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  خيام وآن دروغ دآلويز
  )بخش دوم ( 
 

  بزرگان صدر اسالم
 

اعراب زيادى در . با تعجب صحن آن را خالی ديد، پس از مدتى راه پيمائی وقتى به نزديکى مسجد رسيد، حاج رجب
ه در ورودى خفتگان عبور كرد تا ب از ميان، آرام. به گونه اى كه عبوراز ميانشان دشوار بود، اطراف مسجد خفته بودند

 . مسجد رسيد
مرد عربی بود كه بر فراز منبر نشسته و دست راست خود را تكيه گاه سرش ساخته و مشغول ،  نخستين چشم اندازش

، مسجد» ھشتى«در ، چون جلوتر رفت. تفاوتى نداشت، ظاھرش با آنھائی كه بيرون خوابيده بودند. خواندن كتابی بود
سنگ ھائی كوچك و صيقل داده شده كه بی . ه مشغول بازى با سنگ ريزه ھا بودندمردانی شصت ھفتاد ساله را ديد ك

 . دوران كودكيش افتاد» يه قل و دو قل«اختيار به ياد بازى 
 :رفت و گفت به سويشان» خفتگان«در جمع آن » بيدار«خوشحال از ديدن مردان 

 .ـ السالم عليکم
 . ـ و عليکم السالم

 . عالقه مندم پيغمبر اسالم را زيارت كنمـ مسلمانی از بالد عجمم و 
 :  يکى از آن ميان با صدائی بم و بی تفاوت گفت 

ابوسفيان و ، عباس بن عبدالمطلب، ابوبكر صديق:معرفی كرد و بعد با اشاره ديگران را. . . من عمر پسر خطاب ام ـ
 . خالد بن وليد

 :بی درنگ گفت، پس از اين معارفه» عمر بن خطاب«
بخصوص ، كسى را مالقات نمى كنند، ولی رسم است وقتى كه رسول اكرم در مسجدند، مدى مؤمن عجمـ خوش آ

 . مشغول باشند نآزمانيکه به قرائت قر
 : حاج رجب با تعجب و ترديد پرسيد 

 ؟ پيغمبر اسالمند، ھستند ِآقائی كه باالى منبر، ٌـ ياامير المومنين
 ؟  جز رسول خداچه كسى به؟ ـ پس مى خواستى چه كسى باشد

آخرين رسول «مدتى مات و مبھوت غرق تماشاى ، تمام با اشتياق، از ھويت صاحب منبر آگاه شد حاج رجب ھمين كه
آن قدر نگاه كرد و نگاه . خويشتن را سرشاراز افتخار ديد، دارد شد و از اين كه در چند قدمى پيغمبر خود قرار» خدا

  :ُ كه سرانجام عمر با بی حوصلگى به سخن در آمد و گفت ھاى مشتاق و پرسشگرش آنقدر طوآلنی شد
 ! بگذار به کارمان برسيم!  ـ حاال كه خوب تماشا كردى برو

 : حاج رجب نگاه از پيغمبر اسالم برداشت و پرسيد
 ؟ مى دھند   پس ايشان كى اذن زيارت به پير وانشان، ٌـ يا امير المومنين

 : فت عمر با بی تفاوتى سرى تکان داد و گ
 . تنھائی باشند معلوم ھم نيست تا كى مى خواھند در. حاال كه چندين سال است كسى را نديده اند. ـ وهللا نمى دانم

 :ابوبكر با مھربانی گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 . برو و چند سال ديگر برگرد! ٌمومن ـ
 :گفت، بود ھمچنانكه مشغول بازى و جيغ و داد، خالدبن وليد

بھتر است بگوئی ده ، ھنوز چھار سال نشده اين بار. بيست سال تمام آنجا بودند،  رفتنددفعه قبل كه به مسجد! ـ نه بابا
  . و بعد ھر پنج نفر به بازى مشغول شدند. . . گردد پآنزده سال ديگر بر
ندارند كه اينھمه وقت در مسجد و دوراز ديگران به سر مى  مگر پيغمبر خدا کارى! ٌياامير المومنين: حاج رجب پرسيد

  ؟ دبرن
َعمر با تعجب گفت  ُ :  

ايشان ھم مثل ديگران ، ٌنه مومن؟ توى بھشت ھم بايد کار كرد مگر؟ ھم ھستی مگردراين دنيا کار! كدام کار؟ ـ کار
اينھمه آدم اينجا و ، کار و وظيفه اى بود اگر. ن مى كنندآکارى ندارند و اوقات بيکارى خود را صرف قرائت و تفسير قر

  . . . آنجا خواب نبودند
  : ابوسفيان با لبخند شيطنت آميزى گفت ، در اين ھنگام
بگو كه محمد نه مى تواند به بالل ! محمد ھم به خاطر اذان بالل حبشى بيدار مانده است، بگو كه مثل ما، ـ يا فاروق

 اين مؤمن عجم ھم كه شده به ھزار بار! بگو! بگو. و نه با صداى گوشخراش اذان او مى تواند بخوابد! بگويد اذان نگو
  ! اينجا كه ديگر جاى تقيه و پنھانکارى نيست! باعث بيدارى ما و محمد استحبشی ٌبگو كه صداى نكره بالل 

َعمر خشمگين از پرده درى و فاش گوئی ابوسفيان در حضور َ نعوذ باللھى ، آنھم از بالد عجم، يک مسلمان غير عرب ُ
  :ويز شود كه عباس مثل ھميشه به داد ابوسفيان رسيد و گفت گفت و خواست از جا برخيزد و با ابوسفيان گال

  ! منظور ابوسفيان اين بود كه رسول خدا نمى توانند ھم صداى اذان را بشنوند و ھم بخوابند! ـ يا فاروق
   :با عصبانيت گفت، ُبن خطاب ھم تره خرد نمى كند ُابوسفيان كه معلوم بود در بھشت خدا براى حرف ھيچكس حتى عمر

ٌحرف من اين است كه بالل ناكس دارد ھمه اعراب و به خصوص . منظور من اين نبود كه عباس مى گويد!  نه آقا جانـ
دھنده  زارآچقدر، ھم او و ھم ما مى دانيم كه صداى اين غالم حبشى آن ھم به ھنگام خواب. قريشيان را آزار مى دھد

چه كسى او ، ھيچ فكر كرده ايد. او را فريب داده اند انتقام مى گيرداين بابا به خود من گفته كه دارد از كسانی كه . است
بلكه كلی ھم زحمت كشيديم و جنگيديم تا او و ، نبوديم» برده«مطمئنا من و اوالد من به دنبال فريب يک ؟ را فريب داده

  ؟  اندپس بايد ديد چه كسانی او و امثال او را فريب داده. ديگران را سرعقل بياوريم كه نيامدند
  :عمرخشمگين وعصبانی خواست چيزى بگويد كه ابوبكر گفت

