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اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ إﻣﺎم اﻟـﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ،اﻟﺬي

أرﺳﻠﻪ رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟـﻤﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ ،وﺑﻌﺪ:

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ

ﻣﺮدی را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﺴﺘﺎن ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و دور از ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺷﺒﺴﺘﺎن
ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺗﺒﺮک ﺑﻪ ﻣﺴﺢ و ﻃﻮاف آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﻮد و او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮی ﺷﺎﻫﺮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻧﺠﺎت از
ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﻇﻠﻤﺎت و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ داﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻨﻮﯾﺮ و روﺷﻨﮕﺮی
آﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ راﻫﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ او در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را در ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ »اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ

اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺞ«  ١ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺼﻠﺤﺖ در

اﯾﻦ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺳﻮد
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرک و ﮔﺮانﻗﺪر ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺲ ﺷﮕﺮﻓﺖ در درون اﻓﺮاد
 -١ﺳﺎزﻣﺎن روﺷﻨﮕﺮی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ.
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ﮐﺜﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺬﮐﺮ و روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﻮﻋﻈﻪی آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ از
اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺳﺎده و روان ﺑﺮﺧﻮردار ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺠﺪاوی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪی »دار اﻟﻬﻼل« و ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﻋﻮت ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ،ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻬﻢ ـ ﺧﻮد ﺑﺴﻮی راه ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪی
ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از آن دﻓﺎع
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰم آﻫﻨﯿﻨﯽ و ﺛﺒﺎت ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه از ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻪ
ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻮر را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،و از آن ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و راه اﻧﺤﺮاف و ﮔﻤﺮاﻫﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از آن دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﻮی راه راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ و او ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ.
وﺻﲆ اﷲ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

ﻧﺎﺷﺮ

 @ m_Ã^à ~Aﭘﯿﺮزن ﻣﺒﺘﻼﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺶ آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﺪ .!...

» «ÑÎvÈjدر ّ
ﺑﺪو اﻣﺮ وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ  ...ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ .!...

ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪی ﯾﮏ ﻓﺮد »ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺖ« ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.!...
»  «ÑÎvÈjﺑﻪ اراده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺒﺐ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺘﺮدد ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدم و در واﻗﻊ اﺳﺒﺎب ﺗﺮدد و اﻗﺪاﻣﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن »ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺖ« ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ؟ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪای
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻘﯿﺪهام در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﺮا
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺮاﻓﺎت رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ وارد ﻓﻀﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
آری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﻮد؟.
ﺑﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و در
ً
آن ﮔﻮر ﺷﯿﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد  ...ﻓﻮرا ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮاﻓﺶ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻢ...
ﺧﻮاه اﻃﻼﻋﯽ از ﮐﺮاﻣﺎت و ﺧﻮارق آن در دﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  ...ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﮐﺮاﻣﺘﻬﺎﺋﯽ را ﺑﺮای آن اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﺮدم  ...ﯾﺎ در ﺗﺼﻮر و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را اﻫﻞ
ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ  ...اﮔﺮ ﭘﺴﺮم اﻣﺴﺎل در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ
ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوق ﻧﺬرﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪام .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎﻗﯽ
ﻓﻼن ﻗﻮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻼن وﻟﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهام!.
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وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ »اﻟﻌﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ« ﻗﺎﻫﺮه
و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻧﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و رﺳﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪاش ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎﻟﻠﻪ ادا ﮐﻨﯿﻢ  ...دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺳﺎده و
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و آﻧﺮا
ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ از ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺮده
ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!!.
ﻫﻢ ﻫﺠﻮم دﮐﺘﺮ و ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ ﮐﺮد  ...و ﺑﺮاﺳﺘﯽ درک و
ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﺎﻓﻞ ﭼﻘﺪر ﺗﺮس ﺑﺮاﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ  ...اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻓﺮاوان روی
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد  ...ﮔﻮر و ﻗﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﺮده اﺳﺖ  ...ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﮔﻮر ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪهی ﺑﺪون ﺳﻮد و
زﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ!.
در ّ
ﺑﺪو اﻣﺮ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮردم و ﺗﻮازن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادم  ...ﻣﺤﺰون و ﻏﻤﻨﺎک ﺑﻌﺪ
از ادای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪای ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ  ...ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ...
اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺎﻋﺮم را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ  ...ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان در ﺻﺪد ﺑﻮدم ﺧﻮد را از
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺠﺎت دﻫﻢ  ...آﯾﺎ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺴﺮ
ً
ﺑﺮدهام؟ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ دوﺳﺘﻢ دﮐﺘﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ  ...ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﺗﻠﻔﻆ ورزد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﻐﺰش ﯾﺎ ﺧﻄﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪای از آﺗﺶ ﺑﻪ دل ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و آرام آرام اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﮑﺎم
ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮا در روﯾﺎروﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻮر ﻗﺮار داد
 ...و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن و ﺧﻄﯿﺒﺎن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﺑﺮ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ ّ
وﻟﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا
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ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻗﺒﻮر و
ﺑﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮم  ...ﭼﻮن ﺑﺨﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او وارد ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ .!...
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎع ﯾﻮرش ﺑﺮدن )ﺑﺮ ﺧﺼﻢ( اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای از اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻏﺰاﻟﯽ ،و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای از ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﻦ اﺑﻦ
ﻋﻄﺎء اﻻﺳﮑﻨﺪری را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن آن و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
وﻗﻮﻋﺸﺎن ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ دل ﺣﻔﻆ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدم ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ ّدوم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ او
رﻓﺘﻢ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﮔﻮش ﻣﯽدادم ﭼﻮن درس
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ درس اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی او ﺑﺮوم و ﻏﺬای
او را ﺗﻨﺎول ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ وی ﺗﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺮای ﯾﻮرش ﺑﺮ او ﺑﺮ دو
ﻋﺎﻣﻞ و دﻟﯿﻞ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻢ.
اول :ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﺮاﻣﺎت را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ّدوم :اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل او ﻫﺴﺘﻢ و ﻃﻌﺎم او را ﺧﻮردهام ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺧﺸﻢ او
در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺎ وی در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدم» :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اوﻟﯿﺎء را
درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم آﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﺨﺎص ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و  ،« ...دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻢ را ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﺪم و
ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ وی رﯾﺨﺘﻢ و ﻣﻦ در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد داری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﮐﻤﺎل ﺑﻬﺖزدﮔﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ
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ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ روی آب ﻣﯽروﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﻮا ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﺑﻬﺸﺖ را در روی ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ  ...در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻫﯿﭻﯾﮏ از
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟.
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ از ﻋﻘﯿﺪه ﻗﺒﻠﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ...اﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ ـ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪش ـ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮم  ...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
رﻫﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ  ...ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺬات ﺧﻮد ﻏﻠﻄﯽ
ﻫﻢ ﻗﺎﻃﯽ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ...وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ـ
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺳﻮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ـ ﻓﻬﻢ ﮐﺮدهام.
وﻋﺪه دادم ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪ ـ از ﻧﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪام ـ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ـ روی آورم  ...ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدم و
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺸﺎق و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻬﺎ
ّ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪم ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﺷﻌﺎر و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﻟﺤﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ
و ﻟﺤﻨﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ وﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ،اﺷﻌﺎر
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺮﻗﯽ و اﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و ﻃﺒﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻧﯽ ﻣﺼﺮی ﺣﺰن و ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﻌﺎر ﮐﻪ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﺎن
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ] .ﺑﺮای ﻣﻦ دﻟﺮﺑﺎ و ﺗﺮک ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮد[.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،و ﺳﺒﺒﻬﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪی دﯾﮕﺮ  ...ﺻﻮﻓﯿﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،و ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﺼﻮف ﺑﻮدم ،و اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻄﺎب ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻢ،
ﺑﺨﺼﻮص اﺷﻌﺎر »اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض« را  ...و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ و اﻣﺜﺎل او از ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر روح دﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﺧﯿﺎل ﻣﺠﺮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﮐﺘﺮ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺪان رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺮاﻣﺖ را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﻮج را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد درﯾﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ از ﻋﺸﻖ ﺳﺮ در
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ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ در روش
اﺳﺘﺪﻻل ،و ﺻﻮﻓﯿﻬﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﺸﻬﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ!.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺟﺪاﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻄﺮاب ﻧﮕﺮدد و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺧﺮد ﻧﺸﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮدم
از ﻣﻼﻗﺎت دﮐﺘﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ او دﺳﺖﺑﺮدار ﻧﺒﻮد ...ﺑﺎ اﻣﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ روﺑﺮو ﺷﺪم،
زﻧﮓ ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن زده ﺷﺪ ،رﻓﺘﻢ ﺗﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد .آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرم در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ...ﻃﺒﻖ
ﻋﺎدت از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آوردﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ از ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرم در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺆال ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻢ :راﺳﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪهام!.
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪه در ﺗﻮ
ً
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ :در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻣﺮا ﺑﺴﻮی راه و روش ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش آﻧﺮا در ﺳﯿﺮه »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب« ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش درآورده ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب را ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﯾﮏ روش داﺋﻤﯽ او ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﻮد  ...ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽداد ،ﻧﺴﺨﻪ را از او ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم و از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد او
ﺧﻮدداری ورزﯾﺪم.
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻮﺿﻮع و اﺳﻠﻮب آن
ﭼﻨﺎن ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮﻓﺎن و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺎن داد ،و دل و
ﺟﺎﻧﻢ را رﺑﻮد ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار داد .ﺣﮑﺎﯾﺖ و داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و داﺳﺘﺎن دﻋﻮﺗﺶ و رﻧﺞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در راه آن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و  ...ﻫﺮﮔﺎه
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ﺻﻔﺤﻪای از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎی آن ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ،و ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ و رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻓﮑﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ روی
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .در دل ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ را در
ﺑﺼﺮه رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﺮاه او ﻧﺒﻮدهام ،ﯾﺎ او را در ﺑﻐﺪاد ـ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽﮐﺮد ـ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮدهام ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ!.
دﮐﺘﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب« ﻣﺠﺪد ﻗﺮن
دوازدﻫﻢ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻮﻟﻪ و ﮔﺮدش ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺧﯿﺮ ،ﭼﻮن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻬﻞ و اﻧﺤﻄﺎط و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮدُ ،ﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺎﻻﻣﺎل از درد و رﻧﺞ ﮐﺸﻨﺪه
ﺑﻮد ،درد و رﻧﺞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ  ...ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺐ و روز در دﻫﻨﺶ ﺟﻮﻻن ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﻫﺪاﯾﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص را ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﺎن ﻧﻤﯽآورد؟
ﭼﺮا  ...ﭼﺮا؟
ﭘﺲ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺮوﯾﺞ آن اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ دارد ،و
از ﻓﺮاغ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  ...از ﻗﺮن دوازده ﻫﺠﺮی اﺳﺘﺎرت آن زده ﺷﺪه و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب در ﻓﮑﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎرﮔﺎه ﻗﺒﻮر را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺒﺢ ﺧﺮاﻓﺎت را
ﺧﺮد ﮐﻨﺪ ،و ﻣﮑﺮ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزاﻧﯽ را ﮐﻪ روی ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ و ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت
ﺧﻮد ﻟﮑﻪدار ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻗﺪاﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ دل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﻧﺎن ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ـ از ﺳﺎﺣﺖ آن دور ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ازاﻟﻪ آن
اﻓﺘﺎد ،ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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»ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ دﻟﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد«.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن در ﺟﻮاب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻓﻲ
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ را در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﯾﺪن
