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 دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنري خراسان 

 
 مقدمه

بهزاد جهانگيري فردي است كه با دريافتن پوچي و بي مايگي فرقه سياسي بهائيت از آن بريده و به 

كه براي خوانندگان و –دامان اسالم پناه آورده است؛ او به همراه همسر سابقش خانم مهناز رئوفي 

با وجود دام هاي متعدد فرقه براي  –عالقه مندان به اين گونه خاطرات، نام شناخته شده اي است 

مجبور ساختن ايشان به بازگشت، توانستند پس از تحمل رنج و مشقت فراوان و پرداخت بهاي 

سنگين جدايي از خانواده ، اسالم را به عنوان پلي نجات بخش براي رسيدن به رستگاري در قلب 

ز روزنامه هاي كثيراالنتشار خويش محفوظ دارند. خاطرات ايشان چند سال پيش به وسيله يكي ا

كشور وبه شكل پاورقي به چاپ رسيد ومورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت، به گونه اي كه 

شارات انت« پشت ديوار تشكيالت» مجموعه اين خاطرات در قالب يك كتاب گردآوري گرديد. ) كتاب

با سختي و رنج براي او بوده  كيهان( با اين حال سال هاي پس از انتشار كتاب نيز سال هايي توام

 است . 

جدايي او از همسر سابقش كه در حقيقت ازدواجي تشكيالتي محسوب مي گرديد وهيچ يك از دو 

طرف در ابتداي كار راضي به زندگي با طرف مقابل نبود، سال هاي توام با مشكالت مالي، تنهايي و 

يري دوراني را رقم زد كه به مراتب سخت در كنار آن فشارهاي متوالي تشكيالت، براي بهزاد جهانگ

تر از دوره اي است كه وي به نگارش خاطراتش پرداخته است. همين علت و نيز برنامه هايي كه وي 

براي نفوذ مجدد به تار و پود تشكيالت براي رسوائي بيشتر فرقه ضاله بهائيت پي ريزي مي كند، 

ما برآنيم تا آن ها را در اختيار شما  دست مايه نگارش مجموعه دوم خاطرات وي مي شود كه

خوانندگان فرهيخته قرار دهيم. پيش از شروع بد نيست كمي راجع به سرگذشت بهزاد جهانگيري 

 بدانيم. 

او متولد شهر همدان است. شغل اصلي و خانوادگي اش عينك سازي است. اما كتابخانه اي دارد كه 

ندان مي پردازد. اگر چه برخي از اقوام دور او مسلمانند، درآن به فروش و كرايه دادن كتاب به عالقه م

اما عموم خانواده وي بهائي بوده و برخي از آن ها مانند خاله و دايي اش از اعضاي مهم اين فرقه و 

فرقه با خانم مسئول امور آن در شهر همدان محسوب مي شوند. ايشان سال ها قبل براساس منويات 
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ازدواجي كه درآن هيچ اثري از عنصر عالقه وجود نداشت و الجرم پس از مهناز رئوفي ازدواج كرد؛ 

 رهايي از بند فرقه، به جدايي منجر شد. حاصل اين ازدواج، دختري به نام شكيباست. 

ايشان پس از جدايي از همسر اول، مجدد ازدواج كرده و اكنون به همراه همسرشان در همدان ساكن 

 هستند.

رايش به اسالم، جدا از درك ماهيت دروغين و پوشالي فرقه سياسي بهائيت ميل و رغبت ايشان در گ

و نيز ظلمها و تعدياتي كه از سوي سران فرقه براو رفته، لطف و عنايت امام هشتم ) عليه السالم( 

است؛ زماني كه بهزاد جهانگيري هنوز عضوي از فرقه به حساب مي آمد و در جريان يك تصادف 

 رانندگي.

نگيري درآن تصادف، آسيبي جدي مي بيند تا جايي كه پاي راستش در معرض قطع شدن بهزاد جها

قرار مي گيرد. پزشكان به او توصيه مي كنند تا هر چه زودتر نسبت به قطع پايش اقدام كند، اما او 

با اشاره فردي متوجه آستان غريب نواز سلطان سرير ارتضا، امام رضا ) عليه السالم( شده و شفاي 

را از ايشان مي طلبد؛ بهبودي نسبي و رها شدن موقت از درد و رنج، ميل و كشش دروني  خود

عجيبي را براي نزديكي به امام رئوف در او ايجاد مي كند واين رغبت ، گوهري گران قدر به نام اسالم 

 را به او هديه مي دهد.

اين رنج ها را به جان خريده بود با اين تغيير رويه باعث شد خانواده او را طرد كند، اما او كه همه 

يافتن دوستاني صميمي توانست ماهيت خويش را بازيابد وبه زندگي اش سروساماني دهد وبه نوشتن 

خاطراتي بپردازد كه از حكايت از رنج و سختي هاي وارده از سوي فرقه ساخته گي بهائيت بر روح 

 و جسم افرادي چون اوست.

ي او اتفاقاتي را رقم مي زند و سختي هاي جديدي را فرا روي او قرار وقوع ماجراهاي جديد در زندگ

 مي دهد، اتفاقاتي كه مجموعه حاضر شرح و بيان آن ها است.

پيش از آنكه سخن را آغاز كنيم، بايد يادآور شويم كه هدف ما از ارائه اين خاطرات قهرمان سازي 

يي را در زندگي داشته و نمي توان از او انتظار نيست. جهانگيري نيز مانند هر انساني، فراز و فرودها

داشت تا در تمام شرايط رفتاري ايده ال داشته باشد، اما نگاه دقيق به خاطرات او مي تواند عبرت 

 هاي گرانسنگي را براي هر آنكه مي خواهد راهي بيابد فراهم آورد.

خراسان، به صورت پاورقي  اين مجموعه پيش از اين به همت دفتر پژوهش  موسسه فرهنگي و هنري

در روزنامه خراسان، در بيش از سي قسمت به چاپ رسيده و مورد استقبال عالقه مندان نيز قرار 
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گرفت كه چاپ و انتشار آن در قالب يك كتاب ،پاسخي  به درخواست هاي مكرر عالقه مندان مي 

 باشد. اميد آنكه اين مجموعه رضايت مخاطبان را فراهم آورد. 

 

 نوائيان رودسريجواد 

 دفتر پژوهش  مؤسسه فرهنگي هنري خراسان 

 فصل   اول

 رهایی از تشكیالت، آغاز   ماجرا 
تشكيالت جدا شده بوديم . همسرم ،مهناز) مهناز رئوفي ، نويسنده آثاري چون سايه مدتي بود كه از 

الت بي شماري كه شوم ، نيمه پنهان ونامه اي به برادرم؛ يك بهائي اهل سنندج كه به واسطه سوا

براي آن پاسخي در بهائيت نمي يافت، سرانجام مسلمان شد او همسر سابق بهزاد جهانگيري است 

كه به شرح وعلت جدايي آن ها در همين كتاب پرداخته خواهد شد. ( گواهينامه آرايشگري گرفته 

يار يان اطراف مان بسبود و حاال كمتر براي مادرش دلتنگي مي كرد. با فوت پدرش ارتباط ما با بهائ

كمتر شده و به صفر رسيده بود. براي پر كردن خال روابط اجتماعي تصميم گرفتيم با دوستان مومن 

و معتقدي كه جديدا پيدا كرده بوديم، رابطه خانوادگي برقرار كنيم . لحظات ديدار با آنها مملو از 

بود. هر وقت از ديد و بازديد با دوستان  معنويتي بود كه سال ها فرقه بهائيت ما را از آن محروم كرده

جديدمان بازمي گشتيم ، به ياد مي آورديم كه چگونه سال هاي سال در محيط متعفن محافل 

بهائيت نفس مي كشيديم. محيطي كه درآن خبري از معنويت نبود، هر چه بود نفسانيات بود و 

صداي اعضا را در مي آورد و  شهوت، بي خبري بود و خسران. جلساتي كه بي محتوايي اش گاهي

آن ها سرد بودن جلسه را به گردن ناظم جلسه مي انداختند و روساي محفل) محفل، گردهمايي و 

جلسات درون گروهي بهائيت است اين جلسات به مناسبت هاي مختلف و معموال نوزده روز يكبار 

وه بر اموري كه مربوط به براي انجام مراسم به اصطالح مذهبي بهائيت برگزار مي شود ودرآن عال

عقايد فرقه است، عشريه هايي نيز براي ارسال به مركز بهائيان در اسرائيل نيز جمع آوري مي شود.( 

كه چنين مي ديدند و مي كوشيدند تا با تغييرات جزئي، اندكي از ضعف فقدان هويت در جلسه 

شت. بگذريم، كم كم به شرايط جديد بكاهند.اما خانه از پايبست ويران بود و اين تمهيدات اثري ندا

خو گرفته بوديم . كتابخانه كوچكي راه انداخته بودم و با كرايه دادن كتاب و رايت سي دي هاي 
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درسي و آموزشي درآمد بخور ونميري داشتيم كه مي توانست هزينه خانواده سه نفري ما را تامين 

 كند تا آنكه آن ماجرا روي داد.

 تفتیش منزل
بود. ظهر خسته و كوفته به خانه آمدم. مي خواستم كمي استراحت كنم كه آيفون به ماه رمضان 

با بي حوصلگي دم در رفتم؛ اما با « با شما كار دارند» صدا درآمد. مهناز گوشي را برداشت و گفت:

 ديدن حكم دادگستري براي تفتيش منزل در دستان چند مامور، كامال شوكه شدم.

 آخه اتهام من چيه؟-

ق گزارشاتي كه به ما رسيده شما در منزل اقدام به تكثير سي دي هاي مستهجن مي كنيد، به طب-

 همين دليل موظفيم تا منزل شما رو بازرسي كنيم!

