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بسِم اهلل الرحمِن الرحیم

ِر اس ست رت او؛ل ای

آیــُت اهلل ی بــود بــرای خــودش! نه کــه منظورم 

ایــن باشــد کــه أجّلکــُم اهلل، خــر و گاو هــم آیــاِت 

إلهــی هســتند و او هــم مخلوقــی بــود ماننــد آنهــا! 

ــان  ــِح خودم ــُت اهللِ مصطل ــن آی ــه، منظــورم همی ن

اســت! یعنــی عالــم و دانــا و دانشــمند.

ــِن  ــودش بی ــرای خ ــت ب ــی داش ــرو و بیای ب

ــی  ــه بزرگ ــناختندش و ب ــه می ش ــا! هم ــته ه فرش

ــد. ــاد میکردن از او ی

ــا! از  ــود آنج ــاتید ب ــتاُد األس ــامتی أس ــا س ن

وقتــی همــه دوســتان و خویشــانش وحتــی قــوم و 

قبیلــه اش و حتــی تــر شــاید نســل و دودمانــش را، 

ــا  ــود، تنه ــت داده ب ــم از دس ــه ی عظی در آن معرک

ــی،  ــی یکدانگ ــی و یک ــن تنهای ــود و همی ــده ب ش

اُبهتــی بــه او داده بــود کــه مزیــد بــر علــت 

ــه  ــم هم ــاید ه ــری و ش ــِع کثی ــا جم ــد، ت می ش

مائــک، ســِر تعظیــم فــرود بیاورنــد و زانــو بزننــد 

ــش. ــِی تدریس ــاِر کرس کن

همــه و أکثــِر مائــک هــم کــه می گویــم، 

منظــورم از همــه نوعــش اســت، از آن پــر و بــال 

ــش! ــِم مقرب ــا أعاظ ــر ت ــوخته هایش بگی س

حــاال اآلن شــک کــردم کــه آیــا روح هــم، کــه 

ــاِی درســش حاظــر می شــد  ــود، پ أعظــِم از کّل ب
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یــا نــه؟

اّمــا حضــور و عــدِم حضــوِر جنــاِب روُح 

الُقــُدس، خیلــی هــم فرقــی در اصــِل ماجــرا 

ــود،  ــت ب ــرای او، أکثریّ نمی کنــد، چــرا کــه مهــم ب

ــد! ــه بودن ک

تــازه ُمریــد هــم، نــه از ایــن مریدهــای آبکــی 

ــک  ــا ی ــد، ی ــون می بینن ــره خ ــک قط ــا ی ــه ت ک

ــرار  ــر ق ــرار را ب ــنوند، ف ــتاد می ش ــر از اُس تَش

ــی  ــم یعن ــه می گوی ــدی ک ــد! مری ــح می دهن ترجی

ــرافیل،  ــِل إس ــل، مث ــِل میکائی ــل، مث ــِل جبرائی مث

ــِل.... مث

ــگ زده،  ــِی جن ــک جنّ ــه ی حــاال چــه شــد ک

شــده بــود طــاووُس المائکــه، بمانــد بــرای ِســفِر 

هشــتم.
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ست رت ووأل مبو ارفِر

حضــرِت آدم کــه بــه ایــن راحتی هــا آدم 

ــدای  ــه خ ــی ک ــا وقت ــد ت ــور مان ــد! همانط نش

متعــال فرمــود: آدم شــو!

و  أعــّزه  نباشــد خدمــِت  البتــه جســارت 

ــه ی محتــرم! منظــورم از لحــاِظ خلقــِت جــّد  أجّل

بزرگوارمــان اســت، کــه آخــرش بــه امــِر خالقــش، 

ــن دوره و  ــه در ای ــکر، وگرن ــدا را ش ــد خ آدم ش

ــه می شــود: آدم شــو!  ــه هرکــس گفت ــه کــه ب زمان

چهارتــا بــد و بیــراه بــاِر آدم می کنــد و کّلــی هــم 

ــود! ــاکی می ش ــت آدم ش از دس
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ــو(  ــه ی )آدم ش ــن جمل ــر ای ــن، اگ ــِز م عزی

حــرِف زشــتی بــود، کــه خــدای جــلَّ وَعلــی بــه 

ــی زد روِز اّول! ــان نم جّدم

ــت،  ــد شس ــم بای ــا را ه ــان، گوش ه ــا ج آق

ــنید! ــد ش ــر بای ــور دیگ ج

ــی  ــر مخلوقات ــت ب ــه نگذش ــال هایی ک ــه س چ

کــه تمامشــان چشــم انتظــاِر یــک صبــر وعطســه 

بودنــد ویــک حمــد و ثنــای بعــدش، از موجــودی 

ــه  ــه چ ــت و ب ــت و چیس ــتند کیس ــه نمی دانس ک

می خــورد))(. دردی 

إنتظــار هــم بــد دردی اســت بــه خــدا، نمی دانم 

چــرا خلــِق ایــن مخلــوِق جدیــد، از جانــب خدای 

جــلَّ و َعلــی، اینقــدر بــه طــول انجامیــد؟ خــدای 

))( روایت

ــی کــه تمــام آســمانها و زمیــن را  ــارک وتعاالی تب

در شــش روز آفریــده بــود، حــاال بــرای خلــِق آدم 

ــل ســال  ــل ســال گل می ســازد و چه ــا، چه دو پ

خشــک می کنــد و چهــل ســال))(... چــه منظــوری 

داشــته از ایــن همــه صبــر و حوصلــه، اهللُ أعلــم.

ــرف، واکاوِی  ــک ط ــا ی ــه ی این ه ــاال هم ح

ــن  ــان(، دروِن ای ــِی خودم ــان فضول ــل )هم عزازی

ــرف! ــک ط ــان، ی ــی ج ــی روح وب ــِک ب گِل خش

ــان  ــیطاِن خودم ــان ش ــل( هم ــتی )عزازی راس

اســت. آخــر قبــل از ایــن کــه ملعــون شــود نامــش 

عزازیــل بــود، خدایــی هــم اســِم دهــان پــر کنــی 

بــود آن موقع هــا! بــر وزِن اســماِء مقّربیــن و 

ــُز  ــه معنــای عزی أعاظــم بــود اصــًا! کــه شــاید ب

))( روایت
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اهلل هــم باشــد، یعنــی عزیــِز خــدا، می شــود همــان 

ــان! ــه ی خودم ــز دردان عزی

بعدهــا کــه رویــش را زیــاد کــرد و رو در 

روی خــدا ایســتاد، ِســجلِّ قبلــی اش باطــل شــد 

و در شناســنامه ی جدیــد، اســمش شــد إبلیــس و 

ــی اســمش  ــه دیگــر حت وصفــش هــم شــیطان، ک

ــن نباشــد! ــر ک ــل، دهــان پ ــِل قب هــم مث

ــر  ــه اگ ــا ک ــرای م ــت ب ــی اس ــم درس ــن ه ای

رویمــان را بــرای بزرگتــر از خودمــان زیــاد کنیــم، 

ــم  ــمِ مان ه ــی اس ــاید حت ــمِ مان، ش ــته از رس گذش

عــوض شــود.

ــته،  ــت برگش ــِل بخ ــن عزازی ــم ای ــا نمی دان ام

از ِکــی، ریخــت و قیافــه اش عــوض شــد و شــاخ 

ــد  ــد ش ــش بلن ــد و ناخون های َدر آورد و ُدم دار ش

و بــه ایــن شــکل و شــمایِل وحشــتناک در آمــد؟ 

ــکل و  ــن ش ــا ای ــی ب ــم کس ــر نمی کن ــه فک وگرن

ــان  ــه خودش ــه ک ــِن مائک ــم در بی ــمایل، آن ه ش

مظهــِر جمــال و کمــاِل خــدا هســتند، معروف شــود 

بــه طــاووس، کــه َمثَلیســت بــرای زیبایــی و هیبت 

ــال و.... ــال و جــال و کم و جم

ــاووس باشــد در  ــد ط ــه نمی توان ــر کســی ک ه

ــرض  ــته ع ــد، سربس ــرده نمی گیری ــر خ ــم. اگ َ عال

می کنــم کــه در واقــع، از ابتــدا ایــن صفــِت 

ــق داشــت و  ــر تعّل ــک نف ــه ی ــط ب طاووســیّت، فق

ــه  ــراِب َمقَدِم ــَن لِت ــی و أرواُح العالَمی ــس، روح ب

ــداء))(. الِف

عزازیــل، تنهــا بــرای مدتــی کوتــاه بــه َدَغــل، 

))( روایت
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ــم  ــد ه ــرد و بع ــن ک ــه ت ــیّت را ب ــاِس طاووس لب

ــد و... ــون ش ــد و ملع ــرد ش ــد و ط ــوا ش رس

اّمــا عزازیــل، بــا همیــن لبــاِس دروغیــِن 

خــود، بــه مرتبــه ای رســیده بــود در بیــِن آن همــه 

مائــک، کــه اجــازه داشــت در ایــن نیمــه مخلــوِق 

ــه  ــع، هم ــد و در واق ــروج کن ــد، ورود و خ جدی

ــص کنــد، تــا شــاید نکتــه ای بفهمــد  جایــش را تفحُّ

ــه درد کاِس درســش بخــورد! ــه ب ک

ــه بــه غیــر از جبرائیــل کــه مســئوِل ورز  وگرن

دادِن ِگِل مــن و شــما بــود، کســی اجــازه ی  دســت 

زدن بــه جــدِّ بزرگمــان را نداشــت و نهایتــًا نگاهــی 

و  می گفتنــد  تقدیســی  و  تســبیح  و  می کردنــد 

می رفتنــد))(.

))( روایت

از همــان قبــل از خلقِت مــان هــم، کار داشــت 

بــه کار مــا ایــن ابلیــِس المــرّوت!

ــرِت  ــه کار حض ــتی ب ــه کار داش ــو چ ــو بگ ت

ــود و کاس و  ــه راه ب ــان و آبــت ب ــو کــه ن آدم؟ ت

َدرَســت پـُـر و پیمــان! عــّزت و احترامــت محفــوظ 

بــود و اســم و َرســمت عالــی! چــه کــم داشــتی کــه 

آمــدی ســراِغ حضــرِت آدم و خــودم و خــودت را 

بــه دردســر انداختــی إِلــی  یـَـْوِم الَْوْقــِت الَمعلــوم))(؟

می خواســتی؟  ایــن  از  بیشــتر  خوشــبختی 

ــوده،  ــم آن موقع هــا هــم حــرص و طمــع ب نمی دان

یــا ایــن صفــت مخصــوِص مــا زمینی هــای دو پــا 

اســت؟ اصلــش نمی دانــم آن موقع هــا طــا و 

جواهــر و خریــد و فــروش هــم بــوده کــه حــرص 

))( آیه
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ــا  ــا تنه ــه! ام ــا ن ــد ی ــته باش ــا داش ــع معن و طم

ــل  ــه عزازی ــت ک ــن اس ــم ای ــه می دان ــزی ک چی

ــِر  ــوده. هرچــه هســت زی ــال نب ــال و من ــاِل م دنب

ــی!  ــروِر علم ــم غ ــت، آن ه ــرور اس ــن غ ــِر ای س

بیخــود نیســت کــه بزرگتریــن حجــاب اســت ایــن 

ــم))(! عل

ــه  ــد مرتب ــدر بلن ــاء، آنق ــِم علم ــِل أعل عزازی

شــده بــود کــه طاقــت نداشــت أشــرِف از خــودش 

ــًا  ــه شــرافِت جســدی کــه مث ــد، آن هــم ن را ببین

مــن از آتــش هســتم وایــن مخلــوِق جدیــد 

از خــاک، کــه اینهــا همــه بهانه هایــی بودنــد 

ظاهــری، مشــکِل اصلــِی عزازیــل، شــرافِت علمــی 

ــس! ــود و ب ب

))( روایت
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ست رت سوأل معلمت علمِس

بــه قــول مــا زمینی هــا: از پشــِت کــوه آمــده ی 

تــازه بــه دوران رســیده ای بــود، کــه خیلــی وقتهــا 

حــّد و حــدودش را گــم می کــرد و پایــش را 

ــرِض  ــر ف ــه ب ــرد، البت ــر می ک ــش درازت از گلیم

ثبــوِت پــا!

ــن  ــرد ای َ ــفُل الســافلین می ب ــه أس شــخص را ب

ــتاُد  ــه اُس ــی را ک ــِل اوی ــی مث ــی، حتّ ــروِر علم غ

األســاتید بــود وتــازه باالتــر از آن، دسترســی پیــدا 

ــط  ــه فق ــی، ک ــو و إثبات ــوِح مح ــه ل ــود ب ــرده ب ک



ست رت سوأل معلمت علمِس عزازیل، چرا و چگونه؟ 22 23 

ــدِن آن را  ــقِّ خوان ــّرب ح ــِک مق ــی از مائ بعض

داشــتند، عزیــزان توجــه بفرماینــد، فقــط خوانــدن،  

ــدوِن چــون و چــرا))(! ب

مگــر تــا آن زمــان کســی بــه خــودش اجــازه 

مــی داد دربــاره ی مندرجــاِت ایــن لــوح، بــا 

خالقــش بحــث وتبــادل نظــر کنــد؟ حــرف، حــرِف 

ــس! ــود و ب ــو())( ب )ه

ــا  ــود ت ــک نب ــه َمَل ــل ک ــوب، عزازی ــا خ اّم

ــش  ــک و فامیل ــِر فَ ــد! أکث ــا را بفهم ــن چیزه ای

ــه دســتوِر همیــن  ــه دســِت همیــن فرشــته ها و ب ب

خالــِق متعــال، قلــع و قمــع شــده بودنــد و او فقــط 

))( روایت

))( غیب الغیب و ضمیر خدا

بــه خاطــر علمیّتــش زنــده مانــده بــود))(، و حــاال 

رســیده بــود بــه آن مقامــاِت عالیــه و تــازه همــه 

ــاِت  ــوِن زحم ــرفت ها را مره ــن پیش ــه ی ای و هم

خــودش می دانســت.

ــود،  ــه رســیده ب ــور ک ــوِح مذک ــه ل ــم، ب بگذری

ــش  ــِث تعجب ــه باع ــود ک ــده ب ــته ای را خوان نوش

ــود!  شــده ب

ــی  ــه خــدا مخلوق ــود ک ــته شــده ب آخــر، نوش

دارد، کــه بــا ســجده هــای شــش هــزار ســاله اش، 

ــرده  ــات ب ــه ی مخلوق ــِر هم ــوش از س ــل و ه عق

ــا...))( اســت، اّم

ــه کار را  ــت ک ــا و اگرهاس ــن اّم ــه همی همیش

))( روایت

))( روایت
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خــراب می کنــد!

اگــر قــرار اســت بندگــی کنیــم، کــه دیگــر اّمــا 

و اگــر نــدارد، راســت و حســینی هرچــه از ُمــوال 

شــنیدی، بگــو: چشــم!

اگــر هــم قــرار اســت کــه حــّر باشــی )بــه ضــمِّ 

ــه شــرِط  ــه فتــِح حــرِف اّول، ب حــرِف اّول، ویــا ب

ــاح، آزاد و آزاده،   ــه اصط ــش( و ب ــه ی باالی نقط

بــرو دنبــاِل تنبــک و تنبــورت!

ایــن دیگــر چــه بازی یــی اســت کــه مــا ســِر 

ــِب بیچــاره  ــد و رقی ــن عتی ــم؟ ای خــدا در آورده ای

ــاک  ــد پ ــی بای ــه ه ــد))(، ک ــی کرده ان ــه گناه چ

کننــد و هــی بایــد بنویســند و دوبــاره پــاک کننــد 

))( آیه

ــدا! ــه خ ــت ب ــراف اس ــند! إس ــر بنویس و دوباره ت

بابــا بــه خودمــان بیاییــم و ایــن اّمــا و اگرهــای 

زندگیمــان را، اگــر نمی توانیــم حــذف کنیــم، 

ــه  ــا ب ــر کج ــه ه ــن ک ــه ای ــم. ن ــم کنی ــل ک حّداق

ــًا، و  ــمعًا وطاعت ــم، س ــم: چش ــود بگویی ــان ب نفعم

ــت،  ــان اس ــه ضررم ــم ب ــال کردی ــه خی ــا ک هرکج

بزنیــم زیــِر همــه چیــز و همــه کــس، حتــی زیــر 

ــان))(! خودم

بگذریم.

اّمــا ادامــه ی )اّمــای( قبلــی، کــه )اّمــای( 

همــان مخلــوِق عابــدی بــود، کــه شــیطان داشــت 

داســتانش را در لــوِح مذکــور می خوانــد، کــه بعــد 

))( آیه
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ــی  ــازه یک ــه ت ــش )ک ــی َمثیل ــجده های ب از آن س

از عباداتــش بــود( از یــک دســتوِر یــک لحظــه ای 

ــی!  ــا فرمان ــد و ن د میکن تمــرُّ

عزازیــِل قصــه ی مــا، کــه ایــن یکــی دو خــط 

را، بــه خیــاِل خــودش، بــر حســِب تصــادف 

خوانــده بــود، شــروع کــرد بــه نــوچ نــوچ کــردن 

ــاِم  ــه مق ــد رو ب ــوق و بع ــردِن آن مخل ــت ک و مذّم

ربوبــی کــرد و اســباِب تعجبــش را اظهــار کــرد و 

شــروع کــرد بــه بــد و بیــراه، بــه آنچنــان بنــده ی 

ــش  ــه ی تقربّ ــه آن هم ــردی ک ــم خ ــپاس و ک ناس

ــه ارزان  ــی، و چ ــک نافرمان ــه ی ــد ب را می فروش

ــبک  ــدر س ــد و چق ــدر نمی فهم ــد و چق می فروش

ــا! ــز اســت و از اینطــور حرفه مغ

خــدای متعالمــان هــم کــه تــا آن لحظــه، 

ــروع  ــود،  ش ــل ب ــِل عزازی ــاِر فض ــِر اظه نظاره گ

بــه نظرخواهــی کــرد کــه: بــه نظــر تــو، بــا همچــو 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــده ای چ بن

پنــِد اخاقــی: مــا را هــم جــّو می گیــرد 

ــه و  ــجده ی نصف ــا س ــا دو ت ــا! ت ــی وقت ه بعض

ــم و  ــک می ریزی ــره اش ــم و دو قط ــه می کنی نیم

ــم،  ــدا می کنی ــدا پی ــه خ ــی ب ــاِس تقّرب ــک احس ی

ــِن  ــردن و تعیی ــر و نهــی ک ــه ام ــم ب شــروع می کنی

تکلیــف نمــودن بــرای خــدای خــود کــه: بــه نظــر 

مــن اینطــور باشــد بهتــر اســت و آنطــور بشــود بــه 

ــی آخــر. صــاح اســت و... إل

ــی،  ــن نظر خواه ــا ای ــم ب ــل ه ــاره عزازی بیچ
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َجوگیــر شــده بــود و غــرورش از ایــن مکالمــه دو 

ــه غبغــب انداخــت  ــادی ب ــا اطمینــان، ب چنــدان، ب

و عرضــه داشــت کــه: بــه نظــِر مــن، بایــد بــدوِن 

ــس و پیــش، در دم،  ــرِف پ ــرا و ح ــون و چ چ

ــه  ــی هم ــن ب ــی بشــود ای ــِت الله مطــروِد از رحم

چیــز و ملعــوِن درگاِه ربوبــی باشــد ایــن ناســپاِس 

ــل))(! نا  اه

ــل،  ــّز وج ــدای ع ــتوِر خ ــه دس ــا، ب ــان ج هم

ــل  ــِم عزازی ــواِن حک ــه عن ــه ب ــد کلم ــن چن همی

ــر پیشــانِی َمَلکــی نقــش  ــر بنــدگان اینچنینــی، ب ب

بســت، تــا همــگان بخواننــد و بداننــد و بــر حــذر 

ــک  ــرای ی ــو ب ــو( ول ــی از )ه ــند از نافرمان باش

))( روایت

ــه! لحظ

ــن فرشــته  ــد اخاقــی: ای کاش ای ــاز هــم پن ب

را خــدا بــه مــا هــم نشــان داده بــود، تــا حســاِب 

کار دســتمان بیایــد و بدانیــم کــه کســی کــه 

یــک  بــا  أعلمُ العلمــاء،  و  بــود  اعبدُ العابدیــن 

ــه ای، می شــود أفسقُ الفاســقین  ــِی یــک ثانی نافرمان

َملعونُ الماعیــن! و 

ــت  ــاِز دس ــا نم ــه دو ت ــن، ک ــاِل م ــه ح وای ب

و پــا شکســته هــم نمی خوانــم و ایــن همــه 

نافرمانــی می کنــم، چــه اوضاعــی خواهــم داشــت 

ــم. ِ ــت، اهللُ العال روِز قیام

ــتا  ــه )اوس ــت ک ــود گف ــم، می ش ــازه نمی دان ت

کریــم، خــوِدش هــواِی مــا رو داره( یــا نــه؟ آخــر 
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اگــر قــرار بــود هــوای بنده هــای نافرمانــش 

را داشــته باشــد، حتمــًا اول از همــه، هــواِی 

ــت))(،  ــه اش را می داش ــن و عزیزدردان أعبدُ العابدی

ــی! ــا کس ــدا ب ــدارد خ ــرخالگی ن پس

حــاال نگوییــد کــه ایــن حــرف هــا، همــه اش 

ــه  ــد، ب ــر بفرمایی ــدی؟ صب ــا امی خــوف اســت و ن

ــم إن   ــم می روی ــدش ه ــع ســراِغ رجــاء و اُمی موق

شــاء اهلل، رجــاء و امیــدی کــه بــه برکــِت أشــرُف 

ــود. ــان می ش ــودن نصیبم ــن ب المخلوقی

))( آیه
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ست رت چ ِفأل م؛ررت م لوفِس

ــِق  ــه خل ــش، ب ــه مخلوقین ــود ب ــده داده ب وع

ــش؟ ــرِف مخلوقات أش

دلــش می خواســت  هــم خیلــی  عزازیــل 

ــد و  ــه می کن ــات، چ ــرِف مخلوق ــن أش ــد، ای ببین

چــه کارهایــی بلــد اســت؟ و چــه چیــزی اضافــه 

ــت  ــرار اس ــرا ق ــًاً چ ــش؟ و اساس دارد در خلقت

ــات؟ ــرِف مخلوق ــود أش بش

ــتر از  ــل، بیش ــه عزازی ــم ک ــر می کن ــه فک البت

ایــن می ترســید کــه کســی، ُکرســی بگــذارد کنــاِر 
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ُکرســِی تدریســش! و چــه بــد ترســی اســت ایــن 

تــرس، بــرای کســانی کــه نیمچــه کرســِی تدریــس 

ــد!  و ریاســت و محبوبیــت و شــهرت و... دارن

پنــِد اخاقــی سیاســی: ایــن کرســی ها و 

صندلی هــا، بــه کســی وفــا نمی کنــد بــرادر!

بگذریم؛

 عزازیــل، کــه حــاال پرچــم داِر علــم و آگاهــی 

نــزِد بهشــتیان و غیــِر بهشــتیان بــود، روز بــه روز 

ــِم  ــه عل ــرا ک ــد، چ ــزوده می ش ــش اف ــر عبادت ب

بــدوِن عمــل، نمی شــود، پــس هــر کجــا کــه علــم 

آمــد، نشــانه اش حرکــت اســت و عمــل.

ــی  ــوِر ب ــِل زنب ــل، مث ــی عم ــِم ب ِ ــش، عال أصل

عســل می مانــد و تمــام !

ــل،  ــه عزازی ــی ک ــی بفهم ــر می خواه ــاال اگ ح

ــن  ــود، ببی ــم ب ــه ای از عل ــه مرتب ــع در چ آن موق

ــود! ــرده ب ــرای خالقــش ک ــی ب چــه ســجده های

مائــک، حســرت داشــتند یــک ســجده ماننــد 

ــد! یــک رکــوع! یــک حمــد! یــک ثنــا!  او بیاورن

ــه  یــک تســبیح و تقدیــِس عزازیلــی! یکــی یکدان

بــود در بیــن فرشــتگان.

ــان  ــه می ــل ب ــرف از عزازی ــی ح ــًا وقت اص

می آمــد، همــه به بــه و چه چهِ شــان بــه هــوا 

ــم و  ــه عل ــن هم ــد از ای ــف می کردن ــود و تعری ب

ــل! عم

امــا ایــن کــه کجــای کاِر ایــن بخــت برگشــته 

ــه وقتــش عــرض  ــرای بعــد، ب ــد، باشــد ب می لنگی
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میکنــم إن شــاَء اهلل.