درﺧﺘﺎن و وﯾﺮان ﻧﻤﻮدن ﻗﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ً
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺪی ﯾﺎ ﺷﺮی در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻮد و ﺑﺲ!.
آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﯿﺎن و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﺧﻮف و ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ارث ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم؟ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ »اﻟﻌﯿﯿﻨﺔ« را وادار ﮐﺮد ﺷﯿﺦ را
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﺧﺘﺎن و ﻗﺒﻪ ﻗﺒﺮ زﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﯾﺮان ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﯾﻦﻫﺎی ﮐﺮاﻣﺎت اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب را اداﻣﻪ دادم و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ
از دﯾﻮار ﺗﻮﻫﻤﺎت اﻋﻤﺎق دروﻧﻢ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪه و دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ...ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب رﺳﯿﺪم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در دروﻧﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،روز
ﺑﺮوز وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮر و ﯾﻘﯿﻨﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آن ﺑﻪ دروﻧﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻇﻠﻤﺖ و ﺷﺒﺢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﻻﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺷﻌﺎع ﻧﻮر ﮐﺎﻧﻮن دل ﻣﺮا روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،و در
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ!.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮد  ...ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد وارد
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه ﺑﻮدم  ...و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ را اداﻣﻪ
ﻣﯽدادم ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺪ راﻫﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ دﻟﻢ ﺑﺤﺎﻟﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ،
و از وﺿﻌﯿﺘﺶ ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان  ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻟﻌﯿﯿﻨﻪ ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ زن
زﻧﺎﮐﺎر اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﺸﻢ ﺣﺎﮐﻢ »اﻷﺣﺴﺎء« ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻮن او از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻋﻮت ﺟﺪﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﻟﻌﯿﯿﻨﻪ )اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ( ﻧﻮﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او
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دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﯾﺮهی ﺧﺮاﻓﺎت و
ﯾﺎوهﮔﻮﺋﯽ ﺑﺮﮔﺮدد.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ راﺑﻄﻪای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺒﺒﯽ داﺷﺖ زﯾﺮا اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻌﻘﺪ ﻧﮑﺎح او درآورده ﺑﻮد .در ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺗﺮدد ﮐﺮد ،اﻣﺎ او را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع
ﺳﺮی ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻢ »اﻷﺣﺴﺎء« را ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻂ
ﯾﺄس ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آروزﻫﺎی وی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻢ »اﻷﺣﺴﺎء«
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزد ﭼﻮن زور روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ وی را ﻧﺪارد ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺄس و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻮد ،و ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﻣﮑﺸﻮف و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﯿﺦ اﻓﺰود .ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻃﺎﻏﻮت ﺻﻔﺖ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎدﯾﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان
ﺣﻖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ درﻧﮓ و ﻋﺘﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ »اﻟﻌﯿﯿﻨﺔ« را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ و در راه ﺧﺪا و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺮدد ﺗﺎ
ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺬر ﺗﻮﺣﯿﺪ را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺎﺷﺪ!.
ﺻﺒﺢ آن ﺷﺐ ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدم[ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ،ﺧﻮد را در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ و آن
ً
ﭘﻬﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﮕﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺪای ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺻﺪای
ﺣﯿﻮان .ﺑﻊ ﺑﻊ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﺳﺨﻦ و ﻋﺒﺎرات ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم  ...ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ رؤﯾﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دﯾﺪهام و ﻫﻨﻮز رﻧﺞ آﻧﺮا ﻣﯽﮐﺸﻢ  ...ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺄﮐﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺪارم و در ﺧﻮاب
ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺑﻊ ﺑﻊ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮔﻮﺷﻢ ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﺪ  ...ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮ ﻣﻦ
وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪی آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪام ﮐﻪ
در دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻌﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاشّ ،اول ﺻﺒﺢ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮﭼﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ .!...
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ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪام ﭘﺴﺮی ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻧﺎم او
را ﻗﻮچ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪام در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ً
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﻮچ ﻧﻬﺎده ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ـ ﻣﺜﻼ ـ و اﯾﻦ ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻟﺼﻌﯿﺪ رواج داﺷﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮب درﯾﺎﺑﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از در اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن و ﺑﺪون اﺟﺎزه در ﺑﺎز ﺷﺪ »ﻗﻮچ« ﭘﺸﻢآﻟﻮد ﺷﺎﺧﺪاری ﭼﻬﺎر ﭘﺎ در را ﺑﺎز ﮐﺮد و
ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از دﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ،
و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮ راﻫﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺴﻮی آﯾﻨﻪ رﻓﺖ و در ﯾﮏ
ﺟﺴﺖ »ﻋﻨﺘﺮ« )ﭘﻬﻠﻮان( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﻪ ﯾﻮرش ﺑﺮد و ﺷﺎﺧﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ آن زد .و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در اﺛﺮ ﺧﺮد ﺷﺪن آﯾﻨﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ!.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ را ﻓﺮو ﺑﺮم ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ درب ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎغ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ در اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺎغ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در اﻟﺠﯿﺰه ﺑﻮد  ...ﺧﻮد را در
ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم و از ﯾﻮرش ﻗﻮچ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺮﺳﯿﺪم ،او
ﻫﻢ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺧﺰﯾﺪه و در ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺮا ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﻮرش ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺧﻠﻮت ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ زده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻗﻄﻌﻪ
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﺣﯿﻮان اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ زودرس و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
ﺷﺎﺧﻬﺎ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﻨﮓ ﮔﺎوﻫﺎ را
در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪم .و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻗﻮچ ﻣﻠﺤﻔﻪ روی ﺗﺨﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و دور
اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻮچ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم دﺧﺘﺮ
ً
ﺧﺎﻟﻪام وارد ﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش و ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮچ ﻣﺎل »اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی« اﺳﺖ.
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ﺑﺮ ﻗﻮچ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ﻗﻮچ ﺑﺎ ﻧﺎز و ﻋﺸﻮه ﺑﺴﻮی او رﻓﺖ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﭽﻪ ﻧﺎزﭘﺮور ﺑﻮد .آﻧﺮا
ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﺮ ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻟﺼﻌﯿﺪ آﻣﺪه اﯾﻦ ﻗﻮچ
زﯾﺒﺎ و ﺗﺎزهرس را ـ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ آن را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ـ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده و آﻧﺮا ﺑﺮای
»اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی« ﻧﺬر ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺮ اﯾﻮان ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﯿﺪ
ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ،و روز ﻣﻮﻋﺪ وﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﺬر اﺳﺖ!.
زن ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮش را ﮐﻪ در راﻫﺮو ﺑﻮد
ﺑﯿﺎﺑﻢ .او ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﻪ »ﻃﻨﻄﺎ« ﺑﺮوم و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دوری و ﺑﻌﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﻮچ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ آﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ از ﻣﺮﻗﺪ »اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی« ﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺷﻮم و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻨﻄﺎ
ﺑﺮوم ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻊ ﺻﻠﻪی رﺣﻢ ﻧﺸﻮم ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮدن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪاش ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد ،و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ راه ﮐﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﺧﻮاب زﯾﺒﺎﯾﺶ
را ـ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ـ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد ...؟
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﻢ ﭼﻮن ﻣﺮدان ﺑﺮ
زﻧﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻗﻮاﻣﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ  ...او را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﻨﺰل ﮐﺸﺎﻧﺪم و ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﮐﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﻫﺎب را در دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﺘﺎب دراز ﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺪ )و آﻧﺮا دور
اﻧﺪاﺧﺖ( ﮔﻮﺋﯽ اﺧﮕﺮ و آﺗﺶ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .!...
ﺷﻮﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪام ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ،در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و داﺳﺘﺎن دﻋﻮﺗﺶ وﺟﻮد دارد  ...ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺪﺳﺘﺖ رﺳﯿﺪه
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ً
اﺳﺖ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ آن را از راه دروغ و ﮐﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ!! او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻣﺘﻮازن ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮ دﯾﻨﻢ ﺣﺮﯾﺺ ،و ﺑﺮ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﻌﻬﺎ و ﻧﺬرﻫﺎ
و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ذﺑﺢ ﺷﺪه ،ﯾﺎ زﻧﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺎ ﻧﺪارم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم ﻧﮕﺮش ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ
دﯾﺪم ،ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .و اﻣﺎ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺿﻊ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزی در ﻗﺒﺎل ﺧﻮد
را در ﺑﺮاﺑﺮ او اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻢ ،و ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ً
ﺑﺎﺷﺪ  ...و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪام ﻋﻤﻼ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮدهام؟ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهام اﺻﺮار دارم و دﯾﮕﺮان را ﺑﺪان اﻗﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ  ...ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺜﺒﺖ ،و
ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺧﻮد را در دل ﻧﮕﺎه ﺑﺪارم و دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ در وادی
ﮔﻤﺮاﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﻢ  ...زﯾﺮا اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﻢ ﻣﺮا در
ﺧﺮاﻓﺎت ﺧﻮد ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از راه ﺟﺪال ﺑﺎﻻﺣﺴﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮم  ...ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ  ...ﻻزم
اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺷﺮک ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮداﻧﻢ  ...و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮﻧﺪ از ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺮاﻓﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎاﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻧﯽ ﺷﮏ ﺑﺮ آن وارد ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از ﭘﺎی درآﯾﺪ ،آری در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻧﯽ ﺷﮏ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و وﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ...و اﮔﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ اﻟﺤﺎح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺑﯿﺎﯾﺪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻠﻮ رﺷﺪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .روی اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮم و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای او
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﻧﺒﻮد  ...ﻻزم ﺑﻮد در ّ
ﺑﺪو اﻣﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن در دل
او ﺑﻮﺟﻮد آورم و ﺣﺠﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺳﯿﺮهی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﺟﻮد داﺷﺖ
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از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارم ،ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن از وﻫﺎﺑﯿﺖ و وﻫﺎﺑﯿﺎن در ذﻫﻦ او رﺳﻮب ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮدارم .در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ وﻫﺎﺑﯿﺖ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ دﻋﻮت
»ﺗﻮﺣﯿﺪ« از آﻧﻬﺎ ﺑﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺋﺖ ﮔﺮگ از ﺧﻮن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ .!
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت ،ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﻋﻮت ﺗﻮﺣﯿﺪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﻮدم  ...ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎﯾﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺻﻮل ﻋﺒﺎدات را اﺣﯿﺎ ﮐﺮده و ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪی ّ
دﺟﺎل ﺻﻔﺘﺎن و
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﺒﻮر را از رﯾﺸﻪ درآورده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ اﻣﻮال و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺮدم را ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮده و ﺑﺮﮐﺎت و ﺣﺴﻨﺎت را ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎران ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺑﻬﺸﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﻣﺤﺪود و وﻗﺖ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
وﻻﹶ ﹶﺣ ﹾﻮ ﹶل وﻻ ﹸﻗ ﹼﻮ ﹶة إﻻﱠ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﯿﺮ در ﭼﻬﺮهی او ﯾﺎﻓﺘﻢ  ...در ﺣﯿﺮت او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ  ...ﮔﻮﯾﯽ

از ﺑﯽﻫﻮﺷﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻬﻮش ﻣﯽآﻣﺪ  ...ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺸﻨﺞ در او ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد ،و
از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﻪ در ﮔﻮرﻫﺎ آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ارواح ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻫﺮ ﺷﺒﯽ از ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ از »اﻗﻄﺎب«
ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺌﻮن و اﺣﻮال ﮐﺎﺋﻨﺎتاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪی را در درون او ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل درآورم ﮐﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﻗﺖ
ﺑﻮرزد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدﮔﺎن )ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺒﻮر( ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ و ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ص ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﺖ!؟ ﺑﻪ او ﻣﻬﻠﺖ دادم ﮐﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ روی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﻃﺮﻓﺪاری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﻤﻦ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن
ﺑﻪ ﻃﻨﻄﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ  ...و اﮔﺮ او و
ﻫﻤﺴﺮش ّ
ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی
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اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ،در ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد
ای ﻣﺮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮑﻦ!!.
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎ دﯾﮕﺮی را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺪا
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﺸﻮی؟ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﯽورزی ﺑﻪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی روی آوری؟
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﻼف ادب ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﺮاه زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻗﻮﭼﺶ ﻣﻨﺰل ﻣﺮا ﺗﺮک و از ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
از آﻧﺠﺎ راﻫﯽ ﻃﻨﻄﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ِدم در آﻧﻬﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﮔﻮﺷﯽ در
ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮک آﻟﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺎﯾﯽ ،و
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺮد از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻫﺸﺖ زده ﺷﺪ  ...ﻗﺎﻓﻠﻪی ﻏﺮﯾﺐ راه
اﻓﺘﺎد و ﻗﻮچ را ﺑﺴﻮی ﻃﻨﻄﺎ ﺳﻮق داد.
ﻫﻤﺴﺮم ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهام ،و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺳﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪم اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ اراده و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ِ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اوﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺘﺎﺋﯽ ﺑﺮای او
در اواﻣﺮ و ارادهاش وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ اداره ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم رﻓﺘﻢ :دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺮدهام ،ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ
اﺛﺮی ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺳﺆال ﻧﮑﺮد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻤﺎن
»اﻟﺼﻌﯿﺪی« را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﺮای اﻗﻨﺎع آﻧﺎن ﺟﻬﺖ
ﻋﺪول از ﺷﺮک ﻧﮑﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن در ﺷﺮک ﺑﻮدم ،و ﺷﺮک ﻣﻦ

