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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  * از دکتر شعاع الدين شفا

  ظھور، حکايت من و امام زمان
  ھوشنگ معين زاده: فرستنده

  
  ديدگاه معين زاده در قصه ظهور

  . در منطق الطير است شبيه شيخ فريد الدين عطار

  
 که حکومت آخوندھای رياکار و فاسد را برای ايرانيان به ارمغان آورد يک فاجعه بزرگ ١٣۵٧انقالب اسالمی سال 

تاريخی بود و ملتی را که می رفت باالخره جای واقعی خود را در جھان امروز به دست آورد، به بند خرافات و عقب 
مثبت در اين اتفاقات شوم آگاھی مردم ايران از نتايج وحشتناک دخالت مذھب در يک نکته . ماندگی ھای مذھبی کشيد

  . ٌامر حکومت است که قبال تا حد زيادی از آن بی اطالع بودند
کتابھا و مقاالت بيشماری چه به فارسی و چه به زبان ھای ديگر از طرف فرزانگان ايرانی و خارجی نوشته شده و طی 

تعدادی از اين نوشته ھا و گفتارھا ضد مذھب و تعدادی . مت مذھبی به اطالع مردم رسيده استآنھا ماھيت آخوند و حکو
بعضی ديگر در جھت رسوا کردن گروه دستاربند شياد است و . در جھت مبارزه با خرافات مذھبی است نه خود مذھب

اده روش ابتکاری خاصی را برخی به احساسات ميھنی و ضد خارجی توجه دارد، ولی در اين ميدان ھوشنگ معين ز
آغاز کرد » خيام و آن دروغ دالويز«وی سالھا پيش کار خود را با انتشار کتاب . ابداع کرده که از ھر جھت جالب است

کمدی «، »آنسوی سراب«که بسيار مورد توجه قرار گرفت و چندين بار تجديد چاپ شد و سپس کتابھای ديگر از قبيل 
، با سبک خاص خود ارائه داد که ھمه آنھا نقش موثری در روشنگری »بشارت«و » ت؟آيا خدا مرده اس«، »خدايان

  .ٌاست که اخيرا به چاپ رسيد» ظھور، حکايت من و امام زمان«داشتند و آخرين آنھا کتاب 
  استفاده می کند که در آن زمان و مکان وجود ندارد و Surrealismمعين زاده در آثار خود از سبک سور رئاليسم 

وی از توسل جستن به مسائل ماوراء طبيعه امتناعی ندارد و منظور . انسانھای واقعی و تخيلی با يکديگر ترکيب ميشوند
رھايی از انديشه ھای پليد و سپردن اختيار به دست مردم در : اصلی او پيامی است که در ھمه آثارش به چشم می خورد 

معين »ظھور« امروز زنده بود و با مطالب»فدريکو فلينی«يتاليايی اگر کارگردان بزرگ ا. يک جامعه آزاد و سکوالر
زاده آشنايی پيدا می کرد، می توانست بھترين فيلم سوررئاليستی خود را بر اساس آن تھيه کند و جايزه اسکار را يک 

 بيرون بکشد و جر معين زاده و فلينی چه کس ديگری می تواند امام زمان را از چاه جمکران. بار ديگر به چنگ آورد
جبرئيل و امام زمان را وادار به تشکيل جلسه ای برای اقدامات مربوط به سقوط رژيم سرکوبگر آخوند کند و برنامه ای 
را که معين زاده طرح کرده و به تصويب نھايی قادر متعال که در اين زمينه حرف نھايی را می زند رسانده به مرحله 

  اجرا در آورد؟ 
  .معين زاده نثری شيوا و روان دارد و در عين حال تا سر حد امکان واژه ھای اصيل فارسی را به کار می برد
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معين زاده در يک شب تاريک و بارانی با امام زمان که به توصيه خداوند به پاريس برای ديدن وی آمده است برخورد 
ابھای معين زاده را خوانده و از آنھا لذت برده است، امام ٌخداوند که شخصا کت. می کند و او را به منزل خود می آورد

  . را نزد او فرستاده تا فکری برای ملت بيچاره و اسير اوھام و خرافات بکند
اين نقشه برای رھايی . معين زاده نقشه ای طرح ميکند که توسط جبرئيل به اطالع خدا ميرسد و به مرحله اجرا در ميايد

  .ت و حکومت آخوند است و امام زمان بازيگر اصلی آن به شمار می آيدملت ايران از بند خرافا
امام از چاه جمکران بيرون می آيد و واقعيت ھا را که با آنچه آخوندھا در جھت گمراھی و عقب ماندگی مردم عنوان 

ژيمی که به وی فی المجلس دادگاھی برای محاکمه سران ر. کرده اند، بکلی متفاوت است به اطالع مردم می رساند
، اين بانوی کھن سال زيبا و »مام ميھن«مردم ايران آن ھمه ستم روا داشته است تشکيل ميدھد که دادستانی آن با 

نورانی است که از گوشه آسمان بر تخت روانی مجلل به زمين می آيد و در صندلی دادستانی دادگاه تکيه ميزند و پس 
  . دھداز اين جلسه ماجراھای جذاب ديگری روی می

پرندگانی که در جستجوی رئيس . ديدگاه معين زاده در اين قصه شبيه شيخ فريدالدين عطار در منطق الطير است
تصوری خود با تحمل مشقت فراوان به کوه قاف رسيدند تا سيمرغ را برای اين مقام برگزينند، از وی اثری نيافتند و 

سيمرغ وجود نداشت و فقط اتحاد آنھا . که تعداد آنھا سی مرغ بودچون خوب نگاه کردند، عکس خويش را در آئينه ديدند 
  .توام با رنج فراوان باعث رسيدن آنھا به مقصد شده بود

  است، به اين معنی که نقشه معين زاده مو به مو اجرا می شود و در نتيجه آن بدون Happy Endingکتاب دارای  
 به قول سعدی مانند برف در آفتاب تموز آب می شود و يک حکومت اين که خون از دماغ کسی بيايد، حکومت آخوندھا

  . ملی که بايد قانون اساسی جديدی را تنظيم کند بر سر کار می آيد تا آزادی و مساوات و عدالت را پايه ريزی کند
  .آن واقف شدرا تا انتھا خواند تا به » ظھور«اين شرط چيست؟ بايد کتاب. اين نقشه يک شرط کوچک دارد تا عملی شود

  
  

------------------------------------  
وی .  دکتر شعاع الدين شفا، برادر استاد شجاع الدين شفا است که قبل از انقالب آخرين سفير ايران در ايتاليا بود*

ر دکتری خود را در رشته علوم سياسی از دانشگاه نوشاتل سوئيس گرفته و در وزارت امور خارجه پست ھای مھمی ب
 از ايتاليايی به فارسی جايزه بھترين »سفر نامه پيتر ودال دله« به مناسبت ترجمه ١٣۵١دکتر شفا در سال . عھده داشت

  .کتاب سال را دريافت داشت
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