هر چه خواستم مانع شوم، بي فايده بود. خواستم درباره مسلمان شدن مان و احتمال كينه توزي 

راي دستوراتشان مصر و مصمم بودند كه حاضر به تشكيالت  بهائي بگويم، اما آن ها آن قدر در اج

شنيدن كالمي نمي شدند. مهناز هم مانند من سعي مي كرد تا به نوعي موضوع را براي آن ها روشن 

كند، ولي فايده اي نداشت. نهايتا آن ها رايانه و چند سي دي خانوادگي را برداشتند و همراه من به 

 بررسي بيشتري شود. اداره مفاسد اجتماعي منتقل كردند تا

آن شب با قيد وثيقه آزاد شدم. اما يك آن اين فكر رهايم نمي كرد، اين فكر كه آيا تشكيالت پشت 

 پرده اين ماجرا است؟ آخر چه كسي ممكن بود چنين تهمت ناروايي را به من زده باشد؟ 

بمانم تا به كارم صبح كه به اداره مفاسد اجتماعي رفتم، فهميدم كه بايد مدت زيادي را منتظر 

برايم يك روز بود وبايد هر رسيدگي شود، بايد كاري مي كردم . با آن وضعيت بد مالي يك روز هم 

چه سريع تر به سر كارم باز مي گشتم. عالوه برآن جرمي مرتكب نشده بودم كه بخواهم در برابر 

بعد  رفتم، وايشان كسي پاسخگو باشم. اين بود كه يكراست به سراغ رئيس كل دادگستري همدان

از شنيدن سخنان من و بررسي شواهد از برخورد انجام گرفته بسيار متاثر شد وضمن تماس با اداره 

مفاسد اجتماعي، آن ها را در مورد مسئله توجيه كرد. ظهر پس از تحويل گرفتن رايانه و سي دي 

كالت مالي عديده كه يك هاي خانوادگي، خسته و كوفته به خانه رسيدم، اصال روز خوبي نبود. مش

لحظه رهايم نمي كرد كم بود كه حاال سروكله تهمت و گرفتاري هاي عجيب و غريب هم پيدا شده 

بود. واقعا كالفه بودم ، مي دانستم حاال كه تشكيالت زخم خورده من و مهناز است، تمام كوشش 

 خود را براي ضربه زدن به من به كار خواهد گرفت.
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 اداره مفاسد اجتماعي خبر نداشتهيچ كس از ماجراي 

با وجود آنكه بهائي زاده بودم اما در فاميل دورمان خانواده هاي مسلمان هم وجود داشتند، خانواده 

هايي كه صرفا به دليل روابط سببي و براي صله رحم گاهي به ديدار خويشان بهايي شان مي آمدند. 

 اين ارتباط خيلي صميمي و نزديك نبود. من هم كم و بيش با آن ها در ارتباط بودم، هر چند

چند روز بعد از ماجراي اداره مفاسد اجتماعي، در حالي كه به سمت كتابخانه ام مي رفتم، با يكي 

 از اقوام روبرو شدم.

 از ديدنم يكه خورد، نگاهي به سراتا پايم انداخت وگفت:

 گذشت انشاءاهلل؟!چه خبر؟ آمارت رو از اداره مفاسد اجتماعي داشتم. به خير -

ماتم برد. اصال نمي دانستم چه بايد بگويم. هيچ كس از ماجراي اداره مفاسد اجتماعي خبر نداشت 

، پس او از كجا مي دانست؟ نمي خواستم چيزي بفهمد، اين بود كه خودم را آرام نشان دادم و از او 

 . ه سمت كتابخانه راه افتاديمدعوت كردم تا بنشينيم و گپي بزنيم. دعوتم را قبول كرد و با هم ب

 وقتي سيني چاي را روبرويش گذاشتم با بي تفاوتي پرسيدم:

 از كجا فهميدي كه گرفتار شدم؟-

 كمي چاي نوشيد و شروع به صحبت كرد.

پرويز خان رو كه مي شناختي؟ از فاميل هاي بهائي مون بود. چند وقت پيش فوت كرد. بابام به -

شون داشتيم تصميم گرفت كه به مراسم ختم بره. منم باهاش رفتم. وقتي خاطر رابطه  نسبي كه باها

وارد خونه شديم ديدم فضا، فضايي نيست كه بتونم تحمل كنم؛ دنبال جايي مي گشتم كه وقت 

بگذرونم، رفتم توي آشپزخونه ، اونجا يكي از دوستاي مشتركمون رو ديدم، زياد سرحال نبود. وقتي 

، ماجراي گير افتادنت رو برام تعريف كرد. خيلي تعجب كردم، اين بود كه  احوال تو رو ازش پرسيدم

با كنجكاوي منبع اين خبر رو ازش خواستم، اونم گفت ديروز خونه پدرت بوده واز اونا شنيده كه 

اين مشكل  برات پيش اومده. اما چيزي كه هر دومون رو دمق كرد اين بود كه خونواده ات با 

اجراي اين ماجرا به وسيله افراد بهائي مي گفتن و اون رو جزاي كسي مي  خوشحالي از طراحي و

دونستن كه از جمال مبارك ! )كنايه از حسينعلي نوري كجوري است كه خود را به بهاء اهلل ملقب 

كرده بود. او باني فرقه بهائيت است و اعضاي فرقه براي نام بردن او از عنوان پرطمطراق جمال مبارك 

شمسي( در شهر  9729خرداد  1قمري)  9031ي كنند. حسينعلي در دوم ذيقعده سال استفاده م

عكا) فلسطين اشغالي( پس از چندين روز تب شديد، مرگش فرا رسيد . قبر وجسد او اينك قبله 
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اعضاي فرقه بهائيت به حساب مي آيد . بهائيان تنها فرقه به اصطالح مذهبي در جهان امروز هستند 

 ا جنازه يك انسان قرار داده اند. ( رو بگردونه...كه قبله خود ر

 انگار آب سردي رويم ريخته بودند.

 توطئه به نام ایمان!
پس از تمام اين گرفتاريها زير سر تشكيالت بود. براي چه؟ با ناراحتي به چهره اش نگاه كردم. نيازي 

ر اصد شومش از هيچ كابه نقل باقي قضايا نبود. خودم مي دانستم تشكيالت براي رسيدن به مق

كثيفي كوتاهي نمي كند. مي دانستم چون ما تازه مسلمان شده ايم مي خواهند با اين چوب الي 

چرخ گذاشتن ها مارا به برگشتن متقاعد كنند ويا حداقل براي ارضاي نفس بيمارشان تا جايي كه 

قيقت ) آزادي در يافتن دروغگوياني كه هميشه و همه جا دم از تحري حامكان دارد آزارمان دهند. 

حقيقت، ادعايي است كه اعضاي فرقه بهائيت در مورد پيروان خود دارند و برآنند كه هر كس پس 

از رسيدن به سن قانوني، مختار است راه خود را انتخاب كند . البته براساس دستورالعمل اين فرقه 

ناچار است به طرد از خانواده اگر كسي پس از اين تحري حقيقت راهي غير از بهائيت انتخاب كند 

و حتي پدر و مادرش تن در دهد؛ به گونه اي كه حتي پدر ومادر نيز حق رفت و آمد وحتي صحبت 

با او را نخواهند داشت. ظاهرا اين شاهكار آزادانديشي بهائيت است كه با نگاهي به آموزه هاي غربي 

حقيقت هايي است كه به مزاق فرقه  شكل گرفته است! بهزاد جهانگيري يكي از صدها نمونه تحري

خوش نيامده اند. ( مي زنند و مي گويند در پذيرش حرف هايمان هيچ اجباري نيست. اما وقتي 

كسي پي به اباطيلي مي برد كه سال ها به اسم دين به خورد مشتي جاهل ساده داده اند؛ چه آسمان 

بماند كه به جز اين رفتارهاي بيمار  و ريسماني كه به هم نمي بافند! چه گندهايي كه نمي زنند!

گونه، در اقدامي غير انساني من و همسرم را از ديدن حتي پدرومادر وخانواده محروم كردند و به 

رويش اسم مسخره طرد اداري! گذاشتند. اين از خلقيات ويژه تشكيالت است كه براي هر نجات 

ي بازگرداند. از قبل آماده بودم كه اين ماجراي يافته اي دام مي گستراند تا دوباره او را به چاه تباه

 هولناك را بشنوم.

 با صدايي كه غم از درونش هويدا بود پرسيدم:

 خوب! بعد..؟-

 سرش را تكاني داد وگفت:
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آره !من هم ماتم برده بود كه چطور ميشه يه خونواده با پاره تنش اين رفتار رو داشته باشه؟ آخه -

اين بود كه صدام به اعتراض بلند شد. مظفر، همون كه توي تشكيالتتون مگه تو چيكار كرده بودي؟ 

 برو بيايي داره، به سمتم اومد ، راستي سمتش توي بهائي ها چيه؟

دايي ام را مي گفت، دايي مظفر، عضو خادمين سه نفره محفل، چاكر سينه چاك تشكيالت! نمي 

 تم: خواستم ذهنش را درگير اين حرف ها كنم، اين بود كه گف

 آره مي شناسمش، از رئيس رؤساست. چي بهت گفت؟-

 به سادگي ادامه داد:

روبه من كرد وگفت: مث اينكه اينجا مجلس ختمه! چه خبرتونه سروصدا راه انداختين؟ با ناراحتي -

گفتم: آخه گناه بهزاد و خونوادش چيه كه هي به پرو پاشون مي پيچيد؟ چرا نمي ذارين برن راحت 

كنن؟ نگاه تندي بهم كرد، راستش ترسيدم، اما به روي خودم نياوردم، گفت: بعد با زندگي شونو ب

هم صحبت مي كنيم. اصال دوست نداشتم باهاش دمخور بشم؛ اما چاره اي نبود، باالجبار قبول كردم. 

