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  بشارت
  خدا به زادگاهش باز می گردد

  
 هوشنگ معين زاده

  ١٣٨۴رخش . انتشارات آذ 
 ٢٠٠٩فوريه  ٢٢

 

 رضا اغنمی

  
دستگاه   ست باهوشنگ معين زاده که مدتی اثرپنجمين  که درهفت فصل تنظيم شده اين دفتر،

شا دست به اف شنگریرو برایگوناگون   هایراه از آفرينش درافتاده و در فرصت های مناسب 
  و جنجال آفرين را که عاشقانه به دوش گرفته، تحملگری ميزند. اينکه تا کجا اين بار سنگين 

  د.را با همان عالقه دنبال کن اما اميد که کارهايش کسی جز خود نويسنده نميداند. کرد خواهد 
يادداشت هائی هم   بود. درسفربانکوک مونس شبانه ام بود. مدتی پيش به دستم رسيده کتاب 

 رش شدم که درگوشه ای غريب افتاده بود.داشته بودم اخيرا متوجه کتاب و نگاه مالمت بابر
و   گو اينکه در اين راه پرسنگالخ ميبينم حرفهايی زده که نميتوان ازش گذشت. بانگاه تازه ای 

  راه کار آسانی نيست. گشودن چنين جهل مسلط در اجتماعات باورمند،
  

نی دارد، خبر از بشارت را بر پيشا می گردد.» پسوندی که«بشارت خدا به زادگاهش باز 
  روايت با خواندن  29در ص  د.ش ميگرد  دنبالبه د که خواننده باعالقه نوزايی نوينی ميده

برای نخستين بار که بخشی ازخاطره های   به بهانه  شنيدن اسم شيطون (شيطان)، مطبوعی
زيبا   . فضایدرمييابد پرآوازۀ دستگاه آفرينش را با اين فرشتۀ  اوآشنائی  ، زمينۀنويسنده است 

با را  و زي ظرافت يک زن جوانکه  تمايالت رو به بيداری پسربچه وروايت شيرين  شناسیِ 
ييد اين فکر ميتواند مؤثر افتد که « ... که ايرانيان ازهمان نخستين روزگار در تأ ترسيم ميکند، 

دا آگاه افتاد، وقتی به ماجرای شيطان و خان تازش اعراب به ايران که به دنبالش قرآن به دستش
خره گرفتند و هرگز هم آن را چنانکه درقرآن آمده است باور نکردند. به  شدند، آنرا به سُ 

و داشتند، درميانشان  اخوشايندی که ديگر مسلمانان به ا ساس ن خصوص نسبت به شيطان اح
  ٣٠رد.» ص رواج پيدا نک

، زروانی ومانوی، اهريمن وشيطان ميگويد: «  سه آئين ايران: زرتشتی سپس درسنجشو
چنانکه حضورخدايی برای عالم هستی مورد نيازباشد. ميبايد به دوخدائی معتقد شد نه به يک 
خدايی، چرا که نيکی و بدی، روشنائی وتاريکی نميتوانند از مصدر يک خدای واحد و متعالی  

  ٣١» ص ند.صادر شو
  

واز ياری   شمردن مناقب شيطان، خدا را محکوم ميکند.نويسنده درباره رفتار وکردار و بر
رساندن شيطان به رسول خدا درامر نبوت سخن ميگويد: «زمانی که کار پيغمبر اسالم 
درامرنبوت به بن رسيده بود و مردم مکه و دررأس آنها قبيله قريش زيربارنبوت او نميرفتند، 

    35کور نبوت اورا گشود.» ص  د وگره تلقين آيات «غرانيق» به کمک او آمشيطان با  
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ت ذاِت وجستجوی هؤيت و اثبا نويسنده بيشترين تأکيدش درمعرفی شيطانکه دراين بخش 
ساله  چند  حوادثی ميگذرد توام با خاطرات  ،ست تۀ عصيانی عقالئی و خردگرائی اين فرش

نميبيند و   که - و ديدن خدا،  واقدام به زمينه سازی برای مدعای پيامبری و چوپانی غارنشينیاز
  حاصل تالش و مطالعه را پی ميگيرد به تجربه های شخصی، تکيه  اب -تواند پيدايش کند ي نم

« اگربخواهيم داستان خدا و شيطان و درگيری آنها  : چنين خالصه ميکند که را  مستمر خود 
نتيجه ای بگيريم، ميبايد بگوئيم که تمام دعواها برسر جدال عقل و ايمان است يعنی دعوای  

