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کتـاب دیکتـاتوري شـیطان اثـري     : مقدمه ي نویسنده 
ی و فلسفی بوده که نمایـانگر فریـب هـاي ذهنـی آدمـ     

همچنین نشان دادن باطن هر چیزیسـت کـه در ظـاهر    
براي ما وجود دارد ، در این کتاب موضوعات فلسـفی و  
پیچیده توسـط شـخص بنـده بـا مثـال هـاي داسـتانی        
نمایش داده شده است تـا بـه شـکلی تبیـین و توضـیح      
فلسفه ي دشوار با تحلیل هاي زبانی پیچیده به فلسـفه  

مبدل شود و از ایـن رو   اي روان و به صورتی قابل فهم
فلسـفه در  بتوان شاهد هجوم بیشتري از طرفداران علم 

   این زمینه شد 
  
  

  با درود فراوان
  حامد دارابی

  ملقب به پیشرو
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  بـا شـما   ؟   مگـر نمـی شـنوید   . بـر خیزیـد    –شیطان 
  هستم

نفـر تنهـا در     همه از گور هایشان برمی خیزند اما یـک 
به آسمان نگاه می کند و فکـري   ،گور خود دراز کشیده 

  . عمیق او را فرا گرفته است
  .تو که هستی ؟ با توام ؟ چرا خفته اي  –شیطان 

کسی که در گور دراز کشـیده اسـت مـن هسـتم ، امـا      
بگذار بخـوابم اي  . شیطان لحظه اي راحتم نمی گذارد 

  .روح پلید 
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تصور می کنـی کـه ایـن    ... با خود می خندد  –شیطان 
 دیگـر  ند دنیاست ، در آنجا آزاد بودي اما اینجـا جا همان

  . آزادي وجود ندارد 
  

  ...خطاب به دیگر شیاطین 
  

  ...بیرون بکشید  شبروید او را از گور
. نمـی توانســتم بگـذارم آن هــا بـه مــن دسـت بزننــد     

مخصوصا با آن چهره هاي کثیف و دسـتانی کـه انگـار    
، نـه مـن    سالها با آن چاه فاضالب را بیرون کشیده اند
باید خـود  . نمی توانم بگذارم که دستشان به من بخورد 

از گور بر خیزم ، آنگاه بلند شدم ، بـه جلـو رفـتم تـا در     
کنار دیگر هم نوعان خود بنشینم ، اما همـه ي آن هـا   
در حال تعظیم به شیطان هسـتند ، آن هـا همگـی بـه     
سجده افتاده اند ، شیطان همانطور که در روبه روي مـا  

انگار . ته بود با خشم به چشمان من خیره می شد نشس
به او بدهکار هستم و یا باعث رنج و نـاراحتی   پولی  که



 9

همــانطور بــا تعجــب و خشــم مــرا مــی . وي شــده ام 
  :سپس از کوره در رفت و فریاد زد . نگریست 

شـاید  . مگر با تو نیستم ، چرا تعظیم نمی کنی ... آهاي 
  نی ؟خود را برتر از اینان می دا

من که از این فریاد هاي بی امان شیطان خسـته شـده   
بودم و از طرفی جرات سرکشی از وي را نداشتم ، قصد 
داشتم که سر تعظیم در برابر شخص ایشـان فـرود بـی    
آورم و بــه ســجده بــی افــتم ، امــا بــه یکبــاره ســخن  
پدربزرگ در خاطرم نمایان شد که می گفـت جـز خـدا    

یا سر به نشانه ي تعظیم  نباید براي کسی سجده کرد و
اینک دیگر مسمم بودم و از گزافه گویی ها . فرود آورد 

. و فریاد هاي بی امان شیطان هراسـی در دل نداشـتم   
  .چرا باید تعظیم کنم : گفتم 

شیطان خنده ي منزجر کننده اي از خود سر داد ، خنده 
اي که آنقـدر زشـت و کـریح بـود کـه انگـار چـاقویی        

ي خود را بر روي قلب من حکاکی می  برداشته و خنده
شـاید  . کند ، نمی دانم ، این خنده شاید برایم آشنا بـود  
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اما این را می دانـم کـه   . در دنیا بار ها این را شنیده ام 
  .بسیار از این خنده احساس تنفر می کنم 

چنان می گویی که گمان می برم تا بـه   –سپس گفت 
یع فرمـان مـن   حال براي من سجده نکرده اي و یا مط

تمام عمرت به سجده در برابـر مـن گذشـته    . نبوده اي 
است اما اکنون در برابر مـن از خـود تواضـع و فروتنـی     

زود ... بجنب ... زود باش . نشان می دهی ؟ واي بر تو 
  ...سجده کن ... 

حال که با خود گمان می برم او راست مـی گویـد مـن    
ام و ایـن بـا   پیش از این بار ها مطیـع فرمـان او بـوده    

مـن بایـد   ... آري . سجده کردن چنـدان تفـاوتی نـدارد   
گفـتم  ... تسلیم می شدم و به نماز شیطان می پرداختم 

آنگـاه بـه زمـین    . اي بزرگوار شاید تو راست می گویی 
  .شکر شیطان بزرگ را به جاي آوردم افتادم و سجده ي

او از این کار من دلشاد شـد و سـپس همـان خنـده ي     
ي را سر داد که من حاضر بودم عذاب ابـدي  منزجر آور

جهنم را تحمل کنم اما این خنده ي کثیف و دل ریـش  
چشـمانش بـه شـکلی بـود کـه انگـار       . کننده را هرگز 
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غضب خدا را در خود جلـوه گـر مـی سـاخت و دنـدان      
هایش زمانی که دهن خود را باز می کرد تا بخنند و یـا  

ما  همه يواهد فریاد بزند به طوري بود که انگار می خ
ایـن را مـن پـس از زمـانی کـه      . کند  پارهرا با آن تکه 

بعد از دستور برخاستن . دستور بلند شدن را داد فهمیدم 
همــه از جــاي خــود بلنــد شــدیم و ســپس بــه شــکلی 
متواضعانه در برابر روح خبیس ایشان هر کدام به صـف  
هاي گوناگون و پی در پی که جمعیتی بالغ بـر میلیـارد   

سان از نژاد هاي مختلف بود و گمان می رفت کـه  ها ان
نمـی دانـم   . نژاد سفید پوست بیشتر باشد نشسته بودیم 

که نژاد سفید پوست بیشتر بود یا نه ، امـا در کنـار مـن    
بـا  . که تعدادشان بیشتر از نژاد هاي دیگر نشان می داد

برخاستن ما شیطان شروع به سـخنرانی و ایـراد سـخن    
زیز و گرامی من ، باید این را  بدانید اي بندگان ع: کرد 

که خدایتان شـما را تـرك گفتـه اسـت و تنهـا یـاور و       
اي نوادگـان سـربلند مـن ،    . سرپرست شما من هسـتم  

شما با پیروي نکـردن از حقیقـت الهـی بـه مجـاز مـن       
چنگ زده اید و این را بدانید که ابلیس و سرور شیاطین 
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ـ . پیوسته در کنار شـما خواهـد بـود     ن را هـم بایـد   و ای
دانست که تنها پشتیوان شما من و پیروان دروغین مـن  

در میان جمع یـک جـوان زرد پوسـت کـه در     . هستند 
جلوي همه نشسته بود دست خود را بلند کرد و شیطان 
با تکان دادن سر چنان جلوه می کرد که جوان اجازه ي 
: سخن گفتن در حضور بی برکت او و دیگران را دارد   

اي بـزرگ و اي برتـري دهنـده ي شـرافت و     اي پیشو
درست و وسوسـه  من همواره از ادیان نا.یت حقیقی انسان

آیـا  . باشـم   شـما گر الهی دوري کرده ام تا یـار و یـاور   
حضرت عالی می توانـد مـا را از عـذاب سـخت و کمـر      

  شکن پروردگارمان نجات دهد ؟  
  چرا به ادیان الهی وسوسه گر می گویی؟ –شیطان 
درست است ، ادیان الهی می خواهند تـا مـا را    –جوان 

با تصور بهشت بفریبند ، آن ها می خواهند حقیقت را از 
ما پنهان کنند ، بنابراین از حور و میوه و دشـت و گلـزار   
سخن می گوینـد و ایـن یـک فریـب بـزرگ اسـت تـا        

  .حقیقت را و شرافت انسانی را از ما پنهان نمایند 
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اقی بگذارند کـه خـالی از   تا در اشیطان دستور داد تا او ر
وسایل سرگرم کننـده و خـالی از هـر وسـیله اي دیگـر      

با این حال مـا توسـط   . باشد که انسان به آن نیاز دارد  
شیشه اي نامرئی کـه ایـن طـرف آن معلـوم بـود و آن      

اق هماننـد یـک دیـوار    تـ طرفش بـراي جـوان داخـل ا   
ـ  . معمولی بود به داخل آن می نگریسـتیم   ن را البتـه ای

شیطان خـود مـی گفـت کـه داخـل آن هماننـد دیـوار        
معمولی است ، زیرا تنها طرف بیرونی بـراي مـا معلـوم    

. اق اطالعـی نداشـتیم   تبود و ما از دیدن طرف داخلی ا
چند دقیقه اي گذشت و جوان زرد پوست آرام و سـاکت  

اق نشسته بود سـپس حوصـله اش   تهمانطور در داخل ا
و به گـردش و چرخیـدن    سر رفت ، از جایش برخاست

او . اق پرداخت تدر فضاي خالی از سکنه ي وسایل در ا
همان طور به دور خود چرخ می خـورد ، آنگـاه سـرش    
گیج می رفت و بار دیگر به زمین می نشسـت ، سـپس   

ف بـاز  ردراز می کشید ، سرش را به این طرف و آن طـ 
می گرداند ، دوباره حوصله اش سر می رفت و بلند مـی  

ا دیگر تحمل نیاورد و سـرش را مرتـب بـه  در و    شد ام
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شیطان که این صحنه را مشاهده کرد . دیوار می کوبید 
دستور داد تا از انواع میوه و انـواع وسـایل سـرگرمی در    
برابر وي حاضر کنند ، جوان با دیدن این وسایل ، میوه 
ها و غذاهاي گوناگون خوشحال شده و چند سـاعتی را  

ین وسایل و لذت هایی که شـیطان  به سرگرم شدن با ا
براي او تدارك دیده بود گذراند ، اما پیدا بود که دوبـاره  

به این طـرف و آنطـرف   . دارد حوصله اش سر می رود 
می رفت و انگار که خورد و خـوراك و وسـایل سـرگرم    

آنگـاه او دختـري   . کننده چندان لذتی براي وي نـدارد  
ـ بـه داخـل ا   زیبا را با میوه جات و غـذا هـاي لذیـذ    اق ت

فرستاد ، مرد جوان میوه ها را از دست دختر زیبا گرفـت  
، اما نمی توانست لحظه اي چشم خـود را از دیـدن آن   
همه زیبایی دریغ کند ، میوه هـا را بـه آن طـرف پـرت     
کرد و همـان کـه خواسـت دختـر را در آغـوش بگیـرد       

اقی کـه جـوان زرد   تـ شیطان انگشت خود را به طـرف ا 
قــرار داشــت دراز کــرده و ســپس دیــوار پوســت در آن 

جـوان  . شـد ناپدیـد   نیـز  دختـر  وکنار رفت  آنپیرامون 
ــه   ــا چشــمانی سرشــار از تعجــب همانگون زردپوســت ب
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شـیطان  . ایستاده و به جمعیت انبوه ما خیره مـی شـود   
: سرش را به طرف او بر می گرداند و سپس می گویـد  

ه بـود؟  اي جوان ، آیا دانستی که هدف من از اینکار چـ 
ســپس شخصــی دیگــر از میــان جمــع بلنــد شــده و از 

شـیطان بـار دیگـر    . شیطان اجازه ي سخن می خواهد 
سرش را به نشانه ي تأیید پـایین آورد و شخصـی کـه    
گمان می رفت از نژاد کوبایی در آمریکاي جنوبی باشـد  
و آنطور که پیدا یود حاشیه هاي روي پیشانیش خبـر از  

ی دوران هاي سخت وگـذار را  خرد و دانشی بسیار در ط
اي سرور شـیاطین  : می داد جواب ابلیس را چنین گفت 

اگـر از هـدف و   : شـیطان  . ، جواب شما را من میـدانم  
. مقصود من آگاه هستی پس آن را براي همه بیان کن 

