
 

 

 

 

 

  بازتاب آوازه  - ١٠١١شماره   

  بقلم دکتر محمود خوشنام    

  

  

  ظهور، حکايت من و امام زمان 

  

هم رفته رفته دارد به پايان خود نزديک می شود و گمان می کنم اين آخرين بازتاب ما در   2008سال 

ی مناسب نيست اگر نگاهی به آنچه که روی ميزمان در انتظار وارسی مانده  اين سال باشد. پس ب

 بيندازيم و با خاطری آسوده به پيشباز سال آينده برويم!  ،است 

  

آن چه به ويژه در ميان بازمانده ها چشم را می گيرد کتاب تازه «هوشنگ معين زاده» با عنوان   

خيلی نويسنده را با «امام زمان» بيان می کند که  سرخ فام«ظهور» است که حکايت ديدار و گفتگوی ت 

  گويا پيش از ظهور در «سامره» و يا «جمکران» در حومه پاريس سر راه نويسنده سبز شده است! 

اره کرده ايم که معين زاده عالقه غريبی به انگشت کردن در کار خدا و اولياء و انبياء  پيش از اين اش

نتشار داده بدون استثناء به ارضای اين عالقه غريب خود پرداخته  کتابی که تاکنون ا ششدارد. در هر 

و عناوين شش کتاب ديگری هم که وعده انتشارش را داده نشان می دهد که نهضت ادامه دارد و  

  ش بر روی زمين بردارد! سبب را اگر نويسنده قصد ندارد به هيچوجه دست از سر خدا و نمايندگان

 :  ت بپرسيم پاسخ نويسنده روشن اس

  

ير سايه خدا سنگر می  ار و استمرار حکومت خودکامه خود ز آخوندهای حاکم بر ايران برای استقر

می زنند و توده مردم را می فريبند. پس برای   رب درگاه پيامبران و امامان جاگيرند و خود را مق

 مبارزه با آنها بايد پايگاه های مذهبی شان را ويران کرد.

  

ا، با همه حسن نيتی که دارد اشتباه می کند. باور مذهبی را که غالباٌ به اوهام و  ولی نويسنده به باور م

اين  ريشه کن کرد. کماعيت های منطقی و تاريخی هرگز نمی توان با بيان واق –خرافات پهلو می زند 

که در تاريخ بسياری کسان چنين کرده و توفيقی نيافته اند. از قضا عامه مردم برای فرار از همين  

دل به ذهينيت های رويايی خود می سپارند و   –و غلبه بر دشواری های واقعی  –واقعيت های زمانه 

ی می آورند. اين فرايند در اصل ارتباطی به جمهوری اسالمی هم ندارد.  به دعا و نذر و معجزه رو 

 هر چند که کارگزاران واليت فقيه از آن نهايت سوء(حسن) استفاده را می کنند. 

  

ده خود در همين مورد«امام زمان» به درستی اشاره می کند که «تمام اديان و مذاهب هر  معين زا

که «مسئوليت او   در مسائل ايمانی برای پيروان خود در نظر گرفته اند» –مهدی موعود  - کدام يک



نيز مانند خدا از يک سو مدد رسانی به انسانهای فرومانده در مشکالت» است و «از سوی ديگر در  

  » .طلم و ستم يار و ياور انسانها قلمداد می شود  رفع

او در جای ديگر نيز تأکيد می کند «همه ملت ها در دين و مذهب شان چنين منجی های دارند» ولی  

بعد می افزايد: «اکثر اين ملت ها در نهايت به اين نتيجه رسيده اند که هيچ منجی در عالم غيب وجود  

بی آنکه آن «ملت ها» را معرفی کند. تا آنجا که می دانيم، در   ندارد». نويسنده اين را می گويد 

پيشرفته ترين کشورهای جهان نيز عامه مردم همچنان گرفتار اوهام و خرافات مذهبی هستند. دولت  

ها هم با مذهب به عنوان مددکار روانی کنار می آيند به شرط آن که قصد تجاوز و دخالت به حيطه  

ار اين است که دست  ر ايران نيز بهترين و عملی ترين ک مهم نيز همين است. د سياست را نداشته باشد. 

و پای مذهب را در گليم خودش بگذارند و فکر نابودی اش را فراموش کنند که دست کم تا آينده ای  

 دور ناممکن به نظر می رسد!

  

بی تأثير نمی ماند ولی   اينها که گفتيم، به معنای بيهوده ماندن کتاب های معين زاده نيست. هيچ صدايی

 آيا اين تأثير در حد نيرويی که صدا را پديد می آورد هست؟

  

 *  

* باری.... در يکی از شب های بارانی فصل پائيز که نويسنده«ظهور» دير هنگام به خانه خود در  

ان  منطقه..... در حومه پاريس باز می گشته،«پير مردی هفتاد ساله» سر راهش سبز شده و ابتدا به زب 

انجام گفته   عربی و سپس به زبان دری و شيوه تاجيک ها و افغان ها با او چاق سالمتی کرده و سر 

 و برای ديدن نويسنده به حومه پاريس آمده است!   است که امام زمان است 

  

پوشش داستانی امام زمان که در ذهن نويسنده شکل گرفته جالب است. امام زمان که قدی متوسط، جثه  

پوستی تيره دارد، عمامه ای، نه سبز، که زرد رنگ بر سر و نعلينی به همان رنگ بر   ای باريک و

پا دارد. عبايی از پشم شتر و پيراهن سفيد رنگ بر تن دارد. ولی با اين پوشش تر و تميز، خورجين  

 کهنه ای روی دوش انداخته که همه مايملک او را در خود دارد! 