    ٣٩ان باور به موهومات دينی و يقين به مقوالت عقلی.» ص مي
حيرت آور به دنبال پيداکردن   عالقه ای بااين حال نويسنده دست از آمال خود برنميدارد. و با 

شگفت اينکه   را مالقات ميکند. جوی خدا، شيطان تحال اعتکاف و درجس  آن هم در حقيقت 
  جبرئيل واسطۀ اين ديدار ميشود:  

  ن اين خبرخوش جبرئيل را بغل ميگيرد و ميبوسد.و ازشنيد 
گرمی درآغوش گرفتم و غرق   حال شدم که فرشتۀ امين را بهر چنان خوشاز شنيدن اين خب«

  ٩٠کردم. صميمانه ازاو تشکرکردم.» ص   بوسه اش
  

 وازآن نائل آمد. خدابه ديدار که به روال عقلی نميتوان ميداند  دراين جوالنگاه فکری ،روايتگر
، همچنانکه به  ميکند های ترديد آميزش شک  قينبه ي ،ندارد  نقلی مفاهيم بهچندانی  که باور جا

  يقين و  شک وادیدر راه خرد  ازو باالخره  ديم.به اين نکته برميگر .شک و ترديد هايش نيز
موجب جانمايۀ فلسفی  تالش درادامۀ تحقيق باچنين حقيقت چهره بگشايد. کهايناميد  .بهميغلتد 

  و ره به خلوت ميبرد. نقش آفرينان دستگاه هستی را مالقات ميکند. .و ميشود اشويق ت

. بين  شبا ناباوری ميپذيرد  و نويسنده، شيطان را در هيبت پيرمرد شبيه چوپانان مالقات ميکند 
 ميگيرد.در های تورات واديان الهیبا ادله وروايتمعراج فرشته و وحی و  دربارۀ بحث  آن دو

حقيقت، يا به سخن  روايتگر که دنبال جستجوی يافتن چه هستی؟»  ..در.شيطان، ميپرسد:  «
خواهم حقيقت را بدانم.» و شيطان دست ش را ميگيرد قت، ميديگر، خدا ميگردد  ميگويد «حقي

يادآورميشود که «فکر با سخاوتمندی انديشمندانه اما،  هدايتش ميکند. و به آن سوی سراب 
 وجود دارد، دراين "سوی سراب" نيزيافت ميشود.» "نميکنی حقيقتی که در"آنسوی سراب 

  ٩٩ص 
  

  درآن سوی  سراب که از فصل سوم کتاب شروع ميشود، خرد و خيال مقابل هم قرار ميگيرند. 
ست که مريدان بانعره  مراسم عزاداری عاشقان سينه چاک اصحنه آرائی سراب يادآور مقابر و 

و ازآنجا که « ... وادی سراب اقامتگاه ابدی   های ديوانه وار، آتش جهل را جاودانه ميسازند.
 مقام خدائی،روی زمين متشکل ازآنان است، صيانت  زيندگان مؤمنين است» و بيشتر

بخش اعظم مالکيت زندگی نيز متعلق به مؤمنين  برعهده دارند، نيز را سرگرمی ومهارعوام
  است. 

ايت بخشی ازسرگذشت زندگی وور ، مذاهب نامداران بزرگان برخی ازمقابربه  اشاره نويسنده
و   تقدس جهل .ودرماندگِی اجتماع بزرگ بشری ست  انبوه زائران، نمايشی از فالکت آنها با 

نقل و قول   !از ادامۀ عادت ها ست  ، تلنگرینجات به دنبال پيدا کردن راه  گسترش خرافات 
ميباشد، و راه  یکهنه پرستاِن سنت های مستند که برای تحميق عوام از رسوم نهادی شده در بين 

بر خرد و منطق و بينشهای روشن  فردی ميبندد، از عمده ترين بحث های اين فصل است که  
  دنبال ميشود.