شــما خواسـتید کــه او را بــا ذات  : فـرد خردمنــد گفـت   
ي به او بگویید کـه انسـان تشـنه     ،خویش آشنا سازید 

لذت هاست و اگر خدا براي آدمی لـذتی بـی آفرینـد در    
  .حق او بیشترین لطف را کرده است 

دنیاي بی لذت یک . آري ، همین طور است  –شیطان 
دنیاي بی معنی و بی هدف است که انسان تاب و توان 
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اي . چنین دنیـایی را نداشـته و هرگـز نخواهـد داشـت      
ه ي جمع و فرزندان من ، مگر غریزه ي خوراك ، غریز

غریزه ي جنسی از اساسی ترین نیاز هاي انسان نیستند 
درسـت اسـت ، شـما درسـت مـی      : ؟ همه جواب دادند

آیـا شـما   : شـیطان ادامـه داد   . گویید اي ابلیس بزرگ 
هیچکدام تحمل زندگی بدون لـذت و سـرگرمی هـاي    

درسـت  : فراوان را دارید ؟ بار دیگـر جـواب دادیـم کـه     
سـپس  .ویید اي ابلیس بـزرگ  است ، شما درست می گ

پس اصل زندگی شما همـین اسـت و آنچـه    : ادامه داد 
که به عنوان شـرافت و انسـانیت بـدون حقیقـت الهـی      
براي شما جلوه گر می شود تنهـا یـک فریـب ذهنـی و     
سرابی نمادین بـیش نیسـت کـه از هـر لـذتی خـالی و       

همـه  ... اما تـو  . همانطور که می بینید پایان پذیر است 
نگاه خود را به اطراف خود برگردانده و به چشمان  ي ما

یکدیگر خیره می شدیم ، انگار که شیطان یکی از مـا را  
مورد خطاب قرار می داد ، آنگاه دوباره با همـان فریـاد   
انزجار آور و تنفر انگیز خود شخص مورد نظـر را مـورد   
خطاب قرار داد ، انگـار منظـور او همـان مـرد خردمنـد      
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بـا مـن هسـتید سـرورم ؟      –او جواب داد  :کوبایی بود 
تو که در ایـن حـد   . آري خود تو را می گویم  –شیطان 

خردمند و دانا جلوه می کنی ، تو چـرا راهـت بـه اینجـا     
مـن اطالعـی از وجـود    : مـرد کوبـایی   . کشیده اسـت  

حقیقی خداوند نداشتم براي همین همیشـه در شـک و   
شـک تـو را   چه چیزي  -شیطان . دوگانه اندیشی بودم 

اینکه همه چیـز بـر اسـاس     –برانگیخت ؟ مرد خردمند 
  -شیطان . تکامل است و خدا تنها زاده ي توهم ماست 

با این حال تو هم همانند او به دنبال شرافت حقیقی در 
زندگی بودي ؟ مرد کوبایی سـرش را پـایین انـداخت و    

خیـر  : سپس با احساسی از شرم و سرافکندگی ادامه داد 
بلکه من در تمامی زندگی خود به دنبال فسـاد  .  قربان 

و گناه بوده ام ، زیرا چهارچوبی براي پیـروي نکـردن از   
لذت هاي بی اساس خود نمی یافتنم و به همین دلیـل  
هیچ اصولی را در برابر خود نمی دیدم تا گنـاه و پلیـدي   

تا آنجا کـه یـادم    –شیطان . را از خویشتن دریغ نمایم 
ها را من در وجود تو با وسوسه هـاي  می آید این شک 

پی در پی و متوالی آفریدم و همچنـین پیشـوایان تـو را    
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پیش از این فریب دادم ، من این را می دانستم کـه تـا   
خدا در قلـب و روح شماسـت ، چنـدان نمـی     که زمانی 

توانم شما را به سمت گناه و پلیدي بکشـانم و فریبتـان   
و روحتان بیرون بکشم دهم اما زمانی که خدا را از ذات 

آنگاه است که هیچ چهارچوبی بـراي انجـام کارهایتـان    
نخواهید یافت و تمامی زندگی خود را بـر اسـاس لـذت    

برویـد بـه جهـنم ، اي انسـان     . هایتان تنظیم می کنید 
بروید که شما از همه کس بر .... هاي ناسپاس و کثیف 

  . آتش خدا الیق ترید 
ي خـود باخـت ، دسـت و    مرد کوبایی رنگ از رخساره 

  . پاهایش بی اراده شل شد و بی حال روي زمین افتاد 
: من که از این کار شیطان به خشم آمده بـودم داد زدم  

مگر خودت هم به آتش خـدا داخـل نخـواهی    ... آهاي 
شد ، همان روزي که ما را هم انکـار مـی کنـی و مـی     

ن گویی که خدایا این ها خود آزاد بودند و حال اینکه مـ 
شــیطان همانگونــه کــه . بــر آن هــا تســلطی نداشــتم 

تصویري از آتـش در چشـمانش نمایـان مـی شـد مـرا       
نمی دانـم ، انگـار کـه    .  اندکی با نگاه خود برانداز کرد 
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مرا سال ها می شناخت و این نگاهش خالی از آشـنایی  
دوست من ، تو چرا ؟ تو که : پیشین نبود ، سپس گفت 

تو که مرا دوسـت  . ر بودي از هر کسی به من نزدیک ت
هرگز من تـو  ... گفتم هرگز . صمیمی خود می دانستی 

را دوست صمیمی خود ندانسته و در آینده هم نخـواهم  
شاید راست بگویی ، تـو اصـال مـرا     –شیطان . دانست 

درست است ، تو مرا ندیـده  ... درست است ... ندیده اي 
س به تـو  اي اما من همیشه در کنار تو بوده و از همه ک

تــو مــرا هرگــز ندیــده اي امــا تمــام . نزدیــک تربــودم 
دستورات مرا بدون آنکه حتی درباره ي آن بی اندیشـی  

... تو اي جوان خودجـوش و متعصـب   . انجام می دادي 
آنگاه نگاهش را از من گرفت آن را به زمـین دوخـت و   
بعد از آن دست خود را به حالت اشاره بلند کرده و ادامه 

من هم چیزي نگفـتم و  . بعدا با تو کار دارم  داد که من
براي آنکه در میان جمع حسن ادب نشان دهم نشسـته  

ماندم تا او دیگران را هم که چندان از من بـی  و منتظر 
آیـا   –شـیطان  . تر نبودند مورد خطاب قـرار دهـد    گناه

کسی هست که راجب به عاقبـت خـود از مـن سـؤالی     
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انگار کسی دلش نمی  .داشته باشد ؟ همه ساکت بودند 
خواست چیزي بگوید یا اینکه از عاقبت خویش خبـردار  

من این احساس را بارها در دنیا تجربه کرده ام و . شود 
یکی از آن ها را به خوبی به یاد دارم ، مخصوصا دوران 
خدمت سربازي ، زمانی که فـرد دل خـود را آنقـدر بـه     

ـ   زي مرخصی خوش می کرد و آنقدر پاي آن برنامـه ری
هرگز دلـش نمـی خواسـت ببینـد آیـا       کهانجام می داد 

 کـه  وقتـی مخصوصـاً  . مرخصی لغو شده است یا خیـر  
کسی از او . سربازي از رکن به داخل آسایشگاه می آمد 

نمی پرسید که آیا برگه هاي مرخصی امضا شـده انـد و   
یا همه ي آن ها را لغو کرده اند ، این ذره اي امید بـود  

ک ما به چشم می خورد و هـیچکس  که در وجود تک ت
حاضــر نبــود کــه ایــن یــک ذره امیــدي کــه دارد را از 

با این حال اگر چـه بعضـی روزهـا    . خویشتن دریغ کند 
می دانستیم که برگه هاي مرخصی امضـا نمـی شـوند    

. ه امیدواري را از خود دور کنیم ولی باز حاضر نبودیم ک
گی دنیـوي  از اینکه می گویم این لحظه را بارها در زنـد 

خود تجربه کرده ام تنها به همین باز نمی گردد ، بلکـه  
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شیرین ترین لحظه ي زندگی من ، آن لحظـه اي بـود   
گـاه پـیش مـی    . که نور امید در وجودم روشن می شد 

امید هاي بسیار می آفریـدم امـا    آمد که با توهمات خود
زمانی که به آن دسـت پیـدا مـی کـردم چنـدان بـرایم       

نبود ، بنابراین این من بودم که بیشـترین   دلنشین و زیبا
سهم زندگی خود را از امیدواري می دانسـتم و آن را در  

با این وجـود  . باالترین سطح زندگی خود قرار می دادم 
شیطان به خوبی از این جوي که چندمدتی در میان مـا  
حاکم شده بود به خوبی خبر داشت و بـار دیگـر همـان    

فـر انگیـز را سـر داد کـه در     خنده ي منزجر کننـده و تن 
چشمانش انگار غضب خدا نمایان بود و دنـدان هـایش   
به شکلی می مانست که انگار می خواهد همه ي مـا را  

آنگاه چند لحظه اي دیگر را بـه سـکوت   . کند  پارهتکه 
گذراند ، سپس زمانی که دید کسی حس و حال سـخن  

خبر شـدن از آینـده ي خـود را نـدارد شـانه      گفتن و با 
: هاش را با غرور هر چه بیشتر باال انداخته و ادامـه داد  

شما را چه شده است ؟ آیا می ترسید کـه هماننـد ایـن    
بیچاره ي فلک زده از حال بروید و دیگر تـوان شـنیدن   
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یا اینکه می خواهیـد بـه   . د یآینده ي خود را نداشته باش
ـ     آینده ي و دل  ودهنامعلوم خویش هنـوز هـم امیـدوار ب
ه این امید واهی خوش کنید ؟ سپس بار دیگـر  خود را ب

شانه هایش را با غروري که احساس می شد انگار قلـه  
اي را فتح کرده و یا دشتی بـزرگ را بـا دالوري هـاي    
فراوان تسخیر نموده است بـاال مـی انـداخت و خـود را     
براي ادامه ي سخنان گذافش آماده می کرد ، البته باید 

ه بیرون می آمد بی مایه و گفت ، نفسی که از دهانش ب
گزاف بود ، اما سخنانش همه از حقیقـت بـود و اینکـه    
اگر احساس غرور هـم بـه او دسـت بدهـد چیـزي بـه       
جاست ، زیرا او این همه آدم که بالغ بر میلیاردها انسان 
از نژادهاي گوناگون با ملیت هاي مختلف هستند را بـه  

. ه است سمت خود کشانده و همه ي آنان را گمراه کرد
جمعیت طرفـدار  شاید بیش از هر چیز زمانی که به این 

می نگریست مغرور شده و شانه هایش را هر لحظه باال 
می انداخت ، شانه هایی کـه انگـار هماننـد مانتوهـاي     
دوران بعد از انقالب کشورمان بد ترکیب بوده و انزاجـار  

از ما را از او هر چه بیشتر می کرد ، البته این انتظار هم 
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او می رفت که مغرور باشد ، چرا که منبع تمـامی فسـاد   
ها از غرور و تکبر می آید و شیطان خود منبـع و اصـل   

، حال که فکر می کنم ، می دانـم کـه چـرا    تکبر است 
هرگز حاضر به خواندن نماز در تمامی طول عمـر خـود   
نشده ام و هیچ وقت سر تعظیم در برابر خالق خود فرود 

از او سپاسگذاري نکرده ام ، آري ، همه  نیاورده و هرگز
ي این ها از غرور و تکبر من است که حاضر نیسـتم در  
برابر عظمت و بزرگی خالق یکتا و همچنین ایـن همـه   

است سـر تعظـیم    نمودهلطف و نعمتی که او به ما عطا 
فرود بی آروم ، اما این را می دانم کـه اگـر زمـانی بـه     

که بخواهند مـرا بـه    عضاب جهنم نزدیک شوم ، و اگر
آن داخل کنند بیشتر از آنکه مورد عـذاب و شـکنجه ي   
اعمال خود قرار بگیرم از پروردگار خود شرمنده خـواهم  
شد و این شرمندگی را هیچ چیزي نمی تواند براي مـن  
جبران کند ، به شکلی که احساس مـی کـنم گلـویم را    
یک بغض بزرگ فرا می گیرد تا بارها مرا خفه کـرده و  

از هر آنکـه در اطـرافم اسـت پنهـان      سینهصدایم را در 
البته باید امیـدوار مانـد ، شـاید آن روز پیـامبر مـا       .کند 
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بتواند شفاعتی از خالق هستی برایمـان بگیـرد و آن روز   
ولی معناي اسالم یعنی تسلیم شدن . چندان دور نیست 