جلسه كه تمام شد هر كاري كردم كه بتونم فرار كنم نشد، چهار چشمي مراقبم بود. با پسرش بهم 

شد و گفت : بايد با هم يه دوري بزنيم، پدرتم كه اينجاست، بعد برت مي گردونم همينجا. نزديك 

مي خوام يك چيزايي رو برات روشن كنم. بعد از كمي دور خوردن توي خيابون و در حالي كه يواش 

يواش داشت حالم به هم مي خورد ،جلوي يه خونه ترمز زد. پرسيد اينجا خونه كيه؟ در حالي كه 

 نش رو پارك مي كرد فقط يك كلمه گفت : جناب راشدي!ماشي

راشدي از اعضاي محفل سه نفره همدان » مكثي كرد و كمي چاي نوشيد؛ افكارم را مرور مي كردم، 

بود. براي خودش برو بيايي داشت واز متنفذين بهائيت در همدان به حساب مي آمد. مي دانستم كه 

نتيجه مطلوب نرسد، حتما خشونت را هم چاشني گفتمان در مغالطه يد طوالني دارد كه اگر به 

به روي خودم نياوردم، به چشمانش نگاه كردم وبا اشاره به او فهماندم كه « دوستانه اش !مي كند

 منتظر شنيدن ادامه ماجرا هستم، واو با هيجان ادامه داد:

كرد، اون هم چه دفاعي! دوره ام كردند، راشدي انگار داشت از مقدس ترين مقدسات عالم دفاع مي -

مي خواست مشكالت پيش اومده براي تو رو به گردن رويگردونيت از بهائيت بندازه. همون حرفاي 

تكراري وخسته كننده اي رو بلغور مي كرد كه قبال از زبون دوستت توي آشپزخونه شنيدم بودم. 

ين مشكل اراده جمال تاجايي كه من مي دونم ا» نمي دونم كه چطور شد به زبونم اومد وگفتم:

كه يهو فردي كه همراه ...« مباركتون ! نبوده وشما خودتون اين مشكالت رو براش درست كردين 

حرف مفت نزن، تو به چه حقي مسئله رو تفسير مي » راشدي بود فرياد زد و با خشم بهم گفت:
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ين ط زعماي اكني؟ مگه نمي دوني كه حرف خادمين ) پس از انحالل رسمي تشكيالت بهائيت توس

، كه به بهانه تبعيت ازحكومت انجام گرفت و براساس آن بنا شد از اين پس  9037فرقه در سال 

كسي در ايران بهائي شناخته نشود، بهائيان برخالف وعده هايي كه داده بودند با راه اندازي يك 

راي ايران كردند. ب شبكه شبه ماسوني موسوم به ياران و خادمان، اقدام به احياي تشكيالت فرقه در

) ضميمه 7اطالعات بيشتر نگاه كنيد به : نوائيان رودسري، جواد، تارهاي عنكبوت ، كتاب رصد 

تشكيالت حرف خدا و جمال مباركه؟! نكنه تو هم مي خواي جلوي مابايستي و روزنامه خراسان( 

تم كرد، اين بود كه فهميدم وضع خرابه و بايد كار رو خ« همان حرفاي بهزاد رو تحويل مون بدي؟ 

خونه زدم بيرون. اين هم كه مي بيني حرف رو به تو زدم هر جور شده مسئله را تمودم كردم و از 

واسه اونه كه مي دونم جاسوسيم رو نمي كني تا برام دردسر درست بشه . راستي بهزاد! يعني 

نمي خورن و به خاطرش  تشكيالت اينقدر توي خونواده هاي بهائي نفوذ داره كه بي اجازه اش آب هم

حتي از خير قشنگ ترين احساسات انساني هم مي گذرن؟! اين ديگر چه جور تعليماتيه؟ باور كن 

خدا خيلي دوستت داشته كه از دست اين رواني ها خالصت كرده ! حاال مي فهمم كه چرا بزرگاي 

 كه ديگه سراغشون نرم. فاميل همشه مارو از رفت و آمد با بهائي ها نهي مي كنن . درس عبرتي بود

اين را گفت و براي خداحافظي بلند شد. وقتي رفت افكار زيادي به ذهنم هجوم آورد. حتما بزرگان 

فاميل برايش از دوره طاغوت گفته بودند، دوره اي كه بهائيان براي خودشان كيا و بيايي داشتند، 

اسال ،خسرواني، فرخ رو پارسا ) وزير دكتر ايادي بهائي، همه كاره مملكت بود وامثال هويدا، ثابت پ

آموزش و پرورش كابينه هويدا،؛ اويك بهائي متعصب بود . فرخ رو پارسا پس از انقالب به جرم خيانت 

هاي پرشمارش در حق ملت ايران به اعدام محكوم شد.( وبهائي ها مثل آن ها زمان امور را در دست 

انه سر از پاي نمي شناختند . اما امروز سران داشتند و در وطن فروشي و خوش خدمتي براي بيگ

تشكيالت ، زير سايه گذشت زمان مي خواهند خودشان را به نسل جديد، مظلوماني نشان دهند كه 

تنها گناه شان به اصطالح اعتقادشان است . اما كدام آگاهي است كه نداند در پس اين مظلوم نمايي 

 چه ديو پليدي آرميده است. 

 فصل  دوم

 هایی  كه ذبح  می شوند عشق 

 اشک هاي مهناز
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مهناز اصوال انساني عاطفي بود، با وجود ايمان راسخي كه به راهش داشت، دوري از خانوده وبه ويژه 

مادرش، كه بعد از فوت پدرش تنها تر و تكيده تر از قبل شده بود، همواره آزارش مي داد. بيش از 

متعفني كه تشكيالت براي امثال او تدارك ديده ، بيرون همه عالقه مند تا مادر را از اين منجالب 

بكشد . تحمل حالت ناراحت و نگران مهناز برايم سخت و سنگين بود. تصميم گرفتم هر طور شده 

 ديداري را با مادرش ترتيب دهم تا شايد از اين وضعيت خارج شود.

ديم. با همسايه مادر مهناز با اين تصور، به همراه مهناز و شكيبا، دختر كوچكم، راهي سنندج ش

تماس گرفته و از او خواستيم اگر مي تواند مرا در اين امر ياري دهد. با گشاده رويي قبول كرد و 

 پس ازحضور من و مهناز در خانه اش، با نقشه قبلي مادر مهناز را به خانه شان آورد.

ه با ديدن او اختيار از كف لحظه  عجيبي بود. مادر با ديدن ما تصميم به بازگشت گرفت، مهناز ك

داده بود به سويش دويد و راه را براو بست. به هر ترفندي كه بود، با كمك همسايه مادر را نشانديم. 

اشك هاي مهناز كه بي تابانه برگونه هايش روان بود حتي زن همسايه را به گريه انداخت. اما مادر! 

نبود به او توجهي كند .با سردي نگاهي به  هنوز تحت تأثير دستورات ضد انساني تشكيالت، حاضر

من كرد و بعد حال شكيبا را پرسيد، راستي كه تشكيالت چه ساده و آسان عشق هاي انسان را براي 

 رسيدن به مطامع حيواني اش ذبح مي كند.

 خیال عبث
 درشمادر با نگاه تندي به مهناز خيره شد، هنوز صورت مهناز خيس اشك بود. گمان كردم عاطفه ما

به جوش خواهد آمد و براي مرهم گذاردن بر دلتنگي دخترش سخني خواهد گفت، اما زهي خيال 

 باطل! با قيافه اي حق به جانب به مهناز گفت:

دلم برات مي سوزه كه هم اين دنيارو از دست دادي و هم او دنيا رو ! با نوشتن اين چيزا چي رو -

امر جمال مبارك طرف بشي؟! دست از اين كارا بردار  مي خواي ثابت كني؟ فكر مي كني مي توني با

و برگرد!برگرد، شايد  دوباره جمال مبارك بهت نظري كنه واز اين بدبختي كه توش گرفتار شدي ، 

 نجات پيدا كني!

معناز سعي ميكرد به او بفهماند كه آمدن مان ربطي به پشيماني و اين حرف ها ندارد، بلكه جداي 

زندي اين يك تكليف ديني براي اوست كه جوياي احوال مادرش باشد. اما مادر از احساس مادر و فر

گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود واو را به تبليغ كردن متهم مي كرد. داشت حوصله ام سر مي 

رفت، اما مهناز هنوز هم با  ادب و مهرباني خاصي مادرش را مخاطب قرار مي داد و دست آخر رفتار 
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ر خودش را كرد، مادر آرام شد و مهناز توانست اندكي با او در مورد خودش حرف كريمانه اش كا

بزند. مادر ظاهرا به حرف هاي او گوش مي داد وهمين براي مهناز كه تشنه نگاه هاي مادرانه بود 

كافي مي نمود. ديدارمان زياد طول نكشيد و مادر غذاي روي گاز را بهانه كرد وبه سرعت از ما جدا 

 اينكه مي توانستم شادي را در صورت مغموم مهناز دوباره ببينم خوشحال بودم. شد. از

آنچه مي خواستم محقق شده بود. راضي و خوشحال به همدان برگشتيم، اما بازگشت مان مصادف 

با آغاز سريالي بود كه طرحش را تشكيالت برايمان ريخته بود. ظاهرا با مسافرت ما به سنندج، 

كه مي توانند ما را دوباره به چاه سياه ضاللت خود  به اين وهم شده بودند حضرات خادم! مبتال

بكشانند. انگار كه در قاموس آن ها مسئله اي به نام محبت و عشق مادر و فرزند معنايي نداشت. اگر 

 چه زياد از آن دم مي زدند. 

 تماس هایی كه بر سرمان خراب شد

اي مادر به مهناز شروع شد. اوايل از آنها بي اطالع بودم پس از بازگشت به همدان، تماس هاي هفته 

، اما باالخره مهناز طاقت نياورد و برايم گفت كه مادر از روزي كه به همدان برگشته ايم به طور 

مرتب با او در تماس است با وجود شكي كه در عمق وجودم به اين مسئله داشتم، اهميتي ندادم. با 

ارد كه مادري با فرزندش تماس بگيرد و جوياي كارهاي او باشد. ظاهرا خودم مي گفتم چه اشكالي د

بد هم نبود، احساس مي كردم مهناز آرام تر شده و حاال با خيال راحت تري به كارهاي منزل و 

اتفاق افتاد. گروهي از اراذل و اوباش تهران در  27آرايشگاه مي پردازد. تا اينكه وقايع تيرماه سال 

ان ناامني ايجاد كرده بودند. البته چند روز بعد با حضور گسترده مردم در صحنه برخي نقاط تهر

 ماجرا خاتمه يافت، اما در خانه ما اين پايان ماجرا نبود.

