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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

 :مقدمه
 («۴۹) دُیعِیُالباطِلُ وَ ما  بدِئُیُ( قُل جاءَ الحَقُّ وَ ما ۴۸) وبیُبالحَقِّ عَلَّمُ الغُ قذِفُیَ یاِنِّ رَبّ قُل»
 
باطل نه تواِن  گریپنهان. بگو حق آمد و د یبه حق و او عالم است بر اسرار و رازها افکندیپروردگار من م بگو»

 «مبارکه سبا( یسوره ۴۹و  ۴۸ یهاهیدوباره برگرداند. ) آ تواندیکردن را دارد و نه مشروع
ذهن خود  یبه دور و تماماً زاده استینداشته و از هرگونه س یو مذهب نیدر هر د یدخالت گونهچیدر حضور، ه رمان

 .باشدیم یلیو تخ سندهیذهن نو یزاده پوشاهیس ی. فرشتهباشدیم سندهینو
*** 
 اول فصل

 یهاکام نیدر دست، همراه با آخر یبا جام کوچک گذاشت،یسر مخود را پشت یلحظات زندگ نیآخر کهیدرحال رمردیپ
 یکه در طول زندگ دیشیاندیم نیو به ا کردیاتاق مجللش نگاه م یِتمام قد ینهیخود را در آ گارش،یس

 را انجام داده است. ییچه کارها بش،یپرفرازونش
 دور خود زد و گفت: به یبه اکنافش چرخاند، دستانش را باز کرد، چرخ چهره

که تو  یندار یدشمن یکه حت یهست کَسیقدر تنها و بکنون آن کیل ؛ی. چقدر پول انباشته کردنیروزگارت را بب -
 بِکُشد. سروصدایرا در خلوت شب، آرام و ب

. از چشمانش دیدیخود را م نهیهمراه داشت را برداشت. در آکه همواره به یکوچک یرا کنار گذاشت و اسلحه جامش
 :گفتیم ایو پا دیچیپیدر ذهنش م یو کلم نمودندیوار جنبش مدستانش رعشه آمد،یاشک م

 لعنت به تو! خودت را بکش. ماشه را بکش. -
 برآورد: ادیسر خود گذاشت و فر یترسان، اسلحه را به رو پس

 لعنت به من! -
. ستادیناگهان زمان متوقف شد و مرد از حرکت باز ا یاسلحه؛ ول کیشل یِاز صدا شدیتمام خانه پُر م دیآن لحظه با در

 شده بود. خکوبیخود م یدر جا کرد،یم یگردانسرش رقـ*ـص یاسلحه بر رو کهیدرحال
 دگانشیگر بود، پس درا نظاره زیچهمه یاریدر هوش کنیتن مرد را به چنگ گرفت؛ ل ر،یبا یریبه مانند کو یراکد

 مشاهده کرد.
 برخاست. یکیاز تار یچشم ناگهان
خود را از  ساخت،یحمل م شیکه مرگ را بر دوش خو نیبر زم دهیکش یشدند. دست ختهیر نیخون بر زم قطرات

 م،یعظ یمرد د؛یظهور رس یراست، به مرتبه یبلند و قامت یخانه با قد وارِیکشاند و از پشِت د رونیببه هاهیسا انیم



 

 

3 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

همراه داشت. ور را بهو شعله عیرف یاانهیرنگ که تازیبلند و مشک یدر ردا دهیچیپ ،ینشدنوصف یبتیآغشته به ه
 روحشیسرد و ب یدر چهره یطبعو شوخ یحس شاد یبود و اندک ختهیر انشیرِنمایغ یبلندش بر چهره یِموها

 وجود نداشت.
 امیق رمردیپ یروکه روبه ییتا جا داشت؛یو به جلو قدم برم خاستیبرم رنگشیمشک یردا افیال یالاز البه دود
 کرد.
 دار و گرفته، زبان چرخاند:خط یدر گلو انداخت و با نطق صدا

 یهاآن که تو را خلق کرده و رشته کنیگرفت؛ ل یرا خواه شیکشت و جان خو یتو خود را خواه ک،ینزد یاهیدر آت -
 نی. اتیگرفتارشده در گلو ازِیتو هستم؛ ن یخواستهرا از تو سلب کرده. من  یفرصت نیاست، چن دهیبدنت را بر هم تن
 .یکردیهستم که تو طلب م یدم من آن دشمن

 حرکت کرد و اسلحه را از او ستاند و گفت: رمردیپ سمتبه
 همانند تو اذن کشتار را ندارم. زیافسوس که من ن -
 رطوبتیشت. زبان در دهانش گران و بآمد و هراسان چند قدم به عقب بردا رونیب یشدگاز حالت بهت و خشک رمردیپ
 به اشاره بلند کرد. پوشاهیس یسمت فرشتهکردن نبود. انگشتش را بهپس قادر به صحبت نمود؛یم

 هراسناک بر چهره نشاند و ادامه داد: یلبخند پوش،اهیس یفرشته
هستم که آرامش  ختهی. من خشم هستم، من نفرت افسارگسیلعنتش کن دیهستم که با یدرست است. من آن کس -

تو  یندهیآ یِهیثان کیمن  ،یچون من. آر یشویاز قلب، م یته یانهیو تو آن وقت با سـ*ـ بلعمیقلب تو را م
  ِ. تو برهانیمن لی! تو دلیعام و گـ ـناه هستم و تو مسبب منکشتار، قتل ،یزیرهستم، من جنگ هستم، من خون

خود  یچون تو را پرورش دادم که دست آخر با تفنگ یفیجواب ضع نیانسان و لعنت به من! لعنت به من که چن یمن
 یاریاز عشق تو هرگز مدد و  یقلب عار کیاز جانب )او( بوده است؛ ل تی. بلوغ تو همگام با ارتکاب حماکشدیرا م

 .رد)او( را درک نک
 آورد و اعلم داشت: رونیرا ب یکوچک یچهلباس بلندش، دفتر ریاز ز پوشاهیس یفرشته

که روشن است و توان  یدیکه آزاد است و جرئت فرار را ندارد، خورش یایبردار او هستم؛ زندانو فرمان یپا ریمن ز -
 ییهاکه انسان رایدادند؛ ز یصبح را بر من برتر یول با؛یروشن و ز یِهادرخشش را ندارد. من شب هستم، پر از ستاره

 د،یشدیکه اگر همانند من م رایداشتند. من از چشمان او افتادم؛ ز یشتریب یروز علقه ییِفاسد چون تو، به روشنا
 ارزش،یب یتفاله کیخوار کرد که تو را ارج نهد؛ آن وقت تو همانند  نیچننی. او مرا ادیدر قلمرو او نداشت ییجا گرید

 کشت. یخود را خواه
 بلند سر داد و گفت: یاهخند پوشاهیس یفرشته
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دشوار است که  اری. بسیو تقاص من است که تو را منع کنم که همانند من نشو فریک نیمجازات من است، ا نیا -
 دهیسخت است که به د اریرا بر هم زند. بس اتییتنها یکه مبادا کس یو رسالت بر آن داشته باش یباش ییتنها ریدرگ

زادگان چه . مگر شما خاکیبدار میسه شیآنان را با مجازات خو یو نتوان شیتر از خوپست یافراد یمشاهده کن
 .دانمیکه من نم یبه درست ست؟ین ختانیو توب بیکه )او( حاضر به تأد دیادر درون پناه داشته یزیچ

انداخت و  رمردیپبر چهره نشاند، چشمانش را بر  یدرون دستش را گشود. لبخند یتکان داد و دفترچه یسر سپس
 ادامه داد:

 ست؟یچ نیا یدانیم ایآ -
 رهیخ پوشاهیس یفرشته نیو العلج، تنها در بهت و اعراض به چشمان آتش زدیموج م میعظ یندانستن رمرد،یپ در

 شده بود.
 . قامت راست داشت و غضبناک گفت:دیابروانش را بر هم کش پوشاهیس یفرشته

را از تو  زیچاند. )او( همهجمع کرده نجایزدنت را در اپلک نینفس تا آخر نیتوست. از نخست یزندگان یدفترچه نیا -
به  زیچچیمتون فاسد تو، ه نیا یونگارهاتوست. در نقش یهر دم بر رو شی)او( مطلع است و چشمان توانا داند،یم

در طلب  یکار چیو ه یندار شیخو یررستگا یاز برا زیچچیکه ارزش خواندن را داشته باشد. تو ه دیآیچشم نم
را  یکیاست و دستان تو ناتوان. چشمان تو بخشش و ن ریتو با یپاها ک،ی. در ارتکاب عمل نیاو انجام نداد تیرضا

 وتو برخاسته است. ت یگذشته یِالتعفن از البه یکلم حق ناشنواست. بو دنیاز شن تیهاو گوش کندیمشاهده نم
 ؛یهست یخودکش قی. تو الستیتو ن اهیس یخط هم در مورد عشق در دفترچه کی یکه حت رایز ؛یفراموش شدن قیال
که  یهست ی. تو کسیپول، تن خود را به درد آورد یکار براکه تمام عمرت را بدون محبت، همانند زنان طمع رایز

 یتو! لعنت به تو که تنها توانست . لعنت بهیافروخته پول یبر تن خود، وجود و تمام روح پاکت را برا یسوءنگر یجابه
جهنم پر از خون  کیکه نگذاشت سرنوشت دردناکت را به  منی. لعنت به آن اهرینگاه دار یرا راض نتیدل زنان بدط

بر هم  فتینح یهارا با دنده تیهاروده توانستمیکنم. کاش )او( دستانم را در بست و بند قرار نداده بود که م لیتبد
 .آوردمیم رونیو چشمانت را از حدقه به ب دمیمکیخونت را م دم،یتنیم

کشنده، بطنش  یاکرد. ترس، همانند عارضه ستنیرا نداشت، بر دو زانو افتاد و شروع به گر یکار چیکه توان ه مرد
 .ساختینم شیرها یو تأسف، دم فشردیرا م

 .دادیرذل، تنفر به او نشان م یو با حس انزجار تسینگریبا چشمان خفه در اشمئزازش، او را م پوشاهیس یفرشته
 کلم بر زبان آورد: پس

قلبت را  یکیکم است که تار زیهم ن ایدر کی یهاآب کنیل ن؛یها به تأسف بنشکن. خون ببار و سال هیگر یآر -
 پاک کند.
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 سمت طاق خانه گرفت و ادامه داد:سرش را به پوشاهیس یفرشته
 یکه هر روز بد ذات یتو بود و لبخندش از آن من؛ چشمان وستنیاو در هر ساعت شاهد به درک پ ینایچشمان ب -

 ی. روح او از برارودیم غمایبه  نیچن شیقبول کند که روح خو خواستیباز نم یاَشرف مخلوقاتش را شاهد بود، ول
چرا او را مغتنم  ؟یو مقام او را درک نکرد بود. چرا قدر ارزش هیماگران تیغاقدر و بهگران یاتو، تحفه زیجسم ناچ

تو کرد؛  یسحرگاهان را وارد زندگ یِ دیبه سف یچون شب و پوست ییبا موها یپس زن ؛یکرد ری)او( را ناگز ؟ینشمرد
 لیلـ*ـذت مرگبار تو بود، دل لیو دل کردیتو کار م یِنیفسادِ شهرِ نفر یهااز النه یکیکه در  عصمتیب یاعجوزه

 تیرضا شتر،یخاطر چند درصد پول بشده است. فقط به اتییرها دیکه حال چگونه کل نیبب یول وستنت؛یپبه درک 
 خیامر مانع من شد تا تو را به س نیاو جلب شده؛ که هم تیرضا تش،یو از رضا ستیو قلباً از تو راض یکرداو را جلب 

رجس و  کریبر پ نیو بال ینمودیمتعفن وجودش را لمس م یهازارکه لجن یرا به من بگو؛ وقت نیا کنیبکشم. ل
 ناپاک رقم بخورد؟ یبنده کیروز نجاتت به دست  کیکه  یکردیفکر م نیبه ا ،یگشودیناپاک او م

 مرد انداخت و گفت: یبه دفترچه یسپس نگاه فرشته
جسِم  یختهیقدرت افسارگس لیدل . او تنهایکردیانسان نگاه نم کیبه چشم  یکه او را حت دهدیم یقلبت گواه -
است. لعنت بر تو، ننگ بر تو! اما هرگز )او( را درک  دهیرگردیبا تو پ آرامش،یب ییخوبوده که مانند درنده بندوبارتیب

 عشقیشما است؛ ولو مثل تو ب یخواهان بخشش است. به هر سبب راغب به رستگار ل،یچرا که به هر دل کنمینم
 نشناس باشد.و محبت

 و امتداد کلمش را به زبان آورد: دیکش قیعم یفرشته نفس آنگاه
در حال  فِیکث یِایاو دن ؟یشناسیخالقت را م ایآ ؟یبازگرد یاست که تو به زندگ نیاش بر اکه اراده ستیو او ک -

 ییقدرت و تسلطِ تمام، بر تخت توانا که با ستی. او مسلط بر تمام کائنات است. او بزرگوارکندیگردش تو را اداره م
و  ستادهیا بیشک و ر یاوست و هر دم در دو راه یسوبه وچون ت ییهاانسان زیدآمیجلوس کرده و چشمان ترد

و از آهنگِ ُنطِق  شنوندیرا م شیشهر آوازها نِیمقدس یِهااو وجود دارد؛ اما گوش ایکه آ دیزنیاذهانتان را شُخم م
را روشن  یتسوزان و فروزانش تمام هس یِهاکه شعله ستیاند. او آتش و اخگر تاباندر سماع و عشرت ایبارش، پاگران

 تیو روح ابد زدیخیاز او برم ییاند. روشنادَوّار بر گرداگرد او در حال چرخش یمخلوقات در مدار یساخته و جمهور
شده است و  دهییاز او زا زیچاست. همه دهیگرد یاو دستخوش روح و زندگان یانجیبه م زیچ. همهکندیم هیرا تغذ
 .یعظمت او فرار کن یطهیکه از ح یتوانینم عنوانچیهاوست و تو هرگز و به یجمهور ،یجملگ
 در خود فرو رفت و گفت: یاندک پوشاهیس یفرشته

شما  ست؟یها چخلقت شما انسان لیکرده است که دل ریاز زمان خلقتم تا به اکنون فکرم را درگ زیچ کیفقط  -
شما  ایگمانم علتِ زجرِ دن. بهدیاکرده یاینشدندرمان یِماریرا دچار ب یکه تمام هست دیهست ینیچرک یها غدهانسان
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خاطِر ناراحتم که به اریشد. از او ناراحتم، بس یم دستخوش دگرگونیعظ یِخاک نیشما، ا شِیدایچرا که از عهدِ پ د؛یباش
کند. شما )او(  یخاطر اشتباه شما، خود را ناراحت مبه اریغره است. از او ناراحتم چون بس شیما، هنوز به خوخلقتِ ش

در حال  وستهی)او( پ یِنایدر مقابل چشمان ب خردان،یگر است و شما ب. )او( شما را هر دم نظارهدیکنیرا سرافکنده م
 .یآزردن و

 شودیم یو خشم بر من مستول دیفطرتان کردو پست روحانرهیمشت ت کی یچهیشما او را باز فیکث یهایلعنت
. لعنت دیچقدر شما قدرنشناس د،یریچقدر شما حق د،یمقداری. چقدر شما بکندیم تیدوباره به شما عنا یکه فرصت یزمان

 بر شما! نیبر شما، نفر
به سر  یدست د،یرس مردریه به رأس پک یو چند قدم به جلو برداشت. زمان دیبه سرش کش یدست پوشاهیس یفرشته

 و گفت: دیکش یو
 بازگشت من. یکم برا اریبس یتو شده است؛ فرصت بیساله نصچهل یانسان، فرصت -

 .زدیدر او موج م یو آشفتگ دیچیپی. به خود مدیلرزیو از ترس به خود م کردیم هیگر مرد
 افزود: آورغامیپ یفرشته

خواهم کرد. از  جادیا اتینیدر سرنوشت نفر لیقل یرییآورد؛ فقط تغ یرا به خاطر نخواه عیوقا نیاز ا کدامچیه -
باشد که  کنم؛یحذفش م اتیزندگان یو از دفترچه ستانمیچشمت را از تو م کی کاهم،یبه تحکم )او( م اتدهید

 ریبخشش است؛ پس درس بگ کی مانندبه ،یاکه مرتکب شده ییهامجازات در برابر گـ ـناه نی. ایریدرس بگ یکم
و  نتیطرهیهمانند امروز ت زین ندهیسال آاگر که چهل ستیفرشتگان آسمان به حالت خواهند گر یباش. ول اریو هوش

 را خواهم شمرد. هاهیستاندن جانت، ثان ی. من به سراغت خواهم آمد و در پیپست باش
افتاد و  پوشاهیس یفرشته یو بر سر زنان به پشتِ پا کنانهیادرار از او بلند شده بود، گر یبو کهیدرحال رمردیپ

 :گفتیزنان و باتکرار مضجه
 .افتدیاتفاق نم نیهرگز، به خدا سوگند که هرگز ا -

 گران، زبان جنباند: یسخت و حس تنفر یبا انزجار پوشاهیس یفرشته
 !دید میخواه -

 مرد مستور گشت. دگانیاند و از داتاق رس کیخود را به قسمت تار ،ییاعتنایبا ب سپس
 یحادثه توانستیبرگشته است. نم یکه زمان به حالت عاد دیگشت و د رهیخ وارید یِبه ساعت رو کنانهیگر رمردیپ
 یکس دیمسخره است. شا یشوخ کیو  ستین یواقع نیرا در خود حل کند؛ پس با خود به بحث پرداخت که ا نیشیپ

 است. گریفرصت د کی نیا دیماندن من است. شاخواهان زنده
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تر شده است. هراسان جوان اریمشاهده کرد که بس یرفت و ناگهان در کمال ناباور نهیسمت آدار و ناالن، بهرعشه پس
 حرکت کرد. چنان رونیسمت بدواند و به شهیمهلک، بر بطنش ر یچند قدم به عقب برداشت. ترس به مانند عذاب

 شده است. یکه پندار جنون بر او مستول دیدویم
کرد که  رورویرا ز اششهی. اندستادیا ابانیاز خ یازنان در گوشهبر جسمش سوار گشت و نفس یکم خستگکم کیل

 علت بود. گونهچیاز ه یذهنش ته کیدر تعاقب اوست؟ ول یکس ای کرده؟یفرار م یزیاز چ ایآ ده؟یدویچرا م
 اش بازگشت.سمت خانهپس آرام و غرق در پندار، به آورد؛یرا به خاطر نم زیچچیه او

 سال شد و ناخودآگاه در جهت قبرستان روانه گشت.کهن یگر قبرستاندر فکر بود که چشمانش نظاره همچنان
س مبهوت در انتظار اوست. پ یزیچه چ ایشده است  دهیچه به درون آنجا کش یکه چرا آنجاست و از برا دانستینم

 بود. ستادهیبلند پشت به او ا یبا شنل جامهاهیس یرفت که مرد یسمت قبرخرد و ناتوان، به ییهاو آشفته با قدم
 نبود، اشاره به مرد گفت: شیب یکه در حال حاضر جوان رمردیپ
 آق... دیببخش -

 مرد سخنش را قطع کرد و اعلم داشت: که
 خالق. یدهیمنتسب به خاک است و خاک، آفر وکاستکمیبدنت ب -

 .یو من شکارچ یکه تو شکار یگر ماست؛ به وجهخالق نظاره کنون
 را جنباند: شی. پس لرزان زبان ناتوان خونمودیوجود او را رسوخ م جیمشوش شده بود و ترس، دگربار به تدر مرد

 د؟یشما که هست -
 سمت مرد جوان گرفت و گفت:را به رخشمین جامه،اهیس مرد

 .گرداندیاز امانت حضرت حق را به او باز م یکه امشب اندک یکس خوانند؛یها مبال یبردار اربـاب. مرا فرشتهفرمان -
 داشت: انیو ب دیجوان به خود لرز مرد

 ؟یام؟ چه امانتمگر من چه کرده ؟یکار دار تو با من چه ؟یچه شکار -
 دست راستش را باال برد و ادامه داد: جامهاهیس مرد

 .رسدیم انیفصل به پا نیچپ تو، در ا یِدهیچشم چپت. رسالتِ د -
 جوان چندقدم به عقب برداشت. مرد

 .دیبه خاک افتاد و غلت ارزشیب یچشم چپش شروع به سوزش کرد و از درد، همانند کرم ناگهان
 شد. هوشیاز نفس افتاد و ب گریکه د یتا زمان دیکشیم ادیو فر کوباندیم نیبر زم سر

 شیخو نیپرستار را بر بال کیاز درد، تک چشمش را گشود و پدر، مادر و  یبا انبوه مارستانیهمان روز در ب یِفردا
 مشاهده کرد.
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 .دندبریبودند که از نظرها غائب و در خفا به سر م ستادهیا یدرون اتاق در کنار پرستارها و پدر و مادرش، اشخاص کنیل
را ستانده  رمردیکه چشمان پ جامهاهیشده بود، خطاب به مرد س رهیبه جوان رنجور خ کهی.پوش درحالاهیس یفرشته

 بود، زبان گشود:
 کنم. کسانیکه او را با خاک  رسدیم یروز -

 لبخند بر لب داشت، گفت: کهیدرحال جامهاهیس مرد
زادگان را با تمام مخاطراتشان خلق کرده، پرداخته و اکخ نیکه ا یموجود، حضرت عشق است؛ کس نیصاحب ا -

 دوستشان دارد.
 لرزان، زبان جنباند: یاو چانه نیسنگ یبا بغض گشت،یاز اتاق خارج م کهیدرحال پوشاهیس یفرشته

 زنده دار؛ باشد که مرا بخاطر آوَرَد. اششهیمرا در اند یاندک -
 :گفتیکنان ملبخند بر چهره داشت، با خود زمزمه کهیدرحال جامهاهیس مرد

با او از تمام  یتوانیو م یشویم ابیبه جوارش شرف ی. روزشودیپاک نم دگاریازخاطر آفر کسچیو ه زیچچیه -
 ،یرانیجز بُهت و حکه به میبه تو بگو تیبا قاطع توانمیدر من هست که م ینانیاطم کی. لییسخن بگو تیدردها

 تو را در بر نخواهد گرفت. من مطمئنم! یرگید زیچ
و دردآلود، به  ییآغشته به تنها پوشاهیس یسبزرنگ، از اتاق خارج گشت و فرشته یآغشته به نور یابا هاله سپس

 شتافت. اشیبعد تیمورٔ  سراغ ما
 ساختیپر از درد و رنجش آماده م یِزندگ یادامه ینبود، خود را برا شیب یاتجربهکه در حال حاضر جوان کم رمردیپ

شامل حالش شده است؛  یرا پشت.سر گذاشته و چه بخشش یبر او چه گذشته، چه عذاب شبیکه د دانستینم چیو ه
ساخته  لیرا کور و کل یبدسرشت، چشم جوان یطانیش شبیبود که د دهیچیدر شهر پ عهیشا کیاز  ییهافقط زمزمه

 است.
*** 
 دوم فصل
در شُرُف وقوع است. آتِش  یکه چه عذاب داندینم کسچی: آرام باش اسبِ سرکش، آرام باش! هپوشاهیس یفرشته

به  صفت،طانیش یها را همچون ساحرگانجهنم شده است. آن یدهیکشفلکسربه یِهااکنون شعله ینیکوچک زم
 یو طرح کشمی. خونشان را به صورت منفرزندانشا یبرا سازمیم یتابوت شانیهاو از استخوان کشمیآتش م

 جهنم. دارانهیزجر و درد، تاز آورِغامیصبحم. پ یکنندهکی. من تارسازمیم شانیگون از طلوع فرداسرخ
داده  لیرا استخوان تشک گرشیبود که نصف صورتش را گوشت و خون، و نصف د یسوار بر اسب پوشاهیس یفرشته

 سمت مشرق در حال تاخت بود.ور بهشعله یبا چشمان رد،کیم یزیرخون کهیبود و درحال
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که  یفطرتبود و با نفرت به مردان پست ستادهیخود ا یِپاها یبه زور بر رو یاز شدت مخمور ما،یسجوانِ خوش زنِ
 یرا به گنداب اشیکه زندگ نیننگ یاشهیو پ اهیتوانا که قلبش را س یتنفر ست؛ینگریداشتند، م یچشم طمع به و

 ساخته بود. لیبزرگ تبد
خاتمه دهد که  شیآور خورا رها کند و به کار شرم زیچکه همه خواستیو حالت تهوع داشت. م رفتیم جیگ سرش

 مانعش شد و گفت: گرید یمرد یسمت اتاق بروند؛ ولآمد و دستانش را گرفت تا به شیسوبه یمرد
از  یکیهم راحت باشد؛ او  التی. خیبا او انجام ده یوانتیم یخواهیکه م یبعد هرکار ،یحساب کن دیاول با -

 .هاستنیبهتر
 اظهار داشت: مرد

 است. ادیز یلیخ نیدردنخور همانند ابه یته مانده کی یبرا یشگینرخ هم -
 غرولندکنان گفت: بست،یدر اتاق را م کهیکشان برد. مرد درحالسمت اتاق، زن را کشانپولش را داد و به یرغبتیب با
 باش که وقت من همانند خودم پُربهاست. عیسر -

 کنان اقرار کرد:بود، زمزمه ریسراز رنگشیکه اشک از چشمانِ درشتِ آب یسمتش قدم برداشت و در حالبه زن
 .ریام! جان مرا بگخداوندا خسته شده-

برهنه  ی. انساندیرسیبه گوش م یدیشد یِهیگر یِاز آسمان برخاست، صدا یاناگهان زمان متوقف شد. نعره که
 بدنش شروع به از هم گسستن کردند. یهاآرام بافت. آرامآمدیبود که از چشمانش خون م ستادهیاز اتاق ا یادرگوشه

از دل  پوشاهیس یرا از خاطرش بـرده بود که فرشته یمـسـ*ـت د،یشد یشده بود و ترس خکوبیخود م یدر جا زن
 شد. انیاتاق نما یگوشه یِکیتار

سمت در و به دنیکشغی. زن شروع کرد به جتاختیو به جلو م شکافتیرا م یکیسرخ، تار یاچون شعله چشمانش
 زد: ادیسمت زن حرکت کرد و فربه پوشاهی. مرد سشدیباز نم وجهچیهاتاق رفت؛ اما در به

 .ریموجود حق ریاز در فاصله بگ -
از  یالعملعکس چیخشک شده بود و ه هیتخت رفت. مرد در همان حالت اول یبا ترس و بهت، به سمت مرد رو زن

 .دادیخود نشان نم
 :دیپرس یچند بار متوال اد،یبا ترس و فر زن
 ؟ یتو که هست ؟یتو که هست -

 گفت: پوشاهیس مرد
 ینسل بشر شکل گرفت و در باغ عدن جا نیاول از آنجا آغاز شد که او شما را خلق کرد. در روز عدم زیچهمه -

بردار نبودند. فرمان نیآغاز یکه از همان روزها رایتر از باغ عدن بود، زپست یلیخ ییها جاانسان اقتیل یدادشان؛ ول
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جاودان از آن  یو عمر میگفتند که ما هم اکنون همانند او هست دممنوعه را تناول کردند و با خو وهیم اقیپس با اشت
دانش بود و بلفاصله با خوردن آن، از اندام  وهیکه آن م رایجاهل و نادان هستند ز یها موجوداتانسان یماست؛ ول
درختان،  یهاگها پنهان شده بودند و با برآمد، آن دو پشت بوته دنشانیکه او به د یخود مطلع شدند. زمان یجنـ*ـس

 دیداشته باش یقسمت بدنتان آگاه نیکه از ا دیها گفت که شما نبابودند. او به آن شده را پوشانده انینما یهاقتیحق
که  رایز فرستم؛یم نیو به زم کنمیاخراج م نجایپس شما را از ا د؛یممنوعه تناول کرده باش یوهیاز م نکهیمگر ا

گشت. اگر از همان روز  دیمن باز خواه اردیبود و دوباره به د دیو تا زمان مرگتان، آنجا خواه دیپا گذاشت ریفرمان مرا ز
 یدچار جنون و عقل باختگ نیچننیاکنون ا د،یزدیو از فرمان او سرباز نم دیخوردیممنوعه را نم یوهینخست م

 .دیشدینم
مانده درون وجودش را جمع کرد و با  یبرخاست و تمام شهامت و تهور باق شیخو یاز جا ش،یبا ترس و تشو زن

 لرزان گفت: ییصدا
که  رایام؛ ززدهو دل زاریاز او ب نیو هم چن دیو هـ*ـوس نقصان نفس را آفر یسپاسگزارم که هو دگاریاز آفر -
 را خلق کرد. یزیچ نیچننیا

 ادیتر شدند. با خشم و فردرون چشمانش گداخته یهاجمله، دچار تنش شد و شعله نیا دنیبا شن پوشاهیس یفرشته
 داشت: انیرو به زن ب

او را  ینام و آوازه یتوانیچگونه م ،یبه زبان آوردن نام خالقت را دار ییموجود پست! تو که استطاعت و توانا یا -
 یا ؟یدهیرا م یآلودکار هرماس سان و چرک نیچطور به خودت جواز چن ؟یکن دارحهیگستاخانه جر نیچننیا
 . ننگ بر تو باد!ستیکوکاری نیِاصل یهابسته و شاهرگ یتمام درها دی! نام او کلخبریب

 گرفت و گفت: پوشاهیس یسمت فرشتهرا به شیخو انیگر یِدهیبود، د ریاشک از چشمانش سراز کهیدرحال زن
که اگر جنون هـ*ـوس وجود نداشت،  رایز د؛یشبق و خواهش دل را آفر ل،یکه م شیرا سپاس، ثنا و ستا دگاریآفر -

 نیچننیآرام مرا ا یِاو زندگ زیآمکه خلقت ننگ رایاز او، ز امدهیزده و رمکنم و دل ریدم را سشکم فرزن توانستمیمن نم
 زیهر چ ای یالهام و وح یِفرشته ای من عذابِ  کارگزارِ و مورٔ  ما ؛یستیکه تو ک دانمیآشفته و متلطم ساخت. من نم

نشدم. تمام شهر خواستند که  هیبدکار و فروما نیچننیا لیرا بدان که من تنها و از سر م نیفقط ا ،یکه هست یگرید
شهر  صفتوانیح و فیسؤال ببرم. تمام مردان کث ریآبرو و عزت خود را ز نیچننیبزنم و ا یگریمن دست به روسپ

که از  خواستندیها مآن ی. همهاورمیب رونیرا ب امیخرج و معاش زندگ ،ینیو نفر هیبدنِ کر نیمن خواستند که از ا
ام را از دست دادم خانواده ینداشتم. در نوجوان یاکه خانواده و پشتوانه رایتن من سوءاستفاده کنند؛ ز یممنوعه یوهیم

 نیباتریخالق ز ،یمجبور به ازدواج شدم. پس از مدت نت،یبدط یهاآدم یِدرازو از ترس دست ییابعد از سر تنه یو چند
و در  میشدم. ما شاد بود مایسخوش یو آن حس مادرشدن بود. من صاحب دخترداشت  یرا به من ارزان ایحس دن
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از فکر  یالحظه طان،یو ش نندیرا بب ام یشاد توانستندیها نمآن یول میداشت یآرام و دور از انزجار یِکنار هم زندگ
 صفتانِ طانیشده بودند. آن ش درتمام شهر پخش یسرطان یابودند که همانند توده یاها عده. آنکردینم شانیرها دیپل

و  ختندیخطاب کردند. شبانه او را به دار آو وانهیپس شوهرم را مجنون و د خواستند؛یمرا م ییبایفطرت، تن و زپست
از  گرید یادر شکم داشتم و منتظر معجزه یقرار دادند. در آن زمان، من پسر تیو مورد آزار و اذ حرمتیبمن را 

به ارمغان آوردند.  میرا برا یعذاب درد و بدبخت شیجالـ*ـذت را از من گرفته و به نیها اآن یبودم؛ ول دگاریطرف آفر
 آن شدم. ریمعتاد و خوگ دیکردند که شد قیتزر یبه من مواد وزآوردند و هر ر یکنون یِجا نیبعد، من را به هم یاندک
 ادامه داد: فشرد،یرا م شیکه بغض گلو یدر حال زن
کردم و عذابشان را از خدا  نیها را نفر. من آندیایب ایدنبردند و باعث شدند که او مرده به نیها پسرم را از بآن -

از من  ز،یناچ یآن.ها مرا رها کرده و همانند کثافت ،یها همدست بود. بعد از مدتانگار خداوند با آن یخواهان شدم؛ ول
کردم؛  هاهیها زدم، خون گرها دور شوم؛ پس التماسشان کردم و ضجهآن از توانستمیمن نم گرید یکردند. ول یدور

و مواد مخدرم فراهم  یگذران زندگ یپول برا یها، کمکار کنم که در عوض آن شانیبرا دیها گفتند که باپس آن
و ننگ و رنگ  کردند یدرازتن من دست یممنوعه یوهیم به هاآن! بده مرا جواب مورٔ  ما یخواهند ساخت. فرشته

نکرد؟ چرا مجازاتشان نکرد؟ چرا  دیتبع یترپست یجاها را بهآن دگاریپس چرا آفر ختند؛یبر سرنوشت من ر اهیس
که او شاهِ شاهان و دادگر تمام دادوران است؟  ندیگویو ناپسندشان را مورد ملمت قرار نداد؟ مگر نم فیاعمال سخ

چرا؟ چرا؟ از خواهــش نـفس متنفرم، از مردها  ست؟یچرا مرا پاسخگو ن د؟شنو یمرا نم یپس چرا صدا و بانگ ناله
 متنفرم. کنند،ینجاست با من رفتار م یاهمانند پاره نکهیمتنفرم، از ا

 زد، ادامه داد: یضجه م کهیدرحال زن
. من خسته یهم از فرط خستگ دیاز سر ترس بوده باشد، شا دیجملت را به شما گفتم. شا نیکه چرا ا دانمینم -

 شودیم ؟یریجان مرا بگ شودی. مستیمن ن قیال تیآدم باشم؛ انسان خواهمیبودن. نمام از آدمام، خسته شدهشده
 یدانستیتو که م میبه خالق بگو دیتمام سؤاالت من باشد. با یپاسخگو دیها با خدا دارم، باسخن یلیخ ؟یمرا بکش

تو که  ،یتو که مطلع بود ،یخبر داشت زیچتو که از همه ؟یدیپس چرا هـ*ـوس را آفر د،انگونهنیا تیهاانسان
. من امییبایشدنم. من متنفرم از تن و زاز خلق مانمیمن پش ؟یپس چرا من را خلق کرد ؛یشناختیرا م تیهاانسان

. من متنفرم، متنفرم، کندیرا دنبال م طانیاعمال و افکار ش یگذاشته؛ ول اهللفتیرا خل شیکه اسم خو یمتنفرم از کس
 متنفرم.
زن  یها. سخنکردیفکر م شیهاشده بود و به حرف رهیبه زن خ یدر سکوت، بهت و آشفتگ پوشاهیس یفرشته
قهرآلود، تمام وجودش  یبه راه انداخت. تشنج و بحران پوشاهیس یرا اَندرون فرشته یسخت یِرانیانهدام و و ،یروسپ

 یهاشعله بازش،مهیشد. از کنار دهانِ ن رینش سرازیشدند و خون از چشمان آتش ترقیعم شیهات و نفسرا پُر ساخ
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سرش سوخته و به خاکستر  یرو شانِیبلند و پر یِموها اش،یکردند و از حرارت درون دنیکشآتش شروع به زبانه
 که تمام بدنش را آتش فرا گرفت. ییشدند؛ تا جا لیتبد
 .نمودی. بر دو زانو نشسته بود و از خالق طلب بخشش مختیریو اشک م دیرزلیبه خود م زن

 شروع به سوختن کرد و حرارت، تمام ساختمان را دربرگرفت. پوشاهیس یفرشته یهااز شعله خانه
 رونیرا از حدقه ب شیسمت چشمانش برد و هر دو چشمان خوو دستش را به دیکش قیعم ینفس پوشاهیس یفرشته

 آورد و با خشم گفت:
بشر ناسپاس را به  نیاز ا یدی. با خاک و خون، نسل جدبندمیشهر م نیا یِ نیمردم نفر یچشمانِ بخششم را بر رو -

برو و به  لیزنِ ذل یور خواهند شد. اها ناکام و باخته در خونِ خود غوطهآن یِارمغان خواهم آورد. تا سحرگاه، همگ
 .یامشاهده کرده شی. برو و بگو که جهنم را به چشم خواست مدهآ نیآتش یکنندهازاتشهر اعلم دار که مج یهمه

 رونیسمت بغرق در اشک، به یو چشمان یاز خانه خارج شد و زن با آشفتگ دیبا دود و آتش شد پوشاهیس یفرشته
 دیبودند، از وجود و حرارت شدآمده  رونیبودن بکده که تازه از بهت و مبهوتموجود در عشرت یهاشتافت. مرد و زن

 نداشتند. ی. مطلع و آگاه نبودند و خبرکردندیوجو مپرس گریکدیو آشفته، از  ریدر ساختمان متعجب و متح
 گفت: ادیبا ترس و خشم خود را به سالن رساند و با فر زن
 بود. نجایا نیآتش یکنندهعذاب -

 برخاست: ییکه صدا دادندیگوش م شیهابه حرف یشده بودند و با بهت و شگفت رهیبا تعجب به زن خ همه
 !دیآتش گرفته. کمکم کن نجایکمک! کمک! آتش! ا -

زن،  یبرداشتند؛ ول زیخ رونیسمت بافراد به یسمت صدا هراسان و دستپاچه روانه شدند و مابقاز مردان به یچند
 و داد دوباره اعلم کرد: غیو با ج زدینفس مود، نفسبه دَوَران افتاده ب دیخونِ درون بدنش شد

 شتریتا صبح ب می. او گفت که بگودیرا به آتش کش نجایاعمال، کار اوست. او ا نیا یبود. همه نجایکننده امجازات -
 .دیمهلت ندار

 یهابه حرف یکه کس دادینم تیزن اهم ینداشت؛ ول یتیاهم شانیزن بدکاره برا یها. حرفکردیتوجه نم یکس یول
 و ادامه داد: دهدیاو ارزش و ارج نم

 شما را خواهد کشت. یهمه د؟یکنیبا شما هستم! لعنت خدا بر شما! چرا گوش نم فیکث یهایلعنت -
 ادامه داد: خت،یریصورت اشک م یاز پهنا کهیدرحال

از  ینظاره کردم که هر زن آبستن شیرا به چشم خو یرا مشاهده کردم. من جهنم یزیمن چه چ دیدانیشما نم -
 .دیخاطر خدا، صبر کن. بهدهدیرا از دست م شیخو یِمردانگ ،یو هر مرد کندیترس، وضع حمل م

 گفت: ادی. باالخره طاقت زن طاق شد و با فرکردینم یتوجه نیزن، کمتر یهانفر هم به حرف کی یحت یول



 

 

13 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

شدن کارش، و بعد از تمام دیهمخواب شو طانیبا ش دوارمیفطرت! امپست پرستِطانیبه جهنم موجودات ش دیبرو -
 .زدیاویشما را به دار ب

 یوکارش، حق نگهدارکسب قیبه مخـ ـدر و طر ادشیخاطر اعت. بهرفتیدخترش م یسمت مکان نگهداربه زن
 فرزندش را از او گرفته بودند.

 دادیو هر دم خود را مورد سرزنش قرار م زدیخود را م د،یکشیم ادیفر کرد،یم هیگر کرد،یم ترعیرا سر شیهاقدم
بر  خکوبینظرش را جلب کرد. م میعظ یآغشته به آتش بیعج یکه چرا آن جملت را به فرشته گفته است که نور

فرود  نیسمت زمجهنم از آسمان به یهاشعله د؛یدیچند بار چشمانش را بازوبسته کرد. درست م ستادیخود ا یجا
 و ادامه داد: دیدو ابانیکنار خ یهااز آدم یسمت جمع. بهدیخود را کش یبلند سر داد و موها یادی! زن فرآمدندیم
 د؟ینیبیرا م میآتش عظ د؟ینیبیاو را م -

 شدند و گفتند: رهیمتعجب به آسمان خ هاآن
 ! حال شما خوب است؟ستیآسمان ندر  یزی! چد؟یکنیرا در آسمان مشاهده م بیو عج رمعمولیغ یزیچ ایآ -

 زد: ادیو فر دیخود را به عقب کش زن
 او همه را خواهد کشت. نجاست،یبه خالق سوگند که او ا -

در آنجا نبود که شاهد عظمت او  نایب یچشمان یول آمد؛یم نیسمت زمکرد. آن نور واقعا به دنیشروع به دو دوباره
 .یجز زنِ روسپباشد، به

کوه اصابت کرد و ناگهان  یبه قله هیو بعد از چند ثان رفتیشهر بود، م یکیکه در نزد یبا شتاب به سمت کوه نور
تر که بر گرداگرد سرش در حال کوچک یبزرگ با چند هزار فرشته اریبس یاشد؛ فرشته لیتبد میعظ یابه فرشته

 یباد آورد،یو حرکت در م انیها را به جرآن یکه وقت تشو پهناور بر پش میطواف بودند و همراه با چند صد بال عظ
 بزرگ نبودند. یفرشته دنیقادر به د یول کردند؛یرا حس م دی. تمام مردم باد شدکردیم دنیشروع به وز میعظ
آب دهانش خشک شده و ضربان قلبش به  د،یلرزیبود، از ترس به خود م ییهاصحنه نیبدکاره که شاهد چن زن

 :گفتیشدت باال رفته بود. با خود به تکرار م
 نجات ما وارد عمل شو. یفرما! بارالها خودت برا تیخداوندا خودت بر ما رحم و عنا -
 یرا باخته و از صلبت فرشته شیخو بتیبر دو زانو نشسته بود و ه پوشاهیس یکوه، فرشته یمنطقه نیترعیرف در

 یگفتن را نداشت که فرشتهسخن ایحرکت  گونهچینگه داشته و به لرزه افتاده بود. او جرئت ه نییسرش را پا م،یعظ
 لب به سخن گشود: میعظ
خودت،  یتو به خواسته ؟یاشتباهت را تکرار کن یخواهیدوباره م ایآ ؟یپا بگذار ریفرمان حق را ز یچطور توانست -
در آن  هایلیدر آن زمان رحم از درون تو رخت بر بسته بود و مُروت در تو مرده بود. خ .یشهر را مجازات کرد کی
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شرم بر تو باد! به خودت لعن و  میاست که بگو نیا یجملت از برا نیا یِادآوریشدند.  یزخم هایلیروز کشته و خ
. عهد و یدیکشیم رونیب رتیروحت را از کالبد حق ستیبایچشمانت، م یجابه ؟یافرست. چگونه هنوز زنده نینفر

 ؟یبه خاطر دار ایآ م،یبست مانیپ یهمگ ؟یارا فراموش کرده مانتیپ
 آرام گفت: پوشاهیس یفرشته

 .دیریقبل از آنکه بم دیریبم -
 در ادامه گفت: میعظ یفرشته

غرورت را، تو هنوز  ی. تو هنوز نکشتاندمیو فقط خداست که م دیکس طعم تلخ مرگ را خواهند چشو همه زیچهمه -
 زیرا دربرگرفته، حکومت شهر کوچکِ تنِ تو ن یتمام هست زالشیرا. بگذار آن که حکومت ال اتیخودِ درون ینکشت

را  زمانیکه همه چ خواهدیم اریندارد و به اخت ییاو معنا یکه جبر و اجبار برا میدانیما م یدر دستانش باشد. همه
. دانش هاستتیو منشاء تمام خلق زیربرنامه نیخالق ما بهتر ؟یو هراس دار یترسی. از چه ممیدست او بدهبه
و  ی. رفعت، مهربانریحق یما، همانند سقف منزلگاه فیطاقِ هفت آسمان است و مغزِ ضع یِاو به پهنا ریناپذانیپا

و عطوفت.  یسار دوستو اوست چشمه میو خشک هست ریک باما خا یرا دربرگرفته است. همه یبخشش او، تمام هست
را خاکستر  هایمهربان یو رفعت ما کجاست؟ آتشِ خشم، همه یحال به من جواب بده؛ بخشش ما کجاست؟ مهربان

سمت ما او، همه وقت به یدهندهدستان نجات یلاست؛ و دهیرا به قهقرا کش مانیبایکرده و منجلبِ غرور روحِ ز
 یِدرون یِهاییبایاو ساخته نشده و به ز یبرا دیشک و ترد شود،ینم یکه خواب و ضعف بر او مستول یروانه است. کس

 میکائنات جلوس کن میبه تخت حکومت عظ میتوانیم ،یبر و هیکه ما با تک یدارد. اوست کس مانیما هنوز ا یهمه
 ت،یکرامت، روح ابد یواالمقام، دارنده ل،یبدیوپناهمان خالقِ بکه پشت رایم کنند؛ زسمتمان سر خبه یهست یو همه

 ییها. زمانِ مجازاتت را به خاطر دارم. همهمهباشدیکس مو همه زیچهمه یکننده، رحمت«اهلل» ،یهست یقلبِ تپنده
بعد، بخششِ حضرت حق تمامِ  یچند یرا پر ساخته بود؛ ول میعرشِ عظ یِبردار، تمامِ پهنافرمان کی یِاز نافرمان

 ی. ولنانینشتمام عرش یِذاکران و شاد شمارِیگزاران، اذکارِ بسجده یِشد سجده اشجهیعرش را بارور ساخت و نت
از بردن  که ینتو در نظر گرفته بود. به من بگو زبا یرا برا یکه در آن زمان پروردگار چه مجازات میفقط ما متوجه شد

در دهان بماند؟ تو را از بردنِ نامِ مبارکش منع کرد و بر حذر ساخت  دیبا لینام خالقش عاجز و ناتوان باشد، به چه دل
 نیباشد که دوباره زبان تو به نام مبارکش، مُز نیاش بر اکه دوباره لطف و مرحمتش شامل حالت شود و اراده یتا زمان
 شود.

 بود، به سجده افتاد و گفت: ریاش سرازبسته یهاپلک ریخون از ز کهیدرحال پوشاهیس یفرشته
 شیخو یِمرا مورد بخشش قرار مده، مرا امان مده؛ فقط بفرما که چگونه در مقابل شاهم دوباره به گـ ـناه تکرار -

 . خودت مرا راهنما باش!ستینشدنمآرا ی. طوفانستینشدندرمان یاعتراف کنم؟ در من انزجار
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 را گشود و گفت: شیهابال میعظ یشتهفر
ام که به تو ابلغ کنم که اهلِل بارور آمده نیفرش و زم ر،یشاهِ شاهان، خالق عرش و آسمان کب یِوسومن از سمت -

من، تو ظهورت، وجودت، بودنت، روح  آورِغامی. پردیگیم یشیهمه وقت رحمت من بر خشمم پ»بزرگ فرموده است 
را  شودیتو از من م یِکه منجر به دور یباش و اعمال اریشمن، هو آورغامیاش مُعرفِ حضورِ من است. پبزرگت، همه
من بر  یمرسان؛ مگر آنکه اراده بیآس کسچیو ه زیچچیو به ه ابیامرِ حضورت را در قتِیباش و حق نایانجام مده. ب
من،  آورغامیپاست.  اجیکه به بودن و وجودت احت رایز یینجایدم، ا نیمن تو االن و اکنون، در هم آورِامغیآن باشد. پ

 رایکن؛ ز شانیاریبه سر منزل و هدف،  دنیرس یها دعا و برابخشش آن یکردن به بندگانم شتاب، براکمک یبرا
معرفت هستند. پس از  یوجوها هر دم در حال جستمن، آن آورغامی. پباشمیم زیمن ن یکل هست یِکه هدف و معنا

شد که تو  نیمن بر ا یجاودان داناست. اراده قتیکه به حق یسته ی. تو کسیکه چراغ راهشان باش خواهمیتو م
شوند.  ترکیو نزد کینزد تیکه به معنو یکن یاری ،یکن یاریها را و آن یها باشآدم انیدر م ؛یخلق شو گونهنیا
 رایکرد؛ ز یاهها را درک نخوها را ملمت مکن، چرا که آنباش و مهربان. خشمت را فرو خور و آن نایمن، ب آورغامیپ

هستند و آگاه باش که  تیدنبال معنوها در اعماق وجودشان بهآن یخلق کردم. همه شیها را همانند خوکه من آن
ها بگذر و بگذار که به گذرگاه هستند. از آن کیبلکه تنها  د،ستنین انیها پافقط به آن معناست که انسان تیمعنو

منتظر باش،  یول ست؛یصلح و دوست ست،یبه هدف، گذشت و بردبار دنیرسببرند که راه  یخودشان فرصت دهند و پ
 زیوجودشان را حاصلخ ریدر راه است. بگذار که خاکِ خشک و با یادیز یهااست. اتفاق فتادهیاتفاقات هنوز ن یهمه

شود، دانه  لیتبد انهبه د دیکه بذر با رایبذر کنند؛ آن دم بذر عشق مرا درون خاکشان بکار و باز صبر کن، ز یو آماده
 یها. و آنگاه انساننیزم یِسازفصل بهار باش؛ فصل زنده دنیبه نهال و نهال به درخت. باز صبر کن و منتظر رس

 یو شکوفا م دهندیاند، شکوفه مکرده لیتبد میعظ یرا به درختکه بذر کوچک وجود عشق  ییهاطلب، انسانصلح
وجود  عتیو طب گذارندیمن م یهست عتِیطب اریخود را در اخت ار،یو به اخت سازندیشوند. روحشان را در جهان رها م

که  یزیمن هستم. هر چ زیچکه در آنجا همه رایز زند؛یها رقم مآن یرا برا یو رستگار یاریمرگ اخت کیمن، 
ها را راهنما من آن آورغامی. پستیکه ن ستمیمن درونش ن ست،یکه ن یزیهست، من درونش هستم که هست و هر چ

همگان مختص من است. بدان که من حق  یِرا به من بسپار که رستگار یمرتبه رسند؛ مابق نیبه ا ار،یباش تا به اخت
 ندینشیخود به دل م قتیکه حق رایز ؛یارت از من دفاع کنکه با حر ستیهستم و الزم ن تیو حقان قیهستم، من حقا

و  یفکر یوسوسه چیدر آن دم ه ؛ییآیمن م داریبه د یمن زمان آورغامی. پستیاش ندرباره یبه پافشار اجیو احت
 «.شد یخواه دهیداشت و در آن زمان مجازات تو تمام و بخش ینخواه یعقل

 سرش را باال آورد و گفت: پوشاهیس یجا را فرا گرفت. فرشتهبعد، سکوت همه یالحظه
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همراه را به نشیکنند، شناخت و ب یتا زندگ ندیآفریرا م یتمام هست بخشد،یم یاو که آگاه یبرا شیسپاس و ستا -
مرا کور، کر و الل  ،یانکه خشم، چشمانم را از من گرفت و ناد امرزی. بر من ببخش و بکندیبه آنان عطا م یزندگ

 ساخت.
را جمع  شینشست. لباس بلند خو نیآمد و در کنارش بر زم پوشاهیس یسمت فرشتهبه ،یو نوران میعظ یفرشته

 گذاشت و گفت: پوشاهیس یچشمان فرشته یکرد و دستانش را بر رو
 باش. نایخداوند ب یبه اذن و اراده -

بلند  شیروشن به خود گرفت، موها یاش رنگبعد، چهره یبرخاست و چند پوشاهیس یاز صورت فرشته دیسپ ینور
 .نایشدند و چشمانش ب

احترام و تشکر، سرش را خم کرد.  یچرخاند و به نشانه میعظ یسمت فرشتهرو به نا،یب یبا چشمان پوشاهیس فرشته
 در جواب فرمود: میعظ یفرشته

گرفت و گناهت را  دهیرا به تو باز گرداند، خشمت را ناد اتیینایاز خالق ممنون و سپاسگزار باش که دگر بار ب -
 ملمت نکرد.

 :گفتیم شیهاهقهق انیکرد. در م ستنیبه سجده افتاد و شروع به گر پوشاهیس یفرشته
و  یخشم تو زبان ؟یآسمانت را بر دوشم نهادکه  اورمیسرم را چگونه باال ب زم؟یتو به کجا بگر یِاز بخشندگ -

 .ستیعمل اتیبخشندگ
 را قطع کرد و فرمود: ازشیرازون میعظ یفرشته که
شهر را به خاک و خون  نیشده که ا نیاش بر اکه وقت تنگ است. از سر خاک بلند شو که خالق اراده زیبه پا خ -

که تمام شهر را  دگاریآفر یآغشته به خشمِ نابودکننده یعذاب باشد؛یم ریخط اریو بس کیعذاب نزد یکشد. لحظه
 نیترخشن ی. حتپاشاندیو مغزشان را از هم م کندیرسوخ م زین واناتیبه ح یفاجعه و ترس، حت نی. اردیگیدربرم

ا را طلب هقبرستان، انسان یِخال ی. شتاب کن که قبرهادهندیو وقار خود را از دست م زنندیزانو م زین واناتیح
 یزن و مرد چیبر ه _لیعزرائ_ لیائیالموت، عِزرالدور و القصور، ملککه مخرب ستی. سحرگاه فردا، روزکنندیم
 .دیبخشاینم یطفل چیو بر ه کندینم حمتر

 به خود آمد و گفت: برد،یبه سر م رتیکه در بهت و ح پوشاهیس یفرشته
 د؟یاامر نزول کرده نیخاطر اشما به ایآ -

 )ع( فرمود: میعظ یفرشته
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 امتیپروردگار، به دستورِ فرمان پاد، آمر بزرگ، خبر ق یبه اراده شیدرست است. سحرگاه فردا، من با ثور خو ،یآر -
شده بود؛  ادآوریامر از زمان حضورت در مقابل آن زن به تو گوشزد و  نیو ا رسانمیم انیگروه را به گوش شنوا نیا

 ذلت و فلکت آدم هاست. ،یتباه ی. او نشانهشد انیاتاق نما یکه آن مرد برهنه در گوشه یزمان
 میعظ یفرشته یِهابه حرف ،یو سرگردان در بهت و شگفت حالشانیتوان حرکت نداشت. پر پوشاهیس یفرشته

 گوش سپرده بود که زبان گشود و گفت:
 دهیفایتلش کنند، باز ب کردنشرممکنیغ یهم برا یباشد، تمام هست یزیساختن چکه او خواهان ممکن یزمان -

ها ها کنند و تلشسجده زند،یها برشدنش خونممکن یبرا شیهادهیکه او نخواهد و نشود، تمام آفر یاست و زمان
چگونه منِ  د؟یآیر مبه کا یگنهکار چه توان یاز منِ خطاکرده ن،یب نی! در اشودیکه نم شودیباز نم اورند،یبه عمل ب
 ند؟یفارغ آ زالشیحکومت ال یطرهیکه از س زندیها به کجا بگرگذارم؟ انسان ریتأث انوسیاق یبر اراده توانمیقطره، م
 در جوابش فرمود: م،یعظ یفرشته

 یِ ادانکه از خوابِ جسدسان ن خواهمی. اکنون مداردیو روح را در قفسِ جسم محبوس م راندیمینفرت، قلب را م -
 ییرا در روشنا تیاهایخود بازگردند. رؤ یعیبه حال طب ،یشانیکه افکارت بدون پر یو بگذار یدست بردار وبنددیقیب

 خواهمیبلکه م ؛یبه خواب رَو وان،یکه همچون ح خواهمیشکل ده. نم رییاهلل کنترل کن و تغ یِدیچشمان خورش
 داریباش تا عظمت اهلل در تو پد داریبردارِ فرمانده، پافرمان ایبه خودت ب ا،ی. به خودت بیو عملت را وحدت بخش ایرؤ

شتاب کن  زنسمت آن . اکنون بهیکنیم دایدست پ هاکرانیو تو به ب کشدیاز تو دست م یشود. در آن زمان، ناآرام
ها، نجات انسان دیبده. کل نجاتش انیپایب یها دور ساز و از سردرگمذهنش را از حسرت ،یو قلبش را از تنفر بزدا

نفست را شفا بخشد. در  یِتو و سرکش ینهیانبساط سـ*ـ دیکه شا نیآن زن و بخشش اوست؛ همچن یِقلب تیرضا
 شماست. یمهدر انتظار ه یو تباه أسی ،یاهیصورت، س نیا ریغ

 از سرِ زانو برخاست، سرش را خم کرد و گفت: پوشاهیس یفرشته
تا  آورمیم انیو محروم نخواهم کرد. تمام جد و جهدم را به م وسیرا مأ تینه شما و نه روح ابد م،یعظ یفرشته -

ها . بر آن واقفم که رنج و ستوه آندیکه اشرف مخلوقاتتان را موجب شکنجه، عذاب و عقوبت قرار ده دیمجبور نباش
 کن. امیاریباش و  اریاو؛ پس مرا  یهبلند مرتب تیشخص یو درد، برا یآزارجز دل ستین یزیچ
 آنجا را ترک گفت. د،یشد یآغشته به آتش یبا نور و

زده بود و رنجور و سرگشته،  یواریبر د هیتک ابانیاز خ یاو ناالن و آغشته به گردوخاک و غبار، در گوشه انیگر زن،
 :گفتیکنان مزمزمه

 !دی. دخترم را به من پس دهنمیبب دیدخترم... دخترم را با -
 ادامه داد: ادیو با فر دیکش قیعم ینفس ناگهان
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سرشار از محبت  یاز گـ ـناه و دل یعار یبا زبان م،یعظ یتو را با عشق یکه وقت گفتندیخالق من، شاه من، م -
ـناه  گـیب یدارم، نه زبان نهیاز شما در سـ*ـ یمی. سرگردانم، عاجز و ناتوان. نه عشق عظیشویم دایبخوانند، تو هو

 طانیش یعنوان تجلشوربخت که تمام شهر، به یفروشتو هستم؛ تن یِدرجات انسان نیتروار. من در پستمحبت یلو د
 امیدواریگواه بر ام یدیکه نور ام خواهمیلرزان، از تو م یو دستان وسیمأ یشکاک، چشمان ی. اکنون با دلشناختنشیم

 را بر من روا مدار. ینمان، نهفتگ بتی. در من غروب مکن و در غیساز انیسخنانم بر من نما دنیو شن
نشست و خاک و خاکستر بر سر زن بدکاره نشاند. زن  نیبه زم م،یعظ یابا صاعقه پوشاهیس یناگهان فرشته که

 اظهار داشت: یبه او انداخت و با آه سرد ینگاه
 یکنندهبه خالقت، به رحم دگارت،یبه آفر یثبت کن؛ ولروزگار  یببر، سرنوشتم را با خون بر صفحه غمایمرا به  -

 نمیـناه سرزم گـیندارد. بر فرزندان ب یخبط و گناه چیقسم که بر دخترم رحم کن و ببخشش که ه رحمانیتمام ب
 بدوز. گناهانیببخشش و چشم بخششت را بر ب

 به جلو برداشت و گفت: یقدم پوشاهیس یفرشته
و نه  یدار زینه توان گر خاطر،شانیپر ی. پس اکنون حواخواهدیرا نم یزیزور و اضطرار چاو به جبر و اجبار،  -
باش و بدان که اکنون سرنوشت  اریجزع در مقابل خشم و عذابش؛ پس گوشِ جان بسپار به سخنانم. هوش ضینق

که به جسمت وارد آمده را  ییکه تمام زجرها خواهمیدارد. از تو م یتو بستگ یقلب میتمام مردم شهرَت، به تصم
خطرناک را فراموش  یهاراهبوده است. گذر از تمام آن کوره هایکه او شاهد و ناظر تمام آن سخت رایز ،یفراموش کن

با بخشش، لطف  ندهیبارت با تو بوده است. بگذر و بگذار که گذر زمان در ساعات آکه او در تمام ساعات غم رایکن، ز
و فراق  یحال، زمان، وضع مهجور نی. از اشیاز خو یمتولد شو ،ید. ببخش تا دوباره زاده شواو رقم بخور مرحمتو 

 شیب یاکدهواالمقام او باشد. اکنون قلب تو، بُت تیشخص زبانیدوباره م تی. ببخش تا قلب متروک و تنهاییفارغ آ
ات را. در آن زمان ببخش جان مردهباش و جان  اریجانوجودت را.  یِهاساخته نیشکن باش و بشکن دروغبت ست؛ین

. نه تو دهدیتو را پرورش م سازد،یو تو را م گرددیباز م شیخو یـناه. آنگاه او به خانه گـیپاک و ب ؛یشویم دیناه
بخشنده  ،یشویذات او م. سپس همیتا زمان و حال را درک کن دهدیدر حال قرارت م نده؛یو نه آ بردیرا به گذشته م

خاطر روحت. خاطر وجودت، بهخاطر حالت، بهخاطر خودت ببخش، بهو ماندگار. پس به یابد ا،یریو مهربان، پاک و ب
کنم  یزن! مرا او مأمور کرده تا تو را خشنود و راض یتو. ا یادرفتهیببخش تا کلم تمام فرشتگان عرش شود نام از

از  یتا همگ شیاز محبت خو ی. آبستنشان کنیبخشش و تبرع قرار ده ردگنهکار شَهرت را مو یهاکه از دل، آدم
که  یکرده بفهمانهبوط نیکه به ا خواهمیم زاد،یآدم ن،یسخاوت تو فارغ شوند. اکنون از تو، از دودمان انسان نخست

برحق او در  نیگوشت و خون، بلکه جانش یکه شما نه تنها اندک یباش ادآورینرفته است. مرا  انیهنوز محبتت از م
 .دیهست یخاک یکره نیا
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 برخاست و گفت: شیخو یبود، از جا دهیکش ستنیدست از گر کهیدرحال زن
قدر در تو گره بخورم که تو را به آغـ*ـوش کشم و از شوق و شعف، آن ینهیکه سـ*ـ دیگویم امنهیمرکز سـ*ـ -

 شوم. یناگسستن
 و اظهار داشت: دیابروانش را در هم کش پوشاهیس یفرشته

که تمام ستارگان فروزان، در مقابلش  یآتش م؛یآتش عظ یرا نگاه دار و بگذار برا اتیمن را؟ جشن و سرور و شاد -
که  یاست. آتش دهیبخش کردنیحق زندگ یهست تمام به گرمابخشش، لؤِ  که تل ی. آتشستندین شیب ینور فانوس

تو را گرم،  شکلیسرد و ب یبلکه همانند پاره آهن سوزاند؛یتو را نم باز ،یکش اتنهیکه او را به سـ*ـ یزمان یحت
از محبت  یناش یضربه دیگرفتنت باشکل و صورت ی. در آن هنگام براکندیعشقش نرم م یسپس با آتش و شعله

به  وستنیو پ دنیهستم که راه رس ی. من فقط آن کسیاکه راه را درست آمده یو سپاسگزار باش یرا متحمل شو
. آگاه باش و دهدیرا شکل م رهاییتغ نیآماده کن که در تو بهتر یکس ی. پس آغوشت را براشومیم اآتش را راهنم

 یریگامتحان و شکل یشوم، بلکه برا تینه از سر قصد و ن اتیزندگ ریمس یهایکه تمام مشقت و سخت داریب
 وجودت بوده است.

 کرد و گفت:وجور سکوت، خود را جمع یبعد از اندک زن
 یاست. زن دهیباشم؛ چرا که حضرت دوست مرا از ذلت، به عزت رسان امیبه من حق بده که عاجز از کنترل شادمان -

نداشت، اکنون کلمش  تیبها و اهم یسر سوزن یو سخنانش حت خواندنشیم طانیهمگان او را همجنس ش یکه زمان
بودند و او را پست و منفور  زانیاو گر زکه همگان در جمع ا یطانیشهر شده است. آن ش کیحاکم بر سرنوشت 

و  اهیس یمو ریاس ییکه در تنها یهمان مردمان ینشسته در برابر حق، از برا یاکنون به تضرع و زار پنداشتنش،یم
 ها اشرف مخلوقات.بودم که سجده نکرده و آن یبعد، دوباره من آن کس یچند یول شدند؛یم دشیتن سپ

 در خود فرو رفت و ادامه داد: یاندک زن
ها، بلکه فکر و . نه تنها آنساختیم دهیها روانم را منهدم، احوالم را نابسامان و ژولبخشش آدم یشهیاند یزمان -

اکنون در اضطرابم که مبادا خالقم  یول ساخت؛یم یاحواالت را بر من مستول نیهم زیها نبخشش خالق آن یشهیاند
 کار کنم؟کار کنم؟ اگر دوباره بر من ذلت را روا دارد، چهچه رد،یگر بخاطر کلمم بر من خشم بگمرا عفو نکند. ا

 به سخن آمد: پوشاهیس یفرشته
 با او بودن است. یِذلت تو، لـ*ـذت کنون یبها -

 سمت طاق آسمان چرخاند و گفت:سرش را به زن
در ذلت  رمیدر دلم جوانه زند. اگر که خالق من اوست و خ یتا لـ*ـذت او اندک نهمیهزاران هزار ذلت را بر سر م -

 نخواهم داشت. یتیشکا شیهرگز به ذلت خو م،یایب ایبه دن گریاست، گر هزار بار د
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 سمت آسمان بلند کرد و گفت:بر دو زانو نشست، دستانش را به سپس
آن که  یهوش، کردگار راست، امن، دادار به ریمن، خالق، سلطان و ام اریاختمالک و صاحب زدم،یپروردگار من، ا -

مخلوق ناتوان، خواستار بخشش  نیعبدِ در بند، ا نیا ز،یناچ یبنده نینسبت به همه، ا اجیاحتیهمه به تو محتاج و تو ب
مبرا و مقدس.  ،یپاک و زک یبازگشت یام براآهنگ تو را کرده نوناز شماست. بارالها به اخلص، اک شیگناهان خو

 یشکشی. پشیگفتار خو ساختندایو هو شیردل ییدعا ،یقیو حق نیراست مانیپ یِداریخالصانه، پا یانابه و توبه یبرا
خود  یوسوشتابان به سمت آوردنِیباش رو رایرا و پذ شمیآالیب یتوبه ریپس از من به کرمت بپذ ست؛یدر توانم ن

فرا خور و  گان،یو شا انیام را به پاداش شاخالقم، توبه ما،یو افتادن، سر فرودآوردن و کرنش گـ ـناه را. بارالها، حک
و برگرداندن، بازگرداندن عذاب، آزار، تعب، عنا و بهره بازگشت و  فریک یزیبا مروت همراه با فرور مانه،یکر یبازگشت

را به  وبمیآنچه از گناهم درج، ضبط و مندرج شده، تمام ع ایو نابود بگردان. خدا اختفا، مقابله کن و محو یپوشپرده
که با  یآن کس یمهربان من، ا ی. ادیهست ادرسندهیو فر اثیمن، شما غ زیعز یو با خود ببر. ا یتوبه بشو رشیپذ

ام را من، توبه یبایشک دگارا،ی. آفریگذریم اریو به اندک بهانه، از جرم بس ییآیکمال قدرت، در صدد انتقام بر نم
 یکنندهتنم و درست یآلودگ یکنندهپاک ام،یناپاک یخردم، شستشودهنده یدهید یکنندهدلم، روشن یجلدهنده

که به اجبار  کنمیو اعتماد، تکرار م نانیآرام و اطم یرویجملت را با ن نیقدر امن، آن یشنونده ینهادم قرار ده. ا
امر واقفم که تکرار جملت من نه از سر عادت، بلکه از سر خواستن است؛  نیو بر ا یقرار ده رشیو پذرضا  موردمرا 

 .کنمیوجه ممکن آن را درخواست م نیترنیریپس به ش
همراه  ینیزم یکریبه غروب نشست؛ پ پوشاهیس یسمت زن و فرشتهطلوع کرد و به میعظ یاز آسمان، نور ناگهان
 روشن که او را احاطه کرده بود. و دیشد یلؤ  با تل

 .دندیرشد رس ییِشروع به رستن کردند و به رسا اهانیگل و گ ینوران یدر اطراف فرشته درنگیهمان دم، ب در
 به جلو برداشت و فرمود: یقدم ینوران یخوش، آن منطقه را فرا گرفت. فرشته یو بو بیط مِیشم
واال مقام حضرت عشق،  تیبردار شخصدستور عذاب و فرمان یرساننده ک،ین غامیپ یاهلل، آورنده کِیمنم، پ نیا -

 .یسرور و پادشاه تمام هست
 به احترام، سر خم کرد و گفت: هیشب یبا وحشت پوشاهیس یبه سجده افتاد و فرشته ،یسخنان و دنیبا شن زن
حضرت  دیتردیب یکنندهتیو عبود شکیب یپرستنده ،یو دوست ییبردارِ اربـابِ روشناخدمتِ فرمان شیثنا و ستا -

 اند؟افتهیمکان حضور  نیبه ا یحق به چه دستور کیاو. پ
 سمت آسمان گشود و اعلم داشت:دستانش را به ینوران یفرشته

و عذاب رسانم.  تیو جهش از محدود یحالت وارستگ نیتردر حضور را، به پاک و سره یاست که حوا نیامر بر ا -
شو تا خودت را با خودِ خودت به اتحاد  ایحوا، آراسته و مه یناب و رها کنمش از منِ محدود. ا یقتیبرسانمش به حق
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دان و جانِ جانان را در آغـ*ـوش.  زیش را عزیرسانم. خون دل به دامن مکش و محنت جان کم دار، جان خو
و بر حذر باش. اکنون  زیبپره ییگوبدان و از گزافه شیو دانش اعمال خو یٔ  را هر دم، شاهد و ناظر را نیآفرجان

 یو جمال جانفزا یچهرگیپر ،یآراستگ که مدار روا را درنگ و کن ملٔ  پس تا ست؛یو شادکام یغمیزمان به وقت ب
خواهد ساخت. در آن عهد و فصل، دگر پوشش و حجاب از  رانیو ح قراریسر، ب مهیبر حق تو را آس رفرمند، دادا

به آسمان، به درخت،  ن،یبه زم ا،ی. به درشودیاو به کوه روشن م یچهره تیر آن دم رو. دشودیچشمانت برداشته م
از خاطر  نکیآن باشد. هم تیکه چشمان تو قادر به رؤ یخجسته و فرخنده پدرام زیبه سبزه و سمن، سار و به هر چ

 ییایکبر یدرجه نیتریسام یکه به لقا رایز ،یارا مشاهده کرده یو زبردست ییهر آنچه تا کنون قوت و توانا یبزدا
 .افتی یشرف حضور خواه

 مکث کرد و گفت: یکم یو دو دل رتیبا ح زن
 چرا من؟ -

 فرمود: فرشته
 داساختنیتوست. زمان مشهود و هو یهاست و اکنون زمان رستگارانسان یِکه در انتظار تمام ستیرخداد نیا -

. زمان یو اساس نیادیو مسائل بن تیمرگ، خرد، ذهن، واقع ،یزندگ ،یتوست در مورد جهان، ارزش، آگاه یهاسؤال
داشته باش  مانیتوست و باور و ا یاکنون، برا ندرد و رنج توست. پس هوشمند باش و با فراست که زما ساختنانیب

 یلهیتو وس یگونه که زمانآزمون و امتحان تو بودند؛ همان ،یبررس یبرا یالهیوس ات،یزندگ یهاانسان یکه همه
 .یاها بودهآن شیامتحان و آزما

 تلوتلوخوران به جلو حرکت کرد و گفت: یباز مات و مبهوت چند قدم زن
غالب بود که در مرکز نظام  یروزمندیو ف ریناپذشکست یمضطرب و ناقص من، خداوند سلحشور یشهیدر اند -

کردن ثروت، مال و مکنت در حال طواف عیمراه با جمه اتیو نفوذ قدرتش جلوس کرده و تمام ح ریبر تخت تأث یهست
جرعه از فتح او صفتان جرعهتمام مقدسان و سره وبود  ریبودن از تمام وجودش سرازشهامت و زهره ،یرگیاو بودند. چ

اده و قوت او به عزمِ ار لیغلبه بر است یشکست بود که هر لحظه در حال نبرد برا نی. اشدندیم رابیو س دندینوشیم
 شدیچون من بازتاب م یمنحوسان و مرتدشدگان شان،یخورده به محضر بدکهر بار مأیوس و شکست کنیل کرد؛یم

 یو زندگان ستنیز یبرا ییجاچیاو، ه یپرگار هست یرهیکه در دا کردیما را گوشزد م دادیرو نیو ذکر ا ادی مو هر د
که فقط مسبب  میهست ریکوچک و حق اریبس یعظمت او، عامل یکه در پهنا روسیهمچون و یزادگانانسان م؛یندار

 سرشتیب یمغزانیکار ماست. ما ته یسازرانیو و میشویم ریتکث میرسیبه هر مکان که م م،یشویو درد م یناخوش
را  شیتا زمان و عمر خو میلولیدر هم م حسیکور و ب ییهاکه همانند کرم میاز عظمت خداوند یاز روح و ناآگاهان

و همه وقت ناظر بر مکافات من بوده است و  شهیمضحک من، خداوند هم یشهی. در اندمیکار برسان انیبه آخر و پا
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ام. اکنون در دست نفسِ سرکش خود بوده دیو عب ریاربـاب، بلکه زنج نیفرام یکوش نه از براسخت یبردارانمن فرم
را روا داشته است؟  یدر حقم رفعت و بردبار نیچننیعمال من، ابر من آشکار ساز که چطور و چگونه حاکم نظاره بر ا

کردنش، شتاب بخشش، آرام و ساکت یرحمت او برا یابه جنونش رسانده بود؛ چگونه ابره ایرا که آتش دن وانهید
گر بود. نظارهمرا  یهابود و تمام شکست نایمن آگاه و شناسا بود، او که ب یهایو نادان یاند؟ او که بر تمام کاهلکرده

 نشیگزرا  یزشت و رد ره،یچرا منِ آتش ده،یو پسند رخواهیخ نت،یطکیبندگان ن ریکث انیبگو به من که چگونه از م
 کرده است؟

 ابروان او قرار داد و فرمود: نیرا ماب شیخو یسمت زن قدم برداشت و انگشت اشارهآرام به فرشته،
 .داندیاو م -

 و به سجده افتاد. دیکش قیعم یبلفاصله بر دو زانو نشست و چشمانش را بست. نفس زن
و  یدگیناگهان افکارش دچار شور یکردند؛ ول دنیشروع به دو دگانشید یطومار از جلو کیخاطراتش همانند  تمام

وجودش را پر ساخت  تمام یکیتار گریکه د ییتا جا دندیشدن گرورنگبه سمت کم اشیتنش شدند، تمام افکار ذهن
 شد. جادیدر او ا یعقلن یو خلءا

سپرده و فراموش  انیهمراه داشت را به نسبه یغافل شده و هر آنچه از زندگان شتنی. از خوکردیخود را حس نم گرید
 کرده بود.
 نکهیتا ا کردیو مضطرب به هر سو نگاه م شانی. پرداشتیوجودش گام بر م شکلیب یکدهدر ظلمت سرگردان

زردرنگ  یقرمزرنگ و مجاور آن نور یکرد. در کنارش نور یپراناز دور شروع به چشمک رنگیآب ینور ینقطه
 شد. انیع

 یجهی. حاصل و نتدندیادغام رس یو به درجه بیبا هم ترک نکهیشدند تا ا کیسه نور بلفاصله به هم مقارن و نزد هر
 و هنگفت. دیشد ییشد همراه با تأللو دیسپ یها، نورآن

 .رفتیم شوازشیساکت و مبهوت به پ ،یهمراه با کنجکاو یکرد و او با ترس متیسمت زن عزآهسته به نور،
 افروزنده و تابناک مبدل گشت. ییناگاه به بانو یدر خود منقبض شد، ول یو کم ستادیدر موازات او ا نور،

 ،دیرا در هم کش شیبه عقب برد، ابروها یرا اندک تنگ شد. صورتش ینوران یبانو یِچشمان زن، از درخشندگ مردمک
 چشمانش ساخت و گفت: بانهیدستش را سا

 د؟یشما که هست -
 کنان گفت:سؤال ،ییو رسا بایز یبلند سر داد و با صدا یاخنده ینوران یبانو

 ؟یمن که هستم!؟ تو که هست -
 و مضطرب اظهار داشت: شانیپر یبعد با حالت یسرش را خم کرد و در خود فرو رفت. چند زن
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که  ی. به راستآورمیرا بخاطر نم کسچیو ه ستیدر ادراکم ن زیچچیهستم از شناخت خود. ه یمن که هستم؟ ته -
 ستم؟یمن ک

 سمت زن قدم برداشت و گفت:به ینوران یبانو
 .یابیتا در ایمباش. با من ب شانیپر -

 .ساختیم یرا مشعشع و نوران شیو تابشش، گرداگرد خوو تشددِ پرت یو از تند کردیبه جلو حرکت م بانو
 و ادامه داد: ستادیکه بانو ا کردیکلفه و صامت خلف او حرکت م زن،

 اند.کرده یگذارمکان را قلب دانه نام نیا -
سمت شد که آن را محدود و محصور، قفل کرده بودند. بانو به انیتنومند و سترگ در مقابلشان نما یادروازه بلفاصله

 دروازه حرکت کرد و فرمود:
تا با  یرا بشناس شیاست که نخست خو نیضرورت در ا نکیا یدروازه قرار دارد ول نیتمام تو در پشت و اندرون ا -

 .یبرخورد کن زیو عز تیارجمند، باکفا سته،یصورت شاخودت به
شد که عظمت و پهنا را احاطه کرد که بانو،  یظلمت، سکوت نیدارِ اجا را فرا گرفت و تاجوباره همهد یکیناگاه تار به

 شکست: شیرسا یصدا نیقفل سکوت را با طن
جا را فرا گرفته و محاصره کرده بود بزرگ همه یِچیبود. ه شکلیو ب کیصورت، تار نیبه هم زیچدر عدم، همه -

. ندیافریرا ب یشد که هست نیاش بر ادر آن موعد، اراده میرا خلق کرد. دادار عظ زیچهمه چ،یاهلل بزرگ از ه و،یکه خد
 بخشاتیح یکشاند و آن کلمه یبه هست یستیاز ن یبا لفظ تنها شیو بود را از سر عظمت خو یپس تمام وجود، زندگ

آنچه که  کردیشدن ماو آهنگ خلق میو تصم تیبه مش« باش»فرمود  یبود. حضرت خالق م« باش» ساز،یو زندگ
 آسمانناگهان «. جدا باش نیاز زم». در آن هنگام، خداوند نگاه بافرش را به آسمان انداخت و فرمود شدیم دهیآفر دیبا

سپهر «. آسمان کامل باش»گشت. فرمان از سمت خالق بر آمد که  لیگردوغبار و دودمانند تبد یابه شکل توده
توجهش به ظلمت آسمان  دگاریآنگاه آفر داد. لیگشت و طبقات آسمان را تشک لیتبد میعظ گردون به هفت مرتبت

 یکدهبه ناگاه، تمام ظلمت«. روشن باش»داد که  انرا خشنود ندانست؛ پس لب گشود و فرم یاهیجلب شد و داج و س
در  دگاریآفر .ستادیکرد و ا امیق یکیفروزنده شد. نور از آن پس مقابل تار یعرش و سماء آکنده از ستارگان و اخترها

 بردارمانو فر عیتابع، مط»آن وقت فرمود  .دیقدرتش را خلق نمود و آن را عرش نام یکهیآسمانش، ار یمرتبه نیباالتر
 رشیراه امر او باشند. آنگاه تاج و تختِ معظم و کبتابع، رهوار و سربه م،یپس فرشتگان خلق شدند که تسل«. خواهانم

امر خلق شده بودند. سپس چرخش را به وجود آورد. ذره شروع به  نیهم ینهاد که از برا لیجل یرا بر دوش فرشتگان
آن  دگاریشکل و خلق گشت. آفر یخاک یکرد. از دَوَران ذره، توده به وجود آمد. از توده، کره شیچرخش به دور خو

امر حضرت حق انجام شد.  درنگیب«. باش دیقدرت خورش یدر جذبه گر،ید اراتیس نیماب»و فرمود  دینام نیرا زم
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در  یاطرهقرار گرفت و همانند ق میعظ یااز منظومه یکوچک یدر گوشه د،یخورش کیو  ارهینُه س انیدر م نیزم
ناگاه از دور دست، توده «. زنده باش ن،یزم یا»و گفت  دیکش نیبه زم یشد. آنگاه دست یهست کرانیب انوسیاق

 ساخت. دیشد یارا متحمل ضربه نیبرخورد کرد و زم نیبه زم رحمیو ب میعظ یاسنگ گداخته
 تأمل کرد و گفت: یجمله، بانو کم نیا کردنانیاز ب بعد
 بوده است. یشدن همواره با درد و سختاز روز نخست تا به االن، زنده -

 دوباره ادامه داد:به زن انداخت و  ینگاه
 نیبه زم ینگاه دگاریآفر گرید یدگرسان شد. بار نیزم یفرو نشست و به قلب تپنده نیبه درون زم میعظ یتوده -

و  هااچهیدر اها،یو در دندیبار نیها در زمها به وجود آمدند، بارانو بلفاصله آب« آب، باش یا»انداخت و فرمود 
به او عطا  اری. قدرت اختدیرا از جنس آتش به وجود آورد و آن را جن نام یآوردند. سپس موجود دیرا پد هاانوسیاق

سوءاستفاده  شیخو اریاز اخت ختند،یها رها کردند و خونجنسانش فتنهاو و هم ی؛ ولرا منزلگاهش قرار داد نیکرد و زم
 یرا برا سیابل ماز فرشتگان مقربش به نا یکیو  ها خشم گرفتبر آن دگاریبرتافتند. پس آفر یکردند و از خالق رو

را تا سر حد انحطاط  انیو جن انیپت ،یهست یِبه دستور فرمانده سیفرستاد. ابل نیها به زمآن خیمجازات، تقاص و توب
ها را آن یگرفت و دستور نابود یشیو خشمش پ یلحظات اختتام کار، بخشِشَش از برافروختگ نیدر آخر یکشاند ول

ها احسان و عطا نمود. به آن گرید یها در گذشت. دگر بار از سر لطف و بخشش، امکان و فرصتنمود و از آن فسخ
شدند.  بیو ر دیدگربار دچار ترد یپرداختند، ول شیمدح و منقبت معبود خو ،یرا به بندگ یدوران ر،یزادگان حقآتش

ها آن یاز رستگار گربارپاک د زدانیشدند.  یو یهاها و برکتخلف وعده کردند و منکر و ناباور وجود خداوند، رحمت
 گشت. انیآنان، دمان و ژ یوازده و آزرده شد و از اعمال خبط و خطا

 بتینه از سر ترسِ ه انیجن از یاندک»فرمود  کنیمحنت و عذابشان فرمان داد، ل یِرا به ستوه سیابل دگار،یآفر آنگاه
ها اعلم دار که خالقتان اند؛ پس به آنبر من اعتقاد آورده نانیشدند و با اطم کتاپرستی مانیمن، بلکه از سر عشق و ا

عذاب من، کافران،  کنیبرتافته و بخشش را روا داشته است. ل یاز انتقام رو ،شما را عفو کرده و مورد اغماض قرار داده
 ریها و زمن، به نقب یخواهو اجتناب از خشم و خون متیهز یاما برا رد؛یگیمرتدشدگان را در بر م ناسپاسان و

همراه خواهد شما درد، الم و رنج به یبرا دیپس، پرتو خورش نیکه از ا دینیو سکنا گز دی. در آنجا بماندیپناه ببر هانیزم
تمام  دگاریقطعه، معدوم و منهدم ساخت. آفررا قطعه انیتمام نافرما میدادار عظ یِکش نیبران ک غیسپس ست«. داشت

را منزلگاهاشان خواست، سپس  نیرفتند را از آب خلق کرد و زم یکردند و راه م یپرواز م دند،یخزیکه م یموجودات
 ینفسانو هـ*ـوس  یفرشتگان را همواره با عقل، فهم، هوش و بدون هو ش،یو قدرت خو ییمن با توانا»فرمود 

و  نشیام. اکنون خواهان آفرو هـ*ـوس بدون خرد و عقل قرار داده یهو وانات،یام؛ اما در حاحداث و انشاد نموده
 قرار نوسٔ  و ما ریرا خوگ اورا داراست.  واناتیفرشتگان است و هم خصلت ح نتیط یهستم که هم دارا یزیچ جادیا
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برتر و باالتر از فرشتگانم  د،یفارغ آ روزیپ اشینفسان یهاوسبر هـ*ـ شیکه اگر با عقل خو یقدر به داد؛ خواهم
بر نفس است که باعث  دکنندهیکه تشد ستیزی. آن چگذارمیروح و مقابل انسان م یقرار خواهد گرفت. درون او ذ

. گرددیتر و خوارتر مپست زین واناتیاز ح یو متابعت از آن انسان، حت یروی. با پشودیاو در مقابل عقل م یروزمندیف
 .«نخواهد ساخت شیرها یزمان د،یسبب، او همواره در حال انتخاب است و شک و ترد نیبد

 و گفت: دیکش ینفس بانو
 نیو همچن ستیکل هست یدهندهلیتشک یتوده نی. انسان اولاستیدن زیچهمه یاست؛ ول نینخست چِیانسان، ه -
 یو ارج در تو جا یاخلق شده دهیخشک یدار و به هوش باش که چگونه تو از خاکهاست. گوش تمام آن ینابود دیکل

را خلق  یهست ش،یمن با عظمت خو»فرمود  پسانسان را خلق نمود و س یادهیاز خاک خشک م،یگرفت. دادار عظ
 دیچرخش قرار دادم. خورش یساختم و آنان را در بند جذبه شیرا مسخر خو یشماریها و کواکب بام. کهکشاننموده

ماه و تمام  یها را در جذبهآب ن،یزم یماه را در جذبه د،یخورش یرا در جذبه نیکهکشان گماشتم، زم یرا در جذبه
و  زیانسان! ساختارِ خاکِ ناچ یام، اتو و مسخرِ تو کرده یمخلوقات را از برا نیآب. تمام ا یموجودات را در جذبه

آنگاه . «یشویم یو تجل یبه پاک نیمن خواهد شد و به برکتِ من، تو تزئ میبه روح عظ نیمزتو، اکنون  ارزشیب
 یکه من در رو دیو بدان دیبفهم د،یباش اریو هوش تمن، ناخفته، با فراس میعظ یجمهور»کلم بلند داشت و فرمود 

را به  اشیبر حق خود خواهم کرد، راه صعود و باالروندگ نیخواهم گماشت. او را جانش یمقامو قائم فهیخل نیزم
 یمخلوق چیکه ه دیخواهد رس یکردن از دستورات من، به عظمت. با امر و متابعتمیگشایکمال م یِدرجه نیترواالمقام

اهد داشت؛ خو اری. او قدرت اختدممیرا در او م شیو روح خو ناممی. او را آدم مستیبه آن مرتبه را ن دنیرس یارای
 بدان سبب، انسان خلق شد.« .باشدیم زیمن و تحت امر من ن یهیسا ریهر دم ز یول

 سر خم نمود و ادامه داد: یاندک ینوران یبانو
 فریبر ک ،یابیاست که بر خشمت تسلط  نیا یکه باعث و بان دهیارث رسبه یروح خداوند، از او به تو بردبار یا -

 یبایز یِخداوند، سر جهاز ی. بندهییو فائق آ رهیچ شیبزرگ، بر احساسات خو یو با روح یمجرمان عجله مدار
 یخو و مهربان خواهشد و نرم یها خواهقلب بوبکه با استفاده از آن، محترم و مح یزیاست؛ چ یخالقت، فروتن

 یاشد و از بنده یسخت خواه یپس همانند تخته سنگ ند؛یافریکه در تو احساس کمبود را ب ستیدر کار ن یگشت. ذلت
زالل و شفاف که تو را از خاک رها ساخته  یگشت. ذاللت یخواه ترلیتر و ذلخالقت رام یرودر بند، در مقابل و رو به

است؛  نیقیتو،  یرمادیغ ییاست. دارا دهیقدر از او به تو رسگران یاهی. مخلوق خداوند، سرماکشاندیآسمان م بهو 
تو بدون  یدور از زوال دار که رستگار یاشبهه چیو بدون ه یو اعتقادت نسبت به اهلل را قطع یوپس از آن بهره بج

قدر و ارزشمند که رضا گران یاداشته است؛ تحفه یتو ارزان به یاهیهد میروح اهلل، دادار عظ ی. استیممکن ن نیقی
رضا؛ به  یکرد در مقام بلند مرتبه ی. ترک اعتراض توانیکه هر دم خشنود باش ینام دارد. از آن استعمال و تمتع جو
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کرد  ینخواه یدر آن قرارت داده است را طلب و بستانکار ویاز آن چه خد ترعیکه مقام و مسند باالتر و رف یاگونه
درست  نیا بردار!عبد فرمان ی. اکندیمنع م یخواهادهیکه تورا از ز یتکامل است؛ تکامل یدرجه نیخود باالتر نیکه ا
داده شده است که با پرورش،  یتوکل جا یدر تو دانه یول ،یهست یو آزادگ اریقدرت اخت یجاست که تو داراو به

 یمخلوق یابیآن است که در نشیو ب یآورد. آن آگاه یاز آن را به دست خواه تتوان و استطاع ،یو پرواربند بیدٔ  تا
مقام  نی. استینه تاب بذل و بخشش، نه مخدور و بازدارنده از کار دن،ینه سودبخش رساندن،انیهمانند تو، نه توان ز

تو عطا شده است، صدق  بهکه  پر بها ی! در طول فرصتویخادم خد یگنندگان. اتوکل است. خوشا به حال توکل عیرف
قرار  میرو مورد ادب و تک تیو صحت عمل را رعا یراست ش،یخو یو کارها تیدان و در تمام اعمال، ن یرا ضرور
مراتب  نیا یکه به وهله یوجود رسد. در آن دم، زمان یدر تو به مرحله شیباش و راستگو، تا بلوغ و رو قیده. صد

داده است. با  یبه اسم مراقبت را در تو جا یزیکه حضرت حق چ رایکن؛ ز وعبه درونت رج ،یاشده بینائل و نص
و  یطلبکه افزون نیگز یرا بدان و آگاه نیکرد. ا یخواه یمقامت حفظ و نگهدار یِمراقبت، از مراتب و بلند

د، نفس را اجرا یشد لیکه طمع و تما رایز ،یقرار نده شیخو یاز موارد و امورات زندگ کدامچیرا در ه یخواهادهیز
 گشت. یخواه ریو آزمند و حق داردیم

 بود که به سخن آمد و گفت: یرانیهمراه با بهت و ح یدر سکوت زن
 ام؟داشته یدر زندگ یطمع زیمن ن ایآ -

 را تکان داد. شیسر خو د،ییٔ  تا یبه او انداخت و به نشانه ینگاه بانو
 کنان عرض داشت:و ندبه زانیرآلود تمام وجودش را فرا گرفت و اشکغرق یبغض زن
 اکنون چه کنم؟ -

 زد و گفت: یلبخند بانو
بر آنچه که گذشته است.  یو نادم باش مانیو مجاز است که پش زیجا یاستغفار زمان یول ؛یابی شیاستغفار کن تا آسا -

و  عی. حق هر آنچه ضایریترک و بازگشت به آن عمل بگ یقاطع و پابرجا برا یمیتصم ،یرا جزم کن شیعزم خو
که رنجِ طاعت را  یزاست. پس زمانرنج و مشقت ،یخاکتنِ  یبرا یبردار. طاعت و فرمانیرا ادا کن یاتباه نموده

محبوب و بزرگ  یو زبانت را به کلمه یاستغفار کن یتوانیدر آن دم م ،یبه بدنت چشاند تیهمانند لـ*ـذت معص
 .یساز نیمز« استغفراهلل»

و شرمنده،  نی. شرمگاهمیبارالها، شرمسارم، روس» گفتیو ناله بردارد و هر دم با خود م هیدست از گر توانستینم زن
 «من. یِجهل و نادان یِکیروشن و فروزنده باش بر تار یدیخجلم و ناتوان. بارالها به شخصه مرا راهنما باش. خورش

 و گفت: دیبر سر زن کش یدست بانو
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سر آمده است. پس به نطق من گوش بسپار  هیآرام باش و بر حذر که مبادا غرور تو را احاطه کند. اکنون زمان گر -
که از صلب صلبت مرد انتقال  لیجهنده و قل یآب ؛یاآمده دیپد مقداریب یو از آب یو بدان تو از نسل آدم ابولبشر هست

شکل  شیدایپاک و صاف، پرورده و آخته، در حال پ یابطن زن نطفه ر. دندیگزیو در ترائب لطافت زن، سکنا م افتهی
. در آن سازدیبه بطن زن م یو وابستگ دنیچسب ،یاندازشروع به چنگ مقدار،یارزش و بکم ی. سپس نطفهردیگیم

 یپاره گوشت ندگشته است که همان لیناقص تبد یو خلقت دهیخام، خائ ینامند. علقه به پاره گوشت یهنگام او را علقه م
بعد، گوشت مضغه دگرگون گشته، به  یا. پارهخوانندیاست که در آن دم، آن را مضغه م شدهدهیو جو استخوانیب

وهله لحم  ،یو جسم یگاه تکامل و تحوالت اساستوقف نیو در آخر گرددیم لیتبد یو استخوان نیادیبن یِهاسلول
بزرگ و کوچک  یهاعصب و رگ ،یبرهنه و الج، محجوب و مستور گوشت، پ یهاکه استخوان یامرتبه باشد؛یم
عنوان پوشش و جامه بر اندام آن به بایو ز لیشک یاز گوشت تن، پوست یحفاظت و پاسبان ی. در آن دم از براگرددیم

 .شودیم دهیکش
 سکوت کرد و ادامه داد: یکم ینوران یبانو

و عبور از مراحل مختلف و گوناگون بوده است  نیجن یمرتبط به رشد و تکامل جسم ،یادهیتاکنون هر آنچه که شن -
نور، چهل روز سخت، چهل روز امتحان و  ی. چهل وادانجامدیبه طول م یرسهدف یدر هر وهله، چهل روز براکه 

بس  ستیاچله، تحفه انیپا یهی. بعد از آن، هدشدنرشد، تکامل و کامل یاز برا نیجن یِنیدر آخر چهل روز چله نش
روحِ  ن،یجن یهی. هدکندیم لیتبد یدیجد نشیرا به خلق و آفر افتهیقدر که گوشتِ تکاملگران یشکشیبها، پگران

را به روح حضرت  نیجن یآماده جسم مور،ٔ  ما یافرشته ر،یگنفس یاست. در آن لحظه یپاک و پرعظمت خالقِ هست
 یزیار چدچ نی. در آن دم، جنندیبیاز خلق را در خود م یدیو انشاءِ جد نیو از او، جن سازدیم نیعشق آراسته و مز

 یِ آن سو یاو تجربه ی. گرفتار محک، آزمودگگرددیبود، م هینمودن مراحل اول یکه در ط یو عجب یفراتر از شگفت
 تولد. یمرحله یعنی ه،درواز نیهفتم یبرا شودیو آماده م ای. مهشودیخلقتش م

 زد و گفت: بایز یشکرخند ینوران یبانو سپس
 یروحان یو معنا یوالدت معنو یتو، بلکه از برا مقداریب لدیو م شیزا نیکه آه و فغان من، نه از سر ا ابیمرا در -

خواهد گرفت که نه تنها تو، بلکه  شیرا در پ یتوست که رستگار یو تقوا مانیتوست. والدتِ نوزادِ جان از دامن ا
باردار  یو تکامل روح را بسان مادر شیزا یتبههفت مر تمام ،یتو با نسک، عبادت و بندگ شیتمام مردمان هم ک

 فارغ خواهند شد. ،یحمل خواهند نمود و در آخر زنده و ح
 چند قدم از زن دور شد و ادامه داد: ینوران یبانو

تو، رسول رسالت تو )جان(،  یهارنج یجهیهفتم، نت یاکنون من که هستم؟ من دروازه ؟یخواهان شناخت من بود -
بنگر  شد. یتکامل روح خواه یهفت مرحله نمودنیهستم که تو با ط یتو هستم. من آن زیوان و عزهوش، ر ات،یح
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به  یبا عبادت و بندگ تواندیم یتنها آدم یشده است ول دهیاز عدم دم یو با فراست باش که روح در تمام هست
که نطفه  یشد. روح یدار، جانان، محبوب و دوست خواهاز جان ری. غیشوی)جان( رسد. تو با )جان( زنده م یمرحله
. در آخر )جان( حضرت حق ردیگیرا دربرم نیجن یهمانند پختگ یسپس مراحل شود،یخداوند در او کاشته م یو نقطه
ود را تمام مخلوقات خداوند بر انسان. ارزش خ یاست بر گواه و برهانِ سجده یلیخود دل نیکه ا شودیم شتاز او ک

 .یخداوند شیآالیبلکه از ذات پاک و ب ،یو بدان که تو نه تنها از نسل آدم ابوالبشر ابیدر
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 انداخت و گفت: نیینمود. سرش را پا سیصورتش را خ یِآلود پهنااشک ینیبغضِ سنگ ش،یشکسته در خو زن
قدوس عالم،  نیترو نابِ مقدس فیام. من از سرشت نظخداوند جفا، ظلم و ستم کرده نقصیمن به ذات ب -

 ام.خجل و سرافکنده ش،یکار خو یوهی. من از کُنش و شامدهیبرگز یریگبهره یحالت ممکن را از برا نیترنامطلوب
 ست، با دستانش صورت زن را نوازش نمود و فرمود:سمت زن قدم برداشت. در کنارش بر دو زانو نشبه ینوران یبانو

 گسسته و باز شده است. زیاکنون که قلب تو شکسته و گشوده شده، قفل و بند قلب دانه ن -
گشاده  یمقدار لیاز قاپوها، قل یکی کهیمرتبه، درحال نیگشت؛ اما ا انیتنومند در مقابلشان نما یناگاه مکرراً دروازه به

در  خته،یوگردَوَران حال و جسته ی. کهکشاننمودیم یافشانفروغ را برون لووارٔ  تل لیم و جلمعظ یشده و آفتاب
 ساخت.یو عرض اندام م یگرچشمان متعجب زن جلوه

لرزان و  یسمت دروازه گام برداشت و با دستانتعشق و آرزومند، کنجکاو و متجسس به یزن، هراسان و همراه با قلب
شکل نمود چشمان را شرحه ساخت و رخشنده یرگیو کلن، قلب ت ریکب یود. به ناگاه شعاع تابشوار دروازه را گشرعشه

 زن را. شیپر از تشو
 نَفَسِ زن را به شماره انداخت. ،یو بهروز یطالعماالمال از خوش ییانتهایب

 کنان گفت:و آرام کنار گوشِ زن زمزمه ستادیخلف زن ا ینوران یبانو
 را حس کن. یتناهیال -
پُرتوان و  ییهاستون با،یز یریآن دم چشمان ناتوان زن، گواه بر اعجاز هزاران اخترِ پُرتوان روشن گشت. حدناپذ در

ذهن را به  یهاقلینواز که تمام ثروح یو باطراوت، آرامش حیصب یهارنگ یِسازتا مرزِ ستارگان، نقش شدهدهیکش
 شعاع قرار داده بود.که به جبر تمام آن وجود را تحت ،میرح یشیو آسا یو آسودگ بردیم غمای

و  گشتیاش محو نمشکرخنده یشهربان و حکمران بود که دم ینشدنوصف یو آرامش یبطن زن، خرسند در
 .ساختینم شیرها یشگفت یالحظه

 چند قدم به جلو برداشت و لب به سخن گشود: ینوران یبانو
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 .ییو لبالب از نجابت و واال یکرانیسرشار از آرامش، مملو از ب ،ییبایماالمال از اِعجاب، آکنده از ز ؛ییتو ن،یا -
 گشت و گفت: رهیسمت بانو خبا شوق به زن
 کار کنم؟مرا راهنما باش و بگو که اکنون چه -

 دستانش را باز کرد و فرمود: بانو
 کردن است.سجده ،یو بندگ یسرسپردگ یِتهامهر بگذار و سجده کن که رفعت و من نیسر بر زم -

ظاهر گشته  ینوران یسرشک بانو یکه حت ریدلپذ ییرا آغاز نمود. خواهش و تمنا ازیبه سجده افتاد و رازون انیگر زن،
 و صورتش مملو از اشک شد.

 :گفتیم زن
 یِ جانبههمه یِمن، روشن وِی. خدمیجویم یاریو تنها از تو  پرستمی. تنها تو را مخواهمیپروردگارا، من از تو م -

بر گـ ـناه، مرا لباس تقوا  ی. مرا دور کن از پافشارخواهمیعزمم را از شما م دارنمودنیرا از شما خواهانم. پا امشهیاند
بر  ادرسیباش. به عزتت، فر ریگام. دستانم را دستمهربانِ من، به قدرتت چنگ زده یبپوشان. ا تیهدا یو جامه

گردان. دادارِ من دوستت  کیو نزد سیان یکیدورم ساز. حرف و عملم را به ن یباش. به عصمتت، از خوار شتنمیخو
 .پرستمیدارم و عاشقانه، نه از سرِ جبر و ترس، تو را م

 زن را قطع نمود. یعاشقانه ازیرازون ینوران یناگاه بانو که
 .ستیاتیح یمیکه اکنون، زمانِ آهنگ و تصم زیبه پا خ -
 حال گفت:سر از سجده بلند داشت و هراسان ن،ز
 ؟یچه کار یِاز برا م؟یتصم -

 لب به سخن گشود: ینوران یبانو
 .شودیختمِ مردمانِ شهرِ تو م رِیکه آمر و حکمران بر تقد یهمت -

 و داغ شده بودند، گفت: عیسر شیهانفس کهیاز سر زانو برخاست و درحال زن
 ها را دربرگرفته و احاطه نموده است.بخششِ من که آن -

 سر داد و گفت: یاخنده ینوران یبانو
به خاطر  ؛یساخت یرا بر زبانت جار یاجمله نیقبل چن یدم«. گردان کیو نزد سیان یکیحرف و عملم را به ن» -

 .ستین کنندهتیتنها کفا یبخشش زبان ؟یدار
 صدا بلند داشت:حرمت را پاره نمود و  یپرده زن
 .امدهیها را بخشآن شیخو یِقلب یو رضا لیمن قلباً، از م -

 را از زن بر تافت و گفت: شیرو ینوران یبانو
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و  یکه مردمانت را از رستگار ییباشم. نخست، تو رها یغامیاست که تو را رسول پ نیاش بر اخواسته دگاریآفر -
روحِ باارزش  یِو رستگار یابد یِراه زندگان نیا ی. انتهایمل نپوشانع یو کلمت را جامه یدور کن یریخبهعاقبت

 تیبار در انتظار عوامِ شهرِ توست. اما اگر عناخون یسخت و ستوه یتو، عذاب یِقصد از سو نیبا اِعمال ا زیتوست و ن
 نیگزیداد؛ اما جا یرا از دست خواه اتیگشت و رستگار یباز خواه شیبه کالبد خو رد،یبگ شیتو آهنگ بخشش را پ

 یکم گذارم؛یتنها م شیشد. اکنون تو را با اذهان خو یشهر را رهاوَرد خواه کی یِو سعادتمند یبر آن، رستگار
 .نیرا برگز یقیو حق نیو اعمال اَم نیخلوت گز

و ضجه  دیچیپیتنها گذاشت. زن به خود م دیو ترد یدوگانگ یتیگ کیآنجا را ترک گفت و زن را با  ریسبک س بانو،
دشوار قرار گرفته بود  ییتمام وجودش را احاطه نموده بود. در تنگنا یو براَفروختگ زدیدر او موج م ی. برآشفتگزدیم

را مضحک دانست و  نشیگز نیا ساننیبود. بد اشی مغز انسانیِفرا ییهمانند حل معما شیراه درست، برا نییو تع
 سمت آسمان نعره بلند داشت:به نیخشمگ

. تو که علمت یخود مطلع ،یتو که خود آگاه ؟یدهیدرک و شعور مرا مورد آزمون قرار م نیچننیمن، چرا ا یِخدا -
 میصراطِ مستق نِییمن در تع ؟یکشانیمرا به مسئله م گونهنیمن رسوخ کرده و داناست؛ چرا ا یستیو ن یبر تمام هست

که مرا نجـ*ـس  یجمع یِرا از برا شیخو یِرستگار توانمینم نم،توایبغرنج و ابهامم. نم یِراهِ راست، دارا نشیو گز
 شیآسا نِیکه آشوب و بلوا، جانش خواهمی. نممیمسکن را ترک گو نیا خواهمیتباه گردانم. نم خواندند،یو نحس م

را  طالعیب داقبالِب نیمن، ا یِمن، خدا یِخدا فرومانده در گِل را راهنما باش. نیباشد. عاجزانه ا امیو فراغت کنون
 .ابیدر

 شد: اندازنیسر زن طناز پشت ینوران یِبانو یِصدا
 ؟یرا گرفت متیتصم -

 دیبلندش را بر چنگ کش یردا نییاو انداخت. پا یپاها یو خود را بر رو دیسمت بانو خرامزده و ناالن، بهشتاب زن،
 گفت: انیو گر

 استدعا دارم! د،یو راهبر باش شوایتمنا دارم که مرا پ کنم،ی. التماستان منمیراه درست را برگز توانمینم توانم،ینم -
 خم شد، دستش را بر سر زن نهاد و فرمود: ینوران یبانو

. فقط آگاه باش و خبرانیب نیا یندهیآمر بر آ ییامور. اکنون تنها تو نیدخالت بر ا نیاز من سلب شده است کمتر -
 آنان بگذار. یخود را جا

را پاک نمود.  شیو صورت خو دیکش هیگشت. دست از گر دایهو دیاز ام یاجمله، ناگاه در بطن زن بارقه نیا دنیشن با
 از سر زانو برخاست و گفت:

 نمود؟یم نیقیآهنگ  نشیشان به کدام گزاراده گرفتند،یها در مقام من قرار ماگر آن -
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که ناگاه  نمودیبود و گرداگردش را حراست م ستادهیزن ا جانیضلع کالبد ب ر،یناپذراسخ و خلل پوشاهیس یفرشته
 نشست و گفت: نیدست زن جلب شد. آرام در کنارش به زم یهاتوجهش به تنش

 قرار بده. یدائم ینمانده است. روحت را در آرامش یصبح باق یدهیتا سپ گرید یزیچ -
 گشت و فرمود: بیقر پوشاهیس یبه فرشته ریسبک س م،یعظ یناگهان فرشته که
 دیجد یزنگِ نقشبهموضع را واگذارده و گوش نیاست. لذا ا دهیگشته و به اختتام رس لیمکان تکم نیرسالت تو در ا -

 و نو باش.
 داشت: انیبه اعزاز احترام سر خم نمود و ب پوشاهیس یفرشته

 را؟ یواد نیا یندهیآ یسازیم دایبر من آشکار و هو ایآ -
 رمود:ف میعظ یفرشته

 نیرا داراست. در ا یبر تمام هست تیاو کفا یتناهی. دانش الباشدیم زیکس نو همه زیچخداوند خردمند بر همه -
 ست؟یازیمن چه ن یرانهیبه دانش حق ن،یب

 احترام تا پانگون خم شد و گفت: یبه نشانه پوشاهیس یفرشته
 .میگویمکان را ترک م نیمرا مجال ده؛ سپس ا یاندک زمان -

 را در سکوت گذراند و بعد فرمود: یمعدود زمان م،یعظ یفرشته
 . حق پاسبانت.ییرخصت خداوند را دارا -

 نمود و گفت: میعظ یخرسند رو به فرشته پوشاهیس یفرشته
 باشد. زیتو ن ادرسیاو نگهبان و فر -

 آنجا را ترک گفت. ،میعظ ییبر خواسته از پرتو یبال و با شتاب، همچون نورسبک میعظ یفرشته
 او سٔ  . چند قدم را به سمتش حرکت نمود و در رادیسمت زن چرخقامت راست داشت و به پوشاهیس یفرشته

زن  ریزن، سر خم نمود و جسم حق یسر بر خاک نهاده کریسمت پاحترام به یسکوت، به نشانه ی. پس از اندکستادیا
 یبه خود نظر ر،یو متح دهیژول پوشاهیس یتهجسمش را احاطه نمود. فرش ب،یغر یارا بزرگ داشت که ناگهان رعشه

 گماشت و گفت:
 نخواهد داشت. شیرا در پ یمبارک یرخداد، واقعه نیا -

اعلم نمود. پژواک غرش ابرها،  ریکب یانعره نِینشان، حضورش را با طنو داغ میعظ یناگاه از سمت غرب، ابر که
احساس نمود و  شیپوش، واهمه را در دل خو اهیس ی. فرشتهداشتیر را اظهار مشه یسخن از فلکت و تباه

 کنان اظهار داشت:زمزمه
 در راه است. نیخون یانقلب -
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غافل از  ش،یمستحکم خو یهاخفته در خانه خبران،یو ب ختیوار نظم شهر را به هم رغلتان م،یعظ یتندباد که
در سرتاسر وجودشان  نیبودند، رعب را سهمگ داریو آنان که ب کردندیرا دنبال م شیخو یایبار، رؤخون یوقوع ستوه

 .گشتندیروانه م شیخو یهاسمت مسکنحس نموده و شتابان به
ـناه، کل آن منطقه را پُر  گـیشوم و نامبارک، از آسمان برخاست و در خلف آن، ناله و فغان طفلنِ ب یونیش یصدا

 میعظ یسور نیکه ناگهان طن شدندیوار، هراسان از شهر دور مگشته و جنون دهیشور ییگو واناتیساخت. جمع ح
 تمام شهر را دربرگرفت.