16

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺖ

ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺮک آﻧﺎن ﻧﺒﻮد! و ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻨﺪه ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎدآور
ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮدی؟.
ﺑﺎ آراﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای دﻋﻮت ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ روی ﮐﻠﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰم ﻣﮕﺮ ﻣﻦ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ واژه ﭼﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﻋﻤﺎل از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺑﻘﯿﻪی ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ را
ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؟ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮق در ﺧﻨﺪه ﺷﺪ!!.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ از ﻃﻨﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ً
ﻧﮑﺮده و ﻇﺎﻫﺮا از ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻧﮓ در زده ﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺮان اﺳﺖ.
»ﺣﺮان«  -ﺷﻮﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪام ـ ﭼﻪ روی داده؟ آﯾﺎ ﻗﻮچ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ،
ﻧﺬر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪی آوردهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ؟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
را ﺑﺮ وی ﻓﺮو رﯾﺰم ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻮی در رﻓﺘﻢ ﺑﺎ
ﺣﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻣﻦ دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﮐﻨﻢ ،او را
دﻋﻮت ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺮدم ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ـ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪه  ...ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن
آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب آﻣﺪهام ،ﻣﺪﺗﯽ در او ﺧﯿﺮه ﺷﺪم و ﺑﺮ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻢ؟.
ﻗﻠﻌﻪای از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ  ...اﻣﺎ ﭼﺮا؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ .....
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ اﻟﺤﺎح از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ را
ً
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ  ...ﺣﺘﻤﺎ اﻣﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل درون وی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ!.
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از ﺑﺎب ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ...ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن
ﮐﺮد و ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻗﻠﻪ ﮐﻮه
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽﺧﻮرد  ...ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از
َ
َّ َّ
َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون﴾ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻤﺎن ﭘﺴﺮم ﻓﻮت ﮐﺮد! ﴿إِنا ِ� ِ ��ا إِ�هِ � ٰ ِ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ

ﻓﻮت ﻣﯽﮐﺮد  ...و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد دﮐﺘﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،در ﺧﻮن ﻣﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ زن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻼن ﺷﯿﺦ ﻧﺬر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎری ﺑﺮای ﻓﻼن ﻗﺒﺮ ،و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﻼن ﮐﻮه )ﮐﻮه
ﺑﻨﯽ ﺳﻮﯾﻒ( ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﻟﻢ ﺑﺤﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ  ...ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل او
ﻣﺮا ﻣﺘﺄﻟﻢ و ﻧﮕﺮان ﮐﺮد  ...دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و او را وارد ﻣﻨﺰل ﮐﺮدم ،و در ﮐﻨﺎرش
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﺣﻮال او ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻢ!.
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش از ﻃﻨﻄﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد  ...و ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﻗﻮﭼﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻮان ﻗﺒﺮ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺒﺪوی ذﺑﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﭼﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪی دوﺳﺘﺎن
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺟﺰای آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ  ...اﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮﮐﺲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﻬﺎل و ﻧﺎراﺣﺘﯽ رودهای
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّﻗﻮت ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﺎت آن دوام
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻔﻞ ﺑﯿﭽﺎره ﭼﯽ؟ ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺸﺖ و ﻣﺎدر ﻧﺎدان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ »اﻟﺴﯿﺪ
اﻟﺒﺪوی« ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،و او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺮاﺑﯽ رﻓﺖ،
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ او را ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ او را دﯾﺪ ﺑﻬﺖ زده ﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
اﯾﻦ زن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﭽﺎره اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﻋﺬاب ﺑﭽﺸﺪ .ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭼﻬﺎر روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ دﮐﺘﺮ از ﺳﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﺮ ﺧﻮد را
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ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ و دارو و ﺗﺰرﯾﻖ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮض ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺴﻢ ﻧﺤﯿﻒ ﻃﻔﻞ ﺗﺎب آﻧﺮا ﻧﯿﺎورد ...
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ!.
ﻣﺮگ ﻃﻔﻞ اﺑﺘﺪای ﺑﺮوز ﻣﺸﺎﮐﻞ :ﺻﺪﻣﻪی ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﺑﺲ دﺷﻮار ﺑﻮد ...
دﺷﻮارﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ...ﻣﺎدر ﺑﺮ اﺛﺮ واﻗﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ادراک
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺪان ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و روی دوش ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻬﺎد ،و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ
ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺖ  ...اﻣﺎ ﭘﺪر ﺑﺸﺪت در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ او را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی اﻣﻮر در ﻗﺒﻀﻪی ﻗﺪرت ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ،و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪی او ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺟﺰ ﺧﺴﺮان و زﯾﺎن ﺑﻬﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻫﻨﻮز در ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺶ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز اﺳﺖ،
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ او زدم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯿﺶ ﺑﺸﻮد ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮض ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از آن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮت را از ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻔﺎ دﻫﺪ
 ...او ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده او اﺻﺮار دارﻧﺪ او را در اﻃﺮاف
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮدن او ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ اﻋﺼﺎب و روان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ او را ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .او
ﻫﻢ اﻓﺴﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮض او روز ﺑﺮوز
ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ّ
دﺟﺎل ﺻﻔﺘﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮل ﺻﺮف ﺷﺪه در اﯾﻦ راه،
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﻫﺪر ﻣﯽرود!
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع را از رﯾﺸﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و اﺻﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد او را
ﻧﺰد دﮐﺘﺮی ﺑﺒﺮد  ...و اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ او را ﻃﻼق دﻫﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن )ﭘﺪر و ﻣﺎدرش( ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
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ﺳﺮ دﺧﺘﺮش ﺷﺪه
ﻓﺴﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن او ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎدرش ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺳﻮار ِ

اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻃﻼق او ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دل ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق و
ﺟﺪاﯾﯽ از او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!.
داﺳﺘﺎن ﻣﺮد ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن داد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻦ داده ﺑﻮد ﺑﺲ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ،آﻧﺮا ﺑﻪ او دادم ،آن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻔﺤﺎت آﻧﺮا
زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ روی ﺟﻠﺪش ﺟﻤﻠﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ آﻧﺮا ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،ﮔﻮﺋﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ و روان ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﻧﻮاﻗﺾ اﻻﺳﻼم( از ﮐﻠﻤﺎت ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب:
ۡ
ار َوماَ
﴿إنَّ ُهۥ َمن � ُ ۡ� ۡك بٱ َّ�ِ َ� َق ۡد َح َّر َم ٱ َّ ُ
� َّن َة َو َمأ َوٮ ٰ ُه ٱ�َّ ُۖ
� َعلَ ۡيهِ ٱ ۡ َ
ِ
ِ ِ
َ
َّ
� م ِۡن أ َ
ِل�ٰلِم َ
نصارٖ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۷۲ :
ل
ِ

»ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮک ﺑﻮرزد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻧﻤﻮده و آﺗﺶ
دوزخ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوﺳﺖ و ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

از ﺟﻤﻠﻪ ذﺑﺢ و ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا  ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯿﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺟﻦ ﯾﺎ
ﻗﺒﺮ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و در ﻣﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب را ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ و ﻗﻮل
داد آﻧﺮا ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻤﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی او ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﺮد  ...زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ  ...ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻤﺮاﻫﯽ از دﻟﻬﺎی آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ  ...ﺑﺪﻋﺖ آﻧﻬﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ّ
ﺳﻨﺖ!.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ :زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آﺧﺮﯾﻦ
اﺧﺒﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﺸﺪم ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
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ً
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﻮدم  ...ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ در ادب ﻋﺮﺑﯽ در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻣﺮاﺟﻊ را در ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ردﯾﻒ
ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ ﺧﻮرده،
ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺤﮑﻢ وﻇﯿﻔﻪام ـ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺟﺮاﯾﻢ ـ ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻼط ﮐﻪ دو روز ﺑﻮد ﺟﺜﻪاش ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ!.
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدم  ...آﻧﭽﻪ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن رخ
داده ﺑﻮد ﺳﻘﻮط در ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺮک و دﺟﺎل ﮔﺮی و ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ﺑﻮد .ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ادﻋﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺎن داﺷﺖ ،و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎراﺿﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،و ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺮاض را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و
ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ را ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽاش
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎزی و آﺟﺮ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.!...
و اﻣﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ :ﻣﺮدی ﺑﻮد از اﻫﺎﻟﯽ اﻟﺼﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯽآورد ،او را ﻃﻼق داد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ۱۷
ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﺮد ،او ﻫﻢ ﻧﺎزا ﺑﻮد  ...ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﯽاش از
ﺳﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن زن
ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ ﻋﻤﺮش از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺟﺎدوی زن را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺮد
دﺟﺎل ﺻﻔﺖ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﺣﻀﺎر ﺟﻨﯿﺎن ـ ﭼﻮن ﻋﻮد و ﺷﻤﻊ و ﻋﻄﺮ ـ را از او ﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﻣﺮد در ﻃﻠﺐ
ﺧﺮﯾﺪ اﺷﯿﺎء ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﻣﺮد دﺟﺎل ﺻﻔﺖ ﺑﺎ زن زﯾﺒﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﺣﻀﺎر و ﺳﻮزاﻧﺪن ﺟﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ،
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دﺟﺎل ﺟﻮان ﺑﺎ زن زﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ در ﺻﺪد ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ وی
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زن ﭘﺎک داﻣﻦ و ﺷﺮﯾﻔﻪ از دﺳﺖ او ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ،در دم در ﻫﻤﺴﺮش را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮل را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺮا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﻣﺮد اﻟﺼﻌﯿﺪی
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و ﭼﻮب دﺳﺖ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ ﻣﺮد ّ
دﺟﺎل ﺻﻔﺖ
ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺟﺜﻪاش
ﺧﻼص ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺟﻮاﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﺜﻪ را در آن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺟﺜﻪ را در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺣﺎدﺛﻪ
را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد از ّ
ﺷﺮ دﺟﺎل ﺟﻮان رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺮدان ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺜﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺟﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺜﻪ را در آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﺑﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﻘﺎﻟﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻓﻼن ﮐﺲ اﯾﻦ ﺟﻮال را دﯾﺮوز از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺸﺎر و ﺗﻀﯿﯿﻖ وارد ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ واﻗﻌﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.!..
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪه ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود  ...ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﯿﺪه و ﺧﺮاﻓﺎت را ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ از رﯾﺸﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار دﻫﻢ  ...ﭼﺮا ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﺮوﯾﺞ داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺎزدارﻧﺪهای در درون وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
رواج دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،زﯾﺮک و ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪﺗﺮﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و اﯾﻤﺎن
ﺑﺪان ،و از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮای آن ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻋﺒﺎرت از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ در
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اذﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن رﺳﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﻧﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﯽﮔﺮدد  ...آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﺎﺗﻮان از
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ!!؟.
ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﯿﺪه ﺑﻮده و از اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺎم آن
درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺑﺪ
اﻋﺘﻘﺎدی در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رواج ﻣﯽداد ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺎن در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ اﻣﺮاض را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﻬﺎ را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺟﻨﻬﺎ ﻣﺮﯾﻀﻬﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮک ﻣﻀﺎﻋﻒ ،زﯾﺎن وارد ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره
وﺟﻮد دارد  ...اﻣﺎ ﻗﺎﺗﻞ از ﻓﺮط ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،و از ﻓﺮط ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﭽﻪداری ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮد ،و اﮔﺮ او ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ در ذﻫﻦ او رﺳﻮخ دﻫﺪ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ـ ﺳﻮد و زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻋﻤﻖ ذﻫﻦ او
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺟﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻋﻘﯿﺪهاش ﺑﻪ او اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽداد ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ را ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ در راه آن آﻣﺎده ﺟﻨﮓ
و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻼن ﺷﯿﺦ او را از
ورﻃﻪ و ﻫﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺠﺎت داد ،و اﮔﺮ ﻓﻼن ﺷﯿﺦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد
اﻣﺴﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺎم ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد او را ﻃﻼق دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﻼن ﺷﯿﺦ ورﻗﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﺎرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ...در اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
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ﺑﯿﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﻵن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ
دارای ﮔﻮاﻫﯽ دﮐﺘﺮا  ...روزی ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﺸﺶ وﺟﻮد
ً
دارد از ﻫﻤﺴﺮش راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ زن ﮔﻔﺖ ﺣﺪودا  ۵۰ﺟﻨﯿﻪ داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
دﻋﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ دل او را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺑﯽﻣﯿﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش او را ﻃﻼق داد  ...اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را
وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ در دادﮔﺎه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺑﻮد.
ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ:

وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺧﺮاﻓﺎت وﻇﺎﯾﻒ ﺷﯿﻮخ را ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از

آﻧﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﺎﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺒﺮ
ﻓﻼن ﺳﯿﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻗﺒﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص رزق و روزی اﺳﺖ  ...و
ﻓﻼن ﻗﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،و آن ﯾﮑﯽ در اﻣﺮاض
اﻃﻔﺎل و ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﯾﺐ داده اﻧﮕﺎر اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ:
َۡ َ ۡ َ َ
�ۡ
َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ُ ّ
� فَ َ� َ�ش َِف َ ُ� ٓۥ إ َّ� ُه َ
�
ك
س
س
م
�
�ن
و
ِ
ۖ
ِ
﴿�ن �مسسك ٱ� ب ِ ٖ
ٖ
َ ُ َ َ َٰ ُ ّ
�ءٖ قَد ٞ
� َ ۡ
ِير ] ﴾١٧اﻷﻧﻌﺎم.[۱۷ :
�هو � ِ
»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،و

اﮔﺮ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ«.

َ َّ َ ً َ َ ْ
و ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ » َﻣ ْﻦ � َﻌﻠ َﻖ ﺗ ِﻤﻴ َﻤﺔ �ﻘﺪ
أَ ْ َ َ
ﺮﺷك« » .1ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻬﺮ و ﻃﻠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﺳﺖ«.
 -١اﺣﻤﺪ واﻟﺤﺎﮐﻢ.
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ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺪن ،وﻗﻒ ﺑﺮ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس و ﺟﺎﻫﻼن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺪرک ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺧﺮاﻓﺎت اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در درون اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و رﯾﺸﻪ
دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ »ﺷﺮﮐﯿﺎت« ﺑﺎز
دارد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن واﺛﻖ و ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارد و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ
و واﺳﻄﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻋﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻗﻠﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درون او راه ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و
ﺧﺰﻋﺒﻼت در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭼﻮن ﮐﻮه اﺳﺘﻮار و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﺖ او ،ﺧﺮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن او اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺣﻮاﻟﻪی ﺧﺪا ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ً
ﭘﺲ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎ در ﮐﺘﺐ و ﺑﻮاﺳﻄﻪی

ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺒﺤﺎن آﻧﺮا در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان از آن ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ!!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﺮق در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮدم ﺳﺮ و ﺻﺪای ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن ﻃﺒﻠﯽ
ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﺷﺐ را ﺷﮑﺴﺖ  ...ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد  ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ً
ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻨﮕﻬﺎ داﺷﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن او ﺑﻪ ﺟﻦزدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ
دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻦزداﯾﯽ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺮاﺳﻤﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻨﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪه راﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﯾﮏ ﺗﻼش ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﺳﺘﻢ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺻﺪای ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﺎر ﻧﮕﺎرش را رﻫﺎ ﮐﺮدم و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪم  ...در ﻫﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ـ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ازﻫﺮ ﺑﻮد و در وزارت اوﻗﺎف و ﺷﺆون ازﻫﺮ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ـ ﺑﻪ دﯾﺪارم آﻣﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ او را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻢ ،و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﻣﺮا از ﺷﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻃﺒﻞ و آواز ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
از ﻋﻤﻠﮑﺮد زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺰد او دﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻮه ﮔﺸﻮدم و ﺑﺎ ﻫﻢ وارد ﻓﺎز ﺳﺨﻦ از
ﺟﻦ و ﺷﮑﻮای ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ ﺷﺪم و ادﻋﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻦزداﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ...و اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ
دارای ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی از داﻧﺸﮕﺎه اﻷزﻫﺮ ﺑﻮد ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺮی دارد در اﺛﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺷﻮﻫﺮش روی داده اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻦزدﮔﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز دﺳﺖ راﺳﺖ او را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻦزداﯾﯽ را
ﺑﺮای او ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ او را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده و در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺮزن ﺟﻦ رﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯿﺎن او و ﺟﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻦ
دﺳﺖ او را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼم ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد  ...ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ  ...و ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
اﻟﺤﺮان ﺑﯿﭽﺎره و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯽﺳﻮادش ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮج و ﻋﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
 ...زﯾﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رأﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻦزداﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ
ﮔﻼﯾﻪای از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ،ﺻﺪای ﻃﺒﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺳﮑﻮن و
آراﻣﺶ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزد ﺳﺮوﺻﺪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻦ و ﻧﺮم ﮐﺮدن دل
ﻋﻔﺮﯾﺘﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد!.
ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽﯾﻢ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ازﻫﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ اﺧﻼص ﻣﺮا در
ﺣﻖ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮏ و دو دﻟﯽ ﮐﺮد  ...زﯾﺮا او را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﺆﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺎت
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ﺟﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ  ...و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم وﻗﺘﻢ در ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻃﻞ او و ﺻﺪای ﻃﺒﻞ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺟﻦزداﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ از ﻻﺑﻼی ﭘﻨﺠﺮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ  ...و ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽآورم ﮐﻪ ﺷﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺮا از دﺳﺖ اﯾﻦ دو ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم از ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم از آﻫﻨﮓ زﻧﮓ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از راه
دور ﺧﺎرج از ﻗﺎﻫﺮه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ از اﻟﺼﻌﯿﺪ
اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪام و ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺤﺮان اﺳﺖ  ...ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﻼغ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﻗﺎﻫﺮه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،او ﻣﺮا ﺑﺮای ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮم
 ...و ﺑﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺟﺰ اﯾﻦ راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
دﻟﯿﻞ اول ،ﻣﻦ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ،و او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،و در
ﺻﺪای او اﺣﺴﺎس رﺟﺎ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺄﯾﻮس
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪارم ...
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ـ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﮑﻮ ـ رد ﮐﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻼش ﻣﯽروزم از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖ
ﻣﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ!.
ﻓﺮدای آن ﺷﺐ در ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺣﺰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ و ﺧﺎﻟﻪام و دﺧﺘﺮش ،ـ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﻠﯽﯾﺶ رو ﺑﻪ
ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﻬﺎده و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ـ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ  ...اﺑﺘﺪا از
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﮐﺮدم .ﭼﻮن اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن از
دﺳﺖ داده  ...و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد  ...از دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و در دﻧﯿﺎی وﻫﻢ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻏﺮق ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد  ...و آن ﭼﻨﺎن ﻻﻏﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
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ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ذوب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ـ ﮐﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﻓﻘﻂ
ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻤﺎن در او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ
 ...ﭘﺪرش در ﮐﻤﺎل ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
اﻋﺼﺎب و روان ﺑﻮد و در »دار اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ«
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ در درﺟﻪ اول ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺎدرش ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻫﺪر داده و ﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﺰد ﺷﯿﻮخ ،و ﻃﻮاف ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺒﺮﻫﺎ ،و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪت
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮض ،ﻗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮض را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺮان داﻣﺎدش
ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺬرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﻫﻬﺎ زﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ و اﺻﺤﺎب ﻗﺒﻮر و ّ
دﺟﺎل ﺻﻔﺘﺎن
دارﻧﺪ ،و در ﻣﺜﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ »از ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﻦ و از ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺆال ﻣﮑﻦ«.
ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در روز اول ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و او را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪم ﮔﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ او ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ...زﯾﺮا
ّ
اﻫﻤﺎل ﮐﺮدن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت ﻣﺮض او ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی رﻓﺖ ،ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ وارد ﮐﺮدن
ﺷﻮﮐﻬﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻼج ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎر
دارم و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ  ...وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدم و
ﮔﻔﺘﻢ دﮐﺘﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ از دﮐﺘﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزی
ً
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در وی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  ...ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ زﺑﺎن او
ﻣﯽآﻣﺪ ﭼﻮن ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ  ...و
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زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺴﯽ را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و از ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻃﻠﺐ و رﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ...
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺎده ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دادﻧﺶ ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر زن و ﭘﺪر زﻧﺶ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺑﺮدارﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ او را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادم ﮐﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻢ ـ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﮕﯽ در آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ درس ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮوط ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮ ﺷﻔﺎی وی ﻧﻬﺎد ،و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺶ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ.
ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ او ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﯿﺎدت او از آن،
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺷﻔﺎی او ﻣﯽﺷﻮد ـ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮد و ﻣﺮگ
ﻓﺮزﻧﺪش ﺻﺪﻣﻪای ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﺮ وی وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ
ّ
آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر او ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ۱۰
روز ﻣﻘﺮر ﺷﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮد ،در دم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮﻫﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در
ﯾﮏ ﺳﻮاری ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را ﺑﻪ اﻟﺼﻌﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ!.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺣﺎدﺛﻪ را از دل ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و
ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮ روز ﺑﻨﯿﺎن
اﺷﺨﺎص و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﻋﺸﯿﺮه و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دﯾﻨﯽﯾﻢ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺮاﻓﺎت
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ
را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﺮاﻓﺎت روی ﺳﯿﻨﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگ
ﺷﻮد و ﻣﺎ را از ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎز ،و از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻤﺪن ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ دارد.

اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺖ
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ﺑﺎ دﻧﯿﺎى ﻏﺮب

دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﯿﺰ از ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻤﺎرﺳﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﺧﺮاﻓﺎت آﻧﺎن دﺷﻤﻦ روح و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺎدیﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و از آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود.
اﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮق :ﺧﺮاﻓﺎت راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻋﻘﻞ و ﻣﺎدﯾﺎت اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﺎ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻫﯿﭻ راه ﭼﺎرهای ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻋﻘﯿﺪه از ﺷﻮاﺋﺐ و ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ آن آوﯾﺰان ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻘﯿﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮه
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را از آﺳﻤﺎن و اﻓﻘﻬﺎی ﻣﺎ ﮔﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﺑﺮ ﺧﺮاﻓﺎت ،دﺟﺎلﮔﺮی و
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی و ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ و . ...
و اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺪان ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ آن
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺤﺜﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدی ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺼﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دﻫﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮدهام ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار اﺳﺖ.
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﴿ر�نا ءامنا بِما أنزلت وٱ�بعنا ٱلرسول فٱ
]آلﻋﻤﺮان.[۵۳ :

»ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهای و از ﻓﺮﺳﺘﺎده )ﺗﻮ( ﺗﺒﻌﯿﺖ ورزﯾﺪﯾﻢ
ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﺎن )ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﻮل( ﺑﻨﻮﯾﺲ«.
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