، ٌھمه ما، آنچه مسلم است. مطرح كردنش ھم ديگر فايده ندارد. ھر چه كه بوده گذشته است. ـ بيھوده عصبانی نشويد
ھيد ميان چرا مى خوا. ھمين طور بازماندگانمان، كالھى داشته ايم» اسالم«از نمد ، كوچك و بزرگ ھم فرقى نمى كند

درست است كه پيغمبر اكرم اذان گفتن را . بود» برده«يک ، بالل. خودمان اختالف بيفتد و دشمنان به ريشمان بخندند
من اگر . ھمه حرام كند خواب را بر» آنكر االصوات«ھمان  ولی اين دليل آن نيست كه او اينجا ھم با، ٌبرعھده او گذاشت

مشتى محكم به دھان زشت بالل مى كوبيدم كه اين ، دلی ھاى گذشته كردن دقبه جاى ابوسفيان بودم در عوض خالی 
  . . . چنين ھمه ما را از خواب خوش و استراحت محروم نكند

  : گفت ، براى خاتمه دادن به كشمكش ھاى لفظى آنان،  حاج رجب با ديدن اختالفات سران قريش
  . . . ؟ د و به کار پير وانشان بپردازندمگر رسول خدا نبايد پيش خدا باشن! ـ يا امير المومنين

َعمر كه سخت از ماجرا خشمگين و از خرفتى حاج رجب ھم   : با عصبانيت جواب داد ، حوصله اش سر رفته بود ُ
  ؟ به كدام کار پيروانش! ـ پدر آمرزيده
 . رحمت طلبيدن و آمرزش خواستن براى مسلمانان، ـ شفاعت كردن

ٌعمر خنده تمسخر آميزى كرد َ   : و گفت ُ
دستگاه خدا دکان بقالی است كه با او  مگر! پدر آمرزيده، آخر.  ـ مثل اينكه آخوندھاى شيعه پاك مغزت را خورده اند

پيغمبر خدا کار و وظيفه ! نه برادر! کار خدا كه بی حساب و كتاب نيست تا ھر كسى دران دخالت كند! نه زدابشود چ
حتى خدا را ھم نديده اند و به ھمين . ن دنيا ايشان ھم مثل ما ھيچ کارى ندارنددر اي. اش فقط به آن دنيا مربوط مى شد

  . بنويسند ن بخوانند و تفسيرآدليل ترجيح مى دھند براى رفع بيکارى قر
  ؟ ! ن تفسير مى كنندآپيغمبر خدا ھم قر، يدئـ يعنی مى فرما
ِن نوشته اند كه خود آواجوردر باره مطالب ساده قراز بس كه اين و آن تفسيرھاى جور ؟ ! چه كنند، ـ اگرتفسير نكنند

اين وسيله جلوى تعبير و تفسيرھاى دلبخواه را  شان تفسير بنويسند تا شايد به» مصحف«پيغمبر به صرافت افتاد تا بر 
  . . . بگير ند

َحاج رجب خواست دوباره حرفی بزند كه عمر با تشر گفت  ُ :  
شايد پيغمبر اكرم از ، سرى به مسجد بزن، ال ديگر گذارت به اين طرفھا افتاداگر چند س! برو پى کارت، ـ کافی است

ختم كالم عمر بن ، سفت و سخت» هللا معك«يک . تنھائی خسته شده باشند و بخواھند با پيروانشان ديدار و گفتگو كنند
  . خطاب بود
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 در شكل گيرى و گسترش اسالم به سفبار به اين بزرگان صدر اسالم انداخت و خدمات ھريک راأحاج رجب نگاھى ت
به ياد جنگ ھاى ابوسفيان با پيغمبر اسالم و رفتار غير اخالقى و غير انسانی خالد بن وليد در . خاطر آورد

  : واز خود پرسيد، افتاد»رده»جنگھاى
پاداش تناسبی با اين ، سرگذشت جنايات و تجاوزھاى جھنمى اين سردار غازى؟ ـ اين يکى چرا به بھشت آمده است

ما گفته نشد كه  مگر به؟ مگراو ھمانی نيست كه ميزبانش را كشت و ھمانشب با زنش ھمبستر شد. بھشتى ندارد
  . . . ولی ھرگز حاضر نشد به رسالت او شھادت بدھد، بيعت كرد» فقط»ابوسفيان با محمد

 . و راه افتاد. . . 
 
 

 بلقيس و شاه غالم 
  

جماعتى كولی وار ، جب به دشتى مصفا رسيد كه در زير تابش مطبوع آفتاب بھشتحاج ر،  بعد از چند روز راه پيمائی
  :با خود گفت. شادى و پايکوبی و رقص و آواز مشغول بودند گرد ھم آمده و به

. خود را به آن جمع رسانيد، با اين نيت. شايد غم و غصه ھايم را فراموش كنم، ـ بروم و درشادى اين كوليان شركت كنم
به ھيجانش آورده بود و از آن ھمه دل زندگى و شادمانی دستخوش لذتى كم ، ى و شور و شعف آن جماعتديدن شاد

ن ھمه لذت به درستى در آاما ھنوز شور. آينده اش را مى ساخت» رؤياى بھشت«لذتى كه روزگارى . شده بود نظير
  . بود»بلقيس«رقاصه خواھرش. برخاستازنھادش  آه، کامش ننشسته بود كه با ديدن رقاصه لولی وش جمع زنده دآلن

. ولی ديدن رقص ھوس آنگيز او در ميان غريبه ھا و نامحرم ھا آزارش مى داد، از پيدا كردن خواھرش خوشحال بود
تجريه ديدارھمسرش را در بھشت . او تجربه اى با خود داشت، با اين ھمه. آزارى كه از غيرت برادريش بر مى خاست

. مل دست به کارى نزند و كمى مدارا پيشه كندأايد به ھمين سبب بود كه تصميم گرفت بدون تش! و با آن حال و روز
با ناباورى ديد كه بلقيس چگونه خود را ، بنابراين مدتى مشغول تماشاى رقص بلقيس شد و چون رقص به پايان رسيد

ن كه آن صحنه دل آزار را نگاه کارى از دست حاج رجب بر نمى آمد جز اي. انداخت شادمانه در آغوش مرد خنياگر
اين مصيبت ھنگامى کام او را تلختر كرد و . ھمراه مى شد  آن ھمه شادى اوليه بايد با مصيبتى ديگرًظاھرا، اما. كند

  ! نوكر خانه زاد خانه خودشان» شاه غالم«نفسش را بند آورد كه ديد مرد خنياگر كسى نيست جز 
  . شد و به زمين نشست» تا«

، تا به ياد مى آورد. ٌنمى آمد كه شاه غالم از چه وقت و از چه سنی به عنوان بچه نوكر به خانه آنھا آمده بودبه خاطرش 
يادش آمد چگونه وقتى خواھرش بلقيس . خاطرات گذشته برايش زنده شد. ٌاو را ھميشه در خانه پدرى ديده بود

حاال داشت ، ھا» بی تابی« و» گريه«آن . مى كرداشك مى ريخت و بی تابی »شاه غالم«، درتصادف اتومبيل درگذشت
ن آاكثر افراد خانواده كه گريه ھاى جگر خراش شاه غالم را در، و چه ساده دل بودند. . . معناى خودش را پيدا مى كرد

