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با پيگفتار

دكتربهاءالدين خرمشاهي
  دكترمحيالدين بهرام مح ّمديان

در آن هنگام ،جز دودی
در میان نبود .و خدا گفت :ای زمین و
آسامن ،بیرون بیایید ...چه با میل و رغبت ،چه از روی
ناچاری .گفتند :به فرمان خداون ِد خود آمدیم .مانند هر
آن که با میل و رغبت آید .چنین بود .پس خداوند ،زمین را آفرید .و
هرچه را که در آن هست آفرید .آنگاہ به آسامن پرداخت .و خواست که
آسامن ،از همه چیز بلندتر باشد .و سقفی بر فراز هر چیز باشد .و هیچ رسی
به آن سقف نرسد .پس هر هفت آسامن را برافراشت .بی ستونی که با چشمها
دیدہ شود .و هر آسامن را کاری داد .تا روزی که انسان به بعضی از آن
کارها آگاہ شود .و آسامنِ پایین را با ستارگان زینت داد .و پیش از آن ،آسامن،
جز دودی نبود .و آفرینش زمین و آسامنها ،در شش روز بود .و خداوند
است که از طول آن روزها ،آگاہ است .و او از هر چیز دیگر آگاہ است.
و عاقبت هر کار را میداند .و مغز هر میوہای را نیکمیبیند .و
کلیدهای آسامنها و زمین ،از اوست .باشد که عاقالن پند
گیرند .پس زمین و آسامنها ،از نیستی به
هستی آمدند .تا موجودات،
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خداوند را ببینند .و
خداوند ،خورشید را چراغ زمین کرد .و
تخت پادشاهی خداوند ،بیانتها باشد .و پایههایش
در زمین و آسامنهاست ...و هرچه در زمین و آسامن است،
خدا را به پاکیاش میستاید .آنگاہ خداوند آب را از آسامن،
به اندازہ فرستاد .و آب را در دریاها جایی نیکو داد .و از آن آب ،باغهای
خرما و انگور را رویانید .و درخت زیتون را که روغنش غذا و درمان است.
و خداوند هر جنبندہای را از آب آفرید .پس بر زمین حرکت کردند .بعضی
بر شکم خزیدند .و بعضی ،بر دو یا چهار پا ،رفتند .و برای هر چیز ،جفتی آفرید.
و خداوند آفرینندۀ هر چیز است که بخواهد .و از آن آب ،علف خوش بوی
را رویانید .و آن علف غذای چارپایان شد .تا شیر از پستانهایشان بجوشد .و
رانهایشان از گوشت خوردنی ،سنگین شود .و خداوند هر چیز را اندازہای
داد .و آن ،بهرتین اندازہها بود.و خداوند دریاها را آفرید .تا کشتیها
بر آن بگذرند .و پشم و روغن و کتیرا را به رسزمینهای دور
َب َرند.و خداوند انسان را از یک تن آفرید .و آن یک تن را
که آدم نام داشت ،از خاک آفرید.
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و از آن یک
تن ،همرسش را آفرید .و دیگران را از
لختۀ خونی آفرید .در تاریکی شکم مادرانشان.
و نسل آدم را در زمین ،خانه داد .و قامتشان
راست کرد .و آنان را گوش و چشم و زبان آفرید .تا آنگاہ
كه روز قیامت فرا رسد .و هر کس سزای کارهای خود ببیند .پس
هرگز زنی بیخواست خداوند ،فرزندی در شکم نخواهد داشت .و
این بر خداوند آسان است .و خداوند شب را برای انسان ،مانند
بس ِرت خوابی گسرتد .و شب را جایگاہ آرمیدن و سکوت کرد .و ماہ را
قرص کامل تا هاللی باریک،
بخش شب گردانید .و ماہ را از ِ
روشنی ِ
دیگرگون کرد .تا آن زمان که مانند برگ خشکیدۀ نخل ،نازک
َش َود .و چشمهای انسان را با هوای صبح ،روشنی داد.
زمین
تا بر زمین پهناور ،تخم بکارد .و آب شیرین را از ِ
شور بیرون آورد .زیرا پروردگار جهان
مهربان است.
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خدا خواست تا آدم را خلق کند .پس به فرشتگان گفت :به زودی
موجود تازہایمیآفرینم .او در زمین ،جانشین من خواهد بود.
فرشتگان گفتند :ما میهراسیم ...از آن که او ظامل باشد.
و آستینش با خون دیگران رسخ شود .و چشمههای آب را از
سنگ پر کند .و تاریکی را به جای نور دوست بدارد ...خدایا ،ما
فرمان تو رامیشنویم .و جز اجرای امر تو ،کاری نداریم .آیا ما
لحظهای از عبادت تو غافل بودہایم؟ خداوند گفت :من همۀ
چیزهایی را که بر شام پوشیدہ است،میدانم .هزاران هزار
فرشته ،رسهایشان را مانند برگهای درختان ،حرکت دادند .متام
موجودات در اطاعت خداوند بودند .پس خدا انسان را از
ِگ ِل خشک آفرید .و گفت :من آفرینندۀ آدم خاکیام .انسان
خاکی ،بیجان بر زمین افتادہ بود .خدا از روح خود در او دمید.
پس با صدای عطسۀ آدم ،همه دانستند که او زندگی یافته است.
ـ اکنون باید همۀ فرشتگان بر آدم سجدہ کنند .زیرا او بهرتین
آفریدۀ من است .این سخن خدا بود .و همۀ فرشتگان بر
آفریدۀ خاکی سجدہ کردند .ا ّما شیطان ،هامن بود که گردن
راست گرفت .و از غرور ،به باال نگاہ کرد .گویی که هرگز فرمان
خدا را نشنیدہ باشد .ـ ای شیطان ،سنگها و بادها فرمان
مرامیشنوند .و ابرها گوش به فرمان منند .تو امروز امر خدا را
نشنیدی .و در برابر آن ،رس بگرداندی ...چه شد که تصمیم خود
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سخن خدا بود.
را برداشتی و فرمان خدا را فروگذاشتی؟ این ِ
پس شیطان گفت :من از آتشم و آدم از خاک ...خاک ،همیشه
زیر پاست .و آتش هموارہ باالمیرود .پس چرا خاک بهرت از آتش
باشد؟ ...و من هرگز بر آدم خاکی سجدہ منیکنم .شیطان
سالها خدای را عبادت کردہ بود .ا ّما در آن روز ،ناگهان همۀ
مقامش ناپدید شد .مانند ت ّکهای از پنبه که به دریا افتد .پس
خدا مقام ابلیس را گرفت و گفت که او از راندہشدگان است .به
راستی که این ،بیرونشدنی سخت بود .شیطان گفت :امروز،
روز جان گرفنت خاک است .ا ّما انسانها ،بار دیگر به خاک خاموش
بازمیگردند .در قیامت ،تو دوبارہ به خاکیان ،جان خواهی داد.
من تا آن روز ،از تو مهلتمیخواهم .و خدا ،تا روز قیامت
به او مهلت داد .تا لحظهای معلوم که کسی جز خدا نمیداند.
شیطان مانند آتشفشان غرید .در آسامن چرخی زد و لرزید.
چون از راندہشدگان بود .سپس شاد شد و خندید .چون فرصت
یافت تا از آدم خاکی انتقام گیرد .ـ قسم به بزرگی تو ،که
کار من گمراہ کردن خواهد بود .مانند تاریکی ...و آرزویم ویران
کردن خواهد بود .مانند توفان ...از امروز انسان را به سوی خود
مىکشم .تا روزی که در آتش بسوزد .از امروز از چپ و راست،
او را به سوی خودمیخوانم .دوست دارم تا آدمیان با تیغها خون
بریزند .نه این که نانی بربند و در سفرۀ همسایه گذارند .و
خدا گفت که بندگان راستین من ،هرگز دوست تو نمیشوند...
از کاسهای که تو آبمینوشی ،منینوشند .از پارچهای که تو
لباسمیدوزی ،منیدوزند .و کفشهایی را که تو جفت کردہ
باشی ،به پا نخواهند کرد .و خدا گفت که عاقبت ،شیطان و
بدترین
همۀ بدکاران در جهنّم خواهند بود .به راستی که جهنّم
ِ
منزلهاست .و هر چه خدا وعدہ دهد ،مانند خورشید ،با چشمها

