از ﯾ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪم !
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ رﻓﺘﻪ ام ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷ ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻧ،

)آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﮐﻠ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺧﺮﯾﺪم ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾ

ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮاد اوﻧﺠﺎ اﻣﺎ ﺗﺎ اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون و دﯾﺪم ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ را ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﻠ وﺳﺎﯾﻞ ازم دزدﯾﺪﻧﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺐ ﻋﯿﺪی از دﻣﺎﻏﻢ

ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪ ! ( اﻟﻐﺮض ﮐﺘﺎﺑ دﯾﺪم اوﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ “ﭼﺮا اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺑﺮای آدﻣﻬﺎی ﺧﻮب ﻣ اﻓﺘﺪ” و اﻻن ﮐﻪ دارم ﺗﻮ ﺑﻼگ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ  ،ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲۷ﻫﺴﺘﻢ  ۱۶۷ ).ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎروﻟﺪ ﮐﺎﺷﻨﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻒ

ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ ﯾ ﮐﺸﯿﺶ اﺳﺖ از روﯾﺎروﯾ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدر ژﻧﺘﯿ از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم راﻫﻬﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ درد و ﺳﻮاﻻت ﺳﻬﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﯿﻨﻢ او در ﻟﺤﻈﻪ ای
از اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ دردﻧﺎک ﺑﻪ ﯾ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﻣﯿﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻤﺎﻧﻬﺎی واﻗﻌ زﻧﺪﮔ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و از دردﻫﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻫﺪ  .اﯾﻤﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﻬﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻘ ﺑﻪ ﺗﻮﻗ ﻣﯿﺨﻮره ﺷﺮوع ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻔﻤﺒﺮش ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ ﮐﺮدن !
ﺗﺎزه ﯾﺎدم اوﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺣﺘ ﺑﺮده ﺑﻮدم ﻣﺸﻬﺪ در اوﻗﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﺎز و زﯾﺎرت
و ﻗﺮآن ﺧﻮﻧﺪن ﻫﺎم ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻗﻀﺎﻫﺎم ﺑﺸﯿﻨﻢ ﯾﻪ ﻧﺎﻫ ﺑﻬﺶ ﺑﯿﻨﺪازم وﻟ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐ ﮐﺘﺎب را ازم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﻮز
ﻧﺪاده ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪﻣﺶ !
اﻟﻐﺮض ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ  ،ﭼﻨﺪ ﺗﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﻨﯿﺪ:
ﮔﺎﻫ ﮐﻪ ﮐﺴ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻘﺪه دﻟﻤﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﺎﻟ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺸﻤﻤﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﻨﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن ﻗﺪر ﻣﻘﺘﺪرﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎﯾ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣ اﻓﺘﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ
ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم دﯾﺪن دوﺳﺖ در اوج ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻧﺎﺷ از ﯾ ﺣﺎدﺛﻪ  ،ﺿﺮورت ﻧﺪارد زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺪت ﻏﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻮب ﺑﻮدن او ﺷ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻮردی ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ آدﻣﻬﺎ در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی زﻧﺪﮔﯿﺸﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدﺷﻮن را ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﯿﭻ رﺑﻄ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﻮت دو ﭘﯿﺮزن
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻤﺎن رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻏﺪاران ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻮﯾﻢ .در ﺧﺎﻧﻪ اول ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎدرش را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﯾ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺎﻣ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮ دﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ! در
ﺧﺎﻧﻪ دوم اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﺎدرم را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوری ﻣﺴﺎﻓﺖ
و ﺧﺴﺘ ﻧﺎﺷ از ﭘﺮوار ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود !!!!
وﻗﺘ اوﺿﺎع ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮادﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .
—————————–
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎت و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻢ ﻓﺮ ﻣﯿﺮم از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﯿﺸﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﺴﺒﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ .ﻣﻨﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ دردﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻧﻤﺎزﮔﺰارﺷﻮن در ﮐﻨﺎرﺷﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺴﺠﺪی ﺧﻮدم از ﺑﭽﯿﻢ ﮐﻪ ﻣ اﻧﺪازم )

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺸﻪ

ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺷﯿﺦ ﻫﺎدی و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻌﺜﺖ اﮐﺒﺎﺗﺎن و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﺿﺎ اﮐﺒﺎﺗﺎن ( ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮی در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدم ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎزﮔﻮﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ام از اﻧﻠﯿﺲ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ) ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻋ اﯾﻤﺎن و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ دارد ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از واﺗﯿﺎن و ﺑﻬﺶ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ  ( church of Englandﮐﺸﯿﺶ در اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯿﺮد ،ﺗﻮ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧ
ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .در ﻏﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎرﺷﻮن ﺑﻮد .ﻣﺮدم راﺣﺖ زن و ﺑﭽﻪ اش و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ
و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ زی ﻃﻠﺒ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻪ ای زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ  ) .از ﻗﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪود دوﺳﺘﺎن روﺣﺎﻧ ﺧﻮدم
اﯾﻨﻄﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺎه ورزﺷ ﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ  ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﮐﻠ ﺗﻮ ﺳﺮ وﮐﻠﻪ ﻫﻢ زده اﯾﻢ و ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻫﺎی
اﺳﺎﺳ واﺳﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم رﻓﺘﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﺟﻬﻨﻤ ﻫﺴﺘﻢ ! ( اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎ ﺧﯿﻠ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔ ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ ) .ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ (
ﯾ از ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺴﺘﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻖ
زدن ﻧﺬارﯾﻢ و ﺑﺬارﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻟﺴﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻢ ﺷﯿﻮه ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﺮای اﻣﻮات در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و
ﻋﺠﯿﺒﺘﺮش اﯾﻨﻪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا را دارد ) آﯾﺖ اﻟﻪ ﯾﺎ ( the man of Godﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﺳﻢ و ﺳﻦ ﻣﺘﻮﻓ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ او  ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻ درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ! ﺳﺨﻨﺮاﻧ او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﻔ از ﻣﺘﻮﻓ
و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼ دارد ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑ روح و ﺣﻀﺎری ﮐﻪ ﺳﻌ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ! .اﻗﻮام درﺟﻪ  ۱و  ۲ﻣﺘﻮﻓ و اوﻧﻬﺎﯾﯿﻪ دﯾﺮ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺸﯿﻨﻨﺪ و آﺑﺮو داری ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﮐﺮد.
 .1اوﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ اﺣﺪی از ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻓ
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺻﺤﺒﺘ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮب ﺳﺨﻨﺮاﻧ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ از ﻗﺒﻞ.
)

ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺪه در ﻣﺮاﺳﻢ داﯾ ﻣﺮﺣﻮﻣﻢ ﮐﻪ رواﻧﭙﺰﺷ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﻧﺮدم اﯾﺸﻮن را در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻢ !

ﺗﺎزه ﻣﻨ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم ﺑﺎﻻی  ۱۵۰۰ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ام و  ۴ﺗﺎ آدم ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪم ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدم ﭼﻪ رﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻠﺖ…؟! (
 .2ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧ ﻣﺠﻠﺲ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﺬارد از زﻧﺪﮔ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺎن اﺻﻠ او
ﺻﺤﺒﺘ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻫﺎی آﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺎ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﺑﺮود ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن.اون وﻗﺖ آﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ

