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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جون ١۴
  

  ھيچ کدام قابل باور نيست

۵   

  !)خدائی که نمی داند نتيجۀ کارش چگونه است(

ًا نسبتا گرم بود، بايد و به امر مادر بچه ھا برای خريد به مرکز شھر می يکی ـ دو ھفته قبل در يکی از روز ھائی که ھو

بعد از خريد، آرام، آرام در امتداد بازار عمومی و اصلی شھر به جانب پوھنتون شھر، جائی که در ضمن و برای . رفتم

قه وقت داشتم، سر راه در چون چھل و پنج دقي.  يکی از دوستان قرار گذاشتم، روان شدمبااستفاده از موقع تيلفونی 

 درختی در کنار حوضچه ای که پر از آب خنک بود، ۀپارک کوچکی در جوار يکی از کليسا ھای قديمی شھر زير ساي

  .نشستم؛ تا ھم دمی تازه کنم، ھم به تماشای مردم بپردازم و ھم دفع وقت کرده باشم

 می صحبتشسته بودند و به آرامی و مھربانی با ھم روی دراز چوکی سمنتی، که در نزديکی من قرار داشت، دو نفر ن

ِکردند؛ يکی مردی متين و موقر موسپيد، با قد بلند و اندام باريک، که دريشی سياه خوش دوخت به تن داشت و ديگری 
  .مرد جوانی در حدو سی و چھار ـ سی و پنج ساله، با لباس عادی، ولی تميز

يش بود؛ زيرا بعد از ھر يکی ـ دو دقيقه برای قناعت جوان نقل قولی از از سخنان مرد موسپيد معلوم می شد که کش

  . انجيل و عيسی و موسی می آورد و کوشش می کرد مرد جوان را به آنچه می گفت مجاب و مغلوب براھين خود سازد

 فرھنگی بود، ھر جوان، که معلوم می شد آدم تحصيل کرده و کتاب خوان و مطلع، در عين زمان با نزاکت، آدابدان و با

باری که مرد موسپيد صحبت را آغاز می کرد، با احترام سکوت می کرد و با دقت و حوصله مندی تمام به سخنان وی 

اولين چيزی را که من از زبان مرد . در اول نمی دانستم صحبت شان از کجا و چگونه آغاز شده بود. گوش می داد

بسياری از مطالب انجيل ! پسرم: "ی، در سه قدمی آن ھا، نشستم، اين بودموسپيد شنيدم، وقتی آنجا رسيدم و روی چوک

خودت ھم، قسمی که از صحبت . فھم آن برای خيلی از انسان ھا کمی مشکل است. به زبان سمبوليک بيان شده است

ھای کوشش کن به روز ھای يک شنبه به کليسا بيائی، به صحبت . ھايت پيداست، در فھم متن انجيل مشکل داری

کشيشان گوش بدھی، با گذشت زمان، اگر ديدارت از کليسا استمرار پيدا کند، به حقيقت خيلی از مسائلی که برايت 

  ." نامفھوم ھستند و به حقانيت دين و پيامبر پی خواھی برد

البته، : "گفتوقتی صحبت مرد موسپيد به پايان رسيد، مرد جوان به آرامی و با مھربانی يک مرد انديشمند لبخندی زد و 

چرا : ًاما فعال اگر برای شما زحمت نباشد، می خواھم جواب ھمان سؤالی را که چند دقيقه قبل از شما پرسيده بودم، بدانم
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خداوند ھر باری بعد از به انجام رسانيدن کاری که قصد انجام آن را داشت، نشست و به تماشای آنچه آفريده بود، مطابق 

ات، پرداخت، تا ببيند که نتيجۀ کارش چگونه است و وقتی کارش را ـ آنچه را آفريده بود ـ به داستان آفرينش در تور

  تماشا کرد از کارش خوشش آمد و ابراز رضايت کرد؟ 

مگر خداوند از قبل نمی دانست حاصل کارش چگونه خواھد بود؟  برداشت ما نظر به آموزه ھای دينی اين است که 

به وضوح معلوم می ...  داند؛ اما از بحث ھای پيرامون آفرينش زمين و آسمان و انسان وخداوند ھمه چيز را از قبل می

که انسان را می افريند می  که آمده است که خداوند بعد از آن شود که خداوند نتيجۀ کارش را از قبل نمی داند؛ چنان

  . پسندش قرار می گيرد، خوشنود می گرددنشيند و به آنچه آفريده است نگاه می کند و چون آنچه را آفريده است مورد 