در برابر فرمان حق ، که البته من نه تنها تسلیم فرمـان  
دگار خـویش نبـوده ام بلکـه دسـت بـه فسـادها و       پرور

گناهان بسیاري نیز زده ام و از آن می ترسم که مـرا در  
آن زمان مسلمان به حساب نیاورده و شفاعت هیچکس 

نمی دانم ، شـاید ایـن بوزینـه بتوانـد      .به کار من نیاید 
براي من کاري انجام دهد ، ولی ایـن بیچـاره خـودش    

یست که چه بالیی قرار است معلوم ن وهم گرفتار است 
تو را به خـدا نگـاهش کـن ، بـا ایـن      . اورندیبر سرش ب

می نازد کـه   به چه چیز خودنمی دانم گوش هاي دراز 
گمان می کنم که باید متوجه . کند می آنقدر خودنمایی 

ي افکار من شده باشد ، آخر با چشمانی که انگار در آن 
م مـرا  نمایان شده باشـد چهـره ي متخاصـ    خداب ضغ

برانداز می کند ، البته باید متوجه ي افکار تحقیـر آمیـز   
، زیـرا او   ددلیلی ندارد که متوجـه نشـو  من شده باشد ، 

سال ها با من بوده و چه بسا که همین نگاه ها را خـود  
این نگـاه  . او به من آموخته و مرا با آن آشنا کرده است 
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تـرس مـن   ، البته  دها تا کی ادامه دارد فقط خدا می دان
بیشتر از آن است که گفت دست آخر بـا تـو کـار دارم ،    

این گوش دراز احمق چه کاري می تواند بـا   ... آخر این
قلبم دارد از دهـنم بیـرون مـی زنـد ،     . من داشته باشد 

کافیست دیگر ، این همه آدم از نژاد ها و قومیت هـاي  
مـن  . لف ، چرا تنها به من زل زده اي ؟ بس است مخت

را ندارم ، آخـر مگـر مـن از همـه ي ایـن هـا       تحملش 
امـا نـه ، او د ارد مـی خنـدد ، آري او بـا      . گناهکـارترم  

همان دهان بدبویش که شک ندارم بوي آن تا ته ایـن  
صف طوالنی هم کشیده می شد در حال خندیدن است 
و گمان می کنم کـه خنـده اش از روي خـوش حـالی     

سـت ، شـاید   باشد تا از روي تنفـر ، آري او خوشـحال ا  
دلیل اصلیش این باشد که این همه آدم را با خود گمراه 

سـاخته  کرده و همه ي آنان را مطیـع و بنـده ي خـود    
، شاید خوشحال است که همه ي ما بـه حـرف او   است 

                    .گوش د اده ایم و او در جهنم دیگر تنها نیست 
یش دارد خواستم به او بگویم دهانت را ببند مرتیکه ، بو

همه ي ما را خفه می کند ، اما خـود او ایـن سـکوت را    
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. چرا همه ي شما سـاکت هسـتید   : شکست و ادامه داد 
آهان می ترسید که این ذره امیدي هم که در وجودتان 
است پرواز کند و همانند این کوبـایی بـدبخت بـه ایـن     

بیچـاره  ... بیچاره هـا  ...  )خنده (.حال و روز دچار شوید 
مگــر پــیش از آنکــه از دنیــا برویــد امیــدي بــه  . ..هــا 

بازگشتتان نبود ، چرا این امید ها را ناامید کردیـد ، چـرا   
قبل از آنکـه جانتـان را بگیرنـد بازنگشـتید تـا امیـدي       

پیرمــردي کــه چهــره اش بیشــتر بــه  برایتــان باشــد ؟
نژادهاي عرب مسلمان می خورد از جـایش بلنـد شـده    

مـا اشـتباه   اي بزرگـوار ،   :آنگاه خطاب به شیطان گفت 
کردیم و همین اشتباهات باعث شـد هرگـز بـه سـمت     
خدایمان و خالق بی شریک تمام هستی بـاز نگـردیم ،   

بـی   –شیطان . اکنون تو براي ما راه چاره اي پیدا کن 
آري من تو را به خـوبی بـه یـاد دارم و مـی      ...!شریک 
هـر چنـد در طـول عمـرت گناهـان بسـیاري        دانم که
اما هرگـز خـداي خـویش را الیـق      بوديشده  مرتکب

شریک ندانسته و هرگز از غیر او کـه کـاري در دنیـا از    
اهم بـه  می خـو . ید در خواستی نداشتمدستش بر نمی آ
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آنقدر خوشحال نباش ، چون  ، تو مژده اي بدهم ، اما نه
. تنها آن یک ذره امید در وجـودت روشـن شـده اسـت     

یشـواي شـیاطین از   از پ پیرمرد بـا شـنیدن ایـن جملـه    
: خوشحالی در پوست خود نمی گنجید ، آنگاه فریـاد زد  

او درست می گوید ، خداوند خود در قرآن  کـریم گفتـه   
است که من هر گناهی را بخواهم از هر کسی خـواهم  

آري او ...آري . بخشید اما گناه شرك بخشودنی نیسـت  
شـیطان بـه پیرمـرد    . درست می گوید ، حق با اوسـت  

و سـپس بـراي ادامــه دادن    مـود کـه بنشـیند   خطـاب ن 
ش سري تکـان داد و بـار دیگـر شـانه اش را از     انسخن

آیا کسی در میان شـما هسـت   : روي غرور باال انداخت 
که همانند من کسی را خوشحال کرده و یا خیـري  بـه   

در ایـن هنگـام مـردي میانسـال بـا      . او رسانیده باشـد  
ش برخاسـت  موهاي جو گندمی و صورتی کشیده از جای

، چهره اش نه تنها براي من بلکه از چشمان در تعجـب  
فرو رفته ي اطرافیانم پیدا بود که آن ها هـم او را مـی   

مـنم  : اي سرور شیاطین و اي بزرگوار : گفت  .شناسند 
آنطور کـه زبـانش گرفتـه بـود     . من ... ممن.. هستم من
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انگار باید هزاران ، نه بلکه ملیون هـا نفـر را خوشـحال    
رده باشد و از این رو خود را در برابـر سـعادتی بـزرگ    ک

بگو ببینم ، مگـر چـه کـاري انجـام     : شیطان  .بیند  می
مـنم مـنم مـی    آنقـدر   داده اي که زبانت گرفته است و 

  .کنی 
قربان ، بایـد بـه شـما بگـویم کـه مـن       : مرد میانسال 

میلیون ها نفر را با هنـر خـود شـاد کـرده و در تمـامی      
به مردم کشـورم بلکـه بـه مـردم سراسـر       عمرم نه تنها

جهان خدمت نمـوده ام ، آیـا حـق مـن نیسـت کـه در       
، آیا اگر حق من نیست ، کسـی   مبهشت خدا داخل شو

شـیطان دسـتش را بـه    می تواند از من سزاوارتر باشد ؟ 
سوي شخصی که درست در روبه رویـش نشسـته بـود    

اي . و او هم فـورا بـه جانـب ایشـان شـتافت      دراز کرد 
خوب بـه ایـن   : بزرگوار ، با من امري داشتید ؟ شیطان 

شخص نگاه کن ، باید گفت کـه در تمـامی عمـر خـود     
خانه نشین بوده و آثار اشخاصـی همچـون تـو را رسـد     

و این را هم بگویم که او هـیچ خیـري بـه    . کرده است 
 .کسی نرسانیده ولی از تو بر بهشت خدا سزاوارتر است 
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فتــه ي شـیطان بســیار  شـخص خانـه نشــین از ایـن گ   
خوشحال شد ، آنگـاه بـه سـمت جایگـاه خـود رفتـه و       

اي سرور شیاطین و اي بزرگوار ، بایـد  : سپس ادامه داد 
تـر از او دانسـته و   ویم که من تا به حال خود را حقیربگ

گمان می بردم که باید هزاران برابر از من بهتر باشـد و  
سـزاوارتر   اما اینک شما می گویید او بر آتش خدا از من

 .است ، به راستی که شما داراي عـدلی بـزرگ هسـتید    
دهانت را فروبند ، چگونه خـود را برتـر از مـن    : هنرمند 

می دانی  در حالی که انسان بی هنر همانند زنبـور بـی   
آري او انسانی بی فایده بوده کـه  : شیطان . عسل است 

هنرمند .... حتی خیرش هم به خود نمی رسید ، ولی تو 
تنهـا  : من چه ؟ جنایتی از من سر زده است ؟ شیطان : 

من در پشت پـرده ي روح  تفاوت من با تو این است که 
، انسان ها را وسوسه می کردم ، اما تو در ظاهر چنـین  

ــی دادي  ــی را انجــام م ــد . عمل ــن : هنرمن را  کســیم
خویش را به شرافت سپري  ی عمروسوسه نکرده و تمام

دروغ محـض   چیـزي جـز   ر شماین گفتاارابم ، بنه اکرد
شـیطان   .که تنها خودتان آن را بـاور مـی کنیـد     نیست
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دستش را به سمت یکـی از بـرده هـایش کـه کنـار او      
ایستاده بود به عالمت اشاره دراز کرد و از او خواست تـا  
در باره ي این مرد هنرمنـد آنچـه را کـه در دفتـري در     

. الـف  : دستان او ثبت شده است براي همه بازگو کنـد  
دال ، یکی از کار هاي شـیطان ایـن اسـت کـه اعمـال      

و همه ي آن   زشت انسان ها را برایشان زیبا جلوه دهد
به  ، اما شخص هنرمند .ها را با اینکار خود گمراه سازد 

تصورات آدمی نفوذ کرده ، یک نوع از زیبـایی زمـان و   
مکان همراه با هماهنگی تصوري به وجود می آورد کـه  

شتر از هر چیز به مکان سمت راسـت مغـز نفـوذ    بیالبته 
می کند تا عقل و منطق سـمت چـپ مغـز اشـخاص را     

ما این هنرمند که اهل موسـیقی اسـت و   امختل نماید ، 
، در درجه ي اول بایـد گفـت   دال می باشد . نام او الف 

که موسیقی ذهن انسان را فریب می دهـد و همچنـین   
قعیـت باشـد یـا    اوتی نمی کند که آن چیـز وا فبرایش ت
زشت باشد یا درست ، موسیقی تنها ذهن انسـان   مجاز ،

دال یـک شـیطان   . ها را فریب می دهد و شخص الف 
بزرگ روي زمین اسـت کـه وسـعت کارهـاي زشـتش      
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فراگیر بوده و همه چیز را به شـکلی هنرمندانـه تـوجیح    
کرده  است ، که ایـن همـان توجیـه گناهـان از سـوي      

ه اش دبار دیگر بـه طـرف بـر   ابلیس دستش را  .ماست 
مشخصـاً   کـه  رد و آن را به حال ایست نشان داددراز ک

سپس سـرش را  . برده با این حالت باید ساکت می ماند 
بلند کرد ، به شخص هنرمند اندکی با همـان چشـمانی   

نگریسـت و  که انگار غضب خدا در آن نمایان می شـد  
گی تنها زند... زندگی براي زندگی : پس از آن ادامه داد 
که به مـردم مـی گفتـی تنهـا     مانی براي زندگی ، تو ه

تـو   ،آري  ؟از زنـدگی خـود لـذت ببرنـد      ؟زندگی کنند
و بـی نهایـت    زیبـا همانی که می گفتی زنا یک عشـق  

دلنشین است و فساد را بارها بـا موسـیقی و هنـر خـود     
آري ، بـاز هـم بایـد گفـت کـه تـو       . توجیح می کردي 

: می شد و به مردم می گفـت   همان که مغرور. همانی 
مهم نیست زیبایی از کجا آمده است بلکه باید با زیبایی 

و . مفهوم زندگی تنها از براي زندگیسـت  زندگی کرد و 
دنبال می کـرده   اما این بیچاره اي که سال ها آثار تو را

و تو او را بیش از هر روز خانـه نشـین مـی کـردي ، او     
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رد و اما تو نه تنهـا گنـاه   تنها گناه خودش را بر گردن دا
او را بلکه گناه این جمعیت بزرگ که شـخص بزرگـوار   
شما آنان را گمراه کرده است بر عهده ي شماست و تـو  

. انده مـی شـوي   ونیز همانند من از زمره ي شیاطین خ
آیا گمان می کردي که خداوند تو را ماخزه نمی کنـد و  

واهـد  تا ابد این هیجانـات کثیـف و بـی ارزش ادامـه خ    
و حتـی   نداشـتی داشت ، نه بلکه تو هرگز مرگ را باور 

