايـن      . آن تفسيرهاي دروغ از حقايق خـدا . رموز و اباطيل
! خـدايا  . حقيقت را خواهد شنود؟  حقيقتي كه از دهان من گناهكار گفتـه شـود  

كوران عـالم   و وندنچگونه بايد ساكت و بي صدا فرياد كرد تا ناشنوايان عالم بش
خويش را نمي بيند و سياهي كه هيچكس اعمال زشت چنين در غلظت  ببينند؟

شيطان بدي را به لباس خوبي پوشانده است؟ ببين كه چگونه بـر دروازه هـاي   
نور با شمشير هاي آخته ايستاده اند و نه خود داخل مي شوند و نه ميگذارند تـا  

چه كس بر خيل گوسفندان، اين گرگان لباس شبان پوشيده ! خدايا. خلق بگذرند
كتاب خدا را به دستي  و شمشير خون آلود را به را رسوا خواهد ساخت؟ آنان كه 

دست ديگر دارند؟ آنان كه به اسم خدا حكم مي كنند و بـه تفسـير كـالم خـدا     
فرمان مي رانند؟ چه كس از حقيقت تازه اي سـخن خواهـد گفـت وقتـي كـه      
درهاي حقيقت را برهمه بسته اند؟ آيا آن روز خواهد رسيد تا عدل خدا را چنين 

شريعت خود را بر زمين بگسترد و كالم خود را خود تفسـير كنـد؟   پسند آيد كه 
  چه كس جز خدا ميتواند كالم خدا را تفسيركند؟

شهر . شدم و  در خويش غرقه بودم از كنار ديوارهاي قديمي از شهر دور مي
پر از هياهوي حقايق بود و بر شهر حقايقي مقـدس و ترديـد ناپـذير بـه اقتـدار      

وم و خموش  از درد آن همه دروغ مي سوختم و مي من مغم. حكومت مي كرد
  . گذشتم

نيك  ،يا رستگاريگمراهي  نور يا ظلمات، ،دروغ يا حقيقت: با خود مي گفتم
اينـك بـاز   . يا بد و هر آنچه بر جهان جاريست از آن دنياي آدميان جهان است
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قتي از گناه آلود كه هيچ حقيقتي را نيافته است و بايد حقي همن اين دلقك ديوان
بايـد حقيقتـي را   . حقيقتي وراي تمامي حقايق عالم از ازل تا حال. آن خود بيابد

جهان بـه شكسـتن مـن كمـر بسـته اسـت و       .  بيابم كه هيچكس نيافته است
ديگر نه خدائي مرا به كوه هاي . سرنوشت اقتدار خود را بر من تحميل مي كند

او نيـز بـر مـن    . شـنود مقدس خود مي خواند و نه رازي هرگز نشنوده خـواهم  
ديگر نه . واي كه چه سخت مرا عقوبت كردند. سرنوشت يهودا را تقدير مي كند

ديگر نه گريز گاهي . روياي ناممكن ديدار مانده است و نه شوق رقصيدن بر دار
ديگر نه بر . به گذشته هاي آمده باقي است و نه روزني روشن به روزهاي نامده

مرا . و نه در مردنم مرثيه اي سروده خواهد شد زخم هايم  مرحمي خواهم يافت
غباري بودم و مطرود خاك و به بـازي گرفتـه   . از من تا ابداالباد گريزي نيست

به . آن همه تنها، آن همه بي توان، آنهمه آواره و حيران. ها توفانشده در ميان 
شوق رسيدن  تا گردونة خورشيد از خاك جدا شدم و اينك اين ورطة هولنـاك  

  . راس آور و تاريكه
  . آه اي يهوداي مغموم

آن گوشة تنهـايي و  . از شهر دور مي شدم تا به كوه هاي آشناي خود برسم
  . آشنا و يار هميشگي

آوار نيروئي مهيـب از  . به هرچه مي انديشيدم باز مرگ  دلنشين ترمي نمود
انـوانم  بر ز. جهان به جانم فرو ريخته بود و در خود ديگر توان تحمل نمي ديدم

لرزه افتاده بود و كالبدم طعم رخوت شـيرين خـوابي طـوالني و دراز را مزمـزه     
  . خسته بودم، بسيار خسته بودم، از همه چيز خسته بودم. ميكرد

*****  
در خلوت تنهايي خويش با خود گفتگوئي تلخ و دراز داشتم و هـزار بـار بـه    

ريـزي از سرنوشـتي   هزار بار به جستجوي گ. سرنوشت دردناك يهودا انديشيدم
بايـد بـا   . چنين و تمام راه ها باز بسته و بي معنا، گريز و گريزگاهي نمي يـافتم 

كدام اميد زنده مي ماندم با كدام رويا مي زيستم و به كدامين انتظار بار رنجـي  
.  چنين سنگين را تا هميشه و هر كجا با خود درد مـي بـردم و تـاب مـي آوردم    

تمام من و هـر  . رنوشت يهودا را تحميل مي نمودتمامي نيروي جهان بر من س
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تمام جهان محيط . آنچه از من بود به تسليم در مقابل سرنوشت حكم مي نمود
بر من در وسعت زمان و مكان و دانايي بر من هجوم بـرده بـود و مـن سـخت     

فاصـلة  . روزهائي چند گذشت و جنگ ميان من و من دائم بـود . خسته و ناتوان
. گي نامفهوم و نامعلوم وناپيدا و من از پايان آن به هراس بودمميان مرگ و زند

  . گوئي بر بشر جز رنج و بيهودگي سرنوشتي نيست
اين تمام قدرت سرنوشت است در شكستن من و اين  بار ديگر: به خود گفتم

.  منم روحي فرو ريخته و جسمي خسته بر زانواني لـرزان و دسـت هـايي بسـته    
ن نابرابر و خونين اما نبايد تسليم سرنوشت شد بايـد بـا   تنها تماشاگر جنگي چني

هر آن چه بر من رود پاياني نخواهد بود كه بر سرنوشت يهودا . سرنوشت جنگيد
اگر فتح جنگي چنين نـاممكن و ناميسـر   . يهودا به مرگي بي فضيلت مرد. رفت

است و زخم خورده و خونين از هـم فـرو ريـزم  امـا همچـون يهـودا نخـواهم        
اگر تاريخ بر من همان گونه حديث سازد كه . ت و همچون او نخواهم مردگريخ

بر يهودا ساخت و اگر تا هزاران هزار سال هنوز يهودا خوانده شوم و تا ابـد نـام   
من به طعنه و نفرين بر زبان ها جاري گـردد و آن همـه اسـرار بـا مـن بـراي       

ه نگردد تا بر اين هميشه مدفون شود و اگر هرگز به زمين و زماني هيچكس زاد
داستان تفسيري دوباره كند و خورشيد براي هميشه در پس ابرها پنهـان بـاقي   

بايد با سرنوشـت مـي   . بماند اما  نبايد همچون يهودا تسليم سرنوشت مي شدم
  . جنگيدم
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  فصل كوه 
  

بـاز  مـن بـودم و    . باز من بودم و گاري شكسته و خسته از من و اززنـدگي 
  . تهاي تنهايي، اين بيابان وسيع و خلوت و پاكوسعت بي ان

اينك ماه ها بود كه پيله ور دوره گردي بودم و در ميـان دور افتـاده تـرين     
در مـردم  . مردمان كوه نشين كاال را به بهائي ارزان و محبت معامله مي كـردم 

دلم چيز ديگري ميخواست، هواي دياري وسيع تـر  اما خود را فراموش ميكردم 
كوه نشينان در قلمرو وسعت . ت، آنجا كه رنگ آسمان به رنگي ديگر بودرا داش

ذهن كوه نشينان، هر يك از ظن خود با من يار بود و هـيچكس از درون مـن   
همه جا مردان روستا مرا به هم صحبتي ميهمان مي كردند و كودكان . آگاه نبود

همـه  . ايستاده بودنـد روستاها با هلهله هاي كودكانه از دورترها به انتظار ورودم 
سؤال ساده مي پرسيدند و مـن در   رجا دختران كوه با شرمي دخترانه از من هزا

  . ميان آدميان خود را فراموش ميكردم
براي مردمان دور افتاده ترين كوه هاي فراموش شده مـن پيلـه وري بـودم    

يان آواره، ولگرد و بيابان گرد كه اجناس را به عدالت مي فروخت و همچون دانا
جهـان ديـده اي    كهكوه نشينان كنجكاو منتظر بودند دريابند . سخن مي گفت

  چنين دانا به كدام نيت تجارتي چنين پرزبان مي كند؟ 
اينك روزگاري بود كه من و گاري شكسته و خسته، سنگين و در سـكوت،  
در پهنه بيابان هاي كوير تاپشت كوه ها از سوئي به سوئي مي گذشـتيم و مـن   

  . هواي دياري وسيع تر را داشت باز دلم
با داستان هاي مردمان روستاها آشنا شده بـودم، بـا وسـعت تصوراتشـان از     

با دردها و روياهاي كوه نشينان، با معناي ساده سـعادت  . زمان و مكان و دانش
  . در ميان جهاني به وسعت تا آن كوه هاي بلند

  . چه ساده و خوب بودچنين زيستن و چنين مردن
  ! كوه نشينان خوشبخت  آه اي

اي . آن زخم هاي دست هاي رنج ديده بهاي آن سعادت است، گزاف نيست
اي كاش مي توانستم . كاش بار ديگر زاده مي شدم و كوه نشين ساده اي بودم



تمام داستانها داستانِ ♦ ١۵٨ 

  . آه اي بهشت گمشده... همچون كوه نشينان زندگي كنم
همچون كوه چگونه بايد و مي توانستم داغ گذشته ها را از خويش بشويم و 

داغ آن همه دانش من از وسعت زمان و مكان و دانايي وراي هر . نشينان باشم
چگونـه ممكـن بـود بـا دردهـا و      . داغ تاريخ داغي زدودنـي نيسـت  . كوه بلندي

. روياهاي كوه نشينان مي زيستم  آنگاه كه گذشته هاي كوه نشينان با من نبود
  . بر من هر دري به هر بهشتي بسته بود

 هخسـت  هميان خود را فراموش ميكردم و در تنهايي بازمن بـودم و سـاي  با آد
  . گاري شكسته و من بر ريگ هاي داغ

ساعات تنهـايي روزهـا را بـا زمزمـة     . روزها مي رفتيم و شب ها مي مانديم
ترانه هاي كوه نشينان به شب مي بردم و در تاريكي و سكوت بيابـان بـاز مـن    

باز من . بي انتها هدر آن ميان هها و بيدار و گمشدتن منِ. بودم و سقف بلند آسمان
با كسي گفتگـو مـي    ،بودم به جستجوي چيزي، چيزي كه نمي دانستم چيست

دلم مي خواست كسي به من مي گفت كـه راه  .  كردم كه نمي شناختم كيست
من بايد به كدام مذهب آشنا مي شدم كـه  . رستگاري من از كدام سو مي گذرد

 بهشتي گشوده مي شد؟ من بايد با كدام چشم بر خويش وبر بر من نيز دري به
هزار شكسـت نمـي ديـدم ايـن      هجهان مي نگريستم تا هر نيك و بد را آن آين

. پيله وري بيابان گرد بودن آن بهشت گمشده مـن نبـود  ... گونه هراس آور؟ نه
  راه بهشت من از كدام سو مي گذرد؟ ... خدايا. از من خالصي نبود امر

*****  
گاري شكسـته را از   هپيرمرد كور كنار راه  صداي خستوقتي بازمثل هميشه 

  . دور شنيد از جا بلند شد و برايم دست هايش را به عالمت استقبال تكان داد
  آنسوي كوه ها چه خبر؟ . باز همان حرفهاي هميشه را پرسيد

  . آسمان اين سوي كوه و آن سوي كوه هميشه به يك رنگ است: گفتم
  گر هنوز خبر را نشنوده اي؟ م: گفت
  كدام خبر؟ : گفتم
آسـمان بـه   . همه ميگويند رنگ آسمان ديگر به رنگ هميشه نيسـت : گفت

در ميان كوه ها صور . ماه و خورشيد در خسوف و كسوف دائم. رنگ خون است
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اسرافيل پژواك مي زند و تمام عالئم همان عالئمي است كه پيـامبران بـه آن   
جنگ ميان كفر و ايمـان،  . جنگ مقدس آغاز شده است. اند داده بشارت و اندرز

اين اراده خداست كه نور بر ظلمات فـاتح شـود و   . ظلمات و نور، شيطان و خدا
شـهيدان  . خوشا به حال لشكريان خداونـد . سراسر جهان را عدل و داد فرا گيرد

داوند آن زندگان جاويدند كه به شوق ديدار يار عاشقانه مي ميرند و در ملكوت خ
  . همچون فرزندان خدا عزير و گراميند

 درچرا مرا كـور آفريـدي تـا    ! خدايا! آه : پير مرد كور با افسوس آهي كشيد
   ؟حسرت ديدار تو بميرم

روياها و دردهـاي  در انديشه م و دنار راه گوش مي داكبه گفته هاي پيرمرد 
  . كوران كوه نشين
  .و مبارك باشد هدتطهير كنن هشايد جنگ آن حادث: با خود گفتم

گاري شكسته و بار بي حاصل را با پيرمرد كنـار راه گذاشـتم و سـبكبال و     
مشتاق بدان سو راه افتادم كه پيرمرد كور اشاره كرده بود كه كوتاه ترين راه بـه  

  . بهشت از ان سو مي گذرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تمام داستانها داستانِ ♦ ١۶٠ 

  فصل دريغ 
  

من به هزار . بود آتش جنگ مقدس بر ويرانه هاي شهر دانيال نبي در گرفته
اشتياق بسوي ويرانه هاي سوخته شهر مي رفتم و بـه خطـي بلنـد و خسـته از     
كودكان و زنان و سالخوردگان مي نگريستم كه بر پشت آخرين بازمانـده هـاي   

خطي دراز و خسته كه در سكوت از . يادگار خانه هاي ويران را با خود مي بردند
تنها عابري كه بـه سـوي شـهر مـي      ويرانه هاي سوختة شهر دور مي شد و به

  . شتافت حتي نگاه نمي كرد
طهيـر كننـدة   تشـايد جنـگ آن   . شايد ره رستگاري را يافته ام: در دل گفتم

  . گناهان من باشد، جنگي چنين مقدس، جنگي به نام خدا
*****  

آنچـه كـه از   . عرابه ها در تيمار زخميان و تعمير ،روزگاراني درجنگ گذشت
جنگ به نام خدا آغاز ميشد و بـا  . ت مي نمود معناي جهنم بودآغاز روياي بهش

لشكريان خدا را قديسـين خـدا تبـرك مـي كردنـد و در      . نام خدا در مي گرفت
بر همه جا و در همه چيـز نـام خـدا    . كشتن و كشته شدن نام خدا برده مي شد

جنـگ  .  قلب جنگ در معابد خدا مي طپيد و محراب خدا سنگر مردان خدا. بود
بـر  . قدس موهبت خدا موعظه ميشد بر مردمان خاك، عـروه الـوثقي سـعادت   م

بـر  . لشكريان خدا مردان خدا فرمان ميراندند و خداپرسـتان فرمـان مـي بردنـد    
  . جنگي مقدس تا رفع تمام تباهي عالم. جنگ ارادة خدا فرمان مي راند

آن كس كه جان خود را دريابد آن را هالك سازد و آن كس كه بـه خـاطر   
همه صليب سرنوشـت خـود را بـر دوش گرفتـه     . خدا هالك سازد آن را دريابد

يرها نام خدا حك شده بود و جامه هاي جنگ به كلمـات كتـاب   شبر شم. بودند
با آواز نام خدا هجوم آغاز مي گشت و در تكرار نام خدا مردان . مقدس مزين بود

انيال نبي نام خـدا  بر ويرانه هاي سوختة شهر د. خسته و مجروح  باز مي گشتند
تقدس جنگي چنين مقدس مـن بـر همـه چيـز      هاز هر گوشه بلند بود و در هال

من به خدائي اعتقـاد نداشـتم كـه بـه     . اين جنگ، جنگ من نبود. ترديد داشتم
. ره رستگاري مـن درجنگـي چنـين نيسـت    ... نه. خون فرزندان خود تشنه باشد



 اميرحسين فطانت ♦١۶١

ؤمن اند و اينگونـه بـه سـوداي    رستگاران اين جنگ آنانند كه بر خدائي چنين م
آنان به مذهب خويش در مـرگ و زنـدگي   . بهشت مي كشند و كشته مي شوند

مرگ من دري به  .بودن  راه ره بهشت من اين .يافته اند راهي به رستگاري خود
ود كه اينگونه مؤمنانـه مـي كشـتم و    ببا من مذهبي ن. ودهيچ بهشتي نمي گش

گـاهي از زنـدگي اسـت، بـر آن فضـيلتي      مرگ من تنها گريز.  كشته مي شدم
  . نيست
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  فصل عقل 
  

از تنهايي خود خسته بودم و ديگر راهي به . باز من بودم و گوشة خلوت خود
جنگ بسيار چيزها آموخته  در از فاصلة ميان مرگ و زندگي. نمي شناختم گريز
مرگ هر انسان تنها به اهميـت خبـري بـود و مـن بـا چشـمان خـويش        . بودم