ــود  ــه ای ب ــه اعجوب ــد، ک ــدر بدانی  حــاال همینق

بــرای خــودش و البتــه خــودش هــم خــوب 

ــودش! ــه خ ــود ب ــب ب معَج

ــارک  ــداِی تب ــیَِّت خ ــه مش ــن ک ــه ای خاص

ــد،  ــی بیافرین ــه مخلوق ــد، ک ــن ش ــر ای ــی ب و تعال

أشــرِف از تمــاِم مخلوقــات و خــود خالقــی باشــد، 

ــن. ــاِم خالقی ــِن از تم أحس

توضیحــاِت ضــروری: البتــه ایــن أحســُن 

ــدان معنــا نیســت کــه خالقــی  ــودن، ب الخالقیــن  ب

غیــِر او یــا در کنــاِر او وجــود داشــته اســت، چــرا 

کــه ایــن مســتلزم شــرک اســت بــه خــداِی أحــد 

ــد. و واح

ــن  ــه ای ــن اســت ب بلکــه خــدا أحســُن الخالقی

ــه...! ــار ک اعتب

ــاِل  ــردم و گشــتم دنب راســتش هرچــه فکــر ک

مــراِد خــداِی حکیــم و دانــا از ایــن عبــارِت 

)فتبــارَک اهللُ أحســَن الخالقیــن(، معنــاِی دلچســبی 

ــردم! ــر ک ــتر فک ــداً بیش ــاید بع ــد؟ ش ــدم نش عای

ــتور  ــل دس ــه جبرائی ــی ب ــام الوه ــاری، از مق ب

ــازل شــده و مشــتی از  ــن ن ــه زمی ــه ب داده شــد ک

ــده  ــوِد وع ــِق آن موج ــرای خل ــن را ب ــاک زمی خ

ــرد. ــه آســمان بب داده شــده ب

ــی،  ــه جهــت إمتثــاِل أمــِر ربوب جبرئیــل هــم ب

هبــوط می کنــد بــه زمیــن، اّمــا همیــن خــاِک زیــِر 

پــای مــن و شــما، بــه آن ملــِک مقــّرب، اجــازه ی 
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ــد! ــه نمی ده ــد ک ــرداری نمی ده خاکب

آخــر زمین تــا قبــل از ایــن قضیــه، طغیانگرانی 

ــود  ــِت خ ــر پش ــناس را ب ــّن و نس ــِس ج از جن

ــود و  ــنیده ب ــان را ش ــِت کارش ــود و عاقب ــده ب دی

حتمــًا شــنیده بــود کــه ایــن خلــِق جدیــد، أعظــم 

از مخلوقــات قبلــی اســت، پــس حتمــًا اختیاراتــی 

ــن  ــرای ای ــوده، ب ــناس ب ــّن و نس ــرای ج ــه ب ک

ــت اســت، بلکــه بیشــتر! ــد هــم ثاب ــوِق جدی مخل

ــد،  ــته باش ــار داش ــه اختی ــی ک ــًا کس  و غالب

ُمنِــع می شــود و همیــن  َحریــٌص علــی مــا 

ــدِن او  ــی ش ــِث جهنم ــب، باع ــم أغل ــه ه خصیص

. می شــود

 تــازه جهنّمــی کــه زمیــن دیــده، بــا جهنّمــی که 

مــن و شــما شــنیده ایــم، زمیــن تــا آســمان فــرق 

ــا  ــه: همان ــم ک ــرض کن ــدار ع ــن مق ــد، همی میکن

ــم را  ــِم شش ــِش جهن ــم، آت ــِم هفت ــنگی از جهن س

می ســازد و ســنگی از جهنــِم ششــم، آتــِش جهنــِم 

پنجــم را و ســنگی از جهنــِم پنجــم، آتــِش جهنــِم 

چهــارم را و همینطــور تــا می رســد بــه خنکتریــن 

ــا  ــه ی اّول باشــد و همان ــه طبق ــم، ک ــه از جهن طبق

ســنگی از جهنــِم طبقــه ِی اّول، باعــِث بخــار شــدِن 

تمــاِم آبهــاِی موجــوِد روِی کــره ِی زمیــن میشــود 

و... إلــی آخــر الحدیــث.

ــن،  ــه زمی ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــراً ب و ظاه

ــه:  ــی دارد ک ــه م ــل عرض ــاِب جبرائی ــِت جن خدم

اگــر لطــف کنیــد بــه خــداِی متعــال عرضــه بدارید 
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کــه: اگــر خــاِک مــن را از ایــن مأموریـّـت، معــذور 

ــون و متشــکر می شــوم، چــرا  ــدارد، بســیار ممن ب

کــه مــِن زمیــن، می ترســم از ســوختنم در آن 

ــم. ــِش جحی آت

ــه  ــد ک ــل نمی کن ــن، تحم ــی: زمی ــد اخاق پن

ــد روزی  ــد، بخواه ــاک باش ــه از خ ــودی ک موج

ــا  ــی از م ــت بعض ــوزد، آنوق ــم بس ــِش جهن در آت

ــم را  ــه جهن ــه نیســت، ن ــن خیالمــان نیســت ک عی

ــم. ــاور داری ــی ب ــذاب اله ــه ع ــه ب ــم و ن می فهمی

جبرئیــل، کــه امانتــدار کاِم زمیــن اســت، 

عــروج کــرده و عرایــِض زمیــن را عرضــه مــی دارد 

ــم. ــاِن رحی ــه خــدای رحم ب

امــا اینبــار خداونــِد حکیــم، إســرافیل را 

می فرســتد بــرای ایــن أمــِر عظیــم و چــون او نیــز 

دســِت خالــی بازمــی گــردد از زمیــن، نوبــت بــه 

ــا  ــرف و حدیث ه ــان ح ــد و هم ــل می رس میکائی

ــی. ــتاِن خال ــان دس و هم

 آخــِر ســر اّمــا، عزرائیــل بــرای بــردِن خــاک 

ــن شــروع  ــار هــم زمی ــن ب ــد، ای ــن می آی ــه زمی ب

بــه نالــه و التمــاس می کنــد، بلکــه دوبــاره قضیــه 

ــه  ــل ب ــار عزرائی ــن ب ــا ای ــد، ام ــدا کن ــه پی فیصل

ــاری از  ــد و غب ــی نمی نه ــن، وقع ــای زمی ــه ه نال

ــمان  ــه آس ــرده و ب ــع ک ــن جم ــه ی زمی چهارگوش

ــود،  ــروع ش ــر ش ــِت أبوالبش ــا کاِر خلق ــرد، ت می ب

ــد  ــش، بع ــن قاطعیت ــِل همی ــه دلی ــه ب ــی ک عزرائیل

از خلقــِت آدم، می شــود مأمــوِر قبــِض أرواِح 
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آدمیــان در دنیــا تــا روِز قیامــت، و می شــود 

ــی از  ــه وقت ــی، ک ــوِت معروف ــک الم ــان مل هم

کنــاِر کســی می گــذرد، بــی اختیــار پشــِت انســان 

ــرش  َ ــوف ب ــد و خ ــخ می زن ــش ی ــرزد و بدن می ل

ــی دارد. م

َمســئلتُن: حــاال در واقــع چــرا روِح انســان بــا 

ایــن همــه عظمــت، هنــگاِم مــرگ، از جــدا شــدن 

ــرای  ــا ب ــد، ت ــاع می کن ــی امتن ــِن خاک ــن ت از ای

ــل  ــِل عزرائی ــی مث ــک الموت ــه مل ــاز ب ــن کار نی ای

ــم.  ــرض می کن ــع ع ــه موق ــد، ب باش

بگذریم،

حــاال ایــن کــه کــدام فرشــته بــرای شــروِع گل 

ســازی، مســئوِل آب آوردن شــد، نمی دانــم؟ فقــط 

همیــن را می دانــم کــه دیگــر آن همــه بــرو و بیــا 

و مائکــه ی مختلــف و چــون و چــرا و... نداشــت.

ــه چــرا آبهــای شــور و شــیرین و  ــن ک ــا ای اّم

ــد، شــاید  ــا نکردن ــم، از آن عجــز و البه ه ــخ ه تل

ــاده  ــود کــه آخــِر ســر، بعــد از آم ــن ب دلیلــش ای

ــه  ــان ب ــدند و پایش ــک می ش ــدِن گِل آدم، خش ش

ــا  ــند! و ی ــا از آن بترس ــد، ت ــاز نمی ش ــم ب جهن

شــاید هــم ایــن آبهــا، اصــًا چشــم بصیرتــی کــه 

ــه  ــد ب ــا شــروع کنن ــتند، ت خــاک داشــت را نداش

ــود  ــن خاطــر ب ــه ای ــا شــاید ب ــه و زاری! و ی گری

ــش نداشــتند،  ــا، اصــًا ترســی از آت ــن آبه ــه ای ک

چــرا کــه مطمئــن بودنــد کــه بــه محــض برخــورِد 

بــا آتــِش جهنــم، یــا آتــش خامــوش می شــود یــا 



ست رت چ ِفأل م؛ررت م لوفِس عزازیل، چرا و چگونه؟ 44 45 

ــوند! ــار می ش ــان بخ خودش

اّمــا، بعــد از آمــاده شــدِن خــاک و آب، نوبــت 

ــه ِگل  ــد ب ــروع کن ــا ش ــل، ت ــه جبرائی ــید ب رس

ــده  ــل ش ــی، تبدی ــد از مدت ــه بع ــی ک ــازی، ِگل س

ــو! ــد ب ــی ب ــه لجن ــود ب ب
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ست رت ِنجمل رجنت بد بو

کــه  می شــنوم  وقتــی  می شــود  ِچنِدَشــم 

ابتــدای خلقتــم چــه بــوده ام و میبینــم کــه انتهــای 

ــزی  ــه چی ــه چ ــل ب ــا، تبدی ــن دنی ــم در ای زندگی

می شــوم، همــه اش گنــد و کثافــت!

 اجــازه بفرماییــد تــا دربــاره ی محتویــاِت 

ــی  ــی، توضیح ــن دوران زندگ ــم در همی درون بدن

ــکر. ــا تش ــم! ب ننویس

ــار هــم  ــا ایــن وجــود، روزی هــزار ب ــازه ب  ت

ــا لَلَعَجــب! ــه ی خــودم مــی روم، ی ــان صدق قرب



ست رت ِنجمل رجنت بد بو عزازیل، چرا و چگونه؟ 48 49 

خــدا هــم، قربانــش بــروم، بــا ایــن کــه مــا را 

ــن  ــار را از بدتری ــر دو ب ــا ه ــده، اّم ــار آفری دو ب

ــرده!  ــق ک ــان خل ــوِد در جه ــه ِی موج ــواِد اولی م

ــاِر دّوم از یــک  ــو و ب ــاِر اّول، از یــک لجــِن بدب ب

ــر! ــه ِی بدبوت نطف

نمــی دانــم، شــاید ایــن هــم خــودش، یکطــور 

ــق  ــه خای ــودش؟ ک ــرای خ ــد ب ــی باش خودنمای

ــا،  ــن ه ــد از بدتری ــه او می توان ــد ک ــد و بدانن ببینن

ــازد! ــا را بس بهترین ه

ــد  ــه بع ــوده، ک ــن ب ــرای همی ــًا ب ــاید اص ش

از خلقــِت آدم، آنطــور آفریــن می گویــد بــه 

خــودش؟

ــم  ــاز ه ــر، ب ــن حقی ــا، ای ــه ی اینه ــا هم ــا ب اّم

ــل  ــن قبی ــه ای ــه ب ــرِی انســان، ن ــم برت فکــر می کن

ــی  ــدِن روِح خدای ــه دمی ــی ب ــه حت ــزات، و ن معج

ــه ی  ــجده ی مائک ــه س ــر ب ــی ت ــه حت ــد و ن باش

مقــّرب، شــرافِت انســان بــه همــان ِعلمــش اســت 

ــش  ــان ِعلم ــط هم ــی، فق ــر علم ــه ه ــس، و ن و ب

ــه أســماء. ب

ــِق  ــِت خال ــه خواس ــه ب ــمهایی، ک ــان إس هم

ــه آدم تعلیــم شــد و او  حکیــم، همــه اش یکجــا ب

ــد،  ــمها را بدان ــن اس ــه ای ــًا هرک ــرد! اص را آدم ک

ــه. ــجود مائک ــود و مس ــَرم آدم می ش الَج

 حــاال ایــن اســمها، چــه هســتند و چــه 

خصوصیتــی دارنــد کــه باعــث شــرافت می شــوند، 

ــید. ــش پرس ــد از أهل بای
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ــز،  ــم کــه ظاهــراً همــه چی امــا همینقــدر بگوی

از همــان اســمها شــروع شــد، همــان اســمائی کــه 

ـِـِم علیــم، تــا آنموقــع بــه فرشــتگانش  خــدای عال

ــِث  ــه باع ــمهایی، ک ــان اس ــود و هم ــه ب نیاموخت

جانشــینِی انســان، بــر روی زمیــن می شــد، از 

ــی. ــارک و تعال ــداِی تب ــِب خ جان

بگذریم؛

ــار  ــما دوب ــن و ش ــردم؛ م ــرض ک ــه ع ــن ک ای

خلــق شــدیم، شــوخی نکــردم. یکــی همــان 

قضیــه ی ِگل و آب و جنــاِب جبرائیــل بــود، یکــی 

ــت می رســید  ــه نوب ــا، ک ــن ماجراه ــد از ای هــم بع

ــردم  ــه عــرض ک ــا همانطــور ک ــد، اّم ــه زاد و ول ب

هــردو از بــی ارزش تریــن و بدبوتریــن و مشــمئز 

ــواد موجــود! ــن م ــده تری کنن

ــم  ــر ه ــنُوٍن))( و یکــی دیگ ــٍإ مَّْس یکــی از َحَم

ــٍن))(! ــاٍء َمهی ــْن م ِم

حــاال چــرا مــا، روِح خــدا را رهــا کــرده ایــم 

ــن،  ــر تعّف ــِم سراس ــن جس ــه ای ــم ب ــبیده ای و چس

ــداری  ــک مق ــکر، ی ــدا را ش ــاز خ ــم؟ ب نمی فهم

ــود  ــده ب ــان ش ــِی گِل جّدم ــیرین قاط ــم آِب ش ه

روِز اّول، وگرنــه، چــه بهانــه ای داشــتیم بــرای ایــن 

ــوِّ  ــظ و نم ــت حف ــاش و کوشــش در جه ــه ت هم

ایــن جســم؟

مایــی کــه قــرار بــود بــا روِح بلندمــان، 

))( آیه

))( آیه
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ــا  ــر روی زمیــن، بعضــًا ب خلیفــه ی خــدا باشــیم ب

روِح کثیفمــان، شــده ایــم نماینــده ِی شــیطان روِی 

ــن.  زمی
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ست رت ؛ِمل شلی ر اس

ایــن جانشــینی هــم مقولــه ی پیچیــده ای اســت 

فــی الواقــع؟

ــا آن  ــی، ب ــک موجــوِد خاک ــه ی ــی چــه ک یعن

اوصــاف و أحــواِل پیدایــش و فرســایِش جســدی، 

ــا  بشــود جانشــیِن بــی چــون و چــراِی خدایــی ب

آن همــه عظمــت و شــوکت؟

ــدود،  ــت و نامح ــت اس ــی نهای ــه ب ــی ک خدای

ــد؟ ــور باش ــد همینط ــم بای ــینش ه ــع جانش بالطب

ــاِن  ــود انس ــور می ش ــه چط ــب ک ــن مطل همی
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ــی  ــاِم تال ــه مق ــد ب ــی، برس ــز الخطائ محــدوِد جائ

ــده  ــج کنن ــودش گی ــدود، خ ــداِی نامح ــوِی خ تِل

ــت؟ نیس

عقــِل قاصــِر مــِن حقیــر کــه نرســید بــه جایی؟ 

حــاال یــُد اهلل و عیُن اهلل و لســاُن اهلل را شــاید بشــود 

یکطــوری درســت کــرد و بــا آن کنــار آمــد! اّمــا 

ایــن کــه همــه ِی وجــوِد انســان، بشــود جانشــین 

ــه  ــود ب ــد بش ــدا، بَن ــِت خ ــدا و رضای ــه ِی خ هم

رضایــِت ایــن جانشــین و غضــب خــدا بســته بــه 

ــی  ــم یعن ــد، نمی فهم ــین باش ــن جانش ــِب ای غض

چــه؟!!

بعضــی چیزهــا را، هرچــه قــدر هــم کــه بدانــی، 

تــا شــهود نکنــی و بــه چشــم نبینــی، نــه میفهمی و 

نــه بــاور می کنــی! مثــِل همیــن جهنــم و بهشــت؟ 

ــِل همیــن جــّن و  ــر و قیامــت؟ مث ــِل همیــن قب مث

ملــک؟ مثــِل همیــن خلیفــُة اللهــی؟

ــی از  ــر یک ــد اگ ــاور بفرمایی ــی: ب ــِد اخاق پن

ــان  ــتیم، اوضاعم ــاور داش ــورد را ب ــد م ــن چن ای

ــود اآلن؟ ــن نب ای

اگــر بــه یقیــن بــاور داشــتیم حســاب و کتابــی 

هســت، دیگــر حســاب و کتابمــان بــا خودمــان و 

بــا مــردم اینقــدر خرابــی و بــاال و پاییــن نداشــت؟ 

یــک جــاِی کار می لنگــد ایــن وســط!

حــاال ایــن کــه ایمــان نداشــتنمان در روِز 

قیامــت، چــه مشــکاتی برایمــان درســت می کنــد، 

ــر،  ــم کــه شــِب اّول قب ــا همینقــدر بگوی ــد! اّم بمان
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چهــار پنــج ســؤال بیشــتر از مــا نمی پرســند، کــه 

هــر کــدام از آنهــا از آن یکــی ســاده تــر و پیــش 

ــر اســت! ــاده ت ــا افت پ

ســؤال هایــی کــه اگــر از یــک بچــه ی چهــار 

پنــج ســاله ی مدرســه نرفتــه هــم بپرســیم، فــوری 

ــم  ــه ه ــح اضاف ــازه توضی ــد و ت ــواب می ده ج

می دهــد برایمــان!

ــا آن اوصــاف و  ــر، ب حــاال چــرا شــِب اّوِل قب

ــان  ــختِی ج ــش و آن س ــب و غریب ــواِل عجی أح

ــا آن  ــر و منکــرش، ب ــِک نکی ــش و آن دو مل کندن

همــه دبدبــه و کبکبــه و گــرِز آتشــین و چــه چــه، 

ــند،  ــاده را می پرس ــؤاِل س ــج س ــار پن ــن چه همی

ــتر! ــِل بیش ــرای تأم ــود ب ــی می ش ــودش دلیل خ

ــا  ــک؟ م ــن إماُم ــک؟ م ــن نبیُّ ــک؟ م ــن ربُّ م

ــک؟  ــا قبلتُ ــک؟ م کتابُ

ــر  ــن، اگ ــِز م ــده عزی ــواب ن ــاال ج ــه، ح ن

َمــردی، شــِب اّوِل قبــر بــه ایــن ســؤال ها جــواب 

ــه ی  ــه هم ــی ب ــه تنهای ــی ب ــر بتوان ــراً اگ ــده! عم ب

ســؤال ها جــواب بدهــی! 

ــر و  ــن  ظاه ــی بی ــر اختاف ــع دیگ آخــر آنموق

باطــِن انســان  نیســت ، هــر چــه  در باطــن  انســان   

نهادینــه شــده اســت، جلــوه  می کنــد. خــوب  

ــدی  ــد، ب ــد باش ــد؛ ب ــوه می کن ــی جل ــد، خوب باش

جلــوه  می کنــد. قلــِب  انســان  بــه هــر چــه  ایمــان 

ــه   آورده باشــد، زبــان  ملکوتــیِ  او نیــز همانــرا ِصحِّ

ــا  ــد، حــاال بی ــر آن  شــهادت  می ده ــذارد و ب می گ
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و درســتش کــن! 

ــای  ــر ج ــت دیگ ــه آنوق ــت ک ــکل اینجاس مش

ــه  ــی در آن نصف ــق و چاپلوســی نیســت و حتّ تملُّ

شــبی، کســی هــم کنــارت نمانــده، تــا بلکــه جوابی 

و تقّلبــی برســاند از بیــروِن قبــر وخاصــت کنــد از 

ایــن امتحــاِن شــفاهی!

و  خرابمــان  اعمــاِل  و  می مانیــم  خودمــان 

ــر و  ــان و نکی ــِت تنهاییم ــان و وحش ــاِر قبرم فش

منکرمــان و گــرِز آتشینشــان و...!!!

آنوقــت اســت کــه حــاِل بچــه ای را پیــدا میکنی 

کــه پــدر و مــادرش را گــم کــرده و حــاال از تــرس 

و وحشــِت پیــدا نشدنشــان، حتـّـی اســِم خــودش را 

ــدر  ــه اســِم پ ــد، چــه برســد ب ــادش نمی آی هــم ی

و مــادرش!

ــد  ــمت دو دو می زن ــه چش ــت ک ــت اس آنوق

ــه  ــِن آن هم ــردی بی ــراه می گ ــک هم ــاِل ی و دنب

ــا اســمی از  ــر در دنی ــه اگ ــی! و آنجاســت ک تنهای

آن اســمهایی را کــه خــدا، بــه جــّدت آدم یــاد داده 

ــوری می بینــی و صدایــی  ــود، شــناخته باشــی، ن ب

خــاص  اضطــراب  همــه  آن  از  و  می شــنوی 

می شــوی و ِکیــف می کنــی و خــدا را شــکر 

می کنــی و بــه یــاد لقمــه ی حــاِل پــدرت  و شــیِر 

ــا  ــان دع ــًا برایش ــی و حتم ــادرت می اُفت ــاِک م پ

می کنــی.

ــش را داده  ــه قول ــی ک ــم رجائ ــن ه ــه: ای نکت

بــودم، کــه می شــورد و می بــرد، همــه ی آن خــوف 
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هایــی را کــه نوشــته بــودم، تــا عمــل کــرده باشــم 

ــه از  ــِگ اول، ب ــروِف )جن ــِل مع ــرُب المث ــه ض ب

ــِح آخــر(. صل



ست رت گ جمل تنه و فلس عزازیل، چرا و چگونه؟ 64 65 

ست رت گ جمل تنه و فلس

ــوم و  ــه ق ــد ک ــروع ش ــی ش ــتان، از زمان داس

ــناس ها از  ــرف، و نس ــل از آن ط ــه ی عزازی قبیل

ــد  ــارت کردن ــل و غ ــه قت ــروع ب ــرف، ش ــن ط ای

ــن. روی زمی

مســئله ی علمــی: همیــن کــه یــک جنّــِی 

ــد و  ــور می ُکش ــمیّت، چط ــم وجس ــرد از جس مج

ــش  ــد از آن چال کشــته می شــود، خــودش می توان

ــرای رســیدن  ــه ب ــی باشــد ک ــِی الیَنحّل هــای ذهن

بــه پاســخش، بایــد رفــت ســراغ تخــم و ترکــه ی 
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ــان  ــای تاریخش ــاب ه ــای کت ــل و از الب عزازی

ــه جــواب رســید! ــا بلکــه ب ــرد، ت ــق ک تحقی

ــه جایــی رســید کــه دیگــر هیــچ  وقتــی کار ب

امیــدی بــه هدایــت ایــن غارتگــران نبــود، ناگزیــر 

ــرد و لشــکر  ــم، غضــب ک خــدای رحمــان و رحی

ــیان  ــِگ نسناس ــه جن ــتاد ب ــتگانش را فرس فرش

ــدِن آن  ــام ش ــد از تم ــا بع ــان، اّم ــاِن نافرم و جنّی

ــی را  ــروز، کس ــتگاِن پی ــزرگ، فرش ــه ی ب مهلک

ــد، کــه تنهــا  ــه آســمان هفتــم بردن دســت بســته ب

ــود! ــده ب ــده مان ــش، زن ــت اهلل ی ــِر آی ــه خاط ب

ــه مــزاِج خــدای خــود  چــرا کــه فرشــتگان، ب

ــق  ــِم مطل ــه او ِعل ــتند ک ــد و می دانس ــنا بودن آش

ــِم  ــی دارد ِعل ــت م ــم و دوس ــِق ِعل ــت و مطل اس

ــان را))(.  عالم

نکتــه ی ادبــی: مــذاق بــه فتــِح م، اســِم مــکان 

ــایی،  ــا چش ــه ی ــوه ی ذائق ــلِّ ق ــی مح ــت یعن اس

ــن  ــِی ای ــع اســت. معن ــای طب ــه معن ــزاج، ب ــا م اّم

ــح  ــارت صحی ــردو عب ــا ه ــت، اّم ــاوت اس دو متف

ــه  ــا )ب ــاد( ی ــوش نمی ــش خ ــه مذاق ــد، )ب می باش

ــاد(. ــوش نمی ــش خ مزاج

عزازیــل کــه از آن معرکــه جــان ســالم بــه در 

بــرده بــود، شــروع بــه إظهــار عجــز و ناتوانــی در 

ــان و  ــا شــاید خــدای رحم ــرد، ت ــی ک درگاه ربوب

ــِی  ــاند از او و معاص ــب بپوش ــِم غض ــم، چش رحی

ــد  ــن باش ــر ممک ــاید و اگ ــته اش را ببخش گذش

))( روایت
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ــا آنچــه را کــه  ــاره بدهــد، ت ــه وی فرصتــی دوب ب

ــد. ــران کن ــود جب ــرده ب ــران ک وی

وخــدای رحمــت هــم، کــم نمی گــذارد برایــش، 

ــه  ــی ب ــش و فرصت ــان ِعلم ــر هم ــه خاط ــاید ب ش

ــول  ــه ط ــی ب ــاِل آخرت ــزاران س ــه ه ــد ک او میده

می انجامــد، امــا افســوس کــه آخــرش هــم 

ــه و لــو کاَن طاووســًا!  الَشــقیُّ َشــقیٌّ فــی بَطــِن أمِّ

)اجــازه بدهیــد اینجــا وارد جبــر و تفویــض و امــٌر 

بَیــَن األمَریــن و ِعلــم و إختیــار و اینطــور مســائل 

ــرد،  ــان درد نگی ــن مغزم ــتر از ای ــا بیش ــویم ت نش

ــا نوشــتاری دیگــر(. ــی ی شــاید وقت
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ست رت گِجمل طِووت ارمرفِر

ــِش  ــه آت ــود ک ــا لَلعجــب! آخــر مگــر می ش ی

ســوزان، دود نداشــته باشــد؟

ــم، از اول  ــان را می گوی ــِل خودم ــن عزازی همی

ــن  ــه ای ــود! همیش ــی نب ــزش طبیع ــچ چی ــم، هی ه

ســؤال در ذهنــم بــود کــه آیــا در عالــِم بــاال، ایــن 

قوانیــِن زمینــِی مــا ســاری و جــاری می شــوند یــا 

ــِت  ــی و دالل ــِت تضّمن ــد دالل ــی مانن ــر؟ قوانین خی

ــن و  ــاِع نقیضی ــی و إجتم ــِت لفظ ــی و دالل مطابق

ضّدیــن و الــی آخــر!

