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  ھفتۀ اول توقيف
که روح از بدنم نفسم تنگ است و ھر آن خيال ميکنم، . مدت يک ھفته است، که در حبس ھستم

و حاال . اکنون ميدانم که آزادی چه نعمتی بوده و من آن را چه نوع از دست داده ام. پرواز ميکند

شب و روز کابوسھا به سراغم . در چه حالم و به چه آيندۀ مھلک و خطرناک مواجه خواھم بود

دروازۀ . بجويمنميدانم به چه چيز و به که پناه . می آيند و ھميشه در ترس و اضطراب ھستم

آنچه را مايۀ نجات خود ميدانستم، مسبب اين ھمه مذلت و بدبختيم شده . نجات به رويم بسته است

محبوس بودن، آزادی و ھمه انواع خوشی را از من گرفته است در کنج يک اتاق که فضاء . است

به ھزار و ھوای آن زھرآگين است روز را به سر آوردن و شب را با کابوسھا به سر بردن و 

  .نوع تھديد و تحقير مواجه بودن

لقمه ای را که به صد زحمت بدست . محبتھای او، نصيحتھای او. مادر پير و ضعيفم يادم می آيد

پدر مريضم نالشت ھا و استغاثه ھايش و باآلخره . می آورد، نميخورد و برای من نگاه ميداشت

 عصر ھر چه دل ما ميخواست انجام رفيقھای ھم سنم که صبحانه باھم يکجا ميشديم و تا به

و در اخير رفيق ناجوانمردم را که مرا به پوليس معرفی . ميداديم و پروای ھيچ چيز را نداشتيم

صبح که از خانه ميبرآمدم . به گذشتۀ نه چندان دور خود فکر ميکنم. کرد و بدين حال افتيدم

او ميگفت بچيم حرکتھای . ردمادرم از من پيشتر ميبرآمد و به من نصيحتھای الزم را ميک

نامعقول و بيجای نکن؛ با ھر بی سر و پائی رفاقت نکن؛ زمانه خراب است به کدام مصيبت گير 

نمانی؟ و بعداً به خانۀ ثروت داران برای کار کردن مبرفت، تا يک لقمۀ نان برای من و پدرم و 

چسپی به او گوش ميدادم و با من ظاھراً با دل. اگر ممکن شود پولی برای دوای پدرم بدست آورد

ً تمام بچه ھای ھمسن به  خود ميگفتم مگر از محيط و ماحول بيخبر است و نمبداند، که تقريبا
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و اين تنھا گناه ما نيست، . شمول خودم بی سر و پا و اشخاصی نيستيم که به درد کس بخوريم

که دست راست و چپ خود از روزی . بلکه گناه اجتماع است که ما را به اين روز انداخته است

را شناخته ام مھر و عطوفت از کسی نديده ام؛ کسی را نيافته ام که مرا به يک راه راست 

مگر . چندی که به مکتب رفتم، با زحمت زياد خود را تا به صنف سوم رسانيدم. راھنمائی بکند

س بخوانيم، از وقتی که مکتب ويران و مجبور بوديم، که در ھوای آزاد و در روی زمين  در

که اکنون ھمين قباد بود که مرا . مکتب را ترک کردم  و با دوستان جديد من جمله قباد آشنا شدم

.                        به پوليس معرفی کرد و ھمين دوستی به قرآن بود، که مرا بدين روز کشانيد

زی که در پارک شھرنو آزادانه چکر ميزدم و بدستان آقايان و خانمھا نگاه ميکردم، که يک رو

کدام يکی شان شئی گرانی بدست دارند، تا با ايشان کمک نموده و چند پولی بدست بياورم که 

. قباد در کوچۀ مامايم شان سکونت داشت و يکی دو مرتبه با او صحبت کرده بودم. قباد را ديدم

او به من گفت بيا بعد ازين باھم دوست . من چيزی بزرگتر و در طراری سابقه دارتر بودقباد از 