ديده بودم كه تمامي داستان سرنوشت آنها، با تمام  ي مردگان بسياري راپيكرها
دردها و روياها، براي هميشه پايان يافتـه بـود و گـوئي ايـن بزرگتـرين حادثـه       

با مرگ تمام افسانه هـا  . سرگذشت هر كس تنها براي همان كس با مفهوم بود
آن كدام كس . مرگ هر كس تنها براي خود آن كس با معناست .پايان مي يابد

است كه با مرگ خود نمي ميرد؟ كدام كس از عاقبت شومي آگـاه بـود كـه بـا     
از خيل آن همه كشتگان و كشندگان كـدام  . فرود آمدن شمشير اتفاق مي افتاد

كجاسـت آن مقـام مقـدس    . كس با وسعت دنيايي آشنا بود كه فرو مي ريخـت 
  انسان؟ 

در ايـن جهـان هـيچ    . معناسـت تنها براي من با  مرگ من نيز: با خود گفتم
مرگ . هيچ انساني مقدس نيست. خوني مقدس نيست، هيچ كس مقدس نيست

من خود بايد معنـا   .، تنها براي من با معناستو زندگي من تنها از آن من است
بايـد ديـد   . بايد با خود گفتگوئي آغـاز كـنم  . خود باشمسرنوشت آفرين داستان 

؟ بايد ديد من كيستم و كدام قانون بر جلوه چگونه بايد زيست و چگونه بايد مرد
دريافتم كـه تمـام   . از اين گفتگو بسيار دريافتم هاي وجود من فرمان مي راند و

مردمـان  آن ميان من و آدم ها تا به يمن مشترك رنج من از يافتن زباني است 
مـن  . رنج من از نايافتن اين زبان بود. قصه هاي مرا مي شنودند و مي فهميدند

اعتبار ديگران معنا داشتم و معناي حيات را در آينه هاي ديگران براي خـود  به 
  من براي خود چه كسي بودم؟  . معنا ميكردم

ميان من و عالم پلي شكسته بود و جز خطاط هيچ كس ايـن خـط را نمـي    
من آن سالك فرزانه بودم كه به عقل عالم تكريم مي شدم و اينـك بـه   . خواند

آن ديوانة گنـگ سـودا زده ام درمانـدة كالمـي گويـا بـا       من . عقل عالم تكفير
دريافتم درمان درد مـن بـه   . مدعيان حكمت و معرفت در بركات عقل. عاقالن
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عقل ميسر نمي شود و عذاب من از آن لحظه آغاز شد تا به زبـان عـاقالن بـر    
  . آنهمه ديوانگي داستاني معقول بيابم

ود؟ ميان من و عـالم زيـاني   چه كس تفسير ديوانگان را بر عشق خواهد شن
  . به اشتراك نبود، پلي شكسته بود

اگر اين حكايت براي ديگران هرگز به كالم روايت نشود اما خود بايد درمي 
  يافتم چرا بدين ورطة هولناك پاي نهاده بودم؟ 

به دست هايم نگاه  مي كردم، به افكارم، به زبـانم، بـه گذشـته هـايم، بـه      
به داستان سرگذشتم از آغاز تا آنجـا،  . من بود و با من بودروياهايم، به آنچه از 

  . به جستجو ها ويافته ها، به تالش ها و فروريختن ها، به آدم ها و داستان ها
  : با خود گفتم

اي طفل نوپا و نابينا، چشم ها را بگشا، چشم دل باز كن كه جان بيني، .... آه
  . آنچه ناديدني است آن ببيني

هميشـه بـه   . ي گذشته هميشه به جستجوي حقيقت بودم تمامي آن سالها
يافتن معنايي بـر داسـتان انسـان و    . جستجوي حقيقتي پايان دهنده رنج انسان

سنگيني دردها را بر پشت تـاب اوردم و  . هيچ حقيقتي را جز حقيقت درد نيافتم
حقيقت را در جهان مي جسـتم و حقيقتـي از خـويش در    . بازحقيقت را درنيافتم

بايد حقايق زندگي را از زندگي مي . بايد با حقيقت خويش آشنا شوم. ه بودمنيافت
بايد مي فهميدم . بايد از خويش حقيقتي مي يافتم. آموختم و نه از حقايق زندگي

اگر  تمامي جلـوه هـاي   . با حقيقت خويش چگونه بايد زيست و چگونه بايد مرد
گذشته هـاي  رانه هاي ويهستي من مجبور به جبر تاريخ گذشته هاست من بر 

تازه ديدار مي كـنم و تـاريخ    هبا هزار حادث. خود تاريخ تازه اي خلق خواهم كرد
در پشت اين حادثه ها ازمن، من فروريخته و . تازه اي براي خويش خواهم افريد

از هم پاشيده اي بر جاي خواهد ماند و يـا از خـويش حقـايق تـازه اي خـواهم      
اگر حادثه ها با . يد و بر زندگي تفسيري دوباره نوشتبايد رويايي تازه آفر. يافت

زندگي را تعريفي دو . من ديدار نكنند پس من به ديدار حادثه ها خواهم شتافت
حقيقتي از . زندگي آشنايي با خويش است در ديدار با حادثه ها. باره خواهم كرد

ه خـود  هر آنچه بر من رود عين همانست ك. من بيرون از من يافته نخواهد شد
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  . اختيار كرده ام و همانم كه هستم
در تصورات خود، خود را دريانوردي مي ديدم كه از دريايي به دريايي  اين بار

و  مي گذرد و بر عرشة هر كشتي كار ميكند و رنج مي برد، دشـنام مـي شـنود   
هاي دور دست با روسپيان مست مي  شالق مي خورد و در جزيره ها و بندرگاه

  .آزاد از تمام گذشته ها. انوردان جسور، سرود مي خواندرقصد و با دري
وقتي گفتگويي چنان دراز ميان من و من پايان يافت از خلوت خود بيـرون  

بار ديگر به روشنايي، زيبائي و وسعت جهان چشم دوختم و در ميـان آن  . آمدم
  . همه، رقصي جانانه را آغاز كردم
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  فصل هجرت 
  

و بي مهتاب و آبستن باران بود، زمين خيس و گل آلـود و مـن   شب تاريك 
  .بسوي ساية كوه هايي مي نگريستم كه در پشت آنها دنيايي تازه به انتظارم بود

مسيري را كه از ميان مزارع مرطوب و كشتزارهاي وسيع به دامنه  كوه هـا  
. مي شدمنتهي مي شد نگاه مي كردم و آرزو داشتم تا اين فاصله بي حادثه طي 

وقتي از مقابل آخرين پست نگهباني مرزبانان گذشتم، احسـاس مـي كـردم تـا     
بـه كشـتزارهاي   . بيش نمانده است تحقق تصورات ديگر فاصله اي چندان دراز

در ميان كشترازها به سوي . بلند و خيس كه رسيدم پاهايم از شوق مي رقصيدند
  . مي رفتم تا خود را بيابم. ساية كوه ها ميدويدم

ر ميان علفزارهاي بلند و مرطوب مي افتادم و بار بر مي خواستم و در برق د
گه گاه صاعقه ها به كوه هائي مي نگريستم كه فاصلة ميان گذشتة من و مـن  

صداي پارس سگ هاي آخرين روستا رفته رفتـه  . تازه اي بود كه نمي شناختم
تا، جا گذاشته شنيده نمي شد و گوئي تمامي گذشته هاي خود را در آخرين روس

  . ديگر با من زنجير گذشته هاي من نبود. بودم
در زير باران و از بلندي هاي كوه به دورنماي سو سوي چراغ هاي آخـرين  

تمـام  . روستاي قوم و قبيله خود مي نگريستم كه براي هميشه ترك مي گفـتم 
  . گذشته ها را تمام منِ. خود و حاصل تمام آن سال ها را هدانايي گذشت

ته و خيس و گل آلود بر بلندي هاي كوه ميرفتم و مي دانستم تا پـيش  خس
از روشنايي صبح بايد از كوه ها بگذرم و شب تاريك و راه نـاهموار و سـنگالخ   

  . بود اما حادثه ها آغاز شده بود و من درشوقي تازه بودم
ا نزديكي هاي قله باال آمده بودم، ديگر نه تنگي وقت و نه سـرماي  توقتي 

تنم خسته و خيس و عضالتم همـه  .  ياراي مقاومت با خستگي را نداشتندشب 
  . به درد آمده بودند

به تخته سنگي تكيه داده بودم و به خاكي مي نگريستم كـه ميـدان حادثـه    
روزي كه سوداي سياحت به من شـوقي دوبـازه داد از   . هاي  سرنوشت من بود

ايـن خـاك مـرا بـه     . ها نبودهمان آغاز دريافتم كه راه سفردر سرزمين گذشته 
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  . گذشته هاي من به زنجير مي كشيد
بايد دوباره چشـمانم را بـر جهـان    . بايد دوباره زاده شوم: با خود گفته بودم 

رقص را از رقصيدن، عشـق را  . بايد حقايق زندگي را از زيستن آموخت. بگشايم
  . ي از منبايدحقايق ديگري را بيابم، حقايق. از عاشق شدن ومرگ را از مردن

بر تختة سنگ، به دورترها نگاه مي كردم و در تاريكي و تنهـايي و سـرما و   
  .باران با گذشته هاي خود وداع مي گفتم

چه كس از من به من نزديكتر است؟ چه كس در اين :  از خود پرسيده بودم 
همه هياهوي حقايق و آن همه تفاسير دروغ بر من تفكري دوباره خواهد كرد؟ 

  دگي من  براي چه كس از خود من بامعناتر است؟ مرگ و زن
كدامين بها را تا يافتن حقايق ...  اي قلب كنندگان حقيقت... آه اي رياكاران

خود پرداخته ايد؟ كدامين شما بـه جسـتجوي حقـايق، چنـين بهـائي گـزاف را       
  پرداخته ايد؟ 

 .كوه ها پل ميان من و  گذشته هايي بود كه براي هميشه ترك مـي گفـتم  
جائي كه بر آن حقيرترين حقايق بـه   .پلي كه بر آن عبوري دوباره نخواهم كرد

بـودم و اينـك كـرم     من به جستجوي خورشيد. اقتدار و دروغ حكومت مي كرد
  . شب تاب  تنها حقيقت نور در عالم موعظه مي شد
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   شوقفصل 
   

بـاره  شستشـو دادم بـه آينـه نظـري دو     سـفر  وقتي تن را از چرك روزهـاي 
نه سيماي آن سالك جوان و مؤمن را مي ديدم و نه آن صـورت   ديگر. انداختم

  . شكسته و خستة گذشته را
پس از سال هاي سال چشمهايم اندوهگين نبودند و همچون چشمان گرگ 

در درون خود احساس حيات دوباره مـي  . در تاريكي شب صحرا مي درخشيدند
اينك اين من و ايـن  .  ه اي را مي يافتمكردم و در خود توان مقابله با هر حادث

  . اين من و اين آغاز حادثه ها. دنياي مقابل من
از بندري به بندري مي رفتم و به هر دريا و هـر دريـانوردي كـه روي مـي     

 دست هايي كـه هرگـز  . آوردم باز گوئي راه تمام درياها و بنادر بر من بسته بود
. مردان دريا ديده را بر خود نداشتنكرده بودند و سيمايي كه رنگ خشونت  كار

نمي  زود دريافتم كه تنها شوق درياها را داشتن از من دريانوردي اليق درياها را
بـه جسـتجوي   . در بنادر و ميان  دريانوردان به طعنه و تمسخر رانده شدم. سازد
نبال اشنائي مي گشتم، كسي كه مـرا بـا   دبه . ورودي به دنياي تازه بودم هروزن

در دخمـه هـا بـا    . برد، كسي كه ميگفت از كجا بايد چه چيز را اغاز كنمخود مي
دنياي دخمه نشينان آشنا شدم و در موزه ها از سياحان سـرزمين هـاي دور بـا    

از عــوام فريبــان . سـرزمين هــاي دور و مردمــان آن سـرزمين هــا آشــنا شـدم   
زان با قمـار  با قماربا. عوامفريبي و از قلب كنندگان سكه، قلب سكه راياد گرفتم

دنيـاي دخمـه نشـينان    .  آشنا شدم و از دزدان روزگار، روزگار دزدان را شناختم
بـر  . بود همچون دنياي گرگ هاي گرسنه ميان بيابان هاي پر برف زمستان ها

دنياي آنها  قوانين دنياي گرگ هاي گرسنه است كه حكومت مـي كنـد و مـن    
ر كـه در ايـن حلقـة گـرگ هـاي      و ه بودند ادميان گرگ آدميان. تنها و ناتوان

. گرسنه و منتظر چشم بر هم مي گذاشت طعمه آن روز گرگ هـاي ديگـر بـود   
آموخته بودم كه براي بقا بايد گرگ بود و از همان آغاز همه دريافته بودنـد كـه   

و ره گــم كــرده  بــه قصــد زيســتن بــه گلــه گــرگ              صــوم ره اي معبــ
فهميده بودم كه تمامي گذشته ها در دريايي از تفكـرات آن  . ها پناه آورده است
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حاصل . چنان غرقه در خويش و روزگار بودم كه دستهايم را فراموش كرده بودم
شه هائي نوشته بر باد بودند كه هيچ كجا بهائي بـدان  تمامي آن گذشته ها، اندي

در ميان . چه سود از آنهمه معرفت در دست ها و بازوان ضعيف؟. نمي پرداختند
حلقة گرگان سالحي در دست هاي من نبود امـا رفتـه رفتـه خـوي گرگـان را      

ياد گرفتم از مقابل جوان ترها . شناخته بودم و بوي گرگان را از دور مي شناختم
و جسورترها چگونه مي گريختم و به حيلت هاي پيرترها چگونه فريب نخـورم  

  . اما گرگ نبودم، در من غريزه گرگان نبود
به آنجا خواهم رفـت كـه   . با خود گفتم به سرزمين هاي دورتر خواهم رفت

به سرزمين هايي با تاريخ هاي كهن، با تمـدن هـاي باشـكوه، بـا     . اينجا نباشد
ديگـر   هبه آنجا خواهم رفت كه نيمـ . ني بر احترام به انسانقوانين مقدس و مبت

  . نزد بانيان حكمت و فلسفه و قانون و واعظان عقل. خاك است
در شـرق  . من تبلور تمام مذهب شرقم. در شرق خبري نيست: با خود گفتم

درغـرب  . ستجو كنمجغرب  شايد بايد در. خبري نيست، براي من خبري نيست
آن جـا  . من عين اباطيل و موهومات خوانده مي شوند كه تمامي دانش مشرقي

همچون طفلي نوزاد با دنيا ديدار . من هيچ كس از گذشته هاي خود نخواهم بود
  . بر دنياي تازه اي خواهم گشود خواهم كرد و چشمانم را

اين جسارت و شوق بازيگوشانه طفلـي بـود بـا    . به خود نگاهي دوباره كردم
ميان انبوه درختان جنگلي به سيماي مردي كه  دريك تاربازي به راهي  هوسوس

  . موهاي او مي نشست گوئي هزار سال زيسته بود و آرام آرام برف پيري بر
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  فصل مراد
  

وقتي از مسافرخانة ارزان قيمت و محقر بيرون آمدم و بر خيابان هاي سنگ 
ر فرش شده پاريس قدم گذاشتم احساس ميكـردم كـه ميـان مـن و ايـن شـه      

از محله اي به محله اي راه مي رفـتم و در و  . داستاني دراز در پيش خواهد بود
 بازهم مثل هـر كجـاي ديگـر   . ديوار و زمين و آسمان و آدميان را نگاه ميكردم

هر كس كسي بود و من بازتنها و . هركس به كسي مي رفت و از كسي مي آمد
  .چون هميشه تماشاگري مغموم و كنجكاو

شهري كه البه الي كتاب ها و قصه ها از آن هزار تصوير . وداينجا پاريس ب
شهر زيبا، . اين واقعيت تمام آن دانسته هاي گذشته ها بود. خيالي در سر داشتم

شهري چون گـوهر  . شهر قديمي، شهر تاريخ ساز، زادگاه انسان هاي تاريخ ساز
االت خويش حتي در خي. بر انگشتري سياره زمين، تبلور تمامي عقل، علم و هنر

اي كـاش  . ديداري اين چنين با اين شهر را در سرنوشت خود تصور نكرده بودم
مي دانستم در اين شهرمردي چون من چگونه مي توانست زندگي كند؟ از كجا 

چـه  .... بايد شروع مي كردم؟ با چه كس  با كدام سؤال؟ با كـدام زبـان گويـا؟    
ين زيسـت؟  از ايـن خيـل    كس به من خواهد آموخت چگونه بايد در شهري چن

رهگذران عجول از چه كس بايد مي پرسيدم كه بيگانه اي بي يـار از مردمـان   
شرق با دست هايي چوبين و توشه اي سبك، زباني الكـن و گنـگ و سـيمايي    

بـر مـردي    ناشاد كدام در بسته باز بود؟ رهگذراني كه حتي از سر كنجكاوي نيز
ي كه اين چنين آغاز مي گـردد چگونـه   تنها و مشرقي نگاهي نمي كنند؟ داستان

  پايان خواهد يافت؟                                                                       
*****  

خسته از آن همه راه رفتن ها و درمانده از آن همه سؤاالت بـي جـواب بـه    
م و گوشه اي به زير درختي نشسته بودم و به خيل رهگذران عجول مي نگريست