ــه  ــی ک ــر، خدای ــد! آخ ــه راه ندارن ــراً ک ظاه

ــد و انســان را  ــی دود می آفرین ــِش ب جــّن را از آت
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از لجــِن بدبــو، معلــوم اســت کــه کاری بــه بقیــه ی 

ــه او  ــرا ک ــدارد، چ ــم ن ــا ه ــا زمینی ه ــِن م قوانی

ــاء اســت. ــا یَش ــاٌل لِم فَّع

ــود  ــور میش ــه چط ــد، ک ــر می مان ــان متحیّ انس

محشــری ســاخت، کــه تمــاِم خایــق، از اّولیــن نفر 

تــا آخریــن نفرشــان در آن جمــع شــوند و همه هم 

تــک تــک همدیگــر را ببیننــد و تــازه یکــروزه بــه 

حســاب و کتــاب همگــی هــم رســیدگی شــود؟

ــن یــک روز  ــه، ای ــن ک ــر از آن ای ــب ت و عجی

ــد؟  ــول بکش ــال ط ــزار س ــاه ه ــت پنج ــرار اس ق

ــال  ــِن ح ــم در عی ــد ه ــک روز باش ــم ی ــی ه یعن

پنجــاه هــزار ســال، مگر ایــن کــه بفرماییــد: روز را 

بــه معنــای مجــازی بگیریــم کــه بــه معنــای مــدت 

زمــاِن بلنــدی باشــد؟ یــا شــاید هــم روِز اینجــا بــا 

ــرق داشــته باشــد اصــًا))(؟ روِز آنجــا ف

))( روایت

ــم نیســت  ــب، ک ــب و غرای ــوع عجای ــن ن از ای

ــا،  ــط یکــی از آنه ــِت خــدا و فق در دســتگاِه خلق

ــا همیــن  ــا آی ــدوِن دود اســت؟ اّم وجــوِد آتــش ب

یــک نمونــه تمــاِم قوانیــِن منطقــی و فلســفِی مــا را 

ــرد! ــؤال نمی ب ــِر س زی

اّمــا بحــث بــر ســِر خلقــِت جــّن از آتــِش بــی 

ــن  ــه ای ــن اســت ک ــر ســر ای دود نیســت، بلکــه ب

جنّــی، شــده اســت جــزِو مائکــه و حتّــی باالتــر 

از آنهــا، شــده اســت طــاووِس مائکــه؟

ــال و  ــا آن جم ــد؟ ب ــده ای ــه دی ــاووس را ک ط

جــال و جبروتــش در بیــِن تمــاِم پرنــدگان تــک 

ــِی موجــود  ــاِم زیبای ــر تم ــی اگ اســت، شــاید حتّ

در تمــاِم پرنــدگاِن عالــم را بگذاریــم یــک طــرف، 

ــاز هــم  و طــاووس و زیباییــش را یــک طــرف، ب

طــرِف طــاووس ســنگین تــر اســت!

حــاال مگــر می شــود مخلوقــی پــس از ســالها 
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ــن  ــه اینچنی ــل، ب ــم و َعم ــاش و کوشــش و ِعل ت

ــان  ــه، عصی ــا یکمرتب ــه ای برســد، أّم ــام و مرتب مق

کنــد و پشــِت پــا بزنــد بــه هرچــه دارد و نــدارد؟ 

ــودن، چــه جایگاهــی  ــِم مائکــه ب ــن معل مگــر ای

ــش،  ــِر از دســت دادن ــه خاط ــه شــیطان، ب ــود ک ب

آنطــور شــاکی شــد و زد زیــِر همــه چیــز و همــه 

ــی خــودش؟ کــس، حتّ

البتــه شــاید بفرماییــد کــه: أشــرِف مخلوقــاِت 

شــما هــم عصیــان کــرد و او هــم از بهشــت رانــده 

ــه  ــس چ ــز؟ پ ــه چی ــِر هم ــم زد زی ــد و او ه ش

ــت  ــس؟ اینجاس ــِن آدم و ابلی ــد بی ــی می مان تفاوت

ــاِم  ــه ن ــویم ب ــدی بش ــفِر جدی ــد وارِد ِس ــه بای ک

ــی(. ــرکِ أول )ت



ست رت ن مل مرنت مورس عزازیل، چرا و چگونه؟ 76 77 

ست رت ن مل مرنت مورس

ــد و  ــر عاب ــه ظاه ــِل ب ــد عزازی ــی نمی کن فرق

ــات! ــرِف مخلوق ــر أش ــا أبوالبش ــد، ی ــد باش زاه

هــر کــس کــه کوچکتریــن عصیانــی از او ســر 

بزنــد، دیگــر اجــازه ی معّلــم بــودن را نــدارد!

شــرِط معّلــم بــودن عصمــت اســت. هــم 

عصمــِت از گنــاه و هــم عصمــِت از اشــتباه و هــم 

ــی. ــرِک أول ــِت از ت عصم

ــّومی را  ــد و س ــب ش ــل مرتک ــی را عزازی اّول

ــر.  ــرِت آدِم أبوالبش ــان حض جّدم

ــِد  ــده از بن ــه اینجــا بن ــه شــاکی نشــوید ک البت
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پ اســتفاده کــرده ام و ســجده نکــردِن شــیطان را 

می گویــم گنــاه، أّمــا گنــدم خــوردِن حضــرِت آدم 

را میگویــم تــرِک أولــی؟

فــی الواقــع بایــد اّول مطلبــی را عــرض کنــم، 

بعــد وارِد اصــِل ماجــرا بشــوم.

ــچ  ــه: شــیطان هی ــًا نوشــته باشــم ک شــاید قب

می کنیــم  عصیــان  هرچــه  مــا  و  اســت  کاره 

مســئولش خودمــان هســتیم و از ایــن حرفهــا! اّمــا 

خــوب، هیچــکاره ی هیچــکاره هــم کــه نمی شــود؟ 

ــت؟ ــرده اس ــه ک ــه ای ک ــک وسوس ــره ی باالخ

ــه  ــود، ک ــن ب ــم همی ــیطان و آدم ه ــرِق ش ف

ــّد  ــی ج ــودش، ول ــود و خ ــودش ب ــیطان خ ش

ــت! آن  ــد در بهش ــه ها کردن ــا را، وسوس ــزرِگ م ب

هــم چــه وسوســه ای؟ بــه قــوِل معــروف، بــه نــام 

ــد! ــن را بریدن ــِر دی ــن س دی

ــرد  ــیطان ط ــه ش ــتند ک ــه می دانس ــر هم  آخ

شــده و دیگــر جایــی در بهشــت نــدارد، اّمــا ایــن 

موجــوِد بــد ذاِت خبیــِث دروغگــوِی فــان فــان 

شــده، همانطــور کــه آن مــاِر بهشــتِی خــوش خــط 

ــد،  ــده و وعی ــه و وع ــم و آی ــا قس ــال را ب و خ

ــد، آدِم  ــت ش ــطه ی او وارد بهش ــب داد و بواس فری

أبوالبشــر را هــم وسوســه کــرد و از بهشــت خــارج 

کــرد.

ــذات و  ــِی بال ــه ی نافرمان ــن نکت ــه ای ــاال ک ح

ــع روشــن شــد، بایــد عــرض کنــم  ــی بالتبّ نافرمان

ــًا  ــون اص ــرد! چ ــی نک ــش آدم نافرمان ــه: أصل ک

ــی نبــوده در بهشــت، و اصــًا ِکیــِف بهشــت  فرمان

بــه ایــن اســت کــه أمــر و نهــی، نیســت در آنجــا.
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هرچــه هســت عشــق اســت و عاشــق اســت و 

معشــوق، نــور اســت و نورانیّــت، قرائــت اســت و 

ترقّــی))(.

ــًا  ــلّمًا؟ مث ــد مس ــرق می کن ــا ف ــا درجه ه  اّم

بــرای بعضــی، فقــط در حــدِّ عشــقبازِی بــا حــوُر 

ــا نــوُر  العیــن اســت، و بــرای بعضــی عشــقبازِی ب

ــته ی اّول،  ــا دس ــدا ب ــه ی خ ــه معامل ــن، و البت العی

ــا انتظاراتــش از دســته ی دّوم، و ایــن  فــرق دارد ب

ــن(. ــیّئاُت المقّربی ــرار، س ــناُت األب ــی )حس یعن

ــه آدم،  ــود ب ــرده ب ــر ک ــز ام ــم نی خــدای حکی

ــد  ــر ش ــه اگ ــود، ک ــت نش ــِک آن درخ ــه نزدی ک

ــه خــودش ظلــم کــرده اســت و بــس! چــون او  ب

حــاال معّلــِم مائــک شــده بــود و عنــوان أشــرُف 

))( روایت

المخلوقاتــی را یــدک می کشــید و بایــد فــرق 

ــل  ــن دلی ــه همی ــه، و ب ــا بقی ــش ب ــرد احوال می ک

ــتند از آن  ــازه داش ــات، اج ــر مخلوق ــد دیگ هرچن

ــازه  ــام اج ــه الس ــد، آدِم علی ــل کنن ــت ِمی درخ

ــورد  ــر می خ ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــت، ن نداش

ــه،  ــود ک ــن ب ــرای ای ــه ب ــود، بلک ــرده ب ــاه ک گن

ــن! ــیّئاُت المقّربی ــرار، س ــناُت األب حس

ــه خــوردِن پــدِر  ــود، دلیــِل گنــدم ن و همیــن ب

ــاِت دنیایــی و حتمــًا قبــل  خــاک))(، در طــوِل حی

ــد از آن. ــر بع ــًا ت از آن و حتم

ایــن یــک مــورد کــه حــّل بشــود، باقــِی مــوارد 

هــم حــّل می شــود.

ــرِک  ــِب ت ــًا، مرتک ــه بعض ــی ک ــایِر انبیای  س

))( روایت
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ــاِن  ــه ده ــر آن ب ــه خاط ــدند و ب ــی می ش أوالی

ــر می شــد  ــد و گرفتاریشــان دوبراب حــوت می رفتن

ــه  ــد و گری ــه می کردن ــدند و توب ــذه می ش و مؤاخ

می کردنــد و متوّســل می شــدند و بــاز دوبــاره 

و  و...  می شــدند  بخشــیده  و  می کردنــد  گریــه 

إلــی آخــر، همــه اش میشــود همیــن یــک جملــه 

کــه )حســناُت األبــرار، ســیّئاُت المقّربیــن( و شــاید 

هــم )حســناُت المقّربیــن، ســیّئاُت الصّدیقیــن( و یــا 

ــن(، و  ــیّئاُت العالی ــن، س ــناُت الصّدیقی ــی )حس حتّ

تــو خــود حدیــث مِســفِر بخــوان از ایــن مجمــل.

ــی  ــن معن ــر ای ــه اگ ــت ک ــن اس ــده اش ای فای

خــوب روشــن شــود، می فهمیــم معنــاِی عبــاراِت: 

العبــِد المســکیِن المســتکیِن الحقیــِر الفقیــِر الذلیلــی 

ــرد و دیگــر  ــا چــاه نجــوا می ک ــان ب ــه پدرم را، ک

ــای  ــه ه ــم، آن ضّج ــی نمی انگاری ــی و تعلُّم تعلیم

ــِل  ــه دلی ــا ب ــه اینه ــق، ک ــا خال ــان را ب دِل شبش

تقــّرِب فــوق العــاده ی ایــن انــواِر نورانــی بــوده، به 

ــن تقــّرب و شــناخِت  ــِع ای ــه تب ــاب، و ب ربُّ األرب

صحیــح، آنچنــان احســاِس فقــری می کردنــد، کــه 

ــه قابــل توصیــف. ــه قابــل فهــم اســت و ن ن

ــر قــدرت  ــه پ ــدر هــم ک ــور را، هــر ق آخــر ن

باشــد، هرچــه بیشــتر بــه خورشــید نزدیــک کنــی، 

بیشــتر احســاس کمبــود می کنــد و بــه تَبَــع بیشــتر 

ُعــذِر تقصیــر می طلبــد از خورشــید، فافهــم و 

تدبـّـر.

ــدِن  ــای دی ــه ج ــه ب ــی ک ــان از وقت ــا اَم اّم

ــی  ــی و عزازیل ــودت را ببین ــوِر خ ــید، ن خورش

ــه  ــت ک ــت اس ــودت! و آن وق ــرای خ ــوی ب بش
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شــروع میکنــی بــه زدِن حرفهــاِی الطائــات 

ــَت  ــّق و اهلل تح ــا الح ــًا أن ــه مث ــات، ک و مزخرف

ُجبَّتــی و... 

ــه  ــت ب ــد دردی اس ــم ب ــی ه ــن خودشناس ای

ــم  ــودت را ُگ ــا خ ــناس اّم ــودت را بش ــدا! خ خ

ــناخِت  ــرای ش ــل ب ــن دلی ــو بهتری ــًا ت ــن! اص نک

ــة  ــو خلیف ــی و ت ــرف مخلوقات ــو أش ــی و ت خدای

ــن  ــّد ای ــر در ح ــا دیگ ــه! اّم ــه و چ ــی و چ الله

ــی  ــا ربّکــم األعای حرفهــا نیســتی کــه اّدعــای أن

ــی؟ ــته باش داش

بابــا، نَفــِس رســول، بــا آن عظمتــش، خــود را 

نقطــه می دانــد در برابــِر ایــن همــه عظمــت، ولــی 

چــه نقطــه ای؟ نقطــه ای کــه شــروع کننــده ی عالـَـم 

ــق  اســت! نقطــه ای کــه اّول صــادر شــده ی از خال

ــروع  ــه او ش ــم ب َ ــاِم عال ــه تم ــه ای ک ــت! نقط اس

شــده! نقطــه ای کــه تمــاِم عالـَـم در او جمــع شــده! 

ــِگ  ــگ بن ــه بی ــه ای ک ــود نقط ــروزی اش می ش ام

ــن در  ــِگ م ــگ بن ــن بی ــه ای ــم زده! ن ــم را رق عال

ــت و  ــاِل لَبس ــه خ ــه ای ک ــری را! نقط آوردِی بش

ــا آن آغــاز می شــود!  ــز و همــه کــس، ب همــه چی

نقطــه ای کــه....

ــه باشــد، باالخــره نقطــه ی  ــا هرچــه هــم ک اّم

ــُل  ــذات، و العاق ــِل ناطــِق بال بِالعرضیســت در مقاب

ــِه اإلشــاره! تکفی

ــه  ــود، چ ــا نب ــرک أولی ه ــن ت ــر ای ــًا اگ اص

بســا خلــِق خــدا، عبــادت می کردنــد انبیــاِء 

ــوده  ــل ب ــن دلی ــه همی ــم، ب ــّرب را؟ و شــاید ه مق

ــد   ــادت کردن ــدند و عب ــی ش ــا، غال ــه بعضــی ه ک



ست رت ن مل مرنت مورس عزازیل، چرا و چگونه؟ 86 87 

آن عالیــن را؟!!

بگذریم؛

حــاال ایــن کــه، شــیطان ســراِغ آدم رفــت اّول، 

یــا ســراِغ حــّوا؟ شــاید مهــم نباشــد؟

ــی  ــرای بعض ــد ب ــم باش ــم مه ــاید ه ــه ش البت

آنتــی فمنیســت هــا، کــه زنهــا را، دلیــِل بدبختــِی 

ــراِر  ــِر اص ــه خاط ــد از روِز اّول، ب ــا می دانن مرده

جنــاِب حــّوا، بــه خــوردِن از آن گنــدِم بهشــتی و 

ــدش! ــای بع ماجراه

ــن مطلــب  ــه ای ــداً، فصلــی را ب ــادم باشــد بع ی

ــم. اختصــاص بده
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ست رت وگمل مأ ن ار ِرقین

مــی دانــم کــه شــاید ایــن فصــل، اینجــا، یــک 

مقــدار بــی ربــط بــه نظــر بیایــد؟ اّمــا گفتــم شــاید، 

ــه  ــد، ب ــه بدانی ــد ک ــب باش ــم جال ــما ه ــرای ش ب

چــه راه حّلــی رســیده ام نصفــه شــبی، در بــاره ی 

ــن! مشــکِل أحســُن الخالقی

اّمــا قبــل از توضیــِح مطلــِب فــوق، الزم اســت 

ــااًل و  ــم، إجم ــان کن ــورد را بی ــی دو م ــه یک ک

ــارتًا: جس

اول آنکــه خــدای جــلَّ جالــه، دو گونــه ایجاد 



ست رت وگمل مأ ن ار ِرقین عزازیل، چرا و چگونه؟ 90 91 

ــری  ــاِم دیگ ــت و ن ــر اس ــی أم ــاِم یک ــه ن دارد، ک

خلــق.

عالــِم أمــِر خــدا، همــان )ُکــن فَیکــوِن( معــروف 

ــاع  ــد و اط ــنیده ای ــًا ش ــه حتم ــه هم ــت، ک اس

ــِر  ــِل مشــیّت و ام ــه دلی ــدم، ب ــِق از ع ــد. خل داری

ــِی  ــِن زمین ــک از قوانی ــچ ی ــت هی ــه تح ــی، ک إله

مــا، داخــل نمی شــود و فــوق تصــور و ادراِک مــن 

و شــماِی نوعــی اســت. 

ــد،  ــرق می کن ــدار ف ــق، یــک مق ــِم خل ــا عال اّم

ــد،  ــاق نمی اُفت ــون، اتف ــن فَیَک ــرعِت ُک ــه س و ب

ــاده شــود  ــش آم ــاِم مقدمات ــدا، تم ــد ابت بلکــه بای

ــوق  ــی، مخل ــد خلق و مراحلــش طــی شــود، و بع

ــود. ش

دوم ایــن کــه وجــوِد انســان، نــه در عالــِم امــر، 

ــا  ــت، ب ــاده اس ــاق اُفت ــق اتّف ــِم خل ــه در عال بلک

ــش. ــاِم مراحــل و مقدمات تم

اما سؤاِل اساسی اینجاست که، چرا؟

ــِم  ــا، روح را در عال ــا و توان ــِد دان چــرا خداون

ــِم  ــم را در عال ــی جس ــد، ول ــاد می کن ــر ایج أم

ــق؟ خل

چــرا آســمانها و زمیــن و مــا فیهــا را بــا ایــن 

ــاِن  ــی انس ــد، ول ــش روز می آفرین ــت در ش عظم

ــاِی دو دســت را، در چندیــن و چنــد ســال؟ دو پ

چــه منظــوری داشــته خــدا، از ایــن همــه صبــر 

حوصله؟ و 

اّمــا جــواِب ایــن چراهــا و جــواِب آن أحســُن 
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ــه خاصــه میشــود  ــن، همــه در یــک جمل الخالقی

کــه، )اگــر َمــردی، بیــاور مخلوقــی مثــِل آدم را؟!!(

أصلــش، إنــگار خــدا از کــم کــردِن روی 

ــاید  ــا ش ــد، ت ــش می آی ــّر رو، خوش ــاِت پُ مخلوق

ــِز  ــران، عج ــان و دیگ ــرای خودش ــود ب ــت ش ثاب

ــق! ــدرِت خال ــات و ق مخلوق

آن از تحــّدِی تئــوری در قــرآن و ایــن هــم از 

تحــّدِی عملــی در خلقــت!

و بــه همیــن دلیــل، نامــردی هــم نکــرده خــدا، 

ــه،  ــر و حوصل ــا صب ــت را ب ــاِم مراحــِل خلق و تم

بــه تمــاِم عالــم نشــان داده اســت و تــازه اینکــه، از 

ســاده تریــن و دِم دســت تریــن و حتـّـی نامرغــوب 

ــس  ــه پ ــوده، ک ــتفاده فرم ــم، اس ــواد ه ــن م تری

ــا  ــه؛ خدای ــاورد ک ــه در بی ّ ــد دب ــی نیای ــردا، کس ف

ــول  ــردی و قب ــتفاده ک ــون اس ــن فَیک ــما از ُک ش

نیســت! یــا اینکــه: مــن ندیــدم چطــور آدم ســاخته 

شــد و قبــول نیســت؟ یــا ایــن کــه: مــواِد اولیــه ی 

ــه  ــود و قبــول نیســت! و از ایــن بهان شــما بهتــر ب

هــای َصــد مــن یــک غــاز بیــاورد ماننــِد عزازیــل!

اینطــور شــد کــه خــدا، تبــارَک اهلل ی میگویــد و 

پشــت بنــدش هــم، أحســُن الخالقینــی بــه خودش، 

تــا اگــر کســی فکــر می کنــد از او بهتــر می توانــد 

بیافرینــد، دســت بــکار شــود و بیافریند!

و شــاید بــرای همیــن بــود کــه هنــگام ایجــاد 

آســمان ها و زمیــن، خبــری از ایــن همــه تبریــک 

و تهنیــت و تمجیــِد ربوبــی نبــود.
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و انــگار بــرای همیــن خلــِق تدریجی و آشــکار 

ــگاِم  ــا هن ــه بعضی ه ــود، ک ــاده ب ــر س ــه ظاه و ب

ــراض داده  ــه خودشــان اجــازه ی اعت ــِق آدم، ب خل

بودنــد و حتـّـی بعضــی هــا، رو در روی او ایســتاده 

بودنــد؟

ــمان ها و  ــدِن آس ــود آم ــد از بوج ــه، بع وگرن

ــه  ــود؟ هم ــا نب ــن اعتراض ه ــری از ای ــن، خب زمی

ــد  ــد و تمجی ــس و تحمی ــود و تقدی ــبیح ب اش تس

و...
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ست رت یِزوگمل اعجراس

عنــوان ایــن فصــل، در واقــع کاریســت کــه مــا 

ــا  ــه وبعضی ه ــر دقیق ــاعت و ه ــر س ــر روز و ه ه

هــم هــر ثانیــه، نســبت بــه خــدا انجــام می دهیــم 

ــزد! ــم نمی گ ــان ه و َکِکم

بابــا، ُخرمــا پرســت هــای جاهــل هــم، 

ــه  ــان را نگ ــراِم خدایش ــا احت ــتر از م ــًا بیش بعض

می داشــتند! حــاال درســت اســت کــه شــاید، یــک 

عــّده از ُسفهایشــان، از زور گرســنگی و بدبختــی، 

صبــح بــه صبــح، معبــوِد شــب ســاخته ی خــود را 
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ــه  ــد ب ــراض نمی کردن ــا دیگــر اعت ــد! اّم می خوردن

او!!!