ديد زدن، پسنديدن و خوشنود شدن و انسان را بعد از آفرينش عالی خواندن و ستودن و برکت دادن، ھمه گواه بر آن 

ھمينطور بعد از آفرينش زمين و . است که خداوند قبل از آفرينش انسان نمی دانست که او چگونه معلوم خواھد شد

  ."اران و ستاره ھا و آفتاب و مھتاب و غيره و غيرهآسمان و ابر و ب

حقيقت . از ظاھر آيات بايد ھمين استنباط شود، ولی حقيقت و باطن آيات چيز ديگری است"، مرد موسپيد گفت، "بلی"

ی اين است که خداوند قبل از آفرينش ھر چيزی می دانست و می داند که چه می آفريند و آنچه می آفريند چگونه معلوم م

ھمان گونه که گفتم؛ خيلی از مطالب در انجيل با زبان رمز و سمبول گفته . شود و آن را برای چه منظوری می آفريند

 مقصود خداوند  کنهً اول برای بسياری قابل فھم نيستند؛ بعضی از انسان ھا اصال به باطن گفتار وۀشده است که در وھل

." ن وظيفه دارند آن ھا را تشريح کنند و مردم را از ابھام بيرون کنندبه ھمين دليل است که علمای دي. پی نمی برند

ًتقريبا ھمان سخنانی که ھميشه از زبان دينخويان و رھبران شان می شنويم و يکی دو ھموطن مسلمان ما نيز به تأسی (

  .)ًاز ھمين جنس انسان ھا اخيرا در دريچۀ نظريات يکی از سايت ھای انترنتی ابراز داشته اند

چرا بايد خداوند ھر آنچه را می خواھد : "مرد جوان، با کمی تعجب و باز ھم با لبخندی، اين بار اما زودگذرتر، پرسيد

بگويد، با رمز و با ابھام، طوری که خيلی ھا آن ھا را ندانند، بيان می کند و چرا تالش ھا و توضيحات مکرر و مستمر 

  . نسته است ابھامات و شکاکيت ھا را در باب دين بر طرف کندعلمای دين طی بيشتر از دو ھزار سال نتوا

انسان دو ھزار سال پيش، حتا انسان امروز از نظر فھم مانند کودکانی (فرض کنيد معلمی برای کودکان صنوف اول 

 ـ ھر آنچيزی را که می خواھد بگويد به زبان رمز و با استفاده از اصطالحات بسيار سنگين علمی) خرد سال ھستند

فلسفی بيان کند؛ آيا والدين اين کودکان از معلم نمی پرسند که خانم، يا آقا، با چه برداشت و منطق وعلمی شما برای اين 

درستی آشنائی ندارند، با چنين زبان عادی و با کلمات ابتدائی بکودکان معصوم و بی خبر از دنيا و مافيھا که ھنوز با 

و ايھام و ابھام و زبان شعر و فلسفه صحبت می کنيد؟ مگرعقل تان را از دست کلمات و اصطالحات و با رمز و راز 

داده ايد؟ چيزی را که حتا برای کسانی به عمر و دانش ما بزرگ ساالن دشوار است، چگونه برای اين کودکان شش 

 خداوند بعد از آفرينش ساله می خواھيد بياموزانيد؟ و دوم در آنچه در مورد نشستن و ديد زدن و پسنديدن و خشنود شدن

کلمات و جمالت در اين زمينه به . ھر چيزی گفته شده است، نه رمزی وجود دارد و نه راز و ايھام و ابھام و سمبولی

قدری روشن و صريح است که ھر خواننده ای، حتا کم ھوش ترين انسان ھا آن را، ھمان چيزی را که نوشته شده است، 

ھا اين موضوع متناقض در کتاب نيست که سبب گريز از کليسا و دين شده است، بلکه صد تازه، تن! از نوشته می فھمند

ھا و ھزار ھا مسآلۀ ديگر مخالف عقل در کتاب است که مردم را در باب درستی و حقانيت دين مشکوک و نگران 

 ديگر کسی به حرف ھای ساخته است و آن ھا را ھر روز بيشتر از روز قبل از کليسا و دين دور و دورتر می سازند و

  ..."شما گوشش نمی دھد
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ازجا برخاستم و بعد از لحظه ای . قصۀ ايشان ادامه داشت؛ اما من بايد می رفتم تا به موقع به وعده ای که داشتم برسم