فردا بايد چگونه آغاز مي شد تا فردا شب آن همه خستگي و  در اين انديشه  كه
بيهودگي امشب را با خود نداشت؟                                                                    

در مقـابلم قامـت   . صدايي مهربان و زنانه و زيبا از من چيزي را مي پرسـيد 
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زنانه اي ايستاده بود با سـيمايي متبسـم و مهربـان همچـون سـيماي معصـوم       
من هراسان و متعجب و مبهوت . فرشتگان و با صدايي به نواي آواي فرشتگان

  . من سوالي را مي پرسيد و اين بار با مهرباني و صبر بيشترباز از . نگاهش كردم
  به جستجوي چه چيزي به اين شهر آمده اي؟: پرسيد

  .من مسحور شده بودم
بيگانه اي غريب بـه نظـر   . مدتي است كه تو را نگاه مي كردم: او ادامه داد 

  . با همه فرق داري. احساس مي كنم در تو چيزي است كه نمي شناسم. ميرسي
  . سالها بود كه هيچكس اين چنين مهربانانه با من سخن نگفته بود  

نمي دانـم بايـد از   . آمده ام تا خود را بيابم. به جستجوي خود آمده ام: گفتم
  .اين اولين روز آشنايي من با اين شهر است. كجا شروع  كنم

  : قهقه خنده اي شاد و كودكانه و بلند سر داد و گفت
وان مندتر ها در اين شهر خود را گم كرده اند و تـو بـه   بسيار جوان ترها و ت

اميد يافتن خود به اين شهر آمده اي؟ تو اين شهر را اصالً نمي شناسي پـاريس  
دوشيزگان باكره و معصوم عشوه گـري   هفاحشة پير و عجوزه ايست كه به شيو

اسـم مـن   . مي كند و در پشت اين سيماي مردانه مشرقي طفلي گريـان اسـت  
  . شايد بتوانم تو را با اين شهر آشنا كنم. تمارتاس

مـن  . اولين ديدار چنين آغاز شد و اين ديدار آغازي بود بر سـياحتي غريـب  
چگونه ممكن بود بدانم كه ايـن قامـت   . نمي دانستم به كدام راه پاي مي نهادم

زنانه و ظريف به سيماي دختركي شاد و معصوم، همان استاد و مراد باشـد كـه   
  . او را به همه جا جستجو كرده بودم بود سالها
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  فصل مارتا
  

هنوز چند روزي از آشنائي من و مارتا نگذشته بود كه من با حقايق مبهـوت  
از حقايق شهر، حقايق دنياي  تر كننده يك شهر آشنا شده بودم و مبهوت كننده 

  . مارتا بود
هـا و گـذر    ازار نقاشها و دنياي روسپيان، ب خانه روسپي. مرا با شهر آشنا كرد

ها و  مرا به موزه. شاعران و هنرمندان، دنياي امردان و خلوت دزدان و شب روان
اي آشـنا   ها مـرا بـا حقـايق تـازه     خانه  ها و كتاب خانه برد و در شراب كليساها مي

  .كرد كه نديده بودم مي
و اي سياه از مقابل ديدگانم دريده شـد   در اولين روزهاي آشنائي گوئي پرده

چشمانم روشنائي دنيا را مي ديدند و من همچون كودكان كنجكاو و جستجوگر،  
ايـن دختـرك   . تر، مارتا بـود  هاي تازه و از همه ديدني مبهوت از آن همه ديدني

كوچك اندام شاد كه تمامي وجودش در رقصـي مـوزون و همنـوا سـخت مـرا      
  . نبودم او آينه هر آنچه بود كه من. مفتون و شيفته خود ساخته بود

رقصـيد و بـا    گرد مي با نواي نوازندگان دوره .زد شور و شادي از او فوران مي
هـاي شـاد و بلنـد     يا به قهقـه . شد هر كجا با تمام وجود روبرو ميدر هر چيز و 

هر آنچه را مقـدس  . گفت هاي ركيك و زشت ناسزا مي خنديد و يا به دشنام مي
و كنار دوستي داشت و در هر كجا  درهر گوشه. گرفت به هزل و مسخره مي بود

ها و هياهوي مستان برايم از  در سكوت گورستان. با هر كس حرفي براي گفتن
او داناي زبان جسم بـود و  . اي مي گفت  هاي تازه معناي مرگ و حيات داستان
مبهـوت و حيـران و غرقـه در دانـائي و دانـش او      . من همچون كوران مـادرزاد 

داند كه مـن پيـر و    رك هميشه شادمان حكمتي را ميدريافته بودم كه اين دخت
هـاي   من تبلورتمامي تباهي. خسته و سوخته در وادي دردها و بالها نيافته بودم

  .كرد مشرق سخت شيفته و شيداي مذهبي بودم كه مارتا آن را موعظه مي
سـاكت و  . ديدار با آن همه حقايق تازه مرا گيج و گول و حيران ساخته بـود 

نگريسـتم و نـه نيـك را     بازي تنگاتنگ و تودرتوي نيـك و بـد مـي    صدا به بي
بـا ايـن   . تنها دريافته بودم كه با او بسيار خواهم آموخـت . شناختم و نه بد را مي
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هاي بزرگ بود از هر آنچه  ي معصوم دانائيئسيما ادخترك كوچك اندام و شاد ب
  .بودم و مشتاق آموختن آن بودم  نياموخته

. يد مقدس مذهب خود دعوت كرد با اشتياق تمام پذيرفتمروزي كه مرا به ع
  .شدم خواست قديس مذهب تازه مي دلم مي

  
*****  

در . فضاي معبد و قداست عيد مقـدس، آنچـه در تصـورات مـن بـود، نبـود      
فضائي كوچك و تاريك جمعي از زنان و مردان مست و ناهشيار به صداي بلند 

دند و جـام هـاي شـراب يكـي پـس از      رقصـي  ها مي خواندند ومي سازها و ترانه
ها با حركاتي مستانه و موزون بـه نـواي موسـيقي بـه      تن. شد ديگري خالي مي

اي تاريـك،   هاي وهو و بوسه و مستي و رقص به گوشـه  رقص بودند و همه در
من خاموش و خيره، افروخته از شـرم و  . غريبه تازه وارد را فراموش كرده بودند

ديدم برايم غريب  ن چشم دوخته بودم و هر آنچه مياز شراب به اين خيل مستا
هـاي   هر كس با هر كس به رقص بود و لب هـا بـر لـب هـا بوسـه     . و تازه بود
تـر و   همه غرق در ترانـه و مسـتي و رقـص و از همـه مسـت      . زدند مستانه مي

اين مردمان از . تر مارتا بود كه از همان آغازحتي وجود مرا از ياد برده بود رقصان
اين همه شور و شوق و هياهوي حيات، اين . شناختم م مذهب بودند كه نميكدا

هـاي كـدام پيـامبر بـود؟ در پشـت ايـن        آلود مولود موعظـه  هاي گناه همه لذت
نيك ...هاي مستانه كدام تقدس عشق نهفته بود؟ كدام قانون مقدس بود؟  بوسه

  كدام بود؟ بد كدام بود؟ 
اي آرميده  و خسته هر يك به گوشه  مردان و زنان مست. دير وقت شب بود

سـازي را   ،مارتا در سكوت خسته مسـتان . بودند و هر كجا دستي به گردني بود
هـاي سـاز بـه زخمـه هـاي       آلوده شب، نغمه درآغوش كشيد و در فضاي شراب

از دهان زني . دستاني ظريف در فضا پراكنده شد و آواي فرشتگان به آواز درآمد
  .هاي زنان مشرق بود عصوم كه تبلور تمامي تباهيمست به سيماي دختركي م

نواخت و مـن    ميخويش و تنهائي خويش نگريستم كه غرقه در  به مارتا مي
بـه خيـل آدميـان مسـت و     . ديديـدم  اي را مي در مقابل خود قديس مذهب تازه
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به من  ،نگريستم، به مارتاي بيدار و با همه و تنها ناهشيار و به هر كجا افتاده مي
از  ،به هر آنچه تا آنزمان  ديده بـودم، از حقـايقي تـازه    ،گين در خود خزيدهشرم

  .دنيائي تازه
هـا بـه    اند و كالم خدا بر لـب  بر دنيائي كه آدميان به نان زنده: با خود گفتم
بايـد تمـامي زنجيرهـاي    . شـود  شود مذهب ديگري موعظه مي بازي گرفته مي

هـاي مقـدس هميشـه را فـرو      هبايد تمامي اسـطور . قداست گذشته را گسيخت
بايد دريافت در پرستش گوساله طالئـي  . بايد به مذهب تازه ايمان آورد. ريخت

  اند؟ قوم خداي موسي را از ياد بردهاين چه حكمتي نهفته است كه 
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  راهفصل 
  

در مقابل . شدند تري آشنا مي هر روز كه ميگذشت چشمان من با حقايق تازه
هـاي   هـا و فضـيلت   اي راستگوبر بطالت تمامي دانائي  ن همچون آئينهمن، جها

داد و من هر دم بيشتر از ناداني  هميشه مقدس پنداشته شده من آشكارا فتوا مي
  .شدم تر مي و ناتواني خود آگاه 

بر داستان انسان و كائنات و جايگاه انسـان در كائنـات داسـتاني تـازه      مارتا
ن در فاصله ميان تولد و مـرگ از مـذهبي موعظـه    گفت و بر سرنوشت انسا مي
تن   شد و حاصل اين تجارت شادماني كرد كه در آن روح به جسم معامله مي مي
چه حاصل از آن همه حكمت، كه تنها فزاينده حزن بود و چه فضـيلت بـر   . بود

  كه به كف دستي نان محتاج بود؟  آن همه دانائي
  :با خود گفتم

اين جهان تنها به بركات موعظات مذهبي است كه ره رستگاري آدميان در 
بايد تا بهشـت ايـن   . بايد به حقانيت آن ايمان آورد. گردد بر همه جا موعظه مي

رفتن اين راه تا مقصود تنها با ايمـان بـه مـذهب مارتـا ميسـر      . رفتم مذهب مي
من مشتاق رفتن اين راه و روشنائي راه كرامات استادي فرزانه و به مقصد . است

  .رسيده است
راه تن است و مقصد تن، اول تن است و آخر تن، دوزخ تـن اسـت و جنـت    
. تن، خدا تن است و شيطان تن، تنها كف دستي نان توشه رفتن ايـن راه اسـت  

خواهم آموخت كه ميان بهشت و دوزخ اين مذهب تازه جاي من در كدام مكان 
  .است

مرشد و . ها س تمام دانائيتمام وجودم تشنه آموختن بود و در كنار من اقيانو
هـاي وجـود او    شه شادمان بود كه تمـام جلـوه  يمراد دختركي هميشه شاد و هم

حكايت هزار اندرز از فرزانگي و دانائي او بود و بـه انـدك زمـاني بـه معجـزات      
يافت و به جسم مرده من حيـات دوبـاره    كرامات او چشمان نابيناي من شفا مي

كرد و بر داستان سرنوشت انسان و  ي را موعظه ميا او مذهب تازه. شد دميده مي
  .سرود كائنات داستاني تازه مي
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چشـمان مارتـا   . استاد از راز رستگاري بود  راز رستگاري اين استاد، در دانائي
بايد بـا  . شدم بايد مارتا مي. دنيا را با نگاهي ديگرنگاه ميكردند كه نگاه من نبود

آلـوده   هاي گناه  گر كه تمامي تباهي معجزه نگاهي . كردم چشمان مارتا نگاه مي
مريـدي مفتـون و والـه و شـيدا و     همچـون   .مذهب مشرق را تطهير كرده بـود 

ها مرا  هاي اين مراد فرزانه شده بودم و در اولين درس مجذوب حكمت ،مسحور
  :آموخته بود كه

انسان را از آن همه مشقت و عذاب كه بـر  . همه چيز باطل و اباطيل است"
شـوند تـا بـاز     ميرند و نسلي زاده مـي  نسلي مي. كشد چه حاصل است ن ميزمي

باد از جنوب . كند تا باز طلوع كند كند و آفتاب غروب مي آفتاب طلوع مي. بميرند
رود بـه دريـا   . گردد تـا بـه شـمال بـوزد     وزد و باز به جنوب باز مي به شمال مي

  . ماند و زمين تا به ابد پايدار مي .شود تا باز به دريا بريزد ريزد و دريا رودي مي مي
همه چيز پر از تكرار و خستگي است كه انسان آن را بيان نتواند كرد و آنچه 
. بوده است همان است كه خواهد بود و آنچه شده است همانست كه خواهد شد

اند، ذكري نيسـت   اند و گذشته  از آنان كه مرده . زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست
چـه حاصـل از   . س كه خواهد آمد نيز، ذكـري بـاقي نخواهـد مانـد    و از هر آنك

حكمت و دانائي؟ چون دانا و حكيم، نيز همچـون جاهـل و نـادان بـه يكسـان      
  . ميرند مي

ميرد، به همان طور نيز  آدم را، بر بهائم چه فضيلت است؟ چنانكه اين مي بني
تن هميشـه بـه   آمدن و زيستن و رف .ميرد و انسان بر بهايم افضل نيست آن مي

اند  روند و همه از خاك  همه به يك جا مي. معناست يكسان باطل و بيهوده و بي
كند  كيست كه روح انسان را بداند كه به باال صعود مي. گردند و به خاك باز مي

نمايد؟ در زير آفتاب، هر چه  و يا روح بهائم را كه پائين به سوي زمين نزول مي
چه تالش و مشقت است، از پـي بـاد زحمـت     هست بيهوده و عبث است و هر

پس، براي انسان، چيزي بهتر نيست كه از اعمال خويش مسرور . كشيدن است
   16*"شود و سعادتمندي را در عيش و عشرت بيازمايد

به . معناي زندگي است و معناي زندگي شادماني است  راز شادماني در دانائي
                                                 

عھد عتيق کتاب جامعه باب سوم *      
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رقـص  . در شاد بودن بايد آموخت شادماني را. حيات نبايد نگريست، بايد زيست
را از رقصيدن، مسـتي را از مسـت بـودن، تـن را در تـن بـازي و دانـائي را در        

  .سازي سكه
بسيار زود مارتا و حقايق دنياي او تصورات مرا از خويش و از كائنات ويـران  

بر تمام . نما آئينه حقانيت حقايق مارتا بود تمامي جهان همچون جام جهان. كرد
  .ي او قانوني ديگر حاكم بود كه راز طراوت وجود او بودها جلوه

هر حادثه مـبهم و تاريـك بـراي مـن، پـيش      . او بر آنچه بود ترديد نداشت
نشستم  چشمان او عريان و آشكار بود و هر كجا من به ترديد و تامل و تفكر مي

ن آگـي  از او هزاران حكايت پرحكمـت و شـرم  . او با غرايز خود به ديدار رفته بود
در برابـر تمـامي دنيـا    . ها گفته بـود  شنوده بودم و او مرا بي هيچ شرمي حكايت

او آئينـه  . از وجود خود بر زمين شادمان و خوشـنود . تن بود ناپذير و روئين  آسيب
  .اوآنچه بود كه من  نبودم. هاي من بود نماي تمامي گذشته واژگون

غريـب بـود و    اي فاصله ميان مذهب گذشته مـن و مـذهب مارتـا فاصـله     
حاصـل   من به شوق ديدار با خدا بر مداري دردبـار و بـي  . حاصلي عجيب داشت

ها  گشته بودم و ميان آن جذبه ديدار و قهر يار، آواره و دردآلوده به وادي حيرت
. ديـد  حيران بودم و مارتا تمامي كائنات را به مركـز تـن خـويش در دوران مـي    

يـده بـود و چشـمان او در ديـدار     چشمان من در جسـتجوي خـدا خـويش را ند   
حقـايق او هميشـه عريـان و آشـكار،     . هميشگي خويش خدا را از ياد برده بـود 

ديدني به چشمان تن و سنجيدني بـه تـرازوي عقـل و حقـايق مـن موهـوم و       
او هر آنچه ديدني بود ديده بود و من بـه جسـتجوي آنچـه    . ناديدني و نامفهوم
  .دمها را نديده بو ناديدني بود ديدني

شادي روح و شادماني تن را باخته بودم و او  ،من به جستجوي شادماني روح
دردهـاي مـن از   . در شادماني تن روحي سبكبال همچون روح كودكان داشـت 

هاي او در وحدت هميشه و دائـم بـا    اشتياق وحدت بود و زجر نايافتن و شادي 
ده بودم و او تنهـا  من در روياي رستگاري تمام آدميان خود را فراموش كر. عالم

او بر من هزار دروازه بر لذايـذ تـن گشـوده بـود و مقـام      . به خويش مينگريست
بـه مـذهب مارتـا    . يافت انسان در كائنات به حاصل رنج و شادماني تن معنا مي
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تنها مارتا مقدس بود و نيك هر آنچه بود كه شادي او بود و بد هر آنچه بود كه 
  .اي حاكم بود وجود مارتا قانون يگانههاي  بر تمام جلوه. شادي نبود

هاي مارتا سفر مي كردم و از البالي حكايت ها با دنياي او  در دنياي گذشته
هاي او را شنوده بـودم، روياهـا و    هاي او و شادي  هاي غم قصه. آشنا شده بودم

ها و قديسين، موعظات و قوانين مذهب  دردهاي او را شناخته بودم و از اسطوره
ميان مـذهب او و مـذهب گذشـته مـن     . م باحقيقتي تازه آشنا مي شدماو هر د
  .اي غريب بود و حاصلي عجيب داشت فاصله