تــو را بــه خــدا شــما دیــده ایــد کــه یــک گاو 

پرســت، شــاخ بــه شــاخ گاوش بنشــیند و برایــش 

شــاخ و شــانه بکشــد؟ انصافــًا چــه فــرض کــرده 

ــی می خــورد،  ــه توقّ ــی ب ــا تّق ــه ت ــم خــدا را ک ای

دعــوا راه می اندازیــم و قهــر می کنیــم و در را 

ــم؟  ــه ه ــم ب ــرمان می کوبی ــِت س ــم پش ــم محک ه

کــه چــی؟ کــه خــدا فــان حاجتــم را نــداده!

ــرو داری  ــدار آب ــک مق ــداده! ی ــه ن ــداده ک ن

کنیــم پیــِش ایــن فرشــته هــا، کــه بعضــًا شــاگرداِن 

پدرمــان بودنــد یــک روزی! حتمــًا بــه صاحمــان 

بــوده کــه نــداده؟

حــاال مــا، مثــِل ایــن بچــه هــاِی کوچــِک نـِـق 

ــم،  ــده می زنی ــم و عرب ــن می کوبی ــه زمی ــا ب ــو، پ نِق

ــم!!! ــم و می خواه ــه می خواه ک

حــاال ای کاش کــه یــک چیــِز درســت و 

ــول  ــاِن پ ــا خواه ــه ی ــتیم؟ هم ــابی می خواس حس

ــًا  ــا نهایت ــب ی ــام و منص ــاِل مق ــا دنب ــم ی و ثروتی

ــان! ــا مریضم ــان ی ــفاِی َمَرِضم ش

ِدلــش لـَـک زده خــدا، بــرای کســی کــه بیایــد، 

مثــل آدم در بزنــد، بگویــد؛ ببخشــید مهربــان، 

ــن  ــه م ــی ب ــِت خدای ــدار محبّ ــک مق ــود ی می ش

ــد؟ ــر کنی ــم را پ ــد و ظرف بدهی

چــه کاِس اخاقــی شــده اینجــا! نمیدانــم بــاز 

هــم بِگذریــم؟ یــا چنــد صفحــه ای ســفید بگــذارم، 
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تــا وقــت داشــته باشــی و بــرای یــک بــار هــم کــه 

شــده بنشــینی، بـِـرُّ و بـِـّر خــدا را نــگاه کنــی و بــا 

)هــو( صفــا کنــی و ِکیَفــت کــوک شــود و روحــت 

؟ د شا

یــا شــاید اصــًا دلــت بخواهــد قلمــی بــرداری 

و یکــی دو صفحــه پشــت ســر هــم بنویســی )مــن 

عاشــِق عشــق و عشــق هــم عاشــِق مــن(

نه، بگذریم؛

ــته،  ــت برگش ــِل بخ ــه، عزازی ــن ک ــه ای خاص

شــروع کــرده بــود بــه اعتــراض؛ کــه مــن ســجده 

ــم  ــی، آن ه ــوِد خاک ــن موج ــر ای ــتم ب ــن نیس بُُک

ــول  ــاختنش ط ــال س ــه س ــن هم ــه، ای ــی ک کس

کشــیده و بــی روح و بــی حرکــت، بیــِن آســمان ها 

ــوده! ــده ب ــن مان و زمی

ــه:  ــیده ک ــا رس ــه اینج ــر، ب ــِر س ــاید آخ و ش

ــن  ــم و چــون م ــوِق تویی ــر دو مخل ــا، ه اصــًا م

ــد!!!  ــجده کن ــن س ــر م ــد ب ــرم، اول او بای بزرگت

البتــه ایــراد نگیریــد بــه ایــن نگارنــده ی ســراپا 

تقصیــر کــه: چــرا از خــودت حــرف در مــی آوری 

ســید؟ کجــا شــیطان ایــن حرف هــا را زده؟

بــاور بفرماییــد، چنــد دقیقــه ی دیگــر، آن 

مکالمــه ی تاریخیــش بــا خــدا، ادامــه پیــدا 

می کــرد، بدتــر از اینهــا را إفاضــه می کــرد آن 

عزازیــِل بخــت برگشــته، بــه جــاِن خــودم نباشــد، 

ــما!!! ــاِن ش ــه ج ب

حــاال ایــن کــه بعضــی از قاضــی هــای قراضــه 
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و همفکرهایــش، شــیطان را ســیُد الموحّدیــن 

ــِر  ــر غی ــش ب ــجده نکردن ــل س ــه دلی ــد ب می دانن

خــدا، حّقــًا کــه نشــانه ی سفاهتشــان اســت و بس!

آخر شــما قضــاوت بفرماییــد، کــدام آدِم عاقلی 

ــق  ــاب عش ــه حس ــل را ب ــِت عزازی ــن حماق ای

ــاِت  ــن القض ــن عی ــر از ای ــازه بدت ــذارد؟ ت می گ

ــم از  ــذاب را ه ــه ع ــا، کســی اســت ک ــارف نم ع

ــرای  ــگاَردش ب ــیرین می ان ــد و ش ــذب می دان َع

ــونده؟!! ــذاب ش ع

بعضی هــا هــم عقلشــان پــاره آجــر برمــی دارد 

بعضــی وقــت هــا! و تــازه ایــن پــاره آجــر را هــم، 

بــه اســِم عرفــان می ریزنــد داخــِل حلقمــان و اگــر 

ــا  ــما را ی ــد، ش ــاد کردی ــرا و انتق ــم چــون و چ ه

ــان و  ــه عرف ــبت ب ــِم نس ــا نفه ــد، ی ــر می دانن کاف

عرفانــی!

قضیــه خیلــی ســاده تــر از آنیســت کــه آنــان 

تصــور کــرده انــد، یــک عالِــِم معّلمــی، کــه 

هــزاران ســال بــی رقیــب بــوده، حــاال یــک عالـِـم 

ــه او  تــر از خــودش را می بینــد، کــه تــازه بایــد ب

ســجده هــم می کــرده! زورش آمــده، پــس ســجده 

ــع شــده، تمــام! نکــرده، پــس ضای

به همین سادگی، هیچ پیچی هم نداشت!

دیگــر آســمان ریســمان بافتــن و مزاحــِم 

صغــری و کبــری شــدن نــدارد؟

اّمــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه، چــرا زورش 

آمــد؟ کســی کــه أعَلــُم العلمــاء بــوده، چــرا زورش 



ست رت یِزوگمل اعجراس عزازیل، چرا و چگونه؟ 104 105 

ــرا  ــوده، چ ــن ب ــُد العابدی ــه اعب ــی ک ــده؟ کس آم

ــرای  ــت ب ــور نیس ــم، ن ــر عل ــده؟ مگ زورش آم

عالـِـم؟ پــس چــرا ایــن نــور، نجــات نــداد شــیطان 

ــه خاطــِر علــم  ــه ب ــِر َمَلکــی ک ــد غی را؟ چــرا بای

و عمــِل بیمثیلــش، حــاال شــده از مائکــه ی درگاه 

ــرد، در  ــرار می گی ــب ق ــا مخاط ــا آنه ــی، و ب ربوب

ــن امتحــان ســرافکنده شــود؟ ای

ــار حــرف خاصــه  ــا در چه ــن چراه ــاِم ای تم

ا( می شــود )ت ق و 

ــار  ــن چه ــت، همی ــس اس ــه ک ــر در خان اگ

ــت! ــس اس ــرف ب ح
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ست رت ووازوگمل ملِه س ِ و ا

ــن  ــم ای ــر می فهمیدی ــد اگ ــوب می ش ــه خ چ

ــود  ــور می ش ــه؟ و چط ــی چ ــوا( یعن ــه ی تق )ملک

ــور می شــود آن  ــه دســت آورد؟ و چــه ط آن را ب

ــور...؟!! ــداد؟ و چط را از دســت ن

از آن اصطاحــاِت پــر ماتــی اســت کــه انــگار 

ماننــد ســتاره ی ســهیل دســت نیافتنــی اســت.

شــما خودتــان قضــاوت کنیــد، وقتــی عزازیــل، 

بــا آن همــه اعمــاِل حســنه، و آن همــه اذکاِر نافعه، 

ــی تقوایــی، تبدیــل شــد  ــا برچســب ب در آخــر، ب

بــه شــیطاِن دراز گــوِش شــاخ داِر ُدم دراز، دیگــر 
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ــزار  ــد ه ــِل چن ــه عم ــه ن ــده، ک ــال بن ــه ح وای ب

ــِر  ــه ذک ــم و ن ــده ی اعمال ــاله ای دارم در پرون س

ــم! ــه ام در طــول حیات مســتمّری گفت

ــا  ــه ت ــت ک ــوا چیس ــه ی تق ــن ملک ــر ای آخ

ــوِد  ــد در وج ــر می کردن ــه فک ــه هم ــن لحظ آخری

ــی  ــر و نه ــک ام ــه ی ــا ب ــل وجــود دارد، اّم عزازی

ــد کــه بویــی از آن نبــرده اســت شــیطان؟! فهمیدن

حــاال بگذریــم کــه بنــده در ابتــدا می خواســتم 

ــذاری  ــه َوَرع( نامگ ــاِم ) ملک ــه ن ــفِر را ب ــن ِس ای

ــدک  ــه ان ــی ک ــه: کس ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــم، ب کن

ارادتــی داشــته باشــد بــه آن اســماِء عالــی، معلــوم 

ــی باالســت، و  ــی خیل ــه اش خیل ــه مرتب اســت ک

ــرده اســت،  ــود ک ــه صع ــن مرتب ــا ای ــه ت کســی ک

ــت، و  ــوا داش ــاِر تق ــط از او انتظ ــد فق ــر نبای دیگ

ــدِر خــاک  ــه پ ــن خاطــر اســت ک ــه همی اصــًا ب

ــه  ــد ک ــما می خواه ــن و ش ــام، از م ــه الس علی

ــا َوَرع. ــوا، بلکــه ب ــا تق ــه ب ــم، ن ــش کنی یاری

ــر  ــا اگ ــچ، اّم ــه هی ــد ک ــر می دانی ــاال اگ ح

ــه:  ــم ک ــرض کن ــد ع ــت؟ بای ــید َورع چیس بپرس

ــی  ــد کس ــت، مانن ــر از تقواس ــه ای باالت َورع مرتب

ــا احتیــاط حرکــت  کــه بــر لبــه ی پشــِت بامــی، ب

ــه  ــی ک ــقوط، و کس ــت از س ــی اس ــد و متّق می کن

یکــی دو متــر آنطــرف تــر از لبــه حرکــت می کنــد 

ــش  ــا خیال ــگاه نمی شــود ت ــک پرت و اساســًا نزدی

ــوا  ــود تق ــی می ش ــش، اّول ــد از عاقبت ــت باش راح

ــی َورع. و دّوم

شــاید شــما هــم بعــد از کمــی تأّمــل، تصدیــق 

بفرماییــد کــه اصــًا ورع راحــت تــر اســت از تقوا، 
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ــه ی  ــا جاذب ــت ب ــن اس ــت ممک ــه معصی ــرا ک چ

ــگاِه  ــِن پرت ــی را بکشــاند پایی ــوِق متّق خــود، مخل

گنــاه، امــا کســی کــه ورع دارد بــه دلیــل فاصلــه ای 

ــن  ــه ای ــت، ب ــه اس ــت گرفت ــاه و معصی ــه از گن ک

ــد. ــه نمی ده ــه تل ــا ُدم ب راحتی ه

احتمــااًل بــا نوشــتِن ایــن فصــل، معلــوم 

می شــود کــه بنــده بــه درِد نویســندگی هــم 

ــز  ــن نی ــل از ای ــه قب ــم ک ــه می دان نمی خــورم )البت

ــه  ــن هم ــه ای ــرا ک ــود( چ ــده ب ــوم ش ــا معل باره

ــرای خــودم و شــما  ــا ب ــح دادم ت ــتم و توضی نوش

ــه ای  ــی عرض ــان ب ــدر انس ــه چق ــم ک ــت کن ثاب

ــم خــراب اســت در  ــدار اوضاع هســتم و چــه مق

ایــن وادی، کــه بــا وجــوِد ادعــاِی دوســتی بــا آن 

ــه چــه  ــی، َوَرع ک ــماِء عال ــیّه و آن أس ــواِر قدس ان

عــرض کنــم، تقــوا هــم کــه نــدارم هیــچ، متأســفانه 

تقریبــًا تــا اینجــا...، در گنــاه و معصیــت فــرو رفتــه 

ــی روم. ــر م ــرو ت ــه روز ف ام و روز ب

ــی اســت  ــه همــان ارادت زبان ــدم ب همــه ی امی

ــم،  ــا لحظــه ی جــان کندن ــد ت ــم می مان کــه نمی دان

ــه  ــوِع ایمــان هــای مســتودع اســت کــه ب ــا از ن ی

شــِب اول قبــر نمی رســد و میشــود عدیلــه ی ِعنــَد 

الـَموت.

ــاه  ــوم،  پن ــاِم معص ــه ام ــه ای ک ــان عدیل هم

می بــرد از آن بــه درگاه خــداِی خــود، ماننــد 

ــون  ــیطاِن ملع ــرِّ ش ــما از ش ــن و ش ــردن م ــاه ب پن

ــدا. ــه خ ب

و تو چه دانی که عدیله چیست!

حــاال ایــن بشــِر دو پــا، ایــن عدیلــه را 
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ــت  ــرده اس ــوش ک ــار و دل خ ــت کن ــته اس گذاش

کــه خــدا در ایــن دنیــا، بــه او هــم تعلیــم داده آن 

اســماء را، پــس او هــم دیگــر حتمــًا اهــِل نجــات 

ــی و  ــرِک أول ــاد، از ت ــادا ب ــس هرچــه ب اســت، پ

تــرِک مســتحب و عمــل بــه مکــروه  و اُفتــادن در 

وادی شــبهات بگیــر، تــا تــرِک واجــب و عمــل بــه 

محّرمــات و معصیــت و گنــاه، آخــِر ســر هــم بادی 

بــه غبغــب می انــدازد کــه: مــا محبّــت داریــم چــه 

ــم!  ــم داری ــه غ ــم چ ــا ارادت داری ــم! م ــم داری غ

مــا حســین داریــم چــه غــم داریــم! فــارغ از ایــن 

کــه حضــرِت حســین علیــه الســام رئیــِس دزدان 

ــن  ــرای همی ــد ب ــته ان ــه را گذاش ــت، و عدیل نیس

ــای دزد. حســینی نماه

ــن  ــال در بهتری ــِن اعم ــه بهتری ــن اســت ک همی

ــت  ــِب عاقب ــرای طل شــِب ســال، می شــود دعــا ب

ــِت  ــس از عاقب ــچ ک ــه هی ــرا ک ــری، چ ــه خی ب

ــس از  ــچ ک ــه هی ــرا ک ــدارد، چ ــر ن ــودش خب خ

ــس از  ــچ ک ــه هی ــرا ک ــدارد، چ ــر ن ــش خب ایمان

ــدارد. ــر ن ــه اش خب عدیل

ــده ی  ــر بن ــه نظ ــه: ب ــم ک ــیه می نویس در حاش

ســراپا تقصیــر، عدیلــه حتــی از شــیطان هــم خطــر 

ــد و  ــیطان می آی ــه ش ــرا ک ــت، چ ــر اس ــاک ت ن

ــد  ــو را مســتحِق عــذاب می کن ــد و ت اغفــال می کن

ــه و  ــی و توب ــودت می مان ــر خ ــی رود، دیگ و م

ــه  ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــا عدیل ــی، اّم ــرِت إله مغف

ــرده  ــی نک ــر خدای ــا اگ ــود، اّم ــش نمی ش پیدای

ــوی انســان را  ــِخ گل ــد، بی ــه بیای ــن لحظ در آخری

ــاد می دهــد و  ــر ب ــرد و ایمــاِن زبانیــش را ب می گی
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ــه اســتغفار. ــه می گــذارد، ن ــرای توب ــی ب ــه مجال ن

از عدیلــه ای کــه عزازیــل را تبدیــل بــه شــیطان 

کــرد و ملعــوِن ابــدی، بایــد ترســید، )أعــوُذ بــاهلل 

ِمــن الَعدیلــِة ِعنــَد المــوت(

چــه فصلــی شــد ایــن فصــل! همــه اش خــوف 

ــن  ــدش، همی ــاء و امی ــرای رج ــا ب ــراس، ام و ه

ــّر رو  ــاز و پ ــو، لجب ــل ه ــر در مقاب ــه اگ ــس ک ب

ــاید  ــود و می بخش ــوب می ش ــاُر الذن ــودی، غّف نب

همــه ی معاصیَــت را، حتّــی اگــر بــه تعــداِد بــرِگ 

ــراِت  ــا و قط ــای بیابان ه ــنگریزه ه ــان و س درخت

ــی اگــر... ــده باشــی، حتّ ــا، لغزی آب ه

بگذریم.
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ــول و  ــاِت َعُج ــن صف ــه ی ای ــد هم ــر می ش اگ

فَتـُـور و کنـُـود و َهُلــوع و َجــُزوع و َمنـُـوع و َظُلــوم 

و َجُهــول و... إلــی آخــر را، بیندازیــم گــردِن زنهــا، 

چــه ِکیفــی داشــت!

ــت  ــترک اس ــه اش، مش ــه هم ــف ک ــا حی اّم

ــه  ــح و ب ــه نــصِّ صری ــان، ب بیــن خانوم هــا و آقای

ــه. تجرب

البتــه ایــن کــه طایفــه ی نســوان، ِکیــَدش عظیــم 
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ــه  ــاز هــم ب اســت وقــوی، شــکی َدَرش نیســت، ب

نــصِّ صریــح و بــه تجربــه!

اّمــا حــاال کاری بــه ایــن کارهــا نداریــم، فقــط 

ــِت  ــت از آن بهش ــان اس ــا اخراجم ــکلمان ب مش

بریــن. و ایــن ســؤال کــه: چــه کســی بیشــتر مقّصر 

بــود آن وســط؟ شــیطان؟ یــا آدم؟ یــا حــوا؟

شــیطان را کــه قــرار شــد، خیلــی مقصــر ندانیم 

در کارهایمــان،  هرچنــد کــه رأِس فتنه وأمُّ الفســاِد 

همیشــگی، هموســت، پــس می ماننــد جنابــان آدم 

ــا و  ــی نبیّن ــه عل و حــوا ســام اهلل وســام مائکت

علــی آلــه و علیهمــا.

چنــد روزی اســت کــه مانــده ام چطــور 

بنویســم ایــن ِســفِر را، کــه بــه کســی بــر نخــورد؟ 

راســتش چنــد بــاری هــم قیــِد ایــن ِســفِر را زدم 

ــا چــه  و می خواســتم از اســاس حذفــش کنــم! اّم

ــت!! ــداِن کاری نگذاش ــن وج ــه ای ــم ک کن

ــِس  ــر ک ــاید اگ ــده، ش ــه بن ــد ب ــّق بدهی ح

ــود، تمــاِم تقصیر هــا  ــر ب دیگــری جــای ایــن حقی

ــته و  ــردن شکس ــِس گ ــردِن ابلی ــت گ را می انداخ

خــاص می کــرد خــودش را!

ــا دور از انصــاف اســت ایــن کار، آن بخــت  اّم

ــی،  ــدازه ی کاف ــه ان ــون، خــودش ب برگشــته ی ملع

دور شــده اســت از رحمــِت الهــی!

ــط  ــیطنتش، فق ــه ی ش ــا هم ــیطان ب ــازه ش ت
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ــنیده  ــا ش ــچ کج ــه، و هی ــد و وسوس ــوا می کن نج

ــم  ــه جهن ــه زور ب ــی را ب ــیطان کس ــه ش ــده ک نش

بــرده باشــد، یــا مثــًا او را ُهــل داده باشــد دروِن 

ــه  ــط وسوس ــط و فق ــان فق ــیاطین کارش ــاه، ش گن

ــت. اس

همیــن اســت کــه وقتــی گنــه کار در روز 

حشــر، گناهــش را بــه گــردِن او می انــدازد، 

ــن  ــه م ــا ب ــاِل اینه ــد: اعم ــاد می زن ــیطان فری ش

ــم. ــدا میترس ــن از خ ــداااااااارد، م ــی ن ربط

ــی  ــه: ای ب ــی ک ــراض کن ــم اعت ــه ه ــر چ ه

ــاه  ــه گن ــو نبــودی کــه مــرا وادار ب چشــم و رو، ت

می کــردی؟ تــو نبــودی کــه شــب و روز زیــِر پــای 

ــی؟ ــه در کن ــرا از راه ب ــه م ــتی ک ــن می نشس م

و اینجاســت کــه خــوِد خــدا در مقــاِم دفــاع از 

ــن، همانطــور  ــده ی م ــه: بن ــد ک ــر می آی ــیطان ب ش

کــه او وسوســه کــرد، مــن نیــز هدایــت کــردم!

ــن  ــود از ای ــب می ش ــه کار، متعج ــًا گن و حتم

ــه  ــیطان را گرفت ــرِف ش ــط، ط ــن وس ــدا ای ــه خ ک

ــم  ــًا ه ــی قب ــته!، ول ــده اش را نداش ــوای بن و ه

نوشــته ام کــه خــدا بــا هیــچ کــس پســر خالگــی 

ــا روِح خــودش! ــی ب ــدارد، حت ن

کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟!

ــی  ــتیم، کس ــار گذاش ــیطان را کن ــه ش ــاال ک ح

ــوا. ــاِب ح ــرِت آدم و جن ــز حض ــد ج نمی مان
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ــوا  ــان ح ــر مادرم ــه: اگ ــد ک ــی معتقدن برخ

اصــرار نمی کــرد، محــال بــود پدرمــان آدم بــه آن 

ــب  ــدم ل ــه آن گن ــا ب ــک شــود و  ی درخــت نزدی

ــد. بزن

ــا  ــد و ادع ــز بعضــی اصــرار دارن ــل نی در مقاب

ــدا  ــان خ ــتان را از زب ــی داس ــه: وقت ــد ک می کنن

می شــنویم، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه خــدای 

متعــال بیــش و پیــش از آن کــه حضــرِت حــوا را 

مؤاخــذه کــرده باشــد، رو ســوی آدم کــرده و او را 

ســرزنش می کنــد، و اصــًا متعّمدانــه و صریحانــه، 

ــدازد! ــردِن آدم می ان ــه گ ــا را ب ــه ی تقصیره هم

و بــرای ادعــای خــود شــواهدی از کتــاب خدا 

ــه: ــد ک می آورن

ــَت َو َزْوُجــَک  * َو قُْلنــا یــا آَدُم اْســُکْن أَنْ

ــَة. الَْجنَّ

* فَُقْلنَا یا آَدُم إَِنّ َهَذا َعُدٌوّ لََّک َولَِزْوِجَک.

یَطاُن. * فََوْسَوَس إِلَیِه الَشّ

ــَجَرِة  ــی َش ــَک َعَل ُّ ــْل أَُدل ــا آَدُم َه ــاَل ی * قَ

الُْخْلــِد َوُمْلــٍک اَلّ یْبَلــی.

* َو َعصی آَدُم َربَُّه فََغوی.

* ثَُمّ اْجتَباُه َربُُّه فَتاَب َعَلیِه َو َهدی.

* فَا یْخِرَجنَُّکما ِمَن الَْجنَِّة فَتَْشقی.

* فَتََلَقّی آَدُم ِمْن َربِِّه َکلِماٍت فَتاَب َعَلیِه.

