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او بود. كه كف آن با موكتي نرم و ساده و بي نقش فرش شده بود.  "غارتنهايي"اينجا اتاق خلوت يا به قول خودش 
با قفسه اي از كتاب هاي خاص، و ميز و صندلي اي براي مطالعه. و كامپيوتري براي سرزدن به سايت ها و دنياي 

آور مجازي. و يك جالباسي عمودي براي آويختن لباس هاي بلند او. و سجاده اي كه رو به كنج اتاق تا شگفت 
 نيمه تاخورده بود.

چيزي به اذان صبح باقي نمانده بود كه به غار تنهايي خود داخل شد. چراغ كم سويي را روشن كرد. نور مختصر 
مي كرد. كه او هميشه به خود نهيب زده بود: مگذار نمازت  اين چراغ او را در نماز صبح و مغرب و عشاء همراهي

 به تكرار افتد. مباد نمازت از روح تهي باشد.
برخالف اين كه ديروز را سرخوشانه به پايان رسانده بود و سرخوشانه نيز سر به بالين نهاده بود، امروز اما حس و 

واني را ببيني كه با سر و رويي خونين بر درِ حال خوبي نداشت. چرايي اش را نيك مي دانست. مگر مي شود ج
اتاق تو مي كوبد و با تقال مي خواهد فريادِ در گلو مانده اش را به گوش تو برساند و تو با تماشاي آن چهره اي كه 
هم غريبه است و هم آشنا، حال خوبي داشته باشي؟ عجب صحنه ي دلخراشي: تو همچنانكه وحشت زده از آن 

ي گريزي، سر برمي گرداني و مي ببيني آن جوان با گامهاي بريده اما بلند از پي مي آيد و بي جوان خونچكان م
 صدا اسم تو را داد مي زند.

حالش اصالً خوب نبود. مسافرِ كِشتي نشسته اي را مي مانست كه از پيش به او گفته باشند اين كشتي را اعتباري 
فر با تالطم دريا چه كند؟ هوا تاريك بود و او از درون مي گداخت. نيست و به زودي از هم وا مي رود. پس اين مسا

و براي فرونشاندن اين گدازش دروني، بايد به اكسيژن تازه اي دست مي يافت. پس دست برد و پرده ي ضخيم 
ود. ار نباتاق را پس راند و الي پنجره را وا كرد و صورتش را به هواي سرد اواخر پاييز سپرد. نه، اين نيز چاره ي ك

سوز صبحگاهي كجا و گُرگرفتگي اش كجا؟ به دستهايش نگاه كرد. و به الي انگشتانش. خاطره اي تلخ نگاه او را 
به انگشتانش دوخته بود. به سمت سجاده ي نمازش سربرگرداند. كه تا نيمه تا خورده بود و در جاي هميشگي 

 ويال، دست هاي من چرا آنگونه بود؟اش رها مانده بود. حس تلخي را با آب دهان فرو برد. وا
قدم برداشت. شايد نماز كوتاه صبح او را تسكين دهد. نرسيده به سجاده، نيم نگاهي به آينه ي كوچك و گِرد 
آويخته از ديوار شرقي اتاق انداخت. تا شايد سر و روي خود را بيارايد. اين عادت او بود. كه پيش از اقامه ي نماز، 



و خود را مي آراست. آينه، صادقانه چهره ي او را وا نمود. كه پير بود. با سر و رويي سپيد. و به خود مي نگريست 
 چكه هاي آب وضو كه قطره قطره از ريش انبوهش مي چكيد.

كف دو دستش را به صورت نشاند. و آه سردي از اعماق برآورد. كجاييد نمازهاي ساده و صميمي سالهاي دور من؟ 
از چشمان من جاري مي شديد و داغي خود را روي گونه هايم جا مي نهاديد؟ آه سجاده ي كجاييد اشكهايي كه 

 دير آشناي من، يادت هست سجده هاي ناب مرا؟ و ذكرهاي زالل مرا؟ كجاييد هق هق گريه هاي من؟
ي اش طلبگ با آنكه آب وضو از سرانگشتانش مي چكيد اما آستين ها را پايين داد. اين استحباب را از سالهاي دوِر

هميشه رعايت كرده بود. كه آب وضو را با حوله اي و دستمالي خشك نكند. به نرمي عبا را به دوش انداخت و 
عمامه را از قالب رخت آويز برگرفت و بر سر نهاد و تحت الحنكش را واگشود. آينه، ظاهر او را آراسته نشان مي 

رفت و بر سر سجاده نشست. تاي آن را گشود و شانه ي كوچك داد. باطنش را چه؟ اين ديگر از آينه برنمي آمد. 
سبز رنگ را از كنار تسبيح و مهر برداشت و ريش انبوهش را شانه كرد. شانه كردن ريشش را دوست مي داشت. 
اين ريش سپيد و انبوه به او وقار و اقتدار بخشوده بود. اصالَ نمي توانست خود را بدون ريش تجسم كند. يكبار اما 

ر زندان شاه ريشش را زده بودند. خاطره ي آن روز زندان شاه را به سرعت از ذهن خود تاراند. كه اگر به مرور آن د
 خاطره ها فرو مي شد، همه ي نمازش از آن خاطره متأثر مي شد.