آن را به بازي هنرمندانه و توجیح مـذخرف خـود جلـوه    
اي : سپس رو بـه مـردم کـرده و ادامـه داد     .  داديمی 

جمعیت زشـت کـردار و اي جمعیـت نـااهالن ، او مـی      
گوید من جنایتی مرتکب نشده ام ، اما کسی که جنایت 

ید صد نفر را به قتل برسـاند کـه   می کند یک نفر و شا
البته هیچ تأثیري بر روي فالکت آنان بـر عهـده نـدارد    
بلکه تنها ضیان او به خویش بوده ، امـا ایـن هنرمنـد ،    
این خواننده ي محبوب شما با کار هاي توجیحی خـود  

، آیا او بـه شـما   بهشت خدا را بر شما حرام نموده است 
ـ      دي را برایتـان  لطف کرده و یـا هماننـد مـن عـذاب اب

تدارك دیده و شما را از حقیقت الهی و درسـتی راهتـان   
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، چه بسا که اگر شـما زشـتی را مـی     است گمراه نموده
از آن تنفر پیدا می کردید و به راه دینتان باز مـی   یددید

گشتید ، اما این ترفند من و این هنرمند مغرور که تمـام  
ی ها را وجودش را خودنمایی فرا گرفته است چنین زشت

که گمان مـی کردیـد همـان     می داددر نظر شما جلوه 
و چه بسا کـه او از همـه ي   زیبایی هاي زندگی است ، 

و من پیوسته در آتش همراه و  بودهشما به من نزدیکتر 
بـا پایـان یـافتن سـخنان ابلـیس       .کنار او خواهم ماند 

همه ي مردم از سر جـاي خـود برخاسـتند و بـه      بزرگ
اکنـون منفـور همـه ي آن هاسـت      طرف هنرمندي که

اي در  ، شـورش و هـم همـه    سنگ پرتاب می کردنـد 
شـیاطین بـا اشـاره ي    . میان جمعیت به هوا برخاسـت  

و قصـد  دست سرورشان به طرف جمعیت یـورش آورده  
معلـوم نبـود کـه چـه     . داشتند تا ما را از هم جدا کننـد  

اتفاقی داشت می افتاد و این را باید بگویم که همه جـا  
خون فرا گرفته و هر یـک از مـا بـه دنبـال هنرمنـد       را

تا او را با دستان گشته  خود محبوب و البته اکنون منفور
در ایـن میـان همـه ي مـا داد     .  یمخویش تکه تکه کن
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میزدیم که زندگی براي زنـدگی نیسـت و زیبـایی تنهـا     
امـا آنچـه کـه در زیـر     . مفهومش زیبایی نخواهـد بـود   

موسـیقی دانـان ،   بـی جـان   یکرپاهایمان لگـد میشـد پ  
ــازیگران نقــش هــاي   خواننــدگان ، کــارگردان هــا و ب

چقدر باید مشت و لگد ما به آن هـا مـی   . توجیحی بود 
در خون خود شناور شـوند ، البتـه بـراي آن هـا      و خورد

شاید دلـم بـه    ...بی چاره ها دیگر مرگی در کار نیست ،
ر چـه خودنمـایی هـایی کـه د     حال آ ن ها می سـوزد ، 

اما اکنون در این  وبرابر افتخارات خود انجام نمی دادند 
شاید با خـود   .تا زیر مشت و لگد ما له شوند جا هستند 

گمان کنند که نباید چنین مورد بی حرمتی قرار بگیرنـد  
البته مـا هـم   . و ما را انسان هایی ناسپاس خطاب کنند 

ده این ها بهشت خدا را بر ما حرام نمـو زیرا حق داریم ، 
نمی دانم ، نمی دانـم  . و همه ي ما را گمراه ساخته اند 

که این کار چه سودي به حال مـا دارد ، امـا بـی شـک     
و از این بابـت کـه آن   می شود انتقام باعث تسکین درد 

ها را تکه پاره کنیم شاید بـا همـین احسـاس دلسـوزي     
فکر و با خود بی اندیشیم خود را اندکی بهتر از دیگران 
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چون آنها از ما بیچاره ترند پس ما باید انسـان  کنیم که 
نمـی   .اینان نیسـتیم  يهاي خوشبختی باشیم که به جا

دانم ، شاید عمده ترین دلیلش این باشد و براي همـین  
آن ها را تکه پاره کنـیم و بـدون    است که باید همه ي

شک هرچقدر آن ها فالکـت زده تـر جلـوه کننـد ایـن      
مدتی بود . شتر می شود احساس پیروزي در درون ما بی

که این هم همه ادامـه داشـت ، بـه طـوري کـه حتـی       
شیطان هم از کوره در رفت و به پیروانش دستور داد تـا  

به هـر   .ش مدفون کنند دهر یک از ما را داخل گور خو
حال هر یک از ما به طرفی فرار می کـرد ، امـا ایـن را    
هم باید گفت که فرار از چنگ چنین موجودات خبـیس  

آنچه که انتظارش . و قدرتمندي کار حضرت فیل است 
را نداشتم انجام شد ، آن ها با همان دسـت هـایی کـه    
گمان می رفت چاه فاضالب را با آن بیرون کشیده انـد  
دستان پوسیده ي مرا گرفته و به داخل گـوري کـه نـه    
تنها از آن من نبود بلکه گمان می کنم از آن یک شاعر 

ا نیز بعد از آنکه مرا بـه داخـل ایـن    این ر ودیوانه باشد 
، البته فرقی به حال من نمی کنـد  دریافتم انداختند گور 
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هر کدام از مـا را تختـه    .اینجا هم زمین خداست  زیرا ،
همـان  سنگی بزرگ پوشاندند ، در زیر این تخته سـنگ  

تا چند باید :  بوداشعاري که برایتان بازگو میکنم نوشته 
د هزار سال ، شـاید دو هـزار سـال ،    در اینجا ماند ، شای

ماهیـت مقـدس ، مـرا    شاید میلیاردها ، اي زیبایی براي 
ـ یاب که من نیـز ب در ، شـاید روزي از ایـن   ده ي تـوام  ن

خاك برخیزم و آن گاه در پیشگاه تـو بارهـا سـجده ي    
امـا   .شکر به جاي آورم و هرگز شرمنده ي تـو نباشـم   

هـاي آزادي   اگر مرا رحمت کنی چه قدر به من یاسمن
و فریاد مـن در گلـوي خفتـه ام تنهـا     . را مژده داده اي 

نمی دانم چرا او را دیوانـه خطـاب   . براي تو خواهد بود 
همـه چیـز   . می کنم ، اما اکنون دیگر فرصـتی نیسـت   

شاید او به همان ذره امیـد درونـش    وپایان گرفته است 
از حـرف هـایش معلـوم    . اما چرا اینجاست  .ایمان دارد 

که نباید انسان بد رفتار و گناهکاري باشـد و شـاید    ودب
شعر انسان را به دنیاي توهمات تصور می  ،البته ... هم 

برد و آنقـدر او را در خـویش غـرق مـی کنـد کـه اگـر        
بنگرد ، هرگـز آن را   دشحقیقت را با چشمان بیناي خو
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واي به حال شاعري که فیلسوف هم باشد ، باور نکند و 
مـن بارهــا   یقـت تنهــا تـوهم اســت ،  دیگـر معنــاي حق 

فیلسوف هایی در زنـدگی دنیـا دیـده ام کـه شـعر مـی       
ند دگفتند و زمانی کـه بـه دنیـاي فلسـفه وارد مـی شـ      

حقیقت را به منیت تغییر داده و غایت همه چیز تـوهمی  
راستی ایـن را   .بود که در وجود خودشان جریان داشت 

س هم بگویم که دیوارهاي گورستان همـه از گـل خـی   
بود ، حتی زیر من نیز خیس است و هواي نمناك بـدي  

ند شوم ، لهر لحظه می خواستم بدر اینجا جریان دارد ، 
اما مگر می شود از این جا بیـرون رفـت ، سـنگ را بـا     
تمام نیرویی که در توان داشتم به طرف بیرون حل می 

نمـی دانـم   . دادم ، اما مگر این لعنتی تکان مـی خـورد   
گر توانی برایم نمانده اسـت و بـدبختیش   چکار کنم ، دی

مثـل همـان    درسـت  ،اینجاست که نمی توانم بخـوابم  
شب هایی که تا خود صبح خوابم  نمی برد ، فردا صبح 
چکار کنم ، چگونه بگویم که دوستش دارم ، چگونه بـا  

درآمیزم و هزاران فکر پلیـد کـه فـرداي مـرا امیـدي       او
ی اندیشـم ، مـی   خود مـ ا واهی می بخشید ، اآلن که ب
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بینم که همه ي آن ها بیهوده بوده و حتی اگـر دنیـایی   
تمـام مـی شـد و    دیگر وجود نداشت باز هم همـه چیـز   
،   جلـوه مـی کـرد   همه ي آن کارها چرند و بی فایـده  

کـه بـیش از   ر می یـابم  اکنون که با خود می اندیشم د
آنکه خواست وجودم مـرا بـه فسـاد  و گنـاه بکشـاند ،      

خود مرا به چنین حال و روزي کشـانده   يها سردرگمی
است ، اینکه می گفتم فلسـفه چیـزي پیچیـده اسـت ،     
معلوم نیست که دنیایی باشد یا نباشد ، بایـد بـی خیـال    

نمی خواستم  .روزمره ي خود ادامه داد شد و به زندگی 
مــرگ را بــاور کــنم ، آري همــه اش از ســر درگمــی و 

ه دنبال لذت مـی  خواست درونی بود که تمام عمرم را ب
بـه خـوبی بـه یـاد دارم کـه تـا چـه انــدازه از        . گشـتم  

فایده گرایی بـاالترین  لیبرالیسم دم می زدم و می گفتم 
ارزش انسانیست و تا زندگی هست باید به دنبال فایـده  

نمـی دانـم چـرا ، امـا ایـن همـه       . گرایی پـیش رفـت   
سردرگمی براي چه بود ؟ براي چه آنقدر به زندگی خود 

بـه  و ري من مرگ را هرگـز بـاور نکـردم    آ. بالیدم می 
ـ       دم ، هـر  ادنبال هـر عقیـده ي گزافـی بـه راه مـی افت
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فیلسوفی یا بهتر بگویم هر احمقی براي خود زنـدگی را  
این من بودم که زندگی خـود  به شکلی تعبیر می کرد و 

را هر لحظه در سردرگمی غرق می ساختم ، یکـی مـی   
یست که بارها باید آن همانند گل سرخگفت که زندگی 

را بو کرد و به آن عشق ورزید ، البته گمـان مـی کـنم    
منظورش این بود که باید بارها به دنبال هوس ها رفت 

زندگی مانند قایقیسـت کـه    ،، یکی دیگر هم می گفت 
در دریایی شناور باشد ، پارو نباید زد ، بایـد گذاشـت تـا    

، سـخنش   این دریا تو را به هرجا که می خواهـد ببـرد  
زیباســت ، امــا ایــن تنهــا حــب گفتــار اســت و زیبــایی 
هنرمندانه ي تصور که چیزي به غیر از تـوهم خـالی از   

راستی زندگی چیست ؟ زندگی چه بایـد   .واقعیت نیست 
باشد ، اگر زندگی به مرگ ختم می شـود پـس زنـدگی    
. مرگ است و مفهوم زندگی براي مرگ زیسـتن اسـت   

می دانم که خسته ام ، خسـته ام    نمی دانم ، تنها این را
و تـا مـی    هاز آنکه فرصت ها را به غنیمت حساب نکرد

توانستم زندگانی خود را به دنبـال حـوس رانـی و گنـاه     
بگذارید که دیگر بخـوابم ،   وگذراندم ، اکنون خسته ام 
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، معلوم نیست که چه سرنوشـتی   برداما مگر خوابم می 
اهم بخـوابم امـا   مـی خـو  . انتظار مرا می کشـد  پلیدي 

آب داغی که پوسـت  .... آتش ... خوابم نمی برد ، تا ابد 
خواب را به جان  همه این ها وانسان را برانداز می کند 

خداونـد بـر بنـدگان خـود بیـدادگر      . آدم ذهر می کنند 
نیست ، بلکه این ما هستیم که به خود ستم می کنیم و 

مـام  بگـذار کـه ت   اکنون همه ي این ها حق من است ،
وجودم را با آتش بسـوزانند امـا شـرمندگی و نارضـایتی     