  . به معناى عاطفه و محبت و حقشناسى او نسبت به اعضاى خانواده اربابش گرفته بودند، روزھا
اين راز و ، ُشاه غالم كه سن و سالی ھم نداشت به مرض بی عالجى مبتال نمى گرديد و نمى مرد، شايد اگرچند ماه بعد

اما به ھر حال مرگ زود رس . نه ھم از ميان مى رفتالرسوائی ھم بر مال مى شد و آن حدس و گمانھاى خوش خيا
  ؟ ! اينھا به ھم رسيده اند، ادر بھشت خد حاال چطور! ولی راستى. باعث پنھان ماندن اين راز شد» شاه غالم«

ن دو دلداده آطاقت از دست داد و با شتاب خود را به كنار، با شناخت شاه غالم و ياد آورى خاطرات گذشته، حاج رجب
دست خواھرش را گرفت و او را نيمه برھنه از آغوش شاه غالم بيرون كشيد و ، رسانيد و با خشمى كه ھمگان ديدند

  :فرياد زد
  ؟ الت نمى كشى كه جلوى چشم مردم غريبه اين طور با بی حيائی توى بغل اين مرد بی صفت ولو شده اىخج! ـ بلقيس
فريادى از . بود» داداش رجب«. خودش بود. با شگفتى و حيرت ناشى از غافلگيرى به برادرش نگريست، بلقيس

  :خوشحالی كشيد و با شعف و شادى به آغوشش پريد و گفت 
  ؟ ! شما چطور بھشتى شديد؟ كى آمديد، داش رجب جاندا! ـ داداش رجب جان

  :با شادمانی اضافه كرد، ھمچنان كه دستخوش ھيجان و حيرت بود، بلقيس
  . اين را گفت و خنده شادمانه اش جاى به گريه ھاى شوق داد؟ داداش، ـ چه خوب شد كه شما ھم به بھشت آمدى

نتظار نداشت و خواھرش را ھم نمى توانست به گناه آنچه كه اان را از نوكر خانه زادش» بی شرافتى«حاج رجب كه اين 
  : با خشم و غضب به شاه غالم گفت ، ديده بود ببخشايد

چطور به خودت اجازه مى دھى به ناموس و شرف . دست كم مى خواستى حرمت نان و نمك ما را نگاه دارى! ـ نا مرد
  . . . و ؟ اربابت خيانت كنی

اما طاقت ، مالمت و سرزنشھاى حاج رجب را مى شنيد و دم بر نمى آورد، بی ھيچ واكنشىبھت زده و » شاه غالم«
  . چاره اى بينديشد، بلقيس طاق شده و حاال نوبت آن بود كه براى رھائی از آنچه كه رخ داده بود

 ديدار برادر را ھم لذت، بليقس با آن كه تحمل شنيدن آن ھمه بد و بيراه و ناسزا نسبت به خودش و شاه غالم را نداشت
برادر را كمى آرام ساخت و از او خواست به گوشه ، سرانجام با خواھش و تمنا و التماس. نمى خواست از دست بدھد
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 . . . صحبت كنند، ٌدنجى بروند و در باره ھمه آنچه كه پيش آمده بود
  : باز ھم حاج رجب آغاز گر بود

شوھرت ھنوز كه ھنوز است شب و .  سه فرزند و پنج نوه ھستىصاحب. تو شوھردارى. آخر قباحت دارد، ـ خواھر
چطور به شرف ؟ دادى تن به اين عمل شرم آور چطور، آخر. ھميشه برايت عزادارى بر پا مى كند. توست روز به فكر

  . . . ؟ و آبروى خانوادگى ما و شوھرت پشت پا زدى
ٌھمه قراردادھاى دنياى خاكى از ، ُوقتى كه آدم مرد. استاينجا بھشت ! توضيح مى داد كه داداش  بلقيس ھر قدر بيشتر

خواست و اراده خداوند اينست كه اينجا بندگانش آزاد باشند و آزادانه با ھر كس كه دوست دارند معاشرت . ميان ميرود
حاج رجب كمتر به گوش ، ھيچ نوع قيد و بندى وجود ندارد و ھمه فارغ از رسم و رسوم دنياى خاكى اند، اينجا. كنند

  . فرو مى رفت
  :با صداقت اضافه كرد، بلقيس كه به ھيجان آمده بود

فقط اين نيست كه چند تا حورى اينجا و چند تا غلمان آنجا ول كرده باشند و يا مقدارى ، آخر معنی بھشت، ـ داداش رجب
انسان ھا پاى بند ھيچ نوع اين است كه ، بھشت فلسفه. به خورد ساكنانش بدھند، شير و عسل و شراب و آنار و آنگور

اگر قرار باشد در بھشت ھم ، وگرنه. با ھركسى كه تمايل دارند معاشرت كنند. مقررات و قيد و بندھاى آن دنيائی نباشند
چه ، بنشينم و باز كنيزى و كلفتى او را بكنم» شازده بھرام«بدون ھيچ عالقه و عشقى منتظر شوھرم ، من سياه بخت

  . . . ؟ ن مى برملذتى از به بھشت آمد
مردھا  بھشت كه دنياى خاكى نيست تا ھمه چيز مال، چرا نمى خواھى بفھمى؟ تو چرا متوجه نيستى، داداش رجب جان

در اينجا زن و مرد مطرح ؟ بھشت حتى ملك طلق مسلمان ھا ھم نيست كه ميان زنان و مردانشان اينھمه فرق باشد؟ باشد
ُخدا كه بھشت را فقط به خاطر گل روى مردھا خلق ! د و حق دارند كه مردانزادنآزنان ھمان قدر، در بھشت. نيست

تو چرا ، داداش، ًاصال! نشده است» زنانه«ـ » مردانه«اين ھمه نعمت و زيبائی و راحتى و بی خيالی كه ! نكرده است
ن با خداى مردان فرق مگر خداى زنا؟ ٌمگر زن آفريده خدا نيست؟ فكر مى كنی كه ميان مرد و زن بايد اختالف باشد

  ؟ دارد
  :با خشم بيشتر و غضب فراوان تر گفت ، با شنيدن سخنان عتاب گونه خواھرش،  حاج رجب
مگر به قدر و قيمت و ارج و ! خيلی ھم فرق است، دردين و مذھب ما ميان زن و مرد فرق است. ما مسلمانيم، ـ خواھر

مگر نمى دانی مرد ؟ م ارزش وجودى زن نصف مرد استمگر نمى دانی در اسال؟ قرب زن در اسالم واقف نيستى
مگر نمى ؟ ! مسلمان دو برابر زن مسلمان ارث مى برد و دردين اسالم شھادت دو زن مساوى شھادت يک مرد است

نمى دانی كه يک مرد حق دارد چھار زن عقدى و ھر  و مگر؟ »زنان فقط كشتزار مردانند«ٌدانی كه بنا به گفته قران 
تو مگر اين فرق ؟ ولی زنان مسلمان حق ندارند حتى به مردان ديگر نگاه كنند، ن صيغه كه ميلش بكشد بگيردچند تا ز