اها را پبرخاست و مرتب ايستاد. سر به زير برد و به تركيب انگشتان دو پايش نگريست. چه سپيد و الغر و كشيده. 
بهم نزديك كرد. سر باال برد و با حزني كه ذاتِي صدايش بود اذان گفت. و با همان حزن اقامه سرداد. تالش كرد 
صورت خونين و سراسيمه ي آن جوان را كه بر در مي كوفت و راهي براي ورود مي جست از حافظه اش دور كند. 

با شتاب از كناره هاي ذهنش عبور كرد. كه به  اما نتوانست. حتي اين سخن سيد رضي مثل يك شهابِ گذرا
 مادرش گفته بود: برادرم را ديدم كه در غرقابي از خون دست و پا مي زند.

نمازش با هجوم و مرور هزار چهره و هزار مسئله و هزار خاطرِ مشوش به سالم و سرانجام رسيد. دو دستش را كه 
انش را در برابر صورتش واكرد. مثل كتابي كه پيش رو بگشايد. به بر زانوان خود نهاده بود، باال برد و قوس انگشت

الي انگشتانش نگاه كرد كه از آنها آبشارهايي باريك و پيوسته جاري بود. و اين كه تقالي او براي توقف آبشارها 
بش لبجايي نرسيده بود. چه خواب دهشتناكي. و چه كابوس نفرت انگيزي. دست روي سينه اش گذارد. آنجا كه ق

 مي تپيد. تند و تيز و تلخ. آب دهانش را فرو برد. دوبار.
نيم خيز شد. با دو انگشت، دو گوش پاييني سجاده را گرفت و آنها را باال برد و بر سر مهر و تسبيح و كتاب دعا 

ا كه ابي ركشاند. رفت و همه ي چراغهاي اتاق را روشن كرد. تاريكي را بايد مي تاراند. از ميان كتابهاي قفسه، كت
اخيراَ وزارت اطالعات درباره ي او بچاپ رسانده بود بيرون آورد. به نرمي بر صندلي خود نشست و كتاب را روي 
ميز مطالعه گذارد و صفحه اي را كه عالمت گذاري كرده بود وا كرد و ورق زد. اين كتاب را يكي دو بار مرور كرده 



وصاَ صفحاتي را كه به جواني او مربوط بود. و فقر مفرط او. كه بود و رغبتي به انتشار عمومي آن نداشت. مخص
 شباهنگام محتلم شده بود و بايد به حمام مي رفت و هيچ پولي در بساط نداشت براي حمامي.

و بخش هايي از كتاب كه مربوط بود به مبارزات و سخنراني هاي او در زمان شاه و مجامعي كه او متصدي اداره 
ر مشهد و چه بعدها در قم و تهران. و بخش هاي مربوط به سالهاي زندان و تبعيد. در اين بخش، ي آنها بود. چه د

چهره ي زندانبانان شاه در مجموع خوب نشان داده شده بود. كه با او خوش رفتاري كرده بودند. و چند صفحه اي 
 كه به روزهاي تحصن در دانشگاه تهران مي پرداخت.

با مطالعه ي اين كتاب، به مقايسه ي ديروز و امروز او بپردازند و پيش خود بگويند: آقا از اين بيم داشت كه مردم 
جان، فقر و نداري آن روزهايت كجا و فراغ باليِ ماليِ اين روزهايت كجا؟ و بگويند: آقا جان، شاه با همه ي بدي 

ود چگونه؟ و بگويند: شما در زمان هايش، با شما كه زنداني اش بوديد چگونه رفتار مي كرد و شما با زندانيان خ
شاه، چه در مشهد و چه در تهران فعال بوديد و سخنراني مي كرديد و به زمين و زمان كنايه مي زديد اما اين 
روزها كساني كه يكهزارم آن روزهاي شما نيز فعال نيستند و نبوده اند در زندان شمايند. و بگويند: شاه آنقدر 

ما را در دانشگاه تهران تحمل كند اما خود شما به تلخ ترين شكل ممكن اجتماعات وسعت نظر داشت كه تحصن ش
چند نفره ي مردم را به اسم اقدام عليه امنيت ملي بهم مي ريزيد و زندانهاي مخوف خود را براي پذيرايي از آنان 

 مهيا مي كنيد.
ر كتاب صرفنظر شود. كتاب را روي ميز برگه كاغذي برداشت و بر آن نوشت: يا موارد مذكور اصالح يا از انتشا

وانهاد و صورتش را در ميان دستانش جا داد. آن اوايل از اين كه هر دستورش بالفاصله اجرا مي شد و ديگران به 
انجام آن حتي از هم سبقت مي گرفتند و بدان تبرك مي جستند، به حسي از دلچسبي و اقناع دست مي يافت. 

گي بسراغش آمده بود. كه به اتفاقات كوچك راضي و دلخوش نبود. دوست داشت يك اين روزها اما يك جور كالف
 اتفاق بزرگ و ناگهاني او را به آسمان ماندگاري، و به آغوش خود خدا در اندازد.