تآمين هزينه های زندگی سادات «خمس» و محدود کردن بهشت به شيعيان، و چالش های 
ی  ا فکری که بين طلبه های حوزه درس مالباقر مجلسی رخ ميدهد، ازخواندنی ترين بخش ه
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های اقليِت شيعی و خفت و  تبعيض و بزرگ بيني اين فصل است که با زبانی ساده در تبيين
  توضيح ميدهد.   را اکثريت اهل سنت  شمردنخوار

  :  از وادی سراب، به سماع عارفان ميروند 
«درپای اين کوه جماعت کثيری گرد آمده و درحال سماع بودند. وقتی به نزديک آنها رسيديم،  

صدها عارف نامدار و  الدين بلخی را ديدم که بازو بر شانه شمس تبريزی درميان لموالنا جال
مشغول سماع بود. با رسيدن ما، سماع کنندگان راهی گشودند و من و  شوريده حال... ...  ...

  ١٢١شيطان از آن راه به ميان حلقۀ انها رفتيم.» ص 
د.  ذکر عارفان شروع ميشود. وشا موالنا و شمس، سرگرم سماع مينويسنده، همراه شيطان ب

  احد احد گفتن ها و نغمۀ عشق درفضای پرجذبۀ عرفانی شوری بپا ميکند.
 را گرفت وزمين و زمان با اين کلمۀ  جای "احد احد" «نوای شورانگيز "عشق عشق"

کر شيطان آغاز شد. او با صدای بسيار آرام  رهمين هنگام، ذ د سحرانگيز عشق پر شد. ... ... 
  " را به صورت  زمزمه آغاز کرد.» همان ه ذکر "عقلد ولی کوبن

    ارفان خالی ميشود.د. و صحنه از عروايتگر با شيطان دم ميگير 
  وتکفير  به طرد  هيچ فرقه ای ازباورمنداِن خدا، عقل را برنميتابند. اين معضل فکری که

  ح بشریي تار عقلی انجاميده، رشتۀ درازی درطولپيشوايان فکری و خردگرايان و  ،فيلسوفان
 .است  هبه رسميت شناخته شد و که با آغاز دوران تکخدائی در اديان ابراهيمی قوت گرفته دارد 

"خشونت" درمتون  گرايان، عقل، را بر دار کشيدند.عقلبا تکفير  دوره ای که رهبران دينی 
  نمود .   را تضمين  تقدس جهلطاعت وبندگی   ازابزاربهشت شد.  فرامين الهی

انديشمندان و فالسفۀ يونان، رازی و وابن سينا و خيام و ديگرفرزانگان به   مالقات آن دو با
بعد از گفت و شنودی چند، همو پايان ميرسد و شيطان، بعنوان عقل خود را معرفی ميکند.  و

  :دارد  سحن سنجيده ای
  ١٣١«آنهايی که عقل دارند ايمان ندارند وآنهايی که ايمان دارند عقل ندارند.» ص 

اين فصل که بحث آزاد و روياروئی نويسنده با شيطان است، پيام اين فرشتۀ طغيانگر   درادامه
 ازپيشگامان چپ انديشخدا، مرا به ياد سخنرانيهايی انداخت که دردوران نوجوانی برخی 

 مردم را به نافرمانی و گسستن زنجيرهای بندگی دعوت ميکردند. خواب رفتگان،برای بيداری 
گويد: «بايد به مردم گفت اين نهادها درگذشته با مردم چه کرده اند، به يفرشته عصيانی خدا م

انسانی   يعی که به نام دين و مذهب برجوامع. بايد فجا  ازانها چه گرفته اند  انسان چه داده  و
رفته است کامال و دائما بازگو شود تا مردم مصيبت هائی را که به مردم رسيده است، فراموش 

  ١۴۶نکنند.» ص 
  

  چهارم. جزيره بيداری  فصل
شيطان پيشنهاد ميکند که روايتگر را به جزيره ای بفرستد. و نويسنده شرح آن مسافرت خيالی 

  را با زبانی ساده و شيرين تعريف ميکند.  
  ای به هم رسيده اند. جزيره نجات پيدا کرده در  کشتی استراليائی غرق شده و سه ايرانیيک 

مردی بازرگان به نام حاج غالم که برای خريد گوسفند به  .ناجاويد  نام پسری يازده ساله، به
  استراليا ميرفته و پيرمرد هفتاد ساله بازنشسته، که پير و زمانی استاد ناميده ميشود.

اين بخش، لحظاتی احساس ميکند که سرگرم خواندن يک رمان و يا   خواننده، در مطالعۀ
فرو  چنان  ماجرالذت در م داستانی اورارتغيير فضا و گويش کالم درفداستان شيرينی ست. 