ــی  ــام روایات ــه ی تم ــود، پنب ــاِل خ ــه خی و ب
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ــر  ــد، اگ ــد را می زنن ــان باش ــف حرفش ــه مخال ک

چــه روایــاِت معتبــری باشــند، اگــر چــه روایــاِت 

ــی  ــاِت صحیح ــه روای ــر چ ــند، اگ ــی باش صریح

ــند. باش

ــزی  ــا چی ــن ضمیره ــَن اهلل، ای ــی و بی ــا بین  اّم

را ثابــت نمی کننــد، چــرا کــه اصــواًل خــدای 

ــر  ــرد مذک ــا را مف ــر برخــی از ضمیره ــم، اگ حکی

آورده، نــه بــه ایــن دلیــل بــوده کــه: جنــاِب حــوا 

بــی تقصیــر بــوده و یــا حضــرِت آدم مقّصــر بــوده، 

ــدا  ــه: أساســًا از ابت ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای بلکــه ب

طــرِف حســاِب خــدا در ایــن قضیــه، حضــرِت آدم 

ــه جنــاِب حــوا. ــوده، ن ب

ــه،  ــرا گرفت ــماء را ف ــه اس ــی ک ــرِت آدم حض

ــوده،  ــن ب ــُن الخالقی ــه أحس ــی ک ــرِت آدم حض

حضــرِت آدمــی کــه مســجوِد مائکــه بــوده، 

حضــرِت آدمــی کــه حامــِل روح بــوده، حضــرِت 

آدمــی کــه حامــِل روِح خــدا بــوده، حضــرِت آدمی 

ــده،  ــودش دمی ــدا، روح را در وج ــوِد خ ــه خ ک

ــدون واســطه،  حضــرِت آدمــی کــه خــوِد خــدا، ب

ــرِت  ــده، حض ــودش دمی ــودش را در وج روِح خ

ــوده، حضــرِت آدمــی  ــِم مائکــه ب آدمــی کــه معل

کــه حامــِل علــِم إلهــی بــوده، حضــرِت آدمــی کــه 

پیغمبــِر خــدا بــوده، حضــرِت آدمــی کــه معصــوم 

ــی  ــرک أول ــد ت ــه نبای ــی ک ــرِت آدم ــوده، حض ب
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ــه آن  ــی کــرده و ب ــرک أول ــا حــاال ت می کــرده، اّم

درخــت نزدیک شــده و از آن چشــیده و از بهشــت 

ــه زمیــن فرســتاده شــده و گریــه  ــده شــده و ب ران

ــاره  ــنیده و دوب ــه ش ــرده و روض ــه ک ــرده و توب ک

گریــه کــرده و روضــه خوانــده و ســه بــاره گریــه 

ــومش  ــای دوم و س ــه ه ــر گری ــه خاط ــرده و ب ک

ــده و.... ــیده ش بخش

ــم  ــم، می بینی ــگاه کنی ــه ن ــه قضی ــه ب ــور ک اینط

کــه اصــًا بــرای خــدا مهــم نیســت جنــاب حــوا، 

اصــراری بــه خــوردن از آن گنــدِم ممنوعــه کــرده 

ــه  ــه ب ــوده ک ــرِت آدم ب ــن حض ــه! ای ــا ن ــوده ی ب

ــه  ــت، ن ــّوت و عصم ــِت نب ــام و منزل ــر مق خاط

بایــد بــه آن درخــت نزدیــک می شــده و نــه بایــد 

ــرده. ــی می ک ــرِک أول ت

 و شــاید اینطــور بــه نظــر بیایــد کــه: اصــًا این 

حضــرِت حــوا بــوده کــه ایــن همــه ســال، پاســوِز 

مقــاِم نبــّوت و عصمــِت حضــرِت آدم شــده اســت 

ــه  ــت و ب ــده اس ــده ش ــن ران ــِت بری و از آن بهش

ــه از  ــی ک ــرِک أول ــت، و إاّل ت ــاده اس ــت افت زحم

ــم  ــر ه ــوده، و اگ ــوا الزم نب ــاِب ح ــر جن ــدا ب ابت

ــاِب  ــرای جن ــی ب ــرِک أول ــه ی آن ت ــوده، نتیج ب

ــّوت داشــته،  ــه نب ــوده، ن ــه معصــوم ب ــه ن حــوا، ک

نــه مســجوِد مائکــه بــوده، نــه علــِم الهــی داشــته، 

نــه....، اخــراِج از بهشــت نبــوده و نیســت و 
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ــود. ــد ب نخواه

نکتــه ی پوزشــی: می دانــم ایــن ِســفِر تــا 

حــدودی علمــی تــر و طوالنــی تــر شــد، اّمــا فکر 

ــدن آن  ــا از خوان ــال، خانوم ه ــن ح ــا ای ــم ب میکن

راضــی تــر و ُخشــنودتر باشــند، البتــه بــه شــرطی 

ــراپا  ــده ی س ــن نگارن ــد ای ــد و ندانن ــه نگویی ک

تقصیــر، در ایــن چنــد خــِط آخــری، چــه تحویلــی 

گرفتــه خــودش و حضــرِت آدم و بقیــه ی طایفــه ی 

مــردان را، مخصوصــًا آنجــا کــه نوشــته بــود: ایــن 

ــوده! ــوده کــه حامــِل روِح خــدا ب حضــرِت آدم ب
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ست رت چ ِفوگمل فو ت شدا

وُح ِمْن أَْمِر َربِّی، همین! قُِل الُرّ

وقتــی قــرار نیســت چیــزی را بدانیــم، خودمان 

ــم! ــم و نمی دانی ــم بُکشــیم، نمی فهمی را ه

ــر  ــد، بهت ــی، ندانســته بمان ــک چیزهای اصــًا ی

ــگار. اســت ان

ــت،  ــتیم روح چیس ــا می دانس ــن م ــرض ک  ف

ــد،  ــور کار می کن ــود و چط ــاخته می ش ــور س چط

ــی روِح  ــال، کّل ــا بح ــه ت ــید ک ــته باش ــن داش یقی
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َدرب و داغــان ســاخته بودیــم و اخبارمــان هــم هر 

روز تیتــر مــی زد کــه؛ روحــی با شــماره شناســایِی 

فــان گــم شــده اســت، یــا اینکــه روحــی صورتی 

رنــگ، حــدوِد بیســت ســاله پیــدا شــده اســت، از 

صاحبانــش تقاضــا میشــود کــه بیاینــد و تحویــل 

بگیرنــد!

ــم،  ــدا ه ــر روِح ناپی ــه؛ مگ ــی ک ــاال نگوی ح

رنــگ می شــود؟ زیــرا بــه تجربــه ثابــت شــده کــه 

ــاِن  ــه ی إنس ــا طایف ــِت م ــی، از دس ــر کار بگوی ه

ــد! ــر می آی ــا، ب دوپ

ایــن ندانســتن هــم، مختــّص بــه روح نمیشــود 

ــرار  ــم، ق ــر را ه ــای دیگ ــی چیزه ــگار خیل و ان

ــر  ــه فک ــدار ک ــک مق ــش ی ــم. اصل ــت بفهمی نیس

ــن  ــن و آخری ــِم اولی ــر عل ــه، اگ ــم ک ــم می بینی کنی

را هــم جمــع کنیــم، یــک درصــد کــه چــه عــرض 

ــم. ــوز نمی دانی ــم، یــک صــُدِم در صــد هــم هن کن

وقتــی کــه علــم، نامحــدود باشــد پیــِش خالــق، 

ــدود  ــن نامح ــِل ای ــم، در مقاب ــم بدانی ــه ه هرچ

ــه خــدا  ــن کــه دیگــر ربطــی ب ــر، ای می شــود صف

ّــه در بیاوریــد و  و پیغمبــر نــدارد کــه بخواهیــد دب

قبــول نکنیــد؟ ایــن یــک مســئله ی علمــی و عقلــی 

و ریاضــِی ِصــرف اســت.

اّمــا همیــن قــدر می دانــم کــه، مرتبــه ی انســان، 

ــد.  ــاب روح می باش ــن جن ــر از همی ــی باالت حتّ
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ــدار  ــک مق ــا ی ــدارم، اّم ــی ن ــی احترام ــِد ب قص

ــرف  ــان، أش ــه انس ــم ک ــم، می بینی ــت کنی ــه دقّ ک

ــات  ــزِو مخلوق ــم، ج ــت و روح ه ــات اس مخلوق

ــت،  ــه روح نیس ــان ب ــرافِت انس ــس ش ــت، پ اس

ــی. ــت حتّ ــرِف از روح اس ــان أش ــه انس ــرا ک چ

حــاال بــاز می رســیم بــه ایــن ســؤال کــه پــس 

ــزی  ــه چی ــد ب ــت؟ بای ــه چیس ــان ب ــرافت انس ش

ــه  ــد، و چ ــدا نباش ــاِت خ ــه از مخلوق ــد ک باش

چیــزی غیــر از ذات و صفــاِت خــدا، از مخلوقــاِت 

خــدا نیســت؟

ــیطان  ــان و ش ــه؛ انس ــود ک ــی ای ب ــه ویژگ چ

هــردو داشــتند و شــیطان، بــه خاطــر همــان ویژگی 

بــود کــه ســجده نکــرد، زیــرا فکــر می کــرد، اگــر 

ــودش  ــد، خ ــی  باش ــن ویژگ ــه ای ــرافِت آدم ب ش

ــی  ــه دارد آن ویژگ ــت، ک ــالیان درازی اس ــز، س نی

را؟ ایــن چــه صفتــی بــود کــه خــدای متعــال، هــم 

خــودش داشــت و هــم بــه انســان داده بــود و هــم 

بــه شــیطان؟ و چطــور می شــود یــک صفــت، هــم 

باعــِث نابــودی باشــد و هــم باعــِث رســتگاری؟

ــاب را، یکــی  ــن کت ــفِر هــای ای ــر ِس ــه، اگ البت

ــال،  ــه ح ــا ب ــًا ت ــید، حتم ــده باش ــان نخوان در می

جــواب ایــن چراهــا، برایتــان روشــن شــده اســت!

بگذریم؛ 

امــا بــرای ایــن کــه بدانیــم چــرا خــدای متعــال 
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در قــرآِن کریمــش، توضیحــی دربــاره ی روح 

نــداده، بایــد ایــن ِســفِر را نیمــه تمــام بگذاریــم و 

برویــم بــه ِســفِر بعــد، بــه ِســفِر اثبــاِت خــدا، البتــه 

نــه بــا آیــه و روایــت، بلکــه بــا عقــل و شــعور.
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ست رت ِِنزوگمل انفِست شدا

ــه  ــیم ک ــی باش ــا ک ــی: م ــه ی پوزش أّواًل، نکت

ــفانه،  ــا متأس ــم! اّم ــات کنی ــدا را إثب ــم خ بخواهی

ــردم. ــدا نک ــا پی ــن معن ــرای ای ــری ب ــِت دیگ لغ

ثانیــًا، خیلــی هــم پیچیــده نیســت کــه بخواهید 

از ایــن ِســفِر بگذریــد هــا!

تــازه پیچیــده هــم کــه باشــد مجبوریــم بفهمیــم 

وگرنــه ِول معّطلیــم در ایــن دنیــای دانــی و پَســت 

و اینجــا کــه ِول معّطــل باشــیم، فــردا کــه بــه آنجــا 

ــوری کًا ِول  ــم و اینط ــم ِول معّطلی ــاز ه ــم ب بروی
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معّطــل أنــدر ِول معّطلیــم!

راســتش فکــر می کنــم فایــده ای نداشــته باشــد 

ــم، منظــورم  ــا کــه می گوی ــا، م ــن اعتقادهــای م ای

کســانی اســت کــه دربــاره ی خــدا چهــار تــا آیــه 

و روایــت دیــده انــد!  دیگــر خــدا رحــم کنــد بــه 

آنهایــی کــه همیــن چهارتــا آیــه و روایــت را هــم 

ندیــده انــد و نخوانــده انــد و ندانســته انــد، و وقتی 

می پرســی چــرا نمــاز می خوانــی؟ بــا زبــاِن 

ــد؛  ــس می گوی ــه نف ــاِد ب ــا اعتم ــی ب ــش خیل َ حال

بــرای ایــن کــه پــدرم می خوانــده! بــرای ایــن کــه 

ــده! ــادرم می خوان م

عزیــِز مــن، ایــن کــه شــبیِه همــان حــرِف بــت 

ــِن  ــه دی ــت ک ــان اس ــای درب و داغ ــت ه پرس

ــه  ــودت چ ــد؟ از خ ــال می کردن ــان را دنب پدرانش

ــم؟ داری جان

خــدا و ِصفاتــش را یــا بایــد دیــد، و یــا بایــد 

ــت و  ــچ وق ــه هی ــرد، ک ــت ک ــی ثاب ــل عقل ــا دلی ب

هیــچ کجــا رد خــور نداشــته باشــد، و بــرای همــه 

ــزام آور باشــد. ال

ــم از آدِم  ــا ه ــود دارد، م ــای خ ــه ج ــدا ک خ

ــر و  ــی س ــراری هســتیم. آدِم ب ــه، ف ــر و ت ــی س ب

ــِه  ــر و ت ــه، س ــد ک ــی می گوین ــه کس ــم، ب ــه ه ت

ــرد  ــورد و بِچ ــد و بِخ ــد و بِیای ــودش را نشناس خ

ــرود! ِ و ب

اصلــش، دانســتِن داســتاِن خلقــت، بــدوِن 

ــدارد. ــی ن ــه لطف ــق ک ــناخِت خال ش



ست رت ِِنزوگمل انفِست شدا عزازیل، چرا و چگونه؟ 142 143 

ــول  ــت و معل ــت چیس ــه: عّل ــن ک ــاال ای ح

ــت میشــود و  ــل چطــور ثاب ــُت العل چیســت و عّل

ــاح  ــور اصط ــک ج ــزار و ی ــل و ه دور و تسلس

ــا ســاده  ــرای اهلــش، اّم ــد ب ــه ی دیگــر، بمان قلمب

ــان،  ــوِی خودم ــازِی دومین ــن ب ــود همی اش می ش

ــاِر  ــن مهــره هــای کن ــه هرچقــدر هــم طــوِل ای ک

هــم چیــده شــده، زیــاد باشــد، آخــرش بایــد یــک 

ــروع  ــک ش ــد و ی ــته باش ــروعی داش ــه ی ش نقط

کننــده ای. نــه میشــود خــودش خــودش را شــروع 

ــی نهایــت ادامــه  ــا ب ــه میشــود ت کــرده باشــد و ن

ــس  ــه از جن ــر، ک ــک نف ــد ی ــد. بای ــته باش داش

دومینــو هــم نیســت، ایــن بــازی را شــروع 

کــرده باشــد، یــک نفــری کــه خــودش داخــِل در 

ــن! ــد، همی ــری نباش ــوی دیگ دومین

ــن کــه، ایــن  ــاِت خــدا، حــاال ای ایــن شــد اثب

ــای  ــه ی دومینوه ــد زورش از هم ــر، بای ــک نف ی

ــل از  ــد قب ــد و بای ــتر باش ــک بیش ــزرگ و کوچ ب

ــن  ــا ای ــد، ت ــوده باش ــا، ب ــو ه ــن دومین ــه ی ای هم

ــد  ــد و بای ــم بچین ــاِر ه ــازد و کن ــات را بس قطع

تمــام نقشــه ی راِه ایــن دومینوهــا را بدانــد و اگــر 

او نبــود دومینویــی هــم نبــود و الــی آخــر، میشــود 

ــاِت خــدا. ــاِت صف اثب

ــود  ــه، نمی ش ــن ک ــود ای ــرش می ش ــی ت علم

ــد  ــود، بوجــود بیای ــزی خــود بِخ ــرد چی ــول ک قب

ــک  ــد ی ــود، بای ــاخته می ش ــه س ــزی ک ــر چی و ه

ــد. ــته باش ــی داش ــازنده و مخترع س
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ــازنده ای  ــودش س ــا خ ــرع ی ــن مخت ــاال ای ح

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد، ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرع او چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی
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ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــی ب ــه کس ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و ایــن مختــرِع قبلــی، یــا خــودش ســازنده ای 

ــد  ــد دی ــد، بای ــته باش ــر داش ــدارد؟ اگ ــا ن دارد ی

ــوده؟  ــه کســی ب ــرِع او، چ ــازنده و مخت س

و این مخترِع قبلی.....

ــه را  ــن جمل ــدارد ای ــده کاری ن ــرای بن ــه ب البت

ــا آخــرش  ــم، اّم در هــزار صفحــه هــم تکــرار کن

ــه  ــن قضی ــه ای ــی ب ــک جای ــد ی ــی؟ بای ــه چ ک
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ــاد  ــِز وزارِت ارش ــه؟ آن ممیّ ــا ن ــم ی ــه بدهی خاتم

ــه را در  ــک جمل ــد ی ــه بای ــرده ک ــی ک ــه گناه چ

هــزار صفحــه بخوانــد و آخــرش هــم هیچــی بــه 

ــی؟ هیچ

ــه  ــیم ک ــازنده برس ــک س ــه ی ــد ب در آخــر بای

ــته  ــری نداش ــازنده ی دیگ ــه س ــازی ب ــودش نی خ

ــه ایــن دلیــل کــه خــودش، خــودش  ــا ب باشــد، ی

را ســاخته اســت ویــا بــه ایــن دلیــل کــه خــودش، 

ــته. ــازنده ای نمی خواس ــوده و س ــگی ب همیش

اّولــی کــه نمیشــود چــون منجــر بــه پارادوکس 

و تضــاد می شــود و اصــًا تعقلــش معقــول نیســت 

مگــر بــرای آدِم بــی عقــل! فقــط می مانــد فــرِض 

دّومــی )کــه همــان موجــوِد اّوِل عالــم اســت و مــا 

می خواهیــم در ایــن ِســفِر ثابتــش کنیــم(

بایــد قبــول کنیــم کــه ایــن موجــوِد اّول، 

ــر  ــون اگ ــدی، چ ــی و اب ــت و ازل ــدود اس نامح

محــدود بــود یعنــی اول و آخــر دارد، و بــاز ایــن 

ســؤال پیــش می آیــد کــه چــه کســی او را شــروع 

ــا  ــی آی ــده ی باالی ــروع کنن ــت و آن ش ــرده اس ک

محــدود اســت یــا نامحــدود و اگــر محــدود اســت 

چــه کســی او را شــروع کــرده اســت و آن شــروع 

کننــده ی باالیــی آیــا محــدود اســت یــا نامحــدود 

ــت..... ــدود اس ــر مح و اگ

بــرگ  یکــی دو  را خودتــان در  بقــی اش 

بنویســید و بــه کتــاب ضمیمــه کنیــد، تــا نــه وقــت 
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ــان از  ــه کتابت ــود و ن ــه ش ــرم گرفت ــز محت آن ممیّ

ــود! ــر ش ــران ت ــت، گ ــه هس ــن ک ای

ــان  ــن مبارکت ــه ذه ــه ب ــم ک ــی ه ــر صفت ه

ــودن  ــدود ب ــِد نامح ــن قی ــا ای ــد ب ــد، بای می رس

ــدود  ــت نامح ــت می توانس ــر آن صف ــنجید، اگ بس

ــت  ــم ثاب ــدود ه ــدای نامح ــرای خ ــس ب ــد پ باش

ــه  ــود ک ــول نب ــی، معق ــر صفت ــا اگ ــود، اّم می ش

ــز  ــدود نی ــدای نامح ــد از خ ــد، بای ــدود باش نامح

ــی! ــن راحت ــه همی ــود، ب ــلب ش س

مثــًا خــدای نامحــدود، جســم دارد یــا خیــر؟ 

می بینیــم کــه اگــر جســِم مــادِی نامحــدودی 

داشــته باشــد، دیگــر جایــی بــرای اجســاِم دیگــر 

ــا  ــد ت ــا نمی مان ــرای م ــی ب ــی جای ــد، حت نمی مان

امــروز در آن زندگــی کنیــم و آن جســم همــه جــا 

ــی  ــا زندگ ــه م ــی ک ــود، در حال ــه ب ــرا گرفت را ف

ــدارد. ــم ن ــدا جس ــس خ ــم، پ می کنی

یــا اینکــه، خــدای نامحــدود، قــدرت دارد یــا 

ــدودی  ــدرت نامح ــر ق ــه اگ ــم ک ــر؟ می بینی خی

داشــته باشــد مشــکلی پیــش نمی آیــد، پــس 

قــدرت دارد و قدرتــش هــم بایــد نامحــدود باشــد، 

چــون اگــر محــدود باشــد بــه ایــن معناســت کــه 

ــان آش و  ــاز هم ــی دارد و ب ــدا و انتهای ــک ابت ی

ــدرت باشــد  ــن ق ــد برتری ــازه بای همــان کاســه! ت

ــر از خــود نداشــته باشــد. ــدرت برت ــک ق ــا ی ت
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خاصــه ایــن کــه بنشــینید و فکــر کنیــد و در 

ــات  ــف را ســلب و اثب ــاِت مختل ــه، صف ــک برگ ی

ــا  ــدود، ب ــوِد نامح ــن موج ــد ای ــد ببینی ــد و بع کنی

آن اوصافــی کــه برایــش ثابــت کردیــد، آیــا ارزِش 

پرســتیدن دارد یــا خیــر؟ و اگــر نــدارد پــس دیگر 

چــه چیــزی یــا چــه کســی ارزش خدایــی دارد در 

ایــن عالــم؟ و اگــر ارزش داشــت، آنوقــت از روی 

عقــل و شــعور بپرســتید کــه پرســتِش بــی معرفت، 

ماننــد زنبــوِر بــی عســل اســت.

البتــه نبایــد یادمــان بــرود کــه ایــن نامحــدود، 

بایــد یکــی باشــد، چــون اگــر دوتــا باشــد، یعنــی 

ــان  ــاز هم ــرده و ب ــدام دیگــری را محــدود ک هرک

آش و همــان کاســه ی باالیــی!!!

ــک  ــا، ی ــی ه ــه بعض ــود ک ــه می ش ــاال چ ح

و  نمی فهمنــد  را  ایــن ســادگی  بــه  مســئله ی 

می رونــد ســراِغ المذهبــی و آتئیســتی و بــی 

ــاید  ــا ش ــم؟ ی ــات، نمی دان ــن مزخرف ــی و ای دین

ــل آن  ــی، مث ــه نادان ــد ب ــان را می زنن ــم خودش ه

عزازیــِل بیچــاره ای کــه می دانســت آدم از او برتــر 

ــر از  ــی را باالت ــد کس ــا، زورش می آم ــت اّم اس

ــه  ــرد ب ــروع ک ــن ش ــرای همی ــد و ب ــودش ببین خ

ــن از  ــه م ــرائیلی، ک ــی اس ــای بن ــه ه آوردِن بهان

آتشــم و او از خــاک اســت و مــن حواســم نبــود 

ــداً  ــد بع ــاال باش ــد و ح ــرم درد می کن و اآلن کم
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ــا بلکــه  شــاید ســجده کــردم و از ایــن حرفهــا، ت

آقایــی و اُســتادیش، پیــِش شــاگردانش خدشــه دار 

نشــود! غافــل از ایــن کــه آن تــک ســجده، ســخت 

ــتاد. ــرای آن اُس ــوده ب ــان ب ــن امتح تری
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ست رت ؛ِنزوگمل امجحِس

خدایی هم، سخت بود این امتحان!

مــن کــه اگــر بــودم، معلــوم نبــود ســجده کنــم؟ 

ــزار  ــن ه ــادت و چندی ــال عب ــزار س ــن ه چندی

ــاووس  ــال ط ــزار س ــن ه ب و چندی ــرُّ ــال تق س

بــودن و همــه و همــه ی اینهــا، حــاال بایــد بیایــم 

ــوِل  ــده ی عج ــد ش ــازه متول ــوِد ت ــک موج ــه ی ب

ــذارم! ــرام بگ ــوِع...، احت ــزوِع من ــوِع ج هل

آن هــم چــه احترامــی؟ ســجده! ســجده ای کــه 

ــوع  ــوع و خش ــت و خض ــِت عبودیّ ــانه ی نهای نش
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ــرم  ــه محت ــر را ک ــجود! س ــه مس ــبت ب ــت نس اس

ــاورم  ــاِم یــک موجــود اســت، آنقــدر بی ــن مق تری

پاییــن، تــا برســد بــه جــای پــا، کــه پاییــن تریــن 

مرتبــه ی وجــودِی یــک موجــود اســت. مــن یکــی 

ــان! ــن امتح ــدم در ای ــوزه می ش ــه رف ک

خدایــا، مــن از پــِس چهــار تــا واجــب و حــراِم 

معمولــی بــر نمی آیــم، تــازه نــه علمــی دارم و نــه 

ُــه تایــش بــرای  ــع َحســدی، حســدی کــه ن بــه تَبَ

علمــا اســت و یکــی یَــش بــرای بقیّــه و تــازه در 

آن یکــی هــم، علمــا شــریکند))(!

کــه  را  عاقبــِت عزازیــل  و  آدمــی، آخــر 

ــن  ــم رفت ــاِل عل ــرد از دنب ــش میگی ــد، خوف می بین

))( روایت

و عالـِـم شــدن، کــه نکنــد همیــن علمــی کــه قــرار 

ــَرأ واْرَق اَش باشــد در بهشــت،  ــه ی إْق اســت، مای

َــش  ــَرأ وأنِزل ــه ی إْق بشــود حجــاِب اکبــرش و مای

ــم! در جهنّ

ــروی،  ــر خــدا از ایــن ِعلــم! دنبالــش ب ــاه ب پن

یــک جــور ممکــن اســت بیچــاره شــوی و دنبالش 

نــروی صــد جــور؟ آدم می مانــد ســِر دو راهــی و 

ــا ایــن  تــرس از ایــن کــه؛ آخــرش قــرار اســت ب

ــفِل  ــه أس ــا ب ــن، ی ــی علییّ ــه أعل ــرود ب ــاب، ب طن

ــود  ــا بش ــات ی ــرِف مخلوق ــود أش ــافلین؟ بش الّس

مطــروِد از رحمــِت الهــی؟

هرچــه هســت، عزازیــل در ایــن امتحــان 

ــده ی  ــن هــم شــد ســبب عق ســربلند نشــد و همی
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ــن  ــه همی ــل ب ــا ای کاش کاِر عزازی ــش. اّم درونی

ــود! ــده ب ــم ش ــا خت ج

ــی  ــا و نافرمان ــن اعتراض ه ــه ی ای ــر از هم بدت

هــا، ایــن بــود کــه ایــن عزازیــِل بخــت برگشــته، 

رفوزگیــش را هــم، نســبت داد بــه خــدا و شــاکی 

شــد کــه؛ خدایــا تــو مــرا گمــراه کــردی))(! 