دستگاه كامپيوتر را روشن كرد. تا بي واسطه از اخبار دنيا مطلع شود. يك برنامه ي صبحگاهي و تكراري. تا گرم 
اه مي توانست قدم بزند. برخاست و قدم زد. اين عادت او بود. كه در ميانه ي اتاق كوچك قدم مي زد. شدن دستگ

به ياد قدم زدنهاي سلول كوچك زندان در سالهاي دور. تلخيِ اخبار و مقاالتي كه عمدتا با تحليل هاي ناگوار همراه 
برحذرداشته بودند. بهمين خاطر او تنها به سه  بود او را مي آزرد. پزشكان او را از مطالعه ي خبرهاي دل آشوب

 چهار سايت خبري سر مي زد. كه نقدهاي ماليم و البته تعريف و تمجيدهاي فراواني داشتند.
اما بالفاصله برگشت و دستگاه را خاموش كرد. حوصله ي خبرهاي رقت بار و خستگي آور و تمجيد هاي چاپلوسانه 

تا بهمان كارهاي سابقش فروشود. او از يك كابوس ويرانگر برآمده بود و اطمينان را نداشت. امروز كه ديروز نبود. 
 داشت تلخيِ حس و حالِ خواب دوشين تا مدتها با او خواهد بود و كام او را تا مدتها برخواهد آشفت.



گاليه  ادر،عجبا كه به سيدمرتضي و درماندگي فقهيِ او دلبستگيِ عاطفي داشت و با آن همذات پنداري مي كرد. م
انتقال داده بود و علت را  -جامع نهج البالغه  -ي اين عالم كم نظير عالم تشيع را به برادر كوچكتر سيد رضي 

جويا شده بود. كه چرا نمازي را كه به برادر بزرگترت اقتدا كرده بودي در نيمه رها كرده و از مسجد بيرون زدي؟ 
ار؟ برادرت مرجع بزرگ شيعيان است و نام آور عرصه ي علم و فقه و تو كه اينگونه رفتار كني از مردم چه انتظ

ديانت. چه پيشوا و امام و امام جماعتي برتر از او؟ و سيد رضي گفته بود: مادر، از شما چه پنهان برادرم را ديدم 
ن كه سيد با آكه در خون دست و پا مي زند. و مادر، آنگاه كه اين سخن را به سيد مرتضي رسانده بود، ديده بود 

ريش سپيد و انبوه به تلخي مي گريد. علت را جويا شده بود. پاسخ چه مي توانست باشد؟ زني پيش از نماز برسيد 
مرتضي وارد شده و مسئله اي از خون حيض پرسيده بود. و سيد مرتضي علم الهدي، آن مرجع با شكوه دوره هاي 

 دور، با همان پرسش به نماز داخل شده بود.
دوشين اما يك كتاب بود براي خودش. يك رساله ي محشرگون. و يك احتجاج تمثيليِ بي مجادله. مثل خواب 

اين كه خدا خواسته باشد گوشه اي از عظمتش را در دل يك اسطوره ي رنگ باخته بنشاند و غبار پريشاني اش 
لخته هاي خون بود. لخته اي از  بروبد و او را از هزار توي غربتش بيرون بكشد. خواب دوشينِ او سياحتي از جنس

حسرت هاي در سينه مانده. واويال، مگر مي شود پيامبرانِ صف در صف، از كسي رو بگردانند؟ از كسي كه يك 
 عمر و به هر بهانه، از روح و روان و راه پيامبران سخن بميان آورده؟

نه سبزه و درختي، و نه خانه اي و  خود را در يك عرصه ي بي انتها ديده بود كه نه حصار و پرچيني داشت، و
خانماني، و نه تپه اي و برجستگي اي. بي هيچ رفت و آمدي از آدميان. يك سطح مسطح و لخت و از هر طرف بي 
انتها. و او در اين عرصه ي بي انتها تنها رها مانده بود. يك تنهايي خوف انگيز. و او ترسيده بود از اين تنهايي 

اما با ميله هاي بلند و عمودي، آن عرصه ي بي نهايت را به دو نيم كرده بود. يك نيمه،  چندش آور. يك در آهني
 برهوت. و بي پرنده اي و آدمي و علفي. و يك نيمه، همان برهوت اما با او.

او مي توانست از پس آن ميله ها به بيابان برهنه ي مقابل بنگرد. گويا چشم به راه كسي بود. كه بيايد و خبري 
ي او بياورد و او را از اين تنهايي تلخ بدر ببرد. و ديده بود از دور يكي مي آيد. داد زده بود. كه به اين سو بيا. و برا

آمده بود. جواني بود با سر و رويي خونين. كه فرياد مي كشيد و چيزي مي گفت و گريبان مي دريد. با تماشاي 
 نده بود، ترسيد. برگشت و پا بفرار نهاد.چهره ي خونين جوان با آن حس تلخي كه به صورت نشا

جوان مثل توده اي بخار از ميله هاي عمودي پا به اين سوي نهاد و از پي او گام برداشت. بلند و بريده. و او كه 
سخت ترسيده بود هوار مي كشيد. و عجبا كه صداي كركننده ي هوارش از گلو فراتر نمي رفت. تنها مخاطب آن 

بود. كه: به دادم برسيد. اين جوان خونين از جان من چه مي خواهد؟ يكي بيايد و جلوي او را  قيل و قال، خود او



بگيرد. آهاي اي همه ي آناني كه در كمين يك اشاره ي من بوديد، شتاب كنيد. دست اين جوان اگر به من برسد 
 مرا مي بلعد.