پاي جانش به هيچ قيدي بسته نبود و بالهاي تنش به پرواز به هر كجا كـه  
بال و مهاجر بـود كـه صـد      همچون مرغي سبك. داد شادماني آواز مي و سرور

بود و صد ننگ به جانش نشسته بود و به هزار سنگ بالهاي پرواز او را شكسته 
بال به هر كجا كـه آشـياني    بام از هزار دام رهيده بود و تنها و شادمان و سبك 

سرود و اينك مـونس و همـدم جغـدي     هاي سرور و شادماني مي يافت نغمه مي
  :گفت خيره و خاموش بود كه در سكوت با خود مي

اشتم، راز پرواز اين مرغ مسـرور را  مي د ويران اگر كف دستي نان و آشياني
  .آموختم مي
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  فصل سنگ
  

هنوز دنيا ميان تاريكي شب و روشنائي روز مردد بود كه چابك و چاالك در 
در آن خلـوت و  . بازار بردگان و بيگاران با بيم و اميد بـه انتظـار ايسـتاده بـودم    
بودند و تمام بـازار   سكوت گروهي مردان تنها و خسته و پرهراس به انتظار روز

چشمها به كنجكـاوي بـه   . آغشته از بوي هراس گرسنگي و بيم و اميد كار بود
هـاي   تران به گوشه نگريست و پيرتران و ضعيف هر تازه وارد گرسنه و بيكار مي

  .گرفتند تر كناره مي خلوت
بيگاري آخرين روزنه رو اميد براي خيل بيكاران گرسـنه بـود كـه بـه هـيچ      

در اين بازار هـيچكس را  . اي انسان بودن و گرسنه بودن نياز نداشتفضيلتي ور
شرقي و غربي، سياه و سپيد، زشت و زيبا، دانا و نادان، . بر هيچكس برتري نبود

 همـه  داران برابـر و مسـاوي بودنـد و از ميـان       خداپرست و كافر به چشم بـرده 
  .تر بود تر و پرتوان آنكس حق حيات داشت كه جوان

يل بيكاران گرسنه و منتظر در بيم و اميد به حركات سـريع بـرده   چشمان خ
رفـت و چشـمان تيـز و دقيـق اربابـان همـه را بـه         داران از سوئي به سوئي مي 

ديد و چشـمان او   چشمان من جزئيات او را مي. اي كوتاه مرور كرده بودند لحظه
  .تنها پاهاي من را نگاه كرده بودند

اند امروز براي تـو كـار    اند و بار زياد برده اد رفتهپاهايت كه گويا راه زي: گفت
  .هست

*****  
صدا به سوئي كه ارباب اشاره كرده بود رفتم و  با گروه بيگاران خاموش و بي

نگريستم كـه بـا حسـرت مـا را نگـاه مـي        به خيل گرسنگان بيكار و مردود مي
هــاي غمگــين و مضــطرب و  بــار در چشــم هــاي حســرت  از آن نگــاه. كردنــد

گوئي حق حيـات را  . كردم  هاي شكسته و خسته احساس شرم و گناه مي ورتص
  .اي ربوده بودم تنها به گناه پيري و ناتواني از گرسنه
بـاز  . نگريسـت  با چشمان مارتا روبرو شدم كه هميشه و همه جا مرا مـي  باز

د هاي او را به يا باز موعظه. داد هاي او بود كه راه را به من نشان مي اين حكمت
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. راز رستگاري انسان در درك تنهائي هميشه انسـان اسـت   :آوردم كه گفته بود
مارتـا   . ايم و تنها خـواهيم رفـت   تنها آمده. ها حادثه است و جدائي قانون آشنائي

آشـنائي و  . برايم گفته بود كه جهان  آوردگاه مصاف ميان انسان است و جهـان 
راه رستگاري به فتح اين . و دائمآشتي، ناپايدار و گذرا و جنگ و جدائي هميشه 

. شـود  گردد و فضائل هر كس به حاصل اين جنگ تـرازو مـي   جنگ حاصل مي
. خوردگان و از پـاي در افتادگـان   رستگاران، فاتحان اين جنگند و دوزخيان زخم

است و هر آنچـه هميشـه و همـه جـا      ه هاي اين جنگ بنا شد تاريخ بر شالوده
هاي لذايذ حيات بر فاتحان  دروازه. اين جنگ هاي هست حكايتي است از حادثه

ايـن  . هاي خود مكافـات ميگردنـد   شود و دوزخيان به عقوبت ناتواني گشوده مي
  . رستگاري در توانائي است. قانون جهان شمول و هميشگي است

با گله گرگان بـودن و   . بر جامعه گرگان هر آنچه هست از گرگ بودن است
مرگ، اشتياق دريدن و اضطراب دريده شدن، درك تنها بودن، ميل حيات و بيم 

ترديـد و تامـل،   . ترحم گرگان ديگر اسـت  تنهائي هميشه هر گرگ در جمع بي
. تاخير و ترحم و تفكر ميان شك و يقين و نيك و بد در غريزه گرگـان نيسـت  

اوهـام و خيـاالت، فضـايل و    . هـاي گـرگ اسـت    هاي گرگ به غريـزه  فضيلت
هـا   گريز به گذشته. ات پناهگاه زبونان و ناتوانان ستاخالقيات، مذاهب و مقدس

گردد و غرايز بـه   لذايذ به تفكر شناخته نمي. ها ها گريزگاه با زنده و روياي آينده
ترديد و تامل، تاخير و ترحم و تفكر در غريزه گرگـان  . شود ها آموخته نمي كتاب
  .نيست

*****  
كار خواهم كـرد، بـار خـواهم    . شادمان بودم. فتم ر با بيگاران به بيگارگي مي

برد، دشنام خواهم شنيد، تحقير خواهم شد اما كف دستي نان خواهم داشت و تا 
تر حق حيات را از مـن   تر و پرتوان اي جوان آن روز كه از پاي درآيم و يا گرسنه

  .بربايد بايد ره رستگاري را در دنياي تازه بياموزم
فرسا و در  سوز و لهيب آفتاب طاقت  روزها و روزگاراني در سوز و سرماي تن

  .آموختم تكرار هر روزه، هر آنچه را كه نمي دانستم مي
بـاري   هاي زخمين خود كوله هر روز از روشنائي روز تا تاريكي شب بر پشت
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هـا   هـا و كوچـه   كشـيدم و از محلـه   هاي بيهوده را بر دوش مي سنگين از سنگ
  .گذشتم و شب خسته باز ميگشتم مي

هاي بسـيار را رفتـه    ها و درها و دكه ها و كوچه وزگاراني زياد محلهروزها و ر
بودم و هميشه باز سنگ سنگين به دوش من بود و راه همان راه بود و من منِ 

  . شدم ديگري مي
يافتم و نيروي زانوان خـود را   تر مي هرغروب چهره خود را پيرتر و شكسته  

ساس حيات و شور بيشـتري بـا مـن    ديدم اما هر روز اح مي تر و ناتوان تر سست
شـدند و روح مـن    هاي به باد رفته در مـن زاده مـي   گوئي جواني و شادابي. بود

هر روز كه گذشته بود، من از مـن و از راه و ازسـنگ   . يافت  اي مي حيات دوباره
  .اي آموخته بودم دانش تازه

ن با سياهان بـا دردهـا و روياهـاي سـياهان آشـنا شـده بـودم و از مردمـا         
از كـارگران   . هاي دور آشنا شـدم  انسان در سرزمين  هاي دور با داستان سرزمين

مذهب برده  دار شدم و از برده  فقير آنسوي آبها با دردها و روياهاي آنان آشنا مي
گـوئي  . گوئي هميشه چشمان من به جستجوي چيزي بـود . آموختم داران را مي 

حاصل راز بزرگـي   آور بي ر عذابدر مكاني مجهول ميان من و راه و سنگ و كا
به شوق دانائي دانش خدايان . يافتم نهفته بود و هر روز فرصتي تازه تا آن را مي

شـدم امـا احسـاس تولـد دوبـاره       آمده بودم و به گناه اين گستاخي مكافات مي
  .ميكردم، احساس زندگي

هاي مـن شـنواتر    هر روز كه گذشته بود چشمان من بيناتر ميشدند و گوش
همـه جـا جـام    .تـر  مـن افـزون    شـد و دانـائي   ده بودند، كالم من گوياتر مـي ش

هـر آنچـه را كـه هـيچكس     .  نماي حقايق و من مشتاق و شيداي دانـائي  جهان
ديدم و به جستجوي آن راز بزرگ و آن كالم سحر اميز بودم كه در  ديد مي نمي

  .آن رنج چه پاداشي داشت؟. پشت عقوبت جانفرساي آموخته ميشد
بردم و در تكرار هـر   هاي فرسوده خويش مي ر سنگين و بيهوده را بر پشتبا

هـر  . آمـوختم  روزه اين بيهوده گي از من و از راه و از سنگ حقيقتي تـازه  مـي  
هـا نيافتـه    راه  هاي طوالني ميان صبح و غروب بـر سـنگفرش   آنچه را بر فاصله

  .جستم بودم در اطاقك محقر زير شيرواني مي
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  و آينه  فصل گل و نور
  

. هــاي مـن پـر از فضــاهاي محقـر و كوچـك بــود     تمـام خـاطرات گذشـته   
هـاي   هـاي تنـگ و تاريـك، اطـاق     هـاي محقرانـه و كوچـك، زنـدان     عبادتگاه

ها و اين بارقرعه به نام اطاقكي بربام بنائي  هاي ارزان قيمت ميان راه مسافرخانه
ه اي رو به افـق هـاي   بلند با پله هاي بسيار در شهر پاريس افتاده بود كه پنجر

دور داشت و ميعادگاه ديدار خاكستر مني بود كه با باد ميرفت و منـي تـازه كـه    
فضاي كوچك ميان ديوارهاي خاموش گذرگاه بادهائي بود كـه  . يافت تولد مي

دنيائي را فرو ميريختند و دنيائي را فرا ميساختند و مردي بـا سـيمائي خسـته و    
  . هاي بسياردارد در زيباست و حيات چه ديدنيزندگي چق: خندان با خود ميگفت

اطاقك محقر زير شيرواني هميشه پر از گل و نـور و اينـه بـود و از پنجـره     
كوچك رو به افق هاي دور عطر حيات بر فضـاي هميشـه سـاكت بنـاي بلنـد      

آفتاب و پرندگان رهگذر ميهمان پنجـره  كوچـك بودنـد و مـن     . پراكنده ميشد
كور بودم و بينا ميشدم، مرده بودم و زنده ميشدم، گريـه   .شاهد تولد دوباره خود
و  به پنجره بـاز  .زندگي به من لذت زيستن را مي آموخت. بودم و خنده ميشدم

مرغان رهگذر و گل و آينه و رنگ مينگريسـتم و ميديـدم كـه حقـايق بـزرگ      
هميشه ساده وعريانند، چشم هاي بينا كجاست؟ زندگي همه جلوه زيبائيسـت و  

بايد چشم ها را گشود، بايد شادماني . اني به هر گوشه از حيات پرواز ميكندشادم
را آموخت، با راز شاد زيستن آشنا شد ومن آموخته بودم چگونه رنـج را نبيـنم و   

ياد گرفته بودم چگونـه  . چگونه رنج نبرم و چگونه خود را و رنج را فراموش كنم
نه به خود مينگريستم به جامه در آي. با هر حادثه اي كوچك شوق كودكانه كنم

تن پوش خود مينگريستم و در رايحه عطرهاي خوشبو و برق چشـمان خـود    و
تا بهشـت مـذهب تـازه گـامي     . حتي خاطره هاي گذشته ها نيز از ياد رفته بود

آنجا كه نيك و بدي وجود نداشت و زن و مرد عريان در باغ . بيشتر فاصله نبود
ميدند و گردش ميكردند و زن درد زه نميكشيد بهشت زمين ميخوردند و مي اشا

  . و آدم به عرق جبين نان نمي خورد و زمين خالي از خار و از مار بود
من در جستجوي حقايق بزرگ چه . افسوس به روزگار بيهوده هدر رفته من
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حكمت و فضيلتي را ميجستم كه حقايقي اين چنين اشكار و ديدني و معقول را 
  .بودم زه و من تشنه سرگشته وادي سراب هانديده بودم؟ آب دركو

همچون مريدي مشتاق و مومن از درياي دانـائي اسـتاد آب حيـات بخـش     
مينوشيدم و هر جلوه وجود اين دخترك شاد بر حقانيت مذهب او برهاني گويا و 

  .قاطع بود
آن راز كه تبلور تمامي گناهان زنان مشرق را تطهير ميكنـد و بـه رازدار آن   

ت و شادي را اين چنين به فـوران و جوشـش ميكشـد همـان رازي     شور و حيا
خواهد بود كه مردي با كوله باري سنگين از خـاطرات درد و روحـي شكسـته و    

  .زخمين را به سالمي دوباره به آفتاب خواهد خواند
گـوئي او پـاره   . و من به مذهب او ايمان آوردم و تولد دوباره خود را ميديدم

من دميده بود و از خاكستر سرد گذشـته هـاي مـن پيكـر     اي از روح خود را در 
از شـباب و جـواني    اينك با روحي پر شور و پر حيات وپـر .  ديگري افريده شد

مارتـا در  . دريغ نمي داشتم درازهاي شادماني را ميشناختم و هيچ لذتي را از خو
  .بودمخلوق خود  يتماشا

دي ميدويـدم و  من پيشاپيش او در گـذرگاه هـا و محـالت بـه شـور و شـا      
هـر انچـه را ديـدني بـود     . م و به نواي نوازندگان دوره گرد ميرقصيدمدميخندي

در كوچه ها و . ميديدم و هر كجا او به ترديد و تامل بود من به ديدار رفته بودم
بازارها و موزه ها، در شرابخانه و گورستان از داستان هاي دردبار سالكي جـوان  

ميگفتم كه در جسـتجوي خـدا   برايش ناديدني وبه جستجوي حقايق ناممكن و 
از درد كوري ميگفتم و راه سـنگالخ و اينـك بينـا و بـه منـزل      . خود را نميديد

  .رسيده از كرامات او
ميل پرواز داشتم و اينـك در خـود مرغـي    . روحم از زنجير توهمات آزاد شد

نگريست مارتا خاموش به من مي. تازه زاده شده را ميديدم كه توان پريدن داشت
و من براي او از عمر بر باد رفته جغدي ميگفتم كه به گوشه ويرانه هاي تاريك 

مارتا مرا مينگريست ودر سكوت حكايـت  . راز پرواز تا خورشيد را جستجو ميكرد
هائي از من ميشنود كه هرگز نشـنوده بـود امـا چشـمان او آن بـرق شـادماني       

  .  هميشه را نداشت
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  ساله ميرود اين طفل يكشبه ره صد: گفت
  شوق رفتن بود، ره هموار بود و رهنما استاد و فرزانه: گفتم

آنچه را ميدانستم به تو آموختم و . پايان راه ما همسفران رهگذر است: گفت 
تو خود . اما راهي غريب بود و سياحتي عجيب. چه را نمي دانستم از تو آموختمنا

شـدي و   تو بر پـا  ،ن پژمردمرا يافتي و من خود را گم كردم، تو زاده شدي و م
تـو شـوق پـرواز داري و مـن     . وجودم به بند عجيبي به دام افتاد. من فروريختم

من با تو در اين گوشه محقر تا اوج هائي پرواز كردم كه نمـي  . خسته از پريدن
  . شناختم
از خاكستري خاموش و سرد مرغي آفريدي شبيه خود اينك نگاه كن : گفتم

  . مكه چگونه پرواز ميكن
. راه زيـادي اسـت   را آموختي اما تا دانائي از پـرواز هنـوز   دانش پرواز: گفت

ميان دانش فاصله هاي ستاره هاست و دانائي ستاره . فاصله ميان دانش و دانائي
فاصله اي ميان استاد و شاگرد، ميان مراد و مريـد،  . شناس از خويش و از جهان

  . تو خود بايد بيابي انرا... ميان خواندن خط است و خواندن خطاط
  خواهم يافت و به هر كجا كه روم روح تو با من است: گفتم
  چرا؟...تنها تو قصد صيدم نكردي: گفت
  من صياد حقايقم، نه صياد پرندگان:  گفتم
  تنها تو به من سنگ نيانداختي : گفت
  آنكس سنگ بياندازد كه خود گناهي نداشته باشد: گفتم
بروم تا خود را بيابم، تـا مـن تـازه اي از خـود     ... وقت آنست كه بروم: گفت
  .تا باز زاده شوم...خلق كنم
  سفر بخير همسفر رهگذر: گفتم

*****  
مارتا رفت و من در آخرين ديدار در مقابل خويش مارتائي مي ديدم كه نمي 

چشمان پرحيات وخندان آن پرنده مسرور به چشمان جغدي ميمانست . شناختم
  .د گفتگوئي دراز داشتخيره و خاموش كه با خو

با مذهبي به يقين بـود و  . شاد و شادمان آمده بود و محزون و غم زده رفت
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قديس مذهب خود بود و ساكن بـه بـاغ هـاي بهشـت و از بهشـت      . مردد رفت
چـه حادثـه اي   . خوش خوان و خوش ترانه آمده بود و خسته رفـت . هبوط كرد