  . مکث برای يافتن تعادل، به راه افتادم

 آنجا اين دو مرد با نزاکت، که می دانستند اولين چيزی که در راه به ذھنم خطور کرد، اين بود که قبل از آمدن من به

يکی از اصول مباحثه حفظ خونسردی، اصل ديگر به آرامی و تا آخر به گفته ھای طرف مقابل گوش کردن است، بدون 

اين که به ميان حرف يک ديگر بپرند و يک سخن را بار بار تکرار کند، می خواستند بدانند که چرا مردم در زمان ما 

  .ن کم عالقه شده اند و کمتر به کليسا می روندنسبت به دي

داند؛ ولی مرد جوان علت بی کشيش علت را در نارسائی فکر مردم در فھم آنچه در تورات و انجيل گفته شده است، می 

گی مردم به دين و کليسا را وجود مطالب بی شماری در انجيل و تورات و سائر کتب دينی می داند که با عقل سالم عالق

 :علم و دانش بشر معاصر و متفکر و کنجکاو و آزاد در تضاد ھستندو 

آبھای  :پس از آن خدا فرمود... پسنديدخدا روشنائی را . و روشنائی شد. روشنائی شود«: خدا فرمود: ... شآفرين نستادا

ناميد و " دريا"ھا را و اجماع آب" زمين"خدا خشکی را ... و چنين شد. زير آسمان در يکجا جمع شوند تا خشکی پديد آيد

... و خدا خشنود شد... در آسمان اجسام درخشانی باشد تا زمين را روشن کنند : سپس خدا فرمود...  پسنديدخدا اين را 

خدا از اين نيز خشنود شد و آنھا را . پس خدا حيوانات بزرگ دريايی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفريد

پس ... و از کار خود خشنود گرديداع حيوانات اھلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد،  خدا انو...برکت داد

بارور و زياد شويد، زمين را : او را زن و مرد خلق کرد و ايشان را برکت داده، فرمود. خدا انسان را شبيه خود آفريد

  »...ظر کرد و کار آفرينش را از ھر لحاظ عالی ديدآنگاه خدا به آنچه آفريده بود ن... لط يابيدسپر سازيد، و بر آن ت

چرا خداوند ھر بار تنھا پس از آفرينش کارش را می پسندد؟ و چرا خدا پس از ھر آنچه که می آفريند، خشنود می 

گردد؟ خشنودی خداوند پس از پديد آوردن خشکی و تشکيل دريا ھا نشانۀ آن نيست که خداوند قبل از آن نمی دانست 

آيا خداوند قبل بر آن ! ب ھا از زمين جدا می شوند و خشکی به وجود می آيد، ھمه چيز چگونه معلوم می شود؟وقتی آ

  ؟ !نمی دانست که حاصل اين تصميمش چگونه خواھد بود؛ خوب يا خراب، زيبا يا زشت، ناشيانه يا ھنرمندانه

اخته شود تا حدود زيادی می فھمد حاصل کارش که موتر س يک ديزاينر، کسی که موتری را ديزاين می کند، قبل از آن

البته در برخی موارد از کارش، چون می تواند آنچه فکر می کرد و طرح . چگونه به نظر می رسد و چگونه خواھد بود

کرده بود، نباشد، خوشش نمی آيد؛ اما نتيجۀ کار خدائی که ھمه چيز را از قبل می داند، چگونه نامعلوم است و چگونه 

ی آن نزد وی در پردۀ ابھام قرار دارد، طوری که بعد از اتمام کار می نشيند و کارش را تماشا و بررسی می چگونگ

کند، نظری به قد و باال و پس و پيش آن می کند و بعد آن را می پسندد و از کار خود خشنود می گردد و آن را عالی می 

ندی کار خود شک داشت که به تماشای آن می نشيند و بعد از نامد؟ مگر خدا در قدرت و در درستی، بی عيبی و زمان ب

  ؟ ...ارزيابی و دقت به حاصل کار خود از کارش راضی و خشنود می شود و

چنين امری، عدم اطالع از چگونگی نتيجۀ کار، عدم اطمينان از خوبی و خرابی و زشتی و زيبائی آن، تشکيک در 

 است که از ص در فرزانگی و دانائی مؤلد آن شیء توليدی، نشانۀ نقيا بھترين و کامل ترين صورت يک شیءکمال 

  . شأن خداوند بايد مبراء باشد

از يک انسان می تواند چنين کار يا خطائی سر بزند، اما از خداوند، با توجه به اين گمان که کامل است و دانای کل و 