  

فرهنگی در   /اجتماعی  /ان به گفتگوی مذهبی قدماتی با امام زمرف های سرپائی و م به هر تقدير، ح

خانه نويسنده می انجامد. البته تا نوبت به گفتگوها برسد، نويسنده طنازی های ويژه خود را ادامه می  

انه  دهد. از جمله امام زمان را ابتدا به حمام می برد. با ليف و صابون او را می شويد. موهايش را ش

ند.... بعد در آشپزخانه«طعامی» برای او فراهم می آورد و سر  می کند، به ريش هايش ادکلن می ز

انجام او را به سالن پذيرائی راهنمايی می کند و سر صحبت را با او باز می کند و می کوشد حرفی  

 هد از زبان امام زمان بيرون بکشد : را که خودش می خوا

  

ی ها به داليل خاصی بذر مرا در ذهن پيروان مذهب شيعه پاشيده اند.  «واقعيت اين است که بعض -

من در اذهان اين مردم متولد شده ام و در باور آنها زندگی می کنم، که فکر می کنند روزی هم بايد به  

  » . امر خداوند ظهور کنم



مت را برای  در اينجا نويسنده فرصتی به خود می دهد تا روايت های تاريخی مربوط به خانواده اما

آخرين عضو اين خانواده تشريح کند و نتيجه بگيرد« شما می توانيد در اذهان ظهور کنيد نه در  

  انظار!» 

وقتی چيزی يا کسی در ذهن انسانها باشد، می شود آن را   ان پاسخ جالبی می دهد : «در اينجا امام زم

  به گونه ای در ظاهر هم به نمايش گذاشت!» 

زاده به طنز ويژه خود او در آميخته و بخش های شيرين خنديدنی دارد. از   کتاب ظهور نوشته معين

  ) جمله ديدار امام زمان و جبرئيل و ديدار با طراح ظهور(مال محمد باقر مجلسی

  

 *  

  

  حرف های «هادی» 

ا با چند تن از آشنايان در  معين زاده در بخش ديگری از کتاب تازه خود، ماجرای ديدار با امام زمان ر

آيت هللا منتظری، آيت هللا کاظمی   ار و گفتگوی با او ترغيب می کند: و آنها را برای ديد  گذارد ن ميميا

بروجردی، اصغر خان و هادی خرسندی! حاال چرا هادی در کنار منتظری جا گرفته است معلوم  

 نيست. ولی به هر حال واکنش تلفنی او در برابر پيشنهاد نويسنده خواندنی است. 

  

کسی است که   -کی؟/  -ی گويد : اينجا کسی نشسته است که خيلی عالقه دارد شما را ببيند/نويسنده م

قيامش تحت نام   - نه؟/ -شاهزاده رضا پهلوی نيست؟/ -می خواهد برای نجات ايران وارد ميدان شود/

طور  همين - نکند اين بابا از قهرمانان تاريخی است؟/ - نه!/ -اکبر گنجی نيست؟/  - آری!/ - اسالم است؟/

يعقوب ليث صفاری   -نه!/  -فهميدم، کاوه آهنگر است؟ نادرقلی افشار است؟ رضا شاه است؟/  - است!/

 است، يا بابک خرمدين؟...»

 

سر انجام هم هادی با پرسش های بيشمارش به پاسخ درست نمی رسد و نويسنده ماجرای ديدار با   -

می گويد يا ما را يا خودت را دست امام زمان را برای او شرح می دهد. هادی باور نمی کند و 

 انداخته ای! 

 

«داليلی» بر حضور امام زمان تاکيد می ورزد، صدای بلند هادی را می  ذکروقتی نويسنده با و  -

 بطری ودکا را از جا يخی يخچال بيرون بياورد»  شنود که از فرزندش می خواهد«

 

ود پيغمبر اسالم هم ظهور کند و  حرف آخر هادی اين است : «امام زمان که سهل است، اگر خ  -

بخواهد مرا همراه خود برای نجات مردم تيره بخت ايران ببرد، من يکی نخواهم رفت. چون می دانم  

 که با مرکب دين و مذهب به جايی نخواهيم رسيد»

 

ظهور   ،ماجراهای ريز و درشتی را که در ذهن و تخيل نويسنده طراحی شده می توان در کتاب او -

رد : ماجراهايی که با کشته شدن امام زمان، پس از ظهور و به دست کارگزاران واليت فقيه،  دنبال ک

به پايان می رسد و نتيجه اش«بيداری ايرانيان» است. سردمداران جمهوری اسالمی با کشتن امام  



  –ن حتی به نماد مقدسی مانند امام زما  –زمان، بی ايمانی خود را نسبت به اعتقادات مذهبی خودشان 

 نشان می دهند. 

 

نويسنده در پايان داستان تخيلی خود می گويد : « امام زمان آمد و کشته شد تا مردم ايران بدانند که   -

اگر می خواهند از دست   دوای درد آنها نيست.» جوهر پيام او برای مردم ايران اين است که« او نيز

رزه با آنها را از درون خانواده آغاز نمايند وگرنه  مبا ند، بايد خودشان قيام کنند وآخوندها نجات پيدا کن

 هرگز از شر اين طايفه نجات پيدا نمی کنند، حتی با ظهور امام زمان». 

 

 * 

 

 اشر «ظهور» در پشت جلد کتاب آورده است : «زيارتگاه سامره در عراق  اين را هم بگوئيم که ن

  ران در ايران، محلی است که ویمحلی است که امام زمان در آن غايب شده است. زيارتگاه جمک

گ معين زاده هم در فرانسه زيارتگاه ديگری برای او نخواهد  را رويت کرده اند. آيا خانه هوشن

 ؟!» شد 
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