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  :اول فصل 
  سوی ميعادگاهه  ب

 ،به روى درياھا خشت  زنم تـا چند
 ، و كنشت ز بت پرستان بـيزار شدم                               

 ؟بود  دوزخى خواھد خيام كـه گفت
 ؟ تآمد ز بھش و كه كه رفت به دوزخ                              

 
 

  
. بيمارستان منتقل كردند» اورژانس«حاج رجب را به بخش ، با صداى كش دار و سرعت سرسام آور آمبوالنس

به شوق بھشت موعود . فكر كرد كه عمرش به پايان رسيده است، وقتى او را براى عمل جراحى بيھوش مى كردند
بھشت پاداش ، در آنجا او را به پاس ايمان راسخ و پرھيزگاريش. گفت و خود را در ابديت يافت»  لبيکلبيک يا ربی«

 . دادند و به ميعادگاه نيکان بردند
ٌبا ھمه نعمتھائی كه به مومنين وعده داده بودند، بھشت را سرزمينی زيبا و پرشكوه يافت، حاج رجب او كه در . ٌ

در بھشت بی توجه به نعمتھاى ديگر در جا چند حورى زيبا و نو ،  زيبا رويان نداشتچندان التفاتى به، دنياى خاكى
رسيده را دست چين كرد و با خود به كاخى كه برايش تدارك شده بود برد و با ولعى خاص به كام گرفتن از آنان مشغول 

 . شد
بی آنكه از مظاھر ، انداخته بوداو بود و كاخ با شكوه و حوران بھشتى و عيش و نوشى كه به راه ، زمانی چند

و سياحتى كند  افتاد سيردلش را زد و به فكر، تا اينكه يک نواختى قضايا. ديگر بھشت و ساكنان آن اطالعى داشته باشد
 اين اميد كه با ديدار و گفتگو با اھل بھشت و گشت و گذاردر جنت هب، و ازاوضاع و احوال ساكنان بھشت با خبر شود

خود را مرخص » ! ٌباكره«روزى تمام حوران ھميشه ، از اينرو. در زندگى يک نواختش حاصل گردديرى يتغ، الھى
 . كرد و به تنھائی در بھشت موعود به گردش پرداخت
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ٌھمچنان كه درتپه ماھورھاى پرگل و سبز و خرم و كناره آبھاى روان پرسه مى زد، ٌمرد مومن به حوركى ، ُ
حورك با لبخندى شيرين و دلنشين از او . ه آب ھاى زالل و شفاف آبشارى سپرده بودزيبا رسيد كه پيکر عريانش را ب

حورك . استقبال كرد و حاج رجب بااشتياق به سوى او رفت و از وى خواست تا در سير و سياحتش ھمسفراو باشد
 . پذيرفت و ھردو با شادى در چشم اندازى بی كرانه به راه افتادند

 
 

 پير حقيقت گو 
 

را ديد در محوطه اى بسيار وسيع به منبر رفته و » پيرى«جب با حورك خود در گشت و گذار بود كه حاج ر
 . جماعت كثيرى را به گرد خود جمع كرده بود

ُبا ھيجان براى گرد آمدگان محضرش سخن مى گفت و به بھشت خدا خرده مى گرفت و به مائده ھاى  مرد پير
 پيرھيچ يک از نعمت ھاى بھشت در خور سپاس نبوده و در برابر زحماتى كه ٌبه گفته. ميعادگاه الھى طعنه مى زد

آن چنان با دليل و برھان حرف مى زد كه ، او. ارزشى ندارد، مسلمانان براى به دست آوردن آن متحمل شده اند
 . يد مى كردندئسخنانش را تا، گوئی ھاى مكرر» آفرين«با ، حاضران

حاج رجب به ، ب حاضران به پايان رسيد و ھمه از اطراف او پراكنده شدندٌوقتى موعظه پير و سئوال و جوا
 :نزدش رفت و با دلسوزى گفت 

مگر نمى دانيد كه ؟ مگرترسى از خشم و غضب آفريدگار عالم نداريد؟ اين چه کارى است كه مى كنيد! ـ پدر
ھنم و مار غاشيه و عقرب و تازيانه ھاى عيب و ايراد گرفتن به آفريدگار و آفريده ھاى او گناه است و جزايش آتش ج