دلخور  ازبهم خوردن ناگهانی فضا ، و مؤمن قرائت قرآن نماز و کلمات  با دربرخورد که  د برمي
    ماجرای جزيرۀ بيداری را دنبال ميکند.ميشود. با يادآوری اصل موضوع 

رد و حاج غالم  يبرعهده ميگ  تربيت و آموزش نوجوان راتعليم و   مند است،د که آگاه و خر پير،
 و چماق د وشميمتعصب قشری از اينکه مبادا نوجوان بيدين و المذهب به بار آيد، خشمگين 

  تربيت جاويدان را برعهده ميگيرد. . برسر پيرمرد ميکوبد 
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«مردمؤمن، لحظه ای ازتعليم جاويدان دست نميکشيد و به قول خودش ميخواست اين کودک 
  ١۴٣به دين مبين اسالم بار آورد.» ص   رخام را به صورت يک مؤمن تمام عيا

  از الطائالت حاج غالم سررفته و آن دورا ترک ميکند. و پس از طی مسافتی  پيرحوصله اش
آذوقه زمستانی   سپس به جمع آوریتهيه ميکند و برای خود درغاری  یمحل امن درجزيره،

  سرگرم ميشود. تهيه غذا برای روزهای مبادا و
آن دورا زير   ديدن يارانش برود. با مقداری توشه به راه ميافتد. و روزی تصميم ميگيرد برای 

ی برايشان باقی نمانده درخت تنومندی درحال اغما پيدا ميکند. « ... جزپوست و استخوان، چيز 
رفته بود. رنگ زردشان نشان ه، موهايشان ژوليده، چشمهايشان گود هايشان پاربود. لباس 

  ١۵٧ ص ازبيماری شديد آنها می داد.» 
وحاج غالم ميگويد: «شب و روزدعا ميکردم   آن دو بعد از خوردن مقداری غذا جان ميگيرند.

و ازخدا ميخواستم که اگر نميتواند يا نميخواهد کمکی به ما بکند، حداقل مرگ را به سوی ما 
  بفرستد و راحتمان کند.» 

را به   آن دو، يبيند مپير، پس ازچند روز تيماری ازآن دو، وقتی وضع مزاجی شان را بهتر 
صب ميگويد « وقتی ازکمک خدا مأيوس  ات ميدهد. حاج غالم متعرا نج جان شان ه رد غار ب

تا به کمک ما بيائی ... لحظه ای که  چشمم به تو افتاد به  شده بودم، آرزوی ديدار تو را داشتم 
   ١۵٨نظرم آمد که تو خدائی ...» ص 

من فکر ميکنم ميشود زندگی کرد بی آنکه کاری . «د نجاويدان ميزرا  ، جان کالمن فصلدراي
را آفريده شايد درست باشد، ولی  را خلق کرده و ما به خدا داشت. اين گفته حاج آقا که خدا دنيا

به خاطر اين کار نبايد ازاو توقع بيجا داشته باشيم و يا شب و روزبه عبادت او مشغول باشيم.  
  يد کاری به او داشته باشيم.» با وقتی او کاری به ما ندارد، ما هم ن 

دوزخ وبهشت، در همۀ اديان، هريک با نام ونشانی  واسطه های دستگاه عريض و طويل، 
ويژه در سراسر جهان بساط خود را چنان گسترانده و بشريت را به خود جذب کرده اند، که 

لل پيشرفته .  بنگريد به نفوذ واتيکان دربين م رهائی ازچيرگی و سيطرۀ آنها غيرممکن است. 
حتا در ستون فقرات نظام های سياسی جهان غرب . فرق فرهنگی مدنی دراديان ابراهيمی،  

رنسانس فراهم آورد، به پيشتازان فکری اين   باوبرتری چشمگيرمسيحيت،که شالودۀ تحول را 
دخالت نکند. به دور   فرصت را داد که با حفظ آزادی فرد، کليسا در گسترش علم و فن و هنر

سياست باشد. حرمت کليسا ومقام روحانيت، با اين قول و قرارها تضمين شد. شکوفائی  از
انديشه ها پديد آمد. و امروزه پرسش اساسی و معضل بزرگ جهانی اين است که رنسانس  

انسانی و  به جائی پيام های ملموس درجهان اسالم کی و چه موقع پيش خواهد آمد؟ تا با جا
احترام آميزی را و سالم ونتبار مذهبی دريک محيط امن زندگیخش دستوراتِ همزيستی، با 
  شروع کرد؟  

