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 هوشنگ معين زاده كه مدتي ست بااثراين دفتر، كه درهفت فصل تنظيم شده پنجمين 

ن براي روشنگري دست به راههاي گوناگو دستگاه آفرينش درافتاده و در فرصت هاي مناسب از
اينكه تا كجا اين بار سنگين و جنجال آفرين را كه عاشقانه به دوش گرفته، . افشا گري ميزند

اما اميد كه كارهايش را با همان عالقه . تحمل خواهد كرد كسي جز خود نويسنده نميداند
  .دنبال كند

يادداشت هائي هم . م بودبانكوك مونس شبانه ا درسفر. كتاب مدتي پيش به دستم رسيده بود
. برداشته بودم اخيرا متوجه كتاب و نگاه مالمت بارش شدم كه درگوشه اي غريب افتاده بود

گو اينكه در اين راه پرسنگالخ و .  بانگاه تازه اي ميبينم حرفهايي زده كه نميتوان ازش گذشت
 . جهل مسلط در اجتماعات باورمند، گشودن چنين راه كار آساني نيست

  
پسوندي كه بشارت را بر پيشاني دارد، خبر از نوزايي » .بشارت خدا به زادگاهش باز مي گردد«

 با خواندن روايت مطبوعي به 29در ص . نويني ميدهد كه خواننده باعالقه به دنبال ش ميگردد
، براي نخستين بار كه بخشي ازخاطره هاي نويسنده است، )شيطان(بهانه  شنيدن اسم شيطون 

فضاي زيبا شناسيِ روايت . شنائي او را با اين فرشتة پرآوازة دستگاه آفرينش درمييابدزمينة آ
شيرين و تمايالت رو به بيداري پسربچه كه ظرافت يك زن جوان و زيبا را ترسيم ميكند، در 



  

كه ايرانيان ازهمان نخستين روزگار تازش اعراب به ... « اين فكر ميتواند مؤثر افتد كه تأييد
ه به دنبالش قرآن به دستشان افتاد، وقتي به ماجراي شيطان و خدا آگاه شدند، آنرا به ايران ك

به خصوص نسبت به . سخره گرفتند و هرگز هم آن را چنانكه درقرآن آمده است باور نكردند
ص » .شيطان احساس ناخوشايندي كه ديگر مسلمانان به او داشتند، درميانشان رواج پيدا نكرد

30  
چنانكه « : زرتشتي، زرواني ومانوي، اهريمن وشيطان ميگويد: جش سه آئين ايرانوسپس درسن

ميبايد به دوخدائي معتقد شد نه به يك خدايي، . حضورخدايي براي عالم هستي مورد نيازباشد
چرا كه نيكي و بدي، روشنائي وتاريكي نميتوانند از مصدر يك خداي واحد و متعالي صادر 

  31ص » .شوند
واز ياري رساندن . رباره رفتار وكردار و برشمردن مناقب شيطان، خدا را محكوم ميكندنويسنده د

زماني كه كار پيغمبر اسالم درامرنبوت به بن «: شيطان به رسول خدا درامر نبوت سخن ميگويد
رسيده بود و مردم مكه و دررأس آنها قبيله قريش زيربارنبوت او نميرفتند، شيطان با تلقين 

   35ص » .به كمك او آمد وگره كور نبوت اورا گشود» يقغران«آيات 
دراين بخش كه نويسنده بيشترين تأكيدش درمعرفي شيطان وجستجوي هؤيت و اثبات ذاتِ 
عقالئي و خردگرائي اين فرشتة عصياني ست، حوادثي ميگذرد توام با خاطرات چند ساله 

 كه نميبيند و -يامبري و ديدن خدا، ازغارنشيني و چوپاني واقدام به زمينه سازي براي مدعاي پ
 با تكيه به تجربه هاي شخصي، مطالعه را پي ميگيرد وحاصل تالش -نميتواند پيدايش كند

اگربخواهيم داستان خدا و شيطان و درگيري آنها « : مستمر خود را چنين خالصه ميكند كه 
ايمان است يعني دعواي نتيجه اي بگيريم، ميبايد بگوئيم كه تمام دعواها برسر جدال عقل و 