مهناز چند روز قبل از شروع ماجرا، از كم شدن تماس مادرش صحبت مي كرد، اما درست چند روز 

ت يادم هست كه بعد ازظهر بود. وقتي تلفن زنگ مانده به شروع فتنه، اتفاقي عجيب رخ داد. درس

زد با اكراه گوشي را برداشتم . از آن طرف خط صداي آشناي مادر را شنيدم . با بي ميلي حالم را 

 پرسيد وگفت:

 چطور امروز سركار نيستي؟-

 برايش توضيح دادم كه به خاطر خستگي زودتر به خانه آمده ام. از لحن صحبتش معلوم بود كه اصال

اين موضوع برايش اهميتي ندارد. مهناز خوابيده بود. به او گفتم اگر مايل است مهناز را بيدر كنم. 

 قبول نكرد وگفت بعدا زنگ مي زنم. هنوز مهناز خواب بود كه از خانه بيرون آمدم.

 عصر وقتي كليد را داخل قفل چرخاندم، شكيبا دوان دوان به پيشوازم آمد وگفت:
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 گ زنگ زده!بابا! مامان بزر-

 خوب مباركه، اشكالش چيه ؟-

 با سادگي كودكانه اش گفت: 

 آخه مامان از اون موقع داره گريه مي كنه!-

يكه خوردم، به سرعت وارد اتاق شدم وبه مهناز نگاه كردم، صورتش كامال خيس بود . با شتاب 

 پرسيدم:

 چي شده؟ چه خبريه؟ چرا داري گر يه مي كني؟-

 رده و گفت:اشكش را آرام پاك ك

 چيز مهمي نيست، مامان زنگ زده بود.-

 خوب...!-

 با ناراحتي نگاهم كرد وگفت:

 اون همه تماس و اظهار محبت مادرنه ،همه يعني كشك!-

آخه واسه چي؟ تو كه رابطه ات باهاش خوب بود. چي شده كه اينجوري ريختي به هم؟ نكنه ي -

 پاي تشكيالت درميونه !آره؟ 

 د كه حدسم كامال درست است.نگاهش نشان مي دا

 

 هشدارهاي امنيتي

 

نگاه پرسشگرم هنوز به سمت مهناز بود. منتظر بودم تا علت اين ناراحتي را بدانم. كمي مِن و مِن 

 كرد ، بعد با صدايي مغموم گفت:

 مادرم زنگ زده بود تا تهديدم كنه!-

 با تعجب پرسيدم:

 تهديدت كنه؟! چه تهديدي؟-

 داد:مكثي كرد و ادامه 

نمي دونم چه خبره، اما هر چي هست تشكيالت خيلي به تكاپو افتاده . مادرم بهم زنگ زده بود واز -

رفتن رژيم مي گفت! مي گفت تا دير نشده برگردين وبا عذرخواهي دل تشكيالتو به دست بيارين، 
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ي زد اما چون اگه جمهوري اسالمي بره، اون وقت ديگه در امون نيستين! نمي دونم از چي حرف م

 فكر مي كنم خرابيه!

 با بي تفاوتي گفتم: 

از تو بعيده !اين حرفا كه تازگي ندارد، وانگهي تو چرااينجوري سگرمه هات تو هم رفته، خوب حاال -

 يه چيزي گفته، تو كه نبايد اين جوري بريزي به هم! 

 با ناراحتي گفت: 

فكر مي كردم احساسات مادرانه مادرم گل كرده. فكر مي كردم واقعادلش برام تنگ شده، اما ببين -

تورو خدا! چه خيال خامي! وقتي بهش گفتم اين حرفايي كه مي زني واقعيت نداره ، بدجوري ناراحت 

خوام ب شد. ولي من كه حرف بدي نزده بودم. بهش گفتم من در مورد بهائيت دروغي ننوشتم كه حاال

واسه نتيجه اش نگران باشم. گفتم من و بهزاد خودمون راهمون رو انتخاب كرديم. خودمون خواستيم 

از توي اون لجني كه گرفتارش شده بوديم بيايم بيرون . ايني هم كه مي بيني دارم در مورد بهائيت 

 كه توي خونهنيست، واقعيته! ميخوام اونايي « رديه نويسي» چيزي مي نويسد به قول خودتون 

پوشالي تشكيالت گير افتادن و فكر مي كنند دنيا همينيه كه خادمين مي گن، بدونن كه دنياي 

بزرگتري هم هست. بدونن كه من و تو يه آدم ساده اين مث همه، فقط دلمون نمي خواست توي 

ي بغل و زنجيري گير باشيم كه تشكيالت برامون تدارك ديده. تشكيالتي كه احساس آدم براش 

 معنيه، حتي ازدواجي رو كه تجويز مي كنه هم مصلحتيه! خودم و خودت يادت رفته؟

مهناز راست مي گفت؛ وقتي تشكيالت احساس خطر مي كرد جوانان بهائي را با ازدواج هاي مصلحتي 

گير مي انداخت . من و مهناز نمونه هاي بارز اين موضوع بوديم. درست وقتي كه فكر كردم مهناز 

آن محفل متعفن را دارد، مرا به او معرفي كردند وبعد ازدواجي كه نه ميل من بود و نه قصدترك 

ميل او! ما فقط به كنار هم بودن عادت كرده بوديم ، اما در مورد اعتقادات، محاسبه تشكيالت درست 

 از آب درنيامد و من خالف مسير مورد نظر آنها حركت كردم.

عي بود. در مورد ازدواج با غير بهائي ها تنها زماني موافقت مي اين چيزها براي خادمين كامال طبي

كردند كه يقين حاصل ميشد با اين پيوند نوعي جذب صورت مي گيرد نه دفع! با اين وجود به 

تيرماه، متوجه  97هشدارهاي امنيتي ! مادر مهناز وقعي نگذاشتيم ،اما چند روز بعد، با بروز اتفاقات 

را به او گفته بودند تا به حساب خودشان قدرت تشكيالت را به رخ ما بكشند.  شدم كه انگار چيزهايي

اما اين بار هم، مانند هميشه، اين تشكيالت بود كه كاخ آمال و آرزوهايش را بروي آب بنا كرده بود. 
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( 77) فتنه  9077) تشكيالت بهائيت در جريان ناآرامي هاي پس از انتخابات رياست جمهوري سال 

 ور فعال داشت كه تعدادي از آن ها به همين دليل بازگشت و محاكمه شدند. ( نيز حض

تصميم گرفتم هر جور شده از خجالت مادر مهناز دربيايم. چند روز بعد از فروكش كردن وقايع، از 

خدا خدا مي كردم خودش گوشي را بردارد وگرنه ناچار مي كتابخانه با خانه مادر تماس گرفتم . 

 بخت يار شد و خودش گوشي را برداشت . شدم قطع كنم.

 جواب سالمم را به سردي داد. سعي كردم جدي باشم. گفتم:

خوب مادر !مي بينم كه عنايتتون زياد شده و گاهي ما رو مورد مرحمت قرار ميدين! شنيدم قصد -

 دلسوزي واسه ما رو داشتين ؟ آره؟

 با التهاب گفت:

ر مي كنين همه چي حالي تونه! خيال مي كني. فكر شماها يه مشت جوون بي كله اين كه فك-

كردين با ورود به اين چيزاي سياسي و مزخرفاتي كه عليه بهائيت اين ورو اون ور مي نويسين مي 

تونين به امر جمال مبارك ضربه اي بزنين. چند وقته ديگه كه تومار اين رژيم بسته بشه مي دوني 

ت من واسه خودت ميگم، تا كي مي خواي سرت رو مث چه باليي سرخودن و خونوادت مياد؟ بدبخ

 كبك تو برف فروكني و درو برت رو نبيني؟

 حرف را قطع كردم وگفتم:

خيلي عذر مي خوام ميشه پياده بشين تا با هم طي طريق كنيم؟! حاال ما شديم سياسي و شما -

اي همه چي رو دارين؟! گريزون از سياست؟! حاال ما سرمون رو كرديم زير برف و شما باالي برج هو

البته حق هم دارين! ما كه مث تشكيالت عريض و طويل شما به شبكه هاي بزرگ اطالعاتي آمريكا 

و اسرائيل دسترسي نداريم. پس حق داريم كه ندونيم دورو برمون چه خبره! اما بذار يه چيزي بگم 

خوش نكن اين انقالب تا درست متوجه بشي كه دوروبرت چه خبره. دلت رو به حرفاي تشكيالت 

بيدي نيست كه با اين بادا بلرزه و چهار تا جوجه جاسوس بهايي از اين ورواون ور با همراهي اراذل 

و اوباشي كه مردم ازشون متنفرن، بتونن به همش بريزن چرا شما بهائي ها نمي خواين چشماتونو 

روع چند روز قبل از ش بازكنين و ببينين كه تشكيالتتون اونقدر قاطي سياست هست كه درست

اغتشاشات اطالعاتي رو به شما بده واز شما بخواد كه با اين اطالعات بياين و دخترتون ، پاره 

جيگرتون، كه فكر مي كرد احساسات مادرش قليان كرده و مي خواهد محبتي رو كه بي جهت اين 

ده ايد كه فكر كرديد همه وقت ازش دريغ كرده بهش هديه كنه رو تهديد  بكنيند. واقعا چقدر سا
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بهائيت با سياست كاري نداره. باالسري ها تون چه راحت دروغ به خوردتون مي دن و شما هم چه 

 راحت قورتش مي دين! راستي مادر! واقعااين وسط بدبخت كيه؟!

 ناگهان فرياد زد:

 خفه شو!-

ه، اما هر چه بود صدايش مي لرزيد و به سرعت گوشي را قطع كرد. نمي دانم كارم درست بود يا ن

 كمي آرام گرفته بودم.