كه رو به آسمان تبسم مي باريد. و تا مرد فراري  و در همين فرار ناگزير، به مرد عصا بدستِ كهنسالي برخورده بود
از  ابوالبشر است. كه "آدم"را ديده بود، روبرگردانده و تبسمش را از او دريغ كرده بود. دانست كه اين مرد متبسم 

آسمان نور مي نوشد و بر آسمان تبسم مي بارد. اما چرا ذره اي از تبسم نمكينِ خود را به جان درمانده ي او نمي 
 ريزد؟ و چرا از او رو برگردانده و با شتاب از او دور مي شود؟

محشور باشي و او روبگرداند و برود؟ ازپي اش دويد. به التماس.  "آدم"اي عجب، در اين ورطه ي هراس، تو با 
را كه از  جوان خونين را نشان آدم داد و گفت: مرا از اين جوان برهان. آدم، بي آنكه رو به او بكند، جايي از آسمان

 تبسم و نور تهي بود نشان او داد: آنجا را مي بيني؟ آنجا از آنِ توست.
تا رفت كه از آدم شعله اي بگيرد و راه تاريك خود را روشن كند، او را ديد كه بر رشته اي از تبسم نشست و به 

روم؟ به اطراف نگريست. كهكشاني از آسمان فروشد. آه از نهادش برآمد: اكنون در اين تاريكي به كدامين سو ب
كورسويي ديد در دورترين نقطه ي برهوت. بدانسو دويد. صداي نفس هاي جوان را مي شنيد كه با طنين نفس 
هاي خود فرياد مي كشيد و او را به ايستادن فرامي خواند. مرد دانسته بود كه جاي ايستادن نيست. تو را چه 

 درنگ مكن كه اين جوان اگر به تو برسد هزارپاره ات مي كند. نسبتي است با اين جوان خون آلود؟ برو و هيچ
به كورسوي نور نزديك و نزديك تر شد. و دانست كه آن نور، هيبتي از ادب نوح نبي است كه از اندام او ساطع مي 
 شود. نوح با چوبدستي اش بر زمين زير پا كوفت. دري گشوده گشت و رديفي از جنازه ها بچشم آمد. يك جنازه؟
دو جنازه؟ هزار جنازه؟ نه، بيشتر و بيشتر. مرد از تماشاي آنهمه جنازه وحشت كرد و پس كشيد و خود را در پناه 
نوح جاي داد و از همانجا به چهره ي جنازه ها نگريست. واي اي خدا، اينان كه فرزندان من اند. اين مصطفي است. 

سرم، اين بستگان من، اي خدا بمن رحم كن. اينها اينجا اين مجتبي، اين مسعود، اين ميثم، اين دخترم، اين هم
چه مي كنند؟ نوح بي آنكه لب واكند، به پرسش دروني او پاسخ گفت: اينان مردم اند. مردمي كه تو بايد غيرت 
مندانه از مال و جان و ناموسشان صيانت مي كردي. همه ي اينان در عهد تو كشته شده اند. بي دليل. و بي آنكه 

 بدانان داده شود. "چرا"بقدر پرسش يك  فرصتي
نوح ادامه داد: من كه پيامبر خدايم، براي نجات مردمي كه همگي رذل و كافر و بدكنش بودند، با خدا جدل مي 
كردم. حتي دست بردم تا پسرِ نابكارم را به داخل كشتي فرابخوانم. تو چگونه به هر بهانه مردم را از كشتي 

به دست خود پريشانشان كردي و خيل كثيري از آنان را به وادي مرگ و نفرت و دربدري كشورشان دورانداختي و 
 درانداختي؟



نوح به داخل گودال رفت و به نوازش جنازه ها پرداخت. گودال ناپديد شد. و مرد بايد مي گريخت. از جواني كه 
؟ مرا كه با تو سخني نيست. پس سر و رويش خوني بود و فرياد مي كشيد: نرو. مرا با تو سخني است. چه سخني

 گريخت. باز بي هدف. و سخت و كند. انگار كه پاهايش در زميني چسبناك فروشده باشند.
زمينِ زير پاي او ناگهان چرخيد و او را به جواني رساند كه دانست ابراهيم نبي است. بلند باال و جوان و تبر به 

ت به ابراهيم بگويد: مرا از اين جوان كه از پيِ من مي آيد دست كه به بتخانه ي بزرگ شهر داخل مي شد. خواس
بِرهان، كه ديد ابراهيم بي آنكه رغبتي به تماشاي حال و روز او داشته باشد به داخل بتخانه پاي نهاد و از ميان بت 

ارم ه در سر داگر مي تواني سخن بگو و مرا از آنچ "بت فريب"ها يكي را برگزيد و با صداي بلند او را صدا زد: اي 
 باز بدار. يا اگر مي تواني از خود دفاع كن. يا اگر پاي گريز داري بگريز!

ابراهيم تبر بركشيد و بجان بت فريب افتاد و از او هيچ مگذاشت. جوان خونين چهره سر رسيد و پي درپي بر در 
ابراهيم را گرفت و بر قلبش بتخانه كوفت. بايد كاري مي كرد و از تبر ابراهيم مدد مي جست. به التماس دست 

نهاد. كه تند و پرتپش مي زد. كه يعني ببين من چه در هراس و در رنجم؟ بيا و اين جوان را بترسان و از تعقيب 
من منصرفش كن. با همين تبر بر سرش بكوب و خونين ترش كن. ابراهيم اما برافروخته بود. با نيم نگاهي سرد، 