ها، شدند و در پشت آن دهیهمانند باران، بار یمحض استماع صدا، پرندگان در آسمان جان باخته و بر سر آن واد به
 هراسان بلند گشت. یهانعره و فغانِ انسان یصدا

 اهِ یو داج، از دلِ س رگونیق یشد. آب دهیشهر دم کریبر پ یاهیآن، خون و س یجاطلوع نکرد و به دی، خورشآن روز در
 کرد. دنیاَبرها شروع به بار

 نیو باور چن ستادهیثابت ا شیخو یتمام وجودش را احاطه نموده بود، در جا سٔ  ای کهیدرحال پوشاهیس یفرشته
 پوشاهیس یگشت. فرشته دایدر کنارش هو نیشفاف و مَرمَر یو سخت گشته بود که ناگاه روح لیثق شیبرا یرخداد

 چند قدم به عقب برداشت و گفت:
 ؟یستیتو ک -

 لب به سخن گشود: روح
شهرم. من توانِ بخشش را در  نیکارِ اشهر آوار شده است. من روحِ زنِ طمع نیهستم که بر سرِ ا ینیمن آن نفر -

و توان انشعاب آن را  دمیرا چش یخواستم. من طعم صلحِ سعادتمند شیخو یرا منحصراً برا یو رستگار مافتیخود ن
شهر  یِلحظات احضار گشتم تا تباه نیدر واپس ساننیدم؛ بدیرا برگز ییدر خود نابود کردم. من تنها گرانید یاز برا

 مشاهده کنم. شیرا با چشمان خو
 سمت روح زن قدم برداشت و گفت:به م،یعظ یسترگ و بُهت یغرق در سکوت پوشاهیس یفرشته

 کننده در راه است.شاهد باش. مجازات -
 مشیگشت. دو بالِ عظ انیابرها را شرحه ساخت و نما اهیو معظم، کالبد س ریکب یاآسمان، فرشته یاز آن سو ناگهان

 یزیتوانمندش به بطن هر چ دگانِیکرده و عظمتش، کوه را به سخره گرفته بود. نگاه نافذ و د حالدهیآسمان را شور
 رخشانش همانند ماه، ظلمت شهر را روشن ساخته بود. کرِیو پ نمودیرسوخ م

 پوشاهیس یگشته بود که فرشته رهیخ مورٔ  ما یقابل مشابه فرشته ریآزرده، به عظمت غزن، سرگشته و دل روح
 افکار او را پاره ساخت و گفت: یرشته

 گر باش.را نظاره زیرستاخ -
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 اریاختیها بو چشم دیحبس گرد نهیها در سـ*ـ. نفسدیاز طاق آسمان به گوش رس ریکب یدگر بار بانگ سور ناگهان
 یِحاکم بر انزجار کنون د،یاک یشهر رخت بربسته و ضعف نتیاز ط یرا دربرگرفتند. امکان هر قوت و اقتدار ستنیگر

 .دیها گردقلب انسان
 ینمودند از برا ایساخته و مه یکیرا  شیدل و دست خو ع،یوقا یتمام فرشتگان نگارگر و ثبت کننده ر،یآن س در

 بشر. اتیح خیدر تار میعظ یادرج فاجعه
 یزمره ساخت و با شتاب شیخو یرا بر ورا مشیعظ یهابار به شهر نظر گماشته و بال نیعذاب باز پس یفرشته

 تازش نمود. نیسمت زموار بهکمان، شهاب یرهاشده از چله کانِینورسان، همانند پ
خروشان،  یانوسیاز لحظه سروشِ درد، کلن استوار به حد آن منطقه برخورد نمود. تمام شهر همانند اق یکسر در

 آوردند. دیرا پدخراب شده، خون و خاکستر  گریکدیوار بر سر غوغاکنان و متلطم
که  یی. در آن زمان تنها صدادیبلعیم نانیها را همراه با تمام سرنشدهان گشوده و ساختمان نیشدت برخورد، زم از

نگرش و توجه به وضع حال  یاندک بدون عقوبت، مورِ ٔ  ما یو فغان بود و فرشته ادینوا و بانگ فر د،یرسیبه گوش م
 .ساختیم ایدوباره مه یورشی یرا برا شتنیها، خوانسان یخوردهدر هم گره

 سمت آسمان عروج نمود.را از خاک جدا ساخت و به خود
 انیگر یادود، دخان و خاکستر پسربچه انیگر اعتلف بد اختر در ظهور بود که از مو لرزان، نظاره سامانیزن، ب روحِ

از  یاکرده بود و اشک، لحظه سیترس خود را خ گشت. از شدت دایداغ و سوخته، هو یبرهنه همراه با تن یِبا پاها
 .گشتیمحو نم دگانشید

 برخواست. گونشنهیاز بطن آبگ یوا رفته و آهِ سرد خوردهسیخ یاهمانند نواله ر،یحق یپسربچه یزن با مشاهده روح
 یِ و تباه یرانیعذاب دگر بار به منظور و یزن، دوان بود و در خلف او، فرشته یسمت جسم بر خاک افتادهبه پسربچه

 .دیوار او را به آغـ*ـوش کشدر حال نزول بود. پسربچه خود را به جسم زن رساند و مقدس نیتمام، به جهت زم
از کثرت شوق  نیآور بر تنِ خاک نهاده بود و زممرگ یادگر بار بـ..وسـ..ـه زیشهر، رسول بزرگ رستاخ یآن سو در

سمت پسربچه و به تاخت به شکافتیرا م نیزم یرانی. وساختیو مغلق تمام ساکنانش را تباه م دهیچیو شور به خود پ
 .بردیم ورشی

غرق گشته بود که  یروحان یدر خلئ سرمهیو آس کردیرا مشاهده م زیچهمه پوشاهیس یزن در خلف فرشته روح
 بلند داشت: ادیفر پوشاهیس یناگهان فرشته

 .نیخورده را حس کن و خشم او را ببخاکِ شخم اب،یرا در یتباه ؟یشهر را مشاهده کرد نیا یِودامر به ناب -
ها آن یِدر چند قدم ی. تباهآمدیسمت جسمِ زن و پسربچه مگر بهلرزان و نعره یطلباز سرِ افزون نیو چاک زم شکاف

 بلند داشت: ادیبود که روح زن فر
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 .بخشمیرا م شی. من رستار خوبخشمیم -
گر را نظاره شیهاگام لِیو محشرِ ذ دیکش عیرف یریپهن نمود، زف نیرا بر طرف شیخو یهاناگاه ملک محنت، بال به

 شد.
نشان همچون بر خاک، روح زن فروغ ختهیفرور یهاپاره.گشته و خون یهالحم نیکمر اتحادِ دخانِ اخگر و در ماب در
کرد  شیسمتش پوجلب گشت. به ئتشیعذاب به ه یفرشته یدهیکه د دنمویم یگربر رکاب کِدر شهر جلوه ینینگ

 نشست. نیو در جوار او به زم
شرمسار و محزون گشته و از صلبت سروش  تیغابه شیخو میزن بلفاصله سر فرود آورده و از آهنگ تصم روحِ

 در دستان باد، لرزان گشت. شیخو ادیجدامانده از بن یاعقوبت، همچون شاخه
 سمت روح زن حرکت کرد و گفت:عذاب آرام به یفرشته

 !یرانیو نیبرهانِ ا ییپس تو -
 زبان گشود: دهیزن، خائف و شور روح

 .دیظهور رساند یرا به مرحله یمن داده و تباه یشما به الزام، تن به خواسته گونهنیشرمسارم که ا -
 فت:به روحِ زن انداخت و شکرخندزنان گ یعذاب نگاه یفرشته

 .کنمیرا مشاهدت م یمن اکنون حجتِ بسامان -
 ها نمود و آسوده از خاک افراخته گشت.خلف به آن سپس

 بلند داشت و گفت: دهیزن د روحِ
 حضرت خالق با رستارِ من چه خواهد کرد؟ نکیا -

 برتافت و اقرار کرد: یعذاب از جانب او رو یفرشته
 داند. یخداوند م -

بر چشمانش تار گشت. در آن حال اختتامش را آغاز نمود. بر خاک نشست  دهیشد و د فروغیروح شفاف زن ب ناگهان
 ورقه شد.ورقه کرشیوار تمام پو ارتعاش

 یرانیو میتسل وس،یٔ  بعد، خردشده و ما یاما اندک نمود؛یرا جستجو م یدیو سرگشته با چشمانش عامل ام مشوش
 یرنگسرخ یگرفتگرا که بر قسمت چپ صورتش اثرِ ماه یاز تباه دهیگز متیپسربچه هز یگشته و آسوده به چهره

 .دیآرام محو و نابود گردرا داشت، نگاه کرده و آرام
سمت پسربچه حرکت نمود. جسم مدهوش او را از شهر انداخت و به یِکنون یبه مخروبه ینظر پوشاهیس یفرشته

 دارش انداخت و گفت:معصوم و نشان یبر چهره ی. نگاهدیخاک بلند داشت و به آغـ*ـوش کش
 توست. ونیشهر مد نیا -
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 پوشاهیس یسمتش روانه گشت. فرشتهو بادنشان به ریحق دگر بار، سبک س کیو پ دیناگاه آسمان روشن گرد به
 پسربچه را به پهلو داشت، سرش را خم نمود و گفت: کهیدرحال

 موضع را واگذارده و ترک خواهم گفت. نیمدار که الساعه ا مرا مورد اغماض قرار ده و بر من انتقام را حلل -
 حق زبان گشود: کیمعطر و پ یمیتمام مساحت ماالمال گشت از شم بِغتتاً

 .یاآنچه را که فاتحه نموده یو ختم کن یداشته است که رسالتت را به اختتام رسان نیحضرت جان، منشور بر ا -
 نمود و گفت: یط یزدگرا در سکوت و شگفت یزمان لیقل پوشاهیس یفرشته

 او. عیرام و مط ر،یحق نیحکم، حکم اوست و ا -
 فرمود: پوشاهیس یخطاب به فرشته یوح یفرشته

را زبون و سقط  ی. بشرشودیاعمال آمر م گونهنیعزمش بر ا دگاریهستم که چسان آفر نیدر طلب استفهام ا -
. شهر مورث داردیخوار م ارزش،یآزمون همان بشر ب یشهر را از برا کیه جمع کند؛ آنگا یرا وارس یکه شهر کندیم

 نهیشیپاهیهم شهر و هم بشر، هر دو س کهیحالدر گردد؛یشهر م کیو بشر، محرک رستار  شودیبشر م یرستگار
 عاجز و ناتوان است. یااراده نیکه از استنباط چن یمن به راست لیبودند. دانش قل

 نهاد و گفت: نیدرون آغوشش را بر زم یپسربچه پوش،اهیس یفرشته
 دارد. یکه در خرد ما جا ستیاجمله نیترمتکامل نیداند؛ ا یاو م -

 زد و فرمود: یشکرخند یوح یفرشته
آمرِ  ییهوشمند باشد و از هر گونه علت و عار به دور. خالق را ثنا که تو گونهنیاست که خالقت ا بندهیچه اندازه ز -
 وجود بر ما.م

 پوشاهیس یسمت سپهر عروج نمود و فرشتهبه ن،یمع یاختتام سخنانش را اعلم داشت و با تابش یوح یفرشته آنگاه
 او به خاک نشست. یبه بدرقه

سبزرنگ،  یریفروزنده در خطِ س درنگ،یو سپ ریحر یبه ملبوس نینگار ز،یآماعجاب یزن در عالم مجردات و الهوت روح
 سوانش،یبرخاسته از گ میاز شم ن،ینخست یو همانند حوّا دیکشیم نیرا بر زم شیبلند خو سوانی. گداشتیگام برم

 نموده بودند. آغازها خندان گشته و پرندگان مسـ*ـتانه، سماع را جمع گل
 :گفتیکلم با او مگام و همهم ینوران یجانبش بانو در
و جهان، هم اکنون در بطن توست. تو منسوب به  ی. تو، کل آفاق را دربرداریمن، تو هستم و تو اکنون من هست -

 ،یداشته باشد و هر آباد یانجام ،یتو. از روز عدم حکم بر آن شد که هر آغاز یاز برا یاو کائنات مقوله یکائنات
 توست. یماند، رستگار یم زالیاما آنچه که ال ؛ییفنا



 

 

36 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

 یهابه طلوع نشست و کرانه یمتجل یدیبرزن را انباشته نمود. سپس خورش کلِ آن م،یعظ یصور یِناگاه شرفه به
و اعظام سر فرود آورده و  میگشته، در نزد او به تکر نیساخت. هزاران مَلک به زن قر داریمهجور و داج را مشهود و ب

 .ساختیلبخند، منفردش نم یالحظهسجده کردند. زن از تشدد شوق، به لرزه افتاده بود و 
 سمت مشرق بلند داشت و گفت:لبخندزنان دست راستش را به ینوران یبانو

را ناچار به هجران  یااندک دوره ک،یبود. ل یرا شاهد خواه تیرفت و اختتام مهجور یتو به لقاءِ خالقت خواه -
 .یکه بگذران ستیبایم
 داشت: انیبگشت، ابروانش را به هم گره داد و  شانیزن پر یسخن، چهره نیاستماع ا با
 ستمگر مباش و ظالمانه مرا از مهر جدا مکن. نیچننیا -

 کرد و گفت: یتبسم ینوران یبانو
 .میتابع حکم او هست یمرا ظالم خطاب مکن که امر، امرِ اوست و ما جملگ -

که ناگهان رجعت نموده  نمودیرستارش را مشاهدت م یانتها ش،یهاقطرات شفاف اشک یِالاز البه وس،یٔ  ما زن،
و چشمانش را  دیکش شیهنگفت همراه با دخان، خاکستر برخاسته از خشمِ اهلل را به درون خو ینفس شیبه کالبد خو

 منبسط ساخت.
 یگشت و تنش ناش داریدر دلش پد قیعم ی. ترسستیخود را نگر رامونیو خائف، سر از خاک برداشت و پ نابسامان

 سترگ او را وقوف نمود. اش،دهیمقابل د یغولهیاز ب
رنج که از سر همت ناراست  غ،یدر در فتهیش یمیاو رقم زده بود، به جح یبرا ویکه خد یاز جنت زیناچ یگذر دم در
 .افتیرا  شتنیبود، خو دهیظهور رس یبه ورطه گونهنیا شیخو

و  دشانیزلفکانش انداخت و در هم کش یبه جنگل متراکم و آشفته یتکان داد. چنگ یرا کم جانشیو ب مالیپا بدنِ
 پوست گرداگرد چشمانش را چروک ساخت.

آن را احاطه نموده بود، خون تهوع  یسرطان میبدخ یمند که غدهآه یکه از بطن شهر همانند جسم کردیمشاهده م او
 .شودیم

را ماالمال ساخته بود.  ایتمام دن شیدر خور ستا یغرق در دود و خاکسترش برخاسته، اندوه یو فغان از خشکنا ناله
 نقل بود. یخاک یهنگفت در گرداگرد کره اریبس یالرزه نیاز زم یتیروا

کنان وجدانش را و سرزنش دهیاندازِ سراسر مخروبه و ناآباد شهر نظر گماشت. در افکار خود شورمغموم به چشم زن،
 نموده و گفت: یقاض شیبه قضاوت خو

 یدفترچه یریکث یبهامن است؟ لعنت به من که اکنون خون یدر حضور، از آهنگِ اراده یِهتبا نیکه ا یبه راست -
 ساخته است. نیاسماء مرا رنگ
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 شد و ادامه داد: ریغمبارش سراز یدهیاز د سرشک
 ام؟آبادسرا را کرده  نیساختن امنِ مستبد، چسان عزم مخروبه -

 گشت و گفت: نیقرو بردبار، به زن  نیرز پوش،اهیس یفرشته که
در شرف  یتن و روان تو کردند. آنان بلدِ تنِ تو را همانند منظره یِسازقصد به تباه ارید نیشوم، عوام ا یدر عهد -

پرداختند. در آن فصل، سرانجام تو را  شیخو ساناهیس یِبه زندگان ،یمانیحس پش یلیساخته و بدونِ قل رانیحضور و
را به تو  یدم، سرنوشت مردم واد نی. در ایکنیشد که مشاهدت م نیچننیعوام شهر ساختند و ا میگره زده به تصم
را به شهر  یو آباد ی. تو آباد شدگشتیهمانند تن تو خراب م دی. شهر باینمود نیقیآهنگ  نیسپردند که چن

 عظمو م ریکب تیغابه یانهیان آرا در خاطر داشته باش که آسم نی. حکماً اینمود شکشیافکار پو ژنده صفترانیو
 یکین ارانیدرج نموده و باز به تو پس خواهد داد؛ پس طبق قاعده، هوش شیاست که هر اقدام از سمت تو را در خو

 .نندیگزیرا برم
 ساخت و گفت: دایهو یتبسم نش،یبغض سنگ یِالاز البه زن
 من. یفرشته -

 زد و فرمود: یلبخند پوشاهیس یفرشته
نشان خون یامتیگشت و ق لیجز یاطلعتش، شاهد سانحه یمرتبه نیترنیو آغاز دماندهیمرآت آسمانِ امروز، در سپ -

همراه که آهنگ سخاوت را به حیصب یقانیرا شاهد گشت؛ ا یابعد عزم شاهانه یمعدود زمان کیرا در خود درج نمود. ل
را در بطن  یرستگار ریبود که درخت کب یاهمانند دانه م،یتصم دانست. آن ندیخوشا اریساختنش را بسداشت و مندرج

 گرم.خود محجب ساخته بود و من اکنون آن درخت پربار را نظاره
زن را اشباع ساخت و  یاز کرامت که وجود آذرگون و پژمرده زیبود لبر یسان بارانبه پوش،اهیس یفرشته سخنان

 رش گشت.مسالمت دگر بار مسبب ستردن سرشک از رخسا
 به جلو برداشت و گفت: یزن، شاداب گام آنگاه

 داشت؟ یرا چه وقت اظهار خواه ینابسامان نیفرجام ا ،یشکر از نطق تو جار -
 سپر کرد و با فخر گفت: نهیمتبختر، سر فراز داشت و سـ*ـ پوش،اهیس یفرشته

 ساله را خاطرنشان خواهم ساخت.هفت یو مجال دارمیرا اعلم م یرانیو نیقضا و همت او، اختتام ا لِیکنون من وک -
شعف بطنش کاسته  یشعله از ثر،ٔ  به بطن خود فرود نمود و متا یکم پوش،اهیس یپس از استماع کلم فرشته زن

 رسوخ نمود و او را به خاک نشاند. شیگشت، نقاهت به زانوها
 ی. به رخسار زردرنگش نظردیرا به صدر کش او فیخف کریسمت زن گام برداشت و پشتابان به پوش،اهیس یفرشته

 داشت: انیگماشت و ب
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 ستیو حلل ن یمهجور نیچننیعشاق را ا ستیامر واقفم که روا ن نی. من بر اافتمیغارتگر حاالت مشعوف تو را  -
 بندگان از خالقشان. ییجدا
 را به جنبش وا داشت: رشیبا یهاعرض بر چشمانش گشود و لبکم یاروزنه زن
 .ستین یمرا شوق زندگان گریکه د ریجان مرا بگ -

را فشرد و رعشه در کلمش  شیگران گلو یو از اقتدارش کاسته شد. بغض دیژرف کش یدمش پوشاهیس یفرشته
 گشت: دایهو
 کیشتاب کن که پس از آن  کیتو مَحرم است. ل ییو رها لیکه فراغِ راهت قل رایاست سعادت تو؛ ز طالعکین -

 شور و شوق نهفته است. ،یجهان شاد
 زد و ناالن اظهار داشت: یشکرخند زن
است که دگر بار شما را ملقات  نی. چشمداشت من بر ادیبود ریحق نیا یِرخداد زندگان نیترمن! شما زالل یفرشته -

 .دیساز نیرا مز ریحق نیا دگانید ش،یکنم و به رخسار خو
 بر چهره نشاند و گفت: یتبسم پوشاهیس یفرشته

شد که تو  ی. از خاطر من زدوده نخواهخوانندیکه به چه علت شما را اَشرف مخلوقات م یتو مرا خاطرنشان کرد -
 دوست من. یدر جان

 ساخت. دهیاش را دمتام، صدره ینمود و نفس دیچشمانش را ق یقاپوها زن،
بار که سحاب زجر، بر رأس فرقش و آن دوزخ خون پوشاهیس یرا گذراند و سپس از دامن فرشته یزمان زیناچ زن،

 امن، دگر بار چشمانش را گشود. یمسکن نیچادر انداخته بود، مجرد گشته و در تسک
به برزن رساند و  ده،یرا ژول شیدوان گشت و خو رونیسمت بخود را از بسترش سوا ساخت. به تاب،یو ب فکرشانیپر

 بردبار در پهلو گرفته است. یرگاهمشاهده نمود که تمام شهر را سح
از خلف سرش برخاست و  سیان یاوقوف نمود که ناگاه شرفه یاندک ش،یخو یشانیگلگون گشته بود. از پر اشچهره
 گفت:

 داخل. ای. لطفاً بزمیهوا سرد است عز -
 وار خود را به آغـ*ـوش همسرش نشاند.شوق و شور تمام بطنش را احاطه نمود و خرامان زن،

 دستانش را بر کمر زن حلقه ساخت و گفت: ریو متح رانیزن، ح وهرِش
 آمده؟ شیپ یمشکل -

 لرزان گفت: ییکرده بود، با صدا دنیگرم چشمانش شروع به جوش یچشمه کهیدرحال زن
 .دانمینم -
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نمودنِ زن به جانب مسالمت گرِ رجعتبود و نظاره دهیاز ابتهاج به رفعت رس پوشاهیس یفرشته دگانیها، دخلف آن در
 نبود. ریاز ظهورش بص یبود و کس دایاز نظرها ناپ شیخو کیبود. ل یو آشت

 به تلفٔ  چون شب مو ییبا موها یرا در آغـ*ـوش داشت؛ دختر بارویز یاگر بود که دختربچهآن دم زن را نظاره در
زد و  یشکرخند پوشاهیس یبود. فرشته ریسرخش سراز یهاگونه درشت که خداوند از سرِ یچشمان د،یسپ یپوست
 از آن محدوده دور گشت: ان،یگوترنم

. باشد که جز شعله، از اَخگر معدود تا زدیبرنخ یواد نیدر منصبِ بدخواه بر ا انوسیباشد که جز آب، از چشمه تا اق -
 نیدر منزلت متخاصم بر ا دار،یتا کوه پا لی. باشد که جز خاک، از غبار قلزدیشهر برنخ نیدوزخ در مَسندِ خصم بر ا

. باشد که او زدیبرنخ یآباد نیدر مقام دشمن، بر ا یکوالک شق تا. باشد که جز باد، از وزش سکون زدیبرنخ ارید
 نکند. یپوشمن چشم یو از تمنا دهیمرا شن اناتیب

و شهر بدون  رفتی. او مساختیرها م یخبریگر بار غافلن را در بو د نمودیشهر را ترک م پوشاهیس یفرشته
 شیمتداول خو یِها گذشته بود، به زندگانبارشان که اکنون بر آنخون یندهیاز آ اطلعیو ب یاز و یمعدود شناخت

 .دادندیسرشار، ادامه م یور در حماقتغوطه
 یها گذشته و مقصودها واقع شدند، هفتهپشت روز گذشت و هفتهآوردند. شب از  دیشدند و روزها را پد یسپر هاساعت

 .دادیرا م ریفراگ ینجواکنان در گوش شهر، خبر از دهشت ،یداج به وقوع نشست. تباه یشوم در شب
 یدختربچه کرد،یم ییشکم متورمش خودنما کهیبود. پس درحال دهیزن فرا رس یِزندگان یظلمت و آلوده زمان

 گام برداشت. زارشهیب یِکیشوهرش منفرد گشته و به سمت تار جانِمهیو از جسد ن دیکش نهیکوچکش را به سـ*ـ
و داج  رهیت یالحظات، خاطره نیو در واپس ختندیچشمان معصوم و مضطرب دختربچه، پدرش را با تقل به دار آو در

 عمرش در خاطرش ثبت ساختند. یِمابق یاز برا
 .نمودیم لیبغرنج و ثق اریبس دنینوزاد در بطنش، تنفس و دو یان بود و از برازن گر یهاگام
شتابان گشته و تمام محوطه را مورد جستجو قرار دادند.  ،یحصول و یمحجوب از برا یبا رخسار یخلف او، مردان در

خشک  یهاشدن خاک و برگخرد و فشرده ی. صداساختیور مغوطه یکیخود را در تار حال،دهیزن اشکبار و شور
که ناگهان در مرکز ذهنِ  افزودیم اششمئزکنندهو ترس م ختهیبر تنفر افسارگس یاپیسرش، پپشت یهاگام لیبر ذ
 گذر کرد. درنگیشفاف و سپ یو خائفش، اثرِ منشور دهیژول
 را.« اهلل»مقدسِ  یبر آورد کلمه ادیزورمند مبدل گشت و فر یاناگاه تمام بطنش به حنجره به

ساخت که  یجار شیرا بر لِسانِ خو« اهلل» یکنان کلمهترنم ش،یاز خو خبریچشمانش از بهت مفتوح گشت و ب زن
 نسبتاً ژرف فرو رفت. یاگشته و به حفره یته شیهاقدم ریچشمانش را ربود، ز ،یکیناگهان تار
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 یِ جمع بدنش را محصور ساخت که نجوا د،یشد یارضهمحرکِ گرداگرد چشمانش را گشود. عا یبه زجر، پرده زن
 آرام، نظرش را جلب کرد. ینطق

 دجامهیسپ یِو بانو پوشاهیچند مرد س تیاز وجودش را جماعت ساخت، اما تنها موفق به رؤ ماندهیباق یهیکارما تمام
شهر بوده  نیا ندهیآ یِاو منج» گفتیکه م دجامهیسپ یکلمه از جانب بانو نیدر صدر سرش شد و بعد از استماع چند

 گشت. هوشیمجدداً ب ،«است یکیدر موازات ابهام تار کنندهامیاست و زادش، ق
بر طاقش  منظرکین یمیبود و ترس رنگیطوس یاز جماد اشیکه برپاساز یگرم در اتاق یدگر بار درونِ بستر زن

 گشته بود، چشمانش را گشود. نینگار
در  دار،حهیجر یو صورتش را جمع کرد. همانند مار دیوقوف نمود، ابروانش را به هم کشسرش را  دارشهیر یدَوار

 رسوخ نمود. اشدهیتندخترش، به ذهن مغشوش و درهم یشهیبود که ناگاه اند سرمهیو آس گشتیخود لوله م
 برآورد و گفت: ادیو تنگ نفس، فر مهیسراس

 دخترم، دخترم را.... -
مهربان، او را به آرامش فرا  یسمتش روانه گشت و با نطقسبزرنگ و بلند، به یبا لباس یدرِ اتاق گشوده شد و زن که

 خواند:
 است. یدر مجاور اتاق تو مشغول باز گزند،یخاطر که دخترت خرسند و بآرام باش و آسوده -

 :دیت زن داشت و پرسسماز آذرِ درونش کاسته گشته و رو به یجمله، اندک نیبا سمعِ ا زن
 من کجا هستم؟ -

 گفت: د،یکشیرا به قامت زن م یملحفه ا کهیسبزپوش در حال زن
 یکوه ریمستبعد از شهر است که در ضم یگاهمکان پرستش نی. ایخداوند هست یآشفته مباش که تو مهمان خانه -

جامع  تیختر و فرزند درون بطنت، در امنبنا شده است. کنون تو، د یو آرامش درون هیسال، به قصد تزککهن اریبس
 .دیقرار دار

 اخراج شد. دگانشیبار، از دخون یسرشک به تلفٔ  آبستن، مسالمت درونش بناگاه رسوا گشته و مو زنِ
 کرشیرا بر پ دیاک یضربت اش،یآلودِ زوال و انهدام زندگانشوهرِ شوربختش و افکارِ وهم یشهیآکنده شد از اند اذهانش

 نزول نمود.
 زن گذاشت و گفت: یهابه شانه یپوش دستسبز زن
 .یباشد که آرام شو سازم؛یمجرد م شیتو را با خو یاندک -

 :گفت و نمود ملٔ  تا یسمت در روانه گشت، اما اندکبر خاست و به شیخو یاز جا سپس
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خوب به ذهن مکش  ای، حال بد را شیخو ینهیریاز د چیپس ه ست؛یبازگو ن قیشده است را ال یکه منقض یمجال -
 شیداد. رها یو حالت را از کف خواه ندهی. آبستن مشو از گذشته، چرا که آشودیکه تنها درد و زجرِ حملش از آن تو م

 کن.
 بود. دهیاش عزادار گرداز دست رفته یِرا باخته و پژمرده، در سوگ همسر و زندگان شیخو د،یرش یدر انحطاط زن

نمود  یاز سمت خانه و دخترش، در ماتم سپر یو هر گونه اخبار شیاطراف خو یایا به دور از دنروز رشبانه کی پس
 خود را نجات داد. ش،یرا شرحه نمود و از احزانِ بناشده دست خو ینابسامان نیا سف،ٔ  تا یپرده نکهیتا ا
 زن را دربرگرفت. کریپ ده،یپسند یخورِ سرزنده همراه با گرمش لؤ  تل
 اریسرا را نظاره نمود. صحن در حضور بسبزرگ عبادت اطیح ،یچشمانش قرار داد و به آرام بانهیدستانش را سا زن
 بود. دهیو آراسته گرد نیمز میسالِ عظو به درختان کهن عیوس
 یبود. دست یمشغول به باز یدرخت یهیسا ریسبزپوش مشاهدت نمود که بر ز یرا کنار مرد شیاز دور، دختر خو زن

و رو به سمت  دیاش روانه گشت. دخترش را به مهر در آغـ*ـوش کشسمت دختربچهو به دیبه شکم متورمش کش
 مرد زبان گشود:

 از شما سپاسگزارم. -
 سر فرود آورد و گفت: بایز یبا لبخند مرد

 .دیبا شماست. لطفاً با من همراه شو داریما خواهان د یبانو -
نمودند. مرد سبزپوش پس از اذن ورود، زن  شیکوه، پو یگاه مشرف به گسترهعبادت یدر انتها یسمت اتاقبه سپس

در انتظار  ستاده،یو با وقار ا نیوز یاهمراه با چهره یادهیدو سال دپوشیسف یرا به داخل رهنمود شد. در اتاق، بانو
 او بود.

 شود و سلم کرد.لب به سخن گ شیوارد اتاق گشت، با احترام و تشو دیاک یدر اضطراب زن
 برخاست و شکرخندزنان گفت: شیخو یِاز کرس بانو

 هستند. ونیو هما یپکیتو ن لیقل ی. چقدر خانوادهنمیسلم دختر نازن -
 .دیسمتش گام برداشت و او را به آغـ*ـوش کشبه سپس

 کرد و گفت: یتبسم زن
 .کرانیشما ب تیعنا -

فرما شد که سکوت در اتاق حکم یدعوت نمود. دم یرفت و زن را به صرف چا شیخو یِسمت کرسمسن به یبانو
 بانو گفت:

 باشد؟ تیحکا قیهست که ال یات مورداز گذشته -
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 تلخ، در ذهنش گذر کرد. یکرد. تمام خاطرات شومش همانند داستان لیقل یمکث زن
 افکند و لب به سخن گشود: ریشد و مشوش سر به ز شانیپر
 .ستین ینه بانو. کلم قابل عرض -

 زد و گفت: یلبخند بانو
 د؟یدار یدر خواست ایآ -

 سرش را باال آورد و گفت: زن
 م؟یمکان را ترک نگوئ نیا شودیم -

 برخواست و اعلم داشت: شیخو یاز جا بانو
ا نه مهمان ما، بلکه مهمان و آماده است. شم ایتو و فرزندانت مه یمسکن از برا نیا ،یکه دوست بدار یتا هر زمان -

 .دیخداوند هست
و اظهار  دیکش قیعم یگشت. نفس یجار دگانشیچشمانش ماالمال گشت از شوق. ذوق در کالبد و سرشک از د زن

 داشت:
 .دیهست یخاک یکره نیاو بر ا یفهیکه شما خل یاز خالق شما سپاسگزارم. به راست -

 داشت: انیزد و ب یشکرخند بانو
 یزیما که اَلحال چ بخشد؛یم شیکه از جان و وجود خو ستیآن کس فهی. خلمیاو هست میتسل ی! ما جملگفه؟یخل -

 کس از آن اوست.و همه زیچ. همهمیندار شیاز خو
 برخاست و گفت: شیخو یاز جا زن
 د؟یخواهم رس اهللفهیشما من هم به مسند خل یٔ  به را ایآ -

 گفت: بانو
 .داندیخدا م -

 در گام برداشت و اظهار داشت:سمت به زن
 م؟یدیمکان رس نیمنحصراً مرا آگاه گردان که چه سان به ا -

 گفت: بانو
منسوج بر  کهیمکان رساندند؛ درحال نیو ناشناس، تو و دخترت را مدهوش به ا پوشاهیس یچند شب قبل مردان -

 غرق گشتند. یکیتار در و گذارده را دخترت تلفٔ  . تو مونمودندیم شیبودند و انکار به شناخت خو دهیچهره کش
 را عطا نمود. چهرهیسالم و پر یبه او پسر دگاریشدند و زن از نوزاد در بطنش فارغ گشت. آفر یسپر روزها
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 نینشد؛ تا ا شیآگاه از سرشت و سرنوشت خو ش،یلحظات عمر خو نیگذشتند و زن تا واپس گریکدیاز پشت  هاسال
را مشاهدت  جامهاهیس یافرشته دگانشیبازمانده، د یهانفس نیسالِ بازگشت، در آخر نیروز از هفتم نیکه در آخر

 ها نامشهود و در خفا بود.انسان گرینمود که از چشمان د
 مل،ٔ  تا یدهشتناک، غرق گشت. پس از اندک یرا به خاطر آورد و در بهت و اضطراب شیهاادمانیتمامِ  بارهکیبه زن

 داشت و نجواکنان گفت: پوشاهیس ینان رو به سمت فرشتهشکرخندز
 من! یفرشته -

 سمت عرش، عروج نمود.منفرد گشته و به اشینیسر نهاد. از کالبد زمرا به حق پشت شیخو یسالهامتحان هفت زن
ژرف تمامش را  یسؤال نمود،یرا کندوکاو م شیکرده بود، ذهن خو امیاو ق یبه بدرقه کهیدرحال پوشاهیس یفرشته

 .زدیمستحکم در او موج م یِجوابیباز ب نمود،یپاسخ م یهرچه جهد از برا کیساخته بود؛ ول زیلبر
 و خائف، رو به سمت طاق آسمان داشت و گفت: انیگوترنم پس

در  یاسهیقد رم،نگیرا م یاهر بدکاره نکیبخشم؛ چرا که ا نینو یرا انقلب دگانمیکه د دیدانم. کنون با یمن نم -
 داند. ی. به حق که فقط او مابمییاش مرا در گذشته یابدکاره کنم،یرا مشاهدت م یاسهیو هر قد نمیبیاو م یندهیآ

*** 
 سوم فصل

 «میاهلل الرحمن الرح بسم»
 «کردنت شد؟!مانع سجده زیکه تو را فرمان دادم، چه چ یوقت»)خداوند( فرمود: 

 «و او را از گِل. یادهیمن از او بهترم، مرا از آتش آفر»( گفت: سی)ابل
 «.یشدگانتو از خوار شکیرو، ب رونیپس ب ،یکه در آن تکبر ورز ستیکه حق تو ن یاز آنجا فرود آ»)خداوند( فرمود: 

 «مرا مهلت ده. شوند،یم ختهیکه برانگ یتا روز»( گفت: سی)ابل
 «.یافتگانیمهلتمسلماً تو از »)خداوند( فرمود: 

. نمینشیم نیها در کمآن یتو برا میبر سر راه مستق زیمن ن ،یاپس به سبب آنکه مرا گمراه کرده»( گفت: سی) ابل
 «افتی یرا شکرگزار نخواه شترشانیو ب تازمیها مو از پشت و از راست و از چپشان بر آن شانیرو شیسپس از پ

کند، جهنم را از شما پُر خواهم  یرویها، از تو پرو، قطعاً هر کس از آن رونیار بو خو دهیاز آن نکوه»)خداوند( فرمود: 
 «ساخت.

 «۱۸تا  ۱۲ یها هیآ االَعراف،»
 .دیبدار یرا محکم و قو شیقلب خو «میرج طانیاعوذ باهلل من الش»متن، با ذکر  نیقبل از خواندن ا لطفا

*** 
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جدا مانده  یهااز صلبت او غافلند و روح ریحق ی. خِردهادهندیاز آنچه بر او انتساب م طانی: مقدس است شرزنیپ
 یافشاندست یهست نیکه به استهازه بر ا ایب ست،یبا من به سماع با ای. بزنندیم یاز شهامت، ظهورش را به سازِ نف

دهاِن تو و عطشان به آبکه من راغب به خونِ حارِ  ایام. بپشت کرده راتو، خالق  یِکه من از سرِ شبقِ وابستگ ای. بمیکن
 تو هستم.

و غرق در دخانش، نزول  جوریدارِ اتاقِ دلعاب یرا دربرگرفت و بر آجرها انشیعر کرِیاغواگر، تمامِ پ ینوسان رِزنیپ
 ساخت. ایرا مح شیخو رنج، به تلفٔ  نمود. فرسوده و مو

 دو زانو نشست و مکرراً دهانش را گشود: بر
درک  چگاهیه هانی. آن سفدهندیاو نسبت م نیآذر کریصفتان به بُهتان بر پاز آنچه نطقِ سِره طانیمقدس است ش -

 یاست. ا دهیتباه گرد شیایبرگردانده، دن یو آن که رو افتهیزننده به دامانت، صراط سعادت را نخواهند کرد که چنگ
آن که کذابان در زنهار شما  یرگاهت در سجود، ابه د انیدار تو و سودجوآن که عُقل در برابرت جاهل، خردمندان وام

 .نتیطشما پاک یصالح و بدمَنشان در محاذ
 نشیرا شرحه ساخت. خونِ داغ و چرک شیبُران را در دست گرفت و کفِ دسِت چپِ خو کیمندرس ول یغیت سپس

 اکنافش را نجـ*ـس نمود. یطهیح
از خون  یدهانش نمود و اندک نیرا قر شیدارِ خودست زخم ،شیاز اَعمال خو یدال بر تراض یهمراه با تبسم ختهیانگ

 رجس خود را چشش کرد.
 بر کف اتاق رساند. ختهیگذر کرد و آزمند خود را به خون ر رِزنیمتصل به اتاقِ پ زیدوان از دهل رنگ،اهیس یسگ

 زد و گفت: یلبخند رزنیپ
 دل.گرسنه یاز خونِ شورِ من استعمال کن ا -

پنج  یانمودارِ ستاره وچروکش،نیرا مرکب ساخت، انگشت خود را قلم و بر بومِ صدر ماالمال از چ شیخون خو آنگاه
 در جهت سر بر فراز بودند. شیفرود آمده و هر دو پاها نییپا سمتبه سشٔ  که را یاکرد؛ ستاره میپر را ترس

و گرداگرد غلف ناصافِ چشمانش  اضیاش بکه در اثر جراحت از دست داده بود، نقش پوست کهنه یخون یواسطه به
 بود. دهیگلگون گرد

خرد و مضطرب اعلم  یهارا بر کف دستش زمره ساخته و با نفس شیالتهاب جراحتش، انگشتان خو فیتصن از
 :داشتیم
 دم به سلوک نیچنانچه در ا ردیگیم استهزا به را بلوغم جزع، به تلفٔ  مو هاتیو ه زندیدر بطن من جوانه م غیدر -

کفر دعوت  ییِجهدِ من را کال مگذار و با طلوعت، مرا به بُرنا ی)غبن(، ثمره ینندهیآفر یبا شما سراَفراز نگردم. ا
 کن.
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 آلود زن را مُشبع ساخت:مردانه، تمام مَسکن چرک ینطق نیطن بناگاه
است. چه اندازه که او  دهیتو را مفتخر ساخته و برگز ر،یکب ریناپذفرمان یِنایب یدهیاز چشمان خداوند، د دهیرم یا -
 است. مقدارانیبه اعمال شما ب رخواهیخ
دار مشهود گشت. سگ از ترسِ ظهورِ مرد، به رعشه نشان یاتناور و ستبرجثه، همراه با چهره یخلف نطق، مرد در

 ن شد.از اتاق برو کنانهیدرون بطنش را باال آورد و مو اتِیافتاد و تمام محتو
 رنگ سمتِ چپِ رخِ مرد اشاره داشت و گفت:آل یِگرفتگو منقلب، به ماه دهیشور رزنیپ
گر و شکنجه طانیدار، سلخ ش. هرماس نشانشناسمیدارد. من شما را م نشیب ریبردار کببه فرمان ریحق نیا -
 .سانیقد
 سخنانِ زن را انقطاع نمود: ،یخلقدار با کجناگاه مردِ نشان که
 یجذام ابم،ییرا در کلم شما مبتذالن م شیخو یهاکه تخلص ی. موعدریپ وانیح یا نیرا برگز یفروغیب -

. رعشه از ردیگیوار تمامم را دربرمهـ*ـوس یو غضب شیاز خو شومیم ی. تهسازدیم زیرا لبر تمیفشان، هوخون
و نجواکنان  کندیدر من جنبش م بندهیفر ی. نطقکندینم میرها یبه ذبح، دم لیو م نَوَردَدیفرط خشم جسمم را درم

. آن هنگام از عمل من زیکن، خونش را بر اشیکه ذبح کن، ذبح کن، جانش را ستان، قربان سازدیذهنم را مسموم م
مغرور  سی( من و آن که سجده نکرده، ابل لِیسمت حضرت سرکش، ) عزازمن را به شکشیو پ شودیاجل زاده م
 خواهد برد.

 اش مصور گشت و لرزان گفت:سرگشته یبر چهره یتبسم نرزیپ
 واالمقام گردد. طانِیخونِ حارِ سرورمان، ش یِفدا زیو آخرتِ من ن ینفس، هوش، بدن، زندگ ات،یروان، روح، ح-

 کنان ادامه داد:چشمانش را بست و زمزمه سپس
 باشد که رستگار شوم. -

 در آورده بود. شیتماماً او را به تصرفِ خو ظ،یو غ شدندیم دهیسائ گریکدیدار، بر سر مردِ نشان یِهادندان
 غرق در خون گام برداشت و او را به کف گرفت. غِیجهتِ ت به
 گردنش نهاد و گفت: لیرا ذ غیکرد و ت امیق رزنیخلفِ پ در
 از دشمنِ خداوند. یبه پاسِ سپاس دار -

و چشمانش  دیمحبوس گرد اشنهیسـ*ـ چالِاهینفس در س بدنش دچار انقباض شدند، یهاناگهان تمام بافت که
و زمان بر او  دهیناخودآگاه محبوس گرد یگاهدار، در توقفبه مانند مرد نشان زین رزنیگشت. پ حسیمنقلب و ب

 .ستادیا
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 یکیتار انیاز م یراکد نیدار، قهر و غضب زاده شد. مسبب امرد نشان تِیو از نهال معص رزنیناصوابِ پ یبحبوحه از
 .دیبه ظهور رس رنگاهیس ییرا منفرد ساخت و در ردا شیو نهان، خو

مشوش و برافروخته، در جهت هر دو انسانِ ساکن، گام برداشت و در جانب ساحل گلگون  پوش،اهیس یفرشته
وار به طلوع هآرام و صامت، از ضلع چشمِ چپش، پَر یَاخگر یکرد که ناگهان شعله امیق رزنیپ نِیبر زم شدهختهیر

 انیرو به سمت خاط انیمبدل گشت. بدخلق و ژ اردمشتعل، فروزان و شراره یاسان ستارهاندک، بهنشست و اندک
 :داشت

. افسوس امدهیرس یریشما به ناگز یاز نافرزانگ زیو من ن دیادهیرس یریبه س شیخو ستنیاز بودن و ز خردانیشما ب -
 یهاتیو مـسـ*ـتِ معص دهیاز گـ ـناه شما نوش یاست و با سرخوش دهیما را دوشجان ش یِتمام عصاره طانیکه ش

 شماست.
 پوشاهیس یفرشته یِرا ماالمال ساخت. از آذرِ افروخته پوشاهیس ی، تمام بطن فرشته کیتار یاناگهان عربده که

 نوا در درون خود به کاوش پرداخت. یِدر پ ر،یکاسته گشت و متح
 خارج از وجود فرشته به حرف آمد. یعاجز و مخوف نطق

کرده است،  دیکه شاعرش را ناام دیسپ یمخلوق؛ شعر کیو  یفکر کنم که تو شعر ؟یخالق ای ی: تو شاعرسیابل
که  میو پَروار گشته است. چه بگو دهیدوانده، به بلوغ رس شهیدر بطن آنان ر تی. معصارزشانیب نیدرست همانندِ ا

 اند.الخمر کردهمرا دائم هاخانهی*ندینوش نیو ا تمسبب، من از غمِ شاعر مس نیاند. بددا را پس زدهها دست خآن
 زد و گفت: یلبخند پوشاهیس یفرشته

 است؟ افتهی یدگرسان افتهیهبوط کرده و فرصت  سِیبردار چسان به ابلفرمان لِیعزاز -
 یپوشتن به تلفٔ  مو ده،یخم یسالکهن ئتیگشت. او در ه دایرها ساخت و هو یکیرا از تار شیلبخندزنان خو س،یابل

 یابود، با چهره ختهیبه سنجش بزرگ را بر گردن آو یبلند بر کف داشت و دُهل یعَلَم کهیفرسوده و ژنده، درحال
 محسوس گشت. دهیغمبار و چروک

کنار زد. سپس دهانش را  دگانشید ضیبلندش را از نقو  شانیمَددِ عَلَمِ در دستش، قامت راست داشت و ابروان پر با
 گشود:

 .کنندیهبوط م ن،یبه زم ششانیدر موسم زا انی. بسا که جمع آدمستیمن ن یژهیو ریگفتار الغ نیهبوط کرده؟ ا -
 کلم بلند داشت: ن،یتندخو و آذر پوشاهیس یفرشته

 ....نی! چسان جسارت چندیپل یا -
 نُطقش را انقطاع نمود: سیابل که
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 یافتگانیزادگان، فرصتپس آگاه باش که مجموع خاک ؛یخواند افتهیاَبله، کلم مرا قطع مکن. تو مرا فرصت یا -
 .شوندیخدا هستند و در ادامه به من ختم م ن،یچون من هستند که از دَم آغاز

 بلند سر داد و گفت: یخنده ا سپس
 .کندیده نکردم؛ اَلحال همان آدم به پاس من، خداوند را سجده نممن از بهر خداوند به آدم سج -

 دهان گشود: پوشاهیس یخطاب به فرشته آنگاه
مگر مشاهدت؛  یرا ندار یکار چینوبت، تو اِذن ه نیکه در ا رمیو دانا هستم و روشن ضم ریمن از رسالت تو خب -

  من باش.گرِ سلطه و نفوذِنجات دِه و نظاره یپس زمان را از راکد
 داد و زمان را روان ساخت. سیو مبهوت به جبر، تن به فرمانِ ابل شانیپر پوشاهیس یفرشته

تمام  رزنیرا شرحه ساخت و خونِ حارِ پ رزنیگردنِ پ غ،یو دستانش را حرکت داد. ت دیکش قیعم یدار دَمنشان مردِ
 اتاق را دربرگرفت.

 :گفتیو م نمودیبر گردنش ضربت م ختهیخندان به دُهُلِ آو س،یابل
 الطمع، الطمع -

 الحرص الحرص،
 المنع المنع،
و سرمست،  افتهیها رشد و نمو گر بود که چگونه از جهالت انسانرا نظاره سیهنگفت، ابل یدر غم پوشاهیس یفرشته

 عشرت نشسته بود. یکوبیبه پا
 یدهیو وهم، د تیماه نیدر مرزِ ماب شیابهامات خو یدر گسترهغلتان در خونِ خود، درمانده به پهلو افتاده و  رزنیپ
 از جهان پندار گشت. یقتیگر حقنظاره فروغشیب

 به طلوع نشست. رزنیغلتان در اتاقِ نجـ*ـسِ پ م،یعظ ینور
 ستونِ  پس نمود؛ احاطه را بطنش تمام رعشه، و دربرگرفت را سشٔ  را بیغر یدار دَوارظهورِ نور، مرد نشان با
 شد. نیانوانش نرم گشت و مدهوش، نقش بر زمز
 ان،یچهارپا یِحافر همانند پا ییکه ناگهان پا گذراندینورش مچشمان کم ریاتاق را ز کیتار یمهیاز آن سو، ن رزنیپ

 گفتند: یشوم که نجواکنان م یبانگ به تلفٔ  رقصان مو یینظرش را جلب نمود؛ پاها
 در خونِ تو شناورم، در خونِ تو شناورم.-

 رو به سمت نور داشت و گفت: سپس
 را داراست؟ یکیتار یِدر محاذ امیکدام نور تاب ق -
 انداخت و ادامه داد: نیدهانش را بر زمقدم به جلو برداشت و آب کی
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 دیقات هستند. حق با من بود؛ خالق نبامخلو نِیاعتبارتریها باشرف مخلوقات! نه، نه؛ آن ؟ینیبیبندگانِ خداوند را م -
 .نمودیمرا طرد م ها،بینانج نیا یاز برا
 بلند سر داد و گفت: یاخنده آنگاه

خاک  نیناستوده بر ا وانیح رِیپ نیچون ا یکه ناکامان یخداوند. تا عهد یِسرخوش و مسرورم از حرمان و ناکام -
خدا راه بود؛ که اگر  یزادگان، مرا هم به خانهکه همانند شما خاک کاشیاز آن من است. ا یابیکام کنند،یم شیرو

و  قانیبه خداوندِ صانع، ا نیلع سِیمن، ابل دیهست که بدان ندهیربا. دمیخندیبود، چند سال اول را به استهازه بر او م
رِ مرا ابداً باور ندارد. به و باو ردیگیمرا به استهزا م یدهیعق رزن،یپ نیچون ا یاشرف مخلوقات کنیوثوق دارم؛ ول

هر دم  مخلوقات،در ساحل مغلوطِ اشرف  نیلع سیمن. من ابل یاز برا یاشرف مخلوقات هستند ول نانیکه ا یدرست
 هستم. خوشا به حال من، خوشا به حال من. روزیو پ ابیکام

 د.غرق گشته و از آن مکان خارج ش یکیدر تار ،یشانیآرام و به دور از هر گونه پر سپس
 بود. دهیگرد طراوتیو ترس، تمام بطنش ب ریدر تح پوشاهیس یفرشته

را که انسان  یو ندِیخوشا یتمام افکارها ربودیو م دیدریاذهان او را م وستهیبرّان، پ یغیسان تبه س،یابل سخنان
 خداوند. ئتیدر ه ل،یبدیب ستیطانیش

مبدل  نیقیرا به  پوشاهیس یفرشته یهاشهیاند یشبهه طان،یش یسوو سلوکِ او به انیانسان به طغ عطش
 .گرداندیم

. نمودیها مآن تیو مرغوب ییتر از روشنازادگان افزونخاک یِ و مشئوم سرا یاهیباز س نمود،یم ملٔ  به جهد تا هرچه
 داشت و گفت: رزنیپس محزون و مغموم رو به سمت روحِ منفرد گشته از جسمِ پ

که از چه  سازمیرا منقلب و دگرگون م شیوار خوو غلتان چمیپیمعظم دامن مرا گرفته است؛ در خود م ییتقاضا -
مرا  سازد،یمرا محزون م یوارس نیاستنباط ا شود؟یم دهیگرو بهیغر یسمتِ آتشبه یخاک یجهت روحِ او در بطن

و  یکه روحِ او در آنان جار ییهاچرا انسان که چرا؟ دهدیقرار م شیپست روحم را مورد سا یو پندار کندیگمراه م
است؛ پس از چه رو  ریو خب داریاو که خود ب آورند؟یم یرو سیچون ابل یبه منحرفِ جسد سان گونهنیزنده است، ا

 یو راغب است؛ پس به چه جهت اِذنِ تباه لیبندگان، وک یِ همانا که او بر سعادتمند شود؟یرا حائل نم انیراهِ آدم
کردار شاهد خواسته است؟  نیاز چه رو مرا بر ا خواهد؟یفصل مرا تماشاکننده م نیچرا در ا کند؟یم قیآنان را تصد

 را درک نکردم. گاهیجا نیستاند، حضورم در ا تمیدر آن دم که قوتِ مرا باز داشت، خواست و رمق از هو
 جُست. متیعز رزن،یو روان در جهتِ روحِ پ ریسبک س پوش،اهیس یفرشته اناتِیپس از اختتام ب دیسپ یِپرتو

پناه جسته بود  یسرافکنده و پژمان، به خاموش رزنی. روحِ پستینموده و در او نگر امیاو ق یِرا در محاذ یزمان اندک
 از سمتِ نور بود. یراهِ انعکاسبهو هر دم چشم
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 :گفتیبرخاست که م اشیلٔ  تابنده و متلشفاف و رسا از کالبدِ  یو نطق دیرا به آغـ*ـوش کش رزنیروحِ پ نور،
 ستیظفر از آن کسان کنیاند؛ ولمختاران، هبوط را تجربت نموده یِهستند و جمهور افتهیمخلوقات فرصت عیجم -

سازد  یرا اوالد فروتن شیمعرفت گام برداشته، هبوطِ خو ریرا مغتنم دانسته، به صدق و هوده در مس شیکه فرصتِ خو
قرار داده است؛ پس از حرمانِ آنان محزون مشو،  تکبرو بالغ شود از شکست و سقوطش. خداوند شکست را در مقابل 

 شیدر محرابِ خو نمازانشیرو به سان پ نیخوردگان در نظر دارد. از اشکست یچرا که خداوند راهِ تواضع را برا
بدار و با من  دیرا ق اتدهیاست. اَلحال د یتنها راهِ باالروندگ که ریخالق، حرمان و سقوط را بپذ یهبوط کن. از برا

 .یابیرا در شیخو یِهاسال؛ باشد که پاسخِ پرسشزنِ کهن نیا ییرحلت کن به اوقاتِ برنا
جمع و لوله گشت. روحِ  ،یامانندِ پارچهاطرافش به یهابامِ چشمانش را بر هم نهاد. ناگهان کران پوشاهیس یفرشته

 را منفرد ساخت و به کالبدِ مغمرش بازگشت. شیاز بطنِ نور، خو نرزیپ
 لؤ  بعد، با طلعت تل یکه دم دیگرد میو نور عظ پوشاهیس یبه سبب چند لحظه، حاکم بر دوران فرشته یکیتار

 داد. یپر ازدحام دگرگون یاریدر د دیسپ یرا به صبح شیو حکومت خو دهیسلطنتش به انقضا رس د،یخورش
و  ستادهیا یاز آن واد یاهیزادگان، در زاوآدم دگانِیو مستور از د بیغا م،یمتفق به نور عظ پوشاهیس یفرشته
 .گشتیجدا م شیبرنا بودند که از مسکن خو یزن یِتماشاچ

 شهر برخاست. یهاگاهاز پرستش یاکنندهآگاه بانگ
 .دیگاه شتاب بخشرا در جهت عبادت شیهاجمع نمود و گام یرا کم شیبرنا لباس بلند و زردرنگ خو زنِ
 خطاب به زن جوان کلم داشت و گفت: میعظ نور
 .میااو بوده یِخوردگقبل، ما مهمانِ سال یاو همان جوان مطبوع نظر است که چند -

 .دادیقرار م تیو آرام از سر مسالمتِ عام، افراد را مورد تهن دیکشیبر چهره م تیو شکفته، عنا خوکیبرنا، ن زنِ
 وارهاید رنگِیآب مانندِینیدارِ چرا کاسته و به خشتِ لعاب شیاز شتابِ خو یسرا، اندکبه مدخل عبادت دنیبا رس او

 سرا شد.وجودش را در برگرفت و شکرخندزنان، وارد عبادت ندیخوشا یاهیچشم دوخت. کارما
 مصل بلند داشت. عِیسمت طاق رفنهاد و دستانش را به شیپ قدم

 تمام آن محفل را آکنده نموده بود. داریپا ینیو ازدحام کثرت، باز آرامش و تسک انیآدم لِیوجودِ جز با
 سرا حاکم بود.حاضر در عبادت انِیشد که درون قلبِ آدم یتیآن آرامش، امن محصولِ

 واکنان گفت:نهاد و نج نیبر زم یشانیرا غرق در عبادت کرد. آرام پ شیجست و خو متیعز یابرنا به گوشه زنِ
 نیتریبر نفسم را به سام یرگیکه چ ابیبه رهنوردانِ در راهت. مرا در یابارالها تو را حمد و ثنا که امدادرساننده -

در  نیاطیام و شعبور کرده یدر راه با سربلند یها. من از آزمونامدهیرو، بر شما نائل گرد نیمنزلت رساندم و از هم
 هستم. زیبر حقِ تو ن یفهیکه من اشرفِ مخلوقات و خل اند؛کردهرا چشش ن یروزیطعمِ پ یمن اندک یِکژراه
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 یبودند که ناگاه غبار ستادهیبر زنِ برنا ا بیتمام حضار، قر دگانیاز د دهیمتفق به نورِ کلن، پوش پوشاهیس یفرشته
 مگونشیس و برهنه بدنِ مل،ٔ  تا یز اندک. پس ادیرس یسرا به تجلزننده در قلبِ عبادت ییبو به تلفٔ  و انبوه، مو هیپرما

 داد و گفت: یرا جنبش
که در محرابِ عبادت است، اما  نمیبیرا م یمکان به ادعا مبدل شده است. فرد نیدر ا ییاند که دعامژده مرا داده -

 آسمان را دربرگرفته است. یغرورش انحنا یِبُلند
 و گفت: ستادیبه سمتِ زنِ برنا گام برداشت و در خلفِ او ا سپس

 بر حقم. یفهیخل یذاتِ پنهانم. من آشکارکننده یدوست از دشمنم. من افشاکننده یکنندهمن مشخص -
 و درمانده رو به سمتِ نورِ کلن داشت و گفت: دهیژول پوش،اهیس یفرشته

 مکانِ مقدس شده است؟ نیدر ا نیاز جملت زنِ برنا محرک حضورِ هرماسِ لع کیکدام  -
 گرفت و گفت: نیکلن دستانِ تابناکش را در جهت هرماس لع نورِ
که  یتو، اوالدِ نقش او چه خواهد شد؟ تا آن فصل یشهیدوست از دشمن خواند. در اند یرا آشکارکننده شیاو خو -

 زین سرشتکیفرشتگان ن زبانیباشد، در تمام ساعات م نٔ  الشامیبندگان از سر اخلص و ارادت به پاسبان عظ یِدعا
به ادعا مبدل  شانیتا آنجا که دعا کنندیم یشرویپ هاسان. انباشدیراهِ مسطح و هموارِ پروردگار م نیهستند. ا

 یمگونیرا با هرماس س شیخو یجا شیراندیآغازِ حادثه است. در آن هنگام، فرشتگانِ خ ی. پس آنجا نقطهگرددیم
 معاوضه خواهند کرد. نیلع یبرهنه نیچون ا
 دستانش را بر چشمانش نهاد و گفت: پوشاهیس یفرشته

 بنده نخواهد کرد؟ چرا؟ یِسازآگاه یبرا ییتکاپو گونهچیدر خلف دعا )او( ه-
 سرا حرکت نمود و گفت:سمت مرکز عبادتبه ریکلن، آرام و سبک س نور
ساخته است.  میتنظ یآزمونداراست؛ پس حضور هرماس را به صورت  تیغابودن را بهو فرزانه ختهیفره دگار،یآفر -
 تو، اوالد نقش او چه خواهد شد؟ یشهیها مشخص شود. حال بگو که در اندانسان یِتا ذات اصل دیآیم طانیش

 گشاده شد و گفت: رتیاز ح دگانشید پوش،اهیس یفرشته
 یفهیوظ زین نیاطیش. مرا علم بر آن نبود که رسدیم ییکه بنده با ردشدن از او، به روشنا ستیکیهرماس، تار -

نائل شوند.  شیخو یِصدرِ درون یهاها به ارزشها موجودند تا که انسانها را دارا هستند. آنسعادتمند ساختنِ انسان
 یزادگان، براذاتِ پنهان آدم ی. پس افشاکنندهدهندیم تیرضا راآنان  یِکه بندگان با ادعا فراخوان ییهاآزمون
 بدخواه و متخاصم اوست را مبرهن سازد. ای لیو خل بیتا آن که حب شودیوارد عمل م دیاک یسنجش

 و نجواکنان دهان گشود: دیبرهنه، در جهت زنِ برنا خرام هرماس
 .یکه برتر باش یاو انتخاب شده یادهیکه تو برگز رایچون تو تعصب دارد؛ ز ییهاخداوند بر انسان -
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گذراند و مسرور، دوباره  دگانشید ریرا ز شیگشود و لبخند زنان اطرافِ خواش را نهادهبرهم یِهابرنا متعجب پلک زنِ
 گوشِ زنِ برنا نهاد: نِیدگر بار دهانش را قر ت،یگشت که عفر شیغرق در عبادت خو

 ریزادگانِ زرا از آدم شیپس حضور خو ؛ینائل آمد لیبس جل یقدر است. تو به مکانتو گران بایز اریعبادت تو بس -
 نمان. یادگر لحظه ستند،یایها به عبادت مکه آن یدستت سلب بدار و در مکان

 از انتخاب. دیبرنا اذهانش ماالمال گرد زن
 ساختینم شیرها یانشسته بود و فکر، لحظه مشیتصم یِبر سر دو راه ،یقیراه حق نشیگز یو مشوش در پ شانیپر

 دگربار دهان گشود: ن،یلع تیکه عفر
 نیچون ا یارزشیکردن به کافرانِ بو پشت ییکه آن راه، تنها نندیگزیرا برم حیچون تو، راه صح ینزادگاآدم -

 .نیمرا برگز شنهادیپ نیباش و شتابان ا اریپس هوش شود؛یهاست. آخر راه تو، به اکنونت ختم مانسان
 :گفت سپس و نمود ملٔ  تا یکلن اندک نور
قدرت؛ که اگر خداوند،  ایخداوند بوده است  یعباداتش از برا ایخواهد شد که آ دایزن هو نیا یِدم، ذاتِ نهان نیدر ا -

 اریبس ،یزادگان به قدرت و حکمرانآدم اقیافسوس که اشت یمطلوبِ نظرِ او باشد، هرگز به غرور تن نخواهد داد ول
 هست. زیو برتردانستن خود از آدم ن طانیهمانند و مشابه غرور ش

بود و ابروانش بر هم گره داشت،  دهیاش محو گردلبخند از چهره کهی، غضبناک و متعصب، درحالآن دم زنِ برنا در
 را گذراند. شیاز سر زانو برخاست و متکبرانه، اکناف خو

 سرا گام برداشت.توجه، در جهت خروج از عبادت یمغرور و بدون اندک سپس
 کشاند. یاهسمت تباو را به انگرش،یبود که نفس سرکش و طغ نیچننیا

 متأثر رو به سمت نور کلن داشت و گفت: پوش،اهیس یفرشته
 یقراریزادگان، انبوهِ ببطلن خاک یبا مشاهده کنیل ست؛ی)او( ن دهیبرگز ،یو مبرهن است که وازدگ حیصح نیا -

را  یاو بارش باران یها)او( خلق نشده؛ منتها اشک یاز برا ستنیکه گر رمیاو را احاطه خواهد کرد. من روشن ضم
 زادگان.خاک امتم یبرا ستیرحمت ینوا حال،نیکه باز باا دهدیشکل م

 سرا گام برداشت و گفت:در جهت خروج از عبادت ریکلن، سبک س نور
 زن چه گذشته است. نیبر حال ا یمرا دنبال کن. ضرورت است که مشاهده کن -

 نشستند. یدر نهان به تجل ،یزن برنا و به دور از چشمان و یخانه در کلن نور به تلفٔ  مو پوش،اهیس یفرشته
فروغِ حبابِ چراِغ نورِ کم لِیباشوکتش، ذ سوزِمهیدر کنار ه اشیچوب یصندل یبر رو ش،یخو یتنها در خانه زن،

به دور از هر  شیهاو پلک دهیردگ رهیاتاق خ یمبهوت به گوشه شیهااتاق، جلوس کرده بود. چشم یکوچک باال
 بود. شانشیامدادگر افکار پر ،یگونه جنبش
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دود و دخان به دور از  انیکه هرماس دگر بار از م ساختینم شیرها یدم د،یبود و ترد ریاز وجودش سراز یدوگانگ
 زن در خفا، ظاهر گشت. دگانید

 ورشیرا مورد  کرشیپ ب،یغر یو حرارت دیزن گرد یثباتیامر محرکِ ب نیهمراه داشت که ارا به دیاک یتزلزل ت،یعفر
 قرار داد.

