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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 زاد یمحمد نور]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩۵مهر  ١٣]  ٢٠١۶اکتبر   ۴ ]تاریخ:[

 

  ریبش یبوسه بر پا

شش ساله   یپسرک ر،یبوسه زدم. بش ر”ی“بش یبار به پاها نیچهارساله بوسه زده بودم. ا ِن”ی“آرت یتر به پاها شیپ من

  ینداشته ها یبا همه  ری. بش زفهمیاست و ت زهوشیارت یکه ندارد، بس یجسم و جان و سن و سال نیبا هم ریاست. بش

بردم  شیبرا ی. کتابدنشی. رفتم به دیو بشدت دوست داشتن اناست و سرزباندار و مهرب تیبا ترب  اریکودکانه اش، بس

 یلیکند، خ ینخسِت سال نخسِت دبستان را تجربه م یکه روزها نیکه قهرمانانش کودکان اند. با ا ییاز داستان ها

را   یجلوجلو فارس ریمن گفت که بش یِ اش درپاسخ به شگفت یابتیآن را خواند. مادِر ن حاتیراحت عنوان کتاب و توض

فراتر از    یکه در بچه ها ییها یو نکته پران تیپسربچه سرشار از پرسش است. و سرشار از خالق نیآموخته است. ا

مشکل اگر رفع نشود، او   نیدارد که ا یمشکل اساس ک یپسرک  نیا ،یاسالم انینشود. از نگاه حکومت یم افتی یو

از   یاریو از بس یرا از هست یکار است که تا و یِ و پا ریگیو پ ظیآنچنان غل ب،ی تعق نیکند. ا یم  بیرا تا هرکجا تعق

زاده است.   ییبها ر،ی است. بله، بش یو یِ زادگ یی. و آن، بهاستدیا یباز نم یساقط نکند، از آزار و یحقوق اجتماع

  نیاست که هم نی ا – است  یندارد و مشکِل خوِد و یربط ییوال انِ یکه البد به اسالم – ریبش یروزها نیمشکِل ا

. بله، هم پدر و هم  یدانشگاه یکتاب ها ِس یاند. به جرِم؟ تدر یاکنون، هم پدرش و هم مادرش همزمان در زنداِن اسالم

 .آموخته اند یم زهایچ نجوریو زبان و ا یمی و ش کیزیِس فدر ییبه پسران و دختران بها ر،یمادِر بش

و  ،یکوالک یوهمناک، و در کمرکِش کوهها یدّره ها یصحنه که: اگر در البال نیکنم به تجسِم ا  یرا دعوت م شما

خدا و کافر و مشرِک    یو ب ن یو بد د نید یاند و ب یکه وحش  میبربخور یپرتالطم به مردمان یها انوسیدر وسط اق

شگفت  ایصحنه آ نیا  دن یدهند، از د یدرس م یمیش و کیزیخود ف یمطلق، اما نشسته اند و دارند و به جوان ترها

و  دیسپر یخود م یِ هم معلمان و هم دانش آموزان را به شالق اسالم یبه حکم اسالم ای دیشو یزده و خوشحال م

 کصدیکه دارند،  یو مرام دهیبا هر عق انییبها د؟یکن یبه زندان و دار و ندارشان را مصادره م دشانیفرست یبعدش م

ساقط شده اند   یمالها از هست نیهم یاند و گاه بفرمان و اشاره  ستهیما ز یسال است که در متن نفرت مالها هو پنجا

که از   ییها بیآس  یآزارند و تا کنون با همه  یب ی انیپرستان و قرآنگرا  کتای نانیرفته. ا  غمایو دار و ندارشان به 

را که زده اند و نابودش کرده  ییبها کیکه  اورندیسند ب کی. دنبرده ان یو تالف تیاند، دست به عصب دهیچش انیاسالم

 .بلند کرده یمشت ایکلمه درشت گفته  کیاند، 

من با معجزه ام که جز لبخند   ،یکن نی. اگر اینیبرگز ی غمبریرا به پ ”ی“قَره چا یِ چوپاِن تپه ها نیدوست دارم ا ایخدا