  اتفاق افتاده بود؟
با او ترانه بود و با من مراثي . او طراوت و لبخندبا من حكمت و حزن بود، با 

پير آمده بودم جـوان شـدم،   . و مرگ،  با او حيات بود و با من سرماي بي حيات
خام بودم و پخته شدم، محزون بودم و اينك شادم، بي بال آمده بـودم و پـرواز   

خود را مارتا روح مرا شبيه خود افريده بود و در اينه هاي وجود من روح . ميكردم
مـذهب  در اخرين نگاه ها مارتا چه ديده بـود كـه اينچنـين بـر     . ديد و شناخت

  خويش مردد شد؟ با انهمه يقين و ايمان و آن همه حقايق اشكار؟
بايد در مييـافتم  . تا آن مقام كه استاد رفته بود...بايد تا دانائي استاد مي رفتم

ن اموزگار راز شـادي  در سكوت  مريدي خام و محزون و مطيع و بي حكمت، اي
  ها چه حقيقتي را يافته بود كه او را بر مذهب يقين خويش مردد ساخت؟
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  فصل مقصود
  

اكنون بيا به عـيش و عشـرت بپـرداز و خـوش بـاش و در       ": با خود گفتم
حاليكه در دل مشتاق حكمت بودم تصميم گرفتم  به شراب روي بياورم و بدين 

امتحان كنم تا ببينم در زير آسمان چه چيـز خوبسـت كـه    ترتيب جهالت را هم 
به كار هاي بزرگ دست زدم، براي خود . انسان عمر كوتاه خود را صرف آن كند

مردان و زنان مطرب داشتم و در ....خانه ها ساختم و باغ هاي ميوه غرس نمودم
شـد  از هيچ لذتي كه انسان ميتواند داشـته با . حرمسراي من زنان بسياري بودند

  . 17*"بي نصيب نبودم
عـيش و عشـرت را از   . و زمين همچون بهشت پر از نعمات در دسترس بود

خواندنـد   هـا و لذايـذ آواز مـي    داشتم و بـه هرسـو كـه شـادماني     خود دريغ نمي
سرود و جانم بسوي شور و شادماني  تنم آواز حيات را به صد نغمه مي. دويدم مي
در . جـا بودنـد   ت كوه هاي بلند نبودند، همهها در پش پريد و لذايذ و شادماني مي

عيش و عشرت با عالم خود را از ياد برده بودم و هر اندوه را به كيمياي ترانه و 
هميشه سرود و نغمـه و شـادي و   . كردم مستي و شراب و تن به شادي بدل مي
با در هر كجا، در آفتاب و باران، تنها و . نور بود و آينه بود و گل بود و بامن بود

زنـدگي بـرايم   . رفيق هزار كالم گويا براي گفتن داشتم و اشتياق براي شـنودن 
در شادماني غرق بودم و آنجا كه او بود من بودم و آنجا . اي يافته بود معناي تازه

از . جوشـيد  چشمه شادماني حيات در درون مـن مـي  . كه من بودم شادماني بود
. خريـدم  ي را به بهاي اوهام ميگريختم و هر حكمت آفرينان مي محزونان و حزن

ديدم و به جستجوي بهشت، هركس به مذهبي از آن  جا انسان را انسان مي همه
همـه  . بارسرنوشت هركس بدوش همان كـس اسـت  . و من به مذهب خود... او

ميرند و مشتي خاك، چه از كف دريا چه از سر كوه،  شوند و تنها مي تنها زاده مي
  .بازخاك زمين است

ها جلوه ميكرد و چشمان من  د، هر لحظه برنگي تازه بر طيف رنگنيك و ب
                                                 

  عهد عتيق، كتاب جامعه  باب دوم *



تمام داستانها داستانِ ♦ ١٨۶ 

از باكرگان مطهر معابد مقدس تا پيرفاحشـگان  . ديد ها را نمي فاصله ميان رنگ
با دزد و قاضـي و  . رسيد ها به ديده و ديدار نمي هاي بدنام باز فاصله زشت محله

ن، از شرق وغـرب،  اي از مستان و عاقال مرتد و قديس، جفت و يار بودم و حلقه
رو   هاي مسكون، هزاران روزنه از سياه و سپيد، زشت و زيبا، از جزاير دور و زمين

شعر و شادي، ترانه و ديوان و يـار همـدم   . به حقايق انسان بر من گشوده بودند
در رقص و مسـتي و ترانـه و هيـاهوي     هاي بسيار روزهاي روزگارانم بود و شب
هـاي   خبـري   من درغوغـاي بـي  . مست صبح ميشدمستانه به هم پيالگي هزار 

ها همچون خـاطره اي زشـت و    گذشته. خبر بودم ، از خود و از روزگار بيرروزگا
تر از خود  بيگانه آشنا. دردآلود از خاطر فراموش شد و خويش را از ياد برده بودم

  .من بود
دماني را هاي دور آمدند تا بر آنها شا رفته سالكاني جوياي حقيقت از راه رفته

رازي كه دانـايي آن موجـب جـواني    . موعظه كنم و راز رستگاري را فاش سازم
هاي كودكانه اسـتاد كـه    راز شادماني. نمود بود و چشمه آب حيات را ميجاودان 

قديس مذهب تـازه بـودم و   . سپيدي هر تار موي او گواه پيري هزارساله او بود
ايـن  . مذهب عقل در تقدس تـن در بلندترين مقامات . هاي بهشت ساكن به باغ

ها و گـذرهاي آن   آنجا بود كه مارتا تمامي كوچه. منزل آخر به شهر مقصود بود
راهي را كه خود رفته بودم و . همانجا كه من بودم .را رفته بود و آنجا رسيده بود

  .رازي را كه مارتا به من نياموخته بود
*****  

بـه راه و رهـرو و منـزل    . سالكان در خويش غرقه شدمبه رسم اي  به گوشه
هـاي   هاي دوردست باز سالكي عاشق رؤيا گردشي دوباره كردم و در آينه و افق

زده و  بلند و دور را به ياد آوردم كه مغموم و شرمگين در پشت اين سيماي شب 
نه با او آن عشق و اشتياق و سوز بود . اي خزيده بود برافروخته ازشراب، به گوشه

بـاز بـا   . ي مانده بود، در عمق بي خبري، گوئي كه مرده بـود و نه رؤيايي بر جا
هميشه  در آينه به خود نگريستم، با خويش آشنا شدم، با مِن. خويش ديدار كردم

با مرزهاي دنيـاي سـاخته   . با خويش آشنا، تنها آشناي من با من جا، منِ و همه
ود كه شوق اين روح عاشق سالك گذشته ب. هاي قديمي آشنا شدم شده و ويرانه 
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خبـري و زنجيرهـاي تـن، خـاموش و     بـي  پرواز تا خدا را داشت و اينك در بند 
هاي جانسوز او  ها از نفير ناله كرد و من در دنياي شادماني صدا در من ناله مي بي

  .از خود فرار ميكردم. راهي به گريز يافته بودم
م و از حزن از جان تا تن آمد. از عشق تا عقل را سياحت كردم :با خود گفتم

از حكمت گذشتم و به جهالت پناه آوردم و از رؤيا تـا  . و اندوه تا شادماني پريدم
و حاصل هرآنچه بـر مـن    حقايق فرو افتادم اما حكمت و دانائي من با من ماند

  .من با خود آشنا بودم. گذشته بود حقايقي بود كه خود يافته بودم
و تكـرار بـود كـه بـه بيـان      هرآنچه زير آفتاب بود، هميشه پـر از خسـتگي   

با عشق ديوانگي بود . حاصل مي نمود چيز باطل و بيهوده و بي باز همه. آمد نمي
و با عقل بيگانگي، با حكمت حزن بود و با شادي جهل وبي خبري، با رؤيا يأس 

جا مكان انصاف خانه ظلم بود  همه. ها دردآور حقايق بود و با حقايق حقارت رؤيا
انصافي، جان گرسنه رسـيدن تـا مقـام خـدا بـود و تـن        نه بيخا  و مكان عدالت

نشستند و حقايق ديدني هميشه  حقايق بزرگ به ديده نمي. گرسنه و محتاج نان
بازرؤياي . هميشه انسان، انسان هميشه است و هميشه باز داستان هميشه. حقير

بـاز   هـا،  هاست و باز فرو ريخـتن  باز برخاستن. بهشت است و باز درد واقعيت ها
آفتـاب بـر   ... هاي هميشه، باز هاي و هوي مـذاهب اسـت و موعظـات و    تالش
  .بارد تابد و باران بر همه مي كس مي همه

راهي دراز طي شد و در پس سياحتي و راهي چنين اينك باز  :به خودم گفتم
  .نبود انسان در هيچ كجا خوشبخت و رستگار. سراب بود

اي از درد و حيرت  گوئي بر دايره. ديدم باز خود را در نقطه آغاز سياحت مي 
  .گشتم اما  ارمغان سير و سياحتي چنين حقيقتي بود كه خود يافته بودم

انسان هر چه بيشتر حكمت مياموزد محزونتر ميشود و هر چه بيشتر دانش "
مياندوزد غمگين تر ميگردد اما برتري دانـايي و حكمـت بـر نـاداني و جهالـت،      

دارد و نادان  مرد دانا به روشنايي قدم بر مي. ر ظلماتهمچون برتري نور است ب
  18*."به تاريكي
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  فصل سراب
  

جـا    در روشنايي آفتاب با فانوسي در دست به جستجوي انسان رستگار همه
جستجو كردم و جويا و پرسان از شهري به شهري گذشتم تا به آخـرين نقطـه   

  .عالم رسيدم
گاه قدرت  ترين مقام آدمي، تجليهاي اشرف مخلوقات، بلند تماشاگه توانايي

آغازين و  گمشده سفر درد ميان بهشت ساختن و فرو ريختن، حاصل انسان در فرا
  .تولد و مرگ در فاصله حقير ميان اوج معناي رستگاري انسان تاريخ، شده  طي راه

به روشنايي آفتاب و فانوسي به دست، عالم را شهر به شهر جستجو كردم و 
  .ديدم لم باال ترين اوج پرواز انسان را ميدر آخرين نقطه عا

بـه  . ومن غرقه در خويش به سياحت جهاني نشسته بودم كه شـناخته بـودم  
بـاز درد  . ديـدم  داستان هميشه انسان در انديشه بودم و انسـان هميشـه را مـي   

. و بيهـوده سرنوشـت بـي معنـا     آور عـذاب  معناي بار بيهودگي انسان، معناي بي
ها و تصورات انسان  شد و خدايان حقيرزاده دست موعظه مي جا حقايق حقير همه

اشـرف مخلوقـات   . دزدان و دروغ فروشـان معابد خدا مغـازه  . پرستش مي شدند
زيسـت و بـه تـاريكي     گشود، اما به تاريكي مـي  عالم، به روشنايي دنيا چشم مي

  .مرد و در غلظت تاريكي هيچكس از زشتي اعمال خويش آگاه نبود مي
ديد و انسان را  گريخت وخويش را نمي گانه با خويش از خويش ميبي انسانِ

بيگانه از خود و از عالم و از خدا، از خويش و از برادر و از جفـت و  . نمي شناخت
. طفل خويش، بيگانه با همه، تنها و با هزار هراس و دلهره از خويش و از جهان

و طفـالن خـود را    ديدنـد  در اقتدار تاريكي مادران حتي طفالن خويش را نمـي 
با من اما هنوز .  سياهي شب تاريخ تاريكي را بر زمين گسترده بود .شناختند نمي

تاب معناي روشنايي نـور   شب   بود در شبي چنين كه كرم آرزوي ظهور خورشيد
  .ها از خاطره خورشيد خالي بود شد و تمام خاطره موعظه مي
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  فصل ديدار
  

ريختند و مـن بـه زيـر     سر و رويم مي كنان بر ها رقص به نسيم بهار شكوفه
درخت پرشكوفه به انتظار قدوم بهار نشسته بـودم كـه تـا سـاعاتي ديگـر فـرا       

  . رسيد مي
كشيد و مردمان زمين جشـن   زمين به اشتياق تولد تازه و ميمون، درد زه مي

من غرقه در شكوه بهـار و  . ديدند سرور و شادي اين ميالد مبارك را تدارك مي
هـيچكس چـون   . هاي بهاري به زير درخت پرشكوفه منتظر بودم رقص شكوفه

بر گوش جان من صداي پاي بهار و نور با . من به اشتياق اين ورود مبارك نبود
. بر من اين اغـاز فصـل تـازه بـود    . رسيد هاي نور از راه مي عطر و رايحه خوشه

  .فصل حيات دوباره من و زمين
ر انديشـه بهـار بـودم و رؤيـاي     به زير درخت پرشكوفه غرقه در خويش و د

  .ممكن و نابهنگام خورشيد در دل شب بهشت گمشده و طلوع نا
ميان من و مـن و  . چيزي مرا از همه مردمان عالم مجزا و متفاوت كرده بود

هاي هستي من روحـي ديگـر    بر جلوه. شد من و عالم به زباني ديگر گفتگو مي
امـا  . شـد  اي ديگر جاري مي از چشمهو رفتار و كردار و پندار من  راند فرمان مي

  . چه چيز مرا از مردمان عالم جدا و مجزا كرده بود؟ گوئي هزار چيز
. كـرد  تـر مـي   گذشت عطر و رايحه بهار مـرا سرمسـت    هر لحظه كه مي... 
ريختنـد و مـن    رقصيدند و بر سر و روي من مي هاي بهاري به نسيم مي شكوفه

  .هاي بهشت ه باغسياحتي را آغاز كردم به راهي رو ب
كردم و چشمانم به جسـتجوي رازي   بر فراز زمان و مكان و دانايي پرواز مي

من چون هـيچكس نبـودم و   . بود كه مرا از تمام عالميان مجزا و جدا كرده بود
با نگاهي از . از همه بودم با همه بودم همه بودم و باز من بودم. بودم آنكه بودم

با من كدام حقيقت بود كه تنها از . نگريستم آن من به من و جهان جز من مي 
  آن من بود؟ 

چه مبارك سفري بـود و  . هاي بهشت سياحتي غريب بود به راهي رو به باغ
به زمـين و زمـاني كـه زاده شـده     . كردم ها سفر مي به گذشته. رهي چه فرخنده 
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بودم، به سالك جـوان و عاشـق خورشـيد در اقتـدار شـب هميشـه تـاريخ، بـه         
هاي عشاق، عشق به روياهاي بزرگ، بـه رازهـاي    اي عشق و ديوانگي ه جاذبه

آلـود و مطـرود، بـه درد     عشق و دردهاي وادي عشاق، به يهوداي بدنام و گناه 
ها كه ديده بودم، آن همه شـهرها و   ها و انسان يهودا بودن، به آن همه سرزمين

هـا و   و رؤيا آن همه مردمان، آن همه مذاهب و آن همه حقايق، آن همه دردها
  .هميشه تاريخ معناي آدميان در هاي هميشه بي آن همه سرنوشت

ريختند و مـن وراي مرزهـاي زمـان و زمـين و      ها بر سر و رويم مي شكوفه
گذشتم و باز با انسـان هميشـه    كردم و از شهري به شهري مي حقايق پرواز مي

نامبـارك از   آلـوده انسـان از هبـوط    با سرنوشت دردنـاك و غـم  . كردم ديدار مي
آن . حاصل از رؤياي يافتن  بهشت گمشده و درد جستجوي بي. هاي بهشت باغ

به پايـان داسـتان   . همه تالش هميشه انسان و حاصلي چنين دردناك و بيهوده
انديشيدم و به زمين كه باغ بهشت بود و اينك ژرفاي  اشرف مخلوقات عالم مي

دا شدن تا حقارت سجده بردن بـر  به رؤياي بلند و دور اشتياق خ. نمود دوزخ مي
  .هاي حقير بت

از سفر پيـدايش تـا زيـر    . هاي بهشت سياحتي غريب بود به راهي رو به باغ
هاي عشق بـه خورشـيد در دل    سياحتي بود از جذبه. درخت پرشكوفه و شاداب

باليـا   توفـان ذره غباري از خاك كه ميل وحدت با خورشيد داشـت و بـه هـزار    
حكايـت  . اممكن و پرسوز و راهي چنين هولناك و تاريـك عشقي چنين ن. مبتال

با من . هاي شوق وحدت و درد جدايي با ذره غبار بود و اينك جفت خورشيد بود
  .هاي عشقي چنان بود حكايت

رؤياي بلند و دور كه حقيقتي بزرگ بود و حقيقتي  ناممكن كـه مـن يافتـه    
عشق را آموختـه  . قيحاصل تمام گذشته معناي عشق بود و رازهاي عاش. بودم
  .تفكر را آموخته بودم. عشق را از تفكر آموخته بودم. بودم

*****  
. هاي ريخته بر خاك هزاران ساله نگريستم به شكوفه. از خويش بيرون شدم

هاي غبار خيره شدم كـه بـه درازاي انگشـتي از     به خاك و به خورشيد و به ذره
ـ . نشسـتند  خاستند و باز بر خـاك مـي   خاك بر مي ه داسـتان دردآلـوده انسـان    ب
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به انسان حقيرشده بر خاك و بـه  . معنا معناي سرنوشت بي انديشيدم و معناي بي
جـا   نگريستم و از آنچه همـه  جا  به همه. يافتن بهشت گمشده شه، دررؤياي همي