 تشكیالت، سیاست بازي و دیگر هیچ!
هنوز خيلي از حرفهايم مانده بود. دلم مي خواست از سياست زدگي تشكيالت برايش بگويم ، اينكه 

چرا با وجودي كه سردمداران بهائي خود را به دور از سياست مي دانند، همواره در امور سياسي 

مگر همان ها نبودند كه در تمام دوران پهلوي دوم بر مسند رياست تكيه زده بودند  دخالت مي كنند

وخون مردم را با وقاحت تمام مي مكيدند. مگر ايادي ) مشهور به راسپوتين دربار پهلوي، ايادي از 

عوامل معروف غرب در ايران به شمار مي رفت و با آنكه در رشته دامپزشكي درس خوانده بود، اما 

شغل مهم و پرسود داشت  73سمت پزشك مخصوص شاه انجام وظيفه مي كرد . او غير از اين در 

پدرش يكي از كه با استفاده از آن ها بهائيان را در تارو پود حكومت پهلوي جاي مي داد. ايادي كه 

محسوب مي شد كمي قبل از  –سومين رهبر بهائيان  -اياديان امر اهلل و از نزديكان شوقي افندي

بهائي نبود. مگر پرويز « همه كاره شاه و پزشك مخصوص او»نقالب به خارج از كشور گريخت.( ا

ثابتي) رئيس اداره سوم ساواك و از جالدان مشهور دوره پهلوي( جالد معروف ساواك بهائي نبود. 

 – لعدلامثال اين ها فراوانند، از هژبر يزداني) سرمايه دار معروف بهائي كه با كمك هاي مالي بيت ا

اقدام به ايجاد سازمان وسيع مافيايي در ايران كرده بود او  -مركز بهائيان در سرزمين هاي اشغالي

مالك چندين بانك و موسسه مالي بزرگ از جمله بانك صادرات بود وهمكار اشرف در چپاول هاي 

ه ثابت سي ببزرگ محسوب مي شد يزداني با پيروزي انقالب به خارج از كشور گريخت ( بگير تا بر

پاسال ) سرمايه دار بهائي كه رئيس راديو و تلويزيون دردوران محمد رضا شاه بود( وهويدا و فرخ رو 

پارسا و كه و كه. مگر همه اينها جيره خور خوان امپرياليسم نبودند؟ مگر در سياست داخل نشده 

 بودند؟ 

ن دروغ ها را باور مي كنند. خنده نمي دانم تشكيالت چطور بهائيان را رنگ مي كند كه به راحتي اي

دار است كه مدعيان عالم انساني و محبت و صدها از اين دست حرف هاي گنده، اما از درون پوك 
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و پوچ و پوسيده. وقتي قرار است در ايران اسالمي توطئه اي صورت بگيرد، خبردارند و در ستايش 

ي كنند واين را به حساب سياسي بودن اراذل و اوباش برپا كننده آن سخن ها و نطق هاي آتشين م

نمي گذارند. اما وقتي بغل گوششان در عكا، صدها و بلكه هزاران كودك و زن و مرد فلسطيني، از 

پيرو جوان ، زير چكمه هاي جالدان صهيونيست له مي شوند، الم تا كام سخني نمي گويند. گويي 

! سلمانان و بلكه غير اربابانشان را در برنمي گيرداصال اتفاقي نيفتاده و عالم انساني مورد نظر آن ها م

 متظاهران دروغگويي كه براي حيات خودشان در دامان كثيف ترين انسان نماها رها شده اند!

بي دليل نيست كه بزرگاني از درون همين طايفه چنان از دروغ پردازي و زشت كاري سران بهائيت 

 -مگر فضل اهلل مهتدي يا همان صبحي، كاتب ويژه عبدالبها زده شدند كه فرار را بر قرار ترجيح دادند.

يا به قول خود بهائيان كاتب وحي! نبود ؟ چه شد كه با آن همه فداكاري در راه فرقه پوشالين بهائي، 

ناگهان عطايش را به لقايش بخشيد و به دامان اسالم پناه برد، يا آيتي) معروف به آواره( كه سال ها 

با حرف هاي مُحملش سرگرم ساخته و فريفته بود به ناگاه به بهائيت پشت نكرد؟ عبدالبهاء او را 

افسوس كه جوانان بهائي در ميان صداي بلند و ادعاي گزاف تحري حقيقت!مجاز نيستند تا خاطرات 

 اين بزرگان را از نظر بگذرانند.

 صلح اكبر و اصغر و ساختمان بیت العدل 
عكا ) در فلسطين اشغالي( قرار دارد. بيت العدل نوعي شوراي )مركز هدايت بهائيان كه در شهر 

رهبري است كه به وسيله شوقي افندي براي اداره بهائيان پس از خودش به وجود آمد ) شوقي فرزند 

نفره ، به صورت دوره اي انتخاب مي شود. بيت العدل داراي يك نظام شبه  1نداشت( اين شوراي 

با رژيم صهيونيستي دارد . بهائيان معتقد به عصمت جمعي اعضاي ماسوني است و ارتباط نزديكي 

 اين شورا هستند.(

در برابر پرسش هاي بي حد و حصر جوانان كه با بي تابي مشتاق حقيقت بودند ، زبان هرزه گوي 

معلمان و مبلغان چه چيز تحويل شان مي داد؟ يادم هست وقتي كه جلسات به اصطالح اخالق 

و اصغر و وحدت عالم انساني مورد ادعاي سران بهائي سخن به ميان مي  صحبت از صلح اكبر

آمد،مبلغين و خادمين) كه در حكم خداي روي زمين هستند( با آب و تاب از وقوع اين حوادث پس 

بيت العدل بهائي در شهر عكا ) فلسطين اشغالي( دم مي زدند و در روز طبقه  1از تكميل ساختمان 

ت زده جوانان بهائي ادعاهاي صد تا يك غاز مي كردند. حاال چندين سال روشن و جلو چشمان به

از تكميل اين ساختمان كه براي باال بردنش پول فريب خوردگاني مانند خانواده مرا باال مي كشيدند 
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گذشته. نه تنها صلحي برقرار نيست كه جهان درآتش جنگ و نفرت و كشتار مي سوزد و روزبه روز 

و آدم كشي ها افزوده مي شود. خيلي دلم مي خواهد بدانم حاال مبلغان بهائي براي  بر دامنه نبردها

 ! ماست مالي كردن ماجرا چه مزخرفاتي را به خورد ساده دالني مثل مادر مهناز مي دهند؟

 پیشگوئی هاي آب دوغ خیاري

 

ه مي رسيد كيادم هست وقتي ديوار برلين فروريخت و آلمان يكي شد، دائم از بيت العدل پيام 

پيشگوئي جمال مبارك يكي يكي در حال محقق شدن است و مرزها برداشته مي شود تا وحدت 

عالم انساني شكل بگيرد! اما چند وقت بعد با فروپاشي شوروي و ايجاد كشورهاي ريز و درشت ، خفه 

عراق، جنگ  نفره ادعا كرده بود كه با ادامه جنگ ايران و 1شدند .حرفي نزدند. شوراي بيت العدل 

جهاني سوم اتفاق مي افتد ! و عن قريب شهرهاي بزرگ مانند تهرن و نيويورك و لندن، با خاك 

يكسان مي شود! اكنون بيش از بيست سال است كه جنگ تمام شده و خبري از تحقق پيشگويي 

نيست. مگر همين به اصطالح نايبين « عصمت جمعي» حضرت صاحب « آب دوغ خياري» هايي 

ر روي زمين نبودند كه پس از رحلت امام، بشارت فروپاشي سريع و دو سه ساله انقالب اسالمي خدا  ب

را به بهائيان بخت برگشته مي دادند؟ ولي به كوري چشم دشمنان با گذشت بيش از دو دهه از 

رحلت امام، انقالب اسالمي روز به روز برقدرت وعظمت خود اضافه مي كند و مرزهاي علم و دانش 

 در مي نوردد.را 

 دم خروس بیت العدل
راستي يادم رفت از ادعاي حضرات بيت العدل و خادمين امر جمال مبارك! نسبت به ادعاي اقبال 

هزاران نفري مردم به بهائيت بگويم. جلسات پر بود از اين ادعاها كه دنيا به زودي از احباي امر و 

ادعاهاي چند ده ساله درست باشد امروز بايد دوست داران جمال مبارك لبريز مي شود! اگر آن 

جمعيت احباي بدبخت و اغنام و گوسفندان بي چوپان بهائي از مرز چند صدميليون هم بگذرد، اما 

مي بينيد با اين همه ارفاق سياسي و حمايت هاي مادي و معنوي، جمعيتِ پيروانتان در سراسر دنيا 

 هنوز زير پنج ميليون نفر است.

شدن گوشي مجال بيان اين حرف ها را نداد. هر چه مي دانستم كه مهناز تمام اين حيف كه قطع 

 «نرود ميخ آهنين در سنگ» نكات را مفصل و كامل به گوش مادرش رسانده، اما چه سود كه 

 آخرین یادداشت براي مهناز
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با فشار  داشتيم وگفتم كه ازدواج من و مهناز صرفا يك ايده تشكيالتي بود. از ابتدا عالقه اي به هم ن

والدين كه ناشي از دستور تشكيالت بود به ازدواج تن داديم. اما خودمان هم مي دانستيم كه اين 

 رشته زندگي باالخره روزي پاره خواهد شد.

مهمترين فاكتور كنار هم بودن را نداشتيم و آن عالقه بود. سرانجام بعد از كلي صحبت و بحث به 

است هر چه زودتر از هم جدا شويم. ناگفته نماند كه بيم از تشكيالت  اين نتيجه رسيديم كه بهتر

ودردسرهايي كه مرتب برايم درست مي كرد و ممكن بود دامن مهناز و شكيبا را بگيرد و براي آن 

 ها مشكل درست كند، در اين تصميم بي تاثير نبود.

ي نصيحت مي كردند كه نبايد اطرافيان كه متوجه اين تصميم شده بودند گاه گاه واز سر خيرخواه

وضعيت خوبي را كه اكنون به واسطه تالشمان به وجود آمده از دست بدهيم و خانه اي را كه به 

سختي بر پايه اعتقادات جديد بنا كرده ايم ، ويران نماييم. اما آن ها از اصل ماجرا خبر نداشتند و از 

ي تدارك مي بيند بي خبر بودند. يادم هست رذالتي كه تشكيالت براي ازدواج دختران و پسران بهائ

در ابتداي كار كه با بازي تشكيالت وارد زندگي مشتركمان شده بوديم چه مصائب و مشكالتي را كه 

 تحمل نكرديم.