نه تازگی دارد و نه  که د ميکننقل  حکايت هايی دربارۀ خلقت انسان ازتورات  ،روايتگر
  : است  قدردانیقابل  امروزيست. با اين حال تکرارش، يادآوری بجا و

بيه ما بسازيم  تا بر ماهيان دريا و روزششم آفرينش خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ش«
» شراتی که برزمين ميخزند حکومت نمايد و برتمامی زمين و همه ح ن آسمان و بهايمپرندگا 

  ١٨۴ص 
را درواليت خود ميبيند و اورا به چادرش دعوت ميکند تا پايش را  ابراهيم پدر انبياء سامی خدا

را غافلگير   خدا پيغمبر ديگر، شبانگاهی اينيعقوب . ... بشويد وکبابی برايش بپزد تا بخورد ..
 کرده  تا صبح با او کشتی ميگيرد. شگفتی اينکه خدا با همۀ قدرت و توان خود ازپس يعقوب 

همه   رها کند که برود. ... جالبترازا خواهش ميکند که اورا برنميآيد. وقتی فجر صبح ميدمد خد 
موسی هم وقتی    او چيست! شتی گير شبانهاسم حريف ک نميدانست  ما حتا  یاينکه خدای  "دانا"

از طرف خدای کوهستان برای رهائی قوم يهود ازمصر به يپغمبری مبعوث ميشود، با طرح  
؟  ...   اين خدا چيست من چه جواب بگويم  –نام  –اين پرسش که اگر "عبريان ازمن سئوال کنند 
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اسحاق و يعقوب مرا فرستاده  و خدا پاسخ ميدهد  بگو يهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهيم و
  186  -9 »است. اين نام من است برای هميشه و درتمام نسل های اينده مرا چنين خواهند ناميد. 

موسی  شفشان شمرده ميشد. اين خدا، بعد ازظهوره وخدای آتيهوه قبل ازموسی کوه نشين بود «
که  –خيمه مالقات  -م  و تصدی خدای قوم يهود، خيمه نشين شد. موسی او را درخيمه ای به نا

بود جای داد. درجنگها نيزخيمه خدا را   –ميثاق  –درعين حال محل نگهداری و حفظ صندوق 
در زمان سلطنت سليمان خدا را ازخيمه مالقات به معبد   برپشت چهارپايان حمل ميکردند.

  ٢۴٠» ص بردند و او را معبد نشين کردند.
ه قصه های ننه کلثوم از روايت های تورات مايه  خواننده، غرق تاسف وحيرت گمان ميبرد ک

  گرفته است. 
حاج غالم وجاويدان با يک کشتی توريستی که به بازديد جزيره آمده اند آن محل را ترک گفته  

  پيرتنها ميماند.  عازم بندر ميشوند.
ته سنگی نشسته است شيطان را مقابل خود می بيند.  روايتگر، که درآنسوی سراب روی تخ

  ن سفارش ميکند که پير را بايد ببيند و رازهای حقيقت را ازاو کسب کند. شيطا 
    ٢١٢ديدن او رسالت تو پايان ميرسد.» ص  «برو او را ببين. با

:  دودلی ميشود  شک و، دچاربه روايتگر از سوی شيطان خواننده، ازتکليف رسالت پيامبری
 پيشزمينه های  ناراستِ است ور زمانۀ پرفسون و قصه هایونکند مبتکر وحی شيطان بوده؟! 

اف بتکدۀ بزرگ، اطر در وحماسه گويان وساحران جادوگران بازارهنگامۀ  رسالت پيامبر،
 عشيرتی و هایآنهمه درگيري  با ی تلخ و شيرينرؤياها  غارنشينی های هرازگاهی و عارضۀ

  طان برجسته ميشود!نقش شي طبقاتی در ذهنش جان ميگيرد.
  

  فصل پنجم 
پيدايش خدا ميپرسد و پاسح ميشنود: هستی و ، روايتگر از پير با در ديدار  

ازتاريخ پيدايش حيات بيش از سه و نيم ميليارد سال ميگذرد. در تمام اين مدت هم جهان و هم  «
حيات بدون حضور خدا وجود داشته اند وتا وقتيکه انسان ازنوع پدران حيوان خود جدائی 

نسانيت سپری نکرد خدايی درکارنبود ...  ...  ....   نگرفت و زمان درازی ميان حيوانيت و ا
ذهن انسان که سازندۀ موجودات مرموز و نامرئی و به دنبال آن خدايان ناديده بوده نه تصوری  

وانسته است شکل و شمايلی به آن بدهد. ...   ...   وقتی ز اين موجودات موهوم داشته و نه ت ا
ن کوچگر  سامی می افتد، آنها با همان سادگی مردما هم پس از هزاران سال خدا به دست مردم

ه صورت خود يعنی انسان در ميآورند. از زبان او اعالم ميدارند که "آدم"  و رمه دار خدا را ب
عبارت ديگر آن موجود مرموز ونامرئی به   به يعنی انسان اوليه را به صورت خود ميآفرينند.