اي کاش و . پروردگارم از همه چیز براي من بدتر است 
اي  .هزار کاشکی که هرگز به داد من نخواهنـد رسـید   

جـاي معشـوق زمینـی    کاش که معشوق آسمانی را بـه  
معاوضــه نمــی کــردم و اي کــاش کــه هماننــد دیگــر  

و اکنــون از   کــردهصــالحین خــدا را خالصــانه عبــادت 
درد اسـتخوان هـایم را دارد از جـا    . اصحاب یمین بودم 

، این هواي نمناك و این سقف سـنگی لعنتـی   می کند 
که هنوز باالي سر مـن خـود نمـایی مـی کنـد و ایـن       

ند باید در اینجا ماند ، شاید هـزار  تا چ: جمالت مسخره 
سال ، شاید دو هزار سال ، شاید میلیاردها ، اي زیبـایی  
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ـ براي ماهیت مقدس ، مرا دریاب کـه مـن نیـز ب    ده ي ن
توام ، شـاید روزي از ایـن خـاك برخیـزم و آن گـاه در      
پیشگاه تو بارها سجده ي شکر بـه جـاي آورم و هرگـز    

رحمت کنی چـه قـدر   اما اگر مرا . شرمنده ي تو نباشم 
به من یاسمن هاي آزادي را مژده داده اي  و فریاد مـن  

اشـک از  . در گلوي خفته ام تنها براي تـو خواهـد بـود    
چشمانم جاري شده است ، و گلویم را بغضی فرا گرفتـه  
که هر لحظه به حد انفجار می رسد ، پایین سنگ یـک  

 چـه : چیز دیگر نوشته که دیگر تاب تحمل آن را ندارم 
: ، تـاریخ  چیز باعث شد که خداي خود را فراموش کنی 

راستی چـه چیـز باعـث شـد تـا مـن       . میم . ك . تا ابد 
: آخر زندگی مگر چیسـت  .  خداي خود را فراموش کنم

باور کنید بارها این را در زندگی دنیا شنیده . گور ، کفن 
ام ، اما آدم همیشه با خود فکر می کند که این ها تنهـا  

وزنده اند ، همانند آنکه شـما مثلـی بـا زبـان     جمالت آم
خودتان بگویید ، اما ندانید که این مثل از کجـا آمـده و   
چه کاربردي دارد و تنها گمان می کنید کـه ایـن یـک    

خـدایا ، چگونـه مـن توانسـتم آن عشــق     . مثـل اسـت   
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مزخرف زمینی را جایگـذین ایـن عشـق بلنـد آسـمانی      
دم در حال کـه تـو   چگونه من تو را فراموش کر. نمایم 

، هرگـز نمـی تـوانم     هرگز. ولی و سرپرست من بودي 
           . این ناسپاسی بزرگ را توجیح کنم 

می خواستم همان کاري که در دنیا انجام نـدادم اینجـا   
به آن عمل کرده و سر سـجده را فـرود بـی آورم ، امـا     
مگر این سنگ ، مگر این سـنگ بـه درد نخـور سـرد ،     

جده کردن به آدم را می دهد ، سـرم را  مگر اجازه ي س
بارها به آن می کوبیدم ، امـا مگـر تکـان مـی خـورد ،      

یـک  فقـط از تـو   . چرا آنقدر مرا آزار می دهـی  . لعنتی 
دقیقه مهلت می خواهم بعدش تا آخر عمر بگذار کـه در  

نمی دانم چرا  سرم آنقدر درد می . اینجا محبوس باشم 
ي  را می دانم که این جمله تنها این... نمی دانم . کند 
درد سرم را هر لحظه بیشتر می کند ، آن گـاه در   کوتاه

پیشگاه تو بارها سجده ي شکر بـه جـاي آورم و هرگـز    
اما اگر مرا رحمت کنی چـه قـدر   . شرمنده ي تو نباشم 

به من یاسمن هاي آزادي را مژده داده اي  و فریاد مـن  
پاهـایم نیـز   . ود در گلوي خفته ام تنها براي تو خواهد ب
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شاید به خاطر آن است که نمی توانم آن  ودرد می کند 
هنـوز و  . را جمع کنم چرا که اینجا بسـیار تنـگ اسـت    

هنوز هم زمان می گذرد اما من همـانطور خشـک دراز   
داد . کشیده و دست و پاهیم از این ثبات رنج می برنـد  

کسی نمی رسید ، مگر جـز   گوش می زدم اما صدایم به
زبان چیزي دیگر داشتم ، با خـود فکـر کـردم کـه      این

راستی اگر خدا ما را این گونه خلق می کرد چقـدر بایـد   
زجر می کشیدیم ، اگر دسـت و پـا نداشـتیم و یـا اگـر      
چیزي به جز این سر ثابت و مطلق نبودیم ، راستی چـه  

وقت دیگر هیچ چیـزي بـه    ، آن باید تحمل کردرنجی 
ن می دانستم خدا هست اما م.  نام زندگی وجود نداشت

. چرا براي عبادت و راز و نیاز به خود زحمت نمـی دادم  
راستی مگر چه سختی و رنجی در نماز خواندن من بـود  

به راستی کـه مـن انسـانی بسـیار ناسـپاس هسـتم و       . 
بارها داد می زدم ، بارها . لیاقتم جز این نمی تواند باشد 

، مشـتم را گـره    سرم را به سنگ قبر  لعنتی می کوبیدم
تغییـر   يکرده و بر دیوار کناري می کوفتم اما هیچ چیز

همان چیزیست که بارها در  و باید گفت این و ردنمی ک
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گاه پـیش مـی آمـد کـه     . زندگی دنیا تجربه کرده بودم 
ضاد می افتاد و بـاورم را بـه   تمسائلی با معنویت من در 

کـه  اما من احمق نمی دانسـتم  . خدا از دست می دادم 
شناسـی مـن اسـت ، مـن نمـی      خدا فراتر از ذهـن روان 

دانستم که خدا زاده ي گمان من نیست ، بلکه فراتـر از  
گاه پیش می آمد که به فکر خودکشـی مـی   . آن است 

افتادم ، آنگاه همین عقیده بود که می گفت گمان نمـی  
کنم جهان دیگـر باشـد ، مـن در تمـامی طـول عمـرم       

را نمی دانستم که پوچ گرایـی  نیهیلیسم بوده ام اما این 
به در و دیوار می زنم امـا کسـی   . تنها زاده گمان است 

به داد من نمی رسد ، می خواهم با ذهن روانشناسـیم آ  
نها را تغییر دهم اما چیز مگر تغییر مـی کنـد ، حقیقـت    

مـن بـه    تالش هـاي همان است که جدا از من بوده و 
م حقیقـت در  این جا بود کـه دانسـت  . کلی بی اثر است 

. گمان نیست و به خدا ایمان آوردم ، اما دیگر دیر است 
دیگر زمانی براي توبه و بازگش نمانده و من بایـد مـزد   
کارهاي ناپسند خود را به طور کامـل و یکجـا دریافـت    

همین افکار ذهنم را به خود مشغول کرده بود که . کنم 
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ز برداشـته شـد یکـی ا    گور،به یکباره سنگ قبر از روي 
، نگاهی خردمندانه بـه  شیاطین باالي سرم ایستاده بود 

من سنگ قبر را از روي تـو  : من انداخت و سپس گفت 
برداشتم و تو در این بـاره هـیچ نقشـی از خـود نشـان      

او راست می گویـد ، درسـت اسـت کـه مـا بـا       . ندادي 
افکارمان خیلی چیز ها را تغییر می دهیم اما همانند این 

ن در آن هستم هیچ اراده اي از خود گوري که من اکنو
تنها می تواند وابسـته بـه شخصـی     مام و اراده ي یندار

حال آنکه خدا و حال آنکه شیطان اما نقش دیگر باشد ، 
من بی شک در این باره بی تأثیر اسـت و کـاري از مـا    

شیطان ، یا بهتر بگویم ، فرزند شـیطان   .ساخته نیست 
که گمـان مـی رفـت    آلوده ي خود  هاي با همان دست

چاه فاضـالب را بـا آن بیـرون کشـیده اسـت دسـتم را       
، دیگر نه تنها دوست نداشتم دستم را بگیرد بلکه گرفت

به این کار بسیار خرسند بودم ، چرا که اکنون او منجـی  
من است ، فرقی ندارد که تا چه انـدازه بـه مـن آسـیب     
 رسانده و مرا به این فالکت کشانده اما او اکنون سـبب 

کـه   مـی باشـد  رهایی من از این گور تنگ و وحشتناك 
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ــدبختی در آن   ــه فالکــت و ب ــادي را ب مــدت زمــان زی
البته این را هم دریـافتم کـه انسـان تنهـا     . گذارانیده ام 

زمان حال خود را می بینـد و همـواره خواهـان اکنـون     
بهتر است چون تنها در آن زمان قـرار دارد و همینطـور   

زیـرا در  خوبی درك نخواهـد کـرد   گذشته و آینده را به 
به خوبی اکنون او دشوار و  شنیست و احساس نآن زما

را ازیاري شیطان آموختم  آن، من غیر قابل تصور است 
و این را نیز دریافتم کـه سـبب اصـلی بیچـارگی مـن ،      

کـه بـه دنبـال آن    بـوده   و لذت آنـی  همین اکنون بهتر
مدن از با در آ. هوسرانی هاي بسیاري شکل می گرفت 

گور جمعیت بسیاري را می دیدم که گمان بردم آن هـا  
هم همانند من چنین احساسی می توانند داشته باشـند ،  
این را باید از تشکرهایشان نسبت بـه شـیاطینی کـه در    

منجی کنونی مـن نیـز   .  کنارآن ها ایستاده بودند فهمید
همانطور به صورت من چشم دوخته بود ، گویی کـه او  

دیگر دوستانم تقاضاي تشکر و سپاسگذاري  هم همانند
اگر صـد  !!!  ؟را از من دارد ، اما سپازگذاري از چه کسی 

سال دیگر آن جا می ماندم هرگز از این چهره ي زشت 
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و بدبو تشکر نمی کردم ، بگذار که اسـمش را هـر چـه    
می خواهند بگذارند ، غرور یا هر چیز دیگر ، آب از سـر  

یگر هیچ گناه و یا ثـوابی بـه   من دیگر گذشته است و د
یـک   کسـی کـه  مثل . حال من توفیري نخواهد داشت 

گناه می کند و بعد از آن گناهان بسـیار دیگـري انجـام    
 مـی کنـی ؟   می دهد ، اگر از او بپرسید که چـرا چنـین   

می گوید ، من که گناهکارم ، به فساد عادت کرده ام و 
ه او ایـن تسلسلیسـت کـ   . پشت سر گناه مـی آیـد    گناه

براي شما شرح می دهد که حال من نیز هماننـد حـال   
چنین شخصیست و تنها تفاوتش در این است که دیگـر  

تا زمان مـرگش  براي من فرصتی نمانده ولی فرصت او 
این گفته ي من هـم  . به اندازه ي هزار سال خواهد بود

به خاطر آن است که به فالکت بزرگی دچار شـده ام و  
او را ده ها برابـر خـویش مـی     پس از آن تجربه فرصت

در زندگانی دنیا بسیار آسوده زندگی مـی کـردیم   . دانم 
اما هرگز سپاسگذاري نکرده و اکنون که به این فالکت 

قدر آن دوران آسایش و لـذت بخشـی را   دچار شده ایم 
که با آسودگی بـه دنبـال هوسـرانی هـا و فسـاد هـاي       
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سـیار  مـی دانـیم و از گناهـان خـود ب    خویش می رفتیم 
نگاهم را دوبـاره معطـوف آن منجـی    . شرمسار هستیم 

غالبی کردم ، اما انگار که او دیگر منجی نبود ، زیرا بـا  
 قـرار داشـت  آن زنجیر ها و قفل هایی که در دسـتانش  

مـی خواسـتم    . چنین چیزي را به من خطاب مـی کـرد  
فرار کنم ، اما مگر می شـود از دسـتان کثیـف و لجـن     

شـیاطین بـا دسـتور سرورشـان ،      دیده ي او گریخـت ، 
یعنی همان بدبوي دندان تیـز کـه انگـار مـی رفـت بـا       

همـه ي مـا را بـه    کند  پارهتکه  ارمان دندانش تک تک
زنجیر بستند ، دست ها ، پاها و حتی بـر گردنمـان نیـز    

قرار می دادنـد و قفلـی بـزرگ کـه سـنگینی آن      زنجیر 
ن را ه رفـت ما را بیش از پیش سنگین می کرد و را جسم