   39ص » .ميان باور به موهومات ديني و يقين به مقوالت عقلي
و با عالقه اي حيرت آور به دنبال پيداكردن . بااين حال نويسنده دست از آمال خود برنميدارد

شگفت اينكه .  حقيقت آن هم در حال اعتكاف و درجستجوي خدا، شيطان را مالقات ميكند
  :  ديدار ميشودجبرئيل واسطة اين

  .و ازشنيدن اين خبرخوش جبرئيل را بغل ميگيرد و ميبوسد
از شنيدن اين خبر چنان خوشحال شدم كه فرشتة امين را به گرمي درآغوش گرفتم و غرق «

  90ص » .صميمانه ازاو تشكركردم. بوسه اش كردم
وازآن جا . خدا نائل آمدروايتگر، دراين جوالنگاه فكري ميداند كه به روال عقلي نميتوان به ديدار

كه باور چنداني به مفاهيم نقلي ندارد، به يقين هاي ترديد آميزش شك ميكند، همچنانكه به 
و باالخره از راه خرد دروادي شك ويقين . به اين نكته برميگرديم. شك و ترديد هايش نيز

ماية فلسفي تالش درادامة تحقيق باچنين جان. به اميد اينكه حقيقت چهره بگشايد.ميغلتد
  .نقش آفرينان دستگاه هستي را مالقات ميكند. و ره به خلوت ميبرد. موجب تشويق او ميشود



  

بين . نويسنده، شيطان را در هيبت پيرمرد شبيه چوپانان مالقات ميكند و با ناباوري ميپذيردش
 .يردآن دو بحث دربارة وحي و فرشته ومعراج با ادله وروايتهاي تورات واديان الهي درميگ

يقت، يا به سخن روايتگر كه دنبال حق» در جستجوي يافتن چه هستي؟... «:شيطان، ميپرسد
و شيطان دست ش را ميگيرد » .حقيقت، ميخواهم حقيقت را بدانم« ميگويد ديگر، خدا ميگردد

فكر «اما، با سخاوتمندي انديشمندانه يادآورميشود كه . و به آن سوي سراب هدايتش ميكند
» . نيزيافت ميشود"سوي سراب"اين   وجود دارد، در"آنسوي سراب"قتي كه درنميكني حقي

  99ص
  

  .درآن سوي  سراب كه از فصل سوم كتاب شروع ميشود، خرد و خيال مقابل هم قرار ميگيرند
نعره  صحنه آرائي سراب يادآور مقابر و مراسم عزاداري عاشقان سينه چاك است كه مريدان با

وادي سراب اقامتگاه ابدي ... « آنجا كه  و از. هل را جاودانه ميسازندهاي ديوانه وار، آتش ج
و بيشتر زيندگان روي زمين متشكل ازآنان است، صيانت مقام خدائي، سرگرمي » مؤمنين است

  . ومهارعوام را نيزبرعهده دارند، بخش اعظم مالكيت زندگي نيز متعلق به مؤمنين است
ي ازنامداران مذاهب ، وروايت بخشي ازسرگذشت زندگي آنها اشاره نويسنده به مقابربزرگان برخ

تقدس جهل و گسترش . با انبوه زائران، نمايشي از فالكت ودرماندگيِ اجتماع بزرگ بشري ست
نقل و قول هاي مستند ! خرافات به دنبال پيدا كردن راه نجات، تلنگري ست از ادامة عادت ها

در بين كهنه پرستانِ سنتي ميباشد، و راه بر خرد و كه براي تحميق عوام از رسوم نهادي شده 
منطق و بينشهاي روشن  فردي ميبندد، از عمده ترين بحث هاي اين فصل است كه دنبال 

  .ميشود
و محدود كردن بهشت به شيعيان، و چالش هاي » خمس«تĤمين هزينه هاي زندگي سادات 

د، ازخواندني ترين بخش هاي فكري كه بين طلبه هاي حوزه درس مالباقر مجلسي رخ ميده
اين فصل است كه با زباني ساده در تبيين تبعيض و بزرگ بينيهاي اقليتِ شيعي و خفت و 