 ریرا به ش شیخو ص،یدهانش، او را ملزم به سمت آشپزخانه کشاند. حر یِطراوتیو ب دیگرد سیاز تشدد عرق خ تنش
 دچار تَنِش شده بود، شکمش را آکنده از آب کرد. شیهانفس کهیآب رساند و درحال

آب سرد را گشود  ریسمت حمام قدم بردارد. شامر باعث شد که زن با ترس به نیو ا افتی یدرونِ بطنش فزون اخگرِ
 دوش انداخت. ریرا به ز شیو با لباس، خو

 داشت و گفت: پوشاهیس یکلن رو به سمت فرشته نورِ
در کالبدش رسوخ خواهد  شیتشو ساننیپس بد کند؛یم افتیرا در منیاهر یاندک حرارتِ شرارهزاده، اندکآدم -

 کرد.
سمت آشپزخانه گام واژگون بود، دگر بار آهسته و تلوتلوخوران، به شیآب از سرورو کهیو درحال دهیبرنا، ژول زن

 جست. متیخوابش، عزو چند ورق قرص را برداشت و در جهت اتاق دیکش رونیرا ب زیم انیم یبرداشت. کِشو
در جانب  یدگر بار، با اغواگر تیور ساخت که عفرخواب غوطهدر تخت را شیبعد از خوردن چند قرص، خو سپس

 کنان، شروع به نطق کرد:زن نجوا
ندارد؛  یااست. خالقِ تو، به کم علقه یخواهادهیپس جزاء ارتکاب تو ز ؛یشأن نائل آمد نیبه ا زیتو از صراط پره -

 !ترلیجم تر،لیبخواه. هرچه جز ادهیپس ز
جدا  شیسبب از بستر خو نینبود. بد شیب یامُرده شیرا بر هم نهاده بود و انگار که در افکار خو شیهابرنا پلک زن

 زدن در اتاق کرد.گشت و شروع به قدم
را معطوفِ گفتارِ هرماس  اششهیرفتن گذراند و اندنمود، شب را تا صبح با راه یطول و عرض اتاق را ط حال،آشفته

 نباشد. لیرا از خالق بخواهم و چقدر بخواهم که قل یزینموده بود که چه چ
گشت  ارینمود و زن به خود آمد و هوش یگراتاقِ زن برنا جلوه بازِمهین یپنجره یالاز البه نیپاورچ د،یخورش تأللو

 نهادن، گذرانده است.برهمپلک یکه شب را به دور از اندک
مولود  یِاز سر رضامند یشخندیرنا را سلب نموده بود و در آخر با نزن ب یِو راحت شیتمام شب را به نجوا، آسا هرماس

 خود، منفرد گذاشته بود. یهاآبستن از مهمل یآنجا را ترک گفته و زن را با عقل ش،یخو
 رامونی. پدیاش کشخوردهگرههمو در شانیپر یبه موها یگونش را در هم فشرد و دستمتورم و الله دگانِید زن
 .آوردیرا به او وارد م لیقل یستوه ف،یخف یبود و سوزش دهیدستخوش تبخال گرد شب،یر جوششِ ددر اث شیهالب
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 نمود و مشوش و مبهوت، از خانه خارج گشت. ضیرا تعو شیهالباس ش،یماینمودن سروساز به سامان پس
را به هر سو عروج  رشیقابل، ضم ییتمنا یو در پ داشتیگام برم ابانیدر خ ،یو به دور از هر گونه مقصود هودهیب
 گذرگاه محسوس گشت. یِبار در آن سوملمت یآلوده به دخان تیکه عفر نمودیم
 شیخو یِنقش بست و راکد، بر جا نشیزن برنا شد. عرق بر جب ریگبانیدشوار گر یبا حضور هرماس، گرمش درنگیب
 نمود. امیق

 شیارویو نابسامان در رو قراریب یستار قرار داد که ناگهان مردرا مورد ج رامونشیبه دنبال علت حرارت، پ سهواً
 خارج نمود: شیخو یافراشته را از حنجره ی. زن، خائف و مرتعش، چند گام به عقب برداشت که مرد نطقستادیا

 «.را ثروت ایضعفا را مرگ باد، اَقو» -
 یخندان و متقاعد از حالِ پراکنده ت،یعامل صدا نشست. عفر زیگر یشد و مبهوت، به نظاره نینقش بر زم م،یتسل زن

 زبان گشود: شیهاشخندیزن، در خلف ن
 جز سرطانِ ذهن. ستین یزیکه قصد او را کرده است، اوالدش چ یآهنگ -

 :دادیمرد را مورد چشش قرار م یجمله یپرداخت و هر از چند شیبه امتداد راه خو ره،یو خ شناکیاند زن
 «.را ثروت ایرا مرگ باد، اَقوضعفا » -

 نشست. یگرآسمان، به جلوه رنگِیاسرمه کرِیگون در پو ماهِ نقره دیشب فرا رس یِداریب عهدِ
مطلوبش از خالق گذرانده است؛ پس رو به  یشهیگشت که تمامِ روزش را به اند شیبه خود آمد و معطوفِ خو زن

 پرداخت. شیفکارِ داجِ خوشب، به ا یِکیسمتِ مسکنش نهاد و باز در تار
 همانِیزده از حضورِ سه مجلوس نموده و غفلت شیخو رِیبود و زن در مسکنِ حق دهیرس قیعم یِکیبه وقتِ تار شب

در جهتِ زن رحلت نمود. نورِ کلن رو به جانبِ زن زارِ افکارش بود که هرماس، خرامان اش، خفه در لجنناخوانده
 داشت و گفت:

 پرداخته خواهد کرد. نینو یزاده را از بهر وهلهآدم ت،یکنون عفر -
 گوشِ زن قرار داد. نِیدهانِ عَفنش را قر هرماس

که فقر، تنها فساد و  گردندیمشئوم م یمرگ الوقوعِبیبس گران مبتل شده است که هر دم، قر ینیضعفا را نفر -
 دارد. شیانهدام را همگام خو

 کنان گفت:زمزمه رلبیگشوده شد و ز سخن، نیزن پس از استماع ا دگانید
من بود.  ریکب میتصم ینشانه برا کیسخن مرد  ینشانه بود. آر کی نیا«. را ثروت ایضعفا را مرگ باد، اَقو» -
 و درماندگان. انینوایب یو نفوذ از آن قدرتمندان است و مرگ، از برا یرومندین

 فرحناک از سر زانو برخواست و گفت: سپس



 

 

54 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

 را خواهانم. یتوانمند یِو از او، تمنا کنمیم اری. من از خداوند طلب مال و مکنت بسخواهمیرا نم ایدن نیمن نفر -
 :گفتیسرودگو م کوبان،یفکش گشوده بود، رقصان و پا یِرا تا انتها هشیدهان کر کهیدرحال هرماس

 است. نیکه خالق، همواره سمت مستضعف دانندیابلهان نم -
 سخن هرماس گفت: یالهکلن در دنب نور
را )اهلل(، اعتبار  شیخو ریو تنها ظه ستندین ایمکنت و ثروت دن یاست؛ چرا که آنان آلوده نیخالق سمت مستضعف -

 .دانندیم یهست نیکس در اهمه
 نیها بر اخواهانند؛ چرا که آن یهست گرِنشیرا از آفر شیخو یهستند که تنها خواسته یآنان نیکلن: مستضعف نور

 ردستانیها را به همان زخداوند کارِ آن ندازند،یاستوار خداوند چنگ ب سمانیاز ر ریبه غ یسمانیامر واقفند که به هر ر
ندارند؛ چرا که آن کار  یاعتقاد چیو آراسته شود، ه ایاز خداوند مه گانهیبکه  یخواهد کرد. پس به کار میواگذار و تسل

 هاست.آن اوریو خداوند، همواره  دانندیم شیاست. آنان خداوند را تنها مددکارِ خو دهینگرد ایهنوز آماده و مه
به ندا و  یپاسخ کینشست؛ ول شیخو یخواسته یاز برا تیبرجِ سال را به عبود نیقمر تا باز پس نیاز نخست زن

نشسته بود،  شیخو که در مهراب عبادت یآرام به هنگام یداده نشد. پس در شب شیبرخاسته از تمنا یهانسک
 را اعلم نمود: شیخو ییبایغضبناک گشت و اختتام شک

. یخواند ردستانیکه مرا واالمقام و باالتر از ز ی. آن تو بودیمن خواست یکه برتربودن را برا یخالق من، آن تو بود -
 خواستنلیخواستم؛ چرا که باور من برآن بود که قل ریبخواه تا اجابت شود. پس من کث یکه فرمود یبار الها، آن تو بود

 شیمن انبوه بوده است و توان تو اندک. کنون از صبر خو یا خواستهیگو کیول ست؛ین یو راست حیاز تو، امر صح
 یهاخواسته یِقینه مسبب حق دانم،یم یهست یرهیاعتدال در خم شکاریعنوان پپس تو را فقط به نیو ز کشمیدست م

 .شیخو ینروحا
 هرماس فرصت را مغتنم دانست و بادپا وارد عمل شد. پس

 ! یاکرده یشانه خال شیبال از قصد خوچقدر فارغ -
 درون ذهنش. یهاو بافراست گشت به سخن شیخو یهابه ناگاه راکد شد از ناله زن

 ادامه داد: هرماس
 شیشدن حاجت خواجابت یپس برا ؛یهست یافرزانهبر آن واقفم که تو فردِ دانا و  رایز دارمیکلم را محدود م -
( و )دعا( تنها دیوهله )ام نیباش که در ا ریرا بدان و روشن ضم نی. ایاوریکه تکاپو و جهد به عمل ب ستیبایم

هدفت قدم بردار و تلش کن.  یراسخ برا یاو با اراده رسنت زیچچیو ه کسچی. پس از هباشندی)ترس( م ندگانینما
را خدا  شیشتاب کن و خو ردستتیزادگانِ زسمت آدماز دعا، به زیو پره گرانیاز جانب د دیبه دور از هر گونه ام

 ان،و ترس یاها به دعا نشستهات ماهخواسته یپس خداوند در تو حلول نموده است. تو از برا نیکه ز رایبخوان؛ ز
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عملِ  چیه قتیاما در حق ،یاها به عمل آوردهو سجده یاکرده هاهیکننده، گرانب مستجاباز ج یدیانتظارِ امچشم
 .یاات انجام ندادهتحقق خواسته یرا از برا رسانیاری

. نور کلن در جهت هرماس گام دندیخُلفِ محرابِ زن برنا به طلوع رس اهوشیس ینور کلن در کنار فرشته ناگهان
 برداشت و گفت:

ها ارتکاب قرار دهد. انسان یآن را در وهله ستیبایم یپرسترا بازگو نمود که هر فرد اهلل یقتیدم هرماس حق نیدر ا -
 پندارند؛یسخن را اکتفا م ،یو سپس به دور از هر گونه جهد آوردندیم یرو ازیبه دعا و راز و ن شیاز بهر حاجتِ خو

 است. اریاستجابش دشوار و با وقفه بس ،یعملِ راست چیاز ه رتنها و به دو یِاما غافل از آنند که دعا
 بر آمد: شیدر امتداد نطق خو هرماس

دار تا  شیرا معطوف حاجت خو شیشتاب کن و تمام اعمال خو گانیو فروما ردستانیداللتِ ز یپس از برا نیز -
 .یآنچه را که مستوجبش هست ردیمورد اجابت قرار بگ

به رخسارش  یکرد. دست تیرؤ نهیرا در آ شیخو یچهره فتهیزد و فر ی. شکرخندشیاز محراب خو دیو لغز دیلرز زن
 گفت: انیگوو ترنم دیکش
 منم؛ اشرف مخلوقات. نیا -

بار، مؤتلف تأسف پوشاهیس یو از آن سو، نور کلن و فرشته داشتیگام برم یکیسمت تارخندان و رقصان به ت،یعفر
 .گشتندیمبه حزن از مکان دور 

بخش اهلل از درون آهسته گرمشِ مسرتو آهسته نمودیرحلت م یدر جهت تباه ریزن، سبک س یزندگان یهاسال
 .داشتیمعاوضه م طانیرا با اَخگرِ محترق ش شیخو یجسته و جا متیبطنش، عز

 یآن شخص یوجودر جست اریبس یو با صبر و حوصله داشتیشهر گام برم یسراهاسمت عبادتهر بامداد به یو
 .نمودیتجسس م رد،یکه فرا چشمش را بگ

 اسیها شود و در مقانجذابِ انسان یشهیامر، توانسته بود که کامکار در پ نیهم یسال به واسطه نیچند یِط در
 در آورد. شیخو یرا چند به هواخواه یمعدود آدم.زادگان

 یو اعلم م نمودیاندک را بازخواست م یاهیدست ما داد،یم شیخو ردستانیکه به ز یناصواب یرهایبه پاس تدب زن
 داشت که:

 یدر عوض دانسته یکه غرامت ستیبایو م ستیآوردنشان بلعوض و سهل ندستبه ده،یو پسند کین یزهایچ -
 .نمودیم یگذران زندگ انیرو از جهالت آدم نیاَدا شود؛ پس بد فیشر
. زن، آسوده در بستر دیرس شیدایگاهِ پدگربار به جوالن تیگونِ ماه، عفرچشمان نقره ابیدر غ انیپرن یدر شب تا

 شتابان در جوارش نشست و زبان به نطق گشود: ت،یبود که عفر دهیآرام شیخو
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 دارم. ریبس کب یکه تو را نقل میها، پس ناخفته باش و فهنهان یکنندهمنم؛ واقف نیا -
 د و چشمانش را گشود.به ناگاه از خواب برون ش زن

 ادامه داد: هرماس
 .دید یبعد قطب عصرت را خواه یبزرگ شهر دوان شو که چند یِسرادر کار خود بدار و در جهت عبادت لیتعج -

که هرماس گوشزد نموده بود شتابان شد. پابرهنه و  یسمت عنوانبه د،یاک یرغبت به تلفٔ  مو سر،مهیو آس دهیژول زن
 یِ راه منجبهآلود در استتار، چشمظلمت یاهیشب، درون سا یِکیو در تار دیه محل مورد نظر رسانرا ب شیزنان خونفس

 نشست. شیخو
و بلند بر تن داشت و با  رنگیمشک ییگشت. ردا انیاندام نمابلند قامت و درشت یمرد ،یرگیناگاه از قلب ت به

 گرش،یمحترق در دست داشت و در دست د یمشعل کهینموده بود. درحال یاش را پرده پوشرنگ، چهرهسرخ یمنسوج
 .داشتیمسرا گام برآرام به سمتِ عبادت نمود،یرا حمل م یآوندِ روغن
 بود. یمرد منج نیادیبن تیگر ماهکرده و نظاره امیق یکیخلف زن برنا در تار هرماس،

 یکه همانند زمام نمودیشاهدت مآذرگون را م یریبود؛ او غُل و زنج نندهیمرد را ب نِیسرشتِ راست ت،یعفر
 یتیبه دستان غرق در خون عفر ریروح مرد را در بند قرار داده و او را محبوس نموده بود. ختم زنج کننده،بیتعذ
 .شدیمرد را رهنمود م کند،یم تیبردار را هدافرمان یوانیکه ح یکه همانند راهبر دیرسیم مگونیس

 سرا بود که مرد دهان گشود:عبادت یِاز پلکانِ محاذ یمرد منج یِباالروندگ بانِدهید زن
 .دیکن قیتصد همانیخداوند، مرا در مقام م یبازِ خانه وستهیپ یهاداالن یا -

را از  شیماالمال از شور و شعف، خو ی. پس با قلبدیو طاقتش به طاق رس دیحبس گرد نهینَفَسش در سـ*ـ زن
 افکند. یمرد منج یرا به پاها شتنیخو کشاند و دوان رونیبه ب یکیتار

سرا و رو به سمتِ زن داشت پشت به عبادت ،یحالشانیو پر یزدگحس غفلت یزیآرام و به دور از پش یمنج مرد
 گفت:

 او مرا از وجود تو واقف نموده بود. -
 آبشاروار واژگون بود، از سر زانو برخواست و نجواکنان گفت: دگانشیسرشک از د کهیدرحال زن
 من. یمنج -

 ستادیسرا گام برداشت. خلف به زن ارا به دستِ زن داد و به سمت داالنِ بازِ عبادت شیمشعلِ مشتعلِ خو یمنج مرد
 کنان گفت:و زمزمه دیکش قیعم یو دستانش را گشود، نفس

 .دیحاطه و معصوم بدارکننده، مرا امقدس یهاشراره یا -
 نمود. هیتخل شیگرفت و تمام روغن را بر سرورو شیآوند درون دستش را بر رأس خو سپس
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 و به خود آمد: افتهیدگربار جان  ،یبود که با استماع کلم مرد منج دهیمفقود گرد ریُبُهت و تح نِیدر سرزم زن
 مشعل را به من باز گردان. -

 یهاخُرد و گام یهابود، با نفس دهیگشاده و منبسط گرد یرگیاز کثرت خ دگانشید دغلفِ گرداگر کهیزن درحال پس
 رحلت نمود و مشعل را به دستان او سپرد. یسمت مرد منجسست به

 :داشتینجواکنان کلم م رلبیجست و ز متیسرا عزآرام به درون عبادت ،یمنج مرد
 .«اکاریلعنت بر کذابانِ ر» -
 به قلب مصل وصول آمد، پس رو به سمت زن داشت: تا
 است. یگریکَسِ د ،یمنج -

و  دیمرد رس کریآتش به سلوکِ لمس پ یهابود که ناگاه شراره رهیشده از دستان مرد خبه مشعلِ رها لنیو زن،
 آذرگون دگرگونش ساخت. یو به عمود دیرا در خود بلع کرشیآذر پ انِیغضبناک، طغ

ور شتابان بود، دستپاچه و مرعوب در جهت مردِ شعله دهیدر حال وقوع آگاه گرد یاز سانحه نیسرا که نوعبادت شکارِیپ
 گشت.

 فروغیبرخاسته از تن مرد را ب یهاآن، شراره یاز پنبه و پشم پُرسان شد تا به واسطه یاشدهبافته زیهر چ یپ در
 نینقش بر زم جانیب یسان تکه گوشتبه ش،یخو یو راکد در جا جُست متیگرداند که ناگهان تحرک از اندامش عز

 گشت.
آوند به دست و رخسارپوشانده به  دجامه،یبود که به ناگاه چند مرد سپ دهیگرد رهیبه انقباضِ مرد خادم خ ریمتح زن،

 سرا شدند.نگرش به زن، دوان وارد عبادت یدور از اندک
خاطر و سرا را ماالمال از روغن قابل اشتعال کردند. زن پراکندهعبادت یهاکنارهور تا گوشهگرداگرد مرد شعله از

 اش گذر کرد:از حنجره یهراسان، نطق
 سرا را دارند، به حق که خادم را چه شد؟نمودن عبادتعزم به زائل نانیا -

 از خُلفش برخواست: یکلم یِناگهان نوا که
 کرده است. لیو عل ریگنیزم ساننیاو، خادم را بد یارادهآهنگ  -

 یرنگبلند و سرخ یانمود. مرد، جامه تیتنومند را در مقابل خود رؤ یرا در جهت صدا چرخاند و مرد شیرخسار خو زن
 در اخفا غرق نموده بود. درنگ،یسپ یمنسوج یاش را به واسطهو چهره دهیرا بر تن کش

 گر بود که زبان گشود:زن برنا را نظاره یمایاش، سبر چهره شدهدهیشکاف منسوجِ کش یالهپوش از البسرخ مرد
 و الزم است. ستهیما، با یمرگ خادم، متفق با تحفه -

 بطنش بود، زبان گشود: یمهیلرزان ند ینطق کهیو درحال شانیپر زن،
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 شماست؟ سینف یتحفه یزیشما؟ چه چ یتحفه -
و زن برنا گذر  شیبود که دوان از جانب خو دهیآوند به دست گرد دپوشِیمعطوفِ مردان سپ دگانشیپوش دسرخ مرد

 سمت مرد مشتعل نشانه رفت و گفت:را به شیخو ی. انگشت اشارهگفتندیسرا را ترک مکرده و عبادت
سرا به ملکوت عبادت نیهمراه مرد خادم و ارا به شیماست که الحال خو یآن شخصِ واالمقام و ارزشمند، تحفه -

 خواهد کشاند.
 شیو خو دهیخاکستروار گرد شیدوانده بود، پاها شهیاَخگر در بطنش ر یهاشراره کهیناگهان مرد مشتعل درحال که

برخاسته از بطن مرد، غلتان و شتابان  یهاسرا رها ساخت. شعلهبر کف عبادت ختهیر یهارا در آغـ*ـوش روغن
 آن مکان را بلع نمودند. صدا،یو ب ریسبک س یو همانند طوفان دندیکش سرا را به پهلوعبادت

نموده بودند که زن دگر بار زبان  امیق ده،یبه جهنم مبدل گرد یِسراپوش متحد به زن برنا، برون از عبادتسرخ مرد
 گشود:

 آن موعود؟ ییشما ایرا داده بودند. آ شیخو یمنج دارید یمرا امشب مژده -
 و گفت: دیپوش دستان زن را به کف کشسرخ مرد

 است. ینابخشودن یبتیناخردان، مص یشهیرخداد در اند نی. اایبا من ب -
 شهر، خود را گُم کردند. یِنوریابهام و ازدحام در ب نِیماب ییو در جا وستهیشب پ یِکیهر دو به تار سپس
آذرگون گام بر  یِسراسمت عبادتبار بهخون یبا سرشک که یزادگانآدم یِنااز خشک ادهایبرخاستند و فر هاکلم

و  ییهرماسِ سودا کیاز وجودِ  ییهاعهیو شا نیآتش یِسرااز مَسنَدِ عبادت دیبرپا شد. شهر ماالمال گرد داشتند،یم
 خواه.خون
 شیخو شِیجهنم، تعافتاده است و در  نندهیاز چشمانِ آفر طانیها جمله شدند که آن شو کلم افتندیجنبش  هازبان
 میفراهم آورده است که توانسته از جح طانیش یرا از برا یما مسلک یهاتیمحصول معص کنیول گذراند؛یرا م
 .زدیبگر

 گرداند. لیفشان تبدخون یرا به دوزخ نیاز جهنم برخاسته که زم او
 اطرافِ زن برنا را بارز نمود. یِهابرخاست و با طلوعش، کرانه یکیاز پشت تار دیخورش

گذراند و با خود  دگانشید رِی. اکنافش را زافتی رنگیمشک یمانندو صخره جورید یرا درونِ اتاق شیخو زن،
 کنان گفت:زمزمه

که از  ستیبایدر دلِ کوه هستم و م یبکر و سقف ناهموار، دال بر آن است که من اَندرونِ غار یهاسنگتخته -
 باشم. دهیردگ دیشهر، بع



 

 

59 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

سمِت غار شدند. زن به یوارهایرنگ بر دسرخ یانگاره یِسوسوزنان باعثِ افشا د،یخورش یِپرتوها لؤ  ناگهان تل که
از خُلفش  یشده به سلوک رساند که ناگهان کلمسرد و خشک یهارنگ گام برداشت و دستش را به رنگنقشِ سرخ
 برخاست:

 او را از بهشت عزل نمودند. -
 جامهاهیس یانسان ش،یخو یاروی. در رودیبرتافت و در جهتِ نطق چرخ وارید یهارا از نگاره شیهراسان رخِ خو زن،

رنگ بر کمر سرخ یهابر سنگ نیمز یمستور در غلف ینمود. انسان، خنجر داریگون را دنقره یدر حجاب دهیو پوش
 داشته بود. انپنهخوک،  لیبه شما ینقاب یِرا در ورا شیخو یداشت و چهره

غار رساند. رعشه، بدنش را احاطه نموده بود و آب، در  یوارهایرا به د شیبرنا چند قدم به عقب برداشت و خو زن
 بود. دهیو زبان به طاقِ دهانش چسب دهیدهانش خشک گرد

 را ادامه داد: شینشان نطق خوانسانِ خوک که
نوعانش در آن مکان که هم یعصر ادِیو  نمودیم سیاو ان یِبرا نیهبوط کرد. زم شیسمت زادگاه خوبه لیعزاز -

 یاشکنجه ،یخاک نِیسرزم نیدر ا شیخو یرا از برا ییهمتای. او بداشتیم نوسٔ  در اذهانش ما کردند،یوآمد مرفت
 دیگردیو فخرش حائل آن م ییکرد؛ اما خودستا هانالهو  ختیها راشک ش،یخو ییپس در تنها دانست،یبس گران م

 ن،یزم ریتر نزول نمود و در زپست یادگر بار به طبقه نی. پس از سطح زمابدی یسمت خالق، انابتش باالروندگکه به
. دیرس لوخورٔ  از تل یدینوعان تبعدر انتظار نشست. او در ظلمت، به لقاء هم دیخورش بخشیبه دور از چشمان زندگ

سمت خود رهنمود کردند. را به نیفرزندان پدر نخست نش،یفرام یآورده و در پ مانیا لیعزاز یهازادگان به نطقآتش
دگربار مسند و حشمت  ش،یاستطاعت خو یکهیبر اِر هیاِنزوا را چشش ننمود و تک یمزه گرید لیاز آن موعد عزاز

 .یو بِیبود و در انتها رق نندهیآفر زِیکه در ابتدا عز افتیرا باز شیخو
تمام  وار،انیپر جوش و غل یااخذهٔ  بود. مو دهیگرد ینشان به تنگ آمده و اذهانش متلشنِ خوکاز کلمِ انسا زن

 دهیرس یجسارتِ کنون نیعَلَمِ کدام کَس به ا ریانسان ز نیا ست؟یسخنان از بهر چ نیوجودش را آکنده نمود که ا
فرا گرفته بود که در خلف نقاب،  ،یو یجرهبرخاسته از حن یِعجالتاً تنها از استماع نطق کرخ و مردانه کیاست؟ ول

 .دیگویسخن م لیمجهول، از هنگ و نفوذ عزاز اریپناه گرفته است که بس سالانیم یمرد
 نشان تمتع جست و کلم داشت:از سکوتِ مرد خوک پس

ام. نشده یو ارتیتاکنون کامروا به ز کیرا ترک گفتم؛ ول شیپابرهنه مسکن خو ش،یخو یِبا منج داریمن از بهر د -
 ؟یاشدهبشارت یِشما آن منج ایآ

 به جلو برداشت و گفت: ینشان، گامخوک مرد
 هستم. یمنج یِسرا ددارِیمن، تنها کل -
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 نمود و گفت: یسکوت سپر یرا در اندک شیاوقات خو زن
 یشهیونگارها در اندنقش نیکوه، ا نیغار، ا نیا د؟یامکان آورده نیمن کجاست؟ چرا مرا به ا یِاو کجاست؟ منج -

 .داردیمن گنگ و مبهم م
 غار اشاره داشت و گفت: وارِید یهاطرح نیسمت نگارنشان بهخوک مرد

ها به دست خودِ نقش نیچرا که ا زد؛یخیبرم یباستان یِکهن و طعم خون خاکستر یِ دخان یِها بونقش نیاز درون ا -
 است. دهیرس میبه ترس سیابل

رنگ چرخاند و سرخ یِکرهیاش را در جهت پبود، چهره دهیچشمانش به کمال تشدد رس کهیمتعجب و درحال زن،
 گفت:

 در خلف آنان نهفته است؟ یو خاص گانهیمفهومِ  ایآ -
 کلم داشت: مرد

 سیابل ریکه بر سه ضلع مثلث نشسته است، ظه یاست و آن عدد شش نیزم یِبه معن طان،یش یِمثلث در نگارگر» -
 «است. ریاو به ششصد و شصت و شش شه یهالیکه در تمث باشدیم زیاو ن و مددکار

 نمود و سپس لب گشود: یاذهانش را وارس یاندک زن،
است و ششصد و شصت و شش، هرماس  نیکه سه عدد شش بر سه ضلعش جلوس نموده است، مثلثِ زم یمثلث -

 امدادگر.
 فرو نشاند و گفت: شیبه بطن خو قیعم یسپر داشت و دم نهینشان سـ*ـخوک مرد

قرار دارد.  شیرا تحت نفوذ خو نیزم س،یابل یکه معشـ*ـوقه دینماینگاره به زبان خون و مرگ، ما را گوشزد م -
را در قالب  نیدگر بار زم لی. عزازیکنیرنگ مشاهدت مسرخ یرا در قلب مثلث یاَخگر یهاشراره ر،یتصو گریدر د
گذاشته  شیرا به نما انیجن یعنی س،یدودمان ابل ن،یدر قلب زم شدهمیآتشِ ترس یهاشعلهشناسانده است و  یمثلث

زادگان است؛ چرا که منتسب به آتش نیکه زم داردیزادگان را خاطرنشان مخاک س،یجامانده از ابلاثرِ به نیاست که ا
 .دانستندیم نیگذاشته و خود را مالک زم نیرا بر زم شیحافر خو یپاها انیدر ابتدا جن

 دینشان گوش فرا سپرده بود که مرد، چند گام از زن بُرنا منفرد گردمتعجب و آغشته به بُهت، به سخنان مرد خوک زن
 و در جهت طاق غار اشاره داشت و گفت:

 جاه مرا همراه باش. نیبردار و در ا شیبه پ یقدم -
نشان، صوتِ سمت طاق غار نشانه رفت. مرد خوکخائف و مرتعش، گام در جهت مرد برداشت و رخسارش را به زن،

 شده از دهانش دست به ارتعاش گرفت و لرزان گفت:خارج
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 دارِیب شهیافروزنده و هم دیبنما؛ او خورش تیاست را رؤ نیرشک یدر لعن ختهیرنگِ در حضور که آمسرخ یآن حلقه -
 .باشدیم یبسته برطاق، خودِ منجن طفل نقشما و آ یمنج یآن زنِ باردار در جانب او، جرثومه میماست. ترس

 شده اشاره داشت. میمتعحب و پرسان، در جهت طفل ترس زن
 برون شده است؟ یکه از دهان منج ستیآن موجود چ -

 . مو به تنش راست شد و کلم داشت:دیبست و بند گرد اشنهینشان نفس اندرون سـ*ـخوک مرد
 است. دیاو، بلع خورش یاست و آهنگ اراده یکیاو تار -

 در دستان پُرقدرت ترس و خوف، لب به سخن گشود: ریاس زن
 را بر من ناقل باش. دیو خورش سیابل نیب یاز سر مهر، نهفته رازها -

را در  شیخو یرنگارنگ و براق که چهره یازنانه نظرش را جلب نمود. زنِ ُمحجب در خرقه ینطق یِناگهان نوا که
 :گفتیو م نهادینشان و زن برنا گام مزنان در جهت مردِ خوکمارنشان پنهان داشته بود، قدم یابرقعه یورا
نقش بست و رسالت  دیخورش یاز نام اهلل بر گستره ریکب یشیکه ستا دیآغاز گرد یاز فصل سیو عداوتِ ابل یدشمن -

 باشد. شیخو یلٔ  متل دگانیبر د لیزادگان زبود که محرک عدم وجود آتش نیا ادمانیآن 
 . زن مارنشان در امتداد نطق کلم داشت:افتیمارمانند  یرا در مقابل زن شیو خو دیترسان در جهت صدا چرخ زن،

نسل من است  یاز برا نیمن است. زم گاهیجا نیزم»نموده است که  میترس نیچننیرا ا شیخو ییِگوشیپ لیعزاز -
بال بر نوعان من فارغخواهم نمود. در آن فصل هم امیق اشیبداختر از سلوک دلباختگانم بر پرتوافشان یو در عهد
 «زادگان خواهند ستاند.به خون، از خاک فرا مؤتل شیخو یدادهازدست راثیگام نهاده و م نیسطح زم

 لب گشود: وارفته و بر سطح سخت غار نقش بست و لرزان استخوان،یب یارهیهمانند خم زن
 من برخاسته است؟ یِمنج یِسخنان از خشکنا نیا ایآ -

 و گفت: دیگرد رهیزنِ مارنشان، تمام غار را آکنده نمود. زن متعجب به او خ یِهاخنده یِناگاه شرفه که
 سخن من از سَرِ استهازه نبود. -

 اعلم داشت:به یارا با جمله شیهامارنشان، اتمام قهقهه زنِ
فام نشسته و نقره یاست که در پشتِ نقابِ جغد یحضرت منج مانندِیب یآگاه، سرسپرده یما، مرد یِدر زمره -
که تو را راه بلد تنها  ریاو را بگ یِرَهنورد خواهد بود؛ پس پ یمُشرف است. او تو را در جهتِ منج زیچبر همه دگانشید

 اوست.
بر تن داشت و  رنگیمشک یردا کهیتنومند و بلندقامت درحال یو بلفاصله مرد دینشان به اتمام رسزن مار سخنِ

 .دیرس ییدایپ یبود، به وهله دهیبر چهره کش ینقابِ جغد
 را دچار جنبش نمود: شیخشکنا یآوا یهاسمت مردِ جغدنشان نزول نمود که جغد، رشتهبه دگانشیبرنا د زن
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 .نیبنش مقصود را بِسِتان و با من به عروج دِیکل ددار،یاز کل -
 از غار گشتند. گانهینشان بِسِتاند و در خُلفِ مردِ جغدنشان هر دو بمُراد را از مرد خوک یِبند گشا زن
گشته و به منزلگاهِ وقوع  داریاندرون غار پد پوشاهیس یشدنِ زن برنا، نور کلن متفق به فرشتهمحض برون به
 در غار زد و گفت: ی. نور کلن چرخدندیرس
 .دینمایتر از گذشته ماستوار ش،یخو یِبا منج دارید یاز برا شیهاو گام دهیگرد ایهت سرانجامش مهزن در ج -

 نمود و گفت: امیدر جهت نور قدم برداشت و در ضلعش ق پوشاهیس یفرشته
 ستند؟یک کنند،یم شیخو تیکه رخسار پوشانده و عدمِ وجود اصل نانیا -

 نشان داشت و گفت:انگشت به جانب مرد خوک نور،
 «.استیدن ارزشیمال و مکنتِ ب یدهندهاو وعده» -

 نظرش در جهت زن مارنشان جلب گشت و گفت: سپس
زادگان از فردوس عدن شد. آن جغد، است که محرکِ خروج پدر خاک نیمارِ نخست یبندگیو فر یاو وارثِ اغواگر» -

که درپشت نقاب اوست،  یدانند و نهفته راز ختهیت و کنون امامِ راهِ زن برنا هست را فرهاز غار گش گانهیکه ب ینشان
به  یاریدار در هوشزندهشب یاست، ما به مانند جغدها هشد یکه خواب بر شما مستول یدر عهد ندیکه گو ستیآن

 «.میشما هست یاز برا یزیرو در حال طرح میبریسر م
 ادامه داد: سپس

پنهان گشته و  یماننددر خلف حجاب خرگوش یکیبعد، دو مرد به درون رجوع خواهند نمود که  یزمان لیقل -
 قرار داده است. شیخو ئتیرا بر ه ینقاب عقاب دو سر ،یگرید
که بشارت آنان را داده بود، در مدخل  یئتیدو مرد در همان ه د،یگرد گانهیکلم از دهان نور کلن ب نکهیمحض ا به

 :گفتیکنان مو نطق داشتیحاضران، در مغاک گام بر م دگانی. نور کلن به دور از ددندیار گردغار آشک
 ی. آنان رابـ ـطهداردیگون مستتر معقاب یپوشرخ یِرا در ورا شیقدرت است و همواره خو یتشنه تینهایاو ب» -

بودن و به همجنس ،یاُنس و بستگ یاز برا وانیح نیچرا که ا دارند؛یخرگوش آشکار م لیرا با تمث شیخو یآلوده
 نیهم مِیتفه یِدر پ ده،یرا به رخ کش یکه نقاب خرگوش کریپکی. لذا آن مرد بارستیقائل ن یتیاهم بودنرهمگنیغ

 «مقصود است.
را به خون غلتانده بود،  شیسروصورت خو کهیبرهنه درحال یمرد د،یرس شیکه سخنان نور کلن به اختتام خو آنگاه

 رسا و شعفناک، زبان بر آورد: ییو با صدا دیدوان و شادکامان وارد غار گرد
 !دیمناسک آراسته شو یبرا -
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دوان از غار منفرد  زدند،یدست بر سر م کهیو مشعوف دل، درحال یتمام حضار در آن مکان خفه در خوشـ ناگاه
 .دندیگرد

 .دیرا به غروب رسان شیسمان گذر کرد و خوآ یاز پهنا یبه آرام دیخورش
وخروش وار خونش را به جوشغلتان شیخو یِمنج داریو در دل، شورِ د داشتیبرنا در خلف مرد جغدنشان گام برم زن

 :داشتیپرسان کلم م ،یو قرار از بطنش ستانده بود که هر از دم نمودیوادار م
 چه مقدار راه مانده تا مقصود؟ -

 :داشتیکلم م یجغدنشان در جواب و مرد
 .افتی یرا خواه شیماه، مقصود خو یچشمان درخشنده لیدر ذ -

 هر دو شخص، مرد جغدنشان کلم داشت: یِدم فروبستگ یاز اندک پس
 .یابزدوده شهیسرا را از انددوانده است که جمله اَخگر عبادت شهیچنان در قلب و بطن تو رآن یشورِ لقا با منج -

را در  یمجال ریور ذهنش را ماالمال ساخت. حقشعله یِسراعبادت ادمانیو  دیدر اذهانش به سلوک رس یتلنگر زن،
 گذراند و سپس در جواب مرد جغدنشان، گفت: یخموش

باز شما مرا از  کنیل ست؛یدر آن ن یدیدر رأس بوده است که ترد یسرور، منج یامر مطلوب نظر آقا نیا نکهیاز ا -
 .دیبردار ریامر کب نیو پرده از ا دیجلب فکر و اوهام بدر کنمن نیا

 حلقه ساخت و گفت: شیجغدنشان دستانش را در خلف خو مرد
 خدا. یخانه یسازرانیو نیکنم از ا یمرا مجال ده تا کنون پرده در -

 یاز برا شیحس شور و شعف خو یِقرار داده و صبر را چاشن رشیفرد را مورد پذ یکه دعو ستیبایناچار م زن
 در انتظار کند. پس به سخنان مرد گوش فرا سپرد: قتِیشدنِ حقواقف

سرا روان در جهت عبادت ش،یخو یهیماپدران پست دیپس گمراهان و سرگردانانند و از سر تقل دانند؛یآنان نم -
به دور از علم و عملِ الزم،  یک و بندگنس چیکه ه شدیها عبادت، توجهشان به آن جلب م. پس از سالدندیگردیم

سراها سجده خداوند خفا جسته و شب و روز در عبادت تِو عباد نید ینخواهد داشت. پس در خلف پرده یدر پ یجواب
. آنگاه به خواستندیرا در سجود بودند و از دل او را م طانیروا داشتند که تنها نامش اهلل بود؛ حال آنکه ش یبر واحد
رو  نیاز ا هک میآتش سپرد یکنندهسیرا به دستان تقد ییدو رو یِما آن سرا اکار،یز کردار ناپسند کذابانِ رجبر و ا

 .میخودش روانه گردان یقیرا در جهت محفل حق پرستطانیسمت اهلل و شپرست را بهاهلل
رو به سمت  ریکه در انتها، ناگز نمودیرا با آن متقاعد کند، تجسس م شیکه خو یجواب یِنابسامان و متفرق در پ زن،
 آورد و گفت: یسؤال

 پرستان؟طانیش ایپرستان است؟ اهلل وستهیوقوع پ یارتکاب از سمت کدام حذب به منزله نیا -
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 نمود و گفت: یدر سکوت سپر ینشان دمجغد مرد
 اوست. یامر برخاسته از آهنگ اراده نی! ایمنج -

 خواهطانیش ی. مردان و زنانگشتندیم انیبدسرشت نما یجامگاناهیشب، س کیردستان تا یالو آهسته از البه آرام
تا در مناسک  داشتندیدر کمر کوه گام بر م یچهره در پرده فرو بـرده بودند. آنان در جهت شکاف ژرف ،یکه با منسوج

 .اورندیذبح، شرکت به عمل ب
در جهت شکاف گام برداشتند. در  ر،یدر جنب غار به ظهور نشستند و سبک س پوشاهیس یهمراه فرشتهکلن به نور
 داشت و گفت: پوشاهیس یمدخل، نور کلن رو به سمت فرشته یارویرو
بر آدم صورت  طانیکه با تسلط متکامل ش ستیاظهور رسد، ورطه یآنچه قرار است در چشمان تو به وهله -
 .افتی یمحبوب نخواه را یتجمع، آدم نیپس در ا رد؛یگیم

 هر دو واصل به اندرون غار گشتند. آنگاه
 .دندیلولیدر هم م ارزشیب ییهاهمانند کرم هاآن

خون و خواهش دل، سرتاسِر  ینموده بودند. بو انیها تمام آن محفل را عشمع ـان،یعـر یو زنان جامهاهیس یمردان
به  زیبزها ن زیبرانگوهم یهیزادگان، موآدم نیچرک یبرخاسته از حنجره یهانطق یالغار را پوشانده بود. از البه

 .کردندیگذر م ن،یچرک یور در التذاذغوطه یهاسانبه هم متصلِ ان یهابدن انیکه در م دیرسیگوش م
 یهاکثافت، نقشِ ستاره ی)بز بافمت(، اثر خون، جا اهیشومِ بز س مِیغار را دربرگرفته بودند. ترس یوارهایتمام د ها،نقش

 .کردیم ییغار، خودنما یهاکنارهپنج ضلع در گوشه
و  یفکرحامل نور، روشن ن،یلع فرینور لوس گرِانیکه ب دیشمع سف کیو  اهیس یهاجان و مرتعش شمعکم لؤ  تل

ها که به نطق خون آن بر مهرابِ غرق در گـ ـناه و دگاریو لعنِ آفر هیبه تناقض نشسته بود. فر بود،یشعله زنده م
 :گفتندیم
 است. دهیمهراب ما آن است که تابش مِهر بر او روان گرد یدارنده -

 دیچرخیاز آبش م ریبود و زبان در دهانِ با دهیتزلزل رس یبه وهله ،ییاز تشدد تندخو کرشیتمام پ پوشاهیس یفرشته
 :گفتیو م
 یتازشیپ یکیتا به کجا در تار ،یکه آدم قتیزادگان انتظار نداشت. به حقرا از آدم یتیموجود نیمن چن قانیا -

 خواهد نمود؟
 نور کلن دست در جهت حضار نشانه گرفت و گفت: که
 بپردازد. ستیو ز یبه زندگان شانیجادر بطن آنان و به منیکه خودِ اهر ییتا آنجا -
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 امیبه اکرام ق یو یِکرده و در محاذ اریاش، تمام جمع سکوت اختدار بر چهرهو شکنج دهیخم یرمردیحضورِ پ با
 سمت مهراب، بر دو زانو جلوس نمود.تجمع گذر کرد و پشت به جمع و رخ به یالزنان از البهقدم رمرد،ینمودند. پ
از  شش،یای. پس از اتمام ننمودیرا زمزمه م یکلمات رلبیو در سکوت، ز دیدر جهت طاق غار افراشته گرد دستانش

 برخاست و گفت: شیخو یجا
 .دیاوریقدرت را نزدِ من ب ریشمش -
از جنس نقره قرار داده بود،  یدارمسطح و دوره یرا درون ظرف ریشمش کهیجمع درحال نیآهسته از ماب ـان،یعـر یزن
 زبان گشود: ر،یشمش تیکه نور کلن با رؤ داشتیگام برم رمردیسمت پبه
ها اشارت که به جهت ستییبازو یدهندهو ادامه کنندهتیعنوان تقوتازنده است و به یِرویمقام نقائم ر،یشمش -
 یچهار شاهزاده»فراخواندنِ  یو او برا ردیگیقرار م شود،یکه به نامِ مُغ خوانده م رمردیدر دستان پ ری. شمشکندیم

 .دیجویبهره م ریاز شمش« دوزخ
 سکوت، نطقش را برافراشته داشت: یدر دستان مُغ قرار گرفت و مغ پس از دم ریشمش باالخره

 .دیشو ایمه طانیش شِیاین یاز برا -
 شیتمام اجتماع بر دو زانو نشسته و دستانشان را در جهت طاق غار بلند داشتند و آنگاه مُغ، زبانِ مشئومِ خو بارهکیبه

 را چرخاند:
را از  یاریاِذن ورود داده و هنگُ و  یکیتار یهاهیبه کار ما ریحق نیشاه جهان. او پاد نیحاکم زم طانیبه نام ش -

اعظم،  لیعزاز ی. ادییبه استقبال آ یو مرا همچون برادر دییجهان خود را بر من بگشا میعظ یهاآنان خواهانم. داالن
قرار بده.  شانمیاذهانِ پر یجاو ذهنت را بهزبانم  یجادستانِ منِ ناتوان بگذار؛ زبانت را به یجادستان پُرتوانت را به

در هم  یگوشت یِو با زندگ میزیکه اول بار م دانمیم یوانیرا همچون ح شیخو ،یکیاربـاب تار نیمن طبق فرام
 ان،یخدا یِجمهور یوازه. من به آکنمیم نیو خراب را نفر میستایرا م بایشما، ز ی. من طبق خواستهشومیم ختهیآم

 شیو با بردن نامِ مبارکتان، مرا در امر خو دییبنما شیو گام به پ دیزی. برخردیانجام پذ م،یگویالتماس دارم که آنچه م
 .دیبرسان یاری

 مُغ اشاره در جهت حضار داشت و گفت: سپس
آمون،  کا،یباموس، آدرا م رونیآبادوون، اِ». دیبپرداز یاسام نیا ریو با من به تکر دیرا به قله رسان شیخو ینوا -

 .«نیااُتزی ،یلوک جا،یما اُن یباالم، داگون، ا من،یاهر
 گشتیم یجار طان،یفروخته به شزادگانِ روحبر زبانِ نجـ*ـسِ خاک یگریپس از د یکی منان،یناپاک اهر یِاسام

 لؤ  را تل جامهدیکناف مرد سپبلند و بران به اندرون غار نزول نمود. ا یریمتفق به شمش دجامهیسپ یکه ناگهان مرد
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 دهیدستان خداوند رس یِزردرنگ به نگارگر یبه محاسن نیزاحاطه نموده بود و رخسار بشاش و شفافش م یافروزنده
 بود.