و را صدا زد: چگونه اي بت بدفهمي؟ و با ضربات تبر، او را درهم كوفت. و بعد به به سوي بتي ديگر قدم برداشت. ا
سراغ بت حسد رفت. و بت تكبر. و بت دروغ. و بت ريا. و بت نفرت. و بت خودخواهي. و بت خودمحوري. و بت 

 د.هاي هشت گانه ي نيرنگ. و همه را كه از پا درآورد و درهم كوفت، تبر را برشانه ي بت جهل نها
اينجا بود كه نيم نگاهي به اين مسافرِ آمده از قرنها بعد انداخت و رو به او گفت: سيد، پدر من در اين شهر، بت 
تراش و بت فروش است. ديروز كه او را از بت سازي و بت فروشي برحذر داشتم درشت ترين و تلخ ترين تهديدها 

گفتم. خداي خوب، اين ادب مرا در قرآن خود جاي داده  "سالم"و ناسزاها را بر من باريد. و من در پاسخ به او 
است. حتماَ خوانده اي. مي دانم. بگو ببينم اين سالم من در پاسخ به درشتي هاي مكرر او چه معنا دارد؟ جز اين 

 كه ما خدا باوران بايد سخن تيز و تند ديگران را با تأني و مدارا پاسخ بگوييم؟
مه ي دهانها را بسته اي. و گلوي قلم ها را فشرده اي. و همه را به احترام خود تو در عوض چه كرده اي سيد؟ ه

تحكم فرموده اي. برو و بدان كه با هر محدوديتي كه براي مردمان برساخته اي به همان نسبت به حقوق آنان 
ندازند. و خداي دخول كرده اي. چند روز ديگر مردمي كه من اين بت هايشان را تخريب كرده ام مرا در آتش مي ا

خوب مرا از آتش بدفهمي آنان نجات خواهد داد. مي داني چرا؟ تنها به اين خاطر كه من پا به پاي خدا باوري، 
ادب را، آري ادب را بركشيده ام. تو اما يك نگاهي به اطرافيانت بيانداز. و به كارهايي كه به اسم مسلماني سامان 

 داده ايد. ادب در ميان آنان كجاست؟



انست كه از ابراهيم كاري ساخته نيست. يا دانست ابراهيمي كه خدا باوري با او به تجلي درآمده، بنا ندارد او را د
از هجوم آن جوان بازبدارد. ابراهيم هيچ نگفت و با چهره اي درهم به سمت سرنوشت خود شتاب كرد. جاي درنگ 

دن به او تقال مي كرد. بايد گريخت. و گريخت. از بياباني به نبود. جوان راه ورود به بتخانه را يافته بود و براي رسي
 بياباني ديگر.

به موسي رسيد. كه چوپاني مي كرد. گله اش پس كجاست؟ گله اي در كار نبود. مردم بودند. مردمي با هزار بهانه 
 و گوش دل و آسيب و درشتي و تهمت و ناسزا و ناشكيبايي. و عجبا كه از موسي رفتاري جز صبوري و لبخند

سپردن به خواسته هاي تمام نشدني همان مردم برنمي آمد. مردمي كه گاه با او جفا مي كردند و رسالت او را 
برنمي تافتند و حتي او را و خداي او را به سخره مي گرفتند. و موسي را ديد كه براي همان مردم آغوش گشوده 

 هم مي افشاند.است و با وسواس و حوصله ذره ذره در كامشان ادب و ف
اين موسي كه من مي بينم، در محاصره ي جهل و جاهالن است. در محاصره ي نابخردان و نابكاران. و تو نبايد "

. پس سر به هر سو گرداند تا بزعم خود موسي را "سكوت كني؟ برخيز و او را از توطئه هاي در كمين مطلع كن
، مردي را نشان موسي داد و گفت: اين به تو ناسزا مي گويد. و از فتنه هاي اطرافش باخبر كند. با اشاره ي انگشت

زني را نشان داد و گفت: اين تو را مسخره مي كند. اين تو را تكذيب مي كند. اين تو را ديوانه مي پندارد. اين با 
 ردشمنت دست در دست است. اين يكي حتي به قتل تو مي انديشد. اين به خدا هيچ اعتقادي ندارد. اين بفك

 توطئه است. اين پشت سرت ياوه مي بافد و رخ به رخ مجيز تو مي گويد.
موسي صورتش را از او برگرفت و گفت: چه مي گويي سيد؟ من مگر نمي بينم و نمي دانم كه اين مردم چگونه 

كار ستاند؟ من بسيار دقيق تر و نيك تر از هركسي به حال اين مردم واقفم. اين مردم اگر همگي خوب بودند و در
و اهل ادب و انصاف، به من و امثال من احتياجشان نبود. هنر اين است كه ما اين مردم را، آري همين مردم را به 
خدا و عقل و خوبي متمايل كنيم. درست همان كاري كه تو نكردي. تو بين مردمي كه به سمت تو متمايل شده 

ي دانستي. تو مردم را تاراندي سيد. و نسبت به خدا بودند، خط كشي كردي. جماعتي را خودي و بسياري را ناخود
 و پيامبران بدبينشان كردي. برو سيد. ببين اين جوان خونچكان كه بدينسو مي آيد چه حاجتي دارد.