  :گفتم ديدم سخت تلخ و غمگين با خود
  واي بر انسان... واي بر انسان

*****  
  خواهي؟چند خروار طال مي   :گفت
  ره بازار نورفروشان از كدام سوست؟. طالب بذري از جنس نورم   :گفتم
  بيني كه وقت طالست؟ نمي  : گفت
  داني كه تفكر نور است؟ نمي   : گفتم
  .ديوانگي است   :گفت
آيا بينا و كور و ظلمات و نور با ". كه قدومش به جان من مبارك باد   :گفتم

  19*؟"كنند يكسانند ند با آنان كه تفكر نميكن هم برابرند؟ آيا آنان كه تفكر مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  قران  *
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  فصل يار
  

  . گرداگرد ميدان شهر مردمان چهارگوشه عالم گرد آمده بودند
. ها اشتياق ديدار بهـار بـود و ناشـكيبائي انتظـار در آخـرين لحظـات       در دل

آغوش داشتند و همسـرايان شـوق    مطربان سازهاي خود را مهربان و منتظر در
ها خاموش شد و در سكوتي سنگين  رفته همهمه رفته. آمد در دل ي خوشآوازها

چشـمان مـن بـر سـيماي     . گذشـت  پرحيات، آخرين لحظات به آهستگي مـي  و
  .ديد  جا انسان را مي گشت و همه منتظران مي

مردمان مشرق و مغرب، سياه و سپيد، مهاجر و بومي، زشت و زيبا همه گرد 
ير، بـدنام و خوشـنام، عاقـل و ديوانـه، راهبـه و      آمده بودند و من در كودك و پ

انديشيدم و رؤياي بهشت  فاحشه، غني و فقير باز به انتظار هميشه فصلي نو مي
به داستان سرنوشت انسان به هر زمان و زمين و به هر مقام و بـه هـر   . گمشده

  .مذهب و به هر حقيقت و رؤيا
چنان سخت و طاقت گوئي من آن راز بزرگ و مقدس را به پاداش عقوبتي 

بـه  . آدم خلق شدم و آدم بودم. من تبلور انسان هميشه بودم. فرسا آموخته بودم 
سرنوشت و قدرت تـاريخ گذشـته طغيـان     اشتياق خدا شدن گناه كردم و بر جبر

  .نمودم و به مكافات آن گناه عقوبت شدم اما رؤياي بهشت با من هميشه بود
دم و بار دردبار عقوبتي چنان سخت بر هاي گناهان آدم ش آينه تمامي تباهي

هاي شكسته تاب آوردم و رؤياي بهشـت بـراي    گناهاني چنان بزرگ را بر پشت
بـار   ،به زماني به درازاي تـاريخ و بـه وسـعت خـاك    . بودهميشه آدميان با من 

شكسته و روح خسته تاب آوردم و اينـك    سنگين گناهي چنان بزرگ رابر پشت
بذري به يادگار مانـده  . اي رو به نور روزنه. يافته بودم راهي به بهشت گمشده را

  .بذر نور. هاي بهشت از باغ
. كردم به سيماي منتظران مشتاق تولد تازه زمين و طلوع فصل بهار نگاه مي

هاي جام شراب سرخ را نوشيدم و هنـوز تـا بهـار لحظـاتي كوتـاه       رين جرعهآخ
دمان عالم، يگانه و تنهـا، بـه   فاصله بود كه در ميان چشمان مبهوت و خيره مر

  .هاي عالم را آغاز كردم ترين رقص ميانه ميدان رفتم و عاشقانه
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  .از ميان سكوت همهمه بلند شد
  مست است: كسي گفت

  ديوانه است: ديگري گفت
  او يهوداي بدنام است: صدائي گفت

  سنگسارش كنيم: كسي فرياد زد
  رقصد پرواز ميكند نمي: گفت يكي 

  گوئي به معراج رفته است.: ..ديگري گفت
رقصـيدم و در هـر گـردش و     چرخيـدم و مـي   و من مست و رقصان مـي ... 

  .شد هاي نور گشوده مي چرخش چشمانم به روزنه
شـده كـه    هاي تاريـك و فرامـوش   خورده جنگل اين من بودم آن پلنگ زخم

مـن آن مـرغ تنهـا و    . ها جهيـده بـود   ترين ستاره چنين باشكوه تا آن روشن اين
  .شده از گله مرغان مهاجر بودم كه راهي از آن خود يافته بودم ندهرا

هـاي   رقصيدم و در هر گردش و چرخش چشمانم به روزنه چرخيدم و مي مي
  .شد نور گشوده مي

من آن اسطوره غبارگرفته از تباراساطير باستان بودم كه از جنگ با اژدهـاي  
ا جـان را شستشـو دادم و   در خون اژدهـ . گشتم هاي حقايق باز مي خفته بر گنج
چـون  . رقصيدم جان، خسته و خندان در بزم فتح مي ناپذير و روئين اينك آسيب 

هاي جنگ ميان خدا و شيطان و نيك و بد سوخته بودم و از  مرغ آتش در شعله
  .شد خاكستر من مرغي تازه زاده مي

هـاي نـور    رقصيدم و چشـمانم بـه روزنـه    چرخيدم و مي مست و رقصان مي
  .شد ه ميگشود

در . من خالق خويش بودم، خالق روح خويش بودم، خالق سرنوشت خـويش 
  .رقصيدم اي مجهول ميان انسان و خدا مي در فاصله  ،مكاني المكان

تا بـا  ... شد هاي نور گشوده مي رقصيدم و چشمانم به روزنه چرخيدم و مي مي
  .نور... نور... نور... با حقيقت نور... نور آشنا شدم

  .هاي شهر نور دروازه. هاي نور بر من گشوده شد دروازه
شد  سوخت و از هم دريده مي هايم مي پوست. تاب و تحمل ديدار با من نبود
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  .ديدم واي از آن منزل كه من بودم، واي از آنچه  مي... واي از آن ديدار... و
  .وه كه ملكوت خدا چه باشكوه بود... چه مقام مباركي 

شسته بود و عاشقان او سـاقيان سـخاوتمند شـراب    آن ياردر ميانه مجلس ن
... نه خدا بودنـد و نـه جـدا بودنـد    ... نه او بودند و نه جز او بودند... وحدت و نور

و از طعم آن شراب، من مست و يار مست، سـاقي مسـت و   .... انسان خدا بودند
دل خونين و خندان و من مست . بهاي شكسته مست  اين جام بي... ساغر مست

  .رقصيد و جانم بر افالك پايم بر خاك مي. هوشو مد
رقصـيدم و  تـاب و تحمـل آن     سوختم و مـي  خاستم، مي افتادم و برمي مي...

  .ديدار را تاب نداشتم
  :گفتم با خود  

 تمـام  داسـتان  " هاي عالم داستاني خـواهم نوشـت و آن را   بر تمام داستان
  .نام خواهم نهاد "ها داستان

*****  
  اي كه اين همه مستي؟ در نوشيدهچق   :كسي پرسيد

  از ابتداي خلقت عالم تا حال   :گفتم
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  كتاب دوم
  
  
  

  "انسان خدا"
  
  
  
  
  
  
  

 تعريف دوباره خدا و تفسير دوباره تاريخ
  

 "شـدن  "حركت هسـتي   .در آغاز او بود و او همچون خدا بود و او خدا بود
ت باطن كثرت است و كثرت ظاهر وحدت است و وحد .است از وحدت به كثرت

كثرت تن است و وحدت جان و در اصل هردو يكي است و رقـص كائنـات بـر    
مدار تعادل جاذبه وحدت است و جبر شدن از وحدت به كثرت و كائنـات و هـر   

  .هرچه هست اوست و صورت اوست. اوست از اوست، اوستدر چه 
  .مرز و اليتناهي و اليزال خالق خويش است، بي

  .يموتجاودانه و ال يح
  .يمطلق در زمان و مكان و داناي يمعناي معن .مطلق يمعن يمعنا

  .جز اين ندارد ياوست آنكه اوست و نام
هـر غبـار، آيـت    . و در آغاز او بود و او همچون خدا بود و او خـدا بـود   … 
 يمعنـا  يبـه سـو   يراهـ . است كه خالق خود بـود  يروح يوسعت داناي يمعنا
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  .او يمنتها يب
يگانه و واحد از وسعت آن مفهوم نامفهوم در زمان و مكان  يهر صورت، آيت

هر باطن، بـاطن اوسـت و   . صورت، صورت اوست و او نيست هر .است يو داناي
اوست و او نيست، هـر ذره جلـوه اوسـت و ذره     هر كثرت ظاهر. باطن او نيست

اسـت   يروح ينيست و كائنات و هرچه در اوست از آغاز تا ابدا آيت وسعت داناي
از ازل . كائنات تكيه دارد و آفتاب را در دل غبار مينشاند يبر تخت فرمانرواي كه

تا ابد اوست، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست و زمين و آسمان 
مطلق او در حـد   يآنكس كه وسعت مرزها .و هر آنچه مابين آنهاست از اوست

  .دانش اوست
  .يدن و آفريده نبودن، آفرينش خويشتمام رازها، آفر يراز خلق، دانا يدانا

  .با غبار بودن و غبار نبودن، خورشيد بودن و خورشيد نبودن
 يراند كه دانـا  يفرمان م يسماوات، روحو خاك تا عرش  در يغبار  بر ذره

جان كائنات است و اراده او بر  .جسم كائنات منزل روح خداست. تمام رازهاست
  .راند يوجود عالم فرمان م يها جلوه

*****  
 يا در كتاب آفرينش، داستان سرنوشت ذره و خداوند افالك عالم را آفريد و

االفالك هزار افالك بود را از پيش  ر آن فلككه هر ني يغبار تا سرگذشت فلك
  .قانون خدا .جبر محيط پيرامون و در جبر تاريخ گذشته. رقم زد
و بـائر بـود و روح    يها و زمين را آفريد و زمين تهـ  خداوند آسماناينگونه و 

  .خدا خاك را فرا گرفت
گياهان كه تخم بياورند و درخت ميوه كه . و خدا گفت، زمين نباتات بروياند”

ها به انبوه جـانوران   موافق جنس خود ميوه آورد و چنين شد و خدا گفت كه آب
زمين و بر فلك آسمان پرواز كنند و خداونـد نهنگـان    يپر شود و پرندگان باال

ها از آنها، موافق اجناس آنهـا پـر    ا آفريد و همه جانداران خزنده را و آببزرگ ر
درياهـا را   يها شد و حداوند آنها را بركت داده و گفت، بارور و كثير شويد و آب

  .پر سازيد و بهائم و حشرات را به اجناس آنان بساخت
و خداوند بر مخلوقات خويش نگريست و ديد كه چه نيكوست و گفت آدم را 
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خود و شبيه خود بسازيم تا بر ماهيان دريا وپرندگان اسمان و بهائم و  سيرت به 
بر تمامي زمين و همه حشراتي كه بر ان ميخزند حكومت نمايد پس خدا ادم را 

خود آفريد ايشانرا نر و ماده افريد و خـدا ايشـان را بركـت داده و بـه     سيرت به 
ر سازيد و بر ماهيان دريا و پرندگان ايشان گفت  بارور و كثير گرديد و زمين را پ

پـس آدم را از  ...كه بر زمين ميخزنـد حكومـت نماييـد     آسمان و همه حيواناتي
   20"خاك زمين بسرشت و در وي روح خود را دميد و آدم نفس زنده شد

و زمين باغ بهشت بود كه خدا انسان را آفريد و او را از جوهر خـود آفريـد و   
و انسـان بـه    ، قدرت تفكـر، تكامل كائناتانتهاي آن روح خود را دميد،  يدر و
از خدا بر  يا القدس همچون پاره اي از روح خدا حيات يافت و همچون پاره روح

  .خاك طلوع كرد
روح خـدا بـود و كائنـات بـر      يها انسان به روح خدا حيات يافت و با او پاره

وقـات و  انسان سجده برد و خداوند عاشق بر مخلـوق خـويش او را اشـرف مخل   
دانست به او آموخت و  يافضل موجودات و سرور كائنات ناميد وهرآنچه را كه نم

هـاي مـرد    هرچه را او نام گذاشت همان ناميده شد و زن استخواني از استخوان
بود  يبود و پاره تن او بود و يك تن بودند و زمين باغ بهشت بود و با انسان راز

به فاصله  يراز. خاكمشتي يده و مقام به فاصله ميان مقام مقدس مخلوق برگز
  .خاك تا خدا، روح القدس، قدرت تفكر

القدس حيات يافت و زمـين بـه وجـود قـدوم مقـدس انسـان        انسان به روح
خـدا و جـوهر    يتمام رازها يبا انسان قدرت تفكر همچون رازگشا. مبارك شد
سروده شد كه تازه  يو تكامل كائنات بود و بر كتاب آفرينش داستان ئيتمام دانا

  .هاست سرآغاز داستان تمام داستان
قامت مقدس خويش بر خاك نظر افكند و جز او هرچه بود  يانسان به بلندا

كائنـات بـود و    يانسـان معنـا  . تنها به شوكت وجود او بر خاك معنا گرفته بود
گشت يرد وجود مقدس او مكائنات به گ.  

ويش و كائنـات تفكـر   كـرد و در خـ   يانسان اوليه در باغ بهشت گـردش مـ  
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از  …دانايي از مقام خويش و مقام خدا . ميĤموخت يها داناي نمود و از دانش يم
و  از كل جدا شـده  ئيالقدس درون او، همچون جز روح …فاصله خويش تا خدا

ايـن راز   يتا خدا را داشـت و انسـان بـه دانـاي     دوباره شوق پرواز مجذوب مبدأ،
  .آموخت  يبزرگ از خويش و جز خويش دانش م

تمام كائنات بر حـول  . انسان هرآنچه بود به سرنوشت خويش مجبور بود جز
. ويگانه به رقص تعادل بودند و هرآنچه بودند، بودند آنچه بودند يكسان مداري

  .قانون خدا .او در جبر تاريخ گذشته هر يك و جبر محيط پيرامون
هـر  . شت مقدر بودسماوات، جبر سرنو و بر كل كائنات، از ذره غبار تا عرش

حقـارت مخلـوق و جبـر     يهـا  جا جلـوه  همه. لحظه سرنوشت همان بود كه بود
  .گزيرناپذير و گريزناپذير سرنوشت از پيش مقدرشده

و مور و گياه هميشه مجبور بـه سرنوشـت خـويش، مخلـوق      يسنگ و ماه
ه و هر جلوه و به هر لحظـ در رفتند و  يبودند و م يم، آمدند يم .اختيار و حقير يب

گذشته ها و جبـر   جبر تاريخ برگشت ناپذير دربودند آنچه بودند، به هر صورت، 
و مور و گياه زاده شدن و جبر محيط  يحاصل جبر سنگ و ماه .محيط پيرامون

  .بر هريك
  .و جبر آب يدر جبر دانش ماه

  .جز انسان، هرچه بود همان بود كه بود و رؤيايي با هيچكدام نبود
القـدس   روح. پـاره جداشـده از جـنس روح خـدا    . قدس بـود ال و با انسان روح

مقدس درون انسان همچون يار از يار جدا شـده، ميـل وشـوق وحـدت دوبـاره      
داشت و با انسان از آغاز چنين زاده شده بود تا بر آن شود كه آن راز بزرگ و آن 

هم  يالقدس تا مقام هاي پرواز روح اي به بال كالم مقدس را بياموزد تا به معجزه
  .مرتبه با خدا جان بخشد 

انسان متفكر و عاشق رؤياي خدا شدن بر خويش و كائنات نگاه كرد و از هر 
معناي حقارت، بـر داسـتان سرنوشـت     يآموخت و از معناي ب يدانش تازه، داناي
  .خويش آگاه شد

و اينـك بـا درد    مـي نمـود  خـاك  جانشين خدا بر انسان اشرف مخلوقات و 
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در چشم عالم عكس خـدا بـود و در چشـم    . د آشنا شده بوداز حقارت خو يداناي
خويش گرد و غبار و چنين اراده كرد كه خود خالق سرنوشت خويش باشد و نـه  

در او پـاره اي از روح  . به سرنوشت همچون سنگ و مور و ماهي و گياه مجبور
خدا بود و به او دانشي را آموخته بودند كه راز گشاي تمـام رازهـا بـود و اينـك     

خـاك حقيـر و مخلـوق     يبود كـه از داسـتان مشـت    راز انسان به جستجوي آن
راز وحدت  …هم مقام خدا  يراز رفتن تا مقام …بلند و بامعنا بيافريند يداستان

  .القدس اب و ابن و روح
  :و خداوند آدم را امر فرموده گفت…"

 ممانعت بخور اما از درخت معرفت نيـك و بـد زنهـار    ياز همه درختان باغ ب
  .نخوري زيرا روزي كه از آن خوردي هر آينه خواهي مرد

و مار به زن گفت آيا حقيقت دارد كه خدا شما را از خوردن تمام ميوه هـاي  
باغ ممانعت كرده است؟ زن به مار گفت از درختان باغ مي خوريم لكن از ميـوه  
درختي كه وسط باغ است خدا گفت از آن مخوريد و آنرا لمـس مكنيـد وگرنـه    

  .ميريممي
پس مار به زن گفت هر آينه نخواهيد مرد بلكه خدا ميداند در روزيكه از آن 

چشمان شما باز شود و مانند خدا ميشويد و عارف نيـك و بـد خواهيـد    بخوريد 
   21”.بود