  .  خوارشمردن اكثريت اهل سنت را توضيح ميدهد
   :از وادي سراب، به سماع عارفان ميروند

آنها رسيديم، وقتي به نزديك . درپاي اين كوه جماعت كثيري گرد آمده و درحال سماع بودند«
عارف نامدار و موالنا جالل الدين بلخي را ديدم كه بازو بر شانه شمس تبريزي درميان صدها 

با رسيدن ما، سماع كنندگان راهي گشودند و من و . مشغول سماع بود ...... ...شوريده حال
  121ص » .شيطان از آن راه به ميان حلقة انها رفتيم

احد . ذكر عارفان شروع ميشود.  ا و شمس، سرگرم سماع ميشودنويسنده، همراه شيطان با موالن
  .احد گفتن ها و نغمة عشق درفضاي پرجذبة عرفاني شوري بپا ميكند



  

 را گرفت وزمين و زمان با اين كلمة سحرانگيز "احد احد" جاي "عشق عشق"نواي شورانگيز «
اي بسيار آرام ولي كوبنده ذكر او با صد. درهمين هنگام، ذكر شيطان آغاز شد. ... ... عشق پر شد

  همان» . را به صورت  زمزمه آغاز كرد"عقل"
  . و صحنه از عارفان خالي ميشود. روايتگر با شيطان دم ميگيرد

اين معضل فكري كه به طرد وتكفير . هيچ فرقه اي ازباورمندانِ خدا، عقل را برنميتابند
، رشتة درازي درطول تاريح بشري دارد فيلسوفان، خردگرايان وپيشوايان فكري وعقلي انجاميده

دوره . كه با آغاز دوران تكخدائي در اديان ابراهيمي قوت گرفته وبه رسميت شناخته شده است
 درمتون فرامين "خشونت". اي كه رهبران ديني با تكفيرعقلگرايان، عقل، را بر دار كشيدند

  .  ود طاعت وبندگي تقدس جهل را تضمين  نم.  الهي ازابزاربهشت شد
مالقات آن دو با انديشمندان و فالسفة يونان، رازي و وابن سينا و خيام و ديگرفرزانگان به پايان 

و هموبعد از گفت و شنودي چند، سحن .  ميرسد و شيطان، بعنوان عقل خود را معرفي ميكند
  :سنجيده اي دارد 

  131ص » .ندارندآنهايي كه عقل دارند ايمان ندارند وآنهايي كه ايمان دارند عقل «
درادامه اين فصل كه بحث آزاد و روياروئي نويسنده با شيطان است، پيام اين فرشتة طغيانگر 
خدا، مرا به ياد سخنرانيهايي انداخت كه دردوران نوجواني برخي ازپيشگامان چپ انديش براي 

فرشته . ندبيداري خواب رفتگان، مردم را به نافرماني و گسستن زنجيرهاي بندگي دعوت ميكرد
بايد به مردم گفت اين نهادها درگذشته با مردم چه كرده اند، به انسان «: عصياني خدا ميگويد

بايد فجايعي كه به نام دين و مذهب برجوامع انساني رفته است . چه داده  و ازانها چه گرفته اند 
» .اموش نكنندكامال و دائما بازگو شود تا مردم مصيبت هائي را كه به مردم رسيده است، فر

  146ص
  

  جزيره بيداري. فصل چهارم
و نويسنده شرح آن مسافرت خيالي . شيطان پيشنهاد ميكند كه روايتگر را به جزيره اي بفرستد

  . را با زباني ساده و شيرين تعريف ميكند
  . يك كشتي استراليائي غرق شده و سه ايراني نجات پيدا كرده درجزيره اي به هم رسيده اند

مردي بازرگان به نام حاج غالم كه براي خريد گوسفند به . زده ساله، به نام جاويدانپسري يا
  .استراليا ميرفته و پيرمرد هفتاد ساله بازنشسته، كه پير و زماني استاد ناميده ميشود

خواننده، در مطالعة اين بخش، لحظاتي احساس ميكند كه سرگرم خواندن يك رمان و يا 
ير فضا و گويش كالم درفرم داستاني اورا درلذت ماجرا چنان فرو تغي. داستان شيريني ست