موسي به دوردست ها نگريست. به همان سويي كه جوان خونچكان مي آمد. چه مي بينم؟ باز اين جوان؟ شتاب 
و. و شد. كه مرا از اين جوان درنده رهايي بخش. موسي كه از كارهاي كرده و كن و به عصاي موسي متوسل ش

نكرده ي او رنجور و پريشان بود، نوك عصاي خود را به زمين زد. زمين شكافت. مرد به درون شكاف افتاد. به دره 
 د و سرانجام دراي عميق و تمام نشدني. انگار از كهكشاني به كهكشاني ديگر غلتيده باشد. هزار بار چرخ خور

شهري اساطيري فرود آمد. اينجا كجاست؟ رهگذري پاسخ گفت: مدين. مدين، شهري كه پيامبرش جناب شعيب 
 است. شهري مرفه و ثروتمند. كه اغلب مردمانش به تجارت و داد و ستد با ساير نقاط دنيا مشغول اند.



به انتظار ماند تا شعيب او را پذيرفت. آنهم با سراغ خانه ي شعيب را گرفت. نشانش دادند. اما سه روز و سه شب 
چهره اي درهم. كه: شهر مدين اگر در تقلب و كم فروشي و فريبكاري زبانزد عالم است، شهر تو اما با فزونِي 
زشتكاري هاي فراواني كه در آن باال گرفته، مدين ما را و دغلكاري هاي تجاري اش را به حاشيه برده. وقتي تو 

دستان و نابكاران و نااليقان را بر سر كار آورده اي و به دغلكاري هاي آنان فرصت جوالن بخشوده اي، دزدان و كج 
الجرم جز ورشكستگيِ اخالقي و حيثيتي و پولي نتيجه اي عايد مردم نمي شود. برو كه مرا رغبتي به مراوده با تو 

هزار هزار دسيسه ي پولي و اخالقي در آن دست نيست. ظاهراً من با نگاه به كشوري كه تو رهبرش هستي و روزانه 
 به دست مي شود، بايد بروم و از كم فروشان مدين بخاطر عتاب هاي مكررم پوزش بخواهم.

جوانِ خونچكان را ديد كه از بام خانه ي شعيب به زير مي آيد. شعيب آن جوان را نشان داد وگفت: از اين جوان 
ن هيوالي زشت روي درون مرا مي آشوبد. جاي درنگ نبود. جوان به زير مهراس. نهراسم؟ مگر مي شود؟ هيبت اي

آمده بود و دستش را براي گرفتن او دراز كرده بود. خود ندانست چگونه از در خانه ي شعيب بيرون زد. اين صداي 
 شعيب اما بگوشش نشسته بود: انسانهاي حقير، حقارت را سامان مي دهند.

واني خونين كه از پي مي دويد و چيزي در گلويش خرخر مي كرد. در پس تخته سنگي باز او بود و سرگرداني، و ج
پنهان شد تا مگر جوان بيايد و بگذرد. در پناه همان تخته سنگ، عيساي پيامبر را ديد. كه پشت به او و برسجاده 

ن مداقه كن. كه چرا اي از علف عبادت مي كرد. نمازش كه پايان گرفت، برخاست تا برود. كجا؟ مرو و در كار م
 همگان مرا مي رانند؟ همگان از پيامبران؟

عيسي به راه افتاد و بي آنكه به او بنگرد، گفت: تو براي برقراري خود مردم را به تنگنا درانداخته اي حاال انتظار 
 داري پيامبران با روي خوش به تو بنگرند؟

وركن. كه عيسي گفت: آن جوان با تو سخني دارد. چرا رو به عيسي التماس كرد: پس بيا و اين جوان را از من د
دورش كنم؟ آن جوان با من چه سخني دارد؟ او اگر سخني دارد، من كه ندارم. پس بگريز. و گريخت. بكدامين 
سو؟ شايد پيامبر ديگري چشم به راه او بود. پيامبر اسالم. محمد مصطفي. كه در برهوت ميان مكه و مدينه با او 

محمدي كه از او سخت دلگير بود: سيد، شما آمديد براي ما آبرو بياوريد اما آبروها برديد. با مردم جفا همقدم شد. 
كرديد. و با كمترين خطا به زندانشان افكنديد. و خونشان را بي دليل و بدون رعايت موازين انساني و اسالمي تباه 

 كرديد و اموالشان را باال كشيديد.
دترند يا مردم ايران؟ در قرآن بارها خوانده اي كه مردم مكه مرا ديوانه و مجنون و ساحر به من بگو مردم مكه پلي

و شاعر و خودمحور و خودخواه مي دانستند و از هيچ آزاري به من و خويشان و يارانم دريغ نمي كردند؟ حتي 
پوستشان مي دريدم؟ و  بسياري از ياران و خويشان و هم كيشان مرا كشتند. من آيا بايد به محض قدرت يافتن

بخاطر اين توهين ها و شقاوت ها بدارشان مي آويختم؟ و اموالشان مصادره مي كردم؟ و به ناموسشان تجاوز مي 



كردم؟ نخواندي من در روز فتح مكه چه كردم؟ چرا بجاي درس گرفتن از رفتار من در آن روز كه همگانِ متجاوزان 
راغ علي و برخوردِ نهاييِ او با نهروانيان مي روي؟ و با تطبيق مخالفان و جانيان و خطاكاران را بخشودم، به س

خودت با خوارج، تيغ كين در ميان آنان نهاده اي؟ چرا هيچ گرايشي به بخشايش نداري؟ چرا با وجود اينهمه 
 رحمت و شفقت و مدارا كه پايه هاي پيامبري من بدانها استوار است، به سمت خشونت خيز برداشته اي؟