. من هندوانه  میخواه ینم می. خودمان دارغمبرمیمن پ ه؟یکنم. ک یو دق الباب م یرهبر تیروم ب یفردا م نیهم  ست،ین

آورده ام   غامیپ نیمن از طرف امام حس  ؟ی. پس چمیخواه ینم میارخودمان د دییگو یفروش که م یام برا اوردهین

اگر مسلمان   ،یدعلیداد: آقا س غامیپ نیامام حس ؟یچرا معطل  گری. خب؟ خب به جماِل شما. بگو دیدعلیآقا س یبرا

به   یکارآورده ام و  غامیمن پ ت؟یوال یمسلمان تر از مقام عظما ا؟یح یب یکن یم نیالاقل آزاده باش. توه یستین

و  یناب هست ی عهیش کیفرض کن تو  ،ی دعلی: آقا سمیبگو شان یمن آمده ام به ا ؟یندارم. پس چ شانیا یِ مسلمان تِ یف یک

اند، با تو چه   یزابیت انِ یعیخون ش یکه گرسنه  یحاکمان وهاب ی. دوست داریآمده ا ایاز بِد روزگار در عربستان بدن

دروغپرداز   یایح یب  نیا دیبکش خشیو به چارم دیری . معجزه ات؟ لبخند. بگ لهب ؟یغمبریپ یداشته باشند؟ گفت یرفتار

 نیا دینشاند. آقا ولم کن. ولش نکن یم ریگرفته و هم معجزه اش بربدِن ما که یرا به شوخ یغمبریرا که هم شأِن پ
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معجزه ام   دیگو یم مردکبه الطائالتش.  میکرد یم یتوجه  کی دیبود باز شا هیرا، که اگر معجزه اش چف یکذّاِب دهات

 !لبخند است. تف

که معجزه اش لبخند است. کاش  یغمبریبه سرم. جرمم؟ پ دیام تا مگر فردا چه آ ییوال اهچالِ یو من اکنون در س بله،

سخن غرور   نیریاز تبسِم صادقانه. من به حافِظ ش یشد و خرد. با امتزاج یم دهیانصاف برکش ایگوشه از دن نیدر ا

توانست  یم اریمصرع از شعرش بس نیما بوده است. ا ییِ وال یهمش فراتر از گنده هاف شیورزم که قرن ها پ یم

دو حرف است با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا. البته در   نیا ریتفس  یتیدو گ شیُملک: آسا نیراهگشا باشد در ا

تفاوت کوچک. که دوستاِن   کیازغزل بلند حافظ، فراوان با استقبال روبرو شده منتها با  تیب نیهم  ،ییقاموِس وال

 :میزبگو ی. نتیدوست و دشمنش را عوض کرده اند با قاطع یاند و جا دهیزحمت کش ییالو

پدر و  نشایاز همک  یک ی  یبل در خانه  شانینه خو یِ زاده اکنون در نبوِد پدر و مادر، در خانه  ییبها یپسربچه  نیا

نوشتند در  یما م یبرا ی اسالم یها یاز جوانمرد ییزهایچ کیها  میقد م،یخودمان یشود. راست یم یمادرش سرپرست

  ینهم و داد م یسلول م یِ کف دست ی چه یروم. دهانم را به در زبا شیخو یِ شوِم نافرجام یکتابها. بگذرم، و به دخمه 

  یو قانون از آِن تو و همه  یو ادب و لبخند و خرد و آبادان یسرفراز  ی که فردا نیصبور باش نازن ز،یِرعزیزنم: بش

و  رانیبا ا ینسبت چیو زور که ه  بیسررشته ها را بدست گرفته اند با فر یروزها جماعت نیاست. هرچند ا انیرانیا

اند   یرفتن نهای. اگرید  ییو اسالم و فرابردنش مثالً از سو ،یکسویاز  یو تباه یندارند جز کشتار وغارتگر یرانیا

برجا بماند حاالحاالها و   یظلم پا ستیبخوان. قرارن ک یرا که قهرمانانش کودکان اند، ن یآن کتاب ر،یحتماً. پسرم بش

 . ینجوریهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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