بهم خوردن ناگهاني فضا دلخور  برخورد با كلمات نماز و قرائت قرآن و مؤمن، از ميبرد كه در
  .  با يادآوري اصل موضوع ماجراي جزيرة بيداري را دنبال ميكند. ميشود



  

وزش نوجوان را برعهده ميگيرد و حاج غالم پير، كه آگاه و خردمند است،  تعليم و تربيت و آم
متعصب قشري از اينكه مبادا نوجوان بيدين و المذهب به بار آيد، خشمگين ميشود و چماق 

  . تربيت جاويدان را برعهده ميگيرد. برسر پيرمرد ميكوبد
مردمؤمن، لحظه اي ازتعليم جاويدان دست نميكشيد و به قول خودش ميخواست اين كودك «

  153ص » .به صورت يك مؤمن تمام عيار به دين مبين اسالم بار آوردخام را 
و پس از طي مسافتي . پيرحوصله اش از الطائالت حاج غالم سررفته و آن دورا ترك ميكند

درجزيره، محل امني براي خود درغاري تهيه ميكند و سپس به جمع آوري آذوقه زمستاني 
  .وتهيه غذا براي روزهاي مبادا سرگرم ميشود

و آن دورا زير . با مقداري توشه به راه ميافتد. روزي تصميم ميگيرد براي ديدن يارانش برود
جزپوست و استخوان، چيزي برايشان باقي نمانده ... « . درخت تنومندي درحال اغما پيدا ميكند

رنگ زردشان نشان . لباس هايشان پاره، موهايشان ژوليده، چشمهايشان گود رفته بود. بود
  157ص » .ماري شديد آنها مي دادازبي

شب و روزدعا ميكردم و «: وحاج غالم ميگويد. آن دو بعد از خوردن مقداري غذا جان ميگيرند
ازخدا ميخواستم كه اگر نميتواند يا نميخواهد كمكي به ما بكند، حداقل مرگ را به سوي ما 

  ».بفرستد و راحتمان كند
را به غار  ي وضع مزاجي شان را بهتر ميبيند، آن دوپير، پس ازچند روز تيماري ازآن دو، وقت

وقتي ازكمك خدا مأيوس شده « صب ميگويدحاج غالم متع.  را نجات ميدهد جان شانهبرد
لحظه اي كه  چشمم به تو افتاد به نظرم ... بودم، آرزوي ديدار تو را داشتم  تا به كمك ما بيائي 

   158ص » ...آمد كه تو خدائي 
من فكر ميكنم ميشود زندگي كرد بي آنكه كاري به «. دراين فصل، جان كالم را جاويدان ميزند

اين گفته حاج آقا كه خدا دنيا را خلق كرده و ما را آفريده شايد درست باشد، ولي . خدا داشت
 .به خاطر اين كار نبايد ازاو توقع بيجا داشته باشيم و يا شب و روزبه عبادت او مشغول باشيم

  ».وقتي او كاري به ما ندارد، ما هم نبايد كاري به او داشته باشيم
دستگاه عريض و طويل، واسطه هاي دوزخ وبهشت، در همة اديان، هريك با نام ونشاني ويژه در 
سراسر جهان بساط خود را چنان گسترانده و بشريت را به خود جذب كرده اند، كه رهائي 

حتا در . بنگريد به نفوذ واتيكان دربين ملل پيشرفته .  تازچيرگي و سيطرة آنها غيرممكن اس
فرق فرهنگي مدني دراديان ابراهيمي، وبرتري . ستون فقرات نظام هاي سياسي جهان غرب 

چشمگيرمسيحيت،كه شالودة تحول را با رنسانس فراهم آورد، به پيشتازان فكري اين فرصت را 
به دور ازسياست . م و فن و هنر دخالت نكندداد كه با حفظ آزادي فرد، كليسا در گسترش عل

شكوفائي انديشه ها پديد . حرمت كليسا ومقام روحانيت، با اين قول و قرارها تضمين شد. باشد
و امروزه پرسش اساسي و معضل بزرگ جهاني اين است كه رنسانس درجهان اسالم كي و . آمد



  