 و گفت: دیگل از رخش مفتوح گرد ،یمرد نوران تیبا رؤ پوشاهیس یفرشته
 در راهِ او بده. کوکارانِیاز ن یمبارک خبر ان،یآدم نیا یِمرا از انبوه بداختر -

 زد و گفت: یکلن شکرخند نور
 خداوند است. زیآممخاطره یِخواه. او خونیآر -
درشت، وجودش را احاطه نمود. در دم تمام حضار پشت  یاز لسان مُغ رخت بربست و سکوت انیب ،یظهور مرد نوران با

 به مغ کرده و رو به.سمت مرد چرخاندند.
 برانِ در دستش را فشرد و گفت: ریت یقائمه ینوران مرد

 کلمات منحوس، چقدر غمبار و دردآورند. نیا«. ...یلوک جا،یما اُن یا اموس،ی رونیا» -
 تنگ و دژاهنگ، کلم داشت: ییهاو با نفس دیرا بر هم سائ شیهادندان سپس

 شد. دیحسام من خواه غِیشرحه از ت یبعد، همگ ی. چندختیخوناب و سرشکتان را در هم خواهم آو -
 اش را بر رأسش قائم نمود و گفت:و دودَمه نیآهن یحربه پس

 خداوند. یبرا -
غرق در ضجه را به هر سو پرتاب  یشده از کالبدهاگسسته یهاخون و تکه گوشت د،یرقصیو م دیچرخیاو م غیت
 .نمودیم

 .تاختیو به جلو م دیدریپرست را مزادگانِ آتشدردآور از هر سو خاک یبتیوار، همچون مصعذاب ینوران مردِ
جان  ایکه  دادندیخواه گذر مخون مِیدژخ غیت لیو ناالن، خود را از ذ کشانهیپست، مو یواناتیح رِیکافران، نظ تجمعِ

 .دندیگردیگشته، از آن مکان منفرد مپاره یبا کالبد ایاز کف داده 
 رمردیپ دگانشید ،رساندیاز آن بدطالعان م یکیبرانش را به سلوکِ گردن  یغهیکه ت یمان هنگامدر ه ینوران مرد

واژگون بود و غضب  ی. صلبت، از مرد نوراندیلرزیاعراض، به خود م یِنمود که از تند تیرا رؤ یبه دست ریشمش
 بر رأسش راکب بود. ،یظلمان یمنیسان اهربه
 .جستیم متیلرزان، عز رمردیسمت پو به نهادیاز روح م یگام بر اجساد ته ،یحلم و بردبار با
 بود، لسانش را مفتوح داشت و گفت: نیمرتد یِمرتعش که همان مُغ و بزرگ جمهور رمردِیپ
 بر تو باد! تو را خواهم کشت. طانیش نیلعن و نفر -

 زد و گفت: یلبخند ینوران مرد
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به  ابم،یمکان حضور  نیس را داده بود و من را خاطرنشان داشته که اگر امشب در اتجمعِ منحو نیآمر من، اخبار ا -
 را از کف خواهم داد. شیقطع، جانِ خو

 غرق در خونش را بر صدر کشاند و ادامه داد: ریشمش سپس
 ات جدا خواهم ساخت.ابتدا جان نجـ*ـس تو را از بطن خودفروخته کیل -

نشان مرد خرگوش ریبرخواست. شمش ادشیو از تشدد درد، آه از بن دیانش فراخ گردمحرکِ دور چشم یناگهان پرده که
 .کردیم ییخودنما اشنهیدرخشان، در سـ*ـ یاسان ستارهدر کمر او رخنه کرده بود و به

 کنان گفت:گشت و زمزمه ریسراز دگانشیسرشک از د ،یاز حدّتِ خوشحال مُغ
 را سپاس! طانیش -

بست و بند  اشنهینفس در سـ*ـ دند،یرس نیسقوط کرد و زانوانش به سلوک زم یاز دست مرد نوران ریشمش سرانجام
کنان بطنش را مورد آزار قرار داد و سرشک، از تعسر رخنه پوش،اهیس یشد. فرشته ختهیو خون از دهانش آو دیگرد

 .ختیبرون ر دگانشید
داشت  یو گستاخ، رخ در جهت مرد نوران یکرد و خودرأ شیخوفرتوت  ینهیژرف را مهمان سـ*ـ یبال، دمفارغ مُغ

 و گفت:
ها اشک گشتند،یآنکه مجبور به کشتار فرستادگان م یاز برا یما در هر عصر زدِیو معتقدان به ا شانیکهم -
سانِ صدرم به انوسِیگشته و اق میجان فاسد تو، سرشک چشمان من عق یاز برا کنیل ،کردندیها مو ناله ختندیریم

 .یمرتدِ سرکش کیبسا که  ،یستین تادهفرس کیاست؛ چرا که تو نه تنها  دهیگرد نمیب یزارشوره
 نزول آورد و سپس کلم داشت: یبر رأس مرد نوران دیاک یرا با قوّت شیآلود، حسامِ بران خوغضب مُغ
 .دیاوریها را بو جام حیذبرسد.  شیخو یاست که امشب مناسک به انتها نیحکم به طور لزوم بر ا -

 گذاشتند غار درون به قدم شک، و ترس به تلفٔ  دگربار مو ان،یزپایسنگ دلِ مرگ و گر یاز پنجه افتهیییرها تجمعِ
 شادان و رقصان به هلهله و عشرت پرداختند. ،یمرد نوران جانِیکالبد ب یمشاهده با و

گون، واصل به نقره یهاماالمال از جام یطبق به تلفٔ  ، مونشان همگام با زن مارنشانخلف انجمن، مرد خوک در
 نمود و گفت: امیق شیمهراب خو یو مُغ بر بُلندا دندیتجمع، به انشعاب رس انیدر م یها جملگغار شدند. جام

 .میشویم ایافسون مِهر مه شِیاین یکنون از برا -
و  دیسپ یاجامه ،یوارد غار کرد. دختر قربان نیبر زم دهیرا کش یچهرینشان، دختر برنا و پرناگهان مرد عقاب که
و در حجاب فرو بـرده بود، بر تن داشت که  دهیکه سراسر بدنش را پوشان متیقگران ییهابه سنگ نیمز بادوخت،یز

 و در دهیقفل گرد ،یبه موجب طنابِ تناور شیوپاها. دستودب دهیآلود گردبر خاک و غبار چرک شیامتداد خو غیبه ت
 بست و بند قرار داشت.
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از جوشش  یاگرم چشمانش، لحظه یو چشمه دیرسیدر بندش به گوش م رِیاز خُلف دهانِ اس ینطقِ نامفهوم یِنوا
 نمود و گفت: امیق نشیکه مُغ بر بال ساختینم شیرها ی. اندوه و ترس، دمستادیایباز نم

 «.میکنیجهنم را باز م یهادروازه» -
نمود.  ورشی ینشان نقاب از چهره برداشت و خشمناک در جهت دختر قربانمُغ، مرد خوک یموجب استماعِ جمله به

گوشت دختر مثال  د؛یرا به دندان کش یدست و ساق و انیخو، مفصل منشاند و درنده یمستحکم بر صدرِ قربان یلگد
 .ختسارا گلگون  طهیحار آن ح یفشانپاره گشت و خون یاتکه پارچه

نموده  امیو مُغ خندان، بر رأسش ق دیکوبیم نیرا بر زم شیخو کنان،هیو مو دیچیپیسوزش به خود م یِاز تند دختر
 :گفتیو م
 .سیسرورمان ابل یتحفه یاز خونابه دیرا ماالمال گردان تانیساغرها -

را گلگون ساخته بود  شیرخسار خو کهیو مُغ در حال یاز خونِ دختر قربان دیگردیم زیلبر یگریپس از د یکی هاجام
 زبان گشود: وارانیزنان و غلجان دختر، نفس یاز عصاره

 .میکنیدر جهت افسون مِهر را آغاز م تیعبود -
از  یمقدار لیحسام برانش، قل قیسخنِ موبدشان برخواست. مُغ از طر بیتجمع، گواه بر تصو یِ شاد یو صدا هلهله

 نسبتاً بلند، لسان نامبارکش را به جنبش رساند: یِآوارا شکافت و با  شیخو نیجب
دار راه یا ،یرگیدار تتاج ی. ایتا استماع کن آورمیمحکم و مطمئن، خروش برم کنیماالمال از تعشق، ول ییبا نوا» -

بنما و بر من آشکار ساز آنچه در اختفا  متیها عظظهور برس. خود را در بطن یکنان به ورطهجنبش ده،یبر دل و د
در جهت شما روان گشتم؛ پس او را پشتوانه باش و اِذن خشم  است،که باورمند  یآن یِاست. من به کارگذار یرگیو ت

بفرما تا آنچه از کف داده، دگر  یاریآب و خاک، آتش و باد  قیما را از طر زیاو صادر مگردان. عز یاز برا یو نابود
بگذار  طانیش قدرت قیراه دست چپ است. از طر سیتوانا بفرما که اَن شیستاند. مغزاستخوان او را با اخگر خوبار باز 

 «ما رخ بتاباند. زیدوباره بر عز شیهاو لـ*ـذت نیتا زم
اتش نشست. به ناگاه اوق نیزم یوار رورعشه برد،یبه سر م یبا منج دارید ریجمله، زن بُرنا که در مس نیاختتام ا با

 یاگرم و مردانه ی. صداخواستیبرم نیرا استماع نمودند. کلم از دل زم یسرآغاز کلم شیهاو گوش دیدگرگون گرد
 :گفتینجواکنان م

 و شهد من. ریو ش ی*ندینوش یا ریمرا در آغـ*ـوش بگ -
 امیق نشیگلگون، مخمور چشمانش را در جهت مرد جغدنشان که در رأس بال شیهاو گونه دیلبانش متورم گرد زن

 کنان گفت:نموده بود، چرخاند و غمزه
 .خواندیام مکن که مرا دلباخته لیتعج -
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 کنان کلم داشت:جغدنشان زمزمه مرد
 پس افسون به صدق در حال ارتکاب است. -

 :جام درون دستش را فراز داشت و گفت شخندزنانین مغ
از آن که سرورمان در حال استجابِت  دییو رخ بشو دیماست؛ پس بنوش یاجابتِ ثنا یمددرساننده از برا ح،یخوناب ذب -

 دعاست.
 مشغول شدند که مغ دگربار کلم داشت: یکوبیبه پا یدختر قربان اتیاز آبِ ح عقلیکافران، ال یجمهور

رخصت مده که سد راه او شود؛ چرا که او  یابرگشتهختب چی! دشمن او را صامت بگردان! به همیعظ طانیش یا -
 داشته شود. یگرام دیرو با نیاز ماست و از ا

و بطنش  رگونیکه از کف داده بود، رخسارش ش یگشت. به پاس خون رهیچ یدختر قربان بازمهیبر چشمان ن یرگیت
آسمان به طلعت نشسته بود.  یرهیو ماه در قلب ت آوردیرا به زبان م شیجملت خو نی. مغ آخرنمودیسرد م اریبس

 ریشمش غیآلود، تاندرون غار، در محراب چرک سو،آنو در  دهیبه چند گام رس زین شیخو یزن برنا با منج یفاصله
 شیبدفرجام، اختتام ارتکاب خو یاکه مغ با جمله دیرسیسلوک م یبه ورطه یجان دخترِ قربانگردنِ کم ریبران مغ ز

 ا اعلم داشت.ر
 «!طانیباد ش دیجاو» -
نفس،  یِاز سَر تنگ یانهیبا صوتِ سـ*ـ یحسام مغ، پوست نورسته و مسطح دختر را پاره ساخت و قربان یغهیت

سترده از  شیو دلدار خو یمنج تیکنان، جان باخته و فارغ از آزار و رنج گشت. در آن سمت، زن برنا با رؤخسخس
پابرهنه و  نمود،یشعف از او تراوش م کهیعرض شده و گستاخانه، درحالکم اشنهیو نفس در سـ*ـ دهیهجران گرد

اش به و دلداده یدر مقابل منج کهیداد. مرد جغدنشان، درحال یجا اشیرا در آغـ*ـوش منج شیخو زان،یراشک
 :گفتیبار با خود مسجده افتاده بود، مَسرت

 است. دهیشود، درک نخواهد نمود که طلسمِ مِهر بر بطنش مُهر گرد یمستولکه مرگ بر او  یزن تا عهد -
. درون نهادیمرد، گام م یانهیخرامان در جهت آشخرامان داشت،یبرنم یرا از منج دگانشید یدم کهیبرنا درحال زن

نموده بودند،  نیسرخ مز رز یهاکه کالبدش را با گل دیسپ یابا ملحفه یدرخشان و بستر یِهاکلبه، ماالمال از شمع
به دوزانو نشست. زن شادمان از وصال، لب به  یمنج شیارویرو رتخت جلوس نمود و د یبود. زن برنا بر رو دهیگرد

 سخن گشود:
 یهاکدهتمام ظلمت یِرگیبه ت یو درخشان دارد و چشمان دیسپ د،یسانِ طلوع خورشبه یمن، رخسار یپس منج -

دار است و عظمتش آسمان را به صخره یسانِ کوهستاندلدار من به یشهر و زلفکانش آسمان شب را داراست. جثه
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و رعشه، از  آوردیفرود م گریکدیرا بر سر  شیهاوجوار متَنش یانوسیاز سرور. در دلم اق زمیاستهازه دارد. من لبر
 .گذاردیآرامم نم یاخواهش دلم لحظه

 نجوا کنان گفت: ش،یخو یبشاش، لبخندزنان از سر زانو برخواست و با نطق گرم و مردانه یارهبا چه یمنج مرد
 .یمن یهور چهره یِحوا -

 و خندان گفت: دیگِرَو یبه سرخ شیهاگونه قرار،یدلشاد و ب زن
چاک مرا چاک یبرهنه یاز راه، پاها ی. محنت ناشامدهیوصال شما داء و دردها کش ییبایمن، بنده در شک یمنج -

 اند.نموده
 آلودِ زن خم شد و گفت:خون یسمت پاهادر موازات زن برنا جلوس نمود و به یمنج مرد

چرا که  گذارد؛یم شیخو یدهیو قدومت را بر د زندیغرق در خون و خاکستر تو م یتو بـ..وسـ..ـه بر پاها یمنج -
که حکم  ییاست. خدا دهیگردان شوایاز بطنت نزول نموده و اوست که تو را در جهت من پ یاتو، در پاره یمنج یِخدا

را که مطلوب نظرت  ییزهایفردبودن تو را بر همگان اعلم داشت. او تو را ارج نهاد و عزت داد؛ سپس آن چمنحصربه
اش که قاعده ییتو گماشت. خدا یزارگخدمت یرا از برا یفرودستان ،یکه از سر بزرگ ییداشت. خدا یبود، بر تو ارزان

 گریکدیتو را به من داد و ما را به  یکه وعده یی. خدامیآلود را به آتش کشگـ ـناه یسرابر آن شد که آن عبادت
 که اکنون درون توست. ییتو، خدا یمن، خدا یرساند. خدا

 و گفت: دیلبخند از لبانش محو گرد زن
 د؟ییگوین ممن؟ شما از کدام خداوند سخ یمنج -

 از سر زانو برخواست و لبخندزنان گفت: یمنج مرد
 «یو شمس و شهاب ری/ شمش یو شراب ریشَهد و ش»  -

 قامت راست داشت و گفت: زن
 درون من است؟ یچه کس -

 دگر بار زبان گشود: یمنج مرد
 «یزدانیو  لیَو  ادی/  یاوریو  اریو  اسی» -

 لبخندزنان لسان جنباند: زن
 تو؟ یو من چه کَسم برا ییمن، تو یاز برا ا،یدن نیا یبه سزا -

 و گفت: دیگرد رهیبه چشمان درخشان زن خ یمنج مرد
 «یبیو طلعت و طب لی/ ط ینیطل و طلوع و طن» -

 ور در ابتهاج، چشمانش را برهم نهاد و گفت:غوطه زن
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 باز بگو. -
 خندان دگر بار لب گشود: مرد

 یو آذر و اطهر/ آسا  یو اختر دیآفر و ام» -
 «یی/ نقره و نجمه و نجوا یدیو ناه نیو نگ نینار
 را در رگرفت و گفت: دگانشیبرنا سرشک د زن
 بگذار پرستشت کنم. -

 که ببرند؟ توانندیرا با خود م یزیچه چ تیاز عبود ریغکلن: آنان به نور
 برخاست و گفت: شیخو یبود، از جا دهیچشمانش از سؤال نور کلن مفتوح گرد کهیحالدر پوشاهیس یفرشته

 .ستیتابنده ن دِیخورش تیجز گوهر انسان یزیدر آن سرا چ -
 کلن سخن بلند داشت. نور
 یحت چ،یکه ه ییببرند! پول، ثروت و دارا توانندیرا با خود نم زیچچیه یهست نیبه ستارگان فروزنده سوگند که از ا -

مکان و در  نیدر هم زیچرا. همه تشانیباشند؛ ولو نامشان را، اعتبار و شخصحامل  توانندینم زیبودنشان را نمحترم
 یهودهیرهاکردن ب ییتوانا اند،دهیرا برگز یقیعلتِ حق شِیر از ستایغ یکه پرستش نانیرها شود. ا دیخاک با نیا

گذاشته و خود را وقف  طانیو ارزش همانند ش قدریب یهارو گام در جهت معلول نیاند، پس بدرا نداشته ایدن یهامال
 ؟خواهند کرد یزیاعمال، پشت به چه چ نیاند. حال مرا پاسخگو باش و بگو با ارتکاب ااو نموده

 رخسارش را بر خاک معطوف داشت و گفت: پوشاهیس یفرشته
 نژادبودنشان را.پاک -

 و گفت: دیکاسته گرد یکلن از تأللو وجودش مقدار نور
و تصاحب کنند؛  تیسمت مالککه رو به ستیبایم ش،یخو یِنژاد! آن زمان که آدمزادگان رخ برتافته از پاکیآر -
. پردازندیم ستیسوز به زطاقت یائهیاست؟ لذا آنان در خط دگاریآنچه که منسوب به آفر ؟یزیتصرف چه چ کنیول

 یهانیپس سرزم آوردند؛یم یرو یطلببه افزون شیخو یهاساختن داشتهآن تملک و متراکم ادیاِزد یآنان از برا
خواهد  نشیصداقت از درون آنان رحلت جسته و دروغ جانش نیبنابرا رد؛یگیاهداف آنان قرار م تیدر اولو یشتریب

را تجربت  یروراست گریفصل د نیا مودنی. آنان بعد از پیبدل یهاچهره سازد،یآنان م یشد. دروغ هزاران چهره از برا
خودشان با وجودشان  یکه حت گرددیامر مسبب آن م نیو ا سازدینم شانیرها یدم دیهند نمود؛ چرا که تردنخوا

 یِ و در سردرگم گردندیپاک صفتان محو م یو خاطره ادیو از  شوندیم یآشکار و به دور از ابهام نباشند. آنان نامرئ
راه از  نی! در ای. آردارندیگام برم نیزم یرو یهادخمه نیترکیبه تار شیخو یایدن تیموفق یخود در پ یِذات

چهره را داراست، اصالت متفق به صداقت و به دور از  کیتنها  بودنلیچرا که اص د؛ینخواهد رس ینژادبودن مددپاک
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 دینبا که دارندیو ب اریو هوش انددهیکش دگاریدست از تصاحب اموالِ آفر یقیحق زادگانِلیحس تصرف است؛ چرا که اص
 یدرازو دست یکه حکمِ دزد دانندیکنند. آنان بافراست هستند و م ایومنال دنرا آلوده به خاک شیاصالتِ خو یِدیسپ

 ؟یاندیتو م ای. آستیچ باشد،یآنان نم یکه از برا یبه اموال
 تکان داد و گفت: یسر پوشاهیس یفرشته

 خواهد شد. دهیآنان بر یهادست -
 کلن نجواکنان و آهسته کلم داشت: نور
 خداوند شود. سمانیزننده به رنباشد که چنگ یکه دست یاست! زمان یارزشیب یِچه زندگان نیا -
رنگ به خود گرفت و ماه به رنگ خون درآمد. کم یبرخاست، تمام شب طرح گلگون نیزم ریآوازِ گرگان از ضم ناگاهبه

 و گفت: ستادیگون دوخته بود که نور کلن در ضلع راستش ابه ماهِ الله چشم ،یرانیدر ح پوشاهیس یفرشته
 خواهند نمود. دایرا پ طانیپس دزدان ش -
 نیدروغ یمنج یدر جهت خانه انیسرخ، آوازگوشغاالن برخاست و کلغانِ چشم یهیپشت سخن نور کلن، مو از

 .دیبه پرواز درآمدند. نور کلن امتداد کلمش را بر زبان کش
 در بطن زن برنا کاشته شد. یمرد منج نِیلع یزمان منحوس نطفه نیدر ا -

 پنجگانش را در کف دستش گره زد و گفت: وارانیو ژ نیخشمگ پوشاهیس یفرشته
 نکیحرام او را حلل نموده است. ا شیخو یاز برا خواهسیگونِ آن مردِ ابلاعمال هرماس نیو ا یمنیکردار اهر نیا -

 جام آنان چه خواهد شد؟مولود ان
 گفتار نمود: پوشاهیس یکلن در پاسخ به فرشته نور
خطازاده،  یِ. او منجباشدیخواهانِ ناپاک متمام آتش یاز برا زیموعود ن یبد اخترِ درون زن، آن رهاننده ینطفه -

 .یشناسیخواهد شد. تو او را م سانیگرِ قدو شکنجه طانیدار، سلخِ شهرماس نشان
و در بلوغ  دیرا مورد جستار قرار داد و ناگاه غلف گرداگرد چشمانش فراخ گرد شانشیاذهان پر پوشاهیس یرشتهف
 لسان گشود. یزدگرتیح
شود، قاتلِ زنِ برنا؛ اما چگونه؟ او اوالد زِن  پرستطانیش رزنِیپ یدار درون خانهاو قرار است که همان جوان نشان -

 را دارد؟ شیخو ینمودن والدهبرنا و نور چشم اوست. او چگونه توانِ ذبح
 رحلت نمود و گفت: پوشهایس یبال در جهت فرشتهکلن، سبک نور
 .گذاردیم نیو پا در شکم زم افتهی ییرها شیناپاک از شکم مادر خو نیلع نیکه ا یتا عهد ایبا من ب -

لوله  شکل،یاو مکان استوانه دیدست در دستان نور کلن گذاشت که ناگهان زمان شتابناک گرد پوشاهیس یفرشته
به حالت متداول  زیچهمه ف،یخف یزدنگام نهاد. پس از گذشت چشم برهم یرگیرنگ و در جهت تکم زیچشد. همه
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 یروشن را به کلبه یتابناک، رنگ یها. فانوسافتی یپرنگ دگرگونو  ریس یدودمانند به تمثال یِو از چگونگ دیگرد
 یجنگل، از جانب فرشته کیدوان از دل تار جامه،یداشته بودند که ناگاه چند زنِ مشک یارزان یمشئومِ مرد منج

 پوشاهیس یشدند. فرشته یهمگان بودند، گذر کرده و در جهت کلبه سپر دگانیو نور کلن که مستور از د پوشاهیس
کشاند و  یاو را به سوال ریرا به خود آورد و ناگز یدردآلود و یزن ونیش یکه صدا نمودیآنان را دنبال م چشمانشبا 

 گفت:
 د؟یآیبانگ ناله از درون کلبه م -

 کلن در امتداد سخن او کلم داشت: نور
 .باشدیدرون شکمش م یدرد از سرِ خطازاده -

 گفت: حالشانیر سرش نهاد و پردست ب پوشاهیس یفرشته
 زنده بماند؟ طانیآن ش ستیبایم لیگو باش که به چه دلمرا پاسخ -

 مکث آرام و آسوده گفت: یکلن پس از اندک نور
 یهارا با شراره انیسبب آنچه که قرار است آدم کنیاست. ل یطانیش یریتقص دگاریآفر یو اراده نیمداخله در فرام -

او گام نهد، تباه و هر کس از او  یِهاست که هرکس در پآن یِرستگار لیمکش بکشاند، همان دلبه کش اشیجهنم
است.  ییمقابل روشنا یو نقطه کنندهامی! او قیاست. آر یگاررست انشیو پا گرددیدر راه اهلل م دِیبرتابد، شه یرو

 آدمزادگان است. یاز برا یینها یخطازاده آزمون
 کیچشمانش را بار انیچهره از نور کلن برتافت و رخ در جهت غرب گرفت. غضبناک و ژ پوشاهیس یفرشته ناگاه

 نمود و گفت:
 .دیآیسمت کلبه مبه تاخت به سیتر از ابلاز شب و آلوده تررگونیق ی. از غرب دخاننمیبیم یاهیس -

 کلن گام به جلو نهاد و گفت: نور
 افسونِ خطازاده است. نیا -

 را دچار تزلزل نمود و او نجواکنان زبان جنباند: پوشاهیس یوار بطن فرشتهاعراض یطفل یهیگر ینوا ناگهان
 آمد. ایاو به دن -

چشمانش  پوشاهیس ی. فرشتهدیتوقف نمود و راکد گرد یمنج یمتراکم بر رأس کلبه یسانِ پوششکبود به یسحاب
 اریاختیبود؛ پس ب دهیرا درنورد کرشیرخنه نموده و رعشه، پ دیاک یو در دلش ترس یموجود در هست نیترجوریشاهد د

خُرد  شیهاامر نفس نیسبب ا. بهفشردیرا م شیگلو یفروختگ. دستانِ پُر توان برادیسامان گرداذهانش آشفته و نابه
د و زانوانش به نوسان ش ریگبانیگر کرشیو درهم گره خوردند. از تشدد خشم پ گریکدیبه  نیو ابروانش قر دهیگرد

 یهااندک شرارهو اندک شدندیم دهییسا گریکدیبران بر سر  یاسانِ قدارهبه شیها. دنداندندیرس نیسلوک زم
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را در اذهان  اشیحالشانیعامل پر توانستیغضب نم یِ. از تنددندیکشیزبانه م رونیرنگ آتش از کالبدش به بسرخ
بطنش  بیاز له جیبر سرش مباالتش را جذب نمود و به تدر یدست یِنیوجو کند که ناگهان سنگمشوشش جست

مشاهدت نمود. نور کلن  نشیگشت و حضور نور کلن را بر بال نینقش بر زم اشیبال. پس از فراغدیکاسته گرد
 و گفت: دیآهسته زبان بر کش

تو، علت  یِختین خشم افسارگس. آکشاندیرا م لشیافراد ذ یدگیتا سر حد شور ک،یتار یدارد. سحاب یقیرسوخ عم -
 سرت است. یباال اهیوجود تکه ابر س

درب  کبارهیاز درون کلبه برخاست.  زیبرانگوهم یزن ونیبود که ناگهان ش شیخفه در تفکرات خو پوشاهیس یفرشته
را  دگونیسپ یخورده در قنداقنوزاد گره رنگ،یمشک یدر حجاب دهیپوش یو زن دیبا شدت مفتوح گرد یکوچک و چوب

 .دیگردیو از آنجا دور م دهیبه پهلو کش
زن برنا موتلف به ضجه و تضرع برخاست که در  یو در پشت آن، نوا دیشب مفقود گرد یِکیدر تار پوشیمشک زن

 :گفتیم شیها هقهق یالالبه
 نظر! او را ربود. او را از من جدا ساخت. کی ی. حتامدهی. فرزندم را ندامدهیاو را ند -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 گفت: داشت،یرا از خاک بلند م پوشاهیس یفرشته کهیکلن درحال نور
زماِن  ع،یکه بد زیرا مشاهدت ننمود. به پا خ شینظر هم اوالد خو کی یشد که زن برنا حت نیچن نی! ایآر -

 است. یبختدهیشور
 زبان گشود: یو دودل دیمشوش و آشفته از سر زانو برخاست و با ترد پوشاهیس یفرشته

 خطازاده به دست که افتاد؟ -
 کلن آهسته و تأثرآور کلم داشت. نور
از  یاگام با من شو تا تو را نشان دهم گوشهبزرگ و به بلوغ خواهند رساند. کنون هم خواهانطانیش یاو را فرقه -

 ده را.نوزادِ خطازا بیتهذ
. افتی میعظ یعمارت یارویرا در رو شیخو ،یو پس از دم دیرا برهم کش نشیسنگ یهاپلک پوشاهیس یفرشته

 دارلهیاز داالنِ م درنگیمهِ سپ یاسرتاسرش را ماالمال ساخته بود. نور کلن همانند تکه یمعظم که رنگ مشک ییبنا
بود، رساند.  دهیمملو گرد دهیدکه از درختان ستبر و سال بایبال خود را به درون ساختِ شکوهمند و زگذر کرد و فارغ

 که نور کلن کلم داشت: نهادیآرام، صامت و وفادار در خلف نور کلن گام م پوشاهیس یفرشته
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موضع  نیدر ا وست،یبه وقوع خواهد پ ندهیاختر که در آبد دادِیرو ی. کانونِ مقدمهنامندیم اهیمکان را پوست س نیا -
 .دیآغاز خواهد گرد

نشاِن سنگ رنگِرهیرا به ساختار ت دگانشیجنبش داد و د دییتأ یسرش را به نشانه یدر خاموش پوشاهیس یفرشته
ن در ساحلِ ستو زدهی. سنمودیم ییخودستا یمتماد یمعظم همراه با مسافت یامسکن دوخت. درون مسکن، صفحه

شده بود،  یرنگ بر آن نگارگرسرخ یطانیرا که نقشِ ش ریخط یهاو طاق ستادهیا یو بزرگ امیبه ق رگونیق یوارهاید
نورِ صدها شمع به  لیسرخوش که در ذ یهاپوش و رقصندهشنل جامگاناهیپاسبان بودند. تاالر آکنده از اجتماع س

 یاحضار در گوشه انیاز ع یمختف پوش،اهیس یمشغول بودند، بود. نور کلن متفق به فرشته یکوبیعشرت و پا
 که نور کلن نجواکنان گفت: ودندب ستادهیا

اش بر آن شد بودم که خداوند اراده مرتبهنییپا یادور، در آن زمان من فرشته یهاآن عهد را به خاطر دارم. گذشته -
برد؛ اما  شیانهدام پ ینوعانش را تا وهلههم نندهیبه حکم آفر سیپس ابل د؛ینما خیبآتش سرشت را تو انیکه جن

در ذات خداوند  بایمبارک و ز یاشهیاند یرا عفو نمود؛ ول ماندهیباق انیگرفت و جن یشیدگربار رحمتش از خشمش پ
از سمت راست  دگارینمود. آفر جادیآدم را ا ت،یّگشت و آن مَش لیتبد یاله تیّبه مَش شهی. آن اندنمودیگردش م

 تآب شور و ناگوارا را برداش یقبضه کیآب گوارا برداشت و با خاک مخلوط ساخت؛ سپس از جانب چپ  یاجرعه
گِل گوارا و  یِختگی. آن دو گِل خشک شدند و خداوند آن دو را با هم مخلوط داشت و از آمختیو با گِل درهم آم

را  ید. سپس خداوند گِل آدم را در برابر عرش خود قرار داد. من به خاطر دارم آن عهدآدم را خلق نمو نتیناگوار، ط
. من هنوز به کردندیطواف م انیگوبه گرد او خطابه قیخل مامبود و ت دگاریآفر میآدم در دستان عظ یهیکه کارما

ارم که آدم چه بود و قرار بود که چه . من هنوز به خاطر ددادندیبه آدم م قیخل گریکه د یخاطر دارم ارزش و مرتبت
شد.  نیاو چن یخام آدم بوزند؛ پس به اراده کریبه ملئکه فرمان داد که بادها بر پ دگاریعرش، آفر یشود. در محاذ

خوانند. آنگاه فرمود آن تندباد را دَبور  دگاریشد. آفر دهیآدم وز کریمغرب و جنوب بر پ انیو غوغاگر از م میعظ یتندباد
را  یشرق مینس نیگرفت که خداوند فرمود ا دنیمشرق و شمال بر بطن آدم، دم نیاز ماب یخنک میپس از دبور، نس

سؤال  ریگها را در وجود آدم به وجود آوردند؛ صفراء، سوداء، بلغم و دم. در گرهو طبع ها. آن بادها مزاجخوانندیصبا م
صفات را داراست چه خواهد  نیکه ا یادهیپُرسان شدند که خداوند با آفر قیتمام خل دگاریآفر یِدهیآن آفر زینگبرا

 کرد.
 کلم داشت و گفت: پوشاهیس یفرشته

تکبر و  طنت،ی. سوداء، غضب و شآوردیم دیو حرص را پد ادیز یعلقه به زنان، آرزوها جادیصفراء در بطن آدم ا -
را باد شمال به او  نانیشد. ا بشیو حلم نص ی*ندی. با بلغم آدم علقه به غذا، نوشداشتیه را مشهود متمرد و عجل
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گشت. دم علقه به فساد  یجار شیهاآدم همانند خون در رگ نباد صبا بود. دم در بط راتیداشت. دم از تأث یارزان
 ها را به همراه داشت.از خواسته یرویها، ارتکاب محرمات و پو لـ*ـذت

 کلن در امتداد سخنش زبان گشود: نور
انسان را خلق نمود و چهل سال به همان حال بدن او را بدون روح به  دگار،یآفر تیدر نها عیطبا نیبا وجود تمام ا -

از  کریپ نیا»که  گفتیو م آمدیآدم م کریبه نزد پ طانیرا که ش یحال خود گذاشت. من هنوز به خاطر دارم دفعات
موجود را  نیکردن در برابر اخداوند به من فرمان سجده گرا»که  گفتیو باز با خود م« چه خلق شده است؟ یبرا

 کریدر پ دگاریو روح آفر دیآدم به اتمام رس یساله براچهل یآن وعده« بدهد، من در برابر آدم سجده نخواهم کرد.
انسان  ،و با وجود صفات ناسازگار نمودیم امیق یآدم عیطبا ضیبود که در نق یمیظشد. روح خداوند سپر ع دهیآدم دم
در عرش گرد هم آمدند تا  قی. در آن عهد تمام خلنمودیم لیتبد نیو متق چیتر از هبزرگ تیموجود کیرا به 

بود. او توانست حرکت کند؛ اما توان  دهیآدم رس یاعظم خداوند را مشاهده کنند. آن زمان روح به زانو یدهیآفر
انسان وارد بدن او شد  یپس روح از پا« بدان. بایو صبر را ز رمدا لیتعج»برخاستن را نداشت؛ پس خداوند فرمود که 

 یمحبوب را بر زبان جار یاو عطسه کرد. برخاست و نشست و کلمه د،یآدم رس یِ نیکه روح به ب یزمان تیو در نها
 «آدم.* ایاهلل رَبّک  رحمکیَ»فرمود  یدر جواب و دگاریو آفر« مداهللالح»ساخت و گفت 

 آدم. ی*رحمت خداوند بر تو باد ا
و  یویعلم اسماء را که همان علوم دن گریخداوند، تمام فرشتگان بر آدم که د یکلن: سپس طبق آهنگ اراده نور

عمل  نیفراخواند و ا دگاریما را آفر یِآنگاه تمام سجده کردند. دانست،یمخلوقات و کائنات بود، م قیاز حقا یآگاه
بر آدم فرو  میسر تعظ ینمود که آدم برتر از ماست و ما همگ باتنواز بود. خداوند به ما اثبخش و روحلـ*ـذت اریبس

 رایز دهد؛یمبحث، مقام و منزلت آدم را ارائه م نیاست. ا یبزرگ و محتشم تیغابه دادِیمسئله و رو نی. امینشاند
به آدم به  سجدهدر آن فصل  کنیل ست؛یو روا ن زیاز خداوند جا ریکه سجده بر غ مییو دانا ریامر، خب نیما از ا یهمگ

 زیآدم قرار داشت و به احترام روح خداوند آدم ن کرِیو مکنت در پ یمانند سجده بر خالق بود؛ چرا که روح خالق هست
 مورد اعزاز و اکرام قرار گرفت.

 دستانش را بر چشمانش نهاد و گفت: پوشاهیس یفرشته
 پرداختند تا به روح او. درست است؟ شیخو عیچرا که تنها به طبا دند؛یمهجور گرد اریاز احترام بس یکنون تیجمع -

 حرکت کرد و گفت: تیجمع انیبه م یکلن در جواب و نور
 .میسجده کن یتیسان خصوص نیبا ا یادهیآفر نیبه چن میتوانیما هنوز م ایاست که آ نیاکنون مسئله ا -

 و زبان چرخاند: دیمتلطم گرد ییایاذهانش به مانند در حال،شانیپر پوشاهیس یفرشته
 .ندیجویبهره نم یاز و خبرانیب نیا کیاو هست؛ ول -
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 کلن در جواب او گفت: نور
 بنا شده است. گونهنیا انیخلقت آدم یرازهیها وجود دارد؛ چرا که شانسان نیترپست یخداوند در وجود حت -

 جمع رفت و گفت: انیبه م پوشاهیس یفرشته
 زادگان چه بود؟خاک نیمنظور از سجده بر ا -

 سکوت کلم داشت و گفت: یکلن پس از دم نور
فرود آورد. هر چقدر که در منجلب گـ ـناه فرو رفته  میزادگان سر تعظخاک نیبه روح درون جسم ا توانیهنوز م -

 باشند.
نزار به درب  یو در سکوت دیگرد جانیب یگوشتسانِ تکهبه تیگذشت و درب تاالر گشوده شد. جمع لیچند قل زمان
نشان وکخ یبلند و با روبند رنگ،یمشک یاو چهارشانه با جامه یعضلن یتاالر مرد یِ. در وروددندیگرد رهیخ یورود

چپ رخسارش،  یمهیبر ن یرنگآل یگرفتگمعصوم با ماه یاچهنموده و در مقابلش پسرب امیبود، ق دهیکه بر چهره کش
فرود آورده و مرکز تاالر را  میبود. پسربچه گام به جلو نهاد. بلفاصله تمام حضار در حالت پانگون سر تعظ ستادهیا

 گرفت و گفت: پوشاهیس یسمت فرشتهبهنمودند. نور کلن رو  یخال یگذر و یبرا
موعد، دختران  نیدر ا یسال تا به سن دوازده سالگ نیاست. از ا نیدروغ یمنج یِ پنج سالگ لدیکنون مراسم م -
 خواهان خواهند شد. طانیش یِجهالت و بدسرشت یِقربان یگناهیب

 یرینشان با شمشجلوس نمود و در جوارش مرد خوک یسرخ هیو پا نیمخمل یِتاالر بر کرس یبر بلند نیدروغ یمنج
نشان برخاست و مرد خوک تیاز سمت جمع یشاد یدعوت نمود. نوا یرا به مراسم قربان نیمرتد تیافراشته جمع

 بلند، زبان گشود: یاپس از قهقهه
با سخنانم  پرست،نطایخواهانِ ششما خون یفرخنده ساعات امشب را برا طان،یاکنون من، مُغ بزرگ و دست چپ ش -

از  میعظ طانِیکه ش یبرجسته و اعل است. شب یکه امشب، شب دیامر آگاه هست نیبر ا یمُنور خواهم ساخت. همگ
به مانند امشب چشم به جهان گشود و  یدر شب ندهرا مقدر نمود و آن رهان یارهاننده ش،یخو ردستانیما ز یبرا
 یبرنده نیاز ب مان،یمنج لدیم نیکنون ما در مراسم پنجم ساخت. نیمز نشیعالم را به نور آتش یِهمگ دگانید
 .میدار هستکبود و هرماس نشان یسحاب ینندهیآفر ،یکین

بر چهره وارد سالن گشت و  یبلندقامت با نقاب جغد یشدند که مرد یکوبیغرق در عشرت و پا تیجمع کبارهی به
 نشان خم داشت و گفت:سر در جانب مرد خوک م،یاز تعظدار گام برداشت. پس در جهت هرماس نشان راستکی
 ما شروع خواهد گشت. یبا اقدام جسورانه طانیش یاست. آهنگ اراده ایمه زیچهمه -

 بلند کرد و گفت: رینشان قامت راست داشت و شمشخوک مرد
 است. کینزد شبمهیاست. ن دهیفرارس کردنیزمان قربان -
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و از پوست  دندیساختند. کله شنلشان را بر سر کش نیرا مز شیخو رنگیمشک یبا جامه یهمگ نیمرتد تیجمع
 پرسان زبان گشود: ساخت،ینم شیرها یدم یکه بُهت و شگفت پوشاهیس یخارج گشتند. فرشته اهیس
 دهند؟یرا در سر پرورش م یبتیچه مص گرید -

 در جواب او گفت: نور
 .داردیثبت م شیدردناک را در صدر خو یانوشته خیبعد، تار ی. اندکایبا من ب -

خاطر و دواند و افسرده شهیعضلتش ر یِالرا شکاف داد و رعشه در البه پوشاهیس یکنان بطن فرشتهرخنه ترس،
 مشوش گفت:

 چه خواهد شد؟ -
و  هاابانیدر خ مانندهیآرام و سا نیکافر تِیخارج گشت. جمع اهیآرام و صامت از پوست س ،یکلن بدون کلم نور

از  یاسرا طبق برنامه. درون عبادتدندینسبتاً بزرگ در قسمت غرب شهر رس یاخانهها روان شدند تا به عبادتکوچه
وبند قرار گرفته از آن مکان در بست یابسته در گوشهدست، پا و دهان زیبود و خادمان ن دهیگرد یخال شدهنییتع شیپ

سرا در خلف آنان، عبادت زین نیکافر تیسرا شدند و جمعوارد عبادت نیدروغ یندهبه همراه رهان گام،شیبودند. مغ پ
و مشاهده کردند  دندیظهور رس یسرا به مرحلهمتفق به نور کلن، در عبادت پوشاهیس یرا ماالمال ساختند. فرشته

 دیبه ق دیسپ یادر جامه جوان یمحراب قرار گرفته و به هر ستون دختر یروروبه یِدر سکو یکه پنج ستونِ چوب
که در  یابود. وحشت، کلمه یجار دگانشانیکنان سرشک از دهقآرام و هق یاست. دخترانِ قربان دهیوبند رسبست
 ندهیافکنده بود. پندارِ زوالِ دردناک در آ هیسا یرنجور دخترانِ قربان یهاتنبر  دکنندهیناام یروح، با صلبت کیقالب 

 شدیبر سرش حمل م یو کله بزرگ اهیس یپوشبا تن ی. آوندِ روغن در دستان مردگذاشتینم الشانیخآسوده یدم
 و گفت: داشتفرود آورد و سپس رو در جهت مغ  میتوقف نمود و سر تعظ نیدروغ یبار در مقابل منجکه اول

 آسمان است. ینهیماه در سـ*ـ -
 و گفت: دیرا از غلف بر کش رشیشمش مغ
 .مانیو منج طانیسرورمان ش یاز برا -

 شیخو یِطانیش یِهاهیکنان مشغول ادعو زمزمه دندیمرگبار غرق گرد یدر سکوت تیاز اتمام کلم مغ، جمع پس
 امیآنان ق یِگام نهاد. در چند قدم انیمنفرد گشت و در جهت قربان شیشدند. مرد آوند به دست، از توقفگاه اول خو

 کنان گفت:نمود و زمزمه
 نیا خواهان،طانیدر توست؛ پس ما جمع ش یو عشقِ واقع ی! زندگیستین یآن که دشمن آدم ی! اطانیش یا -

 .اورندیگرفتن روح آنان هجوم ب ی. باشد که فرزندانت برامیداریسمت تو رهنمود مرا با عشق به زیناچ انیقربان
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آشفته و مضطرب  پوشاهیس یگشت. فرشته برافشاند و از آنان دور انیقربان یمحترق را بر جامه یهاروغن سپس
 قدم برداشت. انیسمت دختران گرهم نهاد و به یگام از پ

به  دگانشیبود که د رهیبه آنان خ پوشاهیس یو فرشته گفتندیسرا را ترک مخفه در عشرت، عبادت نیمرتد جمع
 یفرشته زیانگمنحوس بر چهره داشت، به رخسار غم یشکرخند کهیحالدر طانیبرخورد نمود. فرزند ش نیدروغ یمنج

 است. پوشاهیس یفرشته تیبه رؤ رکه قاد رفتیتصور م گونهنیبود و ا دهیگرد رهیخ پوشاهیس
 جامهاهیس یروان گشت که ناگهان مرد نیدروغ یخط چشمانش را نازک نمود و در جهت رهاننده پوشاهیس یفرشته

از  عیبلند و سر یها. او با گامدیدر دست مشهود گرد یبا مشعل مشتعل تیجهت جمعجغدشکل، خلف  یبا روبند
و  قیعم یترس کبارهیبه  پوشاهیس یرفت. فرشته انیسمت قربانگذر کرد و به پوشاهیس یتنِ دودمانند فرشته انیم
 یکه ناگهان نورِ آتش دیچرخ انیسمت قربانوجودش را ماالمال ساخت. مبحث رهاننده را فراموش کرد و به دارشهیر

دختران مشتعل  یرا احساس نمود. نوا دیشد یو در دلش لرزش دیساخت. اندوهناک گرد نیچشمانش را مز میعظ
سرا آنان برخاسته و به طاق عبادت یسوختهمهیاز جسم ن اهیو دود س یتند سوختگ یرا آکنده نمود. بو اسرتمام عبادت

 انیقربان یشدهاهیسوخته و س یهاو خود را به جسم آوردیبر م ادیفر انیو ژ نیخشمگ پوشاهیس ی. فرشتهدیرس
و از  دیاز خشمش کاسته گرد جیآمد. پس به تدریبر نم یاز دست و یدر کار نبود و کار یابهره کنیل انداخت؛یم

کلم  شیهامرد مشتعل به دست را مشاهده نمود و گوش زیآورد. با چشمان غرق در اندوهش، گر یبه ضجه رو ادیفر
 :گفتیم نیکه چن نمودندیاو را استماع م

 .دیریبگ تانیهاها و دندانچنگال انیاربـاب! روح آنان را م عیمط ارانِی -
 یِ نیسنگافتاد.  نیو به زم افتیسکون  زیخود ن یچوب یهارکیسوخته به ت یهاگرفتن جسمبا آرام پوشاهیس یفرشته

 نموده و توان از بطنش ستانده بود؛ پس آرام رخ در جهت نور کلن داشت و گفت: دهیحادثه کمرش را خم
 اند.اند، کنون به دود و خاکستر بدل شدهبه سجده بندهیآنان که ز -

 بلند کرد و گفت: انیقربان یکلن دستش را به اشاره نور
 مشاهده کن. آنان آمدند. -

و به  افتی یرفته فزونگون رفتهگشت. نور نقطه دایسوسوزنان هو یاثر نور رنگ،اهیس یدودها یالاز البه ناگهان
 رهیو آرام از سر زانو برخاست و به نور خ ریمتح پوشاهیس یآسمان شب گشت. فرشته ینهیمانند بدر کامل در سـ*ـ

بلند و بزرگ، پروازکنان  یهابا بال دجامهیدرخشان و سپ یهشد و صدها فرشت دهیحجاب در یکه ناگهان پرده دیگرد
دختران  یروحِ افروزنده ان،یقربان یو سوخته دهیگردجسم ملتهب انینزول نمودند. از م انیسمت قربانزنان بهو غلت

 یورس یمشغول شدند که ناگاه نوا یدست در دستان فرشتگان، به چرخش و شاد ریسبال و سبکو فراغ دیبرون گرد
 میعظ یابا استماع کلم سر خم کرده و به سجده افتادند که ناگهان دروازه نیمؤمن عیاز آسمان بلند شد. جم میعظ
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. ترنم کلم دگربار دیگرد دایسرا را همراه با دود و دخانش کنار زده و هوستبر، طاق عبادت یهمراه با جبروت یو نوران
مسرور و شادکامان سر از سجده  انیقربان یهاآن منطقه چادر افکند. روح امبر تم« اهلل» یبایز یتشدد گرفت و نوا

را پر  طهیتمام آن ح یبو و مطبوعمعظم گشوده شد. ناگاه عطر خوش یصدا یدروازه با نوا ریبرداشتند که درب کب
از دروازه  یأللو مت میتراوش نمود و در پشت نور، دو دست عظ رونیزنان به بغلت رنگیسرشار و آب یساخت. نور

و  میعطر شم یوار و تابنده احاطه نموده بود و بوحلقه یرا خط نور رامونشیکه پ حیو مل دیخارج شدند. دو دست سپ
را مشاهدت  ینور کلن سر از خاک بلند کرد و دستان نوران حه،یرا ی. به محض استشمام بوخاستیاز آن برم بیط

 اشنهیدر سـ*ـ ییشد. صدا یو رعشه بر بطنش جار دیمبحوس گرد شاینوران ینهیناگاه نفس در سـ*ـنمود. به
 و گفت: دیاش رسو غلطان به حنجره دیچیپ
 است. دگاریاست. آن دستان آفر دگاریآن دستان آفر -
 :گفتندیبلند کلم داشتند و م باًیتقر یگونه که به خاک افتاده بودند، با نواهمان نیمؤمن یِجمهور ناگاهبه
 اهلل! ایاهلل!  ایاهلل!  ای -

را به آواز و  دگاریبا تمام وجودش آفر زیاهلل که او ن یخموش بود از نام مبارکه پوش،اهیس ینطق کلم فرشته تنها
برخاست و خداوند دستان کلن و مبارکشان را به جنبش رساندند.  میعظ یسور یِ. دگربار از آسمان نواخواندیبانگ م

در جهت دستان  ریسشادکامان و سبک انیقربان یهاشدند. روح فروغیو ب دهیچیاخگر درهم پ یهابه ناگاه شعله
 از خاک برخاستند. زیخداوند به عروج نشستند. در خلف آنان فرشتگان ن

و کلن غرق گشتند و در پشت  ریکب یدختران از دروازه عبور کرده و در نور یهامبارک اهلل به همراه روح دستان
اندک، درب دروازه محصور  یسرا را ترک گفتند. پس از گذر مجالعبادت یگریپس از د یکی زین یتگان الهآنان فرش

 سمانیر بارنیا کنیسرا حاکم شد؛ لبر عبادت یکیتار رباراز نظرها غائب گشت. پس دگ دیسپ یو همانند تکه ابر دیگرد
 :گفتیمکنان شده و با خود زمزمه دهیکش پوشاهیس یدر وجود فرشته دیام یِنوران

. ردیاعجازمانند صورت بگ یشامدیپ گونهنیبدشگون، ا یبتیمص نیامر بود که در خلف چن نیواقف بر ا یچه کس -
 .ستیآشفته ن المیکنون خ

 گام نهاد و گفت: یدر جهت و ریسسبک نمود،یرا استماع م پوشاهیس یکلن که سخنان فرشته نور
 .ایآنان را. الحال با من ب نیترپست ی. حتکندیرها نم گاهچیگانش را هخداوند بند -

 داد و گفت: یآرام و بشاش سرش را جنبش پوشاهیس یفرشته
 مقصد کجاست؟ -

 گفت: پوشاهیس یکلن در جواب فرشته نور
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 اهیس یابزرگ است. نقشه یابلکه از بهر برنامه ست؛ین یو سرگرم حیبه سبب تفر گـناهیب یهاانسان نمودنحیذب -
 .شودیم یدردناک یهاو باعث مرگ کشاندیبداختر م یازادگان را به مسئلهخاک یایکه دن جوریو د

 نمود و گفت: ترقیرا عم اشیشانیپ یهاو خط دیابروانش را درهم کش پوشاهیس یفرشته
 ست؟یمقصود آنان در چ -

 خت و گفت:سا یکلن امتداد کلمش را بر زبان جار نور
آشنا  ی. تو با عملکرد آن سحابردیگیقرار م نیبر رأس زم انیقربان یکه با ختم برنامه یاهیکبود، ابر س یِسحاب -

 .یهست
 سرش را خم نمود و گفت: نیمضطرب و خشمگ پوشاهیس یفرشته

 دیشد ییو تندخو انیگشت. همان علت ژ داریپد نیدروغ یِمنج یکه بر رأس کلبه اهیشناور س ی! آن تودهیآر -
 من.
 سرش را جنبش داد و گفت: دییتأ یکلن به نشانه نور
وجه،  یاست. حال تصور کن که گـناه دارا یاست که توانا بر احضارنمودنِ آن سحاب یآن هرماس نیدروغ یرهاننده -

 یآرام، نقشهو آرام شودیم روانه یسمت سحابو کدر به اهیس یها در قالبباشد. هر گـناه از جانب انسان ئتیفرم و ه
 .افکندیم هیسا یخاک یگشته و بر تمام کره میعظ د،یپل طانِیش

 و گفت: دیو ترسان دستانش را بر سر کش رانیح پوشاهیس یفرشته
 ومرج خواهد شد.خوش هرجدست ایخواهد رفت و دن نیاز ب نیاعمال زم نیبا اتمام ا -

 کلن دستانش را در جهت فرشته گرفت و گفت: نور
 در راه است. میبس عظ ی. امتحانایبا من ب -

امر باعث شد  نیدستانش را به سلوک دستان نور کلن رساند که ا وسیو مأ دانهیدگربار ناام پوشاهیس یفرشته
 ساختیلند شهر خود را پنهان مدر پشت کوه ب دیاندک خورشبرسند. اندک ییدایدر آسمان به ناپ دیسپ یهمانند دود

ها و مملو از بحث و گفتگو بود. شلوغ و زنده از تردد آدم هر. شدادیحالت م رییتغ رهیت یِارنگ به سرمهو آسمان سرخ
کنان مشغول زنان و نظارهخود قدم یهاسهیبا سبدها و ک دارانیو خر شیشهر در حال فروش اجناس خو یهاکسبه

 گرید یاو عده لیدر کار خود تعج یپچ و آواز بر پا بود. تعدادپچ اهو،یه یِاز شهر، صدا یاگوشهبودند. در هر  دیخر
زنان از قدم گریکدیحال و خندان دست در دستان خوش یاسرگرم بودند. عده شیدر تأمل و درنگ به کردار خو زین

با  گرید یاعده ش،یبا فرزندان کوچک خو یبا خانواده، شمار یتنها و ساکت، جمع ی. تعدادبردندیزمان لـ*ـذت م
و  اهویبزرگ شهر، در قلب ه دانیدر م نکهی. تا اگذاشتندیم سرخود را پشت یِو بزرگان خود، روزمرگ دگانیدسال
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شدند.  یو مرئ دهیظهور رس یجمع به مرحله دگانیاز د یمتفق به نور کلن، نامرئ پوشاهیس یفرشته ،یشلوغ
 و گفت: دیکش قیعم یادگان نفسزآدم ریکث داریمنظره و د تیبا رؤ پوشاهیس یفرشته

 دارد. انیوجوش جرپر جنب یامکان همانند رودخانه نیدر ا یزندگ -
 به جلو برداشت و گفت: یکلن گام نور
و سرسپردگان  ردستانیاز ز یکه با جمع دید یرا خواه نیدروغ یبعد رهاننده ی. چندمیاامدهیمکان ن نیبه ا لیدلیب -

و  اخترکین وجهچیهکه به یرا مورد کردار قرار خواهند داد. اعمال یاعمال ره،یت یِسحاب یپرونده لیبه تکم شیخو
 پوشاهیس یاست. فرشته دهیگرد لیتبد رومندیبرنا و ن یجوان به نیدروغ ینخواهد بود. کنون رهاننده منیخوش
 و گفت: دهیبه جمع گرد رهینگرانش رسوخ نموده بود، خ یافکارش به چهره یِشانیپر کهیدرحال

 کند؟یرا بر دوش حمل م گــناهیاکنون خون چند ب نیدروغ یمنج -
 کنان گفت:کلن آرام و زمزمه نور

 ییدایپ یکبود خود را به وهله ینفر، سحاب 113شده. پس از اتمام  نییتع شیاست که از پ یابرنامه نینفر. ا 99 -
 است. کیزادگان نزداتمام مجال آدم .رساندیم

سرخگون، از غرب شهر به مرکز  یهاخفا در پارچه جامه،اهیس یتیبود که جمع دهینور کلن به اتمام نرس سخنان
 یکه بر کمر داشتند. به سرکردگ دهیبلند و خم یرهایتنومند متفق به شمش یهااز انسان یاقدم نهادند. فرقه تیجمع
از جنس طل به  ینقابمیرا با ن شیراست رخسار خو یمهیرنگ بر تن داشت. نسرخ یتنومند و قدبلند که ردا یجوان

چپ صورتش  یمهیبلند و بران پوشانده بود. ن یهابا دندان یدهانمهیو ن یشانیبر پ یبا شاخ طانیش لیشکل و شما
 یا. عدهبردندیدر سکوت به سر م زدهجانیترسان و ه از وجود آنان تیقرار داشت. جمع یگرفتگرنگ ماهدر حجاب آل

ها ها در جهت آنان به اشاره رفته بود و زبان. انگشتکردندیکنان درمورد آنان بحث مزمزمه یآنان و جمع یبه تماشا
 یاز برا رهایاند؟ آن شمشکرده شیخو یساختن چهره انیچرا عدم نما ستند؟یبه مقصود آنان به جنبش که آنان ک

از  اشجامهاهیس ارانی ،ینمود و در خلف و امیشهر ق دانیم یدر محاذ نیدروغ یخطرناک هستند؟ منج ایآ ست؟یچ
گرفته  یو با صدا دیرا بر کش شیحسام خو غِیدار، تنشان یِآوردند. منج رونیاز غلف ب ریو شمش ستادهیحرکت باز ا

 و خشن کلم داشت و گفت:
 سیهدف بزرگ سرورمان ابل یبه سزا کدامتانچیه ی. زندگدیاوریمن ب شگاهیرا به پ شدهدهیبر ینفر. سرها زدهیس -
 !طانیباد ش داری. پاارزشتانیب یِنه زندگ د،یمجاهدت کن د،یاکه مقدر شده یاعمال ی. پس تنها براستین

ها را زمخت حنجره یاهمانند سنباده ادهایدر هوا چرخان شدند. فر رهایشمش ن،یدروغ یاز اتمام کلم منج پس
 یهابستانمردان رسوخ نمود. جان یهاها و کودکان برخاست. ترس در دلاز دهان لرزان زن ونیدار کردند. شزخم

 .داشتندیگام برم تیو در جمع دهیکش نیسفاک، حسام بر زم
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 .شدندینان ماز دستان روح دزد آ زندهیزنان، گروار و نفسزادگان واهمهآدم اجتماع
 واناتیح یدهیلچر و ناپاک از خون خشک یشبندیپ کهیجسور و فربه، درحال یمرد انیپا زیجمعِ گر انیاز م نکهیا تا

نمود. دو نفر از  امیعبوس و خشن در مقابل قاتلن ق یابران در دستانش بود، با چهره یبر تن داشت و ساطور
 ورشیبلند، در جهتشان  یادیکارزار بودند که مرد قصاب با فر یو آماده ادهستیا شیروخواه در روبهجان جامگانِاهیس