دیدہ خواهد شد .آدم تنها بود .خدا «ح ّوا» را از هامن ِگل
آفرید .و او را همرس آدم کرد .پس به آنها خانهای بهشتی داد .تا
زن و شوهر به یک دیوار تکیه دهند .و لبهایشان نام یکدیگر
را بگوید .و هر صبح ،چشمهايشان به دیدنِ یکدیگر روشن شود.
آدم و ح ّوا در بهشت خانه کردند .خدا به آنها سفرہای داد
که هرگز از غذا خالی نبود .نانشان همیشه گرم و آبشان همیشه
رسد بود .و لباسهایشان ،نوازشدهندۀ تن بود .پیش از آن،
خداوند با آدم پیامنی بست .و خدا گفت که بدترین فراموشیها،
از یاد بردن پیامنِ من است .ـ ای آدم ،در میان بهشت ،درخت
بزرگی هست که میوہهای رنگین و شیرین دارد .در اینجا ،هرچه
میخواهید بخورید .ا ّما برای خوردن میوہهای آن درخت ،دست
سخن پروردگا ِر شام با
دراز نکنید .آن میوہ ،ممنوع است .و این ِ
شامست .کار من این بود که بهشت را به شام دهم .کار شام این
است که بهشت را برای خود نگه دارید .پس پیامنتان را با خدا
محکم کنید .روزها گذشت .تا روزی که شیطان خود را به
شکل پیرمردی مهربان درآورد .آنگاہ عصا در دست ،با قدمهای
کوتاہ به خانۀ آدم و ح ّوا رفت .پس گفت :ای آدم ،اینجا کار و
بار تو چگونه است؟ آدم به شکر خدا ،دست به آسامن برد.
پس گفت :اینجا سایۀ خنکی داریم و بوی خوش نانی و صدای
خندہای .اینها هدیۀ خدا به ماست .و ایامن ،مثل چراغی در
خانۀ ما روشن است .شیطان پرسید :آیا شام تاکنون از میوۀ
رنگین و شیرین درخت جاودانگی خوردہاید؟ ح ّوا گفت :به
خدا قسم ،که از آن نخوردہایم .ـ پس این صدای خندہتان
برای چیست؟ شیطان چنین گفت و گریه رس داد .اشک،
چنان ریخت که ریش سفیدش را تر کرد .و شانههایش سخت
تکانمیخورد .ـ چه شدہ است که چنین اشکمیریزی
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