مى كنيد  شايد فكر؟ چرا به جاى اين حرف ھاى بی فايده مثل ديگران از نعمت ھاى بھشت بھره نمى بريد؟ آتشين است
شايد نمى دانيد كه براى ساكنان ؟ اين جا ھم مثل دنياى خاكى زيبارويان بھشتى التفاتى به پيران ندارند، چون پيرھستيد

 . نه براى مردان و زنان، نه براى پيران و جوانان، يچ محروميت و محدوديتى وجود نداردبھشت ھ
 : نگاھى تلخ و تيز به او انداخت و گفت ، پير ، با شنيدن سخنان مالمت بار حاج رجب

نھصد سال است . نھصد سال است كه مرا اينجا رھا كرده اند. من نھصد سال است كه ساكن بھشتم! . . . ـ مرد
ٌبا ھمه نعمت ھايش آشنا ھستم و با ھمه حورانش. كه شب و روز ھمه جاى اين خراب شده را زير و رو مى كنم حتى با ، ٌ

. نه شرابھايش و نه مائده ھاى ديگرش برايم لذتى ندارند، نه حورانش! ولی چه سود، ھمدم بوده ام» بارگاه الھى«حوران 
 .  از کامم ربوده استشيرينی نعمت ھاى سھل الوصول را، تلخى تكرار
 ؟ يد كه از نعمتھاى خدا سير شده ايد و از آنھا لذت نمى بريدئمى خواھيد بگو، ـ پدر

 ؟ تو چه مدت است كه به بھشت آمده اى:پير پرسيد 
 ! ـ حدود يك سال

 :پير خنديد و گفت 
چند تائی حورى و ، ذردبگذار چند سالی بگ! من نھصد سال است كه اينجا ھستم! . . . فقط يک سال! ـ يك سال

عشرتكده اى ابتدائی كه كمترين ذوق و . آنوقت مى فھمى كه بھشت عشرتكده اى بيش نيست، حورك در آغوش بكشى
درھمين بھشت ، در بھشت. اند» مصنوعى«ھمه ! نگاه كن به مائده ھايش. سليقه و ھنرى درتداركش به کار نرفته است

نارنج و ليموھاى ترش و ، پرتقال شھسوار، گالبی و ھلوھاى خراسان ،كجا خربزه ھاى گرگاب اصفھان، »موعود«
؟ كجا از زردالو و گيالس و آلبالوى فارس و اصفھان و گيآلن و آذربايجان اثرى مى يابی؟ شيرين شيراز را پيدا مى كنی

ير و عسل چه اندازه مى خواھى ش؟ مى خواھى چه مدت با حوريان سركنی؟ در اين بھشت مى خواھى چه كنی، حال
و ؟ مثل شير شتر به شكم بريزى، چقدر ميخواھى شرابی كه مستى نمى دھد؟ نوش كنی و آنار و آنگور به دندان بزنی
به ؟ مصرفشان چيست؟ اينھا با شن و ما سه و سنگ و كلوخ چه فرقى دارند؟ جواھرات بھشتى را مى خواھى چه كنی

تا كى الواطى و ؟ آخرش چه؟ دام مشترى مى خواھى بفروشىدر كدام بازار و به ك؟ ُچه كسى مى خواھى پز بدھى
چه آنگيزه اى مى تواند آدمى ؟ اين گذران بدون ھدف و آرمان چه لطفی دارد؟ کارشد اين ھم ؟ بخور و بخواب؟ عياشى

ان را وضع و روحيه آن! ِآنجائی را كه خود عربھا اشغال كرده اند تماشا كن، كمى از اينجا دورتر برو؟ را دلخوش كند
ساليان سال است كه ، بعضى از آنھا. ٌھمه آنھا يا ديوانه شده اند يا عاطل و باطل پاى درخت و كنارديوارى خفته اند! ببين

به باعث و بانی بھشت ، ھراز چند گاھى ھم كه بيدار مى شوند، تازه. در خوابند و دريغا كه حتى مژه اى برھم زنند
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 ! خوانده است» ھيچ«را به ضيافتى براى ھزار بد و بيراه مى گويند كه آنھا 
 :كالفه شده بود پرسيد ، حاج رجب كه از حرف ھاى پير

يد ئمى خواھيد بگو؟ ٌمنظورتان اينست كه ھمه ساكنان بھشت مثل شما از اين وعده گاه الھى ناراضى اند، ـ پدر
عبادت و زيارت و ، رياضتپس پاداش آنھمه رنج و ، اگر اين طور است؟ اين چنين بی ارزش است، بھشت خدا