 تو چطور مى خواھى يک زن مسلمان را برابر؟ ُتو جزو امت مسلمان نيستى، مگر ناسالمتى؟ ھا را نمى دانی خواھر
ما كه نبايد خالف گفته ھاى . ين كنيميتكليف تع غمبراين وظيفه ما نيست كه براى خدا و پي؟ ! يک مرد مسلمان بگذارى

  . نور عمل كنيمان و شرع آخدا و پيغمبر و قر
  :پرخاش كنان جواب داد، درشت گوئی و قشرى مابی برادرش به تنگ آمده بود، بلقيس كه از بی منطقى
ين دستورات ربطى به خدا گمان نمى كنم كه ا، ولی رك و راست بگويم! من كه عقلم نمى رسد، ـ ببين داداش رجب

ھم داشته باشد ـ كه شك دارم ـ مربوط به ھمان دنياى خاكى است و البته ھم فقط مربوط به مردان و  اگر! داشته باشد
. داردندر ساير اديان بين زن و مرد فرق زيادى وجود ، تا آنجائی كه من مى دانم و اينجا ھم شنيده ام. ستازنان مسلمان 

جوامع اکثر اما به ھر حال در . در نظر گرفته استمسلمان ٌمه نا برابريھا را فقط براى ما زنان مثل اين كه خدا ھ
 شده و متاسفآنه تنھا در جوامع مسلمان اين بی یغير دينی و الئيک اين تبعيض غير انسانی اديان ملغبخصوص جوامع 

  . .. نصافی نسبت به زنان ھمچنان پايدار مانده استا
دوراز چشم ھمه شما و بی آن كه گوش از گوش ، دردنياى خاكى ھم كه بوديم، من و شاه غالم، ىراستش را بخواھ

بنابراين ، دو ھم مى دانستيم كه بخت آنرا نداريم كه با ھم زندگى كنيم چون ھر. ھمديگر را دوست داشتيم، خبردار شود
  .  به ھم برسيمقرار گذاشتيم باعبادت و تقوى و پرھيزگارى به بھشت بيائيم و در بھشت

، در عشق و عاشقى صميمى و صادق بود كه از غصه مرگ من شاه غالم آنقدر، بعد از حادثه اى كه براى من پيش آمد
  ! ما لحظه اى از ھم جدا نشده ايم و جدا ھم نخواھيم شد، از آنروز. ُمريض شد و مرد و در اينجا به من پيوست

خاموش بود و ، برغم اندرون پر جوش و خروشش، حث و گفتگو نديده بودحاج رجب كه ھرگز بلقيس را اين گونه اھل ب
   :بلقيس از ھمين فرصت استفاده كرد و دنباله حرف ھايش را گرفت

جاى چندان ، بھشت بر خالف آنچه شنيده بوديم. شما تازه به بھشت آمده اى و به اوضاع و احوال اينجا آشنا نيستى ـ
ٌھمه كسانيکه به بھشت آمده اند دلشان لبريز و سر ريز از غصه .  و خوشنود نيستھيچكس از اينجا راضى. خوبی نيست

مردان و ، در اين جا. باعث شرمندگى ھرانسانی است، اعمال و رفتارى كه در اينجا رواج دارد، از اين گذشته. است
عشق و عالقه ما . ائی ھستيمما جزو آدمھاى استثن. آنچنان در بيھودگى غوطه ورند كه تصوران ھم شرم آور است، زنان

نه شاه غالم مزه حوريان بھشتى را ، تا به امروز. به يکديگر زبانزد خاص و عام است و ھمه به ما حسادت مى كنند
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مشغول فسق ، تا ذيل شب و روز در گوشه و كنار بھشت در حاليکه ديگر زنان از صدر. چشيده و نه من طعم غلمانھا را
  . . . و فجورند

او را در آغوش گرفت و بوسيد و از شاه غالم ھم كه در حال . باالخره به دل برادر نشست، ٌادقانه بلقيسحرفھاى ص
شادمانه او را ، شاه غالم ھم كه ھميشه به حاج رجب عالقه مند بود. پوزش خواست، عصبانيت به او پرخاش كرده بود

  . در آغوش گرفت و آمدنش را به بھشت خوش آمد گفت
ھم بودند و بی اعتنا  در كنار، يکديگر و شادمان از به ياد آوردن خاطره ھاى گذشته ى سرمست از ديدارآنان چند روز

را ھم در بھشت يافته است »مادر«بلقيس به برادرش گفت كه، تجديد اين خاطره ھا در. به آنچه در جوارشان مى گذشت
  . مى گذرانددوستش دارد روزگار  شسته و با كسى كه بسيار» غلمان«كه دست از 
  : سراسيمه و خشمگين پرسيد، حاج رجب
با صدائی محزون و آميخته با بغض ، احساس شرم مى كرد» شاه غالم«و آنگاه در حالی كه در برابر ! ؟ ـ مادرمان

  :پرسيد
  ؟ با كى ـ
رمان بوده سر گذر ما بقالی داشته و از ھمان زمان ھا خاطر خواه ماد، مادر مى گفت. با شخصى به نام حاج علی ـ

  . ُحاال در بھشت حاج خانم را پيدا كرده و دوباره گل عشق و عاشقيش از نو شكفته شده است. است
نمى ، اما ھرچه فكر مى كرد، براى حاج رجب باور كردنی شده بود، پس از تجربه ھاى بھشتى، اگر چه حرفھاى بلقيس

  . توانست در و تخته اين قضايا را با ھم جور كند
ھيچ منطقى نمى . من و متعصبی بود كه دريک خانواده مشھور به پاكدامنی و عفت و عصمت بزرگ شده بودٌاو مرد مو

» عشق و عاشقى«و به اصطالح ، روى ھم ريخته باشند» حاج علی بقال«توانست او را قانع كند كه مادر مؤمنه اش با 
از و در حال عبادت ديده بود و يقين داشت غير از پدر مادر را ھميشه برسر سجاده نم، تا آنجا كه به ياد داشت. پيشه كنند

گنجيد كه چنان  در باور حاج رجب نمی. چشم ھيچ مرد ديگرى به صورت او نيفتاده بود، و شوھر و برادر و فرزندانش
  ! مادرى در چنين بھشت خدائی با حاج علی بقال روى ھم بريزد 

ناگزير به مادرش ، را بياد مى آورد» بلقيس و شاه غالم«ن عشق و يا ھمين داستا» سكينه سلطان«وقتى ماجراى ، اما
  . نيز حق مى داد كه با حاج علی يا ھر كس ديگرى ارتباط داشته باشد و يا مثل سكينه سلطان با غلمانی نرد عشق ببازد

ن آدر، دانستاو نمى . اعتبار ندارند» بھشت«و » آخرت«حاج رجب كم كم مى فھميد كه آداب و رسوم دنياى خاكى در 
، از ھمه اينھا گذشته! افتاده است» رفيق بازى «امروز در بھشت به، دنيا بر مادرش چه ھا رفته است كه به جبران آنھا