ــی،  ــل های ــاگرِد تنب ــتاِن آن ش ــود داس ــده ب ش

ــتاد  ــد؛ اُس ــد، می گوین ــت نمــره نمی گیرن ــه هروق ک

ــوده و ســاعتش  ــداده و امتحــان ســخت ب ــره ن نم

ــی آخــر!  ــوده و ال ــن کــج ب ــوده و زمی مناســب نب

ــد، نــوِک دماغشــان را  و هــر وقــت نمــره می گیرن

بــاال می گیرنــد و دیگــر جــواِب ســاِم اُستادشــان 

))( آیه )أغویتنی(

ــد!!! ــم نمی دهن را ه

)پناه به خدا می بریم از غروِر ِعلمی(

بابــا چــرا هــرکاری می کنیــد، می اندازیــد 

گــردِن ایــن و آن؟ بــاور بفرماییــد موقــِع حســاُب 

ــاکی  ــد، ش ــیطان را بیاوری ــم ش ــر اس ــاب اگ کت

میشــود از َدســتِتان! بــه شــیطان چــه ربطــی دارد، 

ــه  ــه کار ن ــا چ ــد ی ــرده ای ــه کار ک ــما چ ــه ش ک

ــرد،  ــه می ک ــه او وسوس ــور ک ــد؟ همینط ــرده ای ک

ــان  ــِر خودت ــرد. تقصی ــت می ک ــم نصیح ــدا ه خ

اســت کــه دنبــاِل حــرِف شــیطان رفتیــد و خــداِی 

ــات خــوب و  ــا آن همــه صف ــن قشــنگی، ب ــه ای ب

ــتید. ــا گذاش ــتنی را تنه ــت داش دوس

ــاب،  ــع حســاب و کت ــم موق اصــًا فکــر می کن
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ــش  ــردِن اول ــجده نک ــان س ــرای هم ــیطان ب ش

عــذاب شــود و گنــاه هیچکــدام از مــن و شــما را 

ــرد! ــردن نگی گ

ــا  ــش م ــه ری ــاه ب ــاه ق ــه ق ــت اســت ک آن وق

می خنــدد و کیــف میکنــد از ایــن کــه کّلــی 

همســایه ی عجــول پیــدا کــرده بــرای خــودش در 

ــش! آت
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ست رت گ دگمل عجو؛

ــد؛  ــه ان ــا گفت ــه م ــم، چــرا از روِز اول، ب نمیدان

ــه کاِر شــیطان اســت؟ عجل

ــرد  ــه ک ــه شــیطان هــم، عجل حــاال درســت ک

در تصمیمــش بــرای ســجده نکــردن و شــاید اگــر 

ــا  ــا چهارت ــرد و دودوت ــر می ک ــدار فک ــک مق ی

ــک  ــجده ای ی ــه س ــی داد ب ــت م ــرد، رضای می ک

ــا  ــه تنه ــجده، ن ــک س ــا آن ی ــه ب ــه ای، ک لحظ

ــد  ــر می ش ــه محبوبت ــد، بلک ــم نمی ش ــش ک آقایی

نــزِد همــگان. چــرا کــه در آن جمــِع ســجده 
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ــجده  ــار س ــا اختی ــه ب ــود ک ــا او ب ــدگان، تنه کنن

کــرده بــود و الباقــِی فرشــته ها ظاهــراً چیــزی بــه 

ــتند! ــار نداش ــام اختی ن

میدانــم کــه عجلــه در اصــل کاِر شــیطان اســت، 

ــده  ــول آفری ــًا عج ــا را ذات ــدا م ــی خ ــا، وقت اّم

اســت،  دیگــر آخــِر بــی انصافــی اســت کــه عجلــه 

را فقــط و فقــط، کاِر شــیطان بدانیــم.

)َو کاَن اإْلِنْســاُن َعُجــوال( را کــه خــدای تبــارک 

و تعالــی بــه شــیطان نگفتــه؟ اولیــن بــار بــه انســان 

فرمــود، آنهــم قبــل از ایــن کــه قضیــه ی شــیطان و 

ــتان از  ــد. داس ــش بیای ــا پی ــن حرفه ــجده و ای س

ــادِر متعــال  ــود کــه، وقتــی خــداِی ق ــرار ب ــن ق ای

ــان  ــدن جدم ــد در ب ــِخ روح فرمودن ــه نف شــروع ب

آدم، هنــوز روح، بــه پاییــِن پــاِی جدمــان نرســیده 

بــود، کــه جــّد مــا نیــم خیــز شــد تــا ببینــد چــه 

خبــر اســت؟

ــرش را  ــقوِط عم ــن س ــه اولی ــد ک ــن ش همی

ــرجایش! ــاد س ــاره افت ــرد و دوب ــه ک تجرب

ــول  ــان عج ــد؛ انس ــدا آم ــه ن ــود ک ــا ب اینج

ــی  ــه ربط ــن چ ــاال ای ــت. ح ــده اس ــده ش آفری

ــه ی  ــر، هم ــی بش ــا بن ــرا م ــیطان دارد و چ ــه ش ب

کارهایمــان را گــردِن ایــن شــیطاِن گــردن شکســته 

نمی دانــم؟ می اندازیــم، 

ــه  ــی کــه ب و امــان از دســِت آن دســت عزیزان

بهانــه ی همیــن یــک آیــه، لــم می دهنــد و پــا روی 

ــد  ــت می گذارن ــت روی دس ــد و دس ــا می اندازن پ
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ــر  ــد و ه ــت می گذرانن ــه بطال ــود را ب ــِر خ و عم

کــس هــم کــه کوچکتریــن اعتراضــی کــرد، فــوری 

ایــن آیــه را بــا صــوِت َحَســن، تــاوت می کننــد!

ــه کاِر  ــه عجل ــت ک ــت اس ــن، درس ــز ِم عزی

ــرای  ــه ب ــا، و ن ــر کج ــه ه ــا ن ــت، اّم ــدی اس ب

هــر کــس، همیــن قــدر بگویــم کــه حــدِّ اقــل در 

ــی  ــه تنبل ــرد ک ــه ک ــد عجل ــًا بای ــورد حتم ــج م پن

پشــیمانی مــی آورد و ســر افکندگــی، در پذیرایــی 

ــت و  ــِن میّ ــن و دف ــز و کف ــان و در تجهی از مهم

ــه حــدِّ بلــوِغ  ــی کــه ب در شــوهردادِن دختــر زمان

ــرض  ــِت ق ــید و در پرداخ ــرعی رس ــمی و ش جس

در موعــِد مقــّرر و در توبــه از گناهــان، حــاال اگــر 

ــم  ــم ل ــاز ه ــج کار، ب ــن پن ــا وجــوِد ای ــی ب میتوان

ــا روی  بدهــی و دســت روی دســت بگــذاری و پ

ــم اهلل. ــدازی، بس ــا بیان پ

البتــه ایــن حقیــِر ســراپا تقصیــر، آیــه ی )ُخلِــَق 

ــا  ــودم، ام ــده ب ــم دی ــٍل( را ه ــْن َعَج ــُن ِم ااْلنَس

ــور  ــه چط ــدم ک ــه نش ــردم، متوج ــر ک ــه فک هرچ

می شــود یــک کســی، یــا یــک چیــزی را از 

ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــی خ ــد؟! یعن ــه آفری عجل

ــاِر دســتش و از آن انســان  ــه را گذاشــت کن عجل

ــه  ــه ک ــود از عجل ــر می ش ــًا مگ ــد؟! اص را آفری

امــری انتزاعــی اســت، چیــزی را آفریــد؟! و مگــر 

آدم را بــا آن مقدمــاِت چهــل ســال و چهــل ســال 

و چهــل ســال، نیافریــده بــود؟ پــس عجلــه ای در 

ــِت  ــاه کجــا و خلق ــه م ــِت در ن ــوده؟ و خلق کار نب
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در صدهــا ســال کجــا؟ اگــر هــم عجلــه ای در کار 

ــه در  ــود دارد ن ــه وج ــه ماه ــِت ن ــد در خلق باش

ــه آیــه ی  خلقــِت حضــرِت آدم! همیــن شــد کــه ب

ــردن در  ــر ک ــِت فک ــا زحم ــردم، ت ــنده ک اّول بس

ــدازم. ــردِن شــما بیان ــه گ ــورد را ب ــن م ای

اّمــا دیگــر نتوانســتم از ایــن ســؤال بگــذرم که: 

چــرا آن همــه مائکــه ی مقــّرب و نیمــه مقــّرب و 

آن اُســتاد عزازیــِل بــزرگ، بایــد بــه ایــن موجــوِد 

تــازه متولــد شــده ی ســرد و گــرم نچشــیده، 

ــد؟! ســجده کنن
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ست رت گجدگمل سجدس

عجب مقوله ی پیچیده ای است این سجده!

سر به روی سینه ی خاک گذاشتن.

ــم  ــی ه ــش از خداشناس ــده، َدرک ــر بن ــه نظ ب

مشــکل تــر اســت، چــرا بایــد اشــرِف مخلوقــات، 

بــا ایــن همــه دبدبــه و کبکبــه، بــا ایــن همــه علمی 

کــه آموختــه، بــا ایــن همــه جــال و جبــروت، بــا 

ــن، حــاال شــریف  وجــوِد تســخیِر آســمانها و زمی

ــل و شــعور  ــه محــلِّ عق ــدن را، ک ــن عضــو ب تری

باشــد، آنقــدر پاییــن بیــاورد کــه بــا پاییــن تریــن 
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عضــو بــدن همســطح شــود؟

ــت  ــکالی داش ــه اش ــم چ ــان تعظی ــر هم مگ

ــداد  ــت ن ــه آن رضای ــم، ب ِــِم حکی ــه خــدای عال ک

و اصــرار بــه ســجده کــردِن مائکــه اش داشــت؟ 

ــد  ــد کــه بای اصــًا مگــر مائکــه چــه کــرده بودن

ــد؟ ــجده می کردن ــه آدم س ب

ــه  ــت ک ــندگان اس ــادِت نویس ــد از ع ــر چن ه

بــا طوالنــی کــردِن کلمــاِت هــم وزن، ِســفِر هــای 

کتابشــان را طوالنــی تــر کننــد، اّمــا در ایــن فقــره 

بنــده می خواهــم حــرِف آخــر را اّول بزنــم، بــدوِن 

مقدمــه:

ــه  ــه: مائکــه ای ک ــود ک ــن ب ــه ای ــگاِه قضی بزن

ــد،  ــرده بودن ــادت ک ــه خــدا را عب ســال ها خالصان

در لحظــه ی خلقــِت آدم، گمــان کردنــد کــه هــدِف 

ــردن  ــادت ک ــط عب ــت، فق ــدا از خلق ــی خ اصل

ــر  ــرِع ب ــادت، ف ــه عب ــن ک ــل از ای ــت، غاف اس

ــم  ــدوِن عل ــِد ب ــد، و عاب ــم می باش ــناخت و عل ش

ماننــد زنبــوِر بــی عســل اســت، پــس مائکــه ای 

کــه هــزاران ســال عبــادِت خالصانــه کــرده بودنــد، 

ــوز  ــه هن ــد ک ــجده کنن ــی س ــه آدم ــد ب ــاال بای ح

ــا بداننــد  ــِق خــود نکــرده، ت ــرای خال ســجده ای ب

ــا بداننــد  خدایشــان محتــاِج عبادتشــان نیســت، ت

ــدِف  ــد ه ــا بدانن ــت، ت ــادت نیس ــه عب ــرافت، ب ش

ــتیده شــدن نیســت،  ــت، پرس ــی خــدا از خلق اصل

ــدن اســت. ــناخته ش ــه ش بلک

ــت  ــه در خدم ــن صفح ــه در ای ــروز ک ــا ام ت
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شــما هســتم، چندیــن بــار بــا ایــن ســؤال مواجــه 

ــوده  شــده ام کــه: هــدف از خلقــِت انســان چــه ب

اســت؟ و اساســًا هــدف از خلقــِت ایــن جهــان چه 

بــوده اســت؟ و مــن چــرا آفریــده شــده ام؟ و تــو 

چــرا آفریــده شــده ای؟ و بــه ایــن فکــر می کــردم 

ــِل  ــِل قاب ــد دلی ــدن می توان ــتیده ش ــا پرس ــه آی ک

ــدف  ــر ه ــد؟ و اگ ــؤال باش ــن س ــرای ای ــی ب قبول

ــاِل  ــم در ح ــه ه ــه مائک ــود ک ــدن ب ــتیده ش پرس

ــه  ــود ک ــس آن چــه ســّری ب ــد؟ پ پرســتیدن بودن

ــت؟ ــه اش نگف ــه مائک ــا ب ــت اّم ــدا می دانس خ

ــه حــال  ــا ب ــا ت ــد؟ آی شــما چــه فکــر می کنی

ایــن ســؤال بــرای شــما پیــش نیامــده؟ آیــا پاســخ 

قانــع کننــده ای بــرای آن ُجســته ایــد؟

شــاید ایــن چنــد خــِط پیــِش رو هنــوز کمــی 

ــما را  ــر ش ــا نظ ــم ت ــا می نویس ــد، اّم ــه باش ناپخت

ــم. بدان

تــا بــه حــال بــه دانشــمندان و مخترعیــن دقـّـت 

کــرده اید؟ چــه چیــزی دانشــمند را دانشــمند کرد؟ 

ــه علومــی را می دانســتند، دانشــمند  ــن ک ــا همی آی

ــمندان  ــروزه دانش ــد ام ــور باش ــر اینط ــد؟ اگ بودن

ــه هــای مــا وجــود  الکترونیکــی بســیاری در خان

دارنــد بــه اســِم رایانــه، آیــا مختــرِع بــرق قبــل از 

اختــراِع بــرق، مختــرِع بــرق بــود؟ هــر چــه هــم 

فریــاد مــی زد کــه: مــن می دانــم چطــور می شــود 

ــره  ــش ت ــی برای ــًا کس ــرد، حتم ــد ک ــرق را تولی ب

هــم ُخــرد نمی کــرد، و حتمــًا کســی بــه او مختــرع 



ست رت گجدگمل سجدس عزازیل، چرا و چگونه؟ 178 179 

ــرع،  ــراع باعــث می شــود مخت ــا اخت نمی گفــت، اّم

مختــرع بشــود، و آنوقــت نمیتــوان و نبایــد ســؤال 

کــرد کــه: ای مختــرع، تــو چــرا اختــراع کــردی؟ 

ــن مخترعــم و کاِر  ــه: م چــون پاســخ می شــنود ک

ــراع  ــرع، اخت ــراع اســت، و ذاِت مخت ــرع، اخت مخت

اســت.

خــدای مــن و شــما هــم اگــر جهــان و مــا فیها 

ــر  ــرد، دیگ ــق نمی ک ــش را خل ــرِف مخلوقات و أش

خالــق نبــود! و اگــر خالــق نبــود دیگــر خــدا نبود! 

و اگــر خــدا نبــود دیگــر پرســتیده شــدن یا نشــدن 

برایــش فرقــی نداشــت! خــدا وقتــی خداســت کــه 

ــاِن  ــی در زم ــردن یعن ــی ک ــد، و خدای ــی کن خدای

ــن خلــق  ــی معیّ ــن، مخلوق ــکاِن معیّ ــن و در م معیّ

شــود، تــا معلــوم شــود خــدا، خداســت.

بگذریم.

ــه عبــادِت خــود،  خاصــه ایــن کــه مائکــه ب

ــادت  ــر عب ــه: اگ ــد ک ــدا زدن ــدند و ص ــّره ش غ

ــه  ــز ب ــدا نی ــتیم! و خ ــه هس ــا ک ــی، م می خواه

ــی  ــر مخلوق ــجده ب ــه س ــرد، ب ــان ک ــجده امرش س

کــه هنــوز در نامــه ی اعمــاِل خــود، عبادتــی ثبــت 

ــود. نکــرده ب

ــمانی  ــِک آس ــجده ی مائ ــه س ــن ک ــاال ای ح

چطــور انجــام می شــود و آنهــا بایــد ســر بــر روی 

ــر  ــًا مگ ــمان و اص ــد در آس ــزی بگذارن ــه چی چ

آنهــا ســر و دســت و پــا دارنــد کــه ســر را پاییــن 

ــه  ــی ک ــرای وقت ــد ب ــن، بمان ــه پایی ــا ب ــد ت بیاورن
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چشــم بصیرتمــان بــاز شــد و توانســتیم بــه عیــن 

الیقیــن برســیم و از نزدیــک فرشــتگان را ماقــات 

ــه:  ــانم ک ــرض می رس ــه ع ــًا ب ــا عجالت ــم، اّم کردی

ــوع و  ــه، خض ــجده ی مائک ــور از س ــاید منظ ش

خشــوِع قلبــی بــوده باشــد، نــه ســجده ی فیزیکــی، 

ــم. واهلل عال

کــه البتــه همیــن مقــدار را هــم عزازیــل تــاب 

نیــاورد و بــا خــدا دعوایــش شــد و متمــّرد شــد و 

ملعــون شــد و رانــده شــد.
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ست رت نوزوگم، وعوا

عجــب داســتاِن جالبــی، دعــوای خــدای 

عالمیــان، بــا مخلوقــی از آتشــیان!

ــود، همانطــور  ــی در کار نب ــه دعوای ــش البت اول

کــه قبــًا نوشــته ام و حتمــًا خوانــده ایــد، خــدای 

ــه:  ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــل اق آدم، روِز اول از عزازی

ــجده  ــه س ــش را ب ــاِم عبادات ــه تم ــده ای ک ــا بن ب

نکردنــی می ســوزاند، چــه بایــد کــرد؟ و عزازیــل 

هــم حکمــش را داده بــود و خــدا هــم بــه امانــت 

گرفتــه بــود تــا در اینچنیــن روزی ردِّ امانــت کنــد، 
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یادتــان هســت؟!

ــت  ــِل بخ ــه عزازی ــود ک ــا ب ــکل اینج ــا مش اّم

ــده  ــر ش ــاِر آلزایم ــه ای دچ ــرای لحظ ــته، ب برگش

ــود،  ــرده ب ــوش ک ــع را فرام ــا وق ــرِح م ــود و ش ب

دقیقــًا مثــِل خــوِد مــا، کــه همــه اقــرار بــه خدایــِی 

ــد  ــِت چن ــای پس ــن دنی ــم و در ای ــرده ای ــدا ک خ

لحظــه ای، انــگار آلزایمــر گرفتــه ایــم و فرامــوش 

کــرده ایــم کــه کجــا بودیــم و چــه اتفاقــی افتــاده 

ــم. ــم و چــه شــنیده بودی ــه بودی ــوده و چــه گفت ب

حــاال عزازیــل هــم فرامــوش کــرده بــود و بــه 

تبــع، ســجده نکــرده بــود، اّما یکــی نیســت بگوید: 

بنــده ی خــدا ســجده نمی کنــی، نکــن، دیگــر چــرا 

ــا چــه  جــّر و بحــث و َکل َکل میکنــی؟! آن هــم ب

کســی؟ بــا خــدا!!!

ــِط  ــد خ ــه چن ــی ک ــِی خطرناک آن خودشناس

ــش  ــت، علم ــن جاس ــم همی ــرض می کن ــد ع بع

بــه جایــی رســید کــه خــودش را خــدا دیــد، اّمــا 

تهذیبــش بــه جایــی نرســید کــه خــودش را هیــچ 

ــی  ــوِر ب ــد زنب ــب، مانن ــدوِن تهذی ــم ب ــد، و عل ببین

عســل اســت.

ــراِی  ــراً اینطــور خــط و نشــان کشــیدِن ب ظاه

ــد  ــل ســابقه نداشــت، بع ــل از عزازی ــا قب خــدا، ت

ــد  ــو زدن ــم جل ــل ه ــا از عزازی ــا، بعضی ه از او اّم

ــد،  ــیس کردن ــس را تأس ــیاطیِن ان ــه ی ش و طایف

طایفــه ای از کســانی کــه از أشــرِف مخلوقاتــی، بــه 

ــد. أســفُل الســافلینی رســیده بودن



ست رت نوزوگم، وعوا عزازیل، چرا و چگونه؟ 186 187 

اّمــا بــاز هــم عزازیــل یــک چیــز دیگــر اســت، 

ــزی  ــک چی ــت، ی ــدا گف ــه خ ــا، هرچ ــی حی ب

ــواب داد: ج

- سجده کن.

. نمیکنم.

- چرا؟ 

. چون از آدم برترم.

- برتری تو در چیست؟ 

ــاال  ــم ب ــم و طبع ــن از آتش ــه م ــن ک . در ای

رونــده و عالــی طلــب اســت، و او از خــاک اســت 

ــی. ــین و دان ــن نش ــش پایی و طبع

- مــاک برتــری بــه علــم اســت نــه بــه جنِس 

. ن بد

. من نیز عالمم.

- نشانه ی علم، عبادت است.

. من نیز عابدم.

- عبــادِت عالمانــه، خالصانــه می شــود و 

ــود. ــه نب ــو خالصان ــادِت ت عب

. چرا نبود؟ 

ــودت  ــه ی خ ــردن مرتب ــاال ب ــرای ب ــو ب - ت

ــن. ــرای م ــه ب ــردی ن ــادت ک عب

. از کجا معلوم؟

- َعمَلت گفته.

. کدام َعملم؟

- آخریــن َعملــت، حــاال اگــر خالصانــه بــرای 

مــن اســت، پــس ســجده کــن.
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ــت  ــا ســجده ای برای ــن ســجده بگــذر ت . از ای

ــل کســی آورده باشــد، و  ــن قب ــه م ــه ن ــاورم ک بی

ــاورد. ــه مــن بعــد کســی بی ن

-ایــن می شــود ســجده ای کــه تــو می خواهــی، 

ــن  ــن همی ــم، م ــن می خواه ــه م ــجده ای ک ــه س ن

ــس. ــم و ب ــک ســجده را می خوه ی

. نمی کنم.

-پــس بیــرون! زیــن پــس از رحمــِت مــن بــه 

دوری.

. تو مرا گمراه کردی!!!

)وااا، اواًل تــو نــه، شــما! دومــًا بــه خــدا 

ــدا  ــردِن خ ــت را گ ــرا گناه ــی دارد؟ چ ــه ربط چ

ــت هــم خــوب چیــزی اســت،  ــدازی؟ خجال می ان

ــوث  ــری مبع ــردا، پیامب ــس ف ــردا پ ــی ف نمی گوی

می شــود و کتابــی نــازل می شــود و داســتانت 

آبرویــت  و  می شــود  مکشــوف  همــه  بــرای 

ــی رود؟( م

- پــس بیــرون! زیــن پــس از رحمــِت مــن بــه 

دوری.

. تــو مــرا گمــراه کــردی!!! تــو خــداِی عادلــی 

هســتی و بــر بندگانــت ظلــم روا نمــی داری.

-چه ظلمی به تو شده؟

. مزِد عباداتم را نداده ای.

-چه می خواهی؟

. تا روِز قیامت زنده باشم.

-تا روزی معلوم، زنده می مانی.
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. به تماِم وجوِد آدمی وارد شوم.

-بــه غیــر از قلــب، بــه تمــام بــدِن آدمــی حــقِّ 

ورود داری.

ــت دور  ــبِب آدم، از رحمت ــه س ــه ب ــال ک . ح

شــدم، بــه خــودت قســم تمــام اوالِد آدم را گمــراه 

ــص را. ــداِن مخَل ــر فرزن ــم، مگ می کن

ای بابــا، زورت بــه خــدا نمی رســد، چــرا 

ــی دارد؟  ــه ربط ــا چ ــه م ــی؟ ب ــا می آی ــراِغ م س

ــا  ــی ب ــوِق عاقل ــدام مخل ــود، ک ــِر خــودت ب تقصی

خــدای خــودش دعــوا می کنــد؟ کــدام موجــوِد بــا 

ــرای خــدای خــودش شــاخ می شــود؟  شــعوری ب

ــی؟ ال  ــاره کن ــا را بیچ ــی م ــرا می خواه ــاال چ ح

ــب؟ ــن؟ ال مذه دی

ــه  ــدا را ب ــر خ ــو اگ ــم؟!! ت ــودت قس ــه خ ب

خدایــی قبــول داشــتی چــرا ســجده نکــردی؟ چــرا 

ــدی؟  ــت نتمرگی ــر جای ــرا س ــدی؟ چ ــاه نیام کوت

ــار  ــمان کلنج ــا نفس ــتیم ب ــم داش ــا ه ــاال م ح

ــه  ــام. چ ــم و تم ــتش می دادی ــم و شکس می رفتی

ــا خــدا؟!!  ــود کــه دعــوا راه انداختــی ب َمرَضــت ب

اعصــاب نمی گــذاری برایمــان!