س انساني و همزيستي، با دستوراتِ چه موقع پيش خواهد آمد؟ تا با جابه جائي پيام هاي ملمو
  خشونتبار مذهبي دريك محيط امن زندگي سالم واحترام آميزي را شروع كرد؟ 

روايتگر، دربارة خلقت انسان ازتورات حكايت هايي نقل ميكند كه نه تازگي دارد و نه 
  : با اين حال تكرارش، يادآوري بجا و قابل قدرداني است. امروزيست

دا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم  تا بر ماهيان دريا و روزششم آفرينش خ«
» پرندگان آسمان و بهايم و برتمامي زمين و همه حشراتي كه برزمين ميخزند حكومت نمايد

  184ص 
ابراهيم پدر انبياء سامي خدا را درواليت خود ميبيند و اورا به چادرش دعوت ميكند تا پايش را 

يعقوب پيغمبر ديگر، شبانگاهي اين خدا را غافلگير ... ... برايش بپزد تا بخورد بشويد وكبابي 
شگفتي اينكه خدا با همة قدرت و توان خود ازپس يعقوب . كرده  تا صبح با او كشتي ميگيرد

جالبتراز همه . ... وقتي فجر صبح ميدمد خدا خواهش ميكند كه اورا رها كند كه برود. برنميĤيد
موسي هم !  ي ما حتا نميدانست اسم حريف كشتي گير شبانه او چيست"دانا"اينكه خداي  

وقتي از طرف خداي كوهستان براي رهائي قوم يهود ازمصر به يپغمبري مبعوث ميشود، با طرح 
 اين خدا چيست من چه جواب بگويم؟  – نام –عبريان ازمن سئوال كنند "اين پرسش كه اگر 

يهوه خداي پدرانتان، خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب مرا و خدا پاسخ ميدهد  بگو ...   
اين نام من است براي هميشه و درتمام نسل هاي اينده مرا چنين خواهند . فرستاده است

  186 -9» .ناميد
اين خدا، بعد ازظهور . يهوه قبل ازموسي كوه نشين بوده وخداي آتشفشان شمرده ميشد«

 خيمه - مموسي او را درخيمه اي به نا. شين شدموسي و تصدي خداي قوم يهود، خيمه ن
درجنگها .  بود جاي داد– ميثاق – كه درعين حال محل نگهداري و حفظ صندوق –مالقات 

در زمان سلطنت سليمان خدا را ازخيمه .  نيزخيمه خدا را برپشت چهارپايان حمل ميكردند
  240ص » .مالقات به معبد بردند و او را معبد نشين كردند

ننده، غرق تاسف وحيرت گمان ميبرد كه قصه هاي ننه كلثوم از روايت هاي تورات مايه خوا
  . گرفته است

حاج غالم وجاويدان با يك كشتي توريستي كه به بازديد جزيره آمده اند آن محل را ترك گفته 
  .پيرتنها ميماند. عازم بندر ميشوند

.  شيطان را مقابل خود مي بيندروايتگر، كه درآنسوي سراب روي تخته سنگي نشسته است 
  . شيطان سفارش ميكند كه پير را بايد ببيند و رازهاي حقيقت را ازاو كسب كند

   212ص» .با ديدن او رسالت تو پايان ميرسد. برو او را ببين«
نكند : خواننده، ازتكليف رسالت پيامبري از سوي شيطان به روايتگر، دچارشك و دودلي ميشود

 پيشزمينه هاي رسالت وزمانة پرفسون و قصه هاي راست وناراستِ!  بوده؟مبتكر وحي شيطان



  

 هنگامة بازار جادوگران وساحران وحماسه گويان در اطراف بتكدة بزرگ، غارنشيني هاي پيامبر،
هرازگاهي و عارضة رؤياهاي تلخ و شيرين با  آنهمه درگيريهاي عشيرتي و طبقاتي در ذهنش 

  !سته ميشودنقش شيطان برج. جان ميگيرد
  

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

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

ذهن ... ... ....دايي دركارنبود رفت و زمان درازي ميان حيوانيت و انسانيت سپري نكرد خنگ
انسان كه سازندة موجودات مرموز و نامرئي و به دنبال آن خدايان ناديده بوده نه تصوري از اين 