برایمان دشوار می ساخت بر زنجیر مـی گذاشـتند و بـا    
این وضع گریختن از دست سرور شـیاطین و نـوکرانش   

البته گمان نمی کنم که این کار . تقریباً غیر ممکن بود 
زیـرا قبـل از ایـن میـان مـا و      . از ترس فرار مـا باشـد   

هنرمندان مدرنیته ، نزاع سختی درگرفتـه بـود و گمـان    
ابلیس ، تنها براي مقابله با درگیـري و   ارککنم که این 
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با این حال همه ي مـا بـار دیگـر     .کنترل ما بوده باشد 
و سـرور شـیاطین فرمـانی را    دور هم جمع شده بـودیم  

صادر کرد تا همه ي ما را به صـف هـاي مـنظم و بـه     
ترتیب پشت سرهم با همان زنجیرهایی که در دسـت و  

ر میـان جمـع و در   شخصـی د . پاهایمان بود ، بنشـانند  
اي سـرور شـیاطین و اي برتـري    : همان حال فریاد زد 
فالکـت   من دیگر تاب این زندگی. دهنده ي زشتی ها 

بار را ندارم ، آیا می توانی ما را از این مصیبت برهـانی ،  
یا راهی در برابر این همه عذاب و بیچارگی قـرار داده و  

، ایـن طـور    شاید تو چاره ي کار را بهتر از ما می دانـی 
از من چاره می خواهید درست است  –نیست ؟ شیطان 

آري اي برتري دهنـده ي زشـتی   : ؟ همه جواب دادیم 
و من شما را اجابت خواهم کرد ، این را هم بگـویم  . ها 

که در برابر پروردگارتان کاري از بنده سـاخته نیسـت ،   
ولی می توان آینده ي شما را با اعمالی کـه انجـام داده   

مرد بیچاره دسـتش را بـا   ، و اما تو ؟  کرد، پیشبینی  اید
مـرا مـی گوییـد اي    : اشاره به جانب خود برده و گفـت  

آري مگـر تـو دربـاره ي سرنوشـت     : شـیطان   . بزرگوار
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همـانطور اسـت   : خویش از من نپرسیدي ؟ مرد بیچاره 
اگر امکـانش هسـت سـرنوش مـرا بـرایم      . عالی جناب 

سـردرگم خـویش سـري در    بازگو کنید تـا از آینـده ي   
تو در زنـدگی دنیـا تمـام    . خوب است : شیطان . بیاورم 

زنـدگی کـردي و امـروز     صرف مشغله هـاي  عمرت را 
مـردي بـا سـیبیل بلنـد و قـدي      . دیگر آخر کار اسـت  

کشیده که چهره اش به هندوهاي زمان باستان بیشـتر  
شباهت داشت ، جواب داد ؟ براي چه ؟ مگر او بـه جـز   

ش چه کار زشتی را انجام داده است ، شـیطان  کار و تال
بار دیگر همان خنده ي مضحک را با دندان هـایی کـه   
انگار می خواست با آن تک تک مـا را تکـه پـاره کنـد     
شروع کرد و سپس خطاب به همان مرد هندو با فریـاد  

مگر نمی دانی کـه او  . چه می گویی اي مردك : گفت 
مرد هندو که این  .ت چه اشتباه بزرگی را انجام داده اس

فریاد همانند صاعقه اي تمـام بـدنش را بـه خـود مـی      
تـا سـرور    ه بـود همانطور خشک و ثابـت ایسـتاد   لرزاند

تـو   :ادامه دهـد   ان پر بهایششیاطین بار دیگر به سخن
در زندگی دنیا ، تمام عمرت را با مشـغله هـاي زنـدگی    
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 :ســپس فریــاد زد . گذرانـده و خــدا را از یــاد بـرده اي   
مـرد مشـغله دار نمـی دانسـت چـه      .  می گـویم درست 

بگوید ، انگار کوهی از ماسـه و سـنگ بـر سـرش مـی      
پا می زند قادر بـه فـرار و    که دست و مقدارد و هر نریز

گریز در برابر این همه مصیبت نیست ، درسـت هماننـد   
با این کـه فـرد   . شب هایی که انسان را شبه می گیرد 

ـ  وان بیـدار شـدن را نـدارد و    می داند خواب است ، اما ت
هرچه بیشتر تالش می کند ، بیشتر در این خـواب فـرو   

خواب نیست ، و می رود ، اما اینجا دیگر واقعیت است ، 
با بیداري هم همه ي این کابوس هـا از بـین نخواهـد    

با این حال شـیطان مـی دانسـت کـه او جـرأت      . رفت 
 صحبت کردن را به خود نمی دهد ، دستش را به طرف

و فـرد مشـغله دار را بـه    یکی از دستیارانش دراز کـرده  
داخل همان چهاردیواري انداختند که بیرونش از ما پیـدا  

مـی  بود اما داخلش براي شخص همانند دیوار سـفیدي  
که بی شباهت به اتاق هاي امروزي ما نمی رفـت   نمود

سقف باالي سرش از هـر طـرف ریـزش    با این وجود . 
د تا به طرف دیگر اتاق بگریـزد ،  می کرد و او مجبور بو
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چند مدتی به همان شکل گذشت ، سقف ، دیوار ، حتی 
مردابی می شد که هر لحظه به زمین زیر پایش همانند 

داخل آن فرو رفته و بار دیگر خود را از داخل آن بیرون 
کـه   دوبـاره اتفـاق مـی افتـاد     همان لحظهمی کشید ، 

 مـرد و باالي سـرش سـقوط مـی کـرد     آجري از سقف 
خالصه هیچ چیـزي  . بیچاره را مورد هدف قرار می داد 

از ناامنی در اتـاق خـارج نبـود و همـانطور امنیـت فـرد       
چیزي نیز نگذشـت  . مشغله دار به مخاطره می انجامید 

اي بزرگوار ، اي دوستان من که در : ، که فریاد سر داد 
بـه دادم  . برابر این هیوالي دندان گربه اي نشسته ایـد  

من نمی خـواهم از  . ید ، تو را به خدا به دادم برسید برس
هـر چـه باشـد آن را مـی      وسرنوشت خود با خبر شوم 

پذیرم اما زندگی در اینجا دیگر برایم غیر ممکن اسـت ،  
. اندکی به من مجال دهید ، اندکی فرصت تـا بیـارامم   

صدایش به صورت بریـده   .اندکی آرامش ، تو را به خدا 
ی رسـد و پیداسـت کـه حتـی مجـال      بریده به گوش م

ابلـیس کبیـر یـا همـان سـرور      . صحبت کردن را ندارد 
شیاطین ، به دستیارانش دستور می دهد تـا او را بیـرون   
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بیاورند و اتاق نیز بار دیگر به همان حالت قبلی خـویش  
سپس سرور شیطان بار دیگر همان شانه  .باز می گردد 

توهـاي دوران  هاي بد قواره ي خـود را کـه هماننـد مان   
پس از انقالب بود باال مـی انـدازد و اینگونـه احسـاس     
غرور خود را به دستایارن و همچنین اشخاصی از جن و 
انس که در مقابل او نشسته بودند نشان می دهـد تـا از   

ن و اعـال  نمـوده این رو بـراي خـویش کسـب افتخـار     
بار دیگر آن دهان بدبویش را باز .  خودنمایی کرده باشد

به حتم ، بوي آن تا ته این صف طوالنی که بالغ  کرد و
:  نشان می داد راه مـی نمـود  بر میلیاردها انسان و جن 

اي فرزندان و اي مریدان من این شخص ادعا می کنـد  
که به دلیل مشـغله هـاي فـراوان قـادر بـه اطاعـت از       

و اما اکنون شـما او را   نبوده استدستورات پروردگارش 
ف می گریـزد و فریـاد سـر مـی     می بینید که به هر طر

ــد ، امنیتــی را کــه  . دهــد  ــد بدانی ــدان مــن بای اي مری
پروردگارتان براي شما خلق کرده است بیهوده نیسـت ،  
این یک نعمت بزرگ است و شما خالف آن عمـل مـی   

این مرد مشغله داشته اسـت ، امـا تمـام زنـدگی     . کنید 



 54

خود را به دنبـال گنـاه و فسـاد گذرانـده و اکنـون کـه       
اینجاست می گوید مـن مشـغله داشـته ام ، هرگـز از او     

ن او را بـه  پذیرفته نیست و آتش جهنم همواره جان و ت
و اما تو ، تـو را مـی گـویم  اي    . کام خود خواهد کشید 

مرد هندو با اشاره ي سرور شیاطین بـار دیگـر   . بودایی 
وجودش را فرا می گیرد ، خـود را بـه پشـت    ترس تمام 

ش که گمان می رفت او هـم از اهـالی   یکی از همراهان
هند و بودایی باشد می اندازد  ، شیطان بـار دیگـر او را   

، امـا انگـار کـه نـه انگـار ،       مورد خطاب قرار می دهـد 
بـا اشـاره ي   . جوابی از مرد بودایی شـنیده نمـی شـود    

او را از میان جمعیت بیرون می کشند و در  ابلیسدست 
چـرا  : شیطان .  ی آورندبه زانو در م ایشانبرابر شخص 

اینگونه از برادرتان پذیرایی می کنید ، مگر نمـی دانیـد   
که او دوست و همراه شماست ، پـس چـرا چنـین مـی     

آنگـاه بـار دیگـر دسـتش را بـه سـمت یکـی از        . کنید 
براي او تختی آماده کنید کـه  : دستیارانش دراز می کند 

ر و آقـاي  بتواند در کنار من بنشیند ، او در دنیا مرا سـرو 
خود قرار داده است ، بگـزار انـدکی هـم در برابـر مـن      
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براي مرد بودایی تختی  .سروري کند ، چه اشکالی دارد 
آماده می کنند که از آن خزه و لجن بیرون زده اسـت و  
پایه هایش از دست و پاهاي اجنه ساخته شده ، از کنـار  
آن روده ي جسد انسـان هـا آویـزان اسـت و بـوي آن      

ین نـدارد ، مـرد   از بوي دهان سـرور شـیاط  دست کمی 
بودایی همانطور ایستاده بود و به تخت پر صالبتی کـه  
برایش تدارك دیده بودند می نگریست ، سرور شیاطین 
که از درون این مـرد بـه خـوبی آگـاه بـود ، خنـده اي       
موزیانه که صالبت زشتیش را هر چه بیشتر نمایان می 

، تو را چه شـده اسـت   آهاي : ساخت سر داد و فریاد زد 
ـ دن اي مرد بودایی ، مگر اعمـال تـو در   بهتـر از ایـن    ای

این ها همـان  تختیست که من براي تو آماده کرده ام ، 
چیزهاییست که خود تو فرستاده اي و مـا بـا آن برایـت    

ساخته ایم که بتوانی اندکی تختی پر شکوه و با عظمت 
کـه بـا    ، او را به زور روي تخـت روان  روي آن بیارامی

دست و پاهایش حرکت مـی کنـد مـی نشـانند ، آنگـاه      
شیطان دوباره روي خود را به طرف مرد هندو می کنـد  
، بار دیگر همان پوزخندش را مـورد نمـایش قـرار مـی     
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دهد تا ترس و وحشت در جان این بیچاره بیشتر جلـوه  
به این تخـت خـوب نگـاه کـن ، بعضـی از       :بی اندازد 

د که در زیر آن چرخ قـرار دارد  انسان ها تختی می سازن
، تا بتواند حرکت کند و بعضی دیگر تخت ثابـت را مـی   
سازند ، هر کدام از آن ها براي علتی توسط شما آفریده 

و بنا به کاربر استفاده اش شما آن را خلق مـی  می شود 
کنید ، حال به خودتان نگاهی بی اندازید تا همه ي این 

 .ز درون خودتـان دریابیـد   کاربرد ها و اسـتفاده هـا را ا  
بـا ایـن حـال    . همه ي ما به خودمان نگاه می کـردیم  

گفتاراو داراي حقیقتی عظیم بود که تمام ساختار زندگی 
آنگونه که حقیقـت  ما را به زیر می کشید و راه تعالی را 

البته حقیقتی که سال ها در . هست به ما نشان می داد 
رگز بـه آن پـی   کنارمان بود اما به سبب جهل خویش ه