آغازيـد كـه از    يخدا شدن بود و به اشتياق آن رؤيا به راه يو با انسان رؤيا
سـخت و   يه انسـان را آفريـد و عقـوبت   آلود داستان سرنوشت انسان، داستان غم

  .جانفرساي كه به تمام فرزندان او به ميراث رسيد
و چشمان او به دوئيت بر خويش و بر  ، عاقل شدانسان عارف نيك و بد شد

، مـن و  كائنات نگريست و وحدت خود و كائنات را از ياد ببرد و زندگي و مـرگ 
اينك در فاصله . ود آگاه شدو قبل از همه بر مرگ محتوم خ معنا يافت جز من،

جا عرصه گزينش ميان نيك و بد و او تنها و مختـار بـر    ميان تولد و مرگ همه
  .اختيار نيك و بد
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اينـك انسـان   . هـاي بهشـت   و اين آغاز هبوط نامبارك انسـان بـود از بـاغ   
معناآفرين معناي سرنوشت خويش بود در فاصله حقير ميـان تولـد و مـرگ، بـا     

 يبزرگ و رؤياي خوب بهشت گمشده، بـا بـار عقـوبت    يشتياقدردي جانسوز از ا
اي از درد بيهـوده   شكسته و برمداري مايوس بـر دايـره   يها جانفرساي بر پشت

  .در ظلمات عالم …هاي بهشت  گي و رؤياي يافتن راه بازگشت دوباره تا باغ
و تـا خـدا    آن رؤياي بزرگ و خـوب خـدا شـدن    ،در رنج عقوبت جانفرساي

ها  راز مقدس از يادها رفت و تمام تاريخ نامبارك انسان، تاريخ رؤيا و آن رسيدن
هاي انسان است بـه   ها و رفتن ها و باز برخاستن ها و فرو ريختن و دردها، تالش

هاي بهشت و ايـن آغـاز انسـان بـود و ظهـور       به سوي باغ ياشتياق يافتن راه
  .مذاهب

ايق انسان از خويش و حاصل حق. داستان انسان، داستان مذاهب انسان است
آموزد و بر سرنوشت  يكه نيك و بد را م ي استداستانمذهب راوي . جز خويش

بهشـت را بـه    يها به سوي باغ يانسان در فاصله حقير ميان تولد و مرگ، راه
  .دهد يهركس بشارت م

ميان انسان و خويش و انسان و جهان جز  يدر تاريكاست  نورانسان مذهب 
جز خويش سان حاصل دانش اوست از خويش و از جهان خويش و مذهب هر ان

  .جهاندر ديدار با خويش و با 
و داستان انسـان، داسـتان مـذاهب انسـان اسـت و از آغـاز تمـام مـذاهب         

، مذهب شيطان و مذهب خدا، مـذهب  يهاي مذهب نورند و مذهب تاريك جلوه
بهشت،  يها و بر خاك، از هبوط نامبارك انسان از باغ …ل و مذهب عشق، قع

 دوئيت را موعظه كرد و لقظلمات بر نور و عقل بر عشق چيره شد و مذهب ع
ره رستگاري انسان را در فتح جنگ ميان انسان و جهان پيرامـون آموخـت، در   

  .گريز انسان از خويش
ايسـت و رسـتگاري و    ل، ميان انسان و جز او هميشـه فاصـله  قبه مذهب ع

جز او پاداش و عقوبت  ان انسان وو بهشت و دوزخ به حاصل جنگ مي يگمراه
. جهـان جـز او   واو انسان رستگار انسان فاتح اسـت در جنـگ ميـان    . گردد يم

را موعظـه كردنـد و حـق و باطـل بـه       جـدائي  پيامبران مذهب عقل، دوئيت و 
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عقل سنجيده شد و ميان انسان و انسان به شمشير فاصله افتاد و ميـان   يترازو
دار انسـان گشـت و    ام شمشير حائل شد و انسان بردهها و اقو ها و سرزمين زمين

زمين از فساد فرزند انسان بر خاك پر شـد و رود و دريـا و زمـين و آسـمان بـا      
هاي بلند و خونين قوم را از قوم و پدران را از پسران جدا ساخت و جنـگ   ديواره
 و خوانان داسـتان انسـان شـدند و حكومـت زور     مرثيه يو درد و بيمار يو ويران

در افالك عـالم بـه ظلمـات مبـدل      يبر زمين حاكم شد و نور حت قانون قدرت
  .گشت

ــرادران     ــان و ب ــندگان زن ــه زنجيركش ــردان ب ــدران و م ــاتالن پ ــران ق پس
ستان افضل ناتوانان شكسته از بار توانمندان، پ پشت. ريزندگان خون برادر بخاك

  .هاي فقيران گذرگاه اغنياء و پشت بر شريفان
درد سـوختن انسـان بـه     .هاي حقير اسـت  داستان الوهيت بتن تاريخ انسا 

زنجيرهاي حقايق هميشه حقير بـر   ياشتياق جانسوز تا مقام خدا رفتن و سنگين
داستان مذاهب حقيـر و  . القدس عاشق و در بند و از ياد رفته درون هاي روح بال

به هـزار   سوز ناله درد است كه جان داستان نفير. دروغين و پيامبران دروغ است
هاي جان اسـت از   درد سوختن .جاريستزبان از درون مرد و زن هميشه تاريخ 

سوز به مقامي ناشناخته، به آن بهشـت گمشـده، آنجـا كـه انسـان       درون يعشق
مقدس است و همچون خدايان در باغ بهشت گـردش ميكنـد و كائنـات بـر او     

درد . رسـيده داستان درد عشـق اسـت و راه هميشـه بـه بيراهـه       .سجده ميبرد
  . فرومرده و حقايق حقير و با اقتدار يها رؤيا

و انسان عارف نيك و بد شد و وحدت از يادها رفـت و دوئيـت بـر ديـدارها     
تفكر رفت و تعقل آمد، وحدت گم شد و كثرت ماند، تن حقيقت شـد و  . نشست

بـود و وحـدت نبـود و     يجان وهم، كل به ديده و ديدار نيامد و جزء آمد، جـداي 
شـه  يو آن مقام مجهول در مكان المكان هم يالقدس درون جان آدم ن روحميا

القـدس مغمـوم و عاشـق پـرواز تـا خـدا و درد        درد جانسـوز روح  .بود يا فاصله
كـه   يدرد. پرواز جـان شكسته و ي ها عقل به حيات بخشيدن به بال يدرماندگ

  . ريز هستنيست اما گ رييزگهر چند آن  و از ناله مي كنددر درون هر انسان 
از . انسان است از درد انسـان زاده شـدن   يو تاريخ انسان، آينه ديدار دردها
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خدا  ياز رؤيا .السافلين هبوط نامبارك مقام مقدس انسان از اعالعليين به اسفل
از مقـام  . حقيـر زاده دسـتان و تصـورات خـويش     يهـا  شدن تا سجده بـر بـت  

  "اضل هم  كاالنعام بل"مقام بر خاك تا  يالله ةخليف
آلـوده مخلـوق محبـوب خـويش      و خداوند در سكوت، بـه داسـتان غـم   ...

روح او بودنـد   يهـا   آنكه او را از جوهر خويش آفريده بود و پـاره  .نگريست يم
  .برخاك
، مهر خدا را چنين پسند آمد كه شريعت خود يو زمان يو هر بار به زمين …

د تا در مكتب عشق، يا برگزر يرا بر زمين تكريم كند و از ميان فرزندان آدم كس
در آن مقـام   يو لذت ديدار از آن شـكوه ناگفتـه و نـاگفتن   را بياموزد  يراز عاشق

آن بر تمام آدميان خـاك، از هـر زمـين و     يها مبارك را بشارت دهد كه دروازه
. زمان و هر جلوه و صورت، تنها بسنده به فضيلت انسان زاده شدن، گشوده بود

  .ت او به يمن عشقديدار با خدا در ملكو
ـ  . رسوالن خدا، مبشران حقايق خدا بودند  يچشمان خدا بودند در نگـاه كردن

زبان خدا بودند كه راه رسيدن از كثرت بـه  . دردآلود به سرنوشت انسان بر زمين
ديـد و زبـان    يچشمان آنان به وحدت م. وحدت را به سحر عشق موعظه كردند

  .داد يلذت وصل را بشارت م كرد و بر عاشقان يآنان از عشق موعظه م
  .يگانه خواند يكه مردم را به خدا يو ابراهيم خليل يك نفر بود حين

گردد و لذت وحدت به جان بـه وحـدت    يديدار يار به چشمان جان ميسر م
بـه   يچنين بر داسـتان سرنوشـت انسـان، تفسـير     يشود و جان يرسيده عيان م

خـدا   يرازهارازگشاي  كه يراز ،آموزد يسرايد و راز عاشق شدن را م يعشق م
نـور دوبـاره   . بخش به ارواح مرده آدميـان خـاك   گر و حيات معجزه يافسون .بود
ديدار با خدا به سحر عشق ممكـن اسـت و راز عاشـق    . به چشمان جان يبينائ

يابد و ميان عاشـق و   يگردد و عشق بر عاشق معنا م يشدن به عشق آموخته م
و  ...كند يود و مذهب خدا از عشق موعظه مشي معشوق به زبان عشق گفتگو م

  .عشق مولود تفكر است
سـت و   عشق آشنا، عاشق عشق است و عاشق به زبان عشق آشـنا  يبا معنا

با خويش و جهان جز خويش به زبان عشق به گفتگوست و آنكس كـه عاشـق   
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نگرد و عـالم همـه جلـوه     يمعشوق م يها جلوه ياست به نگاه عاشقانه بر تمام
ـ  انسان بسنده به انسانهر اوست و  در زمـان و   همتـا  يزاده شدن آينه يگانه و ب

بـا انسـان،    .اوسـت  يو گويـا  مكان و دانائي است و تجلي يگانه اي از اوست، 
ترين جلـوه اوسـت و    روح خداست و انسان هميشه مقدس يها ترين پاره مقدس

  .هميشه مقدس است و عاشقان بر او عاشقان انسانند
ي و آشناي يممكن نيست مگر به آشناي يهاست و عاشق جان يو عشق آشناي

  .ممكن نيست مگر به تفكر با جان
شود و جان تمـام   ياست كه به عشق پيموده م يا ميان انسان و خدا، فاصله

مقدس و جوهر تمامي موعظـات رسـوالن او و بـاطن تمـام ظـواهر       يها كتاب
مقـدس از يـاد آدميـان    حقايق او و راز و كالم  يشريعت مقدس او و جان تمام

  .رفته كالم مقدس عشق است و عشق مولود تفكر است
بـه   يالقدس درون هر انسان، راهـ  پرواز روح يها راز حيات بخشيدن به بال
  .به باغ هاي بهشت يا آن مقام مبارك ديدار، دروازه

انسان خدايان، آن رستگاران به وصل يار رسيده بودند كـه تنهـا و مطـرود،    
ه، در غربت و بيابان و زنجير و زندان، به زخم خنجر دشنام و طعنـه  بدنام و آوار

عقـل و دوئيـت سـوختند و تفكـر را آموختنـد و بـر        يها هزار مذهب بر شالوده
خويش و كائنات با چشمان جان بين و بينا نگريستند تا با معناي وحـدت آشـنا   

ودند و راز از به تفكر از كثرت تا وحدت سلوك نم. شدند و جان كائنات را ديدند
كثرت تا وحدت رفتن را آموختند و به كثرت بازگشتند تا بر آدميان حقيرشده بر 

  .خاك آن راز مقدس و مبارك را بياموزند
همچون چشمان خدا بر خاك نگريستند و كالم خدا از دهان آنـان، مـذهب   
عشق را موعظه كرد و بر داستان سرنوشت انسان، در فاصله حقير ميان تولـد و  

بر خويش و بر جهان و خدا عاشق . با معنا و بلند به عشق سرودند يگ معنايمر
  .بودن

گر كـه كـوران را    آن افسون معجزه .در اقتدار ظلمات استنور  يعشق معنا
. هـد ارواح مرده آدميان عـالم حيـات دوبـاره مـي د    به بخشد و  يدوباره مبينائي 

كننـده ارواح   پـاك  عشق آن آب تطهيركننده جذاميان مطـرود بـود و آن آتـش   



تمام داستانها داستانِ ♦ ٢٠۴ 

مردگـان را حيـات    يدرياها را شكافت و عيس يبه معجزه عشق، موس. گناهكار
داد و سينه محمد چشمه جوشان و خروشان قرآن شد كه اگر تمام عاقالن عالم 

چنـين   يجوينـد و كتـاب   ييـار  يگرد آيند و با عشق بيگانگان از هركه جز خدا
  .گويند يبياورند اگر راست م

 يشده خدا شـدن مشـت   حقيقت يرؤيا. معجزه عشق است يعناانسان خدا م
بـه   .خاك حقير، در فاصله كوتاه ميان تولد و مرگ و عشق مولـود تفكـر اسـت   

  .جان را ديدند، جهان را ديدند و جان جهان را ديدند، خدا را ديدند تفكر
است از  يعاشق يها داستان سرگذشت انسان خدايان، داستان سير و سياحت

از خاك كه از خاك برخاسـت و تـا گردونـه خورشـيد رفـت و بـا        يجنس غبار
خورشيد از جنس نور شد و راه تا خورشيد رفتن را به انسان فروافتاده بـر خـاك   

خيزنـد و بـه    ياز خاك بر مـ  يانگشت يغبار به درازا ون آموخت و آدميان همچ
  .گردندخاك بر مي

  .انسان رستگار انسان خداست
انسان زاده شدن آن كالم مقدس و آن راز بـزرگ، آن  و در درد مكافات .... 

  .نفخه روح خدا و آن انتهاي تكامل كائنات، نيروي تفكر، از ياد رفت 
جان از سر اوهـام   يعاقالن، مفسران عشق شدند و به چشمان تن بر رازها

حديث نوشتند و وحدت به دوئيت ترجمه شد و عشق به شمشير عقل هزارپـاره  
  .گرديد

ان و با عشق بيگانـه و از خـويش و از انسـان و از خـدا بيگانـه،      مفسران ناد
حقايق خود را حقايق خدا خواندنـد و خـط را خواندنـد و خطـاط را نخواندنـد و      

معنا شد و قهر و دشمني و زورو غضب همچون جوهر مـذاهب   يعشق ب يمعنا
  .شيطان بر خاك فرمان راند

شد و در اقتدار  ينور خال يها از معنا خاطره يظلمات، تمام يدر غلظت سياه
حقيـر و   يهـا  مذهب شيطان، شريعت خدا از ياد رفت و انسـان در مقابـل بـت   

حقايق حقير سجده برد و داستان سرنوشت دردناك فرزند انسـان بـر خـاك، از    
  .گردد ياز رنج حيات ، همواره م يبهشت، بر مدار يها هبوط نامبارك آدم از باغ

د آمد كه شريعت خود را بر زمين تكريم كنـد  و هربار عدل خدا را چنين پسن
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ديگررا برگزيد و در كوره هاي درد تفكر را به او آموخت و  يو از ميان آدميان تن
از كثرت به وحدت برد و باز به كثرت فرستاد، تا بر آدميان حقيرشده بر خاك راه 

  .بهشت را بياموزد 
معابد را  ينبود و طال و گوئي چشم بود اما بينا نبود و گوش بود اما شنوا …

معابد از ياد رفت و انسان زنده به نان بود و نه به كالم خدا و  يپرستيدند و خدا
تـاريخ بـر    يهـا  دردنـاك تازيانـه   يهـا  القدس مقدس درون انسان به زخم روح
ها و تصورات انسان مجبور به سجده شد و مـذهب   ارزش زاده دست يب يها بت

  .شيطان بر مذهب خدا چيره گشت
محراب خدايان حقير شـد و بـه نـام عـدل،      يبه نام عقل، خون عشق قربان

و محمد زمين رنگـين   يسيو ع يموس يانسان به درد قصاص شد و به نام خدا
كردنـد بـر جايگـاه     يكه ظلم را مرقوم م ياز خون مقدس انسان گشت و كاتبان

ناميدنـد و   يرا بد يخواندند و نيك يرا نيكوي يكتابت عدل خدا تكيه زدند و بد
آلود بر  آخته و خون ينور را ظلمات گفتند و ظلمات را نور ناميدند و با شمشيرها

  .شهر خدا ايستادند و نه خود گذشتند و نه گذاشتند تا خلق بگذرند يها دروازه
هاديان كوران شدند و با عشق بيگانگان مفسر كالم خدا شـدند و بـا     كوران

مت كردنـد و حقـايق خـود را حقـايق خـدا      انسان بيگانگان بر جان انسان حكو
فرزند انسان پر شد و خداوند از شدت غضب خود زمين  يناميدند و زمين از تباه

  .را ملعون كرد
بلند آغازين از  يرا چندان تاب آورد كه رؤيا يفرسا فرزند انسان عقوبت جان

  .همچون خدا شدن .يادها برفت
  گم گناهان فرزند محبوب و ره يامو باز مهر خدا را چنين پسند آمد كه تم....