قهر ودعواي طوالني ما كار را به جايي رساند كه مهناز حدود ده ماه به حالت قهر خانه را ترك كرد. 

به جدايي داشتيم، اما تشكيالت با نفوذي كه در خانواده هاي ما داشت همان روزها بود كه تصميم 

حال ما نسوخته بود. آنها مي دانستند كه مهناز مي كوشيد تا جلوي كار را بگيرد. البته دلشان به 

مدتي است ديگر به بهائيت اعتقادي ندارد و حفظ زندگي ما را يگانه راه بازگرداندن او مي دانستند. 

كامال برعكس شد، مهناز اسالم آورد وبه دنبال او من هم مسلمان شدم. حاال ديگر كاسه اما اوضاع 

صبر تشكيالت لبريز شده بود. دائم به دنبال سنگ اندازي در زندگي ما بودند، اما اين موضوع هيچ 

 اهميتي براي ما نداشت.

ه ام مسيري را كطي صحبت هاي طوالني با يكديگر به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است هر كد

برگزيده ايم به تنهايي ادامه دهيم. اين بود كه به دادگاه مراجعه كرديم و تقاضاي طالق توافقي را 

 به شعبه خانواده ارائه نموديم.

قاضي كه وضعيت آرام ما را ديد، فوق العاده متعجب شد و وقتي از اصل ماجرا باخبر گرديد، كوشيد 

ا تصميمان را گرفته بوديم و او پس از شنيدن حرف هاي ما چيزي ما را از تصميمان منصرف كند، ام

 ديگري نگفت و تنها روزي را براي مراجعه نهايي و صدور حكم در نظر گرفت ده روز بعد را.

  صبح روز دهم پس از اقامه نماز از جايم بلند شدم ، قلم و كاغذي برداشتم و شروع به نوشتن كردم:
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 مهناز عزيز، سالم
روزي را كه من و تو، به اجبار تشكيالت با هم ازدواج كرديم، يادت هست؟ با داشتن اختالف نظرهاي 
بي شمار و دعواهاي مكرر، قهرهاي پي در پي ودردسرهايي كه بي پايان مي نمود، هيچوقت تشكيالت 

رك گفتي، اجازه جدايي ما را صادر نكرد حتي وقتي تو به قصد طالق، خانه وزندگي ات را ده ماه ت
باز تشكيالت به خانواده دستور داد كه نگذاريد اين دو نفر از هم جدا شوند؟ راستي چرا؟ آيا واقعا 
دلشان به حال ما سوخته بود ؟ اما زماني كه تو با مطالعه و تحقيق به بطالت بهائيت و حقانيت اسالم 

م، همين افراد بهائي اعم از پي برده ومرا نيز رهنمون شدي تا از بهائيت تبري جسته و مسلمان شو
اقوام بهائي و غيره به امر تشكيالت مربوطه، عزم خود را جزم نمودند كه هر طور شده ما را از هم 
جدا كنند! شايد به زعم خودشان بتوانند فعاليت هاي فرهنگي و افشاگرانه ما عليه بهائيت را مهار 

ه ها مصاحبه كرده و هويت واقعي تشكيالت كنند. آن ها دوست نداشتند من وتو با مجالت و روزنام
شيطاني بهائيت را افشا كنيم. آن ها دوست نداشتند ما با افراد مومن و مسلمان رفت وآمد داشته 
باشيم. آن ها دوست نداشتند تو عليه شان كتاب بنويسي و نمي خواستند من وتو دو بازوي قدرتمند 

آن ها دنبال ايجاد تفرقه و اختالف بين من و تو بودند.  و موثر يك تن، براي مقابله با بهائيت باشيم.
آن ها در صدد بودند بين من و تو تنفر ايجاد كنند تا از اين ماجرا سوء استفاده و بهره برداري كنند 
؛ لذا تالشهاي زيادي كردند،دسيسه هاي زيادي چيدند؛ از ديدن خانواده محروممان كردند، از لحاظ 

گذاشتند، چون الي چرخ زندگي ما گذاشتند و چه فتنه هاي شومي كه در مورد مادي ما را در تنگنا 
ما به كار نبستند. خانواده ها خواسته يا ناخواسته بازيچه تشكيالت شده و سياست ديكته شده آن 

كه از عواطف ها را در مورد ما پياده و اجرا كردند. راستي مهناز، بهائيت چه سياست كثيفي دارد 
دي جهت نقشه هاي شيطاني خود استفاده مي كند! چيزي به جز شيطنت عميق و مادر و فرزن

رذيالنه را در تارو پودش نمي توان ديد. با اين اوضاف علي رغم ميل باطني و صرفا به دليل كاستن 
از فشارهاي تشكيالت پليد فرقه  و صرف انرژي جهت فعاليت عليه فرقه سياسي بهائيت، از زندگي 

داحافظي كرده و سربلندي و كسب افتخارات بيشتر در مسير مقابله عليه بهائيت را مشترك با تو خ
  برايت آرزو مي كنم.

 ...... 
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يادداشت را درون پاكت گذاشتم وبه طرف دادگاه راه افتادم . زماني كه كار پايان گرفت و لحظه 

 خداحافظي فرا رسيد پاكت را به او دادم. پرسيد:

 اين ديگه چيه؟-

 مي گفتم :به آرا

چيزي نيست، آخرين يادداشت منه براي تو. ميدوني تصميم گرفتم تشكيالتي رو كه يه روز با -

 زندگي ما اينجوري بازي كرد رو بازي بدم. بهت قول ميدهم كه اين كار رو بكنم. حاال مي بيني. 

 با محبت نگاهي به من كرد وگفت:

 بشي.منتظر شنيدن خبر كارت هستم . اميدوارم موفق -

با او خداحافظي كردم . حال خوبي نداشتم اما به هر حال راهي بود كه مي بايست طي مي شد. آن 

 روز با خدا عهد بستم كه تا رسوايي بيشتر تشكيالت منحوس بهائيت از پا ننشينم.

 فصل سوم

 بارقه هاي  امید 

 ازدواج با مهسا

پيشنهاد يكي از دوستان تصميم گرفتم چند ماهي از جدايي من و مهناز مي گذشت در اين مدت به 

مجددا ازدواج كنم. مهسا، دختري كه توسط دوستم معرفي شده بود، با وقار و مودب به نظر مي آمد. 

فاصله سني چنداني با هم نداشتيم و گمان مي كردم بتوانم در كنار او زندگي تازه و بي درسري را 

ليت نگهداري از شكيبا را هم برعهده داشت. من شروع كنم. مهناز مجددا ازدواج كرده بود و مسئو

هم هفته اي يك بار شكيبا را نزد خودم مي آوردم و شبي را با هم مي گذرانديم. اين بود كه حضور 

در آن خانه را الزم نديدم و با خالي كردن يكي از اتاق هاي كتابخانه ، به محل كارم نقل مكان كردم. 

اي گذران زندگي مجردي ام كافي مي نمود. با اين حال وقتي جاي بدي نبود، اتاقي كوچك كه بر

شكيبا شب را پيشم مي ماند احساس خوبي نداشت؛ خانه قديمي بود و شب ها به دليل فرسودگي 

درو پنجره ها سرو صداي زيادي راه مي افتاد كه براي شكيبا ترسناك بود. ترس شكيبا مرا هم 

 ناراحت مي كرد، اما چاره اي نداشتم.
 

 حضور مشكوك مادر
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صبح يكي از روزهايي كه بايد شكيبا را تا مدرسه مي رساندم، در حاشيه خيابان توجهم به قيافه 

آشنايي جلب شد . خانمي مسن كه در حاشيه خيابان و پشست درخت تنومندي ايستاد ه بود به 

شد كه او را  سمت من نگاه مي كرد. كمي كه دقت كردم او را شناختم. مادرم بود. چند سالي مي

نديده بودم. دقيقا از زماني كه به دليل ايمانم به اسالم از سوي تشكيالت طرد شدم. خواستم به 

سمتش بروم اما متوجه شدم كه تنها نيست، خواهرم هو را همراهي مي كرد. با وجود شوري كه از 

عيد نبود كه اين هم دوباره ديدن او به مئ دست داده بود، ترجيح دادم خودم را كنترل كنم. هيچ ب

دامي دوباره از طرف تشكيالت باشد. در طول اين مدت طوالني و با وجود بيماري و رنجي كه داشتم 

متر پايين تر از  933خانواده ام هيچ وقت به سراغم نيامده بودند. مغازه عينك سازي پدرم درست 

بر داشتند. اما حتي يك بار كتابخانه بود وآن ها بدون شك از محل كار و حتي وضعيت زندگي ام خ

هم به سراغم نيامدند. به همين دليل حق داشتم به حضور ناگهاني آن ها شك كنم. اين بود كه 

 وانمود كردم آن ها را نديده ام و به همراه شكيبا به سرعت از محل فاصله گرفتم.

  قم آمد وگفت:وقتي به كتابخانه بازگشتم، يكي از منشي ها كه تازه استخدام شده بود به اتا

صبح كه تشريف برده بودين، دو تا خانوم، يكي جوون و يكي مسن ، اومده بودن اينجا و درباره شما -

 چيزايي سوال مي كردن. قبل از اينكه شما برگرديم هم با عجله اين جا رو ترك كردن.

وضوع يقين چيزي درونم مي گفت به احتمال زياد مادر وخواهرم بوده اند، اما نمي شد به اين م

داشت، چون مهسا و مادرش هم قرار بود سري به محل كارم بزنند و اينجا را ببينند. اين بود كه 

موضوع را زياد جدي نگرفتم و از منشي تشكر كردم . راستش اصال دلم نمي خواست همكارانم از 

فتم تا ه اتاقم رمسائل خصوصي ام اطالع پيدا كنند. با فرا رسيدن شب، خسته وكوفته ازكار روزانه ب

استراحت كنم. اما تازه متوجه شدم كه هنوز كمي از كارهاي كتابخانه باقي مانده. اين بود كه به 

 ناچار تا پاسي از شب بيدار ماندم و كارهاي نيمه تمام را به پايان رساندم.

 تماس جناب عزرائیل!
 