شیطان از جاي خود بلند شـد ، بـه طـرف    . نبرده بودیم 
اتاق رفت و سپس روي یک صندلی در داخل آن کـه از  
پیش براي وي آماده کرده بودند نشست ، نمی دانم چرا 
، ولی اینبار خود او دست به کار شده بـود تـا بـار دیگـر     
 مسأله و یا موضوعی فلسفی را به ما بیاموزد ، دستش را
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به نشانه ي اشاره دراز کرد و سپس چند تن از یـارانش  
به داخل اتاق هجوم برده و در برابر شخص ایشان سـر  

   .تعظیم فرود بیاوردند 
یطان بار دیگر دستش را به باال حرکت داد کـه البتـه   ش

این به معناي لغو تعظیم و یا احترام بود ، سـپس گفـت   
، یکـی از  را بسازید ، گفتند چه چیزي را ؟ گفت انسـان  

من می توانم بیافرینم ، اما نه با ابـزار  : جواب داد آن ها 
اهم پس تو بی اندیش بگـو و مـن محیـا خـو    : ،شیطان 

کرد ، دستیاران ابلیس شروع به ساخت انسـان از خـاك   
نـد ، اول از همـه او را ثابـت و    و یا گل محیا شـده کرد 

بدون هیچ آفریده ي منظمی که شامل دست و پـا و یـا   
امل دیگر باشد آفریدند که شباهتش بیشـتر بـه تیـر    عو

آن خاك را همانند گوشـت   ابلیس آنگاه. چراغ برق بود 
. ت کرد و این گوشت همانند تکه اي خمیـر فـرو ریخـ   

بایـد چیـزي در آن باشــد ،   : سـپس دسـتیار اول گفـت    
چیزي که آن را محکم به خود بگیـرد تـا فـرو نریـزد و     

آنگاه دستیار دوم بـه چیـزي   ثبات را در آن ایجاد کند ، 
 همانند استخوان اشاره کرد و شیطان آن را فراهم نمـود 
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، استخوان ها را در آن تکه خاك که البته شـکل خمیـر   
ه خود گرفته بود جاي دادند ، مشکل اینجا بـود کـه   را ب

استخوان در جاي خود قرار داشت اما انسـان مـاکتی در   
ن نمایـان مـی   بیرون از خود شل شده و به شکلی آویزا

شد ، با این وجود این تکه گوشت که همانند تیر چـراغ  
امـا مشـکل در جـایی    . برق بود هنوز سرپا قرار داشـت  

باید چیزي به غیـر از  : دیگر جلوه می کرد ، دستیار اول 
این استخوان باشد که نمـاي بیرونـی را حفـظ نمایـد ،     

باید  و آن نباید در داخل قرار بگیرد ، بلکه: دستیار سوم 
در بیرونی ترین الیه باشد تا نمـاي آن را حفـظ کنـد ،    

رابطی براي حرکت ، یـک مولـد نیـرو تـا     : دستیار دوم 
خودش قدرت و توان حرکت را داشته باشد و شخص را 
از این توان و نیروي مولد در زندگی روزمره بهـره منـد   

البته باید نماي بیرونی را هم حفظ کند ، دسـتیار  . نماید 
سرورم ، شما می توانیـد چنـین   : طاب به شیطان اول خ

ا خلق می کنـد  چیزي را فراهم کنید ، شیطان ماهیچه ر
سـپس بـراي    .و آن را در اختیار ایشان قرار مـی دهـد   

حرکت باید راهی باشد ، این راه چیست ؟ آن ها باید پـا  
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را اختراع کنند و در آن استخوان هاي جداگانـه همـراه   
طراف آن براي حرکـت بـه وجـود    با ماهیچه هایی در ا

بیاورند ، موجـود خـاکی بـه راه مـی افتـد ، انگـار کـار        
شیاطین با موفقیت انجام شده است ، امـا در ایـن بـاره    
اشکالی جزئی در میان خواهد بود ، او دیگر خسته شـده  
، و خواستار نشستن می باشد ، اما چگونه ممکن است ، 

را بـه زمـین   موجود خاکی براي نشستن  چند بار خـود  
می زند با این حال پیداست که از درد این کار بـه خـود   
می پیچد ، ولـی بـاز تنهـا تـوان دراز کشـیدن را دارد ،      
ونشستن براي وي غیر ممکن اسـت ، حـال کـه دیگـر     

باید پاهـایش  نمی تواند از جاي خود بلند شود ، بنابراین 
را جمع کرده و آنگـاه بـراي بلنـد شـدن اقـدام نمایـد ،       

ون باید براي او مفصل هایی در وسط پا و پـایین آن  اکن
د ، اما باز هم راه رفتن براي وي مشـکل  نوربیابه وجود 

سپس باید قسمتی که بـا زمـین در تمـاس    ،  خواهد بود
باشد را پهن درسـت کـرد و اینچنـین اسـت کـه آن را      

حـال بـه   . پهنتر از بقیه ي اجزاء مرد خاکی می آفرینند 
 ن آن ها باید موجودي دیگـر را بـا  گفته ي سرور شیاطی
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همان خصوصیات خلق کنند ، اینکار انجام می شود امـا  
بـه زمـین    و کـرده هر دوي آن ها بار ها به هم برخورد 

می افتند و بار دیگر بلند می شوند ، سـپس دسـتیار دوم   
چیزي براي دیدن باشد تـا از  با خود می اندیشد که باید 
نین زندگی به شـیوه  و همچاین برخورد جلوگیري شود 

ي ساده تري ادامه یابد ، آنها چشم را مـی آفریننـد امـا    
پس از اندك مدتی در می یابند کـه هـر دوي آنهـا بـا     

نزدیک و رابطه ي متقابل دیدن یکدیگر خواهان ارتباط 
با هم هستند ، سپس دهان آفریده می شود و در میـان  
آن زبان قرار مـی گیـرد ، تـا ایـن ارتبـاط بـه صـورت        
شنیداري و صوتی انجام شود ، امـا ایـن صـوت بـدون     
گیرنده ي صوتی که شنیده نمی شـود ، اکنـون آن هـا    
گوش و یا گیرنده ي صوتی را خلق می کنند ، سرانجام 
با پیشرفت و تکامل باالتر انسـان ، ایـن روابـط بـا بـه      
وجود آمدن تجهیـزات و وسـایل مـورد نیـاز در اطـراف      

و گزینه نیاز خواهند داشـت ،  انجام خواهد شد ، اما به د
هر دوي آن . یکی دست و دیگري دندان براي خوردن 

، ولی دست باید مفصل داشته باشد ها به وجود می آید 
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تا بتوانـد از وسـایل اطـراف خـود بهـره بگیـرد و از آن       
استفاده کند ، چرا که اگر ثابت باقی بماند نمی تـوان از  

، ده نخواهـد شـد   روآن استفاده اي کرد و نیاز انسان برآ
دست نیز باید در کنار سر موجود خاکی قـرار بگیـرد تـا    
بتوان بر اسـاس آن نیازهـاي دهـان و دیگـر نیازهـاي      
جسمانی را برآورده ساخت ، این ها انسان هاي کـاملی  

  هستند که توسط شیاطین و ابلیس کبیر 
آفریده شده اند ، با این حال هر دوي آن هـا از ابـزاري   

ر که براي هردوي آن ها خلق شده است ، به نام شمشی
استفاده کرده و دستیاران شیطان را با شمشیرهایی کـه  
در دستانشان است تکه پاره می کنند ، جسد هر سـه ي  
آن ها به زمـین مـی افتـد و تنهـا خـون اسـت کـه در        

در این حال فریاد میانشان جاري می شود ، ابلیس کبیر 
، بـه راسـتی کـه    قدر شناسـی شـما    این است: می زند 

همه ي شما انسان هاي قدر نشناسـی هسـتید ، آنگـاه    
، ما انسـان را از نطفـه اي بـی    این آیه را بیان می کند 

ارزش خلق می کنیم آنگاه علیه ما به ستیزه جـویی بـر   
سرانجام دستور می دهد تا هـر دوي آن هـا   . می خیزد 
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را دستگیر کرده به زنجیر ببندند و براي مجازاتی بزرگ 
همه ي ما را اضطرابی عجیـب فـرا گرفتـه     .آماده کنند 

است ، آیا چه اتفاقی می افتد ، این هیکـل بـد قـواره ،    
این شانه هاي بدریخت ، این گوش هاي دراز و دنـدان  

 ؟ هاي تیز ، آیا چه بالیی قرار است بـر سـر مـا بیـاورد    
نمیدانم ، تنها چیزي که می دانم این است کـه چیـزي   

ون سرنوشت همه ي ما به دستان لجـن  نمی دانم و اکن
یاد آن شـعر مـی    . خورده ي این بد قواره بستگی دارد 

تا چند بایـد در اینجـا مانـد ، شـاید     : افتم که می گفت 
هزار سال ، شاید دو هزار سـال ، شـاید میلیاردهـا ، اي    

ده نزیبایی براي ماهیت مقدس ، مرا دریاب که من نیز ب
خاك برخیـزم و آن گـاه در    ي توام ، شاید روزي از این

پیشگاه تو بارها سجده ي شکر بـه جـاي آورم و هرگـز    
اما اگر مرا رحمت کنی چـه قـدر   . شرمنده ي تو نباشم 

و فریاد من . به من یاسمن هاي آزادي را مژده داده اي 
ایـن شـعر   .  در گلوي خفته ام تنها براي تو خواهد بـود 

؟ او مـی  چیست ؟ معنا و مفهومش چه می توانـد باشـد   
گوید در گلوي خفته ام ، شاید بغضی در گلـویش نهـان   
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شده باشد که آن را خفته می نامـد ، نمـی دانـم ، تنهـا     
. چیزي که می دانم این اسـت کـه چیـزي نمـی دانـم      

اکنون من اینجا هستم ، زمـان از حرکـت بـاز ایسـتاده     
است و ضاللت و نا کامی در چهره ي همه ي اطرافیان 

وم است که از شرم سر خود را به زیـر  من پیداست ، معل
امـروز روز  . انداخته اند ، امـا دیگـر چـه فایـده اي دارد     

مجازات است و درد را باید در این جا زیست ، یاد دختـر  
می گفت عشق زیباترین کالمیسـت   همسایه می افتم ،

و  ،که آدمـی مـی توانـد بـه زبـان خـویش بیـان کنـد         
شـاید  . دمیسـت  همانطور عشق چیزي فراتر از جسـم آ 

راست بگوید ، اما اگر او مرد بود ، آیا من باز هم چنـین  
، نه ، همه ي این ها فریبی بیش عشقی را به او داشتم 

م ، آیـا  نیست و من بارها فریب هوسـرانی خـود شـده ا   
سخن خدا را با چه چیزي معاوضه کرده ایم ، اکنون که 

نطفـه   یادش می افتم خنده ام می گیرد ، ما انسان را از
اي بی ارزش آفریده ایم ، آنگاه علیه ما به ستیزه جویی 

قضیه ي آفرینش شیاطین  به راستی کـه  . بر می خیزد 
چقـدر  . حقیقت دارد ، ما چقدر باید قدر نشناس باشـیم  
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باید قدر نشناس باشیم ، علیه کسی که ما را خلق کرده 
، به ما لطف ورزیده و سپس چنـین در برابـر عظمـت و    

اما نه مـن و نـه ایـن همـه     .  مقابله می کنیم بزرگیش
، انسان فلک زده که در اینجا و در برابر سرور شـیاطین  

بسته به زنجیر با چشمانی به زیر کشیده شـده نشسـته   
اند هیچکدام از ما حقیقت را آنگونه کـه بایـد در نیافتـه    

ولی انگار که چیزي براي حقیقت وجـود نداشـت ،    .ایم 
 .د من چرا هستم نه اینکـه هسـتم   چیزي نبود که بگوی

را می بینـد   قضیه ي ما درست همانند کسیست که ماه
و تنها می گوید این ماه است ، این خورشید است و این 
زمین می باشد ، اما نمی گوید چـرا هسـت ، تنهـا مـی     

ت کـه ذهـن مـا بـه     سدر واقع نکته اینجا. گوید هست 
چیـز  اطرافمان عادت کـرده و تنهـا مـی گـوییم همـه      

همانطور که ما مـی بینـیم بایـد باشـد و نکتـه تنهـا در       
کسی نیست که بگوید اصال چرا باید .  ظاهربینی ماست

باشد ، چرا زمین باید به دور خورشید بچرخد ، چرا بایـد  
اید و چرا خورشـید بایـد زمـین را    یشب و روز به وجود ب