 ؟ بخصوص عزادارى ھا و گريه و زاريھاى چه مى شود
نه عاطفه ، نه احساسى دارند، درست مثل عروسكھاى پالستيکى اند! حوريانش را نگاه كن؟ كدام پاداش؟ ـ پاداش

صد ھا ؟  داردمى دانی چند سال! ھمين حورك را ببين! نه مفھوم محبت را مى فھمند و نه معناى عشق ورزى را! اى
و قبل از من ھم البد طى صدھا سال با صد ھا نفراز ! نخواستمش رفت، خواستمش آمد. سال پيش دھھا بار با من بود

! اند»باكره«حوران ھميشه ، مى گويند؟ از او چه لذتى مى برى. درھمين باغ و راغ مشغول حال دادن بوده» مؤمنان«
اگر سالھاى ؟ ًاصال باكره بودن به چه دردى مى خورد؟  ارزشى داردھميشه باكره بودن يک حورى چه؟ خوب كه چه

 . امروز تو وحشت مى كردى كه به ريخت و قيافه او نگاه كنی، عمر او ھم مانند انسانھا شمردنی بود
يک ، به جاى يک دختر نجيب و يا يک مونس و ھمدم غمخوار، به تو حضرت آقا، خداى بخشنده و كريم

اين حورى با وجود اينكه بارھا و به دفعات با من ! نگاه كن. سرت را شيره ماليده است، داده يعنی» عروسك پالستيکى«
چطور بی تفاوت و بی اعتناء ، ببين. آنگار نه آنگار كه احساس و عاطفه اى يا خاطره اى از آن روز و شبھا دارد، بوده

ولی . يزش و طعم لذت ھماغوشى را از ياد نمى بردٌھيچ كس خاطره معاشقه و آم، دردنياى خاكى؟ به من نگاه مى كند
 . اند و فقط تظاھر به خوش بودن مى كنند»ماشين لذت»اينھا گوئی

 :لذا با تعجب پرسيد ، فكر مى كرد كه پير مرتد شده و كفر مى گويد، حاج رجب
 ؟ آيا فكر نمى كنيد اينجا حداقل بھتراز دوزخ و سوختن در آتش است؟ ـ تكليف چيست پدر

به » زقوم«شيره درخت ، شالق آتشين به تن انسان ھا زدن. مثل بھشت است، دوزخ ھم از نظريکنواختى، ـ ببين
ُسوزاندن و كشتن و دوباره سوختگان و مردگان را » خشم و كينه«حلق مردمان بيچاره فرو ريختن و آنھا را در آتش 

حال آن كه ؟  دست به چنين اعمال وحشيانه اى مى زندكدام صاحب عقلی؟ يعنی چه. . . زنده كردن و از نو سوزاندن و
خداى عز و جل با كمال خونسردى و بدون كمترين رحم و مروت و شفقتى مشغول انجام اين کارھا است و ما ، مى بينيم

. ھر چه مى خواھد بكند، منتظريم چوپآنمان كه خدا باشد» رمه«ھاى يک » بره«ھم چشم و گوش بسته نشسته ايم و مثل 
نه اعتراضى مى كنيم و نه دليل اين کارھاى عبث و خودسرانه اش را مى ! اكت و صامت و البته راضى به رضاى اوس

، با اين ھمه. ھم در حيات و ھم در ممات، رنج ببريم و درد بكشيم، مثل اين كه فقط خلق شده ايم مکافات ببينيم. پرسيم
آدمى حداقل اميدوار است ، »دوزخ «ناز دارد و آن اين كه دراحداقل يک امتي، سوختن دردوزخ، اگر نظر مرا بخواھى

ھمين يک ذره دلخوشى و اميد و . راى بدھد و از کارھاى ظالمانه اش دست بردارد يريتغ» ! باريتعالی«كه شايد روزى 
با ارزش تر ، آرزو خودش به ھزار حورى و غلمان مى ارزد و از صدھا خروار عسل و آنگور و شراب بی خاصيت

در بھشت چه چيز ارزنده اى ؟ بھشت بر جھنم رجحآن دارد، چرا فكر كرده اند؟ ًاصال كى گفته جھنم بد است. است
 ؟ آرزوى بھشت مى كردى، آيا تو به خاطر عسل و آنار و آنگور و تمتع از حور و غلمان؟ وجود دارد