 وقتي هم پس از . ..و شمايلي به آن بدهدموجودات موهوم داشته و نه توانسته است شكل 
سال خدا به دست مردم سامي مي افتد، آنها با همان سادگي مردمان كوچگر و رمه دار هزاران 

 يعني انسان "آدم"از زبان او اعالم ميدارند كه . خدا را به صورت خود يعني انسان در ميĤورند
به عبارت ديگر آن موجود مرموز ونامرئي به دست انبياي . اوليه را به صورت خود ميĤفرينند

   221-20» . ...ند يونانيان و  هندي ها شكل و شمايل انساني پيدا ميكنديهود،  مان
سيطره قدرت خدا در اديان ابراهيمي و پيدايش دار و . صحبت آن دو ساعت ها طول ميكشد
 نسل اندر نسل " صنمي"ميبايستي بابت حضور چنين«دستة متوليان و نگهبانان منزلت خدا 
تا به چيرگي امروزي ».229و در زمين هستند، باج بدهندبه مشتي طفيلي كه مدعي نمايندگي ا

  .ماليان ايران به سرنوشت مردم وطن ميرسد
چيرگي اوهام، جهل و . نويسنده، با دلي پرخون پرده از شيادي هاي متوليان گوناگون برميدارد

ا غفلت انبوه عوام و سراسر فرهنگ مذهب غالب را زير تازيانه نقد ميگيرد، طفيلي ها را رسو
  .ميكند

من برخالف كساني كه تالش ميكنند حكومت اسالمي ايران را سرنگون سازند، به «: مي نويسد
دنبال آن هستم كه خداي يكتاي اديان توحيدي و در رأس آن اهللا اكبر اسالم را از خدايي 

  262ص » .بياندازم
اريكة خدائي پائين نگاهي سرزنش آميز به او انداختم و گفتم قصد من اين نيست كه خدا را از «

حال آن كه . 283»  ... ... بلكه ميخواهم اورا درجايگاهي كه به او تعلق دارد بنشانم بكشم،
  :درصفحة قبل نيز آمده 

ما همه مي دانيم كه خداوند آفريدة انسان است، و نه انسان . كه حق را بايد به حق دار داد«
  ».آفريدة خدا



  

ري ست واين نكته بارها درهمين اثر يادآوري شده، چه كدام جايگاه؟ اوكه زائيدة اوهام بش
ضرورتي دارد كه درجايگاهش نشاند؟ اگرمنظور درهيچستان نشاندن است كه هيچ را درهيچ 

من به ... « : چنانچه اشاره شد، قبال نيزآمده كه ! خلئي نشاندن بيربط است و مفهومي ندارد
ر رأس آن اهللا اكبر اسالم را از خدايي دنبال آن هستم كه خداي يكتاي اديان توحيدي و د

  .»بياندازم
دستگاه الهي وفرشتگان از فرسودگي و يكنواختي كار دراين همه سالهاي طوالني خسته شده 

فرشتگان مقرب درگاه الهي مي خواهند تورا ببينند و با تو «  : درمالقات با جبرئيل، ميگويد.اند
 دراين مالقات نويسنده  حتا شاهد 272ص » .شنوندو نظر تو را درباره خدا ب... مشورت كنند 

رؤيت شهابهاي آسماني ست وبا قدرت تخيل، تصويرو فعل و انفعاالت كهكشانها را روايت 
   273ص » .جبرئيل با پيچ و خم دادن هاي خود مرا از اصابت اين شهاب ها نجات داد«: ميكند

   
» چهره به چهره باخدا«همو در. تنويسنده، درفصل هفتم ناظرمراجعت خدايان به زمين اس

  :را شرح ميدهد ديدار خود باخدا
  انبوه فرشتگان در ميان آهنگ "درفضائي كه ازبلنداي آسمان تا به زمين گسترش داشت"

من خدايان سفيد و « . حزن انگيز شيپور زنان، خدايان مرده و زنده از آسمان به زمين مي آيند
همة اين خدايان با كبكبه . ...ارهم قدم برميداشتند ميديدمسياه و زرد و سرخ پوست را كه دركن