اما در طرف دیگر این آرامشی که وجـود دارد  گرم کند ، 
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ن آرامش را می گویم ، ذهن ما هرگز به نـاآرامی  ، همی
ها عادت نکرده و اینگونـه اسـت کـه ایـن آرامـش بـه       
شکلی عادي براي ما درآمده و تنها می گوییم هسـت ،  
در صورتی که هزاران علت و برهان از طرف خداوند به 
وجود می آید تا به این آرامش دست پیدا کنیم و ما تنها 

درسـت هماننـد قضـیه ي     .  وجـود دارد  که می گوییم
راسـتی اگـر او را   انسان ناآرام در اتاق آزمون شیاطین ، 

مهلت می دادند و یـا مهلـت را از وي مـی گرفتنـد بـاز      
اعمال او یکی بود ، ایـن تفکـر انسـان اسـت کـه مـی       
خواهد از حالتی به حالت بهتر برود و اینچنین است کـه  

دد شخص در آرامش به دنبال تنها چیزي کـه مـی گـر   
با وجود آرامـش بیشـتر ایـن     گناه و فساد است که البته

رفتار  از این ها که بگزریم. جهالت افزون تر خواهد شد 
شخص عاقل و با ایمان در ناامنی همان اسـت   و کردار

که در امنیت خواهد بود و این به معناي ایمانی محـض  
و حقیقی است ، شخصی که نه فریب زمان را می خورد 

اختار هاي ذهنی را ، باید گفت کـه چنـین   فریب سو نه 
شخصی داراي ایدئولوژي برتر اسـت کـه هرگـز تعقیـر     
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گذشته از همه ي این ها سـرور شـیاطین   . نخواهد کرد 
از اتاقش ، یعنی همان اتاق آزمون شیاطین بیرون آمـده  

دسـت و پـاي اجنـه    از و روي تختی کـه پایـه هـایش    
ص مـرده از  بود و همچنین روده هاي اشخاساخته شده 

دستش را همانند پیشـوایان  آن آویزان می شد نشست ، 
دیکتاتور ، همان دیکتاتورهاي جنگ جهـانی دوم ، بـاال   

امروز همه چیـز  : برده و آنگاه شروع به ایراد سخن کرد 
براي شما نمایان شد ، شما مفهـوم آرامـش ، ماهیـت و    
ــه اینجــا   حقیقــت الهــی را بــه درســتی دریافتیــد و البت

نیز در میان مردگان به پایـان   و دستیارانم ت منمأموری
چیزي که می خواهم بگـویم ایـن اسـت     .خواهد رسید 

که من و یارانم هرگز بر شما تسلطی نداشته و نخواهیم 
اگـر خـدا را سـرور    . داشت مگر آنکه خود شما بخواهید 

خود انتخاب کردید پیروز و موفق خواهید بود ، امـا اگـر   
قرار داده و از من اطاعت کنیـد ،  مرا سرپرست خویشتن 

اراده و این را بدانید که مـرا در برابـر اراده ي پروردگـار    
نعمـات خداونـد بـراي همـه ي شـما       ، خواستی نیست

وسیع و باارزش اسـت ، امـا دریغـا کـه ذهـن خودتـان       
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و تنها می گویید کـه  کرده همواره به این نعمات عادت 
مـام وجودتـان را   گاه پیش می آید که فقـر ت  .باید باشد 

فرا می گیرد ، با این وجود یاوري به جز خدا ندارید ، اما 
چگونه است که غیر از او را به یاري می طلبیـد ، پـیش   
می آید که این مدت زمان اندك  نیز می گـذرد امـا بـا    
این حال خدا را یاد نمـی کنیـد و سرنوشـت و سـعادت     

ی کنید ابدي را به اندك زمان کوتاهی در دنیا معاوظه م
بس است دیگر ، به راستی که هیچ موجودي به اندازه . 

سرنوشـتتان در  . ي شما کفران کننده و ناسپاس نیست 
ابتدا سعادت ابدي و لذت هاي بیشمار است ، خـدا ایـن   
را براي بندگانش می خواهد ، اما این خودتـان هسـتید   
که در گمان افتاده و آن را به ظاللت ابدي تبـدیل مـی   

افیست دیگر ، اینجا نه شرمسـاري بـه کارتـان    ک. کنید 
می آید و نه عبادت و بندگی ، کاري که مـی توانسـتید   
سالها پیش انجام دهید ، اما اینجـا دیگـر از آن خبـري    
نیست و بی شک همه ي شما را عذاب الهی فرا خواهد 

عذابی که می خواهید هزاران سال عبادت کنید  گرفت ،
کاري که در دنیـا انجـام    انهم اما در آن داخل نشوید ،
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بـا   .نداده اید و خداوند داراي قـدرتی بـی پایـان اسـت     
سخن هاي سرور شـیاطین و بـه قـول خودشـان      اتمام

ابلیس کبیر ، می خواستم بگویم که تو چرا خداي خـود  
کفران و ناسپاسی راه افتاده به دنبال  ،را فراموش کرده 

ــ  ــان مح ــا را از بهشــت پروردگارم روم اي و همــه ي م
ساخته اي ، خواسـتم ایـن را بـه او بگـویم ، آخـر بایـد       
بفهمد که خودش از همه ي مـا تقصـیر کـارتر اسـت و     
دیگر اینگونه شانه هاي بدقواره اش را باال نـی انـدازد ،   
همین که می خواستم دهانم را براي فحاشی و تـوهین  
به او بـاز کـنم ، شـیطان بـا اشـاره ي دسـتش از مـن        

نمـی  . جمعیت به طرف ایشان بـروم  خواست تا از میان 
دانم که از من چه می خواهد ، البته در ابتدا گفتـه بـود   
که در آخر با تو کار دارم ، اما این بدقواره با من چه کار 

ترســی تمــام وجــودم را . دارد را تنهــا خــدا مــی دانــد 
فراگرفته بود ، شاید می خواست که سرنوشـتم را بـرایم   

ـ   مـی  .  ه دانسـتن آن نداشـتم  بازگو کند اما من میلـی ب
دسـتیارانش بـا    ولیخواستم از میان جمعیت فرار کنم ، 

زنجیرهایی که به گردن و دست و پاهایم انداخته بودند 
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مرا به سمت شخص ایشـان هـدایت مـی کردنـد و راه     
همان احساسی به من دست مـی داد کـه   گریزي نبود ، 

 می گوید ، چیزي که هست و راه گریزي از آن نیست ،
بـه   و گاهل آن را نخواهی داشت مبگزار باشد اما تو تح

بـا  ، حد انفجار میرسی اما هیچ چیز منفجـر نمـی شـود    
این حال انتظار به پایان رسـید و مـرا در برابـر شـخص     

بار دیگر همان .  به زانو درآوردند یاطینابلیس و سرورش
خنده اي که چند مدتی از آن خبري نبود سر داد و بوي 

شک تا کیلومترهـا پـیش مـی رفـت ، چـه      دهانش بی 
او قـرار داشـتم ،    قـدمی برسد به من بیچاره کـه در چند 
دیگـر  . خـدا مـی دانـد     این خنده ها کی تمام می شود

حوصله اش را ندارم ، شاید مـی خواهـد مـرا از زنـدگی     
ناامید کند و براي همین با خنده هاي دلـریش کننـده و   

برش ایستاده کریحش حال همه ي کسانی را که در برا
اند به هم می زند تا اضطرابشان را بیشتر کند ، اما مـن  
فریب نخواهم خورد ، از او متنفر هستم ،ولی این باعـث  

دیگر از کوره در رفتـه بـودم ،   . نمی شود تا از او بترسم 
مـی   .از جان ما چـه مـی خـواهی    ... آهاي : فریاد زدم 
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ا را بکـن ،  خواهی ما را به جهنم بفرستی ، باشد ، این ک
آن وقت دیگر قیافه ي زشت و هیکل بدقواره ي تـو را  

خوب است ، خوب اسـت ، همـین کـار را    . نخواهم دید 
مطمئن باش که ایـن کـار را   . کافیست : شیطان . بکن 

من پرسیدم . انجام خواهم داد ، اما اکنون وقتش نیست 
پس وقتش کی خواهد رسید ، قیامت ؟ آیا من باید تـا  : 

. نده هاي زشت و بی معنی تو را تحمـل کـنم   قیامت خ
وقتش رسـیده  . گفتم که آخرسر با تو کار دارم : شیطان 

وقت چه چیزي ؟ می خواهی باز هـم پیشـگویی   . است 
من گنـاه خـویش را قبـول دارم و از تـو و      ، کنی ، بگو

زخم زبان هـاي بـی ارزشـت هراسـی در دل نداشـته و      
اکنـون زمـان   . د بـازگر : شیطان . هرگز نخواهم داشت 

کابوس : کجا ؟ کجا بازگردم ؟ شیطان . مجازات نیست 
تالش کن تا بیددار شـوي ، اکنـون موقـه ي    بدیست ، 

انتقام من از تو نیست اما به زودي اینکار را خواهم کـرد  
و تو را به میان این جمع فالکـت زده و فریـب خـورده    

آن وقت زیاد دور نیست ، پس صبر کـن  . خواهم کشید 
نمـی دانـم چـه     . من نیز در انتظار خـواهم نشسـت   و 
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اتفاقی افتاد ، تنها این را می دانم که می خواستم بیـدار  
از مگر مـی تـوان   شوم ، می دانستم که خوابیده ام ، اما 

این خواب لعنتی بیدار شـد ، چهـره ي زشـت و گـوش     
هاي دراز سرور شیاطین ، همراه با جمعیتی که دسـت و  

قرار گرفته و از شرم سرهاي خود را  پاهایشان در زنجیر
به زیر انداخته اند ، مگر این قرارگاه لعنتی به پایان مـی  
رسـد ، بــا دســتور ایشــان همــه را گرفتــه و بــه داخــل  
گورهایشان پرت می کردند و همچنین سنگ قبـري را  
باالي سر ایشان گمارده تا از آن تـوان بیـرون شـدن را    

که از ابتدا با من بود به  یکی از دستیاران .نداشته باشند 
طرفم می آمد ، همان که خواسـتم از دسـتان کثیـف و    

فریادي زدم ، و ایـن  لجن خورده اش بگریزم به یکباره 
چـه واژه ي پرمعنـایی ، تنهـا پنـاه     . فریاد تنها خدا بود 

... انسان همین یک کلمه است ، خدا و دیگر هیچ چیـز  
ی آمــد ، از خـواب بیـدار شــدم ، صـداي بانــگ اذان مـ    

کابوس دیگر تمام شده ، اما نباید اندکی درنـگ کـرد و   
 از امنیت و آرامش ابـدي پروردگـار خـویش گریخـت ،    

 وضـو ، هیچ کس به اندازه ي من اکنون خوشحال نبود 
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را گرفتم ، همین که خواستم به نماز بایستم یاد سـخن  
سرور شیاطین افتادم که می گفت تو را به آتـش جهـنم   

اما هنـوز فرصـت هسـت ، آري فرصـت     خواهم فرستاد 
هست ، اما نه براي گناه ، بر شـیطان لعنـت فرسـتاده و    
نمازم را با تمام وجود و حقیقت گرایی خویش به پایـان  

بـا یکـی از   رساندم ، با فرا رسیدن صبح یـادم آمـد کـه    
دخترهاي دانشکده قرار مالقات گذاشته ام ، اما دیگر نه 

، به جاي قـرار آن روز  ، دیگر فرصتی براي گناه نیست 
تصمیم گرفتم تا به گورستان رفتـه و اینگونـه بیشـتر از    
همیشه مرگ را باور کنم ، مرگ در نزدیکی مـن اسـت   

بـا وارد شـدن   در یک قدمی و تنها باید آن را حس کرد 
سـوره ي مبارکـه ي فاتحـه از     نبه گورستان و خوانـد 

 قرآن مجید چشمم به تکه سنگی در کنار یکی از گورها
  : ، روي آن نوشته اي بود افتاد 

تا چند باید در اینجا ماند ، شاید هـزار سـال ، شـاید دو    
هزار سال ، شاید میلیاردها ، اي زیبـایی بـراي ماهیـت    

ده ي تـوام ، شـاید   نـ مقدس ، مرا دریاب که مـن نیـز ب  
روزي از این خاك برخیزم و آن گاه در پیشگاه تو بارهـا  
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رگـز شـرمنده ي تـو    سجده ي شکر به جـاي آورم و ه 
اما اگر مرا رحمت کنی چه قدر به مـن یاسـمن   . نباشم 

هاي آزادي را مژده داده اي  و فریاد من در گلوي خفته 
چـه چیـز باعـث شـد کـه      . ام تنها براي تو خواهد بـود  
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