ــد:  ــواب می ده ــم ج ــیطان ه ــًا ش ــاال حتم ح

ــدی،  ــن برنیام ــه ی م ــا وسوس ــِس چهارت ــو از پ ت

چطــور می خواهــی از قیــِد نفَســت خــاص 

ــرا  ــی، چ ــر را باخت ــاِد اصغ ــه جه ــو ک ــوی؟ ت ش

فکــر می کنــی اگــر مــن نبــودم می توانســتی 

ــری؟ ــر را بب ــاِد اکب جه
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و چــه راســت می گویــد ایــن شــیطاِن ال 

مــرّوت!

مــن کــه نمی توانــم از غیــِر خــودم یعنــی 

ــودم  ــم از خ ــور می خواه ــذرم، چط ــیطان بگ ش

ــذرم؟ بگ

مــن کــه نمی توانــم از غیــِر خــودم فــرار کنــم، 

چطــور می خواهــم از خــودم فــرار کنــم؟

ــه از  ــت، اینک ــر اس ــاِد اکب ــان جه ــن هم و ای

خــودت بگــذری، وگرنــه از شــیطان گذشــتن کــه 

ــوم  ــتی، معل ــیطان گذش ــر از ش ــدارد، اگ کاری ن

ــا  ــذری، اّم ــودت بگ ــی از خ ــه می خواه ــت ک اس

ــه در  ــدان ک ــم ب ــادی، حت ــیطان افت ــر در داِم ش اگ

ــورد. ــی خ ــت خواه ــم شکس ــر ه ــاِد اکب جه

ــه از  ــذرد، ک ــودش بگ ــد از خ ــی می توان کس

شــیطان گذشــته باشــد، و کســی می توانــد از 

شــیطان بگــذرد، کــه بــا خــدا دعوا نداشــته باشــد.

و تمــاِم قصــه همینجاســت، اگــر بــا خــدا دعــوا 

ــه  ــک ثانی ــدِر ی ــه ق ــر ب ــی اگ ــی، حتّ ــته باش داش

ــک  ــر از ی ــدِر کمت ــه ق ــر ب ــر اگ ــی ت ــد، حتّ باش

ثانیــه باشــد، مطــرود و ملعــون و مفلــوک و منفــور 

ــه ی خــدا  ــز دردان ــر عزی ــی اگ و... می شــوی، حتّ

باشــی!

ــوا  ــدا دع ــا خ ــت، ب ــرف همینجاس ــاِم ح تم

ــی،  ــاره می کن ــودت را بیچ ــه خ ــاش ک ــته ب نداش

ــان  ــردی، در هم ــر ک ــم اگ ــدا را ه ــِت خ معصی

ــردم، نگــو:  ــا غلــط ک ــِن معصیــت بگــو: خدای حی
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ایــن کــه نمی شــود! هــم معصیــت کنــی و هــم در 

ــه  ــرت بخواهــی؟! می شــود، ب ــت مغف ــِن معصی حی

خــودش قســم می شــود.

ــرف  ــک ح ــن ی ــه همی ــه ب ــن کتابچ ــاِم ای تم

ــعی  ــاش، س ــته ب ــوا نداش ــدا دع ــا خ ــی ارزد: ب م

کــن همیشــه در محضــِر خــدا، یــک غلــط کردمــی 

در چهــره ات باشــد کــه وقتــی بــه خــدا رســیدی، 

دلــش برایــت بســوزد و بــه بیچارگیت، ببخشــدت، 

ــر  ــه باشــی، اگ ــم ک ــات ه ــِن مخلوق ــه کار تری گن

ــوی، و  ــیده می ش ــرده ای، بخش ــتباه ک ــی اش بدان

بــر عکــس، عزیزتریــِن مخلوقــات هــم کــه باشــی، 

ــر لحظــه ای شــاخ بشــوی، خــودت را بیچــاره  اگ

ــرده ای. ک

ــه  ــن اســت، ک ــرای همی ــم ب ــِت عال ــاِم خلق تم

ــاک  ــدِر خ ــر پ ــی اگ ــتی حتّ ــچ نیس ــی هی بدان

باشــی، کــه بدانــی هیــچ نیســتی حتــی اگــر اشــرِف 

مخلوقــات باشــی، کــه بدانــی هیــچ نیســتی حتّــی 

ــن باشــی. ــر از عالی اگ

ــد،  ــاک فهمی ــدِر خ ــم را، پ َ ــرِف عال ــاِم ح تم

ــود  ــد و خ ــود دی ــوی اهلل را در خ ــا س ــی م وقت

ــد  ــی می دان ــی عل ــد، یعن ــی دی ــه ای عارض را نقط

ــچ  ــاز هــم هی ــا هــم باشــی، ب ــه اگــر تمــاِم دنی ک

ــاء. ــِر ب ــه زی ــاز هــم نقطــه ای آن هــم ب نیســتی، ب

ــد از  ــی بای ــدا شناس ــد خ ــتش را بخواهی راس

ــه خــود  خــود شناســی شــروع شــود، و کســی ک
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را خــدا نبینــد، معلــوم اســت خــودش را نشــناخته 

اســت، اصــًا خــود شــناس تریــِن افــراد، همان هــا 

بودنــد کــه نــدای انــا الحــق و انــا اهلل و اهلل تحــت 

جبّتــی َســر دادنــد، خــود شــناس تریــِن مخلوقــات 

ــه آدم،  ــد ب ــجده نکردن ــه س ــد ک ــا بودن همان ه

ــا.... ــد، اّم چــون برتــری خــود را شــناخته بودن

اّمــا خــود شــناِس خــدا نشــناس، کســی اســت 

کــه در ایــن خــود شناســی می مانــد و ماننــد بچــه 

ــل از  ــود، غاف ــس می ش ــه ی نف ــه ای، بازیچ گرب

ایــن کــه آن خــود شناســی اگــر مقدمــه ای بــرای 

ــش  ــای جان ــود ب ــد، می ش ــی نباش ــدا شناس خ

ــاد  ــه ب ــش را ب ــوزاند و ِعلم ــش را می س و َعمل

و... می دهــد 

ــناختی و  ــدی و ش ــود را دی ــِت خ ــر عظم اگ

تجّلــی خــدا را در خــود دیــدی و بعد از آن، چشــم 

ــانی و  ــه عظمــت چشــم بپوش ــن هم داشــتی از ای

ــم  ــو ه ــدان ت ــم ب ــی، حت ــت را ببین ــِت خالق عظم

ــاک. ــدِر خ ــوی پ می ش

اگــر تمــام دنیــا را در خــود دیــدی و در عیــن 

حــال خــود را ندیــدی، خــدا را بــه بــا تمــام جال 

و جبروتــش خواهــی دیــد، آنوقــت هنــگاِم دیــداِر 

ــس  ــم ح ــد ه ــرو کنن ــت ف ــه قلب ــر ب ــدا، تی خ

ــه ایــن کــه تیــر از پایــت  نمی کنــی، چــه برســد ب

بکشــند.
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اگــر وجــوِد خــود را، الیــق خدایــی دیــدی، و 

در عیــِن حــال خــودت را هیــچ ندیــدی، آنوقــت 

ــی، خــودت را  ــی خــدا را در خــودت ببین می توان

در خــدا ببینــی.

جــاِن کام ایــن کــه: هرچــه باالتــر مــی روی، 

ــودِن خــودت را بشناســی و  ــد بیشــتر پاییــن ب بای

هرچــه پاییــن تــر بــودِن خــودت را بهتر شــناختی، 

باالتــر میــروی.

ایــن همــان بــه خــاک افتــادن و ســجده کــردن 

اســت، ســجده نــه بــرای خــدا، کــه بــرای خــودت، 

ــچ نیســتی در  ــت، هی ــا همــه ی عظمت ــی ب ــا بدان ت

بــارگاِه دوســت، تــا بدانــی هرچــه در مقابــِل بــی 

ــچ،  ــود و از هی ــچ میش ــرد، هی ــرار بگی ــت ق نهای

ــاک  ــه خ ــز ب ــجده، ج ــز س ــد ج ــچ کار برنیای هی

ــادن. افت

پــدِر خــاک، ســجده، ســر بــه روی خــاک، ســر 

ــه  ــه ب ــاال ک ــتن، ح ــدر گذاش ــینه ی پ ــه روی س ب

اینجــا رســیدیم، حــس می کنــم چقــدر دلــم بــرای 

پــدِر خــاک تنــگ شــده اســت، چقــدر دلــم هــوای 

ــواِن  ــی دارد در ای ــب صفای ــا دارد، عج ــواِن ط ای

طــا ســر بــه روی ســینه ی پــدر گذاشــتن.

ــدر نباشــد،  ــه روی ســینه ی پ ــه ب ســجده ای ک

خــاک بازیســت.

ــه  ــا ب ــن فصــل، از کج ــد ای ــی ش عجــب فصل
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ــد  ــرا بای ــیدم: چ ــودم پرس ــیدیم؟ از خ ــا رس کج

ــم  ــی خت ــه عل ــیطان، ب ــدا و ش ــوای خ ــفِر دع ِس

شــود؟ و بــه خــودم جــواب دادم: شــاید در آخــر 

ــه بدهــد؟!! ــد علــی فیصل ــن دعــوا را، بای هــم، ای
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ست رت بی جم، گفوس

ــش را  ــه کجای ــا ب ــم، اّم ــش را نمی دان از کجای

ــن. ــه زمی ــم، ب می دان

حــاال ایــن کــه آن بهشــتی کــه پدرمــان در آن 

بــود، از ابتــدا در همیــن زمیــن بــود، یــا در آســماِن 

ــا در  ــود، ی ــم ب ــماِن هفت ــا در آس ــود، ی ــارم ب چه

ــم  ــی ه ــر کس ــم، ه ــر، نمی دان ــای دیگ ــر کج ه

ــه. ــزی گفت ــن وســط و چی حدســی زده ای

ــا  ــد ی ــاودان باش ــد ج ــت بای ــه بهش ــن ک ای

ــرون  ــدا کســی را از بهشــتش بی ــه خ ــن ک ــه، ای ن
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ــرِت آدم  ــِت حض ــه بهش ــن ک ــه، ای ــا ن ــد ی می کن

ــه، هیچکــدام  ــا ن همــان بهشــِت مــا و شماســت ی

نمی دانــم. را 

ــم کــه طبــق قاعــده ی )از  ــا همینقــدر می دان اّم

نَخــورده بگیــر، بـِـده بــه ُخــورده( اگــر کســی را از 

ــی، بیشــتر  ــده و چشــیده، جــدا کن ــه دی ــی ک نعمت

اذیــت می شــود تــا کســی کــه آن نعمــت را از اّول، 

نــه دیــده و نــه چشــیده.

همیــن می شــود کــه اولیــن گریــه کــِن زمیــن، 

بــه زمیــن پــا می گــذارد، و گریــه می کنــد و 

ــالهای  ــد و...، وس ــه می کن ــد و گری ــه می کن گری

ــد. ــد نمی آی ــکش بن ــال اش س

ــوب  ــه خ ــب هم ــم اغل َ ــای عال ــن ه ــه ک گری

گریــه کردنــد، از همیــن حضــرِت آدِم أبوالبشــر، که 

از فــراِغ بهشــت، چهــل ســال گریــه کــرد بگیــر، تا 

ــال  ــل س ــس از چه ــراِغ پســر، پ ــه از ف ــدری ک پ

ــل  ــد از چه ــه بع ــا پســری ک ــد، ت ــور ش ــه ک گری

ــِن  ــش پیراه ــدر، برای ــراِغ پ ــه ی از ف ــال گری س

ــای  ــه ج ــه ب ــری ک ــا پس ــتاد، ت ــش را فرس نبّوت

پیراهــن، ســِر بریــده ی پــدر را در آغــوش کشــید، 

ــه  همــه، ســال هــای ســال اشــک ریختنــد و گری

َــم شــدند، بجــز  ــه کــن هــای عال ــد و از گری کردن

یــک نفــر.

یــک نفــری کــه تنهــا بــا چنــد روز گریــه، نــه 

ــه در  ــد، بلک ــم ش َ ــای عال ــن ه ــه ک ــا از گری تنه

ــت. ــرار گرف ــز ق ــه نی ــن مرتب باالتری
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چنــد روز گریــه؟! مگــر تعــداِد قطــراِت اشــک، 

ــی  ــور کس ــود؟ چط ــودن نب ــن ب ــه ُک ــاِک گری م

بایــد چهــل ســال گریــه کنــد تــا گریــه ُکــن شــود، 

ــن  ــه ک ــه، گری ــل روز گری ــا چه ــری ب ــا دیگ ام

می شــود؟

عجب حکایتی است! 

اّمــا بــی جــواب نیســت، اشــک نشــانه ی توّجه 

ــا صفــا تــر اشــک  اســت، هرچــه راحــت تــر و ب

بریــزی، معلــوم می شــود توّجهــت بــه چیــزی یــا 

کســی کــه برایــش گریــه می کنــی بیشــتر بــوده.

ــه  ــت، هرچ ــه اس ــانه ی عاق ــم نش ــه ه  توّج

ــد،  ــتر باش ــزی بیش ــا چی ــی ی ــه کس ــه ات ب عاق

توّجهــت بیشــتر می شــود، و هرچــه توّجهــت 

بیشــتر بشــود، اشــک و گریــه ات برایــش بهتــر و 

ــود. ــر می ش ــا صفات ب

عاقــه هــم نشــانه ی معرفــت و شــناخت 

ــا  ــی ی ــه کس ــبت ب ــت نس ــه معرفت ــت، هرچ اس

چیــزی بیشــتر باشــد، عاقــه ات بیشــتر می شــود 

و هرچــه عاقــه ات بیشــتر بشــود، توّجهت بیشــتر 

می شــود، و هرچــه توّجهــت بیشــتر بشــود، اشــک 

ــر می شــود. ــا صفات ــر و ب ــه ات برایــش بهت و گری

معرفــت هــم نشــانه ی نزدیکــی و قــرب اســت، 

هرچــه بــه کســی یــا چیــزی نزدیــک تــر باشــی، 

معرفتــت بــه آن بیشــتر می شــود، و هرچــه معرفتت 

بیشــتر بشــود، عاقــه ات بیشــتر می شــود، و 

هرچــه عاقــه ات بیشــتر بشــود، توّجهــت بیشــتر 
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می شــود، و هرچــه توّجهــت بیشــتر بشــود، اشــک 

ــر می شــود. ــا صفات ــر و ب ــه ات برایــش بهت و گری

قــرب و نزدیکــی هــم نشــانه ی وصــل اســت، 

ــر باشــی،  ــزی وصــل ت ــا چی ــه کســی ی هرچــه ب

ــه  ــر چ ــود، و ه ــتر می ش ــت بیش ــی و قرب نزدیک

نزدیکــی و قربــت بیشــتر باشــد،  معرفتــت بــه آن 

بیشــتر می شــود، و هرچــه معرفتــت بیشــتر بشــود، 

ــه ات  ــه عاق ــود، و هرچ ــتر می ش ــه ات بیش عاق

بیشــتر بشــود، توّجهــت بیشــتر می شــود، و هرچــه 

توّجهــت بیشــتر بشــود، اشــک و گریــه ات برایــش 

ــود. ــر می ش ــا صفات ــر و ب بهت

ــباهت  ــی و ش ــک رنگ ــانه ی ی ــم نش وصــل ه

ــا چیــزی یــک رنــگ  ــا کســی ی اســت، هرچــه ب

ــه  ــود، و هرچ ــتر میش ــت بیش ــی، وصل ــر باش ت

ــت بیشــتر  ــت بیشــتر بشــود، نزدیکــی و قُرب وصل

ــتر  ــت بیش ــی و قُرب ــه نزدیک ــر چ ــود، و ه می ش

باشــد،  معرفتــت بــه آن بیشــتر می شــود، و 

هرچــه معرفتــت بیشــتر بشــود، عاقــه ات بیشــتر 

می شــود، و هرچــه عاقــه ات بیشــتر بشــود، 

توّجهــت بیشــتر می شــود، و هرچــه توّجهــت 

بیشــتر بشــود، اشــک و گریــه ات برایــش بهتــر و 

ــود. ــر می ش ــا صفات ب

یــک رنگــی و شــباهت هــم نشــانه ی ســنخیّت 

ــا چیــزی یــک رنــگ  ــا کســی ی اســت، هرچــه ب

ــر  باشــی، ســنخیّتت بیشــتر می شــود، و هرچــه  ت

ســنخیّتت بیشــتر بشــود، وصلــت بیشــتر میشــود و 
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ــت  هرچــه وصلــت بیشــتر بشــود، نزدیکــی و قرب

ــت  ــی و قرب ــه نزدیک ــر چ ــود، و ه ــتر می ش بیش

بیشــتر باشــد،  معرفتــت بــه آن بیشــتر می شــود، و 

هرچــه معرفتــت بیشــتر بشــود، عاقــه ات بیشــتر 

می شــود، و هرچــه عاقــه ات بیشــتر بشــود، 

توّجهــت بیشــتر می شــود، و هرچــه توّجهــت 

بیشــتر بشــود، اشــک و گریــه ات برایــش بهتــر و 

ــود. ــر می ش ــا صفات ب

ســنخیّت هــم یگانگــی مــی آورد، و هرچــه بــا 

کســی یا چیــزی ســنخیِّت بیشــتری داشــته باشــی، 

ــر  ــی ت ــه یک ــوی، و هرچ ــر می ش ــی ت ــا آن یک ب

ــه  ــوی، و هرچ ــر می ش ــگ ت ــک رن ــوی، ی بش

یــک رنــگ تــر بشــوی، وصلــت بیشــتر میشــود، 

و هرچــه وصلــت بیشــتر بشــود، نزدیکــی و قربــت 

ــت  ــی و قرب ــه نزدیک ــر چ ــود، و ه ــتر می ش بیش

بیشــتر باشــد،  معرفتــت بــه آن بیشــتر می شــود، و 

هرچــه معرفتــت بیشــتر بشــود، عاقــه ات بیشــتر 

می شــود، و هرچــه عاقــه ات بیشــتر بشــود، 

توّجهــت بیشــتر می شــود، و هرچــه توّجهــت 

بیشــتر بشــود، اشــک و گریــه ات برایــش بهتــر و 

ــود. ــر می ش ــا صفات ب

ــا  ــی ی ــا کس ــت ب ــه وحدت ــی هرچ ــن یعن ای

چیــزی بیشــتر باشــد، اشــک و گریــه ات برایــش 

ــود. ــر می ش ــا صفات ــر و ب بهت

آدم بــا گریــه بــر بهشــت از گریــه کنــاِن عالــم 

ــه  ــداِد قطــراِت اشــکش، ک ــِل تع ــه دلی ــه ب شــد، ن
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ــه  ــت، آدم ب ــه بهش ــش ب ــدِت توّجه ــِل ش ــه دلی ب

ــه  ــه بهشــت عاق بهشــت توجــه داشــت چــون ب

ــون  ــت چ ــه داش ــت عاق ــه بهش ــت، آدم ب داش

ــت  ــناخت، آدم بهش ــود و می ش ــده ب ــت را دی بهش

ــوده  ــه آن نزدیــک شــده ب را می شــناخت چــون ب

بــود، آدم بــه بهشــت نزدیــک شــده بــود چــون بــه 

بهشــت متصــل شــده بــود، آدم بــه بهشــت متصــل 

ــود،  ــگ ب ــک رن ــت ی ــا بهش ــون ب ــود چ ــده ب ش

آدم بــا بهشــت یــک رنــگ بــود چــون بــا بهشــت 

ســنخیّت داشــت، آدم بــا بهشــت ســنخیّت داشــت 

ــک قطــره  ــود، ی ــا بهشــت یکــی شــده ب چــون ب

ــت،  ــت ارزش داش ــر بهش ــه ی آدم ب ــک و گری اش

چــون گریــه اش، گریــه ی بعــد التوجــِه بعــد العلــِم 

ــود. ــد الوحــدت ب ــد الوصــِل بع ــرِب بع ــد الق بع

ــر پســِر  ــدر ب ــه ی پ ــک قطــره اشــک و گری ی

گمشــده اش ارزش داشــت، چــون گریــه اش، 

گریــه ی بعــد التوجــِه بعــد العلــِم بعــد القــرِب بعــد 

ــود. ــد الوحــدت ب الوصــِل بع

ــدِر  ــر پ ــه ی پســر ب ــک قطــره اشــک و گری ی

نابینایــش ارزش داشــت، چــون گریــه اش، گریه ی 

بعــد التوجــِه بعــد العلــِم بعــد القــرِب بعــد الوصــِل 

بعــد الوحــدت بــود.

ــدِر  ــر پ ــه ی پســر ب ــک قطــره اشــک و گری ی

ــه  ــب و تشــنه اش ارزش داشــت، چــون گری غری

اش، گریــه ی بعــد التوجــِه بعــد العلــِم بعــد القــرِب 

ــود. بعــد الوصــِل بعــد الوحــدت ب
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یــک قطــره اشــک و گریــه ی دختــر بــر پــدِر 

پیامبــرش ارزش داشــت، چــون گریــه اش، گریه ی 

بعــد التوجــِه بعــد العلــِم بعــد القــرِب بعــد الوصــِل 

بعــد الوحــدت بــود.

و ایــن مراحــل یعنــی عشــق، اگــر ایــن چنــد 

ــی  ــقت خدای ــی، عش ــاال رفت ــمِت ب ــه س ــه را ب پل

ــه را  ــد پل ــن چن ــر ای ــا اگ می شــود و ممــدوح، اّم

ــل  َ ــوی ب ــت می ش ــی، آنوق ــن رفت ــمِت پایی ــه س ب

ــّل. ُهــم أََض

اّما...

ــِم دیگــِر  ــود، نی ایــن فقــط نیمــی از داســتان ب

ماجــرا ایــن اســت کــه ببینــی بــا ایــن اوصافــی که 

ذکــر شــد، حــاال چــه کســی، بــر چــه کســی یــا 

ــد؟  ــه می کن ــزد و گری ــک می ری ــزی اش ــه چی چ

حــاال کــه عشــق را شــناختی، بایــد بدانــی: عاشــق 

کیســت و معشــوق کجاســت؟

آدِم، أبوالبشــِر، أشــرِف مخلوقــاِت، أحســُن 

الخالقیــِن، مســجوِد مائکــه ی، شــاگرِد بــی 

ــاِم  ــِب مق ــِب روِح، صاح ــداِی، صاح ــطه ی خ واس

نبــوِت، معصــوِم، عالـِـِم بــه جمیــِع أســماِء، خلیفــُة 

ــة  ــِن، جنّ ــواِن، بری ــِت، رض ــرای بهش اهللِ...، دارد ب

الخلــِد، دار الســام، دارالمقامــهِ ، رحمــُة اهللِ، مقعــِد 

ــُت  ــردوِس، جنَّ ــُت الف ــدِن، جنَّ ــِت ع ــدِق، جنَّ ص

ــک  ــِم... اش ــُت النّعی ــِر، جنَّ ــِک کبی ــأواِی،   ُمل الم

می ریــزد.

ــی،  ــن جای ــر اینچنی ــی، ب ــه کن ــن گری اینچنی
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ــا آن  ــوقی، ب ــن معش ــر اینچنی ــقی ب ــن عاش اینچنی

اوصافــی کــه از عشــق عــرض کــردم، یــک قطــره 

ــاِن  ــه کن ــود از گری ــزد، می ش ــه بری ــم ک اشــک ه

َــم. عال

من عاشِق عشق و عشق هم، عاشِق من.

چهــار نفــِر دیگــر را نمی نویســم، چــون خــوب 

ــد. ــه خــوب می دانی ــم ک می دان
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ست رت بی ِ و یِم، مجمه ی فو ت شدا

تتمه ی روِح خدا، من و شماییم.

ــود را  ــه خ ــم، ک ــود را نمی دانی ــدِر خ ــه ق ک

ــم،  نمی شناســیم، کــه خــود را دســِت کــم می گیری

ــا  ــه ب ــیم، ک ــی می فروش ــه معصیت ــود را ب ــه خ ک

ــت  ــان اهمی ــه خودم ــه ب ــم، ک ــم قهری ــان ه خودم

ــه.... ــم، ک ــاور نداری ــان را ب ــه خودم ــم، ک نمی دهی

و هــزاران )کــه...( از ایــن قبیــل. خلیفــه ای کــه 

ندانــد خلیفــه اســت، حتمــًا خیلــی بیچــاره اســت.
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مــن و امثــال مــن، پادشــاهانی هســتیم کــه در 

خرابــه ای خــود را زندانــی کــرده ایــم و در حــاِل 

ــرون  ــه بی ــن خراب ــر از ای ــم، وس ــیدن و تعفنی پوس

ــق  ــم و بشــنویم صــدای خای ــا ببینی ــم ت نمی آوری

ــه  را، کــه در حــاِل تســبیح و تقدیــس و ســجده ب

مــا هســتند.