   ٢٢١- ٢٠» ل و شمايل انسانی پيدا ميکند. ...ها شک  د،  مانند يونانيان و  هندیدست انبيای يهو
صحبت آن دو ساعت ها طول ميکشد. سيطره قدرت خدا در اديان ابراهيمی و پيدايش دار و 

  " نسل اندر نسل بهصنمی "ت حضور چنين«ميبايستی بابدستۀ متوليان و نگهبانان منزلت خدا 
تا به چيرگی امروزی  »   .٢٢٩ج بدهند او در زمين هستند، با  نمايندگی مدعی مشتی طفيلی که

 ماليان ايران به سرنوشت مردم وطن ميرسد.
نويسنده، با دلی پرخون پرده از شيادی های متوليان گوناگون برميدارد. چيرگی اوهام، جهل و 

را رسوا   طفيلی هاغالب را زير تازيانه نقد ميگيرد،  و سراسر فرهنگ مذهب  انبوه عوام غفلت 
  ميکند.

د: «من برخالف کسانی که تالش ميکنند حکومت اسالمی ايران را سرنگون سازند، می نويس
به دنبال آن هستم که خدای يکتای اديان توحيدی و در رأس آن هللا اکبر اسالم را از خدايی 

  ٢۶٢بياندازم.» ص 
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ن  «نگاهی سرزنش آميز به او انداختم و گفتم قصد من اين نيست که خدا را از اريکۀ خدائی پائي 
.  حال آن که ٢٨٣بکشم، بلکه ميخواهم اورا درجايگاهی که  به او تعلق دارد بنشانم ...  ... » 

  نيز آمده : قبلدرصفحۀ 
«که حق را بايد به حق دار داد. ما همه می دانيم که خداوند آفريدۀ انسان است، و نه انسان  

  آفريدۀ خدا.»
بارها درهمين اثر يادآوری شده، چه  تهاين نککدام جايگاه؟ اوکه زائيدۀ اوهام بشری ست و

يچ  منظور درهيچستان نشاندن است که هيچ را درهجايگاهش نشاند؟ اگرضرورتی دارد که در
چنانچه اشاره شد، قبال نيزآمده که : « ... من به   ندارد! مفهومی بيربط است و  خلئی نشاندن

اکبر اسالم را از خدايی  دنبال آن هستم که خدای يکتای اديان توحيدی و در رأس آن هللا
  بياندازم». 

دستگاه الهی وفرشتگان از فرسودگی و يکنواختی کار دراين همه سالهای طوالنی خسته شده  
اند.درمالقات با جبرئيل، ميگويد: «  فرشتگان مقرب درگاه الهی می خواهند تورا ببينند و با تو 

ه  حتا شاهد اين مالقات نويسند در 272ص  .»مشورت کنند ... و نظر تو را درباره خدا بشنوند 
روايت   انفعاالت کهکشانها را و  فعل ، تصويروقدرت تخيلبا و ست رؤيت شهابهای آسمانی 

    ٢٧٣ص  «جبرئيل با پيچ و خم دادن های خود مرا از اصابت اين شهاب ها نجات داد.»  ميکند:
   

ه به چهره باخدا»  در«چهر همو .است مراجعت خدايان به زمين ناظرفصل هفتم نويسنده، در
  :را شرح ميدهد  ديدار خود باخدا

انبوه فرشتگان در ميان آهنگ حزن    "درفضائی که ازبلندای آسمان تا به زمين گسترش داشت"
از آسمان به زمين می آيند. « من خدايان سفيد و سياه   زنده وانگيز شيپور زنان، خدايان مرده 

همۀ اين خدايان با کبکبه و  داشتند ميديدم. ...رکنارهم قدم برميو زرد و سرخ پوست را که د 
دبدبه از پلکان پائين ميآمدند و رو به زمين داشتند. ...   درميان اين خيل عظيم فرشتگان تخت  

...     حمل ميکردند. خدای يکتا نمايان شد که هشتادهزار فرشته غول پيکر آن را بردوش خود 
می که درآن مستقر خواهيم ميل داريم درعال  و صدای خدای يکتارا شنيدم که ميگفت فرزند!