مشكل تو اين است كه درد مردم را درد خود نمي داني. به من بگو در همان شهري كه هستي، آيا اگر ناموس 
كسي مورد تجاوز قرار بگيرد، درست مثل تجاوز به ناموس خودت، برمي آشوبي و گريبان مي دري؟ از اين كه 

تيرباران بي محاكمه و بي دليل پسرانت جوانان مردم را بي دليل و بي محاكمه حلق آويز مي كنند، آيا درست مثل 
هوار مي كشي؟ آيا از اين كه مردمي به جهالت فروفشرده مي شوند و حقوق بديهي شان ناديده گرفته مي شود، 
درست مثل فروفشردنِ اهل و خويشانت در جهل، و تباه شدن حقوق بديهي شان تو را مي آزارد و به اعتراض و 

 فريادت مي خواند؟
تش را به صورت او نزديك كرد و با يكي از انگشتان مباركش به سينه ي او زد و گفت: سيد، هروقت پيامبر صور

مردم را و حقوق آنان را بر خود و بر خويشان خود مقدم داشتي به اينجا بيا كه من و همه ي پيامبران چشم به 
است و نه سلطه بر مردم. مردم اگر دلشان  راه استقبال توايم. سخن آخر مرا نيز بشنو: سيد، كار ما تنها ابالغ پيام

خواست به ما مي گروند. اگر دلشان نخواست، اين ديگر به خودشان مربوط است. خداباوري بايد با دل مردم ارتباط 
برقراركند. با چماق نمي شود مفاهيم و باورهاي ديني را به ذهن و زبان مردم فروكرد؟ تو سلطه را به نهايت رسانده 

 و سلطه را به نهايت رسانده اي سيد. تو سلطه را به نهايت رسانده اي سيد.اي سيد. ت
تكرار اين سخن پايانيِ محمد مصطفي تمامي نداشت. كه محمد رفته بود و او را در بيابان لخت تنها گذارده بود. 

 رخ به رخ. و نفسهمين كه سربرگرداند تا به جانب ديگر بنگرد، جوان خونين چهره را رخ به رخ خود يافت. بله، 
به نفس. عجب چهره ي مخوفي؟ نكند اين جوان او را بدرد؟ و از او هيچ نگذارد؟ دست روي قلب خود نهاد. حريف 
تپش هاي قلبش نبود. به جوان التماس كرد. اين تنها چاره ي كار بود. التماس. كه بيا و از من درگذر. مرا با اين 

 يك به يك از من روي گرداندند و رفتند، تنها گذار. بيابان و تنهاييِ مفرط و پيامبراني كه
جوان خونين چهره اما دست به يقه ي او برد. و او را كشان كشان به بي نهايتي ديگر، و از آنجا به در خانه اي برد. 

ه كدر زد. خود علي در را گشود. امام اول شيعيان. جوان گريست. تلخ. علي دست به شانه ي او نهاد. و با الفاظي 
از آسمان ادب برمي گرفت، آرامش كرد. آرامش كه يافت گفت: تو علي هستي و اين هم علي. اين به اسم تو و به 
بهانه ي راه تو كارهايي كرده است كه يك نمونه اش منم. جواني كه نه آينده اي دارد و نه اميدي به آينده. زخم 

علي به اسم تو، مرا و دوستان و هم كيشان مرا و  خورده و شكسته و غارت شده و به خاك و خون غلتيده. اين
 بسياري از مخالفان خود را به تنگناي زندان و بداخالقي و سرانجامهاي تلخ و بي بازگشت درانداخته است.



جوان ضجه زد: علي جان از او بپرس چرا به اسم تو با زنان و دختران سرزمين من اين مي كند؟ چرا از پول مردم 
ه كشورهايي چون سوريه و لبنان و فلسطين مي بخشد. با چه اجازه اي؟ چرا حساب و كتابِ بيتِ او برمي دارد و ب

 نامشخص است؟ تو كه علي هستي و از هر خطا مبرا آيا بي اجازه ي مردم دست به اموالشان مي بري؟
بردند در امانِ تو اي علي عزيز، تو مخالفين خود را محترم مي شمردي، جوري كه آنان تا دست به شمشير نمي 

بودند و از حقوق شهروندي برخوردار. اين علي اما به اسم تو مخالفين خود را يك به يك ساقط كرده و بي دليل 
به زندانشان افكنده. از او بپرس با كدامين ادلّه، كروبي و موسوي و همسرش را در خانه هايشان محبوس كرده؟ و 

رس چرا فراتر از قانون، جماعتي به اسم حزب اللهي به مردم تعرض مي هزاران جوان و پير معترض را؟ از او بپ
 كنند؟ از او بپرس اين رويه ها را از كجاي دنياي عقل و از كجاي اسالم برگرفته است؟

از او بپرس چرا كاري كرده كه در همه جاي دنيا گرايش به اسالم، رو به فزوني است اال در كشور من؟ چرا بايد 
بتي براي مراوده با ما نداشته باشند؟ چرا در ميان اينهمه كشور، تنها او، و تنها او غمردمان جهان رهيچ مردمي از 

 از بشار اسد قاتل حمايت كرده و با اين حمايت همه جانبه، به خون مردم سوريه دست برده است؟
به من بنگر! من غريبه  جوان از آن علي روبرگرداند و به اين علي رو كرد و پرسيد: مي داني من كيستم؟ خوب