مایــی کــه بــا ارداه و اختیــار، ســر بــر ســینه ی 

ــره  ــاِم او گ ــا ن ــان را ب ــتیم، و روحم ــدر گذاش پ

ــم،  ــر کردی ــش ت ــممان را در فراغ ــم، و چش زدی

ــان  ــاندیم، و رویم ــش رس ــه دامان ــتمان را ب و دس

را بــه ایــواِن طایــش گرداندیــم، و ندیــده عاشــق 

شــدیم، و ندیــده عاشــق شــدیم، و ندیــده عاشــق 

شــدیم.

شــنیده بــودم کــه روح، بــه ایــن راحتی هــا بــه 

ــه  ــی وارد نشــده اســت، چــرا ک ــن جســِم خاک ای

ــده  ــم وارد ش ــن جس ــل در ای ــل از آن، عزازی قب

ــراه  ــود و روح اگ ــرده ب ــذار ک ــت و گ ــود و گش ب

ــه  ــود ک ــمی وارد ش ــه در جس ــن ک ــت از ای داش

قبــًا دیگــری در آن وارد شــده بــود، أّمــا باالخــره 

ــی بعــد  ــا هــزار ســام و صلــوات وارد شــد، ول ب

ــه  ــه ب ــم ک ــر و صــدا، می بینی ــر س ــن وروِد پ از ای

ــود  ــدا نمی ش ــی ج ــِم آدم ــن جس ــی از ای راحت
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ــارج  ــممان خ ــا از جس ــد ت ــان را می َکنَ و جانم

ــه  ــد ک ــر باش ــن خاط ــه ای ــاید ب ــه ش ــود، البت ش

بــا ایــن جســِم سراســر تعّفــن، الفتــی پیــدا کــرده 

ــرِک  ــه ت ــر ب ــی، و حاظ ــاِت دنیای ــالهای حی در س

جایــگاِه خــود نیســت، یــا بــه ایــن خاطــر کــه بعد 

از اّولیــن بیــدارِی حضــرِت آدم، و اّولیــن عطســه ی 

حضــرِت آدم، واّولیــن حمــِد حضــرِت آدم، روح در 

بــدِن حضــرِت آدم، اولیــن نــدای رحمــِت الهــی را 

شــنید کــه: یَرَحُمــَک اهلل، و بعــد از ایــن همــه ســال 

نیــز، تــا از رحمــِت الهــی مطمئــن نشــود، خــارج 

ــختِی  ــورِد س ــن در م ــم، ای ــن جس ــود از ای نمی ش

ــاید  ــق، ش ــق و فاس ــر و مناف ــدِن کاف ــان کن ج

ــا... درســت باشــد، اّم

اّمــا روحــی کــه در ایــواِن طــا نفــس کشــیده 

ــا  ــه ب ــمی ک ــرِی جس ــه خی ــت ب ــد، از عاقب باش

ســجده هایــش، ســر بــه روی ســینه ی پــدِر خــاک 

گذاشــته باشــد، مطمئــن اســت، پــس در لحظــه ی 

ــدا  ــم ج ــی از جس ــه راحت ــا ب ــدن، ی ــان کن ج

ــرای مانــدن می کنــد،  ــا اگــر تقایــی ب می شــود، ی

ــه عشــِق ســجده هایــی اســت کــه از آن جســم  ب

ــه از آن  ــت ک ــی اس ــه های ــِق گری ــه عش ــده، ب دی

ــه عشــِق... ــده، ب جســم دی



ست رت بی ِ و یِم، مجم س فو ت شدا عزازیل، چرا و چگونه؟ 224 225 

ــرافِت  ــه ش ــرافِت روح، ب ــه ش ــت ک و اینجاس

ــِم  ــن جس ــه ای ــت ک ــود، و اینجاس ــم می ش جس

خــاک خــورده، از روِح خــدا، بــرای خــدا عزیزتــر 

می شــود.

و عجیــب تــر ایــن کــه ایــن ِســفِر هــم بــه پــدِر 

خــاک ختــم شــد، بــه علــی.
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أ، موبه ست رت بی ِ و ووی

ــار  ــه، تنهــا چیــزی اســت کــه اگــر صــد ب توب

ــِل روِز اّول،  ــاز می شــود مث هــم شکســته شــود، ب

از آن اســتفاده کــرد.

اّمــا حــرف اینجاســت کــه هــر بــار کــه 

شکســته شــود، صاحبــش فکــر می کنــد بــی 

اســتفاده شــده، و دیگــر تــا مّدتــی ســراغش 

ــِل  ــه دلی ــه، ب ــِب توب ــِب صاح ــی رود، و صاح نم

ــه دارد، او را  ــه صاحــِب توب ــی کــه نســبت ب محبّت

ــه  ــِب توب ــا صاح ــی، ت ــه بای ــد ب ــار می کن گرفت

یــادش بیایــد کــه می توانــد از توبــه ای کــه بارهــا 
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ــد، و  ــاز هــم اســتفاده کن شکســته شــده داشــته، ب

اســتفاده می کنــد، و بــاز هــم می شــکندش، و 

ــاز گرفتــاِر بــا  ــاز هــم فراموشــش می کنــد، و ب ب

ــاز هــم  ــد، و ب ــادش می آی ــاز هــم ی می شــود، و ب

ــد... ــه میکن توب

و ایــن سلســه ادامــه دارد تــا لحظــه ی مــرگ، 

و وای بــه حــاِل کســی کــه آن دِم آخــر، در حــاِل 

شکســتن باشــد، یــا در حــاِل فرامــوش کــردن، یــا 

در حــاِل بــا دیــدن، و خوشــا بــه حــاِل کســی کــه 

آن دِم آخــر، در حــاِل بــه یــاد آوردن باشــد، و در 

حــاِل توبــه کــردن.

حــاال ایــن توبــه چیســت و شــرایطش چیســت 

و چگونــه بایــد انجامــش داد، خــودش صــد َمــن 

کاغــِذ فــرِد أعــا میخواهــد و فرصتــی جــدا 

ــط  ــک غل ــا خاصــه اش می شــود ی ــد، اّم می طلب

کــردِم ســاده، همیــن.

یــک غلــط کــردِم از تــِه دل، نــه از ایــن 

غلــط کــردم هایــی کــه هــر وقــت بــه بــن بســت 

ــه، یــک غلــط  ــم، ِورِد زبانمــان اســت، ن می خوری

کــردِم واقعــی، از آنهایــی کــه وقتــی گفتــی، یــک 

ــم  ــی ه ــک حرکت ــری و ی ــم بگی ــرزه ای ه ــن ل ت

ــک... ــی و ی ــم بِزن ــجده ای ه ــک س ــی و ی بُکن

ــه حــال کســی را کــه خیلــی  ــم تــا ب نمــی دان

خیلــی خیلــی دوســتش داریــد، بیخــود و بیجهــت 

ناراحــت کــرده ایــد یــا نــه؟ اّمــا اگــر ایــن اتفــاق 

برایتــان افتــاده باشــد، حتــم دارم که زمیــن و زمان 

را بــه هــم دوختــه ایــد، تــا ثابــت کنیــد کــه غلــط 

کــرده ایــد! اینجــا هــم القصــه القصــه، بایــد زمین و 

زمــان را بــه هــم بدوزیــد تــا ثابــت کنیــد کــه غلط 

ــا اول  ــه در آنج ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب ــرده ای ک
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ــط  ــاید غل ــد ش ــد بع ــان را می دوزی ــن و زم زمی

ــط  ــا در اینجــا اّول غل ــول بشــود، اّم ــان قب کردمت

ــان  ــن و زم ــد زمی ــود بع ــول می ش ــان قب کردمت

ــد خــودت را بُکشــی  ــه می شــود، آنجــا بای دوخت

ــا  ــوی، اینج ــیده ش ــت بخش ــرِف محبوب ــا از ط ت

بخشــیده می شــوی و از ذوِق ایــن بخشــیده شــدن، 

ــی. ــت می ُکش ــرای محبوب ــودت را ب ــودت، خ خ

ــم،  ــا می گوی ــم، اّم ــی می ترس ــه کم ــن ک ــا ای ب

هــر چــه بادابــاد: معصیــِت بــا غلــط کــردم، پیــِش 

خــدا محبــوب تــر اســت از پرســتِش بــدوِن غلــط 

کــردم))(.

ــیطاِن  ــود و ش ــته ی اّول ب ــرِت آدم از دس حض

ــم نحــن  ــم ان عبادتکــم مشــوب بالعجــب اذ قلت ــی اعل ))( ان

وفســادهم مشــوب بالعــذر والفســاد مــع العــذر احــب الــى مــن 

عبــادة مشــوب بالعجــب.

رجیــم، از دســته ی دّوم، او رفــت بــه أعلــی علییــن 

و ایــن اُفتــاد در أســفِل الّســافلین، او شــد خلیفُة اهلل 

و ایــن شــد عــدوُّ اهلل.

و آدم ســالها از فــراغ گریــه کــرد، فــراِغ حــوا، 

فــراِغ مائکــه، فــراِغ بهشــت، و فــراِغ خــدا.

آنقــدر گریــه کــرد تــا آنکــه خــدا، ُمعتمــدش را 

فرســتاد ســراغش، کــه تــو چــه میخواهــی؟ توبــه 

کــرده ای و توبــه ات واقعــی بــود و پذیرفتــه شــد، 

دیگــر چــرا ایــن همــه اشــک؟

ــا  ــت، ت ــش آرام نمی گرف ــگار دل ــا آدم ان اّم

ــش آرام  ــت، دل ــدا نمی ُکش ــرای خ ــودش را ب خ

را  او  خــدا  می دانســت  چنــد  هــر  نمی شــد، 

ــا... ــت، اّم ــیده اس بخش

ــِخ بشــریت،  ــوِل تاری ــا در ط ــع خیلی ه در واق

دلشــان می خواســته خودشــان را بــرای خــدا 
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بُکشــند، دلشــان می خواســته فــدای خــدا بشــوند، 

ــد از  ــی، نبای ــون خدای ــرای همچ ــی ب ــا فدای اّم

معصیــت کاران باشــد، نبایــد از تــرِک أولــی 

ــد،  ــن باش ــِر عالی ــد از غی ــد،، نبای ــدگان باش کنن

نبایــد از...، حتمــًا بایــد درجــه یــک باشــد، 

ــی  ــا، فدای ــن ه ــاِی بهتری ــا، آق ــن ه ــِن بهتری بهتری

بــرای خــدا، بایــد در حــّد و انــدازه ی خــدا باشــد، 

ــن  ــا ارزش تری ــد ب ــد، بای ــن باش ــل تری ِ ــد قاب بای

باشــد، بایــد بــا معرفــت تریــن باشــد، بایــد عالــم 

ــد. ــن باش ــق تری ــد عاش ــد، بای ــن باش تری

ایــن شــد کــه آدم بعــد از آن همــه ســال گریــه 

و اشــک و فــراغ، آمــاده شــد تــا بــر خــوِن خــدا 

اشــک بریــزد، خــوِن خــدا.
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أ، شوست شدا ست رت بی ِ و سوی

ــم  ــه ه ــبیه ب ــرِت آدم ش ــا و حض ــرانجاِم م س

ــه خــوِن خــدا رســیدیم،  ــا ب ــر دو در انته شــد، ه

هــر دو در انتهــا بــه اشــِک بــر خــوِن خــدا 

ــیدیم. رس

حــاال از بنــده ی کمتریــن توقــع نداشــته باشــید 

چیــزی در معنــای خــوِن خــدا بنویســم، و نپرســید 

ــوق،  ــر مخل ــون دارد؟ و مگ ــدا، خ ــر خ ــه مگ ک

ــد در  ــون، نبای ــر خ ــود؟ و مگ ــدا می ش ــوِن خ خ

ــدا، رگ دارد؟ و  ــر خ ــود؟ و مگ ــاری ش ــا ج رگه
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مگــر...

ــر  ــم ه ــم، شــما ه ــان نمی دان ــه جــاِن عزیزت ب

چــه اشــکال و ســؤال داشــتید، بگذاریــد، خودتــان 

روِز محشــر در زیــِر عــرِش خــدا، وقتــی گرداگــرِد 

ــش  ــِو جمال ــد، و مح ــو زده بودی ــدا زان ــوِن خ خ

ــا  ــا فیه ــت و م ــر و بهش ــد، و از محش ــده بودی ش

فــارغ بودیــد، از وجــوِد نازنیــِن خــودش بپرســید 

ــش، و  ــه از صدای ــش و البت ــد از جواب ــف کنی و کی

البتــه تــر از هوایــش.

اّمــا حضــرِت آدم، شــروع بــه قســم دادِن خــدا 

شــد، تــا بــرای خــودش را بــرای خــدا بکشــد، تــا 

دلــش آرام بگیــرد، یــا حمیــُد بحــقِّ محّمــد، نشــد، 

یــا عالــُی بــه حــقِّ علــی، نشــد، یــا فاطــُر بحــقِّ 

ــا محســُن بحــقِّ الحســن، نشــد،  فاطمــه، نشــد، ی

ــان  ــین، و ناگه ــقِّ الحس ــان بح ــم اإلحس ــا قدی ی

دلــش لرزیــد، و ناگهــان آتــش گرفــت، و ناگهــان 

ســوخت و ناگهــان...

ــای  دیگــر منتظــر چــه هســتید؟ تمــام شــد، پ

خــوِن خــدا کــه بیایــد وســط، دیگــر نبایــد منتظــِر 

چیــزی بــود، آرامــش اســت کــه ماننــِد آبشــار بــه 

قلبــت ســرازیر می شــود، و از چشــمت لبریــز 

می شــود.

ــن آرامــش را حــس  ــوز ای شــما هــم اگــر هن

می کنیــد، دو دســتی آن را بِچســبید، کــه خیلی هــا 

مــدت هاســت آن را گــم کــرده انــد، در ایــن دنیاِی 

ــوش  ــش را فرام ــای آرام ــا معن ــا، خیلی ه وانفس
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ــن و آن  ــه ای ــتباه، ب ــا و اش ــه خط ــد، و ب ــرده ان ک

چنــگ می اندازنــد، بلکــه لحظــه ای آن آرامــش را 

ــند. ــه نمی چش ــند، ک بچش

و آدم، آرام شــد، و زمیــِن زیــِر پــاِی آدم، آرام 

شــد، و آســماِن بــاالِی ســِر آدم، آرام شــد، و 

ــد. ــان، آرام ش ــد، و جه ــان، آرام ش زم

رد خــور نــدارد ایــن نــام، هــر کــس هــر کجــا 

بــه هــر دلیــل، کافــی اســت نامــش را ببــری، خــدا 

همــه چیــزش را بــه پایــت می ریــزد، چــرا کــه او 

همــه چیــزش را بــه پــای خــدا ریخــت.

ــی  ــزش را و حتّ ــه چی ــدا، هم ــر خ ــازه اگ ت

ــداکارِی  ــِل ف ــد، در مقاب ــو بده ــه ت ــش را ب خدایی

ــه تســاوی رســیده اســت، همــه ی  خــوِن خــدا، ب

ــاوری،  ــرو نی ــه اب ــم ب ــی و خ ــت را بده زندگی

ــه  ــم ب ــی و خ ــتیت را بده ــه ی هس ــردی، هم َم

ابــرو نیــاوری، َمــردی، همــه ی مردانــت را بدهــی 

ــان  ــه ی زن ــردی، هم ــاوری، َم ــرو نی ــه اب و خــم ب

ــاوری،  ــرو نی ــه اب ــم ب ــی و خ ــت را بده و کودکان

ــه  ــم ب ــی و خ ــودت را بده ــه ی وج ــردی، هم َم

ــردی. ــاوری، َم ــرو نی اب

و چــه َمــردی بــود خــوِن خــدا، چــه بــا وجــود 

بــود، کــه هــر چــه بیشــتر فــدا شــد، شــادتر شــد، 

ــر  ــد، کمت ــود غلطی ــوِن خ ــتر در خ ــه بیش و هرچ

ــه  ــه قطع ــتر قطع ــه بیش ــد، و هرچ ــودش را دی خ

شــد، کمتــر عملــش را دیــد.

ــا یکــی دو  و چــه نامــردی هســتم مــن، کــه ب
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عمــِل دِر پیــت، خــودم را خدایــی می بینــم و 

ــوا راه  ــوم و دع ــکار می ش ــوم و طلب ــاخ می ش ش

و... می انــدازم 

ــِن  ــه ک ــوم گری ــع دارم بش ــن، توق ــاال م و ح

خــوِن خــدا، و در ایــن ِســفِر آخــری، اگــر اشــکی 

ــه  ــن ک ــت، ذوق از ای ــِک ذوق اس ــزم، اش می ری

ــدِر  خــوِن خــدا را می شناســم، ذوق از ایــن کــه پ

ــادِر آب  ــه م ــن ک خــاک را می شناســم، ذوق از ای

ــه... ــن ک ــم، ذوق از ای را می شناس

ــر خــوِن  ــه ب ــا گری ــم ب ذوق زده ام کــه می توان

ــم، ذوق زده  ــدا بکش ــرای خ ــودم را ب ــدا، خ خ

ــا  ــدا ب ــه خ ــاحی دارم ک ــود س ــرای خ ــه ب ام ک

ــش آن را  ــتگاِه کبریایی ــش در دس ــه ی عظمت هم

ــن کــه ســاحی دارم کــه  ــدارد، ذوق زده ام از ای ن

هنــوز زنــگ نــزده اســت، کــه هنــوز کار می کنــد، 

ــا... ــده اســت، اّم ــوز برن ــه هن ک

اّمــا کســی کــه هنوز ایــن ســاِح بّرنــده را دارد، 

قــرار نیســت بــه جنــِگ خــدا بــرود، کــه معنایــی 

ــِگ خــداِی  ــه جن ــا اشــِک چشــم، ب ــه ب ــدارد ک ن

ــرای چیســت؟  ــن ســاح ب ــروی، پــس ای خــود ب

بــا آن بایــد بــه جنــِگ چــه کســی رفــت؟ بــا آن 

بایــد بــه جنــِگ چــه چیــزی رفــت؟

و ندایــی می شــنوم کــه: ایــن ســاح را بــه تــو 

ــروی،  ــت ب ــِگ نفس ــه جن ــا آن ب ــه ب ــم ک داده ای

ــه  ــی، و هرچ ــدا کن ــش ج ــت را از تن ــِر نفس و س

ایــن ســاح برنــده تــر باشــد، کاِر تــو ســاده تــر و 
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ســریع تــر اســت، و هرچــه ایــن ســاح کنــد تــر 

ــر  ــی ت ــر و طوالن ــو ســخت ت ــد، کاِر ت ــده باش ش

اســت.

ــاِک  ــود م ــک، می ش ــه اش ــت ک ــن اس همی

ــود  ــک، می ش ــه اش ــت ک ــن اس ــانیّت، همی انس

ــکت دِم  ــتر اش ــه بیش ــر چ ــت، و ه ــاِک آدمیّ م

ــودت  ــِت خ ــر از دس ــت ت ــد، راح ــکت باش مش

ــه خــدا می رســی،  راحــت می شــوی، و ســریعتر ب

و هــر چــه اشــکت کمتــر و بــی رمقتــر و بــی صفــا 

تــر باشــد، بــه خــودت نزدیــک تــر شــده ای و از 

ــر  ــدا دورت ــده ای، و از روِح خ ــر ش ــدا دورت خ

ــده ای. ــر ش ــدا دورت ــوِن خ ــده ای، و از خ ش

ــاِر  ــرای ب ــن اشــک، ب ــا همی و حضــرِت آدم، ب

دوم آدم شــد، و ایــن بــار خیالــش راحــت بــود کــه 

ــر خــوِن خــدا، شــیطان کاری  ــا وجــوِد اشــِک ب ب

ــوِد  ــا وج ــیطان ب ــاید ش ــه ش ــدارد، ک ــه کاِر او ن ب

ــا وجــوِد اشــِک  ــا ب ــد، اّم ــه ســراغت بیای علــم، ب

بــر خــوِن خــدا، نزدیکــت نمی شــود، کــه شــیطان 

بــا مخَلصیــن کاری نــدارد، کــه شــیطان بــا گریــه 

ــِن حســین کاری نــدارد. ُک

و اگــر هــر روز بــر اشــکت افــزوده شــد، بــدان 

کــه از ســعادت مندانــی، و اگــر هــر روز از اشــکت 

کاســته شــد، بــدان کــه از زیــان کارانــی، و حــاال 

می فهمــم کــه چــرا خلیفــه ی خــدا، صبــح و شــام 

بــر خــوِن خــدا، خــون گریــه می کنــد.

و چــرا مؤمــن، همیشــه قلبــش محــزون اســت، 
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ــن  ــش از ای ــد بی ــه نمی توان ــن ک ــزون از ای مح

عشــق بــازی کنــد، محــزون از ایــن کــه نمی توانــد 

ــه  ــن ک ــزون از ای ــرد، مح ــذت بب ــن ل ــش از ای بی

ــزد. ــک بری ــن اش ــش از ای ــد بی نمی توان

ــدا، و  ــوِن خ ــر خ ــِک ب ــی دارد اش ــه لذت و چ

ــه  ــدا، و چ ــر روِح خ ــِک ب ــی دارد اش ــه لذت چ

ــدا. ــوِد خ ــر خ ــِک ب ــی دارد اش لذت
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َِت گ جِف

ــش  ــای پی ــه ج ــته، ب ــم می خواس ــه دل همیش

ــم! ــار بنویس ــس گفت ــار، پَ گفت

اّمــا حــاال کــه ایــن فرصــت دســت داده، 

ــه  ــی ک ــه و کام ــه کلم ــن هم ــد از ای ــم بع نمی دان

ــد  ــه بای ــر چ ــتم، دیگ ــل نوش ــل و َمزازی از َعزازی

ــم؟! بگوی

همیــن مقــدار بــه ذهــِن ناقــِص قاصــرم 

ــع نداشــتم کســی  ــم: توق ــه عــرض کن می رســد ک
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آنقــدر حوصلــه کــرده باشــد کــه تــا ایــن صفحــه 

از کتــاب رســیده باشــد، و در حــاِل خوانــدِن 

ــل باشــد، مگــر ایــن کــه  ــا قاب ایــن چنــد خــِط ن

ــر، از آن  ــا تقصی ــرا پ ــده ی س ــد بن ــم مانن ــما ه ش

دســته انســان هایــی باشــید کــه اّول، آخــِر کتــاب 

ــه  ــت، ب ــی جه ــود و ب ــی خ ــا ب ــد ت را می خوانن

ــی  ــه: ای وای، یعن ــد ک ــترس ندهن ــان اس خودش

آخــرش چــی می شــه؟!!

ــه را  ــن کتابچ ــه ای ــن ک ــورت، همی ــر ص در ه

ــاالی  ــِگ ب ــد، نشــانه ی فرهن ــه ای در دســت گرفت

ــکرم. ــما متش ــس از ش ــت، پ شماس

و ذکــر ایــن نکتــه نیــز خالــی از لطــف نیســت 

ــًا برداشــت هایــی  ــِب ایــن کتابچــه، غالب کــه مطال

آزاد از آیــات و روایــات بــوده و لزومــًا منعکــس 

ــد! ــر نمی باش ــدا و پیغمب ــکاِر خ ــده ی اف کنن

البتــه تمــاِم ســعی و کوشــِش ایــن حقیــِر ســرا 

پــا تقصیــر در ایــن چنــد صفحــه، ایــن بــوده کــه از 

صــراِط مســتقیم منحــرف نگــردم و حتـّـی اإلمــکان 

جماتــی را بِنــگارم، کــه مطابــق بــا معنــای 

مشــهوِر آیــات و روایــات باشــد، و کمتــر، زیــاده 

گویــی کنــم.

ــِر  ــم منتظ ــوز ه ــا، هن ــن حرفه ــاِم ای ــا تم و ب

خواننــدگان  شــما  پیشــنهاداِت  و  انتقــادات 

ــما  ــکاِن ش ــکان ی ــوِس ی ــت ب ــم، و دس می باش
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می باشــم. جــان،  بزرگــواراِن  و  عزیــزان 

بــه امیــِد موفقیّــت در روزی، کــه از تمــاِم 

روزهــای خــدا، طوالنی تــر و مهم تــر اســت.

یا علی.

سید محمد علوی

7 رمضاُن الکریِم ساِل 440) هجری

حوزه ی علمیه. قم المقدسة
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