آن را می داند، چنين ...  چيستی و چگونگی و سود و زيان و يک شیءعالم الغيب، کسی که حتا قبل از به وجود آمدن

  ؟ !مگرخداوند عالم الغيب نيست. امری دور از تصور می باشد
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عالوه بر اين، دست دادن اندوه و غم يا شعف و تأثر مخصوص نوع انسان است که معروض به تغيير و تحول است و 

خدا ھيچ وقت تغيير نمی کند؛ حتا اگر برای يک زمان بسيار محدود مطابق تعاليم دين ذات . حاالت نفسانی و روانی دارد

بنابراين خدا، که تغيير و تحول نمی کند و حاالت نفسانی و روانی انسان را ندارد، نبايد ھيچ وقت . و کمی ھم باشد

  !!! دستخوش اندوه و شادی، که حالت ھای متفاوت و متضادی ھستند، گردد

د و ناپسند خداوند يا اندوه و خشنودی وی، نه به زبان شعر گفته شده است، نه به زبان رمز گذشته از اين، صحبت از پسن

سادگی، طوری که ھر انسانی در ھر داستان آفرينش ھمه سخنان بدر اين بخش از . و نه به زبان فيلسوفان و عارفان

 نظر آن زبان را زبان رمز و راز و چرا کشيش مورد. سطح از تحصيل و آگاھی می تواند آن را بفھمد، بيان شده است

شاعرانه و غير قابل فھم و درک برای ديگران، غير از صنف خود، می خواند؛ مانند بسياری از مسلمانان خشک مغز و 

  چندين آتشه، به خصوص مسلمانان ھموطن ما؟؟

تورات يا انجيل و قرآن تنھا . ددر سائر اديان نيز سخنانی ھستند که به وضوح نشان از تخالف و تضاد با عقل و علم دارن

  . کتاب ھائی نيستند که گفته ھای ضد و نقيض در آن ھا به وفرت ديده می شود

ولی، باوجود اين پيروان اين اديان که با سرسختی از پذيرفتن واقعيت ھای آشکار سر باز می زنند، مکرر در مکرر با 

ايان دين و يا از شريعتمدارانی که گفتار و نظريات و انديشه آوردن آيت و حديث از کتاب ھای دينی خويش، يا از پيشو

ھای خود شان مورد نقد قرار دارند، می خواھند نظريات منتقدين اين اديان را زير سؤال ببرند و آن ھا را بی معرفت و 

 عکس آن است که هنادان و بی خبر از دين و فاقد توانائی فھم سخنان دين و دينخويان معرفی کنند، درحالی که حقيقت ب

  !! اين ھا می گويند

ِبه طور مثال در دين اسالم، از يک طرف کتاب را مبين و مبين می خوانند و از جانب ديگر می گويند برای توضح  َِ ُ ُ
کسانی که دانش کافی برای تأويل . کسانی که مقصود و منظور اصلی قرآن را می دانند(برخی مطالب آن به راسخون 

  ! ز استنيا) قرآن دارند

اگر کلمات و سخنان قرآن مبين و مبين است، چه احتياجی به راسخون و تفسير و تأويل آن ھا ديده می شود؟ اگر گفتمان 

 و حقيقت آن ھا بر ھمه آشکار نباشد و تنھا با اآيت ھائی که معن(و پرسمان قرآن مبين و مبين است، چرا بايد متشابھات 

در آن وجود داشته باشد )  و حقيقت آن ھا معلوم می گردداويل قرآن را دارا ھستند، معنقياس و به وسيلۀ کسانی که علم تأ

) آنھم جداگانه و متنوع(ًکه ھمه قادر به درک آن ھا نباشند و ھر انسانی ظاھرا عالم، نظر به فھم خود از آن ھا برداشتی 

 صبغت هللا مجددی  ــ مانند سخنل و مشمئز کنندهداشته باشند؛ گاھی با مبالغه در مقصود و ذکر خرافاتی بی نھايت مبتذ

! خداوند از راه پيمائی آزرده می شود: که می گويد!!) که ای وای اگر خدا رنگ وی يا او رنگ خدا را داشته باشد(

گاھی ھم تشبيھی مطلق، که دانسته نمی شود که اگر حرفی چنان مطلق در جای ديگری ذکر شده است، چرا بايد ھمان 

  ... تکرار، ولی اين بار در لفافه و با راز و رمز گفته شود؟ يا تشبيھی مضمر وسخن به

ًبرخی از دوستان مسلمان ما که تعصب دينی شديد، بسيار شديدتر از آنچه الزم است، دارند، با برداشت کامال نادرستی 