 رانیجانگ کی. لآمدیگوشت و پوست قاتلن فرود م یو به منظور پارگ ساختیبرد. ساطور برانش هوا را شرحه م
 عدف یمرد را که همراه با خشم و اضطراب بود، به راحت یانهیدست بودند؛ پس حملت ناش رهیچاالک و چ یمبارزان

 یدر جنبش نکهی. تا اشدیور مبه آنان حمله ارینشده و باز در دفعات بس وسیو مأ دیمرد قصاب ناام کنیل نمودند؛یم
قاتل  ریداشت و ساطور خود را عروج نمود که ناگهان برق شمش بیاز قاتلن قر یکیرا به  شیخو ف،یکند و ضع

و خون از  ستادیا اشنهیحمله قرار داد. نفس در سـ*ـ وردبدنش را م یزخم یشمانش را فراخ کرد و درد مثالِ مارچ
در گوشت،  انهیرا که تا م جامهاهیبران مرد س ریساخت و شمش شیبه صدر خو لیرا ما دگانشی. دختیدهانش برون ر

وار اشک در کرد. رعشه شیخو ریوجودش را درگپوست و استخوانش دخول نموده بود، مشاهده کرد. ترس تمام 
را حرکت  شیدر جان، دست خو ماندهیکرد، اما ناگاه با تمام توان باق دنیاش شروع به لرززد و چانه لقهچشمانش ح

شکافته شد و خون همانند  جامهاهیساطور را بر رأس مرد قاتل فرود آورد. سر س ن،یخشمگ یسنگداد و همانند شهاب
 یبود، بر اثر تعجب لرزش ستادهیسفاک که در جانب آن دو ا نیرا نجـ*ـس نمود. دوم طهیحار و ناپاک آن ح یآبشار
 یانعره یسر صداو او را وادار کرد که چند گام به عقب بردارد که ناگهان از پشت دیاندامش را درهم کش یناگهان

را  یالغراندام و عصبان یو چشمانش مرد دیچرخ در جهت صدا عیآورد. سر دیرا در بطنش پد قیعم یمردانه، تشنج
در دست داشت که  یچوب یابا دسته یفلز یکه از تشدد خشم، کف در دهانش جمع شده و چهارشاخ نمودمشاهدت 
از او  زیگام به عقب برداشت؛ اما مجال گر کیوار بود. پس واهمه ورشیدوان در حال نگاه داشته و دوان یآن را افق

. دیرس یبه گوشت و استخوان و سپسرا شرحه ساخت، پوست و  رنگشیود و چهارشاخه لباس مشکستانده شده ب
مرگ و هلکشدن دو تن از سر  گذراند،یچشمان ترسناکش م لیکارزار را ذ یصحنه کهیدرحال نیدروغ یمنج

 سپردگانش را مشاهده نمود؛ سپس کمر راست داشت و گفت:
 ! حکماً خودم وارد عمل خواهم شد.تیکفایب قانیناال -

چپ  یمهیرا پاره ساخت؛ بلفاصله خون ن شیخو نیبران درون دستش، جب ریناگاه بر دوزانو نشست و با شمش پس
رنگ در سرخ یاو سپس حلقه دیرا بر سر انگشتانش کش شیخون خو نیدروغ یکرد. منج یزیآمصورتش را رنگ

رسم  شیخو ینهیسـ*ـ یرا بر صفحه لعضپنج یاتن جدا کرد و نقش ستاره آورد. آنگاه جامه از دیگرداگردش پد
 داشت: نینمود و آغاز کلمش را چن
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آن که دانا بر  یاز جهنم است، ا تیهاچشمانت از آتش و حرارت نفس یِآن که سرخ ی! امیعظ طانیباد ش دیجاو -
خاک کنون  نیدم مددرساننده باش که ا نیات را اسرسپرده ،یاستطاعت همگان دار یِوَرا یو قدرت ییهاتمام علم

 دارد. اجیچون تو احت یبه آتش
 زبان گشود: پوشاهیس ینموده بودند که فرشته امیزده قوحشت تِیدر کمر جمع پوش،اهیس یکلن در خلف فرشته نور
 آهنگ مراسم احضار را کرد. نیدروغ یکنون منج -

 ه زبان گشود و گفت:سخن فرشت دییکلن به تأ نور
 .شودیم یمبرهن بر چشمان منج ت،یجمع دگانیخفا از د نت،یطپست یاست. الحال هرماس حیصح -

خاست؛ سپس را بر تن کرد و از سر زانو بر شیآرام لباس خو ت،یسامان جمعاز احوال نابه دیقیب نیدروغ یمنج
آورد که  نییو سرش را پا دیکش قیعم یرد. نفسسمت آسمان روان کرا به دگانشیو د دیرا به کف کش رشیشمش

 یرنگ با دو شاخ بلند بر راسش و پاهاسرخ یسنموده بود. هرما امیرنگ و برهنه در موازاتش قسرخ یطانیناگهان ش
 را چرخاند. شیخلق، زبان نحس خو دگانیاز د یالغر، لبخندزنان و مخف یو تن رنگاهیمانند، چشمانش سهافر و سم

 مقصود از احضار مرا روشن ساز. -
 و گفت: دیگرد رهیخ طانیمغرور و آرام در چشمان ش ن،یدروغ یمنج

به  رساندنیاریکه اکنون اعتبار  یهست یرجهنمیتو را احاطه نموده است. تو غ ارزشیکنون وجود ب یافرازسر -
تو مورد انتخاب واقع  شان،یکو ارادت عانیمط رِیکث انیگزار که از مرا داراست. پس مبتهج باش و سپاس طانیفرزند ش

 .یاشده
 فکش گشود و خندان گفت: هیرا تا منتها عل هشیسرخ دهانِ کر هرماسِ

 ام؟شده دهیبرگز یچه امر یزبان بجنبان و بگو که من از برا طان،یخب فرزند ش -
 و افرداش چشم دوخته بود، آرام زبان گشود: تیبه جمع کهیدرحال نیدروغ یمنج

 .یقربان یاز برا -
 کوباند و گفت: نیسرخ دگربار خندان سُم بر زم هرماس

ناتوان  دگانیزادگان است. دخاک یکنندهحیکه خود ذب یرا دار یکس کردنِی! تو آهنگ قربانیاوانهیتو... تو... تو د -
 ستاند؟ یمرا خواه ارزشیگو باش و بگو که چگونه جان بپاسخ. مرا ستین زیمن ن تیقادر به رؤ یتو حت
 کنان گفت:بود، گام برداشت و زمزمه ستادهیاو ا یآهسته در جهت هرماس که در چند قدم نیدروغ یمنج

را  یانندهیچشم هر ب طت،یو دهان بس اهیسوار بر رأست، همراه با چشمان س یهارنگ و شاخ! پوست آلزیناچ یا -
 زمان مرا معلق مکن. مصرف،ی! با کلمِ بهی. فروماکندیم نایناب

 و متعجب گفت: دیاش محو گردلبخند از چهره کبارهیبه  هرماس
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 .ستیمن ن تیقادر به رؤ یانسان یدهید چیامکان ندارد. ه نیا -
 :گفتیم نیکنان چنلب زمزمه ریبود و ز دهیرا برهم کش دگانشیبدون توجه به جملت هرماس، د نیدروغ یمنج

خونِ هرماِس  شکشِیکنون با پ س،ی. من، پسر ابلسیچشمان ابل م،یعظ طانیبر خادم رأس، ش شیثنا و ستا -
 ،یبست یناگسستن مانیپدر من پ س،یآن که از بهر عداوت با خدا و خداخواهان، با ابل ی. اخوانمیتو را فرا م رِدستت،یز

 باش. ریگخون را استشمام کن و مرا دست ی. بوابیدم مرا در نیدر ا
و مرعوب  ریبرد. هرماس متح ورشیدر جهتِ هرماس  عیسر یغضبناکش را گشود و با حرکت دگانِید ،ییسودا سپس

سان به ریبود. شمش دهیرس یبه امتداد گردنِ و یو حسام برانِ منج دهیاما مجالِ کار به انتها رس د؛یخود را عقب کش
 رأسش را چرخان و معلق در آسمان نمود. ونده از پوست و گوشتِ نحس هرماس گذر کرد سوز یبرقِ آفتاب

کرد و زبان  دنیاو شروع به جوش جانِیباز کالبد ب یجوشان از دهانه یاداغ و نجـ*ـس هرماس همانند چشمه خون
 و گفت: دیچرخ نیدروغ یدر دهان منج

است. کنون نامت اذن حضور ارزشمند تو است؛ پس نزد من  دهیسر یها به فراموشانسان یآن که نامت از برا یا -
 بزرگ! «میر» یا س،یچشمان ابل یا ،یآ

 دگانشی. دستانش لرزان شد و ددیشد و چشمانش فراخ گرد یزندان پوشاهیس یفرشته نِیآتش ینهیدم در سـ*ـ ناگاهبه
و  دیبود، جلب شد. شکاف آسمان مفتوح گرد دهیظهور رس یآسمان به مرتبه انیکه از م یرنگدر جهت شکاف سرخ

هبوط  نیدر دست، در جهت زم یبلند ریبا شمش خون،آغشته به دود و  میعظ طانیش «میر»خلق،  دگانیبر د انیع
 یماندهیخود خشک شدند. جمع باق یوار در جاانعطاف از دست داده و برهوت کبارهیها به انسان تینمود. جمع

هافر  یپاها میفرود آوردند که ر میو سر تعظ دهیکش شیخو تیبود، دست از مأمور دهیرس یندکا زانیقاتلن که به م
 میر یو برهنه رومندین یرا به جثه دگانشید یرفت. منج نیدروغ یرساند و نزد منج نیسلوک زم بهرا  شیخو

 دارش،نیپوستِ زمخت و چ یدهیتندرهم یهابافت نیرنگ خون بود و از مابدر حجاب سرخ دهیانداخت که پوش
 .گشتیو متعفن خارج م اهیس یدخان
 فرود آورد و گفت: یبر و میستاند و سر تعظ میچشم از ر پس

 شما هستم. یخون ارزشمند هرماس سرخ و احضارکننده یکنندهشکشیپ طان،یمن پسر ش -
هرماس حرکت کرد.  جانیلبد بزادگان انداخت؛ سپس در جهت کاترسان و مبهوت خاک تینگاهش را به جمع میر

چپ هرماس را به کف گرفت و او را  یِتأمل، کمر خم کرد. پا یمقدار لینمود و پس از قل امیبر رأس جسد ق
 بم و گرفته زبان گشود: یآورد. با صدا نیدروغ یسمت منجکشان بهکشان
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تو  ردستیو ز ارزشی. سگانِ بینفر را خواستار زدهیتو هستم و بافراستم که کنون مرگ س یشهیبر اند ریمن خب -
عمل  نیقبل از ا کنیخواهم کرد؛ ل یاریتو را  گریده نفر د یاند. من برابر سه تن فارغ آمده و جان آنان را گرفته

 دارم. یشرط
 و گفت: دیگرد رهیخ میسرش را باال آورد و به رخسار خشن و بدون لطافتِ ر نیدروغ یمنج

 !دییامر بفرما -
 سخنش را به زبان آورد. یادامه میر
 هستند. نجایرا که کنون ا ردستانتیو جان تمام سفاکان و ز خواهمیاز خون تو را م یاجرعه ،یاریمن در قبال  -

 و گفت: دیکش شیبه کف دست خو ریبلفاصله شمش نیدروغ یمنج
 دارد. خون من از آن توست. شیحال مرا در پ یبنوش که تراض -
 یبود، آزمند دهان گرسنه دهیگرد طیدور چشمانش بس یحلقه کهیبشاش جسد هرماس را رها کرد و طماع، درحال میر

خون  دنیلرزان، شروع به مک یخرد و بدن یهارساند و با نفس نیدروغ یآلود منجرا به سلوک دستان خون شیخو
 بود، خندان زبان گشود: دهیگرد یناپاک منج یدهسرمـسـ*ـت و مخمور از با کهیدرحال میبعد، ر یاو کرد. اندک

 نیتو نگه دارم. در ا یزمان را برا هیاست که تنها شصت ثان نیدار که توان من در ا لیبر بکش و تعج غیکنون ت -
 مکان دور شو. نیرا بستان و از ا تیهاتو جان هیشصت ثان

چشمانش را  میفرد نشست. پس ر نیترکینزددر دستانش را فشرد و با چشمانش در تعاقب  رِیشمش نیدروغ یمنج
 برآورد. ادیبست. بر دوزانو نشست سرش را تکان و زبانش را جنبش داد. بلند فر

 !گوشتِ تن مرا بستان و زمان را در حد توان راکد دار.ریشر منیاهر ی! اافتهیفرصت وِید یا -
 ریمندرس آن را پاره ساخت، ز یاو همانند تکه پارچه دیرا به دندان کش شیمچ و آرنج خو نیماب یافاصله سپس
به لرزش افتاد. پرندگان  نیبلند و رسا از آسمان برخاست. زم یونیش یو بعد بلع نمود. ناگهان نوا دیجو شیهادندان

زادگان در خاک یجمهور درنگیدور گشتند. ب طهیاز آن ح کنانهیشدند. سگان مو نیجان سپرده و نقش بر زم
 فرونشاند و گفت: شیخو یهانهیتام به درون سـ*ـ یدم میبدون لرزش و رغبت، ساکن شدند. ر تنش،یب ینخفقا

 شروع کن. -
 د؛ییسا گریکدیرا بر سر  شیهازانوانش را خم نمود و دندان یابروانش را درهم گره داد. اندک انیژ نیدروغ یمنج

بود که در حالت ترس، اضطراب و  یپسر نوجوان ح،یذب نیشد. نخست دوان یقربان نیترکیسپس شتابان در جهت نزد
 یبر سر او روانه ساخت. پس از اقدام اول، پاها غیت دل،ختو س دهیبه او رس درنگیب یثابت مانده بود. پس منج زیگر

جور قرار داده رن یرمردیدستانش را در دست پ انسالی. زن مافتیجنبش  انسالیم یسمت زنبه یمنج یزدهشتاب
که ناگهان  بردندیباز به سر م یو دهان طیبس یو بُهت با چشمان یبود. از کثرت وحشت هر دو در حالت شگفت
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رنگ در آسمان چرخان شدند. توقفگاه آل یفشاناز کالبدشان منفرد گشت و با خون دیاک یبا فشار و ضربت شانیسرها
دالن را در آغـ*ـوش گرفته و از هجوم سفاکان و سنگ شیوجوان بود که دختر کوچک خ یسوم، متعلق به مرد

خردسال دال بر وحشت آنان که با  رِدخت یهاپنهان داشته بود. دست مرد جوان سپر بر سر دختربچه شده و اشک
 هیاز ثان یدر کثر نیدروغ یاز آنان ستانده شده بود. منج زیخواه، مجال گرخون میبد سرشت، ر طانیوقوع طلسم ش

 انیرا در کمر مرد نشانده و با فشار آن را از م شیخو ریشمش ،یدلحس لطافت و نرم یو بدون اندک دهیبه آنان رس
بداختر و مشئوم  میهمانند پدر، از تصم زیو تن او ن دهیدختربچه رس ینهیداده، به سـ*ـ عبور یگوشت و استخوان و

 گرید یشده بود. بر رأسش دختر نیجوان نقش بر زم یدختر ،یمنج یِ. در چند قدمدیپاره گرد ن،یدروغ یمنج
حسامش را در خلف گردن دختر افتاده بر  غیو ت دهیبشاش به آنان رس نیدروغ یبود که منج ادیو در حال فر ستادهیا

 یتوقفگاه شتابان شد. انتها نیسمت آخرجدا کرد و به یقربان گریسر از تن د یطوفان ینشانده و با چرخش ن،یزم
نوزاد که پناه جسته در  یاجوان متفق به پسربچه ینموده بودند. زن و مرد جادینفره اسه یاتوقفگاه را خانواده

عرض، جنبش کم یاکوچه نیبودند. آنان قر دهیاطراق رس یو ترسان به مرتبه زدهشتآغـ*ـوش مادرش، هر سه وح
به  شانیزندگان یبداختر را در دفترچه یافاجعه ن،یروغد یاز دست داده و آرام گرفته بودند که حضور منحوسِ منج

مادر جدا ساخت. با  یپهلو ازچاالک نوزاد را  ینزد آنان آمد. در حرکت یبار، منج. پس مشقتدیظهور رسان یوهله
ثابت و  تیجمع انیم کهیدرحال میگسسته ساخت. ر شانیهاو از تن دهیضربه سر هر دو را بر کیبا  عیسر یچرخش

 سپرد و سپس گفت: ینگاهش را به منج داشت،یمگام بر جنبشیب
 پناه ببر. یکیبه تار -

 ه،یعرض شد. پس از گذر چند ثانکم یشانه انداخت و شتابان وارد کوچه ینوزاد را بر رو یپسربچه نیدروغ یمنج
درک از توقف زمان،  ین اندکزادگان بدوشد. آدم دهیها دمثابتان بازگشت و خون در رگ یِدگربار جنبش به جمهور

 زنان گفت:خروش برآورد و نعره میشدند که ناگهان ر زیگر ریدرگ شانیزده و پردگربار وحشت
 من بر سر شماست. یکه کنون دستان جان دیبردار یدادگری! دست از بطانی پسر ش ِسگان ی! ازانیگر یهاروح -

 یابا خنده میزنان برخاست و ر ونیش یصدا میدر خلف پرواز رپَر در آسمان معلق شد.  یابال همانند تکهسبک سپس
 ساخت و گفت: یبلند امتداد سخنش را بر زبان جار

 رنجور من. یهادامادتازه دیکن یمرا همراه -
 یتوان مخالفت، همانند تکه گوشت یبدون اندک پوش،اهیخود در جهت شکاف پرواز نمود و در خلفش سفاکان س پس

و مستبعد از  اریاز اغ یخال یدر مکان نیدروغ یمرده مهجور گشته، در آسمان غلتان شده و از شکاف گذر کردند. منج
بود، در پهلو  شیو غرق در خون خو انینوزاد را که آلوده به خون قربان یپسربچه کهیزادگان، درحالآدم تیجمع

 :گفتیم نیچن انیگوزنان و نطقداشت، قدم
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 .میعظ سیابل یا ینکن میرها یو دم یتو است پدرم. باشد که مرا راهنما باش یخشنود ینفر از برا نیزدهمیس -
 و فرو نشاند.را آرام در گردن ا رشیسکوت شمش یانداخت و پس از دم یمعصوم نوزاد نگاه یبه چهره آنگاه
 گفت:انداخت و  نیساخت؛ سپس او را به زم نیرا رنگ شیهاو دست نهینوزاد سـ*ـ خون

 .ستیپدر ن تیبهتر از رضا ایدر دن زیچچیه -
*** 

 ادیاست. من به  دهیمحو گرد رهایاز درونِ ضم یو فان ریرپذییتغ یکلن: او فراموش شده است. او همانند غبار نور
بود که از  دهیرس یتیها در آن عهد به نهاانسان تیو جنا تیاست. معص ادمیرا. خوب  یو یسازفصل معدوم آورمیم

به  هاهیگشوده شده بود. خادمان سرکش از درون سا اهیس یهامحافظ شکسته و از هر جانب دروازه یهر سو سدها
 ی. در انتظار فرصتدندیکشیو ناخن بر سنگ م دهیرو به محراب جنون، دندان سائ واروانهیبودند و د دهیخز رونیب

دادند  یرا به ارواح ظالم شیخو یسفر کرده و جا نیآن دوران از زمبودند. فرشتگان محافظ در  ورشی یمناسب از برا
بود که فرشتگان توان ماندن و محافظت  افتهیتشدد  یزادگان به قدر. چرا که گـ ـناه خاکزدندیکه در آسمان پرسه م

نزول نمود. لعنت بر  رونیدروازه به ب نیتررأس از بزرگ طانِیسرخ و داغ ش یاز آنان را دگر نداشتند. پس در طلوع
که  ی. روزیهست خیروز را در تار نیترمنیداد و من به خاطر دارم بد رها قرانام او! او سپاه خود را در مقابل انسان

ها ها قبض و خونجان ن،یحق و تمام فرشتگان ستانده و در زم نیاز موکل یاریتنها به نظاره نشست. اِذن  دگار،یآفر
فرود آورد. او سجده  سرزانو خم داشت و به توبه  یجامه به زار دیسپ یها، انساناز گذر ماه پس نکهیشد. تا ا ختهیر

پس  یکیرا آموختند و  یکیها روند مقابله با تاراست. پس انسان رسانندهیاری نیخواست و خداوند بهتر یاریکرد و 
اندک دروازگان ها آمدند و اندکانسان یایره به دنآرام دوباتوبه کرده و سر به خاک مهر نهادند. فرشتگان آرام یگریاز د
بـرده و به نبرد  نیرا از ب شیکننده غرور خوتوبه نیخنک و آرام، نخست یدمدهیرفت. تا در سپ نیبسته و از ب یکیتار

 شیهاو تمام سازه انشیخودِ او، سپاه ی. نابوددیگرد رهیچ طانیسخت، فنا بر ش یرأس پرداخت. پس از نبرد طانیبا ش
گران در نطقش پناه داشته بود، دگربار  یاندوه کهی. نور کلن درحالوستیپ یرا دربرگرفت. او نابود شد و به فراموش

 زبان گشود و امتداد سخنش را دنبال داشت.
 هاست.صلب و صعب در انتظار انسان اریبس یاندهیآ -

ها، درختان بزرگ و سبز، سکوت سنگشد. تخته رهیشت و به اطراف خآرام، چشم از نور کلن بردا پوشاهیس یفرشته
 و سکوت کرد. نور کلن دگربار زبان گشود: دیشی. پس انددادیمجال تفکر به او م عیشب و دشت وس

 .خواهطانیش رزنیپ ی. خانهمیوندیپ یکه ما به زمان حال م ییتوقفگاه است. جا نیما، آخر یخواستگاه بعد -
*** 
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. آه و فغان بر من! ننگ بر من! او را دمینظر او را ند کی ی. فرزندم را مشاهده نکردم. حتنمیبرنا: نتوانستم او را بب زن
 از من جدا ساخت.

غلت  ینشدنوصف یدر غم یو خفه در کسالت روح یبود، غرق در الم جسم نیدروغ یبرنا که کنون مادر منج زن
 یاو فغان و نعره به مانند سنگ سنباده نمودیم ریارِ اندوهناکش را تطهگرم، رخس یا. اشک همانند چشمهزدیم

 کبارهینمود، به  امیزن برنا ق یِدر محاذ رامخموش و آ نیدروغ یمنج نِ ی. پدر لعنمودیزمخت، حلقومش را زخم م
 زد و گفت: شیمحکم به صورت زن خو اریبس یادهیکش
که تو  ستمین ی. من آنستمیمن ن نیو ا یشد دهیکه برگز یستیآن تو ن ن،ی. ایستیتو ن نی! اریچقدر حق -
 باشم. خواهانطانیبر ش یو وعده نبوده است که منج ستمین ی. من منجاشیخواندیم

را بر سر  شیخو یاروانداز پارچه نمود،یم یدر سکوت زمان را سپر کهیحالبرنا فرورفته در بهت و اعجاب در زن
 سپرد. شیخو نیشوهر لع یهاوش به سخندگربار گ یو در خموش دیکش
 پرستانطانیبزرگ ش یثبت شده بود که پدر و والدِ منج گونهنیمن ا یزندگان یدر دفترچه کنی: لنیدروغ یمنج پدر

ادراک ما زاده  یوَرا یطرح یکل عالم است. او از برا پرستانطانیش یمادر و باعث او. اوالد ما رهاننده زیباشم و تو ن
سفر فرزند ما  ی. مابقمیبود یمنج یمکن که ما تنها باعث و بهانه هامر مجادل نیرا درک کن و با ا نیشده است. ا

 خواهد شد. یسپر یدر مهجور زین
 جیو آن دو به تدر امدندین نیدروغ یپدر و مادر منج داریبه د خواهطانیاز افراد ش کی چیه گریاز گذر چند سال د پس

را به  شیبدون اطلع خانه را ترک گفت و خو یمنج نیپدر لع یباران یسپرده شدند. تا در شب یه دست فراموشب
کرد؛ اشک از سر  هیبازنگشت. پس زن گر یشوهر و اماها گذشت؛ جنگل سپرد. زن برنا به انتظار او نشست. ماه

. پس شدیکشانده م یکیسمت منجلب تار. او آهسته بهیغم از کثرت فراموش ،یاندوه از نداشتن حام ،ییتنها
ماالمال از اندوهش پرداخت. پس از گذر چند سال، مجدداً با  یِ مرده به زندگچادر انداخت و دل کرشیبر پ یافسردگ

آورد.  یرو یدستیبه ته ی. از شدت گرسنگدیو درمانده خود را به شهر رسان دهیاز کلبه خارج گشت. ژول هنهبر یپاها
 شیهاساعت، پلک نیگشت. پس از گذر چند فراستیاز شهر، هوش از دست داده و ب یاسوخته در گوشه یستاره

 کنیول یمیتخت قد ی. او بر روافتی شیخو یمیقد یگشود. ناباورانه خود را درون خانه یسخترا رنجور و ملول به
نان و غذا  وه،یاش، ظرفِ مخوردهاکخ یچوب زیم یشده بود. در خلفش بر رو دهیخواب خودش خوابانراحت و خوش

شروع به بلع غذا نمود. پس از  واریو وحش دیو غذا رسان هاوهیخود را به م واروانیو ح صیگذاشته شده بود. حر
 ینظرش را جلب نمود. نوشته بر تکه پوست یانوشتهزد که دست یبرخاست و در خانه چرخ شیوخ یاز جا رشدنیس

 گذاشته شده بود، برداشت و گشود. ینیکوچک چرم فیشده بود. زن آن را که در ک یحکاک یچرم
 پوست نوشته شده بود: درون
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 «تو را فراموش نکرده است. سیابل حضرت»
کرد و به سجده افتاد. از پشت  دنیاش شروع به لرزاشک در چشمانش حلقه زد و چانه ادداشت،ی تیبرنا با رؤ زن

. مرد کردیم ییبود، خودنما دهیکه بر چهره کش درنگیسپ یادر غلف پارچه جامهاهیس یدخانه، چشمان مر یپنجره
را در دل شهرِ شلوغ غرق نمود. پس از گذر از چند  دزن برنا شتابان از خانه دور گشت و خو یسجده تیپس از رؤ

وارد آورد و  یو کهنِ ورود یب. آرام چند ضربه به در چودیرس رانیو و ریحق یاعرض، به خانهو کم یخاک یکوچه
 :گفتیآمد که م یرزنیپ یمنتظر ماند. از خلف درب صدا

 ؟یستیک -
 زبان گشود: مرد

 در راه است. یمنج -
سرش در  کهیکرد. مرد آرام و با احترام، درحال ییبا استماع سخن مرد در را گشود و او را به درون خانه راهنما رزنیپ

داده و  هیمفخر تک یبر صندل دهیدو سال جامهاهینسبتاً بزرگ شد. درون اتاق چند مرد س یبود، وارد اتاق نیجهت زم
 داشت. لماز آنان خطاب به مرد ک یکیکه  کردندیبحث م

 ؟یرا به کجا رساند شیرسالت خو -
 کمر خم داشت و گفت: مرد

 و تحت فرمان ماست. سیابل یاو را بازگرداندم. کنون سرسپرده -
 زد و گفت: یندلبخ رمردیپ
 ماست. میهدف عظ یاز برا یقربان نیاو آخر -

*** 
 یبه مرتبه خواندند،یم اهیکه آنجا را پوست س نیدروغ یمنج نیلع یمتفق به نور کلن، در خانه پوشاهیس یفرشته

 جامهاهیهمراه با چند تن فرد س نیدروغ ی. آرام وارد تاالر بزرگ خانه شدند و مشاهده کردند که منجدندیظهور رس
رنگ از طاقِ داج یهستند که ناگهان دودِ اغبر ازیبزِ بامفت بر دوزانو نشسته و مشغول راز و ن یِمجسمه یِروروبه

خشم  یآرام و از رو پوشاهیس یهبوط نمود. فرشته نیدروغ یگشته، آهسته و غلتان در جهت منج داریسرسرا پد
 زبانش را چرخاند.

 دست است، حلل است.هم اهیس طانیکه با ش یون کسخ -
 یطانیگشت. ش لیو برهنه تبد رنگاهیس طانیداد و به ش تیهو رییتغ د،یچرخ شیوار به دور خوآهسته، دَوران اهیس دود

 طانیسر بلند داشت و خطاب به ش نیدروغ ی. منجرنگییبلند حنا یرنگ و موهاسرخ یمانند، چشمانسم ییبا پاها
 م داشت:کل
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 دهیتوست، برگز تیرا بدان و بافراست باش که آن که قادر به رؤ نیمن. ا دگانید ینه برا کیول ؛یتو از نظرها پنهان -
 را ترک کن. نجایات را بگو و او فسون مژده سهیدس یاست. پس به دور از اندک سیابل میو پسر عظ

 اش را دربرگرفت و سپس کلم داشت.بدمنظر چهره یلبخند اهیس طانیش
استخوان درونش نهفته است و طعم گوشت تازه  ی. مزهدهدیخون م یاما کلم من بو ست؛یدر کار ن یاسهیدس -

 تنها نزد توست. دشیاست و کل دهی. شوربختانه زبان من قفل گرددهدیدار مو خون
 گفت: انیاست داشت و ژبلند شد و کمر ر شیخو یاز جا نیدروغ یمنج

 با مرا به تو دهد؟ داریتا رخصت د یزدیم سیرا ل شیچند سال پاها ؟یپدرم به سجده افتاد یِچند سال در محاذ -
 بلند سر داد و گفت: یاخنده اهیس طانیش
از خون حار و شورِ ارزشمندت. پس خون بده تا زبان  یاجرعه یتو، بلکه برا دارید یاما نه تنها برا ار؛یبس یهاسال -

 .میبگشا
 سکوت زبان گشود: یپس از اندک یمنج

 !ای! بفیسگ کث ای. دست مرا شرحه ساز. بترکینزد ایب -
را  یآمد. دست راست منج یسمت منجبه د،یکشیدست بر شکمش م کهیلبخندزنان و بشاش، درحال اهیس طانیش

فرو نشاند.  یرا به باالتر از مچ دست و فشیزرد و کث یهابر پشت دست او زد؛ سپس دندان یاگرفت و بـ..وسـ..ـه
بلند شدند.  شیخو یدر بهت فرورفتند و هراسان از جا شان،یشدن دست منجپاره تیبا رؤ ،یمنج ردستانیافراد و ز

 را در جهت افرادش گرفت و گفت: دگانشید یمنج
 ابلهان بزدل! یا -

 شانیپر یموها یالگذاشت و انگشتانش را در البه طانیش رنگینارنج یرا بر سر و موها شیدست چپ خو سپس
 و گفت: دیرا به چنگ کش شیکرد؛ سپس موها یو
 فطرت!پست یزالو ستیدگر کاف -
 کلم داشت: عقلیجدا گشت و خندان و ال یاز منج اهیس طانیش
 کنم. شکشیاز خون تو حاضرم دست چپم را پ گرید یاجرعه ی. من برایهست ییبهاتو مطاع باارزش و گران -

 زبان گشود: گذاشت،یدست بر زخمش م کهیدرحال یمنج
 .غامیکن در گفتن پ لیتعج -
 خم نمود و سپس گفت: یاحترام اندک یسرش را به نشانه اهیس طانیش
 .یرا به قتل رسان شیخواهان آن است که تو مادر خو سیاست. ابل یکنون فصل مادرکُش -

 کلم بلند داشت. ان،یو ژ نیخشمگ یمنج
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 کن. ریخب حشی. مرا از زمان درست و صحدانمیرا که خود م نیا -
 سرش را باال آورد و گفت: طانیش
 .یجان او را بستان دیتو با ند،ینشیم انینورسته به م یهمانند عروس اهیکه ماه کامل در آسمان س یامشب، زمان -

 برداشت و گفت: آرام چند گام به جلو یمنج
 مقدارانیکه هدف از خلق شما ب کنمیبا خود زمزمه م گذرانم،یم دهیهمانند شما را به د یرموجوداتیکه حق یزمان -

 .خورندیخاک م ریهمانند شما فقط و فقط به درد ز یفیکث یهااز عدم چه بوده است. کرم
 کهیدرحال طانیرا از تن جدا ساخت. ش اهیس طانیسر ش یو طوفان دیاز غلف بر کش ریآسا شمشو برق بلفاصله

 یگشت. مرد منج انیحضار ع گریبر د جانشیافتاد و کالبد ب نیزنان بر زمپوست دور چشمانش گشاده شده بود، غلت
 را پاک نمود و گفت: شیخو یخون ریآرام شمش

 .میکنیم میعظ سیابل شکشیرا پ یقربان نیآخر -
 شیگردن مادر خو لیبر ذ غیت نیدروغ یکه منج دندیبه ظهور رس یانور کلن در وهلههمگام با  پوشاهیس یفرشته

را شرحه ساخت و خون حار  رزنیگردن پ غ،یو دستانش را حرکت داد. ت دیکش قیعم یدم ینهاده بود که ناگهان منج
 دگانشیرا شوکه ساخت. فرشته د پوشاهیس یفرشته یلدُهُ یکوبنده یتمام اتاق را دربرگرفت. ناگهان صدا رزنیپ

 آوردیبر گردنش ضربت وارد م ختهیرا مشاهدت نمود که خندان به دُهُلِ آو سیدر جهت صدا پرواز کرد که ناگاه ابل
 :دیگویو م
 الطمع، الحرص، المنع. -

 نیچن دهان گشاده و نیلع سیگوش فرا سپرده بود و ابل سیو ترس به سخنان ابل ریدر تح پوشاهیس یفرشته
 :گفتیم
در ساحل مغلوط اشرف مخلوقان،  نیلع سی. من ابلنمودیمرا طرد م هابینانج نیا یاز برا دیحق با من بود. خالق نبا -

 هستم. خوشا به حال من! خوشا به حال من! روزیو پ ابیهر دم کام
 غرق گشته و از آن مکان خارج شد. یکیدر تار یشانیآرام و به دور از هر گونه پر سپس
پس رو  ست؛یبا او ن گریبه خود آمد و اکنافش را مورد جستار قرار داد و متوجه شد که نور کلن د پوشاهیس یفرشته

سکوت و استماع  یاست. پس از اندک رزنیسمت خودش گرفت و مشاهده کرد که خودش مشغول بحث با روح پبه
بود، گام برداشت که بافراست  دهیظهور رس یبه مرتبه رزنیروح پ یکه کنون برا در جهت نور کلن ش،یکلم خو

 :دیگویم نیچن زیکه نور کلن خطاب به خودش ن دیو فهم دیگرد
را  شیخو یهاسال. باشد که پرسشزن کهن نیا ییبدار و با من رحلت کن به اوقات برنا دیرا ق اتدهیالحال د -
 .یابیدر
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خفه شد و نبود  نیسنگ یدر غم پوشاهیس یمبدل گشته و از آنجا منفرد گشتند. فرشته دیسپ یبلفاصله به دود و
 یپرونده لیدوانده بود و غمِ بزرگ تکم شهیبدنش ر یها. شکست در استخوانفشردیرا م اشنهینور کلن سـ*ـ

نمود و  کینزد رزنیپ جانیرا به کالبد ب شیخو. تنها دینوردیافکارش را درهم م نیدروغ یمنج زیبرانگوحشت
 کنان گفت:روانه ساخت. با خود زمزمه هوشیب یرا در جهت منج دگانشید
 ؟یاکار کردهتو چه -

شهر غرق  یهاباز کوچه رساند. درمانده چهره به آسمان دوخت و ناالن به خاک نشست. انسان طیرا به مح شیخو
و ناتوانشان خطور  فیبه ذهن نح یو اندک نمودندیم یزمان را سپر ش،یخو یِو گرفتار اعمالِ روزمرگ یخبریدر ب

و عاجزانه  ستینگریفرسوده به آنان م پوشاهیس یتهمشئوم و مهلک در انتظارشان است. فرش یاهیکه چه آت کردینم
 و گفت: دیدواند و دست بر سر کش شهیدر بطنش ر یکه ناگاه واماندگ نمودیطلب راهکار م شیخو یاز عقلِ زله

 یاکنندهعمل ستم؟ی. کنون من کگرددیاست که تنها با توان نام تو، توانا م یدر من نقاهت د؟یآیکار مکنون از من چه -
شوم بدخواهان داشته باشد  یبر اراده دهید ستیبایکه تنها م یوردهیاست. دکه الحال ارتکاب عمل از او ستانده شده

؟ بدون نام با شگون  ستمیرا به دوش حمل کند. به صدق که من کنون ک شیندانستن آنان و حزن نتوانستن خو و غمِ
 یاثر زیزادگان، در من نخاک نشیگز یکبود است و برا یکه فرزند سحاب یبرافروختگ ستم؟یتو من چ یو کارگشا

خلف  گربارد ،یمهریناک گردم و از سر بغضبکه بدون نام تو  فمیخا مناکم،ی. من ترسانم، بگذاردیو گران م یجد
افتاده را که در خاک  نیباش. از سر مهر ا ریگپس دست ؛یارساننده یاریو به عشق  یبخشیوعده کنم. تو به مهر م

 عشق تو هست. نِیشدت مِسککنون به
وار به زبانش و ستاره گذشتیم پوشاهیس یدردناکِ فرشته ینهیشفاف و روان از سـ*ـ یبه مانند آب کلمات

. پس ناگهان کوچه نمودیرا طلب م دگاریبود و عاجزانه آفر اشیقطرات گرم دلشکستگ زبانی. چشمانش منشستیم
را  طهیسبزرنگ آن ح یرا شکافت و فروغ سمانو پر تابش آ دیسپ ی. خط شفافدیماالمال گرد ایو بو میاز عطر شم

وجور نمود و از سر زانو را جمع شیمعطر خو یحهیشفاف و استشمام را اءیض تیبا رؤ پوشاهیس یزالل نمود. فرشته
نمود که ناگهان شعاع مهربان سبزرنگ،  کیداشت و خط چشمانش را بار دگانشید بانیبرخاست. دستانش را سا

 ،یوامانده و غرق در شگفت پوشاهیس یگشت. فرشته لیتبد میعظ یاآسمان به درب دروازه فو خط شکا افتیتشدد 
اعظم گشوده شد. در پشت دروازه هزاران  ییمعلق در آسمان دوخت که درب با صدا مِیعظ یچشمانش را به قاپو

 زدی. سروش ادیرس یتجل یبه مره لیجل یاکمر نور فرشته نیو از ماب دندیظهور رس یزنان به مرتبهچرخ دیخورش
هبوط نمود.  پوشاهیس یسپهر در جهت فرشته یها از پهناانسان دگانیفا از دسترگ، خ یمتفق بر صدها بال و جبروت

 احترام سر خم نمود و گفت: یحق، بلفاصله به نشانه کیپ یبا مشاهده پوشاهیس یفرشته
 حال او باد! ونیو قاصد متبرک و هما انیباو بر رسول خوش یمنتهایثنا و رحمت ب -
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کنان در آسمان صدها بال، جنبش یرا مشاهدت نمود که به واسطه میعظ یفرشته دگانشیسربلند داشت و د سپس
را در جهت  شیپهناورش را ماالمال ساخت؛ سپس دست راست خو یهانهیژرف سـ*ـ یحق با دم کیمعلق بود. پ

 هنگفت کلم داشت: یطاق آسمان بلند داشت و با عظمت
جوشان، دادار  یکلم روح نوازش در زبان خوبان همانند چشمه فیبه نام سلطان خوبان، راحت جان، آن که تصن -

طالحان، جلد  یتوده ینابودکننده قان،یجوهر ال یصالحان، برپادارنده یجمهور گرنشیمخلوقات، آفر عیو صانع جم
 داران است.جان عیتمام غم داران، سرور و رهبر جم یِشاد ماران،یدرمان تمام ب دگان،یروان شور شیآسا فان،یجان خا
 نمود و سپس گفت: یرا در سکوت سپر یزمان لیحق قل کیپس از استماع کلم پ پوش،اهیس یفرشته

خاطر،  شیافسانه شده است و آسا ی. آسودگکندینم میاز بند رها یالحظه دیاست. ترد دهیترس در من مسکن گز -
 ییبایمن، امتحانِ صبر و شک نشیمن است. گز یدستمزد ناپختگ أسیداشته و  یرا در پ دمیمن و اسارت ام ینافهم

 شیبه مقصود خو خواهانطانیباز ش کنیو انتقام را؛ ل مگذراندم کفر و کشتار را و از ذهن زدودم خش دهیاست. من از د
 یو من در گرداب ستین دایامر بر من هو نیزادگان روا داشتند. ابر خاک لیرا به تحم شیخو یو آهنگ اراده دندیرس
شود؟ یچرا رخصت جور و ستم صادر م شود؟ی. چرا راه بدخواهان را او، سد نمزنمیغلط م دیشک و ترد انیار در مدَو

است؛ پس  دهیثبت رس یهمگان به وهله یعظمت او برا شوند؟یبدسرشت م انیخوهمواره شکار درنده کانیچرا ن
را مشاهده  یشدگانرانده دهیمن به د آورد؟ینم دیپد نیمو بهشت را در ز کندیبد اعماالن نم نیاز ا یچرا جهان را خال

حکم حاکم در  ست؟یاو در چ ی. کنون چه خواهد شد؟ آهنگ ارادهکردندیطلب م نیزم یکردم که جهنم را برا
 شود؟یصادر م نتانیامتداد اعمال بدط یاجازه ایآ ست؟یچ
 زبان گشود: لیو جل میحق دگربار عظ کیپ
هنگ و نفوذ او هستند و او کنون  یطرهیکس در سو همه زیچخواهد کرد. همه رآبیرا س رشدگانیرحمتِ اهلل با -

از بداعماالن  یعمل پوشانده خواهد شد و جهان خال یبه گفتار تو جامه کینزد یاندهیبندگان. در آ یمشتاق مشاهده
 بود. یکننده خواههمچنان مشاهده زیخواهد گشت و تو ن

 و شادان زبان چرخاند. دیدر چشمانش درخش یبرق شاد شپواهیس یفرشته
 آنان است؟ یدر پ یستمگران هلک خواهند شد؟ از چه رو؟ چه مجازات -
 حق امتداد کلمش را بر زبان آورد: کیپ
ستمگران به دست خودشان و با اوالد اعمال  یو تباه یکننده است. نابودکنون مشاهده ریبافراست باش که دادار کب -

 رقم خواهد خورد. شیخو
 اش ستانده شد. متعجب و پرسان سؤال کرد:از چهره یحق، شاد کیبا استماع کلم پ پوشاهیس یفرشته

 خواهند شد؟ شیانحطاط خو یِجفاکاران چگونه بان -
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 حق گفت: کیپ
 .بیظهورش قر یکبود در راه است و مرتبه یسحاب -

نشست.  اشیشانینمود و عرق بر پ نی. زبان در دهانش سنگدیگرد الحشانیبه ناگاه مضطرب و پر پوشاهیس یفرشته
 زبان گشود: خاطرشانیو پر قراریب

همگان  ینابود یاز برا یاامر اراده نیخواهد کشاند. ا یو تباه ظیزادگان را به مسئله، غخاک یِجملگ یاما سحاب -
 است.

 حق دگربار کلم داشت. کیپ
و  یقیحق مانشانیآنان که ا کنیخواهد شد؛ ل یاریحاکم بر سرنوشت بس نتان،ینه همگان. اوالد کردار بدط -

 سر افراز و مفتخر برون خواهند شد. ریامتحان خط نیاست، از ا دگاریمملو از خاطر آفر شانیهانهیسـ*ـ
 در خود فرورفت. اذهانش را مورد جستار قرار داد و سپس کلم داشت: یاندک پوشاهیس یفرشته

اند؛ اما بوده ریسخت و خط یامتحان یاز برا زیخودش ن یو کردارها یو اعمال قبل از و نیدروغ یمنج نیبنابرا -
 داشت. یرا در پ یاریبس یکار، قبض و کشتارها نیاراده بر ا

و معطر هوا را ماالمال  میشم ی. باد متفق به بودیهنگفت بخش یرا شتاب شیهاو بال دیکش قیعم یحق نفس کیپ
 گفت: نیچن شیحق در هنگام عروج خو کیساخت. پ

 است. یقیو حق یکاست یالبقا باند. انتخاب روحُ شده نییتع شیرستگاران از پ دان،یشه -
 حق دگربار زبان گشود: کیحق چشم دوخته بود که پ کیپ یِآرام و صامت به باالروندگ پوشاهیس یفرشته

 بود. دهینا گزدر آن سک نیشیکه رستار پ یکن. معبد متیبه معبد عز -
 سمت ماه نشانه رفت و گفت:انگشت به سپس

 و خشم طلوع خواهد کرد. دیبه اختتام خواهد رس زیبا غروب ماه، فصل آرامش ن -
 سر خم نمود و گفت: لیاکرام و تجل یبه نشانه پوشاهیس یفرشته

 در پناه او! -
 شیخو یاوقات و هنگامه ریدرگ یاریو ناهش یخبریداشت که در ب ابانیزادگان کوچه و خرخ در جهت خاک سپس

به حالت معمول بازگشت.  زیچو همه دیتابانش محو گرد یو دروازه شیخو یخوش بو میحق همراه با شم کیبودند. پ
سرخ مبدل گشت و از چشمان شهر  یو خاکستر دآرام به دو دیدر حس ترس و ترد فتهیدگربار ش پوشاهیس یفرشته

 نمود. امیق عیرف یدو قله نیمعبد در کمر کوه و در ماب یبعد در خلف دروازه یچند پوشاهیس یگشت. فرشته بیغا
؛ سپس به مانند زن رستگار )اشاره به فصل دوم( خاطرش را نوازش نمود ادمانیرا برهم نهاد و  دگانشید لبخندزنان

سرا، بزرگ، زنده و عبادت اطیورده رساند. حخرا به درون معبد سال شیسترگ گذر کرد و خو یدود از دروازه یاپاره
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برافراشته و بلند، سکوت  یبا قامت میسال و عظ. درختان کهندافروزنده بو یسوزهایپ یو روشن به واسطه ینوارن
مطبوع و خنک،  یو هوا رنگیاآسمان سرمه لیذ جو،شیایهنگام ننواز شبگوش شِیایبخش شب، همگام با نآرامش
 دربه اطراف چرخاند و  دهینمود. پس د افتیدر شیرا در خو یو آسودگ دیو ثبات بخش ییستایرا ا فرشته یهنگامه

 اندرونش، چشمش را جذب نمود. دارِیب یهامتصل به کوه، با چراغ یامعبد کلبه یانتها
را مورد  شیهابان گوشو مهر نیمت یانطق مردانه یکرد. نوا امیدرب ق یدر جهت کلبه قدم نهاد و در چند قدم آرام

 :گفتینوازش قرار داد که م
 خداوند شود. میمقدور است که انسان تسل یسعادت فقط زمان -

 نمود و نطق دوباره برخاست. زیرا ت شیهاکنجکاو گوش پوشاهیس یفرشته
را  شیکه خو ی. در عهدمی. نه با غلبه، بلکه با تسلیباش میبه خداوند نائل گشت که تسل توانیم یهنگام ریالغ -

. در آغاز به مانند کندیرهنمود م انیپایو به درونِ ب ستاندیآنگاه معبود تو را از برونِ محدود م ،یخداوند کرد میتسل
راه و  نیخواهد شد. ا ترحیتر و صرمشعشع ،یرویم ترقیآنچه عم ره کنیل ماند؛یو خنک م عیوس ک،یغار تار کی

آرام جهانِ برون به پسندتر. آرامو دل نینشتر، راه دلتر و هر چه عاشقعاشق تر،میتسلعشق است. هر چه  ریمس
. دیادهیرس انوجودت یِخواهند رفت؛ چرا که شما کنون به مرکز غائ نیاز ب شیهاسپرده خواهد شد و قاعده یفراموش

چرا  د؛یاستفاده کن« من» یاز کلمه دیتوانینم گری. در آن زمان ددیخود را در خداوند حَل کن دیتوانیم یآنگاه به سادگ
 کند؛یم یی. آن هنگام خداوند تو را دگربار به برون راهنماشودیم« تو» زیچوجود نخواهد داشت. همه «یمن» گریکه د

 در او حل شده است زیچ. همهینیبیاو را م ،یکنیپس به هر چه نگاه م ست؛یدر کار ن «ینم» گریمرتبه د نیا کنیل
 شود؛یتو م یقاعده میبرون به اجبار تسل یای. در آن عهد، دنبخشدیبه تو م شدنمیرا فقط با تسل نانیو خداوند تمام ا

که  ییتو نیا ستم،ین گریمن د». شودیو آن زمان دائم تکرار م یامتصل شده یچرا که از درون تو به مرکز هست
 «.یهست
 برخاست. گرید ینطق یاز اتمام کلم مرد، نوا پس

 به چه معناست؟ شیایمن! ن ربُدیه -
 و آرام کلم داشت: نیدگربار مت ربُدیه
شکل  یزمان« دعا«. »تو»به « من» می. تسلشودیم شیای، ن«تو»و خداوند را  میفرض کن« من»گر انسان را  -
 است. ییدعاایب یبه معنا شیای. نمیتسل یعنیرا فراموش کرده باشد. دعا « ادعا»که انسان  ردیپذیم

 کلم داشت. گرید یلبخندزنان چند گام جلو آمد که مرد پوشاهیس یفرشته
 از خداوند کدام است؟ ینافرمان نیتربزرگ! بزرگ ربدیه -
 سکوت نمود و سپس کلم داشت. یاندک ربدیه
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نبود  سیابل نیساخت. ا یدر روز نخست بر آدم و فرشتگانِ عرش متجل دگاریبود که آفر یآن ینافرمان نیتربزرگ -
 ینوع نافرمان نیتردر ابتدا مشئوم دگاریبود. پس آفر یو یِنیبنمود، بسا که غرور و خودبزرگ امیخداوند ق یِکه در محاذ

غرور  ی. ما به واسطهشودیدار مرا عُهده گریاز گناهان د یاریبس یزهیانگ ینیبرا بر انسان مبرهن ساخت. خودبزرگ
 م،یاساخته شیخو یکه از برا یغرور ی. ما به واسطهمیدهیاز گناهان را به خود م یاریخصت بساجازت و ر شیخو

 ینیب. خودبزرگمیتهمت بزن ای میکن بتیرا غ گرانی. دمیرا مورد قضاوت قرار ده گرانیکه د میدهیبه خود اجازه م
پس به  دهم؛یقرار م بتی. من از تو بهترم و مقامم واالتر است؛ پس تو را مورد غشودیم« من» یکلمه یوبانباعث

 نیترو مشئوم ینیبمحصوالت خودبزرگ نی. اکنمیم ارزشیکوچک و ب گرانی. تو را در چشمان دزنمیتو تهمت م
چرا که  د؛یاهلل را داشته باشکه توان استماع کلم  دیپاکباز باش ید. به قدریمن! عاشق باش زانیاست. عز ینوع نافرمان
امر محرک آن  نیعاشق است و هم تینهایب لقانیریما، آن ش زیما، عز دگاری. آفرکنندیآهسته نجوا م اریعشاق بس

 عاشق باشد. زیخود ن هکلم ارزشمند اوست ک افتیقادر به در ییها. تنها گوشدیآرام سخن بگو اریشده است که بس
 را دربرگرفت. تیجمع ینطق یاز اتمام کلم مهتر، نوا پس

 اهلل مهربان، اهلل بخشنده، اهلل اول، اهلل آخر. -
 دگربار برخاست و گفت: ربدیه کلم

 اوست. تیاست. الحال زمان رؤ ستادهیارجمند کنون خلف درب ا یمن! مهمان زانیعز -
. قامت راست دیو چشمانش فراخ گرد دیبر سر کش یگفتچادر بُهت و ش ربدیبا استماع کلم ه پوشاهیس یفرشته

 کنان گفت:داشت و با خود زمزمه
 زادگانم.خاک دگانیاز د بیچگونه ممکن است؟ من غا -

گذر کردند.  یاز جنب و یانظاره ایحس توجه  یبه دور از اندک دجامهیمرد سپ نیدرب اتاق گشوده شد و چند که
گام نهادند. فرشته غرق  ین را دنبال نمود و آنان آهسته در جهت تاالرِ بزرگِ ورودآنا دگانشیبا د پوشاهیس یفرشته

همگام با  پوشاهیس یاو را به داخل دعوت نمود. فرشته ربدی. هدبه خود آم ربدینطق ه یدر اوهام بود که ناگاه با نوا
مشاهده نمود.  درنگیسپ یجوان را با لباس یدر حضور، وارد کلبه گشت. در آن مکان مرد عِیمضطرب از وقا یدرک

 جوان پشت به فرشته بر دوزانو جلوس نموده بود که رخ در جهت فرشته چرخاند و گفت:
 خداوند! لیو کرنش بر تو باد خل تی! تهنبایچه اندازه ز -

نور در  یپرتو هکیدرحال رنگ،یبلند و مشک ییپُرپشت و موها یبا محاسن یشاهد جوان دگانشید پوشاهیس یفرشته
 سر خم نمود و گفت: پوشاهیس یبود، گشت. پس فرشته ریشاداب و مهربانش سراز یچهره

که  یستیتو ک ؟یانموده تیبخواهم، مرا رؤ زیمن ن نکهیکه بدون ا یستیروح و سرمَنش! تو ک بایدرودِ او بر جوان ز -
 ؟یافتیبدون حضور من، مرا در یحت
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 سکوت زبان گشود: یمقدار لیپس از قل ربدیه
بودم، قادر به شناخت نه تنها تو، بسا که توان شناخت « من»خداوند! گر تنها  لیاست خل نیمسئله هم« من؟» -

 .ناستیب یبیبر هر غا دگاریتو را شناخت و چشمان آفر« او»را هم نداشتم. کنون  شیخو
 اش نشست و گفت:لبخند بر چهره پوشاهیس یفرشته

 ؟یافتیچه سان او را  -
 از سر زانو برخاست و گفت: ربدیه
 .افتمیخداوند را  کردنیخداوند. من با زندگ لیسهل و آسان خل اریبس -

 گفت: فرشته
 .کندیم یخودش را داراست و زندگ یزندگان یازادهگاه، هر خاکخاک نیچگونه؟ در ا -
 و گفت: دیبر چهره کش یتبسم ربدیه
بودن در زمان را با زنده یزندگ انیاز آدم یاریاست. بس لیمشکل و ثق اریبس یمرا کردنیها زندگما انسان یبرا -

. زندیاشتباه در آنان موج م کنیل نده؛یکه زمان شامل سه مرحله است. گذشته ، حال و آ پندارندیو م رندیگیاشتباه م
مفهوم  ی. آن کسشودیم ندهیاند و زمان تنها شامل گذشته و آشناخته زمان را ریآنان تنها زنده هستند؛ چرا که الغ

کردن حس یعنیرا درک خواهد کرد که حال را درک کرده باشد. حال، دم، لحظه، بدون حضور ذهن،  یزندگ یغائ
 خودِ خداست. یو زندگ یزندگ

 انداخت و گفت: نییزد و سرش را پا یلبخند پوشاهیس یفرشته
 !بایچقدر ز -
 در جهت فرشته گام برداشت و گفت: ربدیه
 خداوند؟ لیاست خل یغامیچه پ یکنون دلت حاو -

 داشت و گفت: ربدیه یچهره به چهره پوش،اهیس یفرشته
 ندارم. نهیدر سـ*ـ یو مطلوب کین غامیشوربختانه پ -
 فرشته گذاشت و گفت: یزد و دست بر شانه یلبخند ربدیه
در  یاریبس ی. چه بسا رستگارمیدانیاست. ما نم نیدشوار و سنگ اریبس یامر، عمل نیآمدن بر ادوست من! فائق -

 اتفاق شوم نهفته است. امتحان همانند بهشت است. نیا یپَس پرده
 زبان گشود: پوشاهیس یفرشته