اھل دوزخ شده باشد و يا در )پدرش(اگر شوھر اين زن :با خود مى گفت؟ چه كند، مادرش اگر چنين نكند، فكر مى كرد
و مؤمنه خود توجه  ا يک دوجين حورى و غلمان مشغول باشد و الجرم به زن پيرٌبھشت باشد و مثل ھمه مردان مومن ب

  ؟ او گرفته شود» مادر«او ايرادى گرفته مى شود كه به » پدر«مگر به ؟ تكليف مادرش چيست، نكند
، د مى كردليل ھا يکى پس از ديگرى به مخيله اش نفوذ! حاج رجب اندك اندك به اين نتيجه مى رسيد كه بايد چنين باشد

را » دست دوم«نقشى ، بايد از ھمه مزايا محروم باشد و به دليلی ناشناخته و غير منطقى» زن«به كدام دليل ، مى انديشيد
آنھم فقط شايد ـ مصلحت چنين بود كه مدعى شوند سھم  شايد ـ، صد سال قبل ھزار و چھار. درعرصه بشريت بازى كند
مروز كه علم و دانش ثابت كرده ميان زن و مرد فرقى نيست و ھمه چيز ا؟ ولی امروز چه، زن نصف سھم مرد است

آزاد باشد و » مرد«ھم بايد مثل » زن«؟ نخورد» تبعيض«چرا بايد حتى تلنگرى به اين ، معيارھاى تازه اى يافته است
  ! نه آنچه ديگران مستحقش مى دانند ، انجام بدھد، نچه كه دوست داردآھر

در خويشتن ، را روى خطوط موازى در ذھنش ترسيم و مقايسه مى كرد» دنياى باقى«و » یناجھان ف« حاج رجب كه 
چه ، تساوى حقوق دردنياى آخرت و در ميان كسانی كه ساكن بھشت ھستند، خويش به اين نكته دست يافت كه به راستى

سان ھا در كره خاكى برقرار باشد و ًاين مساوات ـ يا اصال چرا نگوئيم بی تفاوتى ـ بايد دردوران حيات ان؟ فايده دارد
ئی در کار است و نه وعده جھان ديگرى در »فردا«نه در اينجا كه نه بيم ، نجاست كه مفھوم واقعيش را پيدا مى كندآدر

باعث و بانی اين عدم تساوى و ، از جمله دين اسالم، و درست ھمان ھنگام يادش آمد كه در حقيقت اديان الھى! ميان
مرد » كشتزار«اديانی كه از آسمان آمده بودند تا زن را فقط در حد ، مرد بوده اند قعى اختالف زن وبدعت گذار وا

  . قلمداد كنند و يا شھادت يک زن را نصف شھادت مرد بدانند و يا ميزان ارث زن را يک دوم ميراث مرد قرار بدھند
ھمان حال به ھراندازه كه مى خواھد صيغه  شد و دراين اسالم بود كه به مرد اجازه داد چھار زن عقدى داشته با، آرى

فقط و فقط ، كه رسيد» زن«اما نوبت به . ھمبستر شود، بگيرد و ھمزمان با ھر قدر برده و كنيز كه مى تواند داشته باشد
 .ھمراه بود» كفن سفيد«و خروج با » لباس عروسى«اجازه داد يک شوھرداشته باشد كه تازه آن ھم با شرط ورود با 

و طالقش را بدون حضور او مجاز دانست و حتى به شبھه گناھى يا ، اسالم بود كه زن را به زير حجاب برد! بله
جزائی كه درانتظارھيچ تنابنده الرحمن الراحمين گوى ديگرى . شمرد» واجب«سنگسارش را به دست مردان ، تقصيرى
 ! ھمان مردان است بجز زنی كه مادر، نيست
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  عزت الملوك
  
  . ُت الملوك خواھر بزرگتر حاج رجب و يکى از زنان به نام شھرشان به شمار مى رفت كه در چھل سالگى مرده بودعز

 : سخن به ميان آورد و به برادرش گفت» عزت الملوك«بلقيس از ماجراى خواھرشان ،  روزى
ی به حرف ھاى من گوش نمى ول، من چند بار با او صحبت كرده ام. ًـ وضع و حال آبجى عزت واقعا تاثر آور است

اگر بخواھند كسى را به ، اينجا. آنچنان زياده روى مى كند كه در سرتاسر بھشت ضرب المثل شده است»عزت«. دھد
اينھا . عزت الملوك است  خيلی راحت مى گويند طرف مثل، عصيان و بدگوئی نسبت به خدا و نعمت ھاى او مثال بزنند

  :اين و آن ھم حد و مرزى نمى شناسد و تنھا جوابش اينست كه عزت در معاشرت با ، به جاى خود
انتقام ، ھمجنس باز خودم باشد يعنی آخوندھا كه يکى ھم شوھر، مى خواھم از خدا و پيغمبر و نمايندگان بی تميزشان« ـ 

  ». بگيرم
 و پند و اندرزھاى شايد توصيه، را ببيند» عزت الملوك«از حاج رجب خواست تا ، بلقيس پس از گفتن اين حرف ھا

  . خواھر را سر عقل بياورد و از کارھاى نا متعارف دست بردارد، برادر
چند روز بعد حاج رجب از شاه غالم خواست به جستجوى عزت الملوك برود و ھر جور شده او را پيدا كند و به ديدار 

  . بياورد» خانواده«
. رفت و بزودى ھمراه عزت الملوك باز گشت، شكل نيستشاه غالم كه مى دانست پيدا كردن عزت الملوك زياد ھم م

  . به معناى واقعى كلمه حزن آور بود، ديدار خواھر و برادر
حالی مى ديد كه گمان مى كرد با آن سر و وضع آشفته جز شرمسارى ھديه  برادر بسيار عزيزش را در، عزت الملوك

گريه سوزناكى كه مدت ھا . شروع كردند به گريستن دو و ھرسر بر شانه برادر نھاد . براى نخستين ديدار نياورده است
درد و  نه گريه اى از سر، نه گريه شوق بود. گريه ھائی كه اسمى براى آن نمى توان پيدا كرد از آن نوع. به درازا كشيد

. ن گذاشت آبر» گريه حيا«يا » گريه شرم«شايد بتوان نام . نه گريه اى كه اشك زالل آن به رنگ ريائی آلوده شده باشد
  : اين حاج رجب بود كه سكوت را شكست ، اما به ھر حال و ھر نامى كه داشت بايد جائی متوقف مى شد و سرانجام

الحمدهللا كه خدا آخر و عاقبت ما را به بھشت حواله داده و مى توانيم به پاداش آن ، آرام باش و شاكر! ـ بس كن خواھر
 . ينجا يک زندگى خوب و خوش ابدى داشته باشيمدر ا، عبادت و تقوا و درستکاريھا
از نو به گريستن ، مى رفت تا دمى از گريه و زارى بايستد ديگر اين زن شور بخت را كه بار، آخرين كلمات حاج رجب