دين فاصله می گيرند و به نقد دين می گويند، مانند آن کشيش، که چون اين ھا از دين برداشت و فھم درست ندارند، از 

  . دست می زنند

از اين دوستان بايد پرسيد که اگر شما به نقد، نقد منتقدين دين بپردازيد، بدون اين که با اصرار و ابرامی بدون دليل 

 جواب استوار مسأله را باز ھم به فھم و نافھمی آن ھا از دين ارجاع بدھيد و فقط ھمين يک موضوع را، به طور مثال،

که کارش را  بگوئيد که چرا خداوند بعد از آفرينش ھر چيزی به مشاھده و بررسی آن چيز می پردازد و بعد از آن

ارزيابی نمود از نتيجۀ کار خود ابراز خشنودی می کند، درحالی که بايد از قبل با علمی که دارد، بداند که نتيجۀ کارش 
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که وقتی خود خداوند زن و مرد را برکت می دھد و می فرمايد  ا ايني. چگونه خواھد بود، مشکل ما حل خواھد شد

بی اطالع نگه می ... بارور شويد و زمين را پر کنيد، چرا آن ھا را از وجود آلت ھای تناسلی و عشق ھمخوابگی و

 را شرم فرا ، متوجه ھمه چيز می شوند و آن ھا"معرفت"، يا "حيات"دارد، تا آن که با خوردن ميوۀ درخت به اصطالح 

و چرا وقتی خود خداوند آن ھا را برکت داده است، قھر می شود و آن . می گيرد و در پی پنھان ساختن آن ھا بر می آيند

که به دليل نادانی و ارتکاب اشتباه بايد ( بی خبری مرتکب اشتباھی شده اند عالمبيچاره ھای بی خبر از دنيا را که در

وقتی حوا و آدم از راه و رسم بچه دار شدن بی خبر ھستند، و قرار ھم ! رج می کند؟از بھشت خا) قابل بخشش باشند

چنان است که بی خبر باقی بمانند، چگونه می توانند بارور شوند و زمين را پر کنند؟ مانند مريم با روح خداوند؛ يا آن 

ی باکره که مانند مريم "کورا"انند را به دنيا می آورد؛ و يا م" ھوشيدر"دوشيزۀ باکره ای که در افسانۀ زردشت 

  ! ؟...که مردی را ديده باشد، به دنيا خواھد آورد و را، بدون اين" زاگره"

 ھائی در تورات جعل شده اند؟ اگر جعل نشده اند، واقعيت آن ھا چيست؟ يا در مورد رابطۀ مبين و مبين با آيا چنين چيز

  ؟...آشکار بودن آيات و] فرض بر[اوجود ن و ضرورت به راسخون بآوجود آيات متشابه در قر

شايد وجود اين چنين سخنان قابل درنگ و انديشه در گفتار ما انسان ھا، که در معرض خطا و اشتباه قرار داريم، زياد 

ّتعجب برانگيز نباشد، اما تصور چنين امری در کالم خدائی که بری از ھرگونه خطا و اشتباه دانسته می شود، ھر انسان 

  !! ی را شگفت زده می سازدعاقل

که مرا بی دين، نادان و يا ناتوان از درک تعاليم دين و سخنان خويش بخوانيد، از شما تقاضا  ًمن شخصا، به جای اين

 و به انسان ھای مانند من، که تعداد شان کم ھم نيست، تشريح کنيد،   به من،دارم که با دالئل صاف و شفاف و کودن فھم

ی، که ما آن ھا را نمی بينيم يا نمی فھميم، در پشت اين ھمه سخن نھفته است و اگر من و ما در که چه راز و رمز

خدائی که " تغيير حالت نفسانی و روانی"گمراھی ھستيم و چيزی نمی دانيم، شما بگوئيد که حقيقت نھفته در پشت 

  مطابق دين تغيير را نمی شناسد، چه است؟ 

به نفرين ] تغيير و ضعف[توانائی چنان با شدت و حزن و رنج و سوز و درماندگی چرا خداوندی با آنھمه قدرت و 

ابولھب و زنش متوسل می شود؟ اگر اين نفرين کار پيامبر است، چرا قرآن تنھا کالم خداوند خوانده می شود و چرا و با 

  ؟ ...وچه جرأت بايد پيامبر سخن خود را در قرآن و به نام سخن خدا شامل و معرفی می کند 