 یاعمال یدر ط یاست. و افتهیزاده شده، رشدکرده و نمو  طانیبداختر در شُرف وقوع است. فرزندِ ش یانهیآد -
و آنان را  دهیـناه را به شهادت رسان گـیب یهاخواه، انسانخون یابارنشستن ارادهبه یاز برا من،یپست و بد ،یطانیش
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مراحل  نیکه اختتام ا وستهیوقوع پ یتوقفگاه به مرتبه 113کردار در  نیکرده است. ا یقربان نیلع سیابل یاز برا
و او را  نامندیم یناپسند است، منج یعملکردها نیرا که باعث ا یازادهرخداد نشست. خاک یقبل به درجه یچند

 بر چهره. یرنگسرخ یِگرفتگبدذات با ماه ی. مردخوانندیم سیابل یو خطازاده نیپسر لع
 محو بر چهره نشاند و متفکرانه زبان گشود: یلبخند ربدیه
 الب است!ج اریخداوند! بس لیجالب است خل اریبس -

 جو خطاب به فرشته داشت و گفت:پرسش سپس
 ؟یشناسیتو مرا م ایآ -

 مکث جواب داد و گفت: یپس از اندک فرشته
 .یرستگار هست ی! تو فرزند بانوی. آریدر آن عهد تو در شکم مادرت بود -
 امتداد کلمش را به زبان کشاند: ربدیه
 .یابوده قیشما در دو فصل مادر مرا همگام و شف -

 و ناخواسته زبانش به جنبش افتاد: دیچشمانش گشاده گرد یدگربار خفه در بهت و شگفت پوشاهیس یفرشته
 ؟ییو دانا ریاست، خب دهیکه محو گرد یاشما چگونه از گذشته -
 گفت: ربدیه
 کلمم را خواهانم. یِ . کنون رخصتِ مابقداندیمن نه، اوست که م« من؟» -

 احترام خم نمود و گفت: یسرش را به نشانه فرشته
 .دیاست. خواهشمندم که ادامه ده سازیرگیجالب و خ اری. سخنان شما بسدیمرا مورد اغماض قرار ده -
 گام برداشت و گفت: یسمت درب ورودچند گام از فرشته دور گشت و به ربدیه
و هلکت  غیت یب خداوند بر لبهبود و غض دهیرس دگانیلحظات، آنجا که خون و خشم به د نیدر عهد اول، در واپس -

و شهر را مورد انعام قرار داد.  افتیبه دلش راه  یکوچک، نرم یاپسربچه یآنان بود، مادر من به واسطه نیبندگان قر
 یاها، پسربچهآمرزش نیا یِوبان. باعثافتندیو همگان نجات  شدخداوند حاکم بر شهر  یِسخا زیاز بخشش مادر من ن

 دربرداشت. یرنگآل یگرفتگاش را ماهاز چهره یامهیبود که ن انیگر
 یدرخت یشهینمود و همانند ر ارداریسال شکهن یافکارش را به مانند خاک باغ شان،یمردد و پر پوشاهیس یفرشته

انش را را در سکوت گذراند. خط چشم یمقدار لیبه کاوش پرداخت. قل ابد،یرا در یکه و یجواب یدر پ نیدر عمق زم
 و گفت: دیاش را درهم کشنمود و چهره کیبار
 دیکنون با افته،یاو نجات  یشهر به واسطه کی. چرا آن که دینمایم ریو خط دهیچیمن پ یبرا یامر بس نیدرک ا -

 باشد؟ ایدن یسازبرهان معدوم
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 زد و گفت: یلبخند ربُدیه
 ها را به اصالتشان بازگرداند.است که تمام انسان نیا دگاریخداوند! هدف و آرمان آفر لیخل -

که  کندیانسان را ترک م یرفته باشد. تعصب در عهد انیاز م یشیاندکه تعصب و خشک دهدیم یرو یزمان اصالت
فرد از اجتماع  دنیهستند. غرور محرک منفردگرد گریکدی یکنندهتکامل نانیا نداشته باشد. تیوجود ینیبخودبزرگ

 «ی! تو برتری! تو باالتریتو از همه بهتر» دیگویو م کندیزمزمه م یو یهادر گوش ینیبچرا که خودبزرگ د؛شویم
تعصب  زین شیخو یفرد مغرور در کارها کی. شودیم دهییدهشتناک است؛ پس از غرور، تعصب زا اریکار بس نیو ا
رشد کرده و به  زیرا مهار کند؛ پس غرور او ن شیخو ینیبهرگز نتوانسته است خودبزرگ نیدروغ یدارد. منج یاریبس

 یخداوند در هر صورت برا کیشده است؛ ل گرید انیکه باعث کشتار آدم دیشد یشده است. تعصب لیتبد بتعص
شود، حکماً  دهیبخش یزمان دیبا زین نیدروغ ی. منجکندیم یزیربرنامه نیدروغ یو بازگرداندن اصالت منج یرستگار

 ییباعث رها یدر خاطر ندارد، زمان زیکه خود ن یلدست بردارد. اعما خردانهیب یِبازگردد و از پافشار شیبه اصالت خو
را تحت شعاع قرار داد.  انیاز آدم یاریبس یانجام داد، زندگان یدر کودک نیدروغ یکه منج یاو خواهد شد. عملکرد

 گرید یبخشش و فرصت یاز برا یصلح نمود که حجت یو دانا بوده است؛ پس او را واسطه ریاو خب یهیخداوند از آت
در  یاجهیاعمال چه نت نی. بگو که در اتمام امینجات ده یزندگان نیرا از ا یدار که و لیباشد. کنون تعج یو یبرا

 شُرف وقوع است؟
 و گفت: دیکش قیعم یبه خود آمد و دم پوشاهیس یفرشته

به  یزیاعمال چ نیخواهد شد؛ چرا که از ا کنندهرانیو و نینو یگاهاعمال، جهان سرآغاز توقف نیپس از اتمام ا -
شاهد ظهورِ  انیخواهد بود. با سرآغاز طلعت امروز، جهان منیُنابودکننده و بد اریکه بس دیظهور خواهد رس یمرتبه

 کیتار یهاهمانند شب یو یِاهیزادگان ندارد و سخاک انِدر جه یکه مانند یو داج خواهند بود. ابر اهیس یابر
بر  هیکند و سا امیق یکه گر بر رأس انسان یاوهیبه ش شود؛یم ختهیافسارگس یابر مسبب خشم نیزمستان است. ا

که  نامندیکبود م ی. آن ابر را سحابدیجنون خواهد رس یرا دربرخواهدگرفت و به مرتبه یو بیغر یافکند، غضب یو
 است. طانیدست خادم ش محصول

 پس از استماع کلم فرشته، زبان گشود: ربدیه
 .داردیپنهان م هاشهیخشم، خداوند را از اند -

 را به زبان آورد: شیکلم خو یدنباله پوشاهیس یفرشته
 شیدایافکند. در زمان پ هیسا ایکه بر رأس دن دیآیختم نخواهد شد. آن ابر م نجایبه ا هایشوربخت نیا میاما تتم -

مساحت، نفوذ و  یپر قدرت است، منته یو یافکنهیسا ن،ی. در سرفصل آغازماندیم فیضع یبه مانند کودک یسحاب
 است. یافکنهیدو خانه را قادر به سا ای کیکه تنها  یااندازهاست. به لیمحقر و قل رشیتأث
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 سکوت آهسته زبان گشود: یپس از اندک ربدیه
 دارد. یادهیو نکوه فیرهان سخمن که ب یبه رأ ست؟یچ در یسحاب دنِیگردبرهان بالش و کلن -

 سرش را تکان داد و گفت: ربدیسخن ه دیتأک یبه نشانه پوشاهیس یفرشته
و  ییتوانا رو،یبه او ن شیبا گناهان خو انیاست. آدم انیگـ ـناهِ آدم ،یگسترش و انبساط سحاب لیاست. دل حیصح -

 اهیس یاو همانند توده ردیگیم یکه هر گـ ـناه به خود شکل ی. به وجهرسانندیرشد م یقدرت داده و او را به مرحله
آهسته ها و گناهانشان، آهستهانسان یاریبا  ی. سحابونددیبپ یحابتا به س دهیاز چشمان آن برون رفته و به اوج رس

 و سپس مرگ محکوم خواهند شد. یوانگیبه د شیخو یها با کمکِ ساختهو انسان گرددیم میعظ
 گام نهاد و گفت: پوشاهیس یلبخندزنان در جهت فرشته ربدیه
خداوند!  لیکنون زمان برداشت محصول است. امروز هر انسان آنچه را که کاشته است، برداشت خواهد نمود. خل -

 سرا گفتم.را به افراد حاضر در صحن عبادت اناتیو ب حیمن تشر
 کلم داشت: پوشاهیس فرشته

 .دیمکان را ترک نگفت نیکلم من ا یچگونه؟ شما که از ابتدا تا انتها -
 گفت: ربدیه
که در مرکز  میهست میعظ یارهیاندرون دا ی. ما همگمیمتفاوت هست رامونی. ما فقط در پمیهست یکیهمه در مرکز  -

اتصال  سمانِیر نیده است و هر کس ارسم نمو طینشسته است. مرکز هزاران خطوط را به مح دگاریو کانونش آفر
 مِ یعظ یایدر قیو از طر میخداوند هست ی. ما درون حلقهدیخواهد رس رهیباشد، به ارتباط با کُل دا ریگاهلل را دست

 .ای. کنون با من بمیشویم رابیقطره سقطره زیاو ن یآگاه
در آستان گشت.  دپوشانیسپ تیجذب جمع دگانشیآهسته و متبسم از کلبه خارج گشت و د پوشاهیس یفرشته

 کلم داست و گفت: ربدیکه ه ستادندیا نهیسـ*ـبهاحترام سر خم نموده و دست یبه نشانه ربد،یه تیبا رؤ تیجمع
را  نیزم مانیهاامروز خون نکهی. امکان ادیبر اعمال در حضور هست ریکنون خب یمن! همگ زانیاربابان من! عز -
زادگان از خاک یاریدر پشت مرگ، لقاءاهلل به انتظار نشسته است. امروز در روز کِشت، بس کنیاست؛ ل اریکند، بس رابیس

خواهد شد. اکنون  یو خشم بر آنان مستول کنندیبرداشت م ار شینامرغوب خو یهاجهل، کاشته یندانسته و از رو
خواهد  یریجلوگ شدنشاننیو خشمگ یاعمالشان از برافروختگ بودنِستهیاست که شا یرسالت ما محافظت از آنان

را  انیکه ما جانِ خاط دینخواهند داشت. اربابان من! بافراست باش یدفاع نانیاز خود در مقابل خشمگ کنیکرد؛ ل
 کرد تا اتمام حادثه. میخواه ریگرفت، تنها آنان را در بند و اس میواهنخ

رو در جهت فرشته داشت و  ربدیمعبد را ترک گفتند. ه بیغر یلیبا تعج نیسنگ یداغ و سکوت یدر دهشت تیجمع
 گفت:
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 .دییجویاهلل بهره نم یمبارکه یبنده متوجه شدم که شما از کلمه نمان،یب یخداوند! در طول مباحثه لیخل -
 و گفت: دیدر قلبش غلت دیشد یغم فرشته

 زجرآور و دردناک. تیغابه ی. عقوبتبرمیبه سر م زیآممخاطره یبیمن در تأد -
 زد و گفت: یلبخند ربدیه
 . خودش را در دل زنده کن.ستین میتو منع شده است. خود او که در تحر ینام او از برا -

 اش نشست و گفت:لبخند بر چهره پوشاهیس یفرشته
 !بایچقدر ز -
 دگربار کلم داشت و گفت: ربدیه
سخت  یقبل از اتمام مجازاتت، آزمون کنیل نم؛یبیم تیخداوند و نامش را برامملو از خود  یاندهیآشفته مباش که آ -

 .دیتو را به چالش خواهد کش
 و دست بر سر نهاد و گفت: دیکش قیعم یترسان و پرسان نفس پوشاهیس یفرشته

 اگر امتحان را وا خورم و از رحمت او دگربار بازمانم، آن وقت چه کنم؟ -
 د و سپس گفت:بر لب نشان یتبسم ربدیه
را بدان اربـاب من! هر  نی. انجایا نکهیجز ا ،یباش یگرید یجاچیکه کنون ه یستیخداوند! تو قادر به آن ن لیخل -

لحظه داده  کیتر و نه جلوتر. به شما در هر زمان فقط بود، نه عقب یلحظه خواه نیدم و در هم نیدر ا ،یجا که باش
 ندهی. بافراست باش اربـاب من! آیهدر ده ندهیدرمورد آ ینگران ای یهرگز از آن لحظه با طراح دینبا زیو تو ن شودیم

لحظه به  نیآن دم مکن. از ا ریدم ذهنت را درگ نیحال، لحظه و دم. در ا شودیکه آمد، م یهنوز وجود ندارد و زمان
با  زیبعد ن یحظهکه ل یمطمئن باش یتوانیم اعمال نی. با ایدر برابر اهلل بهره بجو شدنمیو تسل یو مهربان یشاد

 خواهد آمد. شیو آسا یشادمان
 گشت و گفت: ریقطرات اشک از چشمانش سراز فرشته

. دیاکه بازگو نموده یا. از جملهدیکنون مرا از گذشته با خبر کن کنیبزرگ! آن دم خواهد آمد؛ ل ربدِیدرست است ه -
جمله است؟  نیدر خلف ا یخاص یِدگیکه امتحان همانند بهشت است. چه پوش دی. شما گفتنیو سنگ بیغر یاجمله

 .دیساز داریخواهشمندم که مرا ب
 آهسته زبان گشود : شانیهازدن در صحن دعوت نمود و همگام با قدمفرشته را به قدم ربدیه
با  کوکارانیبهشت. پس ن لیدر بد کیکاران است. کار ن زیو پره نیمؤمن یامتحان از برا یوهله نیبهشت آخر -

 یچرا که از برا باست؛یراحت جان و ز اریها بسانسان یاعمال برا نیبه بهشت روانه خواهند شد. ا کیارتکاب اعمال ن
 شوند؛یرا مردود م نشیاز مقصود خداوند، گز زدهغفلتو  خردیب کنیل شوند؛یم شیپاداشِ خود مشغول اعمال خو
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ها به منظورِ است که ما انسان ستهیخداوند. شا یرضا یبهشت به عبادت نشسته بودند، نه برا یچرا که آنان از برا
به بهشت که  دنیسلوک با خداوند است، نه رس ش،یایو ن تیکه مقصود از عبود میباش ریگام خب نیخداوند در نخست

 است. پس امتحان همانند بهشت است. . بسا که اهلل، اول و آخر کارِ تمام جاندارانِ کُل عالمستیختمِ کار ن شتبه
 متفکرانه سرش را در جهت آسمان چرخاند و گفت: پوشاهیس یفرشته

 سپاسگزارم! -
 بر چهره نشاند و گفت: یتبسم ربدیه
 گذارم. تیکه تنها ستیبای. مرا ببخش! مشومیم ایعبادت مه یبرا -

 زد و گفت: یلبخند فرشته
 .اوریبه خاطر ب تیدعاها انیخواهشمندم مرا در م -

*** 
به  یرا نداشت، همچنان در مدهوش یجنبش چیشده بود و توان ه نیحس نقش بر زم یب کهیدرحال نیدروغ یمنج

دودمانند کرد. ترسان به  یزنان او را وارد جهانرنگ، غلتسرخ یآتشزهیر ایخواب و رؤ یای. ناگهان در دنبردیسر م
 .کردیم یاریطلب  انیو گر گماشتیهر سو نظر م

« .ی. من خواهم آمد. تو متعلق به من هستیزیبگر یتوانینم»که  ساختیناهنجار از هر سو او را گوشزد م ینطق ینوا
شکافته شد و او را  شیپاها لیذ نیکه ناگهان زم چرخاندیرا به اطراف م دگانشیزنان دو نفس دیدویاو هراسان م

اصابت کرد. از تشدد  نیبه زم جانیب یگوشتو همانند تکه ادزنان به هبوط تن دنعره نیدروغ ی. منجدیدر خود بلع
بودند. رخسار  طیبس دگانشیخرد و د شیهابر چشمانش، نشست و هراسان بهوش آمد. نفس یاریبرخورد برق هوش

 و چشمانش را بازوبسته نمود. دیاز کفِ سردِ خانه بر کش
خون مشامش را ماالمال ساخت  یرا مشاهده کرد. بو شیمادرِ خو یِدهیدر خون غلت کریچرخاند و پ نیطرفرا به سرش

 نیسنگ شیهاو پلک رفتیم جیبرخاست. همچنان سرش گ شیخو یاز جا یسختو او را ملزم به رفتن کرد. پس به
سخن نشست و . پرسان با خود به ساختینم شیرها یدم شانشیبود و افکار پر دهیگرد نمیبود. دهانش خشک و ب

 گفت:
 باشد؟ تواندیدر خواب چه م یواقعه ریمن چه بود؟ تعب یمسبب مدهوش -

مسکن  اه،یآرام در جهت پوست سبرون گشت و آرام شیمادر خو یاز خانه اریتلوتلوخوران و با مشقِت بس سرانجام
 زیبرانگوهم یاز زمزمه زیو افکارش لبر نشستیم نیبر زم یسختنزارش به یگام برداشت. پاها انیآلود خاطچرک

 یتوانینم» گفتیو م دیرسیم شیهابه گوش د،یچرخیدر سرش م یداخل خوابش بودند. آن صدا هر از چند ینوا
 گریکدیرا بر  شیهاو دندان فشردیبا استماع صدا سرش را م« .ی. من خواهم آمد. تو متعلق به من هستیزیبگر
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. سکوت، دیرسیانزوا نم یو ازدحام در اذهانش به مرتبه گشتیاحداث نم شانشیدر حالت پر یریتأث کیل د؛ییسایم
 ییهاقدم یصدا جوریتنگ و د یهاکوچه یالجا مسلط بود. از البهبر همه یکیو تار کردیم یاریشهر شهر،بر  انیدا

سمت به وارهیبدسرشت، سا پوشانِاهیو س خاستیشهر برم یهایکی. زمزمه از درون تاردیرسیآهسته به گوش م
را ماالمال ساخته  اهیپوست س اطینجـ*ـس، صحن و ح ینی. آنان به مانند قطراتِ چرکگشتندیروانه م اهیپوست س

در آنان  ی. سرخوشکردندیم یزمان را سپر نیدروغ یِزننده گرده هم آمده و در انتظار منج یدر تجمع یبودند و همگ
 :گفتندیو م گشودندیگو، لب به سخن مو بشاش و گزافه دزیوار موج متلطم

حکومت  ایهرگز ما را رها نخواهد کرد. با حضور سرورمان، ما بر دن میعظ سیاز آن ماست. ابل یابیو کام قیتوف -
 از آن ماست. یروزیخواهند شد. پ زانیو گر پشتوانهیکرد. عصر ما در شُرف وقوع است. خداخواهان ب میخواه
دوران صلح  یاهایرؤ نیچشم برهم نهاده و آخر یخبریو شهر در ب بردیبه سر م شیخو یوهله نیترکیدر تار شب

توان وارد گشت. و کم دهیچسب یابا نسمه نیدروغ یمعبر، منج کیکه از درون بافت تار گذراندیو آرامش را بر سر م
ها به ها روانه شدند و بدندر عشرت برخاست، قهقهه فهخ یهاابتهاج از حلقوم یهاهلهله نیدروغ یبا ظهور منج

 دار گشتند.رقـ*ـص واداشته و جنبش
مشعوف و خُرَم بر  نیدروغ یشدند. منج ریگرا دست شیخو ریاو، در جهتش روانه گشتند و ام گانیپاو دون انیمطع

 :گفتندیبود که م انیخاط یپارچه کیکلم  زبانیم شیهاو گوش گشتیحمل م ردستانشیز یبرافراشته یهادست
 !طانیباد ش ای! پاسیباد ابل دیجاو -

را  تیتاالر جلوس نمود و آرام چشمانش را مالش داد و جمع یقدرتش بر بلندا یکهیهنگفت بر ار یبا تفاخر یمنج
 با بلندکردن دستانش به آرامش فراخواند و گفت:

کنون  ار،یبس یهاسر نهادنِ مشقتها و پشتپس از گذر سال سیبلسرورمان ا مِیطرح عظ یجهد و تلش ما از برا -
ما  انیقربان یرا به زاده شیپرتوها نیامروز نخست دیظهور است. خورش یبه بار نشسته و اوالد اهتمام ما در مرحله

 انیقدرت ما را بر جهان یکهیکه ار دیآی. او مندینشیبه طلعت م دیخورش دارشدنِیکبود قبل از ب ی. سحابتاباندیم
 از آن ماست. نیکند. کنون زم ریتغیال

 همانانشیم یوقاریو ب یسرسبک زبانیم اهیدواند و پوست س شهیدر بطن کذابان ر وارنهیآواز مسرت، بوز دگربار
دگان به زاو فروغِ دولتِ آدم دیرسیم ییبه روشنا رهی. آسمانِ تشدیم دهینور کش ثیبه ح هیسا نهیگشت. با طمأن

 کهیبودند؛ پس با شتاب، درحال دهیدر شُرف وقوع آگاه گرد یهیموجودات از آت گری. جانداران و دآوردیم یرو یکیتار
 ییبزرگ با صدا یها. پرندگان در دستهشدندیاز شهر دور م د،یکشیسرک م رونیبه ب شانیهاترس از درون چشم

 یجمهور یِدارسازیب یاز برا نیمتد دپوشانیاز شرق سپ کیول گفتند؛یکودکان شهر را ترک م ادیهمانند فر
 .گشتندیوارد شهر م زدگانتغفل
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آمدن در گشت؛ پس بعد از وصول لیتبد نیقیجامع به  بشان،یو ر دیو پرندگان، ترد واناتیعملکرد ح تیبا رؤ آنان
شدند  دهیها کوبکه درب دیبه درازا نکشخفته رساندند. زمان  یهاو خود را به مسکن دهیشهر، هر کدام به انشعاب رس

 دجامگانیارجمند سپ یهابا دم ،یدارسازیبود و به منظور ب دپوشانیبر گردن سپ ختهیکه آو دهندهیآگاه یو سازها
و در  دهیخارج گرد شیخو یهااز مسکن شانیو پر دهیسرخ و متورم، ژول یهافراش با چشم تِیبه صدا درآمدند. جمع

 .نمودندیم داریرا ب تیبلند جمع یبا نوا دجامگانیو سپ سپردندیگوش م دپوشانیبه سخنان سپ یبهت و شگفت
 ریخط یدر شُرف وقوع است. امتحان نتیطبداختر و پست یاکه کنون سانحه دی! بهوش باشدیمردم! بهوش باش یا -
ما فراخوانده شده و احضار  یایبه دن گرید یساز از جهانو حادثه جورید ی. ابردیرا به مخاطره خواهد کش انیآدم یایدن

 است. دهیگرد
 یرساناطلع یدر ادامه دپوشانیو سپ دندیلرزیو از ترس به خود م دهیهراسان گرد دپوشانیبا استماع کلم سپ هاانسان

 :گفتندیم نیچن
شدن بر شما، درونتان را آکنده از خشم با مسلط یافکند؛ چرا که آن سحاب هیکه بر شما سا دیو مگذار دیزیاز او بگر -

 نیبر آن است که ا نیقیآورد.  دیرا به خاطر نخواه شانتانیخو نیترکینزد یشد و حت دیخواه وانهیخواهد کرد. شما د
ه عارضه ب نیخداوند از ا ارانیخواهد کرد. پس پاکان و  یاثر گذار ند،و گـ ـناهکار نهیشیپاهیکه س یمسئله بر کسان

 دور خواهند بود.
 :گفتندیدار زبانشان به جنبش افتاده و مزادگان خفه در اضطراب و دهشت، رعشهخاک یجمهور

ما را به دست  ی. آن ابر همهمیاسطوره شده است. ما همه گنهکار هست یگناهی. بستندین شیب یاافسانه گناهانیب -
 قبرها خواهد سپرد.

ها افتاد و تأسف و افسوس از بر پا شد. دهشت از گـ ـناه بر سر زبان نهیرید یواهمه کیاز  یاشهر همهمه در
 یو در اندوه دهیزانو به بغـ*ـل کش ش،یخو یگناهان گذشته یشهیدر اند یاریها برون گشت. بسانسان یخشکنا

 ستندینگریها مچشمافکنده بود.  هیسا کرشانیاستوار بر پ د،یو ترد ساختینم شانیرها یغرق بودند. فکر دم لیجل
گان را سرافکند یهاو ناله ادیفر دندیشنیها م. گوشسپردندیسامان مرا به دست افکار نابه شیدار خورعشه کرهایو پ

 یجامع زمان را سپر یزادگان در افکارقابل استشمام بود. اغلب خاک بتیه یترس و شمه یو از تمام شهر بو
خواهد  لیاش را بر من تحماراده ایخواهد کرد؟ آ وانهیآن ابر مرا د ایو با خود به سخن نشسته بودند که آ کردندیم

 یعقوبت نیمن نخواهد شد. من سزاوار چن دنیگردبه مجنون یخداوندگارم. او راض نیراست ینه؟ من بنده ایکرد 
 .ابدی ییرها ستیبای. من آنم که مستمین

 :گفتندیرا کامل کرده و م شیجسته و اعلن خو متیدر شهر عزهمچنان  دجامگان،یسپ
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 یرا به بلوغ و مرتبه یکه سحاب یزی. آن چشیقابل رشد و رو کیحجم است؛ ولمحقر و کم ینخست آن سحاب -
 یبه مانند توده یلیگرفته و در شما شیشما، قالب به خو اتیو جنا تیگناهان شماست. کنون معص رساند،یکمال م

 یبه واسطه سازوانهیرفته آن د. رفتهونددیپیم بودک یاوج گرفته و به سحاب ده،یاغبر از درون شما به برون خز یدخان
و از هر  بیو نج دیباش اریهش نک،یخواهد کرد. ا لیتحم انیرا بر جهان شیخو یگشته و اراده ریاعمال شما کب

 .دیا ممانعت برخورد کنب شود،یدخانِ درونتان م یکه محرک بروز توده یعملکرد
گشت و راکبان، غرق در بُهت و تشنج، دور هم گرد آمده و ترسشان آنان را وادار به  داریشهر خفته ب جیتدر به

 شیو مشغول بحث و تنازع بر سَر اعمال خو گشتندیم نیهم قر رامونیفوج به پ. آنان فوجکردیگفتن مسخن
 .شدندیم

 شیخو نِیدر باد لرزان بود، زبان سنگ یسمانیبه مانند ر شیتشو یِاز تند کهیدرحال حال،شانیپوش و پرژنده یمرد
 را جنبش داد و گفت:

 وانگانیبه دست د ایمجنون گردم  خواهمی. من نممیدور گرد شدهنیمکان نفر نیاز ا دیبا ی. همگمیزیبگر دیبا -
 گنهکار به ارتحال برسم.

 و سبع کلم داشت. انیود، ژب ستادهیا یتنومند که در خلف و یمرد
تا به  میوبند در آورآنان را به بست دی. بامیکش ریها به زنجو گـ ـناهکاران را در زندان شگانیرپیکه تقص ستیبا -

 کوتاه باشد. یطانیاعمال ش جادیاز ا شانیهاهنگام وقوع حادثه، دست
 نهاد و گفت: شیقدم پ دهیدقد و سالکوتاه یزن تیجمع انیم در
 داد؟ یخواه صیـناه تشخ گـیتو گـ ـناهکار را از ب ایمرد جوان! آ -

 زبان گشود: زد،یرا چنگ م شیخو راهنیپ نییپا کهیدرحال د،یمشوش و با ترد ،یگرید مرد
و دردسرساز است؛  ریگزمان تیغاکار به نیو مشهود است. ا دایما هو دگانی. آنان که اعمالشان بر دشناسمیمن م -

 تر از صالحان است.فزون اریبس انیخاط تیجمع چرا که
 دگربار کلم داشت: دهیدسال زن
 مانیوانگیساخت و د میخواه ترمیرا عظ یاعمال، سحاب نیاست. تنها با ارتکاب ا دهیما خلق نگرد یقضاوت از برا -

 .میداریم نیبه قطع، قر شتریرا ب
فاخر و مجلل،  یکه زن داشتندیکلم م یمخالف و یا. پارهجنباندندیسر م دهیدسخن زنِ سال دیبه تأک یبرخ

 بود، آب دهانش را بلع نمود و گفت: دهیگرد یاز حدّت مهابت عصبان کهیدرحال
را به مخاطره  زانمانیو عز شیجان خو انیاعمال خاط یاز برا میتوانیاما سرانجام ما چه خواهد شد؟ ما که نم -

 .میافکن
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 :گفتندیداشته و م عیگفتار رف ،یاز سخن و تیحما یبه نشانه در خلف کلم زن یاعده
 .میاقع شومورد عذاب و انیخدایاز بهر گـ ـناهِ ب دیاست! ما نبا حیدرست است! صح -

اند. بحث و جدال نموده امیزده و در مقابلشان ق انیمتقاض ینهیدست رد بر سـ*ـ ت،یبا مخالفت و ضد گرید یجماعت
 شدند. لیها به نعره تبدو سخن دیزادگان به قله رسخاک انیدر م

کرد. بحث  دنیبدنشان شروع به غلت یهاپوست ریساخت و غرور در ز دایتعصب، خشم را هو یبه واسطه اعراض
را به سکوت واداشت.  تیجمع ع،یرف یرینف یبا نوا دجامهیسپ یسمت کشمکش در حال حرکت بود که ناگاه مردبه

و  ینگران کهیدرحال ،یرچیآنان شدند. مرد نف عمردم قرار گرفتند و مانع از نزا نیماب زین گرید یدجامهیچند مرد سپ
 هنگفت بر چهره داشت، زبان گشود: یغم
غرور و تکبر، قضاوت،  یکه ما به واسطه دیو بدان دیمردم! تأمل کن یاست؟ ا دهیمرتبه رسان نیما را به ا یزیچه چ -

اعمال مسبب  نیکه ا دیبافراست هست نکهی. اکنون با امیادهیتوقفگاه رس نیبه ا گریدروغ، تهمت و صدها عمل د
را  گرانید باکی. باز شجاع و بدیدویغرور م یپابرهنه در پ ز. بادیدهیهمگان است، باز به آن تن م یو فنا ینابود

 نتیط. الحال پاکدیکن یکی. الحال ندیخدا را ترک کن شودیرا که باعث م یاعمال تمام دی. ترک کندیکنیقضاوت م
 دنیرَه سازِلهیکه وس یزیدم چ نی. استیدهنده ننجات یَمسکن چیو ه ختیگر توانینم یگریمکان د چی. به هدیباش

واقعه در شُرف  نی. ادیرسان یحّ یبه مرحله تانیهارا در دل دگاریآفر ادیو  دیاست؛ پس استغفار کن مانتانیشماست، ا
 .میرفتار کن یکیبه ن گریکدیبا  دییایاست؛ پس ب گمانیو ب یوقوع است و حضور او جزم

فرورفته و در فکر غرق بودند.  نیوز یبودند، سرافکنده در سکوت ستادهیا دجامهیکلم مرد سپ یطهیکه در ح یتیجمع
 یا. عدهسپردندیآورده و گوش م رونیها سر به برا مشاهده نمود که از پنجره انیچرخاند و آدم دهید دجامهیمرد سپ

و تضرع در کوچه و  هیدر حال گر گرید یابودند. پاره سراهاعبادت یهاشدن دربو خواهان گشوده زدندیم ادیفر
در حال توبه و ذکر،  یاشده بودند. عده نینقش بر زم ش،یغرق در افکار خو یاریبه خاک افتاده بودند. بس ابانیخ

و  ازیمورد ن لیوسا یِآورو ناپخته در حال جمع صیحر یدر طلب بخشش و حزب یدر نزاع و بحث، گروه یشمار
 نییسر به پا دجامهی. مرد سپجستندیاستفهام م هیآت یحلقه زده و پرسان از حادثه دپوشانیگرداگرد سپ گرید یتیعجم

 افکند و گفت:
 خواهد... یشیخداوندا! رحم شما، همواره بر خشمتان پ -

 کرشیبر پ ریکب یاش محبوس گشت و درد نهی. نفس در سـ*ـدیبود که چشمانش فراخ گرد دهیبه اتمام نرس کلمش
 یکلفت و فلز یهابه دست را با زره زهینگهبانان ن دگانشیو د افتیحاکم شد. رنج و سوزش از جهت کمرش تشدد 

 و گفت: رخاستب دجامهیبه دست در خلف مرد سپ زهینطق نگهبان ن ی. نوانمود تیرؤ
 .ستیجز مرگ ن یزیکند، چ یشانیکه شهر را دچار آشوب و پر یعاقبت کس -



 

 

108 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

 کلم داشت: کرد،یخارج م دجامهیرا از کمر مرد سپ شیخو یدهیدر خون غلت یزهین کهیدرحال سپس
 .دیگفتیدروغ م دینبا -

ها شدند. انسان نیشده از خشم و پرخاشِ نگهبانان، نقش بر زم نیو خون یزخم جان،یب یهمانند برگان دجامگانیسپ
دهندگان به جان اطلع غی. تدندیکشیبر سر م ادی. نگهبانان فرجستندیپناه م شیخو یهاپا به فرار گذاشته و به مسکن

ازدحام نمود و  جادیدر شهر ا نیپر طن یه به مانند طبل. دغدغکردندیم یریزادگان جلوگو از تجمع آدم کشاندندیم
در حضور را مشاهده  یحادثه مهیها سراسساز، همگان را ناشسته ساخته بود. چشمآلوده یروسیهراس همانند و

مشعل  کهیدرحال ده،یپابرهنه و ژول یشهر برخاست. مرد یاز گوشه اهیهنگفت و س یکه ناگهان دود کردندیم
 :گفتیم ادواریو فر گذشتیشهر م انیدر دست داشت، دوان از م یافروزنده

 .دمیرا به آتش کش ادی. گنهکارانِ شدمیبه آتش کش -
 گفت: یو مردم در جهت دود چهره چرخاندند که مرد نگهبانان

 دود از سمت اسارتگاه به پا خواسته است. -
 یناله، فغان و التماس از برا یدر بطنش، به واسطه انیبودند و زندان دهیآذر، اسارتگاه را به آغـ*ـوش کش یهاشعله

 شانیرها یدم دیآتش بود و ترد یهازبانه بتیزادگان به هگرِ خاک. چشمان نظارهجنباندندیزبان م ش،ینجات جان خو
 شیدر دل شادمان بودند و در ذهن با خو یهمگ کنیداشتند؛ ل راو غم  ی. آنان به چهره نقابِ ناراحتساختینم
 :گفتندیم
 شد. میما به دستشان کشته خواه ابند،یگر آنان نجات  -

شکمش خون  انیاز م کهیدرحال ،یزخم یدپوشیبر اسارتگاه داغ دوخته بودند که سپ دهیمضطرب و ناآرام د پاسبانان
 گفت: دهیبردهیدر حال جوشش بود، خسته و بر نیگرم و رنگ یجوشان یبه مانند چشمه

 !دی. تو را به خدا نجاتشان دهدیها را نجات دهآن -
و  دیگرد قیتوان زانوانش رقکم دپوشِینمودن آتش دوان شدند. مرد سپصامت یاز مردم در پ یانگهبانان و پاره پس

 نیوز شیهاو نفس دیرسیم شیهابه گوش نیبر چشمانش رسوخ نمود. صداها سنگ یرگیو ت یبر خاک افتاد. تار
 .شدیم جاجابه
بُراِن  ینشست که ناگاه لبه دجامهیگشودن درب اسارتگاه در چشمان مرد سپ یتلش نگهبانان و مردم برا نیآخر

 پُر تنش زبان گشود: کیگردنش احساس نمود. خسته ول لیرا بر ذ یغیت
 در انتظار رفتن هستم. زیخداوند! آرام باش. دستت را به خون من آلوده مساز. من خود ن یبنده -

 کنان زبان گشود:پنهان داشته بود، آرام و زمزمه رنگاهیس یرا در منسوج شیخو یچهره کهیبه دست، درحال غیت مرد
 آن آتش خاموش نخواهد شد. -
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 را پاره ساخت. دپوشیپوست و گوشت مرد سپ غ،یرا جنبش داد و ت شیدست خو پس
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 که مرد از سر زانو برخاست و گفت: ستندینگریبا وحشت به او م زادگانآدم
 !دیمتوقفشان کن -

 رسانندگانیاریو در جهت  دهیکش نیبر زم ریشمش جو،زهیپرخاشگر و ست یهاگران، انسانانبوه نظاره انیاز م بلفاصله
قرار گرفتند. به  نشدهینیبشیپ یدر حالت خبر،یشده و ب ریها، غافلگانسان گریروانه گشتند. نگهبانان و د انیزندان به

ها . انساندیها پاره گردشدند. نگهبانان در ترس فرورفتند و پوست چرخاندر هوا  رهایشمش ،ییمحرک خشم و تندخو
. نبرد از سر ترس دندیرس نیشکسته غرق در رنج، به سلوک زم یهاکه ماندند، با استخوان یپا به فرار گذاشتند و آنان

گرد صورتش را  یپارچه کهیگشت. مرد قاتل درحال لیو زندان در آتش ماند و به خاکستر تبد دیرس انیبه پا بیو ر
 زبان گشود: داد،یمالش م

ما بر خاک خواهد افتاد.  ریشمش ینهد، به واسطه شیان قدم پآن ییرها یو هر کس برا رندیبم دیگـ ـناهکاران با -
 .میو خداپرستان اعمالکیما پاسبانانِ ن

کشان سرِ در . در هوا چرخاند و زوزهدیبر کش غیت مهابایو ب دیتنومند و سترگ از پشت به او رس یناگهان نگهبان اما
سمت قاتلن روانه گشتند. کارگر از هر سو به یهامورچه را از تن جدا ساخت. نگهبانان به مانند یو یدهیچیمنسوج پ

 دندیرا از کف داده و چادر ترس بر سر کش شیخو بودنانیو سپر به دست، ژ نینگهبانانِ خشمگ یقاتلن با مشاهده
را با نظاره به آتش و  شیلحظات آرامش خو نیواپس ت،یکردند. جمع دنیو با هر چه در توان داشتند، شروع به دو

و  دهیلژو یبرهنه و موها یبا پاها شان،یپر یادهیدکه ناگهان زن سال نمودیم مالیپا انیخاکسترِ جان زندان
 دهید ر،یانداخت. جماعت ناظر، دگربار خفه در تح تیجمع انیرا به م شیکنان، خوو ناله ادکشانیخورده، فرگرهدرهم

 زبانِ ترسانش را چرخاند: کنان،ونیرسرزنان و شب رزنیفراخ داشته بودند که پ
 را. زانمی! فرزندانم را، عزدیمرا! نجاتشان ده دیکن یاری! دیرس ادمیبه فر -

در خلف او کنجکاو و پرسان حرکت  تینمود و دوان شد. جمع امیاز پا افتاده ق یخُرد و روح یهادگربار با نفس سپس
گشت. برق از چشمانش  حسیخود خشک و ب ی. ناگاه در جادیرس طیبس یازن به امتداد کوچه نکهیتا ا کردندیم

 یِ و خشت یگل واریشد. بر د نینقش بر زم هوشیگشت و ب قیرق یرفت و نفسش متوقف شد. عضلتش همچون آب
و سپس در  ستینگریبه او م ریبه جا مانده بود که جماعت با تح یگرم و تازه، اثر متن یخون یکوچه به واسطه

افتاده  شانیپاها لیپاره در ذپاره یغرق در خون، با بدن یرمردیو پ کردندیجنبش م زیدارآو ،یدخترانِ جوان دگانشان،ید
 نهاد و گفت: شیسبزرنگ قدم پ یبلند و عبا یمُسن با محاسن یمرد تیجمع انیبود. از م
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 به جا گذاشته است. یغامیما پ یاز برا شیمرد با خون خو نیاست؟ ا حیراه صح نیا ایآ -
 «قبل از آنکه شما را بکشند. د،یرا بکش هاآن»

 آمد و گفت: رونیجمع ب انیاز م نیخشمگ گرید یمرد
 است. طانیراهکار ش نیاشتباه است. ا نیا -

 برآورد: ادیفر تیاز خلف جمع یزن ناگاه
 .امنهیشیپاهیمن گنهکارم. من س -

 کنانهیبلند در دست داشت. زن گر یریرا مشاهده کردند که زنج یچرخاندند و زن چهره در جهت صدا زادگانآدم
 دگربار زبان چرخاند:

 خواهمیکشته شوم و نه م خواهمیام؛ اما اکنون نه مبوده طانیش ی. من تا به امروز بندهدییای. بدییایمردم! ب یآ -
 یروشن ریتا بلکه مس دیشهر ببند دانی. مرا در مدیوبند درآورمردم به بست دگانیپس مرا در د زم؛یرا بر یخون کس
 هستند. نهیشیپاهیگنهکار و س دانندیآنان که م یباشد برا

نظاره  یها به و. انبوه انساندیدر مرکز شهر محصور گرد یسترگ و آهن یلهیبلند به م یریزنج یبه واسطه زن
 یاما ناگهان دگربار نگهبانان از برا ر؛یخ ایراهکار درست است  نیا ایکه آ اختندپردیو با خود به بحث م کردندیم

ها و و به کوچه گشتندیدور م زپا،یادگان با شتاب و گرزخاک رتها به مرکز شهر آمدند. کثنمودن شمار انسانپراکنده
 .جستندیپناه م شیخو یهامسکن
 وبند گشت و گفت:زنِ در بست نِیتوانمند بود، قر کیول دهیدلسا یرمردینگهبانان که پ یفرمانده

 اند؟دهیچرا تو را به بند کش -
 آرام سر جنباند و گفت: زن
محصور  گونهنیخود ا یخواهم گشت؛ پس به خواسته وانهیخودم، من گـ ـناهکارم و با ورود آن ابر د یبه خواسته -

 .امدهیگرد
 اد و گفت:تکان د یتأسف سر یمرد به نشانه ریپ
 پرست.خرافه یهااحمق یا -

 برآورد و گفت: ادیفر یقدم برداشت که ناگهان مرد اشیدر جهت آزادساز سپس
انداخت  یها را به مخاطره خواهاز انسان یریاو، جان کث یو گنهکار است. با آزاد بختهیرا آزاد مکن. او س ادیآن ش -
. 

 زبان چرخاند: نینمود و خشمگ کیخط چشمانش را بار فرمانده



 

 

111 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پاکطینتامیدرضا 

بپندار  ؟یستیتو گـناهکار ن ایداشته باشد، آ قتیحق اتیچرند نیو ا یسحاب نیابله! بپنداشت که ا یخاموش باش ا -
 ؟یزن پاک ماند نیکنون با قضاوت ا ایآ ،یستیکه ن
 را صاف نمود و کمر راست داشت و گفت: شیلباس فاخر خو مرد

 .دیکافر را خواهد بلع نیکبود به قطع ا یمکش. سحاب اسیبدذات به ق نیخداوندم. مرا با ا کین یمن بنده -
 گفت: ادواریو فر دیاز غلف بر کش ریشمش ده،یو درهم کش انیژ فرمانده،

 .یبشو ییگودست از گزافه -
و توان  دیخُرد گرد شیهارنگ گشت. نفسناگهان مرد مغرور دچار تَنش شد. بطنش به رعشه افتاد و پوستش آل که

و با  انداختیم شیافتاد و آب از دهانش خارج گشت. با درد و رنج چنگ به گلو نیستانده شد؛ پس بر زم شیز پاهاا
که ناگهان غبار  ستینگریم یبه و شانیو پر زدهحشت. فرمانده وکوباندیم نیخود را به زم فیضع یاناله یصدا

ناظران،  گری. فرمانده و ددیخز رونیبه ب اشیشانیپ یهاو چروک نیچ یالسرشت از البهمنحوس و مشئوم یرنگاهیس
از مرد منفرد گشت و در جهت آسمان روانه گشت. فرمانده چند گام  اهیکه غبار س نهادندیاز حدّت بُهت پلک برهم نم

دان و مر یگشت. هر از دم رهیاز مشت انداخت و به اکناف خ ریبه عقب برداشت و دستانش ناتوان گشت؛ پس شمش
. گشتیغبارآلود از آنان خارج م یبعد اثر گناه یو چند زدندیم نیرا از کثرت الم و درد به زم شیچند، خو یزنان

بود،  دهیرس تیو قطع نیقیبه  دشانیشک و ترد یکنون تیوضع یها که با مشاهدهانسان گریفرمانده، نگهبانان و د
 :گفتندیزنان مپا به فرار گذاشتند و نعره فیخا
 دارد. او خواهد آمد. قتیحق یمحقق شد! سحاب -

. افتیراه  دیخلوت از ام یهاصبح گشت و ازدحامِ ترس به درون بطن ریگبانیگر اهوی. هدیدر شهر به قله رس جنجال
 یها. کودکان و خردسالدندیدویوار به هر سو مدار و اعراض. مردان رعشهکردندیخاک بر سر م کنانونیها شزن

 اهیبر رأس پوست س رهیت یو سحاب کی. طلوع نزدداشتندیمخود را به درون آغـ*ـوش مادرانشان پنهان  انیگرشهر 
قطرات گلگون خون از  جیو کدر که به تدر اهیس یابود. همگان به او چشم دوخته بودند. لکه ییدر حال خودنما

 بود. ریدرونش سراز
 دیگرد میعظ نهیبا طمأن زی. ابر نوستندیپیم یو به سحاب افتهین عروج زادگان با منفردگشتن از آناخاک تیمعص اوالد

بود، فرحناک  شیخو یِلیدر است فتهیش کهیدرحال نیدروغ ی. منجافکندیم هیرا سا لشیذ رنگاهیو تمام مسکن س
 زبان جنباند: ردستانشیو خرم، خطاب به ز

 .دیداریمرا مغموم م زتان،یناچ یهاخرده ضعف یبه واسطه رانیشما حق -
 ادامه داد: یدر سکوت فرورفت و منج تیجمع

 است. یاسازیو دوستان خداوند بر رأس ما در حال مه ایریعذاب و تعبِ بندگان به ظاهر ب ریکنون تدب -
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 سکوت قامت راست داشت و گفت: یاز اندک پس
را  شیدلواپس هستم؛ چرا که اثر خو خردانیشما ب ی. من براستین یگریاز من، قادر به شناخت کَس د ریغاو به -

 خواهد گذاشت. عیکشنده و سر یروسیبر همگان، همانند و
ها ها گشاده و صورت. چشمدندیها رسها به چهرهها پراکنده شدند. ترسهنگفت گرفتار آمد. سخن یدر وحشت تیجمع

 گلگون شدند.
 بر چهره نشاند و گفت: شیاعمال خو یبر تراز یتبسم یمنج

 ایکه دن دیپس به فنا رو ابم؛ییدرون شما نم یسود چیه گریقدردان هستم؛ اما د اریبس اریبس مقدارانیمن از شما ب -
 ندارد. یاجیبه شما احت گرید
 کلم بلند داشت و گفت: یشاک برد،یترس به سر م یکامل در محاصره کهیدرحال ردستان،یاز ز یکی
 توست. ییِجهنمِ تنها نیا کیول ؛یوعده داد مانی. ما را به بهشتِ بودن با خدایداد بیلعنت بر تو! ما را فر -

 کنان گفت:و زمزمه دیگرد رهیخ یآرام به چشمان مرد شاک یمنج
 یهاخواهم ساخت که شراره یجهنم ایدن نیهستم. از ا میعظ سیابل نِی! من خود لعنت هستم. من نفرفیکث وانیح -

 واهد سوزاند.خ زیفرشتگان را ن یآتشش حت
 شد. دهیاش درهم کشو چهره دیمتورم گرد شیهابه شماره افتاد. رگ یمرد شاک یهانفس ناگهان

جنبش  اریاختیدر تهاجم رعشه به زانو افتاد. عضلتش مغبوط گشت و دستانش ب کرشیو پ دیگرو یبه سرخ پوستش
 ی. خشمرساندیو انگشتانش را به سلوک حسام برانش م دیکشیبران برهم م یاسانِ قدارهرا به شیهانمود. دندان

 :کردیزمزمه م شیهاگوشآور هر دم در عذاب ی. نطقدیچرخیدار در سرش مو نبض قیعم
 ! ذبح کن!زیخون بر -

 یهاو پنجه دهیخم یبود، از سر زانو با کمر و قامت دهیسرخ گرد یچشمانش از برافروختگ کهیدرحال ،یشاک مرد
بلند سر  یافشانش گذارند. نعرهچشمان خون ریرا ز تیبرخاست. پس جمع رشیشمش یبر گرداگرد دسته خوردهگره

 یهاها را و لبخند بر لبپوست و گوشت ساختیم رهپا د،یچرخیاو م ریبرد. شمش ورشیسمت آنان وار بهداد و غضب
 .نشستیم نیدروغ یمنج

تنومند  ینمودن او نبودند که ناگاه مردقادر به متوقف زیبود که چند مرد جنگاور ن دیشد یو تازش او به قدر ورشی
زنان و جزع ی. مرد شاکدیگزنده، گردن او را به دندان کش یبه مانند سگ ن،یبرآورد و خشمگ ادیدر خلف او فر

 وار،وانهیو د کنانونیش یکه ناگهان زن کردیمرد تنومند تقل م یهااز دندان شیخو یرهاساز یبرا کشان،هیمو
 شیهابدنش گذر داد. مرد تنومند دندان یهابافت انینشاند و با فشار از م یو ینهیرا در سـ*ـ شیبران خو ریشمش

و با  دیکش رونیرا ب غیسخت، ت یبلند و جبر یاشد. زن با نعره دهیجو یدر دهان و یو پوست مرد شاک دیبه هم رس
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بر سر  ادیفر نیترس از کف داده و خشمگ یگریپس از د یکی تینومند نشاند. جمعچاالک در چشمان مرد ت یحرکت
. ساختندیم یکدر مسکن را رنگ یها صفحهو خون شدندیها پاره م. پوستبردندیم ورشی گریکدیدر جهت  دهیکش

ها کشتار بر آن مکان حاکم بود. استخوان یبرا زها او تنها جنبش بدن نمودیرا صادر نم یفکر چیه یخشم اجازه
 ردستانی. زشدندیو سرها قطع م آمدندیم رونیها ب. چشمنمودیتراوش م رونیها به ببدن یِو اجرام داخل شکستیم

 ت،یجمع انیاز م نکهیاند. تا اهاست آرام نبودهسال ییکه گو نمودندیقطعه مرا قطعه گریکدیچنان با غضب  یمنج
اش از برآورد. عضلتش در تزلزل بود. چانه ادیشد. زن فر یمرد منج کریمعطوف به پ ،یغرق در خوناب زن مانچش

و  انداختی. چنگ بر صورت مزدیبر سر م شیبا دست خو وستهیبود. پ ریو کف از دهانش سراز دیلرزیتشدد خشم م
 دراز شد. یمنج یگلو متسشتابان گشت و دستانش به شیها. پس قدمکوباندیم نیپا بر زم

که ناگهان زن در چند  کردیخشم، به نزول غضبناک زن نگاه م یحت ایحس ترس  یمقدار لیبه دور از قل یمنج مرد
 ییبرعکس شدند و با صدا ش،یانگشتان دستش در خلف جهت خو یاستخوان ها کبارهینمود و به  امیق یمنج یِقدم

ها، . دستنمودیبدنش رسوخ م یبه مابق هاخواناست یِو شکستگ کردیدردآور، شروع به خردشدن کردند. زن ناله م
آرام از تخت  یاو را در گلو خفه کرد. مرد منج یناله یصدا ،یپاها، کمر و در آخر با خردشدن استخوان گردن و

 کنان گفت:برخاست و زمزمه شیخو
 عذاب. یجهنم من است و من هم فرشته نجای! من عامل درد هستم. اریحق یا -

جان از کف داده و به  یاریحرکت کرد. افراد بس یسمت درب ورودزن گذاشت و به جانیرا بر جسم ب شیپاها پس
اجساد،  انیاز م ی. با گذر مرد منجبردندیهمچنان در حال نزاع و جنگ به سر م یمقدار لیشده بودند. قل دهیفنا کش

درب  ی. در محاذسپردندیجان م یبا حضور و هاجانمهیو ن دیرسیها به گوش مشدن استخوانخرد و شکسته یصدا
 شانیپاها لیافتاده بودند. در ذ گریکدیبر چهره، به جان  یبا نقاب جغد یگریبا نقاب خرگوش و د یمرد ،یورود
سمت آنان گام برداشت. بشاش به نیدروغ یبر چهره داشت. منج یشده از بدن غلتان بود که نقاب عقابقطع یسر
مشابه  یبا صدا فینح یکاغذهمانند تکه ،یبه منج شدننیبا قر زیخون بود. پس آنان ن یو تشنه ذاباز ع زیلبر

به  کهیدرحال یمرگ شدند. مرد منج میشکستن چوب، فشرده شدند. خون از دهانشان خارج گشت و با درد تسل
 فت:زبان جنباند و با لبخند گ کرد،ینظاره م شیدر خون خو دهیغلت یجمهور

 .ستی. خشم مقابل رستگاردیشدیم نیخشمگ دینبا -
 کنان دگربار گفت:درب را گشود و به صحن مسکن رفت و زمزمه پس

 باشم. نیخداوند، من رستگارتر یبه نظرم از برا -
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ها حرکت انسان ونیرعدوبرق و ش میعظ یمتراکم کبود همراه با نوا یسحاب یو در رأس و داشتیگام برم آرام
با خود،  زیو او ن دیچیپیم شیهادر گوش سیابل یخنده یافکنده بود. نوا هیسا کرشی. شبح عذاب بر پدنمویم

 .نمودیشکنجه، درد و محنت جان را به شهر حمل م
 دهیپنهان گرد یادر گوشه ده،یها کشها از حدت ترس، دست بر گوش. آدمبردیدر انزوا، بهت و سکوت به سر م شهر

و  یزندگان یبارنبودن دفترچهآنان کنون مبرابودن از گـ ـناه، مللت یبه سجده افتاده بودند. برا انیو گر
 گرداندند،یدست بر سر نهاده، زبان م ش،یاعمال خو یشهیددر ان یبها بود. پس جملگگران تیغابه بودنشاننتیطپاک

شهر، بانگ ناله و  ی. هر دم از گوشه کنارهانمودندیو در طلب انعام و احسان، طلب بخشش م خواندندیخداوند را م
 یرجس و غرق در عذاب سحاب یِایبه در یبرخاسته از گـ ـناه آنان، به مانند رود یها. تودهخواستیفغان برم

و هر  شدیرا متقبل م یترمیآن، مقدار عظ یِافکنهی. ساگشتیتر مبزرگ و بزرگ یسحاب جی. پس به تدرختیریم
پس  زار،یب گریکدیبودند و از  نیخشمگ گفتند،یچرا که آنان دروغ م گشت؛یتر م کینزد ایدن یِگام به نابود کیدم 

قائل نبودند. قضاوت  یارزش گریکدی یرخت بربسته بود و برا ن. روح از درون آناشدیاز درون آنان گـ ـناه تراوش م
و  یرانیرا به منجلب و شیاعمال تنها خو نیپس با ا کرد؛ینم شانیرها یو شک دم گذاشتیآرامشان نم یالحظه
 م،پناه جسته بودند، خش شیخو یهاها که در مسکنو بر رأس آدم دیچکیخون م ی. از سحابکشاندندیم ایدن ینابود

کودکان به گوش  یِهیمردان و بانگ گر ینعره یزنان، نوا غِیج یِها صدا. از درون خانهدیدویم تیمرگ و عصبان
بود که  نیدروغ یشهر، منج یاز احوالِ کنون تمندیجا را پر ساخته بود و تنها رضاخونِ تازه همه ی. بودیرسیم

از کف داده و به جان  تیکه خشم بر آنان سوار شده بود و انسان ستینگریزادگان ماز خاک یلبخندزنان به جمع
 افتاده بودند. گریکدی