 ؟ ! پدر، ـ پس چه تكليف مى كنيد
.  ھم دلم خوش مى شود و ھم به صاحب بھشت دھان كجى مى كنمحداقل. است كه من مى كنم ـ تكليف ھمين

مگر اينكه خداى ديگرى پيدا شود و ما را از اين بليه ، وضع ما ھم ھمين است كه ھست، چون تا خدا ھمين خداست
 . نجات دھد

 ؟ يعنی چکار كند! ـ نمى فھمم
نجاتمان » بھشت و جھنم«ٌ بازى بچگانه به خواب ابدى ببرد و از اين بيھودگى و، ما را بميراند. ساده است ـ

 . . . دھد
 ؟ ُدو باره مردن چه معنائی مى دھد. ُما يک بار مرده ايم و اينجا ھم كه آخرت است، ـ آخر

از ، از شر اين بيھودگى ھا نجات پيدا كردن، ُدوباره مردن يعنی تمام شدن. ُدوباره مردن خيلی معناھا دارد ـ
اين بھترين سرنوشتى است كه يک . خالص شدن و عطاى بھشت را به لقايش بخشيدن استبالتكليفی ھا و بدبختى ھا 

 . مى تواند رقم بزند» مخلوقش«براى » خالق«
بھشت و شردوزخ  ُاينست كه مردن و آخر و عاقبت نداشتن و از خير، منظور شما:با حيرت پرسيد،  حاج رجب

 ؟  ھاستبھترين راه نجات و تنھا راه حل مشكل انسان، گذشتن
 . اين تنھا راه نجات از سرنوشت شومى است كه خدا با بر پا كردن اين بھشت و آن دوزخ براى بشر رقم زده است! ـ بلی
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 ؟ آن را چه جواب دارى، ـ ولی پيغمبرمان كلی از اين بھشت و از اوضاع خوب و خوش آن تعريف كرده است
با چه آنگيزه اى ،  وعده نمى داد و از آن تعريف نمى كرداگر شارع اسالم اين بھشت كذائی را:پير خنديد و گفت

به ، غارت و چپاول اموال مردم و تجاوز به زن و دخترديگران؟ ّمى توانست تازه مسلمان ھا را به غزوات بكشاند
غزوه بايد به آنھائی كه در چند . ٌتنھائی براى تحريك و تشويق اعراب پا برھنه صدر اسالم به جنگ و جدال کافی نبود

وعده اى در مقابل كشته شدن مى داد تا آئينش را كه بيشتر بر ، به مالی مى رسيدند و به حفظ جان خود دل مى بستند
 . گسترش بدھد، شمشير پيروانش متكى بود

ٌبايد ھمه آرزوھاى اعراب را در بھشت خود جا مى داد . تعريف مى كرد» بھشت«پيغمبر اسالم بايداز ! بلی مرد
منحصر است به آرزوھائی كه عرب ھا ، آيا نمى بينی كه مائده ھاى بھشتى. ينش پا بگيردئمحكم شود و آ» ينستون د«تا 

 ؟ داشته اند» دل«و حسرتش را بر » سر«در 
 ؟ آيا كسى اين مشكالت را با خدا مطرح نكرده است، ـ پدر

فكر مى كنی مى پذيرد كه ، ازهت. اينجا ھم كه بھشت اوست طرف آفتابی نمى شود؟ ـ مگر خدا را مى شود ديد
 ؟ بساط خلقتش عيب و ايراد دارد

بااو  حق آنھاست خدا را ببينند و. ٌاز مومنين و از خدا پرستان ھستند اھل بھشت ھمه، ھرچه كه باشد، ـ باالخره
 ؟ مگرنه، گفتگو كنند

كمى ...! او صحبت كنبرو و خدا را ببين و با، اگر اين طور است! تو ھم چه خوشباورى: پير خنديد و گفت
آدم ھا در گوشه و كنار كز كرده و چرت مى زنند و يا مثل ديوانه ھا نه خود را مى ، چطور گله گله، گردش كن تا ببينی

تو ھنوز تازه ، راستش را بخواھى. خيلی ھا ھم ادا و اطوار حيوانات را در مى آورند. شناسند و نه خداى خود را
بايد آنقدر با اين حوران بياميزى و عسل و آنگور و آنار بخورى تا بفھمى . اندازه ناواردىتازه وارد و به ھمان . واردى