  . از آن گريه ھاى سيالبی و بھارى كه از ديدگان بی امان مى چكد و بی امانتر گونه ھا را خيس مى كند. انداخت
 بلقيس و شاه غالم ھم به اشك و زارى روى آورده بودند و چون بی تابی حاج رجب دست كمى از عزت الملوك اين بار
 ھر. بلقيس دست به کار شد تا خواھر و برادر خود را از نا آرامى و گريستن به در آورد» شاه غالم«با اشاره ، نداشت

ا بوسيد تا سرانجام ھمه چيز باز به صورت عادى در به نوازششان پرداخت و سر و رويشان ر، دو را در آغوش گرفت
  . آمد

ھم بودن  بيش از پيش از كنار، تصميم گرفتند دسته جمعى گشت و گذارى كنند و در سير و سياحتشان، به پيشنھاد بلقيس
س از مدتى نجوا كنان به راه افتادند و پ. پيشنھادى كه مشتاقانه از سوى ھمگى پذيرفته شد. لذت ببرند و با ھم بودن

عسل و شرابی آوردند و بساطى گستردند و بی آنكه ، ميوه ھائی چيدند. دركنار نھرى آرام و ديده نواز اطراق كردند
زمانی را با شنيدن نواى نی و دف و صداى گرم شاه غالم و آھنگھاى شادى كه ، حرفھاى مالل آنگيز به ميان آورند

 شادى سپرى كردند و به اين ترتيب آمدن حاج رجب را به بھشت جشن نگيز بود به خوشى واٌبراى ھمه آنھا خاطره 
  . گرفتند

عزت الملوك مى دانست كه . ٌحاج رجب و عزت الملوك از بلقيس و شاه غالم جدا شدند و به گوشه دنجى رفتند، روز بعد
 :آرام آرام شروع به صحبت كرد ، لذا. برادرش درانتظار شنيدن درد دلھاى اوست

 . . . ؟ ُآنروزھا كه من نه سال داشتم و تو ھفت ساله بودى! . . . يادت مياد وقتى كه بچه بوديم، بـ داداش رج
  . خيلی ھم خوب يادم مياد. يادم مياد، آره خواھر ـ

؟ راست راستى يادت مياد. . . ؟ چقدر سر زنده و شاد بوديم. . . ؟ مى دانی آنروزھا ما چقدر خوش بوديم، ـ داداش رجب
 . . .  

  :بغض كرده گفت ، ديگر نتوانست جلوى ريزش اشكھايش را بگيرد، حاج رجب
  . چطور ممكن است چنان روزھاى خوب و خوشى را فراموش كنم. ٌھمه آنروزھا يادم ھست!  ـ آره خواھر

. ؟ جبديدى داداش ر. . . ؟ دنياى شيرين و زيباى كوچكمان را خراب كردند. . . ؟ ـ ديدى چطور شادى ما را برھم زدند
 . .  

عروسك پنبه اى كوچكى براى من دوخته بود و من و تو ساعتھا با شوق و » حاج خانم«آنروزھا كه مادرمان ! يادت مياد
به سر و كول ھم مى ، حتى دعوا مى كرديم، درد دل مى كرديم، حرف مى زديم، ذوق با ھم عروسك بازى مى كرديم

  . . . ؟ آن عروسك پنبه اى زمزمه مى كرديم»خدا گونه«ه گوش ناشنوا و زديم و يا اميد و آرزوھاى بچه گانه مان را ب
تو خيلی بچه اى و ھنوز بلد نيستى «چند بارتو ھم خواستى با عروسك من بخوابی و من راضى نشدم و گفتم ، يادت ھست

  »؟گناه دارد با يک عروسك دختر بخوابی، تو پسرى از اين گذشته! با عروسك بخوابی
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ُگر ، من كه ھر وقت به يادشان مى افتم. . . ؟ يرين و خواب و خيال ھاى دلنواز كودکانه مان يادت ھستآن قصه ھاى ش
  . .  مى سوزم  مى گير م و

درست . . . ؟ با خود من ديدى چه كردند، با خود من؟ آن حال و شورھا را چه جور زھرمارمان كردند! ديدى! ديدى. 
  ! . . . كردند» عروسم«با چنان بی رحمى ، زى را شروع كرده بودمزمانی كه تازه دوران شيرين عروسك با

آن ھم عروس دامادى كه نه فقط ھمان موقع چند . خواھر كوچولويت را در نه سالگى عروس كردند، آره داداش رجب
  . بلكه سه زن عقدى ھم در خانه داشت، سال از پدرش بزرگتر بود

ھنگامى ، درست، اين زن شوربخت. م كم به ناله و فرياد تبديل مى شدعزت الملوك بغض كرده بود و آرامى صدايش ك
ناگھان بغض فرو غلتيده در گلويش تركيد و به دنبال آن سيالب ، كه درد و رنج ھاى نه سالگى و ازدواجش را بياد آورد

  . اشك از ديده اش جارى شد
به ، نی كه بر پا شده بودااما توف، آرام كندكوشيد تا خواھرش را ، ن شوريدگى را نداشت آحاج رجب كه تحمل ديدار

او را تشويق به خالی كردن درون خود از ، اين بار به جاى بازداشتنش از گريستن. سادگى فرو نشاندنی به نظر نمى آمد
  :ٌھمه آن غم و غصه ھا كرد تلنبار

گريه كن تا كوله بار حسرت ! يزدغصه ھايت بيرون بر گريه كن تا غم و! گريه كن تا دلت آرام شود! ـ گريه كن خواھر
  ! . . . گريه كن! . . . گريه كن! ھايت را زمين گذاشته باشى

گريستن ادامه  شانه حاج رجب گذاشت و لحظاتى بسر بر، نگار كه سنگ صبور گمشده اش را يافته استا، عزت الملوك
  : گفت ،كرديا دست اشكھايش را از گونه پاك مدر حالی كه ب، داد و چون سر برداشت

نمى دونی زن بودن و آن ھم ! نمى دونی زن بودن يعنی چه، تو زن نيستى. يک مرد مسلمان، تو مردى، ـ داداش رجب
 ! مى گويم آن وقت مى فھميدى كه من چه، اگر مى دونستى! يعنی چه، زن نه ساله بودن

نچه را كه سالھاى دراز دردل خود پنھان كوشيد تا آ، مى يافت  خود را آرامتر، عزت الملوك كه با آن گريه ھاى سوزناك
  :براى برادرش بازگو كند، كرده بود

وقتى كه صحبت عروسى . ًاصال نمى دونستم چرا مرا به آنجا مى برند، ٌـ شبی كه مرا به خانه امام جمعه مى بردند
مورد اين جور آنروزھا ھيچكس در ، تو كه مى دونی. ھمان عروسك بازى است، عروسى، من فكر مى كردم، كردند

  ؟ مسائل با ما و با بچه ھاى ھم سن و سال ما صحبت نمى كرد
َباورت ميشه داداش رجب آنشب من بيش از ھر كس دلم براى تو و براى آن عروسك پنبه اى كوچولو كه مادرم با ؟ َ