وقتی برايم توضيح . من در اول معنی گپش را نفھميدم. و در پول بدست آوردن ھمکار باشيم

بيشتر داد دانستم، که چه گونه در توقفگاه سرويس منتظر بمانم و در ازدحام باال شدن در 

چندان . و در ايستگاه دومی به عجله فرار نمائيم. مديگر کيسه ای را بربائيمسرويس به کمک ھ

يک مرتبه دستبرد برای دو الی سه روز . که اين عمل را بجا ميآ ورديم بسيار لذت بخش بود

روزی شوق . مصرف سگرت و نان چاشت ما را در کبابيھای پارک شھر نو کفايت ميکرد

اما در . د سری بزنيم و دوگانه ای برای خالق يگانه ادا نمائيمدامنگير ماشد تا به يکی از مساج

ً در مسجد وزير اکبر . حقيقت بوتھای نمازگزاران توجه قباد را جلب کرده بود بوتھا که خاصتا

خان جديدترين و بھترين آن دستگيری ميکرد، منفعت بيشتری را نسبت به ھر دستبرد ديگر 

ير اکبر خان، يک روز در مسجد پل خشتی و يک يک روز در مسجد وز. نصيب ما ميساخت

اما برای اجرای اين عمل پر . روز ھم در مسجد شاه دو شمشيره؛ کار ما را چوک ساخته بود

درآمد بايد اوالً به مساجد داخل و ھرگاه نماز نخوانده بوديم به موعظۀ قبل از نماز مال گوش فرا 

  . ساختميداديم که اين کار ما را شيفته و فريفته مال

از نظر آنھا . مالھا غالباً در بارۀ گناه و ثواب و روز قيامت و مکافات و مجازات وعظ مينمودند

مردان حق . ناموسداری يعنی مستور و پنھان نگه داشتن زنان مستقيماً به ايمانداری رابطه داشت

حوی که بخواھد مرد به ھر ن. داشتند که تا چھار زن داشته باشند و ميگفتند زن کشتزار مرد است

و ھمچنان مرد حق دارد زن را لت و کوب نمايد، اين لت و . در کشتزار خود داخل شده ميتواند

اين جنيه ھای آن موعظه ھا برای ما . کوب تا حدی ُمجاز است که استخوانھای زن نشکند

آنچه برای ما دلچسپ بود، چگونگی و صفات جنت بود که ھمه تن با غور و . دلچسپی نداشت
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بھشت . فرد مسلمان ھرچند گنه کار ھم باشد، باالًخره وارد بھشت ميشود. قت گوش ميکرديمد

باغھای باصفا و ھوای گوارا . جای آسودگی و رفاه است ھمه حساب و کتاب در آنجا ختم ميشود

مرگ و پيری در جنت نيست، . درختان طوبی و جويھای روان ازعسل و شير در آن وجود دارد

از ھمه مھمتر و . وان و با نيروی فوق العاده برای ھميشه زنده و درعيش اندھمه اھل جنت ج

دلچسپتر برای ما موجوديت حوران بھشتی بود، که حد اکثر ھر فرد بھشتی از ھفتاد تن آنھا يھرۀ 

غلمان که عبارت از پسران زيبا و برھنه روی اند در خدمت مرد و زن بھشتيان . جنسی ميبرد

د ميگفتم خدايا اين بھشت چه جای عالی ست، که با تمام خواھشھای نفسانی ما با خو. قرار دارند

در بھشت کار کردن و زحمت کشيدن وجود ندارد آنچه خورد و نوش که . مطابقت کامل دارد

وقتی شب در بستر . انسان تقاضاء نمايد حتی شراب وجود دارد، اين موعظه ھا را که ميشنيديم

فکر حوران بھشتی ميبودم؛ چه تصور ھائی که در بارۀ آنھا نميکردم و خواب ميرفتم ساعتھا در 