قدر خسته بودم كه اصال اواخر شب بود حسابي خسته شده بود. براي خواب آماده مي شدم ، آن

موضوح امروز صبح ديدن مادرم و پرس وجوي مشكوك دو تا خانم، فراموشم شده بود. هنوز چشمانم 

بعد از  0گرم نشده بود كه زنگ تلفن آرامشم را به هم زد . سراسيمه به ساعت نگاه كردم، ساعت 

و مهناز آن طرف خط است. نيمه شب بود. يك لحظه به ذهنم رسيد كه براي شكيبا اتفاقي افتاده 
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با عجله گوشي را برداشتم. صدايي مردانه با لهجه اي عجيب و غريب كه معلوم بود عمدا تغيير كرده 

 از آن طرف خط به گوش مي رسيد:

 ترسيد؟! خواب رو به هم ريختم، نه؟!-

 شما؟-

 من عزرائيلم، اومدن يه سري بهت بزنم! 3

 خي دارد، اين بود كه با دلخوري گفتم : فكر كردن يكي از دوستان است كه قصدشو

هيچ وقت خوبي رو براي شوخي انتخاب نكردي، مرد حسابي خجالت نمي كشي نصف شب آدم رو -

 بي خواب مي كني؟ شما كي هستين؟

گفتم كه من عزرائيلم! الزم نيست چيز بيشتري بدوني، تو منو نمي شناسي اما من خوب تو رو مي -

امليت جهانگيري. قبال بهائي بودي، تو جونيت دوست داشتي با يه دخرت شناسم. اسمت بهزاده ، ف

به اسم فيروزه ازدواج كني كه نشد وبا مهناز ازدواج كردي. چند باري مي خواستين از هم جدا بشين 

بعد ازتصادفي كه كردي ويه سال توي بيمارستان افتادي، به خيال  29اما بازم نشد، تا اينكه سال 

رضا شفا گرفتي و چند وقت بعد مثل همسرت مثالمسلمون شدي! اونوقت با هم خودت از امام 

افتادين دنبال اذيت و آزار خوانواده تون. اما هيچ فكرش رو نمي كردي كه باالخره يك روز تاوون 

اين كاراتو پس مي دي و باالخره از زنت جدا شدي و حاال تك و تنها توي اون دخمه كه اسمش رو 

ه زندگي مي كني. حاال فهميدي كه خوب مي شناسمت. يا مي خواي بازم برات گذاشتي كتابخون

 بگم ؟!

 شستم خبردار شد كه تشكيالت دوباره دست به كار شده است ، اين بود كه گفتم: 

 پس سركار يه عزرائيل بهائي هستي!-

 كمي جا خورد و با مِن و مِن گفت:« عزرائيل بهائي» انگار از شنيدن واژه 

بهائي نيستم ، اما اين رو هم بدون هر كي بخواد با اين تشكيالت دربيفته، ورميفته! يادته وقتي من -

زن سابقت به خاطر وابستگي به خونوادش مي خواست دوباره بهائي بشه چه سوسه اي اومدي و 

نذاشتي اون اتفاق بيفته؟ حاال مي بيني كه چه جوري يه گوشه اي افتادي و هيچ كس نيست كه 

خرابت رو بپرسه؟! منتظر بدتر از اينا باش! خودم يه شب ميام سراغت، اونوقت مي فهمي كه با  حال

 چي وكي طرفي.

آشكارا معلوم بود كه تشكيالت كارش را آغاز كرده و قصد دارد تا با ترساند ن من و ايجاد توهم، 

يادي داشت. چون حركت خزنده اي را براي جذب دوباره من شروع كند. جذب من برايشان اهميت ز
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با اين اتفاق، فعاليت هاي زياد من در افشاي ماهيت بهائيت، مي توانست به يك دفاع تمام عيار از 

بهائيت تبديل شود و مشخص بود كه تشكيالت براي نفي حقايقي كه به همراه مهناز كرده بوديم و 

دست نمي داد، اين بود  طبعا به گوش گروهي از بهائيان هم رسيده بود، هيچ وقت اين فرصت را از

 كه با خونسردي گفتم:

پياده شو تا با هم بريم. نه تو و نه او مشكالت مسخرت، هيچ غلطي نمي تونين بكنين. شماها در -

حدي واندازه اي نيستين كه بخواين واسه امثال من تهديدي باشين من كه مي دونم او اجير شده  

و مقام به ننه وباباي خودشون هم رحم نمي  همون خادمين آت و آشغالي هستي كه براي پست

كنن، يه بهائي بدبخت كه واسه مجيز گويي به باالدستي ها هر كاري مي كنه اما اينو بدون و برو به 

اربابات هم بگو، بهزاد آدمي نيست كه از اين معركه پا پس بكشه . خودتون مي بينين كه به همين 

 ون رو ، رو مي كنم.زودي زود چه جوري دست او تشكيالت پليدت

بوق مشغولب تلفن معلوم مي كرد كه جناب عزرائيل بهائي نتوانسته به مكالمه سحرآميزش ادامه 

 دهد و الجرم گوشي را زمين گذاشته است!

خواب از سرم پريده بود. شوري عجيب در خودم احساس مي كردم. فكر رسوا كردن بيشتر بهائيت 

اري مي كردم. ياد حرفي افتادم كه درآخرين لحظه به مهناز يك لحظه هم رهايم نمي كرد. بايد ك

كار را انجام دهم. وقتي نماز صبح را خواندم گفته بودم ، بازي دادن تشكيالت، آيا مي توانستم اين 

تنها دعايم اين بود كه خدا راهي براي اين كار پيش پايم بگذارد. راهي كه درآن بتوانم چهره حقيقي 

 يش آشكار كنم.بهائيت را بيش از پ

 اجراي قسمتی از یک نقشه

صبح سركارم چرت مي زدم، بي خوابي ديشب بدجوري آزارم مي داد. منشي هاي كتابخانه مشغول 

راه انداختن مشتري ها بودند. تصميم گرفتم به اتاقم بروم و كمي استراحت كنم. اما درست در همان 

شد. به سرعت خودم را به اتاق رساندم، خواهرم لحظه چشمم به چهره آشنايي خورد كه وارد اتاق من 

آرزو و مادرم داخل اتاق انتظارم را مي كشيدند. نمي توانم انكار كنم كه از ديدن آن ها به شدت 

شوكه شده بودم. چهره مادرم چقدر شكسته شده بود. آشكارا معلوم بود كه گردي پيري بر چهره 

خيلي بزرگتر و جا افتاده تر از قبل نشان مي داد.  اش نشسته، اما آرزو مثل هميشه سرحال بود و

مادرم ناگهان به طرفم آمد ودر حالي كه اشك مي ريخت مرا در آغوش گرفت نتوانستم خودم را 

كنترل كنم در آغوشش گرفتم و اشك ريختم. چند سالي بود كه نتواسته بودم گرماي محبتش را 
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واز بود. آرزو هم جلو آمد و باز هم مثل هميشه احساس كنم. راستي چقدر آغوش مادر دلچسب و دلن

 با آن زبان چرب و نرمش گفت:

 داداش بهزاد الهي قربونت بروم، نمي دوني چقدر دلم برات تنگ شده بود.-

با هم روبوسي كرديم و بعد گوشه اي نشستيم. باز به صورت مادرم خيره شدم، واقعا دلم برايش تنگ 

اش به من بود. اما آرزو كنجكاوانه به درو ديوار و وسايل اتاق نگاه شده بود. مادرم هم بيشتر توجه 

مي كرد. از آن ها خواستم چند لحظه صبر كنند ، از اتاق بيرون آمدن تا وسايل پذيرايي را مهيا 

 كنم.

 

 جمهوري اسالمي زير نظرت داره!

 

 وقتي با سيني چاي وارد اتاق شدم، مادرم گفت:

 وايم مزاحم كارت بشيم، فقط اومديم حالت رو بپرسيم. زحمت نكش مادر جون، نمي خ-

 با مهرباني گفتم:

بعد اين همه مدت اومدين مي خواين كجا برين؟ در ضمن يه چايي كه اين حرفا رو نداره. ببخشين -

 كه وسيله پذيرايي مفصل نداريم.

ش روشن بود و سيني چايي را كه جلوي مادرم گرفتم، چشمم به موبايل آرزو افتاد. هنوز صفحه ا

مي شد ديد كه او آيتم ضبط صدا را فعال كرده است. تمام دهنيتم به هم ريخت، حتي مادرم متوجه 

حالم شد اما ظاهرا آن را به حساب عواطف مادر و فرزندي گذاشت. وقتي پشت ميزم نشستم نگاهي 

 ذاشت گفت:به مادرم كردم به آرامي لبخندي زد وهمانطور كه استكان چاي را روي ميز مي گ

 خوب بهزاد جان چه خبر! حالت چطوره مادر؟ پات چطوره؟-

 به آرامي پاسخ دادم:

 خوبه، بد نيست، روزگار ميگذره ديگه. پام هم، اي، بهتره ، باهاش مي سازم. -

 آرزو با عجله وارد بحث شد وگفت:

ي كه بهزاد رو داداش چرا به پدر ومادرت سر نمي زدي؟ من هميشه به اطرافيان مي گفتم هموناي-

 از ما گرفتن ، نمي ذارن به ديدن ما بياد. نمي دوني چقدر دلم برات تنگ شده بود!

 مادر ادامه داد:
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پيش خودم گفتم حتما جمهوري اسالمي زير نظرت داره و نمي ذارن برگردي پيش ما، يا اينكه -

ين بود كه خودم اون زنت اونقدر شستشوي مغزي بهت داده كه خونوادت رو هم فراموش كردي! ا

 اومدم تا به درد دالت گوش بدم،كي بهتر از يه مادر مي تونه سنگ صبور بچه اش باشه؟

نگاهي به هر دو انداختم، چه بايد مي گفتم. ظاهرات تشكيالت براي من و مهناز برنامه ي مدوني 

ت. رم گذشريخته بود. اما شايد مي شد از اين فرصت استفاده كرد. يك لحظه فكري مثل برق از س

با اين حال نمي خواستم دست و پا بسته در اختيارشان قرار بگيرم، اين بود كه رو به آن ها كردم 

 وگفتم:

 مطمئنيد كه كاري نداريد؟ يه وقت مزاحمتون نشم؟!-

 مادر با سادگي هميشگي اش جواب داد:

نه مادر جان، ما اصال آمديم حرفاي تو رو بشنويم. داييت هم بهت سالم رسوند و تاكيد كرد حتما -

 برات انجام بديم.حرفاتو بشنويم. شايد كمكي، چيزي از دستمون بربياد كه 

آرزو خيلي سعي كرد كه مادر اين جمله آخر را نگويد، اما نشد.  حاالديگر مي دانستم كه مثل 

مهناز با مادرش ، اين هم يك بازي ديگر است كه درآن تشكيالت دوباره احساسات ماجراي ارتباط 

 مادرانه را براي حصول به اهدافش، ابزار قرار داده است. 