. م گريه مى كردمدورى از تو و عروسك تمام شب به خاطر. تنگ شده بود، ٌبيرحمى نگذاشت با خودم به خانه شيخ ببرم
به ياد شب ھائی افتادم كه در بغل بابام ، ِوقتى آن مرد سنگدل به اتاق آمد و من بی خبراز ھمه چيز را به رختخواب برد

کارى كه آن نامرد ! . . . ولی داش رجب، دلم را خوش كردم، ٌلحظاتى به شوق نوازشھاى پدرانه او. مى خوابيدم
  . . .  نميشهھرگز فراموشم، درانشب با من كرد

دختر بچه اى ، متنفر شدم كه چطور حاضر شدند. متنفر شدم، از ھردو به يک اندازه، من از پدر و از مادرم، دران شب
  . . . به سن و سال مرا به دست يک پير مرد ھوسبازى مثل امام جمعه بسپارند

جنی ، فكر كردم كرمى. ت سخت ترسيدماز آن حال، مى خورد  احساس كردم چيزى در شكمم تکان، وقتى بعد از ماه ھا
بعد از چندى . »اينھا فكر و خيال است كه به سرت زده! عزت، نه«، يا جانورى به بدنم وارد شده و گاھى ھم مى گفتم

  ! ديگران گفتند آبستنم و بچه دار شده ام، كه شكمم بزرگ و بزرگ تر شد
شايد براى تو مفھومى ، اين قضيه. در شكمم پرورش دادم را »بچه«من يازده ساله بودم كه اولين ، آره داداش رجب

صاحب بچه اى شدم كه ، اما براى من معنايش اين بود كه وقتى خود من احتياج داشتم مثل بچه نوازشم كنند، نداشته باشد
 بچگى ام منی كه بچگى نكرده بودم و دوران. نه مى دونستم چطور به وجود اومده و نه مى دونستم با او چکار بايد كرد

منی كه ھنوز لذتى از خوابيدن با عروسكم نبرده . آن آخوند بی رحم بچه اى را در شكمم گذاشت، ھنوز تمام نشده بود
  . نصاف به جاى عروسك بچه اى را به رختخوابم گذاشتابودم كه آن بی 

، نوز ھم نمى دونند كه چراھم نمى دونستند و ھ خيلی ھاى ديگر من نمى دونستم و فكر مى كنم؟  مى دونی داداش رجب
؟ ُآنھم به مردھاى مسنی مثل امام جمعه پنجاه و چند ساله، بعضى ھا دختر بچه ھاى نه ساله خود را شوھر مى دھند

ھاشونو به سن  بچه، آيا حيوانات كه عقل و شعور و دين و ايمان و پيغمبر و امام ندارند،  مى پرسيدم از خودم، آنروزھا
ممكن ! نه، دادم جواب می، و با ھمان ادراك كودکانه خود؟ ُی ھشت و نه ساله عروس مى كننديعن، و سال بچگى ما

وقتى بزرگ شدم و به ، اما در مورد ما دختران مسلمان. البته بعد ھا فھميدم كه حدس آنروزھاى من درست بود! نيست
از روش پيغمبر اسالم در جريان ازدواج با به پيروى ، تازه دونستم كه ازدواج دخترھا در سن نه سالگى، مطالعه افتادم

به ، خوب. عقلم بجائی نرسيد، كردم در اين قضيه ھم ھر چه فكر. مى گويند»سنت«ٌعايشه ھشت يا نه ساله بوده كه آنرا 
پس عمل پيغمبر اسالم ھم منطبق بر وحى الھى نبوده ، نيست» وحى«حتما از باب » سنت«! فكر كن» سنت«اين كلمه 

  . . . نمى گفتند» سنت«گر بود ديگر به آنزيراا، است
چنين ، با لحنی كه آشکارا پرخاشگر بود، عزت الملوك كه از بار احساساتش کاسته شده و به حريم منطق نزديک مى شد

  :ادامه داد
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ن ھم زيرا پيغمبرا. پيروى كردن از آنھا ھم الزامى نيست، ُـ اگر اعمال و كردار پيغمبران منطبق بر وحى منزل نباشد
چه لزومى دارد ، بنابراين. از آنھا ھم ممكن است خطا و يا عمل خالفی سر بزند. انسان ھستند با ھمه ويژگى ھاى انسان

به دليل اينكه روزى پيغمبر اسالم بنا به مصلحت و يا به سبب شرايط اقليمى عربستان يا به خاطر عشق و عالقه کارى 
» الزامى«و » واجب«سر مشق قرار بدھيم و بی كم و کاست انجامش را آنرا ، »سنت«ما ھم به عنوان ، كرده است

  . . . ؟ بدانيم
ده  بخصوص در، يک بار حامله مى شد و يک بار وضع حمل مى كرد، اگر خدا يک روز زن مى شد، من فكر مى كنم
د و ھمانطوركه در ُبدون شك و ترديد حتى پيغمبرش راازازدواج با يک دختر نه ساله منع مى كر، يا يازده سالگى

براى ، قوچى براى او فرستاد تا به جاى فرزندش قربانی كند، »ابراھيم«توسط» اسحاق«يا» اسماعيل«ی كردن قربان
  . پيغمبر اسالم ھم يک زن باالى بيست سال مى فرستاد تا ديگر به فكرازدواج با يک دختر بچه ٌنه ساله نيفتد

و گرنه مى ديديم كه چطور آيه پشت آيه ! حيف كه خدا نمى زايد! مى شودحيف كه خدا آبستن ن! حيف كه خدا زن نيست
  :مى فرستاد كه 

درباره ! به آنھااين چنين آزار نرسانيد! دختران معصوم و بيگناه خود را در سن و سال كودكى شوھر ندھيد، اى مردم«ـ 
  »! . . . نصاف و عاطفه داشته باشيدارحم و مروت و ، آنھا

زيرا آن بيچاره ھا ھم مثل من ، البته من آنھا را بخشيدم. بماند، از دست سه زنش چه ھا كشيدم،  جمعهٌ در خانه امام
نه به ميل و اراده بلكه به اجبار و ، ُآنھا نمى فھميدند كه يک دختر نه ساله. ھريک به طريقى اسير آن آخوند شده بودند

ولی چيزى كه ، ه دران خانه كشيدم تا حدودى تحمل مى كردمھمه سختى ھا و رنجھائی ك. فريب به خانه آنھا آمده است
  . آنھم زمانی كه من چند پسر و دختر براى او زائيده بودم، آوردن بر سرم بود» ھوو«براى من قابل تحمل نبود

 آورد دوازده ساله بيچاره اى را با ھمان تمھيدات و با ھمان فريبکارى ھاى تكرارى به خانه دختر، اين بار» امام شھر«
من ؟ ولی من چه، زنان قبلی او ھر سه سن و سالی داشتند. و بی ھيچ شرم و حيائی به قول خودش عروس به حجله برد