»  را دراين سفر همراهی کنی. سياحتی بکنيم. ارادۀ ما براين قرارگرفته که تو ماشد، سيرو 
٢٩٠- ٩٨  

د ديدم که چشمان خدا ... من با تآثرشدي. «خدا گريه ميکند  ،زمين گردشگری درو دراين ديدار
ۀ او را بدانم، دلم به حالش سوخت . ناخواسته  . بی اختيار و بی آنکه دليل گريپرازاشک است 

  ٣٠٠چشمان من نيز پرازاشک شد.» 
زير ضروری   که توضيح غلتيدن روايتگر دروادی شک و يقين اشاره ای داشتمبارۀ قبال، در

با آن وقتيکه خدا، با جالل و جبروت شکوهمندش ظاهر ميشود، نويسندۀ خردگرا،  ست.
ری درمن گذاشته  عظمت کرسی الهی چنان اثهت و جالل و اش ميگويد: « اب بنيادهای فکری

  ٢٩٧به صدد افتادم درآستانۀ آن به سجده درآيم.» ص بود که بی اختيار
صدای خدای  ،که درخيال رااما، هموبا تآملی کوتاه درنوسان شک و يقين صدای درونی خود 

  يکتاست، ميشنود که او را برای سياحت در زمين فرا ميخواند. 
رفتار و منش های متغير انسان را متذکر ميشود تا   -خود  -باتوسل به شهود عينی ازنويسنده، 

عقالئی نزديک شود. لحن روايت ها و انشای بی پروا  شک و يقين، به  نتيجۀ چالش فکرِی در
  درتأييد اين مدعاست. 

نظر ازم . گريه ميکند،بنده خود راهنمائی ميطلبد ازخدائی که زمين را نميشناسد. خدائی که 
باورمندان کفراست. اما آن روی سکه کفر، ايمان به شناخِت واقعيت است که با دريدن پرده  

 که  تالشیادامۀ  فراهم ميسازد. انساندريچۀ حقيقت را به روی  ، زمينۀ گشودن های اوهام
سرهای بيشماری برباد رفته. اما نه حقيقت پشت ابرهای سياه جهالت مانده و نه  درراهش

 درهرآئين وعقيده و مشرب های فکری درِخردگرايان،  مانده اند. خاموش حقيقت جويان
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. درگسترۀ اين  ده اند پاشياين گلستان  دررا  بذری ازپاکی وطراوت  سراسردوران حياِت بشری
 انتصابی اش به زمين  تمام جبروتِ با را ، خداخيال در نويسندهتالِش ريشه دار است که 

و   مذهبی  – تاريخی هایازروايت ایمؤلفه را در سفر شگفتاور  شرح اين  داستانگونه، ميکشاند.
توضيح   "بشارت"را در خدا نهادی شدۀ کهن وحضور  ،جاليی نو با صيقل ميزند و علمی

   تازه ای ميدمد.  روحبه آرزوها  ميدهد.
درشرايطی که،  ولی ميتوان گفت  . محال که نه،با اين حال، نبايد خوش بين شد و خوشباور

 ،اند  رکشيدهَپ  هم ازنوع اسالمی اش، آن رشد فزاينده ای به سوی خداپرستی  مان، باجهان محرو
تجربۀ غرب به   گزينش صحيح و پيروی از. اما نزديک به محال است  هدفبه چنين  رسيدن

با حرمت به مسئوليت  و محدود کرد  را کليسا قدرتِ که  ويژه درسنت مسيحيت، همان شيوه 
باورهای نهادی   روياروئی بارسالتی تازه در آرزویتا است ترؤثر م رد به زمين آورا  خدا فرد،

  . سال است ميراث امانت را فاخرانه به دوش دارد هزاربيش ازچهار شده که
  

گشت و گذار روايتگر به پايان ميرسد. اما نه سفرها را پايانی ست و نه دامنۀ تفکرات انسان 
   .وده هستی کشف رازها و گشودن گره های ناگش درهای جستجوگر 

  
  نقد و بررسی  -کتاب سنج نقل از :
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