رفته رفته گرويده و فريفتۀ مال صاحبان و گفتار . چه شوق ھائی که در دل نميپرورانيدم

مادرم ميگفت پسرم ترا چه شده؟ . اميدوارکنندۀ آنھا شده بودم و وضعم به کلی تغيير کرده بود

ی، آيا عاشق شده ای؟ در جواب ميگفتم من عاشق دنيای ديگری جوان فعال و متحرک سابق نيست

دوستم قباد عين حالت من . که ھمه در پيش داريم شده ام و اميدار بھشت و جنات موعود ميباشم

و بعضی گفته ھای . را داشت؛ ميگفت اين دنيا دو روز است ھرچه است دنيای ابدی ست

از سر صبح در .  و گرويدۀ مسجد شده بوديمھردو فريفته مال. مالصاحبان را تکرار ميکرد

و قوت و اليموتی . مسجد ميرفتيم در پاککاری و بعضی خدمات با چلی و مؤذن کمک ميکرديم

مؤذن به ما گفته بود که در اوقات موعظۀ مال . نيز از خيراتھا و صدقات مسجد بدست می آورديم

هللا "عضی جمالت مال من به آواز بلند بايد در مسجد حضور داشته باشيم و آن گاھی که در ختم ب

گفتم شما نيز يکی تان از يک گوشه و ديگر تان از گوشۀ ديگر به آواز ھرچه بلندتر هللا " اکبر

اکنون ما در جملۀ هللا . اکبر را تکرار کنيد، تا ديگر مقتديان نيز مجبور شوند و هللا اکبر بگويند

مالی مسجد وزير . موعظه ھا حضور ميداشتيماکبرگويان مسجد شامل شده و بيش از پيش در 

وقتی در منبر . او بسيار مدمغ و پر طمطراق بود. اکبر خان به طور اخص از نخبگان مالھا بود

با ردای زردوزيش باال ميشد قيافه اش تغيير ميکرد و ژست و حرکات مشخص در او ظاھر 

اھی پست و گاھی چنان بلند گاھی به چپ و گاھی به جانب راست ميخراميد؛ آوازش گ. ميگشت

ميشد که منبر را به لرزه می انداخت و با حرکات دست به جانب راست و چپ، باال و پائين 

زيادتر از خدا و کالم خدا . کوشش ميکرد گفتۀ خود را در اعماق قلب و دماغ شنونده جا دھد

دخول شان در يگانه ناجی امت محمد قرآن است که وسيلۀ :  يعنی قرآن بحث ميکر و ميگفت

اين گفته ھا که مطابق به آرزوی ما . جنت ميگردد و دروازه ھای جنت را به رويشان ميکشايد
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بود و مواصلت به حوران بھشتی را مژده ميداد حرمت، عشق و محبت ما را به قرآن چند مرتبه 

اموات در تدفين . و قرآن را به صفت يک معبود در نظر ما جلوه گر ساخته بود. بيشتر ميساخت

شرکت ميکرديم و يک و يا چند جلد قرآنی که بدست می آورديم، با تکه ھای پاک از اجناس بھتر 

برای من قرآن خدا برآورندۀ تمام آرزوھای دينی و دنيويم . پوش ميکرديم و در مساجد ميگذاشتيم

  .شده بود

ردن خيرات و روزی حوالی ظھر با دوستم قباد روانه زيارت شاه دوشمشيره به مقصد بدست آو

صدقات بوديم، که تجمع افراد از دور در نظر آمد، وقتی نزديکتر شديم صدای ھلھله و فرياد در 

گوش رسيد با نزديک شدن ما اين صداھا بيشتر شد و دانستيم که معرکه و درگيريی در آنجا در 

ادی از به دويدن شروع کرديم، وقتی به محل حادثه رسيديم ديديم، که تعد. حال تکوين است

زن . مردمان جمع اند و زنی را با سنگ و چوب و مشت و لگد ميزنند و فحش و ناسزا ميگويند