شـد و   يتاريخ ناشده م يها را بياموزد تا شده يكرده را از خاطر ببرد و به او راز
راز  .دميده گـردد القدس مغموم و خونين بال همزاد هر انسان روح حيات  به روح

بـه  . تا آن مقام مبارك كه تنها شايسته انسـان اسـت  . پرواز جان از خاك تا خدا
القدس، تا مقام وحدت عشق و عاشـق و معشـوق،    حدت آب و ابن و روحمقام و

تا مكان بهشت تا ملكوت خدا تا آنجاكه قطره درياست و ذره خورشـيد اسـت و   
نگرد و كالم خدا از دهان او صـادر  همچون چشمان خدا مي. انسان، انسان خدا
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  .رددگ يبه بلندترين معناها سروده م يشود و بر داستان انسان معناي يم
نـاممكنِ حقيقـت    يرؤيـا . انسـان خداسـت   يانسان رستگار، سيما يسيما

  .ممكن شده
تمام حقـايق   يبود ورا يحقايق يكه با او روح خدا بود و دانا يانسان يسيما

  .عالم
سـرايد و بـر انسـان و    تازه مي يعالم داستان يها انسان خدا بر تمام داستان

موعظـه ميكنـد كـه هـيچكس او را     را  يحقـايق . كنـد تازه مي يكائنات تفسير
 يراز يانسان خـدا دانـا  . را ميداند كه خود يافته است ينياموخته است و حكمت

خدا بـا   يناپذير ميكند گوئ حقايق عالم آسيب يبود كه جان او را در مقابل تمام
سرايد را به زبان تازه مي يسرود. خواند و نه به نام خوداوست و او بنام خدا مي

تـازه اسـت بـه داسـتان هميشـه       يروايت يدهد و راوبزرگ مي ياه كه بشارت
  .و عشق مولود تفكر است ... شده انسان، روايتي به عشق روايت

و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد آن راز را گفتند و باز خطوط را كـوران  
خدا را باطل شناختند و خون پيامبران خدا را در معابد خدا بر  يخواندند و عهدها

  .ريختند خاك
كه از ابراهيم رانده شده ابراهيم خليل را آفريد تفكر اسـت، راز ديـدار    يراز
آلوده و مطرود با خدا در طور سينا تفكـر اسـت، راز تـاب و تحمـل      گناه ايموس

داود تفكـر   يهـا  هـا و نغمـه   چنان عظيم از تفكر است، راز غزل يايوب به درد
تفكر است، راز  ينب ياشعيا يدانايسليمان تفكر است، راز  يها است، راز حكمت

 يتفكر است و راز تجل يعيس يحيات بخشيدن به ارواح مردگان به دم مسيحائ
  .تفكر است ي ازكتاب قرآن به محمد مصطف

كيست كه از آغاز جهان خبر دهد و آنچه را كه هرگـز شـنوده نشـده     و …
خـود را  دهـد، پـس دليـل     ياست بگويد و بر آنچه نيامده است شهادت و گواه

گوينـد و بـا   خود را بياورند تا معلوم شود كه راست مـي  يها اقامه كنند و حجت
  .خدايانند
. كنندكه دروغ را كتابت مي يسازند و كاتبانمي يكه ظلم را جار بر آنان يوا

نامند و فرائض خود را فـرائض  كه اوهام خود را حقايق خدا مي يبر مفسران يوا
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خـدا را باطـل    يبندند و عهدها ن كه بر خدا دروغ ميبر آنا يوا. خوانندخدا مي
  .شمارند پس در روز ديدار با خويش، از خويش به كجا خواهند گريخت؟مي

به  يراه. انسان را به قانون ساده عشق موعظه كرد يكالم خدا، راه رستگار
ملكوت خـدا بـه افسـون عشـق      يها دروازه .بهشت يها بازگشت دوباره به باغ

د و فاصله ميان انسان و خدا به عشق پيموده ميگردد و عشق بـه  گشوده ميگرد
به ملكوت خدا، قدوم عاشـقان   .القدس حيات دوباره ميبخشد پرواز روح يها بال

  .مبارك است و عشق مولود تفكر است
خورده  چوبين روح زخم يها بال يها بال چوبين بود و حاصل پرپر زدن عقل

انسان خدا بر خاك عشق را موعظـه كـرد و    .و مغموم درون آدميان تاريخ است
   .بزرگ داد يها به عاشقان بشارت
انسـان خـدا بـه    . نيست مگر به تفكـر  ئيهاست و آشنا جانئي و عشق آشنا
  .بيند و جان جهان را مي بيند تفكر جان را مي

وااسفا كه تفكر محبوس در قـوانين  اما زاده و مخلوق تفكر است و نيز عقل 
  .وس مخلوق گشته استخالق محب. است عقل

  .تفكرند يها و عقل و عشق جلوه
  .بين بين است و عشق وحدت  عقل دوئيت 

  .بين بين است و عشق جان عقل تن
  .كند و عشق وصل ميكندعقل فصل مي

  .عقل مادر علم است و عشق خالق خلق
القـدس مقـدس درون هـر انسـان تـا       و به دو بال پرتوان عقل و عشق روح

  .عقل و عشق خواهران و طفالن تفكرند. ا پرواز ميكندبه مقام خد يمقام
  آيا آنان كه تفكر ميكنند با آنان كه تفكر نميكنند يكسانند؟

*****  
 ينور تفكر رو به خاموشـ  يها آخرين جرقه. ظلمات زمين را فرا گرفته است

آيا در . بيش نمانده است يبه آخرين ساعات حيات انسان بر خاك لحظات. است
بـر   ...عشق و وحدت آشنا خواهد شـد  ولحظات فرزند انسان با تفكراين آخرين 

و  كائنات تكيـه خواهـد زد   ئيزمين بهشت را بنا خواهد كرد و بر تخت فرمانروا
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  ...يا
بر خشـت قـرار نخواهـد گرفـت و      يخشتشهر خدا، اورشليم،  يها بر ويرانه
وسعت اليزال  دردناك در يا چون خاطره ،آلوده فرزند انسان بر زمين داستان غم

رفته از ياد خواهد رفت و اين پايان داسـتان   كائنات، رفته يزمان و مكان و داناي
  .ها خوهد بود تمام داستان
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   "انسان خدا"
  نگاهي تازه به شخصيت پيامبران و طبيعت وحي

  
نظريه بر قامت مقدس مرداني كه در فاصله كوتاه ميان تولد و مرگ به ين ا

چشمان و زبان خدا بر زمين مبدل شدند هيچ خدشه اي وارد نميكند هرچند بـا  
تفسيرات وتصورات و آرا و اعتقـادات جـاري درالهيـات سـه مـذهب توحيـدي       

 .متفاوت باشد
*** 

ز بـه حقيقـت پـي    اگربه انسان ها نيروي ما فوق بشري نسبت دهـيم هرگـ  
انچه كه بيش ار هر چيز در زندگي پيـامبران جلـب نظـر ميكنـد     . نخواهيم برد

مرداني بـا تـراژدي هـاي    . زندگي آنان است، از ابراهيم خليل تا محمدمصطفي
اين احساس گناه با خيانت . بزرگ و غالبا توام با احساس گناه و زندگي درد آلود

ان براي نجات جان خود اغـاز ميشـود و بـا    ابراهيم به سارا و تسليم او به مصري
زندگي ايوب و يعقوب و يوسف و . زندگينامه درد آلود ساير پيامبران ادامه مييابد

يونس و داود و از همه بارزتر و اشنا تر داستان موسي كليم اهللا است كه با قتـل  
 .ذلت و از زندگي شاهانه به چوپاني فرو ميافتد انساني از عزيز عزت به حضيض

اما عيسي روح اهللا نيز در آن دوران كه عصمت زنان آبروي قوم بـود از پـدري   
محمد  .ناشناس به دنيا امد و سرنوشت او قبل از تولد با احساس گناه نوشته شد

نيز قبل از تولد از پدر يتيم بود و در كودكي از مادر و اين احساس يتـيم بـودن   
جيد بارها و بارها بر محبت بـه  آنچنان بر زندگي وي داغ گذاشت كه در قران م

را در  جرقه هاي نور تفكـر اين زندگي دردالود اولين .يتيم و حق او اشاره دارد
مهر و محبت خدا را چنين پسند آمده بود تا شريعت خـود را بـر   . آنان پديد اورد

 .دزمين بگستراند و مخلوق محبوب را راه رستگاري بنمايان
از ابراهيم كه از اور . احت درزمين استوجه مشترك ديگر پيامبران سيروسي

آغاز كرد و به كنعان و مصر و سياحت هاي موسي و بي ترديد سفرهاي عيسي 
در سي سالي كه از زندگي او كمتر ميدانيم و محمد كه زندگي او از نوجواني پر 
از سفر هاست و باز در قران كريم بارها آدميان را به سـير و سـياحت بـر ارض    
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 .تدعوت كرده اس
يكي ازنكات بارزدر زندگي پيامبران تنهـائي بـيش از حـد در دوره هـائي از     

در روايات ذكر شده از زندگي پيامبران در تـورات درك ايـن   . زندگي آنان است
مقوله عيان است كه محبس يوسف و تنهائي يونس در انـدرون مـاهي و ندبـه    

و عيسي در بيابان و هاي مزامير داود گوياترند، همان تنهائي موسي در كوه طور 
 .محمد در غار حرا

سوره هاي والضحي و الم نشرح زندگي دردالوده محمد را به كوتاه تـرين و  
اين نـوع زنـدگي تـوام بـا يتيمـي و      . گويا ترين شكل از زبان خدا شرح ميدهد

گمراهي و فقر و حساسيت هاي روحي ناشي از آنها و در تنهائي و سكوت غـار  
با تفكـر  . ميناميم تفكر و انديشيدن روني ميشود كه آنراحرا منجر به فرايند د

انسـان متفكـرخالق و   . انسان به روح اشيا و پديده ها و روابط نزديـك ميشـود  
مردان نام آور تاريخ بشردر علـم و هنـر و   . زاينده ايده ها و نگاه هاي تازه است

 .فلسفه عموما و بنيانگزاران مذاهب به ويژه مرداني متفكرند
سياحت در زمين و به سرزمين هاي ديگـر انـانرا بـا دانـش و آداب و     سير و 

عقائد و اساطير ديگران آشنا ساخت و يكانگي انسان را در جلوه هاي گونـاگون  
كالم آنان حاكي از آشنائي آنان با علوم و مذاهب و كتب پيشينيان . آن شناختند

لهيات پيشينيان را است هر چند كه به مكتب نرفته باشند و نزد عالمان شريعه ا
امـا رونـد تفكـر در     .تعلم نكرده باشند و از اينرو نيز امي و بيسواد شمرده شـوند 

هاي اطراف و تـراكم اطالعـات، در    خويش و دنياي جزخويش و روابط و پديده
گردد و حقيقت بـر او  يك لحظه از زمان منجر به انفجار نور در درون پيامبر مي

بينـد و در  بينـد و روح عـالم را مـي   وحدانيت مـي عالم را به  شود ومكشوف مي
همـان  . بينـد مقابل آن شكوه و عظمت انسان ره گم كرده و در خسران را مـي 

لحظه ديدار موسي در طور سينا و ده فرمان ، همان لحظـه ديدارعيسـي در آب   
رود به هنگام تعميد و همان لحظه نزول اقراباسم ربك الذي خلق در غار حرا بر 

ن لحظه ديدار با حقيقت همچون نوري كه در اطـاق تاريـك مـوالي    اي. محمد
رومي به يك لحظه روشن و خاموش شود ديدار كننده را از حقايق بزرگي مطلع 

. پندارنـد كند كه كوران زمان با لمس فيل استنباط خود را حقيقت مطلق ميمي
تفكـر او را   .افتـذ  در اينجا و در اين لحظه است كه همه چيز در پيامبر اتفاق مي
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بيند و به يكباره با روح كائنات ديدار به چشماني مسلح كرده است كه روح را مي
انساني كه برگزيده شده بود . شناسندبيند و وحدانيت را ميكند و كليت را ميمي

كنـد و  و انديشيدن را بياموزد به يكباره با خـدا ديـدار مـي    تا در كوره رنج، تفكر
شود و انسان خاكي به انسان خدا بدل مـي داوند پر ميگوئي جسم او از روح خ

 .شودنگرد و كالم خدا از زبان او شنيده ميهمچون چشمان خدا مي. گردد
شدت ظهور و قدرت حضور اين حقيقت كه يكباره و به يـك لحظـه بـر او    

به عظمـت كائنـات و انسـان    . مكشوف ميگردد در جسم پيامبر جاي نمي گيرد
نگرد و يـك تنـه در مقابـل نظـم اخالقـي و روابـط نـا        يحقير شده بر خاك م

از ابراهيم خليل كه يك نفر بود حينـي  . كندمهربانانه ميان انسان ها طغيان مي
انسان خدا به نام خدا . كه مردم را به خداي يگانه خواند تا محمد در ميان اعراب

 .كندعوت ميخواند و بشر را به آشنائي با آن حقيقتي كه خود او ديده است دمي
تفكر بارزترين و بي ترديدترين و اجتناب ناپذيرترين خصيصه پيامبران است 

 . به شـناخت روح و تبعـا بـه موعظـه عشـق و محبـت منجرميشـود       منطقا كه 
پيامبران عالوه بر تبيين كائنات وارتباط انسان و روح كائنات، آن مفهوم بـزرگ  

او را فرزند خدا و محمد خليفـه   عيسي و يگانه، تقدس انسان را موعظه كردند و
  .  داهللا بر ارض ناميدن

كه حتي خود پيامبران هـم ازعلـت    ستما نكته بسيار حائز اهميت اينا
سنگي را كه تمام معماران عـالم رد كـرده   . آنچه اتفاق افتاده بود بي خبر بودند

بودند چگونه ممكن بود كه سنگ سر زاويـه شـده باشـد؟ مردانـي درد ديـده و      
قير شده، آنان كه علي الظاهر هيچ مزيتي بر ديگران نداشتند واينـك بينـاي   تح

 .حقايق بزرگي شده بودند كه هيچكس آنان را نياموخته بود
علت تجلي نور خداوند كه حاصل سالها تفكر در خويش و جهـان پيرامـون   

چرا كـه تفكـرو انديشـه رونـدي     (پيامبران بود بر خود پيامبران هم مجهول بود 
ذهني كه خود ما هم در هنگام انجام دادن از آن بي خبـريم و بـا گوشـه    است 

گيري و غم و حزن و صفات ديگر تداعي ميشودو غالبا حتي آنرا نشان بيمـاري  
نظم جاري بر جهان بر اين مدار قرار دارد كه انسـان بـا تفكـر بيگانـه     . ميدانند

ظهور يكبـاره  ) . ناتبماند، آن نفخه الهي و آن عصاره و جوهره تمام تكامل كائ
يا خدا بر آنهـا   آن نور حقيقت، روح كائنات، جان جهان، نورالسماوات واالرض و
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و عدم تاب و تحمل مكتوم نگاهداشتن آن ديدار بزرگ موجب ميشد تا پيامبران 
خود را از جانب خدا برگزيده و موظف بدانند تا نذير و بشير مردمان باشند، ازاين 

 .تالطم آن روح بزرگ را تاب نداشت ني پيامبرگريزي نبود، جسم انسا
عليرغم زجر پيامبران در اثبات آنچه را كه ديده بودند به مردم، با نكذيب ها 
و زخم زبان ها و تصليب و تمسخر آنان باز انكار نشد و هريك بي هيچ مطمعي 

 از آن. اين دنيوي از آن مفهوم گفتند پس بر ديدار آنها با آن نور ترديدي نيست
پس انساني متفكرو بيناي حقيقتي وراي حقايق زمان در ميان آدميان است كـه  

 .جسمي انساني دارد و با حقيقت غيب اشناست
الهام شاعرانه و اشراق عارفانه نيز حاصل تفكر است اما ميـان تجربيـا ت و   

پيامبر با جـان جهـان   . موضوع تفكر شاعران و پيامبران هزارحادثه فاصله است
. است آن بزرگترين حقايق و همين دليل جذبه و نيرو در كالم اوست ديدار كرده

اشراق عارفانه به ويژه در موالنا به طبيعت وحي نزديكتر اسـت گـوئي برموالنـا    
 .نيزاز آن خورشيد پرتوئي تابيده بود، چشمان موالنا نيز كل نگر ووحدت بين بود

نورالسماوات و االرض و  پيامبر در ديدار با نور جمال خدا به يكباره با مفهوم
حي الذي اليموت آشنا ميشود و به مطلق بودن خدا در زمان و مكان و دانـائي  

وحي ناشـي از  . پي ميبرد و جسمش لبريز از روح القدس يا روح االمين ميگردد
استقرار روح خدا در جسم انساني است، همچون كوزه اي از آب دريـا هـر چنـد    

پيامبرهمچون چشمان خدا مينگرد و كـالم  . رداندك است اما صفات آب دريا دا
 .خدا از زبان او جاري ميشود

الزم نيست استاد ادبيات عرب بود تا حاصل اين ديـدار را در زيبـائي هـاي    
ايـن مطلـب   . شاعرانه و مفاهيم وحداني و انساني ايات قران مجيـد درك نمـود  
ميگويد واضـح   بويژه در برخي از سوره هاي مكي و آنجا كه محمد از زبان خدا

تر است اما در سوره ها ي مدني اين محمد، انسان متفكرو با نور خدا و مفهـوم  
وحدت ديدار كرده است كه محدود به علم زمـان خـود و مشـروط بـه شـرايط      
پيرامون و مجبور به بشر بودن سخن ميگويد و هميشه بـا يـادآوري تجربـه ان    

 .و محبت ميان انسان هاديدار و با ديدگاهي مبتني بر احترام و عدالت 
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