يگری نيز از زبان پيامبر در د، به پيامبر تعلق دارد، يا مطالب "المسد"آيا تنھا ھمين يک مطلب در قرآن، يعنی سورۀ 

قرآن شامل ھستند؟ اگر مطالب ديگری نيز از گفته ھای پيامبر در قرآن وجود دارد، چرا تا کنون آن ھا از کالم خدا 

  ...تفکيک و جدا نشده اند و

که چراع سبز شود  ًين افکار بودم، که اصال متوجه نشدم که چراغ سرخ است و من بايد انتظار بکشم تا آنچنان غرق ا

شوک چنان . را به خود آوردن صدای گوش خراش برک موتر م. و بعد از آن از اين ور جاده به آن ور آن عبور کنم

تنه اش بيرون موتر و نيمی ديگر از ننده که نيمی قوی بود، که نتوانستم عکس العملی به اعتراض و کلمات خشم آلود را

  . آن در داخل موتر بود، نشان بدھم و از او معذرت بخواھم

می خواھی : " و حالت بھت زدگی من کمی آرام شد و با صدای نرم و لرزانی گفتهراننده، بعد از مشاھدۀ رنگ پريد

ه گناھی مرتکب شده ايم که ما را به مصيبت دچار ما بدبخت ھا چ! خودت را بکشی؟ برو جای ديگری را انتخاب کن

  ..." می کنی و

. ديدم ھمان دوستی بود که با او قرار گذاشته بودم. دستی بازويم را گرفت و مرا از روی جاده به طرف پياده رو کشيد

  .  شھر رسانده بودمھا، بدون اين که متوجه شده باشم، خود را به نزديکی پوھنتون" چرا"درعالم انديشه و با عالمی از 
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در چه فکری غرق . چرا ھوشپرک ھستی"، دوستم با عصبانيت پرسيد، "موضوع چيست؟ عقلت را از دست داده ای؟"

  "؟...بودی و

می دانم به اين گونه مسائل : "گفت. ًبا لکنت زبان و درحالی که حلقم کامال خشک شده بود، قصه را برايش بيان کردم

درگير است، اما کوشش کن وقتی بيرون ھستی کمی کمتر به اين " چرا"ھمواره با ھزاران زياد عالقه داری و ذھنت 

  ..." ت بودم، خدا فضل کرد ومن از دور متوجھ! مسائل خودت را مشغول کنی

 اين حرف ھا و سخن ھا بايد ۀبی چاره حق می دادم، اما با ھمۀ سخنانش را می شنيدم و در دل ھم به او و ھم به آن رانند

عتراف کنم که ھنوزھم ذھنم مشغول کاويدن سخنان آن کشيش و آن جوان و بعضی بحث ھای دور از عقل در کتب ا

  . دينی بود

نا معلوم يا یءکه بکاود و بشکافد تا علت يک شئ اين ذھن صاحب مرده عادت کرده است به اين! دست خودم نيست

گفتن ھزار بار بھتر است از زندگی " چرا" آموختن و فھميدن و من به اين اعتقاد ھستم که مردن در راه! مکتوم را بيابد

  !کردن در جھل و نادانی يا نافھميده کله را به رسم تأئيد شور دادن و يا خود و دگر فريبی

به فکر من ھر انسانی که به فکر کردن عادت کرده باشد، وقتی با اين سؤال بر می خورد که خدائی که بايد ھمه چيز را 

می داند که نتيجۀ کارش چگونه است، يا خدائی که نظر به آموزه ھای دين نه خستگی را می شناسد و نه ماندگی بداند، ن

گفتن می آفريند، چرا بايد ھفت شب و ھفت روز آنقدر " باش"را، چرا بايد به استراحت نياز پيدا کند؛ يا کسی که با يک 

که نمی داند کجا  به فکر فرو می رود، گاھی ھم چنان... ا کند وجان بکند که خسته و زله شود و نياز به استراحت پيد

  !! است، چه می کند و با چه خطر ھائی رو به رو است

اميدوارم چشم مادر نازنين بچه ھا به اين مقاله نيفتد؛ در غير آن با قھر و داد و بيداد به حبس ابد در خانه محکوم خواھم 

نمانده است، در گوشۀ زندان و در آرزوی پنج دقيقه در روز به بيرون رفتن از شد و باقی عمر را، که چيزی ھم از آن 

  !  که به آرزويم برسم منزل، به سر خواھم برد؛ بدون اين

١٢/٠۶/٢٠١٧  

  

    

 