و  آمدندیم رونیپاره به بپاره یغرق در خون و بدن یهابا لباس شیخو یهاانهاز خ انیژ یمردان و زنان یاز چند هر
 .بردندیو تازش م ورشی نشست،یم دگانشانیکه بر د یانسان نیدر جهت اول

به گرد  دجامگانیها تَن از سپمرگ، دَه یِافکنهیاز سا یو خال نیدروغ یاز چشمان منج دیبع ره،یت یسحاب یورا در
 زبان چرخاند و گفت: نمود،یتر مسالاز آنان که کهن یکیآمده و مشغول بحث و سخن بودند که  گریکدی
جماعت  نیما خارج است؛ چرا که ا یعمل از عهده نیا کیاز ما در مقابل خشم محافظت خواست؛ ول میعظ ربُدیه -

 فرشتگان خداوند توان مهار دارند. ریرا الغ ختهیافسار گس
 گفت: گرید یمرد

 کرد؟ دیکار باپس الحال چه -
 مسن دگربار زبان گشود: مرد
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 یسحاب یاز ما خواسته بود، در جهت مهارکننده زمانیعز ربدیگونه که ه. همانمیکنیم امیخشم ق یدر محاذ -
 یاو را از پا مشیو فرشتگان عظ دگاریآفر یاریبر ما تسلط نخواهد گذاشت؛ پس به  ی. خشم سحابمیبریم ورشی

 آورد. میدر خواه
و  آوردیاز پشت کوه، آرام سر درم دیها استوار شدند. خورشو اراده دندیچسب نهیها به سـ*ـشتابان شدند. نفس هاگام
با  نیدروغ ی. منجداشتندیگام برم یو دوان در جهت و گشتندیم دایدر چشمان او هو نیدروغ یخواهانِ منججان
در بلوغِ تعجب چشمانش  کیول نهادند؛یگام م هیسا لیبه ذ هک کردینگاه م شیوبر چهره، به قاتلن جان خ یتبسم

 و گفت: دیو زبانش به جنبش رس دیفراخ گرد
 .ستندیسرشت و دوستان خداوند افسانه نپاک یهاپس انسان -

قدرت از کف داده، با  ،یو یگشته؛ اما در چند قدم نیقر یدر هوا چرخانده به قصد کشتار به منج غیت دپوشانیسپ
 یکی شانیهاشده و استخوان ی. الم و درد بر آنان مستولکردندیم ینینششروع به عقب لیجل یو درد ریبا یعضلت

به مانند  ده،یتنمنکسر و درهم یهابا بدن ورشی غازِآ شگامانِی. چهار نفرِ پگشتیاز هم گسسته م یگریپس از د
و  زیآممخاطره یطهیدور از ح یتهاجم در ناکام نیشدند. بازماندگان ا نینقش بر زمآلود، خورده و خونگره یسمانیر

 کلم داشت و گفت: یبودند که منج ستادهیا یآور منجمرگ
 شهادت نائل خواهم کرد. عی. من شما را به مراتب رفدیشتاب کن د؟یستادیخداوند؟ چرا از حمله باز ا ارانی -

 یکه ناگهان چند مرد وحش زدندیوپا مبزرگ دست یو جهل یدر ناتوان ر،یزده، خفه در بهت و تحوحشت دپوشانیسپ
 ور شدند.به آنان حمله دند،یکشیم نیبر زم غیت کهیدرحال ن،یو خشمگ

 نیبر زم أس،یسرشار از  یدر دفاع زیو آنان ن کوباندندیم دپوشانیرا بر سر و بدن سپ شانیهاغیت امانیب ان،یژ مردانِ
ساخت و  نیرا رنگ طهیآن ح دپوشانیخونِ گلگونِ سپ قه،ی. پس از گذر چند دقشدندیمرگ م مینقشه بسته و تسل

باعث  یزدن در شهر کرد. سحابشروع به قدم نیدروغ یبا خون بر شهر حاکم گشت. پس منج گریشکست، بار د
. زمان گرفتیرفته آسمان را دربرمرفته یو سحاب انیگـ ـناه آدم یهابود از توده نی. آسمان نگارگشتیمرگ آنان م

بود.  دهیآسمان رس ینهیبر سـ*ـ دیو خورش یسحاب یسلطه ریشهر ز شتریب یمهیبود. ن شدنیبا شتاب در حال سپر
در  . شهرنمودیو خسته م ریدلگ یبه مانند غروب اهیو س میضخ یسحاب یهوا به واسطه کنیبود؛ ل کینزد رظه

. برادر سر دندیکشیم غیافتاده بودند و بر جان هم ت گریکدیها به جان . انسانبردیمرگبار به سر م یو ازدحام یآشفتگ
 ریشمش شیخو یهاقتل زن یها در پ. مردکردندیعمل م هنگآ شیجان فرزندان خو ی. مادران از برادیبریبرادر را م

 دهیرا به چنگال کش یهنگفت مسکن بزرگ یاز آتش یهمگان را مبتل ساخته بود. دود ناش یوانگیو د دندیکشیبر م
باد اجساد  گر،ید یاسبک در گوشه و کنار مسکن رها شده بودند. در گوشه یبود. سوختگان همانند تکه خاکستر

ها بره که مورد تهاجم گرگ یا. در مرکز شهر، اجساد به مانند گلهدادیرا جنبش م یاخانه یبر آستانه زشدهیآوحلق
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بر سر  ریها جسدِ غرق در خون، از شدت خشم شمشسوار بر ده یمرد ،یپاره شده بودند. در کنارتکه اند،دهیواقع گرد
 یهاها، پاها و بدن. دستدندیدویزنان مآنان نعره اقبدر تع یو شمار ختندیگریم یا. عدهنشاندیم شیخو

 شده تمام شهر را ماالمال ساخته بود.تکهتکه
 شیخو یشادان از جهنمِ ساخته و پرداخته نیدروغ یجا را پُر ساخته بود و منجاش همهتند و زننده یِهمراه با بو خون

 :گفتیکنان مو با خود زمزمه زدیدر شهر قدم م
چشم نواز و  با،یاند. چقدر زرساننده یاریو  قیفش ر،یگمرا دست لمیو جل ریکب م،یکنون دشمنانِ من در هدف عظ -

 .یدوستان نیبا وجود چن نواستیو به چه مقدار خدا ب ختهینفرت افسارگس نیبخش است اروح
 شهر مرده را انباشته ساخت. شیهاخنده یصدا پس

*** 
همواره  دگاریترس مشو و بافراست باش! آفر ریبر قلبت حکم کند. درگ یدیمشو. مگذار ناام وسیمأ وجهچیه: بهربدیه

 تو، با تو و درون توست. ادیبه 
 و دگربار ادامه داد: دیکش قیعم ینمود. نفس جادیکلمش ا انیدر م یمکث ربدیه
 یرخ دهد، در آخر خداوند همگان را رستگار خواهد کرد. خود را از سحاب یرا بدان که هر اتفاق نیخداوند! ا لِیخل -

 دهیرس شیکند. رسالت من کنون به اختتام خو لیتحم ایتو بر دن یدهشتناکش را به واسطه یو مگذار اراده دور بدار
اما  د؛ید یفاصله مرا نخواه نیخواهم رفت. از ا نیدروغ یمنج داری. به داستیسفر تو همچنان مانا و پا کنیاست؛ ل

 کرد. پاسبان خودت باش! یمرا حس خواه
و بدنش  دیچرخیبود. زبانش نم دهیگرد رهیخ ربدیبه رفتن و دورگشتن ه د،یه در بهت و تردخفت پوشاهیس یفرشته

 ی. او به فرشته گفته بود که خداوند از برادیچرخیم ربدیاز جانب ه یاقادر به حرکت نبود. افکارش حولِ محور جمله
 میعظ ی. در شهر باددید میرا خواه گریاما باز همد روم؛یدر نظر گرفته است. من م بایز نیو همچن ریخط یتو امتحان

خط چشمانش را  یرا در طوفان غرق نمود. منج نیدروغ یبر پا شد. خاک، خون و خاکستر در هوا معلق شد و منج
 با میعظ ربدیگردوخاک و باد، ه انی. از مستادیا شیخو یدر جا نینمود و ابروانش را درهم گره داد و خشمگ کیبار

 نشست و گفت: نیدروغ یآمد. طوفان آرام گرفت. لبخند بر لبان منج رونیسبزرنگ و بلند ب یراشته و لباساف یقامت
خواهد نمود. کنون مرا  امیخداپرستان در مقابل من ق یِ ساخته بود که منج اریمرا هش میعظ سی. ابلشناسمیتو را م -
نمانده است. کنون من همانند خدا  یباق میبرا یدوست گریچرا که د ؟یابه من آمده رساندنیاری یو بگو از برا ابیدر

 تنها هستم.
 و گفت: دیکش قیعم ینفس ربدیه
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 انی. چقدر فاصله است میدرد و در اختتام، مرگ و نابود یخشم، آورنده یآورنده یسلم و درود خداوند بر تو باد! ا -
خاطر است که او چهره از تو بر  نیبلکه به ا ،یهمانند او شَو نکهیخاطر انه به ،یاتو. تو تنها شده ییاو و تنها ییتنها

که گر هزاران دوست و دمساز اکناف تو را  ی. به قدرییتنها اری! تو کنون بسیتافته و تو را تنها گذاشته است. آر
 ور است.در تو غوطه ییسرشار سازند، باز تنها

 بلند سر داد و گفت: یاخنده نیدروغ یمنج
 آورده است؟ دیرا پد یزیچه چ ییکه تنها یکنیخداخواهان! مشاهده م یِمنج -
 زد و گفت: یلبخند ربدیه
خواهد  یو دلمردگ یو اضطراب تو را آبستن به افسردگ آوردیم دیاضطراب را پد ،ییتو را آگاه کنم که تنها دیبا -

شد. آنان که اضطراب ندارند و  یخواهمرد و فراموش  ی. تو خواهیفنا و نابود شودیتو م ییتنها یجهیکرد. نت
 در مقابل تو سد خواهند شد. ست،یدر آنان زنده ن یافسردگ

 برداشت و گفت: ربدیسمت هبه یگام نیدروغ یمنج
 بودم. دهیحال دتابه ،ییگویرا که م یزادگانآدم نیدچار مشکل شده است؛ وگرنه ا دگانمیبه گمانم د -
 زد و گفت: یلبخند ربدیه
و ترس از درونشان رخت بر بسته است؛ چرا که خالق را در دل دارند و او از  رندیگیاضطراب نم چگاهیآنان ه -

 .کندیممانعت م یدلمردگ
 گرفته و غضبناک زبان جنباند: یابا چهره ربدیبعد از استماع کلم ه نیدروغ یمنج

از آن من است؛  یی. تنهاانیو جن انیآدم زِیرنهستم. خو میعظ سیاحمق! من کنون خدا هستم. من فرزند ابل یا -
 ریبا خدا شمش زهیهستم که به ست ی. من آن کسامدهی. من برگزستیمن نبوده و ن یدر شأن همراه یچرا که کس
 من است. یحام سیاست. ابل دهیخشم بر کش

 دیلبخند بر لبانش خشک ربد،یه یدر انتظار درد و شکنجه یگشت. منج یو نیگام برداشت و قر ربدیدر جهت ه سپس
 کلم داشت و گفت: رتیو خفه در تعجب و ح

 خداوند همراهِ توست. یاست. انگار که به راست زانیآور من از تو گرمرگ یرویچقدر جالب! ن -
 زد و گفت: یلبخند ربدیه
 یکیو آن را در جهت ن ایدر دستان توست. ب یساماننابه نیا دِی. کلستین یجز سوختن و نابود یزیدر جهنم چ -

 کن. ریقائله را ختم به خ نیبچرخان و ا
 زد و گفت: یلبخند نیدروغ یمنج
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شود.  ریختم به خ زیچام که در آخر همهها را تحمل نکردهانسان پست! من مشقت و رنج سال یا ر؟یختم به خ -
 .یکارگزارِ و زیختم به شر بوده است و من ن سیابل یآهنگ اراده

 بار زبان گشود:دگر ربدیه
را در  ایخواهد آمد که دن یزیبداختر تو، چ یِرا به مخاطره انداخته است. در پس انقلب سحاب ایافکارِ کوتاه تو دن -

شد. خواهشمندم دستان به  یغرق خواه یکسیو ب ییدر عمق تنها زیخون فرو خواهد برد. در آن عهد است که تو ن
 .یکه تعلق دارد، بازگردان ییرا به جا یو سحاب ییات را بشوآلودهخون
 داشت و گفت: مینعره عظ نیخشمگ نیدروغ یمنج

 .یاضعفت رو به خواهش و التماس آورده ی! تو از برازیناچ یا -
 زد و گفت: یلبخند ربدیه
 .یردانآن را بازگ شیخو یبا اراده زیدر آن است که تو ن ریخ کنیکار را دارم؛ ل نیضعف نه، من توان انجام ا -

 پرتاب نمود و گفت: ربدیغضبناک آب دهانش را بر صورت ه نیدروغ یمنج
 .زیچچیه ،یستین زیچچی. تو هیندار یقدرت چیپست! تو ه وانیح -
 را پاک نمود و گفت: شیآرام صورت خو ربدیه
 . دست از کشتار بردار!میگویمرتبه م نیآخر یبرا -

 زد و گفت: یلبخند یمنج
 هرگز! -

 سمت آسمان قائم داشت؛ سپس زبان چرخاند و گفت:. دستانش را بهدیکش قیعم ینفس ربدیه ناگهان
 یدر امان خواهم بود! ا نیاطیتمام ش مانندرهیخ دگانِیاز د ،یآن که گر بر من نگر ی! ایارساننده یاریآن که  یا -

 ینام من! ا نیاطید گشت از اذهان شزدوده خواه ،یساز یآن که گر نام مرا بر زبان جار ی! ایادهندهآن که نجات
 نیچن نیباش. ا ریگدستانِ ناتوان ما را دست ش،یاقتدار خو یحارس بر رأس ماست! به واسطه رتیآن که دستان کب

 باد!
را دربرگرفت. عضلتش منقبض گشت و نفس در  نیدروغ یمنج کریپ م،یعظ یناگاه درد به مانند تندباد به

تک پوستش متورم شدند و پوستش گلگون گشت. رنج را در تک ریز یهاوبند درآمد. رگبه بست اشنهیسـ*ـ
 یمنج رشدنیگنیزم یواسطه ه. بکوباندیم نیخود را بر زم یزخم یوانیو مانند ح نمودیاحساس م شیهاسلول
در چشمان  یماند. برق شاد زادگان معذورآدم تیمعص یهاتوده رشیو از پذ ستادیاز رشد باز ا یسحاب ن،یدروغ

که کنون در  یبرخاست و به سحاب شیخو یدواند و با نشاط از جا شهیدر دلش ر دینشست. ام پوشاهیس یفرشته
 شگرف، دگربار زبان گشود: یراسخ و اقتدار یبا عزم ربدی. هدیگرد رهیبود، خ ینینشحال عقب
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 خواهد گرفت. یشیرحمت او همواره بر خشمش پ-
 :گفتیم نیو چن دیچرخیوار محلقه نیدروغ یبه دور منج پس

 انیع ،یشو ی. از چشمان هر کس نامرئیهست میتخت و نفوذ دادار عظ لیذ ،یالوجود است. هر کجا رَواو واجب -
سهل و  یخداوند امر یو دشوار است، از برا دهیچیهر کس پ یتو برا ی. گر استشمام بویخداوند هست دگانیدر د

 یگر زبان بچرخاند، تو به گوشت تحول خواه کهستان توست. آن تو، نگهبان تو و جان ینندهیاست. رب، آفرآسان 
گشت. پس غرور و  یمحو خواه دگانیشد و از د یسپس خاک و در اختتام تو به دستان باد سپرده خواه افت؛ی

 باد! نیچن نیغلف دار! ا اتنندهیآفر یرا از برا اتیسَرکِش
 یها. پرتونسبتاً مشهود شهر را دربرگرفت ی. درخششنهادیسمت ضعف گام مبه رهیت یو سحاب افتی انیپا ربدیه کلم

و خشم به  یکی. ظلمت از سپهر زدوده شد و تاردندیخز رونیبه ب هایرگیت یِالبهاز ال دارکانیپ یرهاینور به مانند ت
و بشاش و خندان  نهادیدر شهر گام م هیسا یِنینشام با عقبهمگ پوشاهیس یها خارج گشت. فرشتهسنجش از انسان

چادر  شیضجه در گلو گذاشت،یو درد آرامش نم دیغلتیگونه در خاک مهمان نیدروغ ی. منجنشستیسر از پا نم
و زبانش  دیچرخیهمچنان بر گرداگرد او شتابان م ربدی. هگشتیانداخته بود و مبتل به ادبار، اذهانش متمرکز نم

 :گفتیبود و م یکلم یحام
 یدارندهنگه دگاریشنوا بر سخنان توست. آفر دگاریبر اعمال توست. آفر نایب دگاریبر تو مسلط است. آفر دگاریآفر -

تمام موجودات است.  اوریو  عیمهربان، شف دگار،یاست. آفر یکل هست یو دربردارنده انیمحافظ جهان دگاریتوست. آفر
 باد! نیچن نی. اکنمیآرزو م تیاو را برا

 نیدروغ یو منج ربدیه یدر چند قدم ،یو یدر محاذ پوشاهیس یو فرشته شدیکشانده م شیدر جهت منبع خو هیسا
. مو از سر جدا کوباندیم نیو خود را به زم آوردیضربه وارد م شیاز تشدد درد به خو نیدروغ ینموده بود. منج امیق
و  نمودیم فیبود. نبضش ضع دهی. نفسش سخت گردانداختیو چنگ بر پوست م دیدریاز تن م راهنیپ ساخت،یم
 ترمیعظ یشیبا حجم و گنجا یرگینشست. به ناگاه ت دگانشیدر د پوشاهیس یکه ناگهان فرشته دیچرخیم دگانشید

 یدر تأسف ربدیتازش نمود. هشروع به  رتریکب یشد. ظلمت دگربار با تشدد دهیدرهم تن کیتار یسمانیبه مانند ر
 چرخاند و گفت: پوشاهیس یو رخ در جهت فرشته دیکش قیعم یرا بَر نهاد و نفس انشهنگفت چشم

 تن مده. هیبه سا -
برداشت.  شیخو یبه ورا یدگربار بر او هجوم آورد. گام یشانیژرف دفن شد و پر یریدر تح پوشاهیس یفرشته

. رگ در دیفراخ گرد دگانشی. پس عزم فرار نمود که ناگهان غلف دور دزدیزده بود و ندانستن در او موج موحشت
گشت. غضب با  یها مرئو همانند انسان دیرس انیع ی. جسمش به مرتبهدیو بطنش سوزان گرد دیچشمانش دو

متأسف و  ربدیتراوش نمود. ه رونیعله از درونش به بو ش دیرس دنیدر وجودش به وز ریکب یسرعت و قدرتِ تندباد
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توان زانو بر . فرشته کمدیتمام او را در خود بلع هیچشم دوخته بود که سا پوشاهیس یفرشته رییبه تغ رهیغمناک، خ
فروزنده تمام بدنش را  یسرخ آذر به مانند مشعل یهادگانش را به طاق آسمان دوخت. ناگهان شعلهیخاک نهاد و د
 یهابر تنش به خاکستر بدل شدند. شعله به مانند رگ ختهیآو یهاملتهِب آتش؛ لباس یهاسبب شعلهدربرگرفت. به

به گرما و نوردادن کرد. درد و  شروعمحترق،  یاهمانند آتشکده انشیدواند و بدن عر شهیپوستش ر ریدر ز یخون
دار نمود. پس قامت راست داشت و اش را زخمحنجره میعظ یاو نعره دیم نوردبدنش را دره یهاهنگفت، بافت یالم

توان تفکر  ییو تندخو ظی. غگشتیو دود از دهانش خارج م دیخزیم رونیاز خاک برخاست. از چشمانش خون به ب
 یو منج ربدیدر جهت ه پوشاهیس ی. فرشتهدیمنحوس تمامش را در آغـ*ـوش کش یاهاز او ستانده بود و جمل

 :گفتیو م نمودیوار، بر او ظلم مو ستم مکثیدرون سرش ب یو نوا دیچرخ نیدروغ
 «! ذبح کن!زی! خون بربکش»

نگران گام در جهت فرشته  ربدی. هستاندیو نعره به گلو م دیسابیانداخت. دندان برهم م نیفرشته چنگ بر زم پس
 برداشت و زبان گشود و گفت:

 آن ک.... یا -
را بر سرش  یدست ینی. چشمانش ثابت ماند و سنگستادیباز ا شیگشت و نطق در گلو ریکلم در دهانش با ناگهان

 قرار داده بود، کلم داشت و گفت: ربدیدستانش را بر سر ه کهیدرحال نیدروغ یاحساس نمود. منج
هستم؛ چرا که عظمت و استطاعت پدرم  ترمیتر و عظقدرتمند اریقرار دارد؛ اما من بس ییباال یتوان تو در مرتبه -

هستم. کنون  یو یلیاست یِکهیاست. من وارث ار یمن جار یهادر رگ ریکب سیپشت من است. خون زورمند ابل
 ست؟یبه آتش نشسته ک یدار و بگو آن برهنه ریمرا خب

 نیدروغ یستانده شده بود. منج یاز و یو توان هر جنبش ستادهیا شیخو یراکد بر جا یبه مانند تکه گوشت ربدیه
 دگربار زبان گشود:

 یقرار خواه یوبند و راکدبود که با حضور دستان من بر سرت، تو در بست دهیمرا عفو کن! از خاطرم زدوده گرد -
 ترس تو را غرق نسازد. من تو را آگاه خواهم ساخت. کنیگرفت؛ ل

 فت:ساخت و نجواکنان گ ربدیه یهاگوش نیدهانش را قر سپس
 رأس است. طانیزادگان، شنسل آدم یبرندهنیو ازب یآباد یکنندهرانیصبح، و یکنندهاو خاموش -
که ناگهان  آمدیسرشک م حرکتشیاز چشمان ب نیسنگ یبه مانند ابر ن،یدروغ یخفه در مهار دستان منج ربدیه

و  یعصب ربد،یعملکرد ه تیبا رؤ نیروغد یدستانش را تکان داد. منج یدستانش را دربرگرفت و اندک لیقل یجنبش
 مضطرب کلم داشت و گفت:

 !فیکرم کث یا -
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بران و مستحکم آنجا را شرحه ساخت. خون حار به  ینمود و با دندان شیدهان خو نیرا قر گرشیمچ دست د سپس
 بلع نمود و گفت: شیبا لبخند خون خو یکرد. پس منج دنیرجس شروع به جوش یامانند چشمه

 مانیآن که ا یا! «شدهرهیچ» یباش. ا ارایبختِ مفلوک را وارون نیو ا دهی! فغان مرا شنمیعظ «یکنندهمتهم» یا -
به تخت، قدرت و نفوذ  یاآن که پشت کرده یا«! کردههبوط» یباش. ا ارای! مرا یکشیسگان پست را به جوالن م

بر ضد  یانگریآن که طغ یباش. ا ارای! مرا ردیگینشأت ماز تو « ضدبودن»آن که  یباش. ا ریگمرا دست دگار،یآفر
 باد! نیچن نی. اریظهور برس و مرا در آغـ*ـوش بگ یظهور برس. به مرتبه یخدا! به مرتبه

. پس شیهاعرض شانه زانیبه م یا. تودهدیظهور رس یسرش به مرتبه یِرنگ و دَوار بر باالداج یاتوده ناگهان
توده به  یِکیبلند و بران از دل تار ییهامتفق به ناخن اهیس یمتعفن برخاست و دست یناله و فغان از کومه یصدا

نشست.  نیدروغ یکه بر رأس منج نیتا ا نمودیم نبشو ج دیچرخیدار مزخم ی. دست به مانند ماردیخز رونیب
 زنان زبان گشود:اند. پس نعرهدو شهیر شیدر گلو ادیبر بطنش سوار شد و فر دیاک یارعشه ،یمنج

 او. ریپذدرون من و من فرمان طانیدستان کُفر بر سر من. ش -
نشست و در آن زمان بود که شهر،  پوشاهیس یمشتعل فرشته یهاپرواز نمود و به گوش نیدروغ ینطق منج ینوا
. رساندیقدرتمندش را به جنبش م یو پاها زدیرا به چشم مشاهده کرد. او نعره م شیعصر خو یفاجعه نیترمیعظ

سترگ کوباند.  یاخانه واریرا به د شیخو عظمت،و  یوار، با تندشهاب ،یمشتعل و آسمان یسنگپس به مانند تکه
مانند، بام خانه را طوفان یو سرعت لیجل یو فرشته وارد خانه گشت. پس با قدرت ختیضربه فرور یبه واسطه وارید
را بر شکمش زمره ساخت. به مانند  شیخو یوپاهاجهش نمود. پس نعره برآورد. دست ونریو از طاق به ب رانیو

متلطم بر سر هم فرود  ییایها به مانند درو خانه دیرس نی. او به زمدیفروغلت نیسمت زمو آذرگون به نکل یاگلوله
. دیکه کنون تمام شهر را دربرداشت، رس رهیت یآمدند. دستان پُر توان آتش اکناف خود را دربرگرفت و حرارت به سحاب

پس  ساخت؛یم رانیها را وو خانه زدیشخم م یشهر را به مانند خاک باغ یو نابودکننده میعظ پوش،اهیس یفرشته
. آنان که گشتندیانبوه خاک و سنگ دفن م لیها ذ. انسانگشتیسو خارج مو از آن کوباندیم وارهایخود را به د

. شتافتیگر، به استقبال آنان مو مجازات زیبرانگوهم زیاو ن کیول آوردند؛یناک بودند، بر او تازش مو غضب نیخشمگ
 .نشستیم نیو خون بر زم خاستیتند گوشتِ سوخته برم یِبو یاپس با هر ضربه

 ریو جسدها را ز نمودیم لیتبد میبه دون نیخشمگ پوش،اهیس ی. فرشتهشدندیقطعه مها قطعهپاره و بدن هاتن
 یو آتش اکنافش را به مرتبه زدی. نعره مدادیو دستان مشتعلش را حرکت م چرخاندی. چشم مفشردیم شیپاها

. کوباندیها مبه خانه م،یعظ یقیمنجن یاز دهانه شدهرا به مانند سنگ رها  شیو خو نمودی. پرش مرساندیاحراق م
چشمانش را  دپوشیلباسِ چند سپ یِدیدود، خاک و آتش، سپ انیهان از مکه ناگ کردیو نابود م ساختیم رانیو
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پر  یدر جهت آسمان و لبان یبسته و دستان ینموده و با چشمان امیق یو یدر چند قدم دجامگانیمعطوف ساخت. سپ
 :گفتندین میجنبش چن

 شیبهشت را که پهنا یهاده و دروازه وا رَهان. او را مورد آمرزش قرار میعظ یهایکاراو را از گناهان بزرگ و زشت -
. مییگویاو م یجابه زیپس ما ن ست؛ی. او قادر به استفاده از نام مبارک شما نیهاست، بر او بگشابه وسعت آسمان
 است! یاوریو  بانو او چه خوب نگه کندیم تیخداوند ما را کفا

 یرخنه نمود. پس اندک نشیفروغ گشت و رحم بر قلب آتش یب پوشاهیس یاخگرِ چشمان فرشته یناگاه شعله به
 که ناگاه دگربار خشم بر فرشته چرخاندیبشاش و شادان زبان م دپوشانیبه اطراف چرخاند. سپ دهیصامت گشت و د

او به  یها. شعلهدیبه دور خود چرخ اکاز عاطفه شد؛ پس غضبن یو قلبش ته نیسنگ شیهاگشت. گوش یمستول
 ربدیاز زمان به خاکستر و دود مبدل ساختند. ه یارا در برهه دپوشانیو سپ دندیمحترق به آسمان کش یدمانند گردبا

دستان ناپاک و منحوس  اریرا در اخت شیخو یو منج نمودیم یزمان را سپر نیدروغ یهمچنان در اسارت دستان منج
 :گفتیم نیو چن کردیقرار داده بود و کلم او را در دهان لقلقه م طانیش
امر مسبب  نیعاشق. او عاشق خداست و ا کنیاست؛ ل طانیهاست. او شاش، متخاصم انساناو در اساس و شالوده -

 و انس. یرا دارد و نه اذن دوست نهیکه نه توان خصومت و ک یطانیاست. ش دهیگرد یو یِدوگانگ
به نزول نشست.  نیدروغ یو منج ربدیه یاز دل آسمان در محاذ ن،یآتش یبه مانند گو پوشاهیس یفرشته ناگهان

 بود. سازوانهید یهمچنان خفه در غضب، غرق در آتش و مجذوب قدرت سحاب
 را دگربار بازگو نمود و گفت: طانیکلم ش پوشاهیس یخطاب به فرشته نیدروغ یمنج

و خداخواهان تازش  ماندهیزادگان باقکرده بر خاکهبوط نیاطیش یمن آنجا بودم. در آن عهد که تو به سرکردگ -
 و فنا کشاند. یکه جهان را تا مرز نابود یرأس طانی. تو همان شینمود

 ینجات داد. منج یزد و خود را از اسارت دستان و یرا گرفت. چرخ ینمود و دستان منج یجنبش ربدیناگاه ه به
او را  طانیدهشتناکِ دستِ ش یرادهبود که ا یگرِ ودر سکوت و سکون نظاره ،یبازتاب گونهچیبه دور از ه نیدروغ

 ملزم به جنبش زبان نمود و گفت:
خواهد  تیبه منزلگاه بدا اریبخت یاباچهیآلود شما با دچرک یِایاست. انهدام دن دهیزادگان فرا رسفصل حرس خاک -

اسپهبد بر است که  یبه خون مُردار تو خواهد شد، آن کس نیکه چرک یتوست. دستان یِستیکه آن مرگ و ن دیرس
 خواهد گشت. میعظ سیابل مانِیرژ

 داشت و گفت: پوشاهیس یخطاب به فرشته سپس
 یِ همت و نزار منجارزش، دون ی! جانِ بیقشونِ جهنم لِیسرخ یو ا سیابل رِ یسردار کب یاسپهبدِ اعظم! ا یا -

 را اشباع ساز. میاقل نیزادگان را سِتان و از خونِ حارش اخاک
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 داشت و گفت: پوشاهیس یرخ در جهت فرشته ربدیه
. بر جانِ من آهنگ اراده مکن تا سرافراز برون ستیمتنفذ او ن دگانید لیاز ذ یزیراهِ گر چیگرِ توست. هاهلل نظاره -

 شود اهلل از انتخاب تو! ریز. سرافکنده مشو و مگذار سربهیاز آزمون سخت اله یشو
را در  یمشئوم، بانگ لسان و یاآمد و صوت قهقهه انیپا به ممعظم برهنه یدُهُل عِیرف یشرفه ربد،یگفتار ه نیماب در

 نیدروغ یرا مشاهده نمود. منج دهیخم کیول ریکب یهرماس شیخو ضیساخت. پس رخ چرخاند و در نق ریدهانش با
 :گفتیو م خاستیبرم ینحوسصوتِ م یشومِ و یو از حنجره دیچرخیم منیبا ظهور اهر

 الطمع، الطمع، الحرص، الحرص، المنع، المنع. -
دارش، به بزرگ و سُم یِتوجه داشت؛ به پاها ریپ منیبه اهر رهیخ ربدی. هدیکوبیبر گردنش م ختهیبر دُهل آو ایپا و

دو شاخ کوچک بر رأسش و ابروان  ه،یکر یکه در دست داشت، به چهره یگوژمانندش، به دِرَفش مرتفع لِیقامت متما
که  نمودیرا گوشزد م یهر دم و د،یچرخیم ربدیه رانیحکه در چشمان  ییهابر چشمانش. نشانه ختهید و ربلن

 به تکاپو زبان چرخاند: مهیهبوط کرده است. پس سراس سیدر حضور همان ابل منیاهر
 .منیو اهر تیعفر طان،یهر نوع ش یبر خداوند از آشوب و فتنه میجویمأوا م -
 بلند سر داد و گفت: یاخنده سیابل
و خداوند در ساحل غم  زندیدارد؟ حس ترحم در من موج م فیمکان تشر نیکه خدا در ا یداریاز چه رو پندار م -

 یهارا مشاهده کردم و افول یشماریب یهاشیآدم. من زا کی یحت ییبایبه انتظار نشسته است در شک یو سرافکندگ
و  شوندیسال مکهن نند،ینشیم شیبه تع رسند،یم ییو برنا ییبه رسا ندیآیها مگذراندم. آدم دهیرا بر د یانیپا یب

 یِ و تراض لیها از سر ماست که انسان نیمند بر اعلقه تیغاگر است. او بهخداوند تنها نظاره نیب نیو در ا روندیباز م
خواهان  ار،یبه اخت کسچیه کنیل ؛یاجبار تیاست، نه تبع یاریاخت یِدلدادگ ،یاو را بخواهند. خداخواه ش،یخو ریضم

. حال خواهندیمرا م لیجز اقیاز سر اشت شیهااست؛ چرا که انسان لیخلیو ب اریی. او تنهاست. او بستیخداوند ن
 ست؟یخواهان حضورت در آنجا ن کسچیرفت که ه یخواه یبه مکان ایدار که تو آ داریو مرا ب یزبان بگشا

 زد و گفت: یشکرخند ربدیه
 .شناسمیاست، نم یرا که از زبان تو جار ییخدا نیمن ا -

 چرخاند و گفت: پوشاهیس یرخ در جهت فرشته سپس
 مبر! ادیرا از  نیعاشق! ا ،یتو عاشق -
 زبان چرخاند و گفت: نیلع سیابل
 است. دهیخداوند محو گرد ادیناپاک دگر از  نیعاشق؟ ا -

 داشت و گفت: پوشاهیس یسمت فرشتهچهره به آنگاه
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. در عرش تو را مجازات کردند یااست. تو مورد لعن فرشتگان و خداوند قرار گرفته دهیمحو گرد رهاینام تو از ضم -
بُرداران به ساز از فرمان یکیکه  گفتندیم یو در بهت و شگفت چرخاندندیو نامت را از تو ستاندند. فرشتگان زبان م

پس  ست؛یدر تو ن یبُردارو توان فرمان یهست طانیامر واقف بود که تو ش نینها خالق بر ات کنیزده است؛ ل ینافرمان
است. من به تو نام خواهم داد. من تو را  نیاختتام تقاص تو قر نکیا کنیصلب؛ ل یخیو توب بی. تأدیمجازات شد

نشست و  یهکرد. به عبادت من خوا یمرا پرستش خواه زیزادگان راه خواهم داد و تو نخاک شانیدگربار به اذهان پر
و  دیتو هستم و تو بنده، عب نیمُحَق و راست یخدا م،یعظ سیپس من، ابل نیدانست. ز یمرا قدر خواه تیعبود

ببر تا  نیها اَوان خواهد گشت. او را از بانسان یمنج یزیرتو از مجازات خداوند، با خون ییبردار من. افتتاح رهافرمان
 .یاز و یبردارآمده، نه تو را فرمان یکه نه خالق را عاشق یبشو هیسوکیتعشق  نیشو و دست از ا داری. بیرها شو
 نمود. امیق یو یبرداشت و در محاذ ربدیدژآهنگ و نژند، گام در جهت ه پوشاهیس یفرشته

 محو بر چهره نشاند و گفت: یلبخند ربدیه
 خداوند. لیخداوند همچنان در انتظار همت توست خل کنیل د؛یخواهم رس شیمن به وصال خو -

راکد گشت.  شیخو یبه تنافس نشست؛ پس بر جا پوشاهیس یدم فرو بسته و تابناک بر صدر فرشته یابارقه ناگهان
تو منع شده است، خود او  ینام او از برا» گفتیکه م میحم یانیرا فاتحه نمود و ب ربدیکلم ه یاذهانش دل گذشته

 «. خودش را در دل زنده کن.ستین میدر تحرکه 
 :گفتیو م چرخاندیزبان م اششهی. افکار و انددیرسیو تنفسِ فرشته به ثبات م دندیچرخیم جملت

 خودش را در دل زنده کن. خودش را در دل زنده کن. -
 .دیآوردند و کلم به زبان رس یرو یبه کاست نهیدار با طمأنزبانه یهاشعله پس

گشت. پس زبان  لیتبد یستیآغوشته به نفرت از چشمانش سفر کرد و آذرِ سر برآورده از بطنش، به دود و ن بیلع
 چرخاند و گفت:

 خودش را در دل زنده کن. -
 از نطق فرشته، بشاش و شادان گفت: دهیگردچشمانش گشاده ربدیه
خداوند! خشم و نفرت را  لیخل یالدادهکلم راست است. تو عاشق و د نیجملت استوار است. ا نیاست! ا حیصح -

را گردن بزن  ینیبو بر قلبت حکم کند. غرور و خودبزرگ ندینش شیعظمت خو یکهیاز دل برون دار تا خداوند بر ار
 شود. ابیتا خالق دگربار به درونت شرف

 سر داد: عیرف یانعره نیقامت راست داشت و خشمگ سیناگاه ابل به
 پست فطرت! یا -

 کلمش را گسسته ساخت و گفت: پوشاهیس یگهان فرشتهنا که
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 خاموش باش! -
 .دیرس یبه راکد زرعیلم  یگشت و تنش به مانند خاک ریاس سیابل طیدر قفس دهانِ بس کلم
 ان،یآلود و ژنظر گماشت؛ پس غضب سیاز خاک جدا ساخت و به ابل یشانیو نگران، پ شانیپر نیدروغ یمنج

ور حمله پوشاهیس یسمت فرشتهبه چرخاند،یاش را در هوا مخودهو مشتِ گره دییسایدندان بر سر هم م کهیدرحال
 افتتاح نمود و گفت: بانز ،یشانیپر ایحس خشم، ترس  یمقدار لیشد. فرشته به دور از قل

 راکد باش! -
 ینش با شتاب خاک را لمس نمود. فرشتهو ت دیرس نیبه سلوک زم جان،یب یگوشتبه مانند تکه نیدروغ یمنج ناگهان

 دگربار زبان گشود: پوشاهیس
 نی( چنی)او( را ندارد. پس آهنگ )و تیبود و مکنت تواِن استقرار در مقابل عزم و مش نیدر ا زیچچیو ه کسچیه -

 نیچن ف،یه و شرگرداند. من به منشورِ دادرس پر شکو لیارزش و ناتوان را در مقابل شما مغروران حاشد که منِ کم
کم خواهم  انیات را از سر آدمتو خواهم ستاند و آشوب و فتنه زفصل ا نیتو را در ا اتِیامر خواهم کرد که ح یشهیپ

 کرد.
 نزول نمود. نیدروغ یسمت منجوار و شتابان، بهسوزنده، طوفان یشهاب ریفرشته به مانند ت آنگاه
 شیبود. در هر سو خو دهیغرق گرد شیخو ییتنها یجنبش، در منجلب ترس و در ژرفا یدور از اندک نیدروغ یمنج

 امیمادرش ق جانیب یرا به دست فنا داده بود و در اختتام در محاذ گناهانیکه ب ی. در تمام مناطقکردیرا مشاهده م
در هوا چرخان شد. خون تنش رعشه را دربرگرفت و سرش  د،یگرد ختهیافکارش از هم گس ینموده بود که رشته
نقش بست.  نیبر زم جورید یاهمچون توده جانشیب یاکناف را نجـ*ـس نمود و الشه یطهیرجس و ناپاک او ح

که  افتیرا ن سیپرسان شد؛ پس به هر سو چشم گرداند، ابل نیلع سیو فرجام ابل بیتأد یفرشته رخ چرخاند و از برا
 نمود و گفت: افتتاحزبان  ربدیه
 .ستیجز شکست و فرار ن یبر حق او، راهکار لیاست. در مقابل خداوند و خل ختهیاو گر -

و پر  یمتألل یکبود نور یِو کمر سحاب نیگام نهاد که ناگهان از ماب پوشاهیس یلبخندزنان در جهت فرشته سپس
 حرکتیب ربدیان راکد گشت. هو زم ستادیا دنیآمد. باد از وز انیبه م لیجل یسُور یجنبش، همگام با جبروت و نوا

 امیدار قخاک معلق و شعاع یدر چند قدم می. نور عظافتادماند و فرشته به احترام ظهور نور به سجده  شیخو یدر جا
 افتتاح کلم داشت: ریکب ینطق ینمود و با نوا

 قدر هستم.گران یغامیتو حامل پ ی! من قاصد صدق، کنون از برادگاریو دوست آفر لیثنا و درود خداوند بر خل -
 سر از خاک بلند داشت و گفت: پوشاهیس یفرشته

 .یام. هر سخن از جانب اوست، مژده هست و مژدگانآن آزاده دیحق! من عب کیاو بر پ نیدرود و آفر -
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 دگربار زبان گشود: میعظ نور
عملکرد تو  یبه واسطه یتیپاک گرداند. گ انیخواسته و قصد کرده است که آفاق را از نسل آدم نیاهلل چن تیّمش -

او  یدهیتمام انسان هاست و تو منتخب و برگز یو فنا یخواستار نابود میعظ گاریاز سکنه خواهد گشت. آفرد یخال
 عمل. نیارتکاب ا یاز برا

زار گشت. و بطنش ن دی. زانوانش سلس گردخفه گشت میعظ یبا استماع کلم نور کلن، در بهت پوشاهیس یفرشته
پس  نمود؛یو مشوش م شانیدر دستانِ ندانستن، پر ری. اسزدیو لبخند م ختیریباخته اشک معقل یهمچو مجنون

 دار چرخاند و گفت:را لرزش شیخو فیزبان خا
 ی. من کنون به خواسته و امر )او( از مرگ و فناآوردیو ندانستن بر رأسم تازش م زندیمعظم موج م یدر من جهل -

برم؟  نیها را از ب)او( خواسته است که پس از استخلص آنان از مرگ، دگربار آن کنیام؛ لنموده یزادگان خوددارآدم
 کشتار آنان را دارد؟ یکه اراده یآنان را نجات دهد هنگام دی. چرا بافهممی. من نمشومیمن متوجه نم

 مجدداً کلم داشت و گفت: میعظ نور
 امر تو به عقب باز خواهد گشت. یاِدا یزمان از برا -

انبوه  انیرا در م شیافکند. غرق در تأسف سر بلند داشت و خو ریبرهم نهاد و سر به ز دهید پوشاهیس یفرشته
 . زمان به عقب برگشته بود.افتیشهر  دانیپُر ترددِ آنان در م تیزادگان و جمعآدم

ها دوخت. حس آرامش از بر آدم دهیخرسند گشت. د رهیت یبسمت طاق آسمان چرخاند و از نبود سحاچهره به فرشته
خون  یبو نکهیاز ا داشت،یآنان گام برنم انیمرگ در م نکهی. از انمودیم افتیو سکون از رفتارشان در گرفتیآنان م

 حال بود.خوش کرد،ینم مشاهدهرا  نیخشمگ وانگانِید نکهیاز ا کرد،یرا استشمام نم
 از سر زانو برخاست و گفت: ،یزمان لینشست. پس از گذر قل نیبه زم یامحو بر چهره نشاند و در گوشه یلبخند پس

از  یبردارخشم، بلکه از سر فرمان یمرتبه نه از برا نیا کنی)او( واصل عمل خواهم شد؛ ل یاراده یمن از برا -
 خواهم کرد. نیفرمانده چن

 یزجرآور شد و فرشته یازادگان شاهد واقعه. چشمان خاکدندیزبانه کشدرونش دگربار به برون  یهاشعله آنگاه
 فشردیرا م شیگران گلو یبغض کهیدار پا به فرار گذاشتند. فرشته درحالرا مشاهده کردند؛ پس ترسان و واهمه نیآتش

. در گذر چند نمودیبر آنان تازش م دهیچیپمخرب و درهم یبه مانند طوفان گشت،یم لیبه بخار تبد شیهاو اشک
 تیگشتند و کثرت اجساد در هر جا قابل رؤ رانیها ومبدل گشت. خانه ونیپر از دود و ش یاشهر به مخروبه قهیدق

 لیحس ترحم همگان را ذ یبه دور از اندک پوشاهیس یبود؛ پس فرشته دهیهمگان صادر گرد یبود. حکم از سر فنا
زده، پابرهنه و غرق در خاک و دود، در و وحشت زانیرشهر، اشک یها. کودکان و خردسالگذراندیم حشیذب غیت

دوان بودند. زنان و مردان خفه در ترس و بهت، دست به دعا و رو به استغاثه آورده و با تضرع،  هاابانیکوچه و خ
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 غیتن به تکشتار خواست خود اهلل است،  نیکه ا مرا نیاز ا اریناهش کیل شدند؛یم شیخو ییخواهان نجات و رها
 نیاز ب نشیناشاد، با قدرت و عظمت کل شهر را همراه با تمام ساکن کنیل ریناپذی. او خستگرفتندیم نیسپرده و از ب

حاصل آمده از  یهارانهیرنگش را به و. چشمان آلدیشهر رس دانیها گذر کرد و به ممخروبه انیبرد؛ سپس از م
و  افتی یفزون اریرا ماالمال ساخت. اخگر اکنافش با تشدد بس اشنهیژرف سـ*ـ یدوخت؛ پس غمناک دم الشاعم

در سنگ و خاک رسوخ نمود. فرشته بر زانوانش خم گشت و با فشار و قوت  زین شیکه گرما دیرس یحرارت به حد
ر وار بکه عذاب دیدرخشیفروزنده م یاو آسمان همچون ستاره نیزم انیجدا ساخت. در م نیخود را از زم اریبس

. دیها را در خود بلعگشوده خانهبه لرزش افتاد و دهان نیشهر هبوط نمود. با برخورد فرشته به شهر، زم یهامخروبه
بـرده و به  نیرا از ب یزیو هر چ دندیکشیدار و زنده، به هر جا سرک مجان یآور همچون موجودمرگ یهاشعله

پس نگران و  افت؛یمعبدِ درون کوه  یرا در خلف دروازه شیور خو. فرشته سرگردان و شعلهسپردندیدست فنا م
 حال وارد آنجا گشت.افسرده

نشسته بود. فرشته در جهت او گام برداشت و او از تشددِ  ازیبر دوزانو غرق در راز و ن یسرا مردصحن عبادت در
 مرد زبان چرخاند: تیحرارت فرشته به خود آمد. رخ در جهت او چرخاند. فرشته با رؤ

 !ربدیه -
 زبان چرخاند و گفت: ربدیه
وصالِ حق هستم.  یاز برا ایمن مه ؟یابه کار آورده یدر امر خداوند راکد نیچن نیخداوند! از چه رو ا لیدرود بر خل -

 بر بکش! غیبر بکش مامورِ اهلل! ت غیبعد نزول نما. ت یتوست. بکش و به مرتبه غیت یکنون خون من تشنه
 مشوش و وامانده زبان چرخاند و گفت: ده،یچیپو درهم شانیپر پوشاهیس یفرشته

 «!او» یِرضا یِبرا -
گشت. سرشک  لیکرد و به دود تبد یگام برداشت. آتش به درون فرشته پَسرَو ربدیدر جهت ه ریو متغ نیآگخشم پس
 سَوا گشته از تنش، در هوا چرخان شد. ربدیشد و سر ه یجار دگانشیاز د

جدا گشت تا با  نیحالت داد؛ پس از زم رییمشتعل تغ ییآهسته به اخگر فروزان تن داد و به گودگربار آهسته فرشته
سرا نزول نمود آور، در جهت عبادتوار و مرگببرد. شهاب نیسرا را همراه با تمام ساکنانش از بکوبنده عبادت یحرکت

سور، وقفه در  یِسمان را دربرگرفت. فرشته با استماع نواآ یهخراش تمام پهنو گوش میعظ یسور یِکه ناگاه نوا
 یِ با عظمت و بزرگ نیو زمرد ینوران یاسپهر، دروازه یِفراخنا انینشست. در م نیانداخت و آرام به زم شیعمل خو

 گشت. دایهو اریبس
 پوشاهیس یفرشته گشوده شد. یریکب یِدروازه با صدا لیجا را دربرگرفت و ناگهان درب جلهمه گرید یسور ینوا
سور به  یکه دگربار نوا دیچیپ شیکه در صحن عبادت سرا افتاده بود، رفت. آن را به دور خو دیسپ یاسمت پارچهبه
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 پوشاهیس یسمت فرشتهخارج گشته و به نیزمرد یاز دروازه یو نوران دجامهیسپ یو هزاران فرشته دیرس شیهاگوش
را اعلم داشت.  شیخو یِبخش، ابتداخنک و لـ*ـذت یِساخت. هوا یجا را نورانصبح همه ییِهبوط نمودند. روشنا

و  تجا را ماالمال ساخهمه نیمعطر و عطرآگ یاحهیرا اظهار داشتند. را شیزنان وجودِ خوپرندگان آوازخوان و چهچه
 او گشت و گفت: نیاز فرشتگان قر یکیفرشتگان افروزنده به خاک افتاده بود که  یدر محاصره پوشاهیس یفرشته

 خداوند! لِیسر از خاک جدا ساز خل -
 را به زبان آورد و گفت: شیترسان سر بلند داشت که فرشته امتداد کلم خو فرشته

صعب و سخت را  شیآزما نیباد آزمون و امتحانت! ا ونیو هما یپکیبا شگون و پدرام باد! فرخنده و مسعود باد! ن -
خداوند بر تو باد! رحمت  یخداوند بر تو باد! دعا یخداوند. درود خداوند بر تو باد! ثنا لیخل یاذراندهممتاز گ اریبس

 خداوند بر تو باد! سلم خداوند بر تو باد!
 به مهر بر خاک نهاد. یشانیافتاد و پ نیخفه در ذوق و وجد دگربار به زم پوشاهیس یفرشته

 :گفتندیزنان زبان گشوده و مبر گردش چرخ فرشتگان
 .یاهلل ابد ،یاهلل ازل د،یاهلل با مهر، اهلل ازل، اهلل آخر، اهلل فر م،یاهلل معظم، اهلل حم م،یاهلل عظ -

 سر از خاک بلند داشت و گفت: پوشاهیس یفرشته
 .دیدار داریمرا ب ست؟یکنون رسالت من چ -

 لبخندزنان گفت: ینوران یفرشته
چشمان خداوند  لیذ ،یقد عَلَم دار که قوت تو بازگشته است. سپس هر کجا رَو یآشفتگ نینخست به اختتام ا -

 که چه خواهد شد و چه خواهد کرد. داندی. او میهست
 پرست،طانیش رِزنیپ یزد و خود را از جمع منفرد ساخت. چشم برهم نهاد و خود را در کلبه یلبخند پوشاهیس یفرشته

بر آشفته و ترسان  رزنیکرد. پ امیق یو یگام برداشت و در محاذ رزنی. پس در جهت پافتی نیدروغ یر منجماد
 شد. لرزان زبان گشود و گفت: نینقش بر زم

 ؟یستیتو ک -
 زبان گشود و گفت: فرشته

و بر حذر  نیگز یدور ینیبمرتبه از غرور و خودبزرگ نیام که تو را به گذشته برگردانم. ااو هستم و آمده لیمن خل -
 خواهد کشاند. یستینخواهد رساند؛ بلکه همگان را به ن بیباش که غرور تنها به تو آس

در شهر پر رونق و زنده گام  پوشاهیس یتار و محو گشت. فرشته یچشم برهم نهاد و اکنافش به مانند دود رزنیپ
شهر برخاست  یهااز پرستشگاه یاکنندهگ آگاهخارج گشت. بان شیزردپوش از مسکن خو ییکه زن برنا داشتیبرم
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وجودش را دربرگرفت. پس قدم  ندیخوشا یاهیسرا گشت و کارماو زن برنا در جهت عبادتگاه شتابان شد. وارد عبادت
 مصل بلند داشت و گفت: عیسمت طاق رفنهاد و دستانش را به شیپ
 نوردانِ در راهت.به ره یاندهبارالها! تو را حمد و ثنا که امدادرسان -

 شد و نجواکنان گفت: نیروان و آهسته به جنب او قر پوشاهیس یفرشته
 بر حذر باش! ینیباز غرور و خودبزرگ -

 سکوت دگربار کلم داشت و گفت: یدر اذهانش خفه گشت و پس از اندک زن
 همراه است. ینیبگام با شکست و مرگ خودبزرگ نیخداوندا! مرا از غرور دور بدار که راه سالک در اول -

 لبخندزنان و شادان به زن برنا اشاره داشت و گفت: پوشاهیس یفرشته
 فرشتگان او وارد عمل خواهند شد. طان،یش یجا. کنون بهدیکن نانیاطم شیدرست است. همواره به درون خو -

، زن برنا را احاطه نمودند و زن غرق در عبادت گشت. نوازچشم ییفرشتگان اهلل با تأللو ،یاز اتمام کلم و پس
 زیکوه نشسته بود. افکارش لبر یشادمان بر بلندا پوشاهیس یو فرشته رفتیم شیبه خوابگاه خو جیبه تدر دیخورش

 کنان با خود گفت:و زمزمه دیکش قیعم یبود از خاطرات گذشته؛ پس نفس
 .داندیاو م -

 برخاست و گفت: شیخو ی. فرشته خندان از جادیظهور رس یمقابلش به مرتبه در ریشفاف و کب ینور ناگهان
 از ملقاتت خرسندم! اریمن! بس زِینور کلن! عز -

 کلن زبان جنباند و گفت: نور
 درود خداوند بر تو باد! -

 و ادامه داد: دیفرشته گرد نیقر سپس
 ؟یرحلت هست یفراهم و پرداخته ایآ -

 سکوت کرد و گفت: یاندک پوشاهیس یفرشته
 رفت؟ میبه کجا خواه -

 کلن گفت: نور
 آسمان هفتم. -

در نور  یو کلن اکنافش را دربرگرفت و پس از چند میعظ ینور یِبود، پرتو دهیگرد رهیبه شهر خ کهیدرحال فرشته
رشتگان بر گرد قدر شد. فگران یمهمان زبانیو عرش م پوشاهیس یگشت از حضور فرشته یته نیغرق گشت. زم

زنان غلت دی. ستارگان تمام آن پهنا را روشن ساخته بودند و هزاران خورشکردندیطواف م ریو کب میعظ اریبس ینور
به  نیمشغول بودند و در هر سو عابدان متد دگاریآفر یدسته به ذکر و ثنا. فرشتگان دستهگشتندیبه دور عرش م
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 کبارهیگذاشت. پس به  درنگیشفاف و سبز و سپ یریقدم در مس پوشاهیس یسجده و رکوع نشسته بودند. فرشته
. فرشته دندیکشیروانه گشتند. در مقابلش سر خم کرده و به احترام دست بر سر و صورتش م سمتشبهتمام فرشتگان 

 کلم داشت و گفت: زانیراشک
 .خواهمی. او را مخواهمیاو را م -

 و فرشتگان به سجده افتادند و صدا گفت: قیتمام خل کبارهی از عرش برخاست. میعظ ییصدا ناگهان
 من؟ لیخل یخواهیچه م -

 افتاد؛ پس ترسان زبان جنباند: نیو بر زم دیزانوانش سست گرد زانیراشک پوشاهیس یفرشته
 .خواهمیتو را م -

 دگربار کلم داشت و گفت: خداوند
 ؟یخواهیرا م یچه کس -

 در وجودش را زمره ساخت و گفت: ماندهیتمام جسارت باق فرشته
 .خواهمیاهلل را م -

 به پا خاستند و گرداگرد فرشته را پر ساختند. یاز شور و هلهله، همگ دیعرش ماالمال گرد ناگهان
و  دیسپ یا. او کنون جامهستین رنگیلباسش مشک گریاز سر زانو برخاست و متوجه شد که د پوشاهیس یفرشته

 خداوند بود. لیکنون خل دپوشیسپ ی. فرشتهداشتیبلند بر تن داشت و دست در دستان خداوند در عرش گام بر م
*** 

 انیپا

5/7/1398 
 .زمیدلسوز و مهربانم، مشوق، همراه و همسر عز یشهیپاز هم اریبس یتشکر و قدردان با
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا رینجمن نگاه دانلود به رشته تحررمان در ا نیا
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