درميان اين خيل عظيم فرشتگان . ...   و دبدبه از پلكان پائين ميĤمدند و رو به زمين داشتند
.  تخت خداي يكتا نمايان شد كه هشتادهزار فرشته غول پيكر آن را بردوش خود حمل ميكردند

ميل داريم درعالمي كه درآن مستقر !   ميگفت فرزندو صداي خداي يكتارا شنيدم كه...   
ارادة ما براين قرارگرفته كه تو ما را دراين سفر همراهي . خواهيم شد، سيرو سياحتي بكنيم

  290-98» .كني
من با تĤثرشديد ديدم كه چشمان خدا ... «. دراين ديدار وگردشگري در زمين، خدا گريه ميكند

ناخواسته . آنكه دليل گرية او را بدانم، دلم به حالش سوخت بي اختيار و بي . پرازاشك است
  300ص» .اشك شد از چشمان من نيز پر

. قبال، دربارة غلتيدن روايتگر دروادي شك و يقين اشاره اي داشتم كه توضيح زير ضروري ست
وقتيكه خدا، با جالل و جبروت شكوهمندش ظاهر ميشود، نويسندة خردگرا، با آن بنيادهاي 

ابهت و جالل وعظمت كرسي الهي چنان اثري درمن گذاشته بود كه بي « :  اش ميگويدفكري
  297ص» .اختياربه صدد افتادم درآستانة آن به سجده درآيم

اما، هموبا تĤملي كوتاه درنوسان شك و يقين صداي دروني خودرا كه درخيال، صداي خداي 
  . وانديكتاست، ميشنود كه او را براي سياحت در زمين فرا ميخ



  

 رفتار و منش هاي متغير انسان را متذكر ميشود تا - خود -نويسنده، باتوسل به شهود عيني از
لحن روايت ها و انشاي بي پروا . درچالش فكريِ شك و يقين، به  نتيجة عقالئي نزديك شود

  .درتأييد اين مدعاست
 گريه ميكند، ازمنظر .خدائي كه ازبنده خود راهنمائي ميطلبد. خدائي كه زمين را نميشناسد

اما آن روي سكه كفر، ايمان به شناختِ واقعيت است كه با دريدن پرده . باورمندان كفراست
ادامة تالشي كه . هاي اوهام، زمينة گشودن دريچة حقيقت را به روي انسان فراهم ميسازد

و نه اما نه حقيقت پشت ابرهاي سياه جهالت مانده . درراهش سرهاي بيشماري برباد رفته
خِردگرايان، درهرآئين وعقيده و مشرب هاي فكري در . حقيقت جويان خاموش مانده اند

درگسترة اين . سراسردوران حياتِ بشري بذري ازپاكي وطراوت را در اين گلستان پاشيده اند 
تالشِ ريشه دار است كه نويسنده در خيال، خدا را باتمام جبروتِ انتصابي اش به زمين 

 مذهبي و –انگونه،  شرح اين سفر شگفتاور را درمؤلفه اي ازروايتهاي تاريخي داست. ميكشاند
.  توضيح ميدهد"بشارت"علمي صيقل ميزند و با جاليي نو،  حضوركهن و نهادي شدة خدا را در

  . به آرزوها روح تازه اي ميدمد
طي كه، محال كه نه، ولي ميتوان گفت درشراي. با اين حال، نبايد خوش بين شد و خوشباور

جهان محرومان، با رشد فزاينده اي به سوي خداپرستي، آن هم ازنوع اسالمي اش پركشيده اند، 
اما گزينش صحيح و پيروي از تجربة غرب به . رسيدن به چنين هدف نزديك به محال است

ويژه درسنت مسيحيت، همان شيوه  كه قدرتِ كليسا را محدود كرد وبا حرمت به مسئوليت 
ا به زمين آورد مؤثرتراست تا آرزوي رسالتي تازه درروياروئي با باورهاي نهادي شده فرد، خدا ر

  . اث امانت را فاخرانه به دوش داردكه بيش ازچهارهزارسال است مير
اما نه سفرها را پاياني ست و نه دامنة تفكرات انسان هاي . گشت و گذار روايتگر به پايان ميرسد
  . ن گره هاي ناگشوده هستي جستجوگر در كشف رازها و گشود
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