با چھرۀ پرخون متورم و ھراسان و مويھای ژوليده صدا ميکشد و قسم ميخورد، که من اين کار 

و از يکی پرسيدم ماجرا از چه قرار است؟ او گفت اين زن قرآن را سوختانده است . را نکرده ام

با شنيدن اين جمله تمام خون وجودم بر مغزم ھجوم آورد و . اکنون در حال مجازات شدن است

و در مغزم آوازی انعکاس کرد، که ميگفت اين زن کافر و مرتد قرآن جسم . از خود بيخود شدم

متبرک و قابل پرستش من را که مرکز تمام آرزوھايم ميباشد، در داده خودش قابل سوزاندن 

با يک حمله از ديگران بيشتر و شديدتر دست به کار شدم و مشت و سيلی چندی به او . ميباشد

حواله کردم و بعداً سنگی را که در ھمانجا افتيده بود برداشتم و به مغزش تا آنه زمان کوفتم، که 

پوليس از عمل .  از حرکت بازماند و با ديگران در سوختاندن و آتش زدن او نيز شرکت کردم

ھمه ژست و حرکات موفقانه . ران ممانعت نکرد و ھيچ کس از عمل خود پشيمان نبودمن و ديگ

  .داشتند گويا اژدھائی را کشته بودند و افتخار ميکردند

من نيز با وجدان راضی و مسرت تمام راھی منزل خود شدم و باخود ميگفتم ای قرآن پاک انتقام 

آن پيره زن به گريه شد و . ه مادرم بيان کردمبه خانه رسيدم و ماجرا را ب. ترا از دشمنت گرفتم

من گفتم آن ھمه مردم اشتباه نميکنند، حتماً آن زن قرآن . گفت شايد آن زن آن کار را نکرده باشد

يک طرف رؤيايم آن زن با چھرۀ پر خون و .  شب شديداً ناراحت بودم. خدارا در داده است

ت و ھرگاه فشار وجدان شدت ميکرد به مويھای ژوليده، و طرف ديگر قرآن پاک وجود داش

. قرآن پاک پناه ميبردم و ميگفتم ای کالم هللا اين کار را به خاطر محبت و دوستی تو انجام دادم

فردا صبح با عجله جانب . با آن ھم منتظر صبح و موعظۀ مالی مسجد وزير اکبرخان بودم

واقعۀ انجام يافتۀ ديروزی ياد مسجد شتافتم، خوشبختانه مالصاحب در اولين بيانات خود از 

او به صراحت مردم را در کشتن و به دردادن آن زن حق بجانب دانست و برای . آوری کرد
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بعداً به خانه . اثبات گفتۀ خود دالئل و تمثيلی چند بيان کرد، که سبب تسکين خاطرم گرديد

ام خوابيده بودم، دروازۀ فردا صبح در حالی که شب را نسبتاً آر. برگشتم و در کنار مادرم ماندم

مادرم رفت تا ببيند که چه خبر است؟ قباد را ديد که با چند پوليس آمده و مرا . خانه کوبيده شد

  .ميخواستند

اکنون مدت يک ھفته است که در بندم، باخود ميگويم ای قرآن پاک ھرچه کرده ام و ھرچه 

حقايق را بيان داشتم و از دوستی تو ميبينم در راه دوستی توست و در سؤاالتی که از من کردند 

زيرا عشق کورکورانه به تو دستانم را به اکنون عمل مرا خالف و جرم ميشمارند، . انکار نکردم

 .سرنوشت خود را نميدانم ؛مخون يک انسان بيگناه آلوده ساخته و بايد به حکم تو مجازات شو

ند اما من در ، شايد مرا مجازات کنرداشت معقولتری دارندباين مردمان از عشق و دوستی تو 

از برکت ھمين   در آن زمانميدا ،روز قيامت ُمھر عشق و دوستی ترا در جبين خواھم داشت

  ....عشق بر من سخت گرفته نشود

 