من به آن ؟ براى من چرا ھوو آورد. ھم زيبا بودم و ھم بر و روئی داشتم، ديگران به نظر. كه ھنوز بيست سالم نشده بود
كمال مھر و محبت را در حق او به جا مى ، تمام مدت كه در خانه ما بود رد. دختر بخت برگشته كينه و عداوتى نداشتم

آن دختر . دل و جانم باقى مانده است ولی نسبت به شوھرم كينه و نفرتى پيدا كرده بودم كه تا به امروز ھم در. آوردم
 بی آنكه ،يب به خانه آورداو شوھرم سه زن ديگر به ھمان ترتبعد از.بيچاره بيش از دو سال در خانه ما نماند و رفت

  . حقيقت نيازى به آنھا داشته باشددر
حسب اتفاق گذارم  اين بود كه يک روز بر، بزرگترين مساله اى كه بيش از ھمه باعث نفرتم از شوھرم شد، اما داداش

با طلبه جوانی ، فرزندانم» پدر«و » شوھر«ًخانه افتاد و تصادفا با چشمانم ديدم كه چگونه امام جمعه » بيرونی«به 
  . است» مشغول«

از آن روز به بعد تا . گشتم باز» اندرونی«تف به صورتش انداختم و به ،  با خشم تمام مشت محكمى به سرش كوفتم
  . زنده بودم به اتاقم راھش ندادم

ر مثل ساعات ديگ. لحظه به لحظه آرامتر مى شد، ريخته بود عزت الملوك كه غمھاى تلنبار شده دلش را بی محابا بيرون
  :مى گفت. تشويش و التھاب و اضطراب نداشت، اوليه

 با ھيچ معيار عقلی جور، براى اين كه کارھاى او! من ازکارھاى خدا در حيرتم، راستش را بخواھى! ـ مى دونی داداش
  . در نمى آيد

كند و اين ھمه  خلقعالمى به اين عظمت ، مى دھند  چگونه ممكن است كه خدا با آن ھمه صفاتى كه به او نسبت
، اين تضاد براى من يکى؟ موجودات جور واجور بيافريند و بعد ھمه آنھا را اينطور به درد و رنج و محنت دچار كند

  . قابل قبول است غير
، واگر چنين خدائی وجود ندارد؟ نارسائی ھا از كجاست  پس اين، وجود دارد، خدائی كه پيامبران توصيف كرده اند اگر

ا راه نادرست رفته ايم و تمام آن حرف و حديث ھائی كه در مورد خدا گفته اند از بيخ و بن دروغ و حيله و پس ھمه م
  . . . هنير نگ بود
   :ثر ولی با بی تفاوتى گفتألحظاتى بعد با ت، عزت الملوك

بھتر است ما . ى بردنصيبی نم، جز خون دل خوردن، مى افتد  چون وقتى آدم به ياد خدا و سرگذشت انسانھا! ـ بگذريم
آنگار نه آنگار كه او خداى ماست و آنگار نه آنگار كه ما آفريده ھاى . ھم خدا را فراموش كنيم و مثل او بی خيال باشيم

   :آنگاه با شادى گفت. او ھستيم
ران باور كن كه حاال مثل ھمان دو. چقدر خوشحالم. چقدر خوب شد كه تو ھم به بھشت آمدى، داداش رجب! ـ راستى

شايد ، باز شب ھا با عروسكم بخوابم. كودكيمان دلم مى خواھد باز يک عروسك پنبه اى پيدا كنم و باز عروسك بازى كنم
  . ...ھرگز، باز من و تو باشيم و ھرگز از ھم جدا نشويم. ِكودكى گمشده و به ھدر رفته ام را باز يابم

  : دقايقى بعد گفت ، عزت الملوك 
حاال نوبت ، تا حاال من حرف زدم و سرت را درد آوردم. كنم ماحرفھاى زيادى داريم كه بايد بزنيمفكر مى ، ـ مى دونی
از ، از بچه ھا و از نوه ھائی كه دارم، از امام جمعه، از ھر جا كه دلت مى خواد! از آن دنيا برام بگى تو است كه

از ، از بازارچه، از كوچه ھاى غبار گرفته، شناياناز آ، از دوستان، از ھمسايه ھا، بچه ھايت و از بقيه فاميل، خودت
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، ھنوز ھم ياد و خاطره اش وقتى كه مى آد، از آن دنيا كه با ھمه کاستيھا و مشكالتش، از خانه ھا و مزارع، آب و ھوا
  . شورانگيز مى آد و به دل آدم گرمى مى ده

  :گفت ، حاج رجب كه سكوت طوآلنی خود را مى شكست
 تو سراغش را اينجا. ُاما از شوھرت شروع مى كنم كه چند سال بعد از تو مرد. گفتنی كه بسيار است. . . ـ از كجا بگويم

  ؟ نگرفته اى
. حتما او را به جھنم برده اند. من ھمان موقع ھم مى دونستم كه مردك بھشتى نيست و ھمان بھتر كه به بھشت نيومد! ـ نه
  . نمى تونست اھل بھشت باشه   او

نچه عزت الملوك توجھى به آھمسايگان و ھر، آشنايان، در مورد دوستان، در مورد بچه ھاى عزت الملوك، حاج رجب
، دير وقت بود كه نزد بلقيس و شاه غالم باز گشتند. سخن گفت تا كم كم ھردو احساس خستگى كردند، داد آن نشان می

  . دبه اين اميد كه فردا را نيز به درد دلھائی چنين صميمانه بپردازن
در اين روز ديگراز گريه و زارى خبرى . باز به گوشه اى رفتند و ھمانند روز پيش به صحبت نشستند،  صبح فردا

  . داشتند آرام بمانند و دوراز ھيجان به گفتگو بپردازند  ھردو تالش. نبود
دارش با پير ھفتاد دي. از گشت و گذار و ديدارھايش در بھشت گفت، بعداز نقل حکايت ھاى دنياى خاكى، حاج رجب

با عمر بن خطاب و گفتگو ھائی كه باآنھا داشته و اينكه اندك ، با بالل حبشى، با ھمسرش سكينه سلطان، ساله عصيانگر
  . در اواثر گذاشته است مى رسد كه تا چه اندازه حرف ھا و نظرھاى پير مرد عصيانگر  اندك دارد به اين نتيجه

اين . احساس مى كرد كه ديگران عزت الملوك پيشين نيست،  آگاه شدن از مرگ شوھرعزت الملوك نيز با ديدن برادر و
ھمانند يک انسان آزاده با برادر خود به تجزيه و تحليل رازھاى آفرينش ، ولی ھوشمند و دانا، زن پر غرور و عاصى

» ابديت«به ، اينجا، به چه نيت ند وبه دنياى خاكيش فرستاده ا» ازل«واسرار ميعادگاه خدا نشسته بود تا بداند از كدامين 
  ؟ آمده است

 . ٌھمه بزرگان و انديشمندان جھان آنتظارداشتند، چشمداشتى كه از فراز عقل و انديشه
  داردادامه                                                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 