 . درد من و امثال من چيست
دنياى » رؤياھاى«با آنچه كه ، آنچه مى شنيد. داشت ترك برمى داشت» ستون دين.  حاج رجب درمانده بود

، تنھا کارى كه به ذھنش رسيد.  به خود نگرفترا شنيد و ھاى پير» طعنه». تفاوت داشت، خاكيش را مى ساخت
 :گريختن از نزد او بود و گفت 

 ! ـ خدا حافظ پدر
 :به او گفت، پير ھم با بدرودى

 . سرى به ما بزن، ـ اگر باز ھم گذارت به اين طرف ھا افتاد
، اما. دگرفت و به راه افتا، حاج رجب دست حورك را كه ديگر مى دانست سن و سال و راز و رمزش چيست

برايش قابل تصور و باور نبود كه در بھشت الھى بشود به . احساس مى كرد كه چون و چرائی به ذھنش راه يافته است
حيرت و ، عاصى و طاغى انديشناك بود و حرفھاى اين پير. خدا ايراد گرفت و حكمت ھايش را به زير سئوال برد

 . شگفتى اش را بر مى آنگيخت
 :با اندكى ترديد گفت ، ٌم شده ھمراه خود به اضطراب درون وى پى برده بودحورك كه از سيماى درھ

قرن ھاست كه حكمت پروردگار عالم را ، گروھى از ساكنان بھشت! ـ از سخنان اين پير افسرده و غمگين مباش
اينھا را به ،  و آرزواقامت طوآلنی در جنت الھى و نبودن ھيجان و اميد. در ايجاد بھشت و دوزخ به باد آنتقاد گرفته اند

آنھا يا در گوشه اى مغموم و در حال تفكر و انديشه اند و يا در حال جوش و خروش و . طغيان و سركشى واداشته است
 . شود روز بروز ھم برتعدادشان افزوده می. تحريک ديگران

 :حاج رجب تعجب زده پرسيد 
ٌبندگان مومنش را اينطور نسبت به ،  سركشخدا چطورتحمل مى كند كه در بھشتش مشتى ياغى و؟ خدا چى ـ

 ؟ نعمت ھاى او دلزده و سرخورده و بدبين كنند
ولی به نظر مى رسد كه خدا ھم نمى داند با ايرادھاى عقالئی اين جماعت چه كند و از شرانتقادھاى ، ـ نمى دانم

اما معلوم نيست چرا ، فته استاگر چه مى گويند حوصله اش از اين نق زدنھاى سر ر؟ منطقى آنان چطور خالص شود
 . کارى به کارشان ندارد

 . آنھا خالص كند ـ چرا آنھا را به جھنم نمى فرستد تا خود و بندگانش را از شر
 : حورك با تکان دادن سر گفت 

، سخنی بگويد. نمى بايد دمدمى مزاج باشد پروردگار عالم كه نمى تواند و! ؟ ـ تو از كى حرف مى زنی
 . ير عقيده بدھد و از گفتار و كردارش عدول كنديد و بعد تغتصميمى بگير
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حرف و حديثھاى دنياى خاكى و ناسخ و منسوخ ھاى خدا افتاد و سرى تکان داد  حاج رجب به ياد، در اين موقع
 :و با خود گفت 
ايش استوار چرا آنجا در امر و نھى ھ؟ راه انداخته بود» نكن، بكن« دنيا آنھمه  آندر» طرف«پس چرا! ـ عجبا

چرا دران دنيا يک روز دستورى مى داد و روز ديگردستورش را لغو مى كرد و به قول خودش با احکام ؟ نمى ماند
 ؟ فرامينش را مدام عوض مى كرد، تازه تر و به قول خودش بھتر

  گفت و»ُاستغفرهللا«چند بار ، ٌشيوه زندگى خاكيش ٌخود را در معرض وسوسه شيطان ديد و باز به حاج رجب
 . به سر او انداخته بود رھائی يابد، با سخنان آنچنانی خود فرستاد تا بتواند از قيد افکاردرھمى كه پير» لعنت بر شيطان«

 ھمراه حورك براى پى بردن به راز و رمز، سرش را زير انداخت و با ناباورى از آنچه ديده و شنيده بود، و
  .ادامه داد به گشت و گذار» بھشت«

  دارد                       ادامه 
 
   

  
 