نيستم. من فرزند خود توام. من ندا هستم. محسن روح االميني هستم. جوادي فر هستم. كامراني ام. ستار بهشتي 
ام. من هزار هزار جوان و پيرِ آرزو به دلم. مرا چرا بي دليل از پا درآوردي؟ چرا مرا به وادي نكبت و افسردگي 

ين كه به تو و هم طريقان تو اعتماد بستم؟ و آرزوهايم را درطَبَق اختيارات تمام درانداختي؟ جرم من چه بود؟ جز ا
نشدني تو نهادم؟ من مگربه تو و به وعده هاي تو دل نسپردم؟ و جواني ام را مگر به پاي وعده هاي تو نريختم؟ 

شتي را؟ و فريب را؟ و ريا كاري مگر قرار نبود دروغ و دزدي را از جامعه ي من بتاراني؟ و بي ادبي را؟ و ظلم را؟ و ز
 و چاپلوسي را؟ و زخم خنجرهاي ناجوانمردي را؟

جوان يقه ي او را رها كرد و همانجا پايين نشست و تلخ گريست. تاب ايستادن نداشت. آن علي، نگاه ممتد و 
. اين ا بپردازيسرشار از شماتت به اين علي كرد و تنها يك سخن گفت: مگر در اين باقيِ عمر به ترميم مفسده ه

جوان را درياب! اين گفت و در را بست و رفت. با بسته شدن در، بياباني بي انتها پديد آمد. جوان هنوز نشسته بود 
و مي گريست. او نيز تاب ايستادن نداشت. نشست و جوان را در آغوش گرفت. دست به كف پاي او برد و خاك 

يار سخت. جوري كه در عمر خود گريه اي به آن شدت را كف پاي او را به صورت كشيد. و سخت گريست. بس
 تجربه نكرده بود. خالصه كرباليي بود آنجا. جوان مي گريست و او مي گريست. صورت به صورت. و در آغوش هم.
ناگهان جوان برخاست. او نيز. جوان با نگاه معصومانه به او، رفت و دور شد اما خون چهره اش را در دستهاي او 

ارد. مرد، چشم از جوان گرفت و به انگشتان خود نگريست و از وحشت به عقب جست. آبشاري از خون از باقي گذ
الي انگشتانش جاري بود. همينجا بود كه از ته دل ناله سرداد. ضجه برآورد. فرياد كشيد. و از خواب جهيد. 



ه ود. به دستهايش نگريست. و بدرحاليكه صورتش خيس اشك بود. با گريه هاي شديدي كه در گلويش جا مانده ب
انگشتانش. كجاست آن آبشار خون؟ دستها را به صورت كشيد و صد بار استغفار كرد و از خدا نصرت طلبيد. اكنون 
در اتاق خود بود. در همان غار تنهايي. و قدم مي زد و با نگراني كابوس دوشين را مرور مي كرد: آن جوان خونچكان، 

 ك به يك رو برمي گرداندند. و امام اول شيعيان.و پيامبراني كه از او ي
چند ضربه به در اتاق خورد. مجتبي بود. با لبخندي نشسته به لب. كه سالم گفت و احوال پرسيد و به ساعتش 
اشاره كرد. كه يعني جلسه داريم. بله، جلسه داشتند. با جناب طائب. براي مهندسي انتخابات پيش رو. مجتبي را 

يم ساعت بعد خودش را به جلسه رساند. در اتاق جلسه، مجتبي را ديد كه عكس هايي از قاليباف و روانه كرد و ن
حداد را به تابلوي مقابل مي چسباند. حداد و قاليباف. دو گزينه ي بيت براي رياست جمهوري. مجتبي در مزايا و 

ه: ما همه ي راهها را جوري معايب هر يك مفصل سخن گفت. طائب نيز بر مهندسي انتخابات انگشت نهاد. ك
آراسته ايم كه چه همه ي مردم در انتخابات شركت كنند و چه جماعتي شركت نكنند، يكي از اين دو نفر باال 

 بيايند.
مجتبي و طائب چشم به دهان رهبر دوختند. تا از اين دو نفر، كداميك را برمي گزيند. رهبر اما، حال خوبي نداشت. 

آن جوان خونين چهره برآمده بود. و دم گوش او سخناني گفته بود و به او وعده هايي داده او به تازگي از آغوش 
بود. پس برخاست و جلسه را ختم كرد. و جز اين، هيچ نگفت: كار مردم را به مردم بسپاريد و از سر راه مردم كنار 

 برويد!
. يعني چه؟ اين "سر راه مردم كنار برويدكار مردم را به مردم بسپاريد و از "مجتبي و طائب به هم نگريستند. 

سخن را در شعارها و سخنراني ها مي شود از رهبر شنيد، اما اينجا كه جاي شعار نيست. آنهم در جلسه ي فوق 
سريِ انتخاب رييس جمهور آينده. اما رهبر رفته بود. او كارهاي بسياري در پيش داشت و فرصتي اندك پيش رو. 

، و به همه ي پيامبران صف به صف قول ها داده بود و با آنها وعده ها بسته بود. دست به او به جوان خونين چهره
 دستگيره ي در نهاد. غار تنهايي اش براي او آغوش گشود و گريه هاي شديدش را به سينه سپرد.

 محمد نوري زاد
 سي ام آذرماه سال نود و يك