دايي ام از مسئولين تشكيالت بهائيت در همدان به حساب مي آمد و حرف مادرم تمام شك وترديد 

تا وضعيت مرا به اطالع آن ها برسانند. آرزو كه  مرا به يقين حاصل كرد. مادر و آرزو مامور بودند

 دستپاچه شده بود براي ماست مالي كردن قضيه خودش را پيش انداخت و گفت:

راستش دايي جون دلش خيلي برات تنگ شده و همه اش سراغت رو مي گيره، اما ما به خاطر -

يم كر مي كرديم اگه بياگرفتاري نمي تونستيم بيايم سراغت. از طرفي همون طور كه مادر گفت ف

دور وبرت، از طرف رژيم برات دردسر درست ميشه، ولي دورادور هميشه جوياي احوالت بوديم و 

 سراغت رو از دوستان مي گرفتيم، بايد ببخشي داداش. اما حاال اومديم تا كنارت باشيم.

از، من از مهنبه راحتي مي شد فهميد كه چه فكري مي كنند تشكيالت گمان كرده بود با جدايي 

ديگر به آخر خط رسيده ام و زمان خوبي است تا با مراجعه دوباره به من نقشه اي را كه از مدت ها 

قبل مترصد اجرايش بودند عملي كنند. مادر و آرزو آمده بودند تا اخبار مبني بر كم آوردن و بريدن 

هم مرا آزار مي داد . با  من از اعتقادات اسالمي ام براي تشكيالت ببرند. حتي فكر اين وضعيت

وجودي كه سعي داشتم خويشتنداري كنم، اما بايد حرفي مي زدم تا بفهمند با هالو طرف نيستند. 

 اين بود كه نگاهي به آن دو كردم و با لبخند گفتم: 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ممنون كه به فكر من هستين. مي دونين كه مدتيه عينك سازي رو رها كردم و اين كتابخونه رو -

. به لطف احوالپرسي و حمايت شما! اي بدك نيست، همونطور كه گفتم مي گذره. مي  راه انداختم

دونين هميشه با خودم فكر مي كنم اگه اون زمان كه روي تخت بيمارستان بودم، بابا به دستور و 

راهنمايي تشكيالت رضايت نمي دادومن از حقوق قانونيم استفاده مي كردم و اون راننده مقصر تاوان 

ش رو مي داد، امروز وضعم از اين حالي كه دارم بهتر بود. اما رجع به زندگي بايد بگم، خيلي حماقت

جالبه كه جدايي بين من و خودتون رو به گردن مهناز و رژيم ميندازين! مگه ما چيكار كرده بوديم؟ 

وديم ب غير از اين بود كه بر اساس همون تعاليم جمال مباركتون با تحري حقيقت به اسالم رسيده

واز بهائيت بيرون اومديم؟ گناه ما چي بود كه بايد از خونواده جدا مي شديم؟ فقط به خاطر 

اعتقاداتمون؟! واقعا اين ما بوديم كه از شما بريده بوديم ، ياشما كه براساس دستور تشكيالت حق 

مام فاميلم يه احوال پرسي خشك و خالي رو هم با هم نداشتين. توي اين چند ساله در حالي كه ت

بيخ گوشم زندگي مي كردن، هميشه تنها بودم. مگه نخواستم بيام سراغتون و گفتين كه به امر 

جمال مبارك و بندگانش بي وفايي كردم و مستحق طردم؟! فقط اگه يك لحظه به وجدانتون رجوع 

نو مكنين مي فهمين كه كي از كي بريده. خودتون مي برين و مي دوزين، بعد مياين و ميگين 

 شستشوي مغزي دادن!

خواستم موضوع جدايي از مهناز را به ميان بياورم، اما مي دانستم كه خبر دارند و بزودي پاي قضيه 

را وسط خواهند كشيد. در صورتشان عصبانيت موج مي زد، اما سعي داشتند خودشان را كنترل 

 كنند. مادر با صداي لرزان گفت:

تنها مي ذاشتيم، راستي حال مهناز و شكيبا جون چطوره؟ خوبن؟ حق داري پسرم، ما نبايد تو رو -

 شكيبا بايد براي خودش خانمي شده باشه، حتما مدرسه ميره. مهناز چطوره؟...

حرفش را قطع كردم، نمي خواستم با پيش كشيدن حرف مهناز دوباره بهانه را به دست آن ها بدهم. 

ام . مي دانستم كه آرزو ازدواج كرده، بهانه خوبي  اين بود كه وانمود كردم حرف مادرم را نشنيده

 براي انحراف بحث بود، رو به اوكردم و گفتم:

 خوب آبجي، شوهرت چطوره؟ راضي هستي؟ ناقال شيريني ها رو تنها تنها خوردي؟-

 با خنده گفت:

رو  يه دوسالي ميشه كه با عادل ازدواج كردم. جات خالي بود، چند بار مي خواستم كارت عروسي-

 به دستت برسونم اما آدرست رو نداشتم.

 پوزخندي زدم وگفتم:
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آره خوب، من تو اروپا ساكن بودم و سركار نمي تونستين پيدام كنين. بد نبود آدرسم رو از همون -

كسايي كه احوال منو ازشون مي پرسيدين، جويا مي شدي! يه چيزي بگو بشه قبول كرد، من يه 

متر بيشتر نيست! آدرس قبليم رو هم كه  933ه ام تا عينك سازي بابا ساله كه اومدم اينجا و فاصل

 همه مي دونستن!

 مادر حرفم را قطع كرد وگفت:

 همون كه بهت گفتم، دلمون نمي خواست برات مشكلي پيش بياد.-

 نگاهي به او كردم وبا خنده گفتم:

ه هيچ شكيالته، وگرنمشكل! كدوم مشكل؟ اگه قرار باشه كسي واسه من مشكل درست كنه فقط ت-

 كس منو به خاطر مالقات با خونواده ام مؤاخذه نمي كنه! 

مادر حسابي كالفه بود. مي دانستم حرف هايم را ضبط كرده اند تا به گوش دايي برسانند، اما اهميتي 

نداشت، نبايد به سرعت ارتباط برقرارمي كردم، ممكن بود شك كنند و بعد نتوانم فكري را كه در 

رورانده بودم عملي كنم. آرزو از جايش بلند شد وبه مادر اشاره كرد كه وقت رفتن است. مادر ذهن پ

 كيفش را برداشت و روي شانه انداخت، بعد روبه كرد و گفت:

شكيبا رو ببوس، به مهناز هم سالم برسون. دلم مي خواست ببينمشون ولي كاراي خونه همه مونده، -

 ماسي داشته باشه تا جوياي احوال هم باشيم!به مهناز بگو حداقل با ما يه ت

قبول كردم، چاره اي نبود، حاال كه آنها مي خواستند بازي كنند، چرا من چنين نباشم. تا دم در 

 بدرقه شان كردم. اما ذهنم يك لحظه از برنامه هايي كه در فكرم پرداخته بودم دور نمي شد.

 بازي جدي می شود
مادر گذشته بود كه يكروز نزديك ظهر ، آرزو ومادر با گل و شيريني چند روز از ماجراي ديدار با 

وارد كتابخانه شدند. با ديدن آنها مطمئن شدم كه عزنم تشكيالت براي جذب دوباره من جدي است 

 و به همين دليل مي توانم طرحي را كه در ذهن داشتم تكميل كنم.

سيني چاي را روبروي آن ها گرفتم، دوباره  مادر و آرزو بعد از احوالپرسي مختصري نشستند . وقتي

چشمم به موبايل آرزو افتاد، باز هم مشغول ضبط صدا بود! خنده ام گرفت اما به رو نياوردم. مادر 

 پرسيد: 

 راستي بهزاد جان در مورد زندگيت چيزايي شنيديم.-

 با بي تفاوتي گفتم:
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 چه چيزايي؟-

 مادر ادامه داد:

نامحرميم كه اين مسائل رو برامون نمي گي؟ من يه مادرم، خوب مي دونم يعني حاال ما اينقدر -

 روحيات بچه ام رو بفهمم.

 ميان كالمش پريدم و با دلخوري گفتم:

 پس چطور توي اين چند سال روحيات و مسائل من هيچ اهميتي براتون نداشت؟!-

 آرزو حرفم را قطع كرد وگفت:

گه، ما كه گفتيم مقصر بوديم، حاال توهي مي خواي داداش تو هم چقدر حساس شدي، ول كن دي-

موضوع رو كش بدي. اصال بذار رو راست بگم ، ما موضوع جداييت از مهناز رو مي دونيم ، فقط مي 

 خوايم از زبون خودت بشنويم اين موضوع صحت داره يا نه؟ واگه داره چه اتفاقي براتون افتاده؟

برايشان تعريف كردم، اما سعي كردم در حين صحبت  موضوع جدايي را تاييد كردم و جريان را

حرفي از دخالت تشكيالت در جريان طالق به ميان نياورم. بعد از تمام شدن حرفهايم هر دو اظهار 

ناراحتي كردند، اما چشم هايشان چيز ديگري مي گفت. مادر با قيافه اي حق به جانب رو به من 

 كرد و گفت:

 داريم، اما باز دوست نداشتم اين اتفاق بيفته، مكثي كردوادامه داد:هر چند از مهناز دل خوشي ن-

مهناز فكر مي كرد مي تونه با امر جمال مبارك دربيفته. هي نامه وكتاب بنويسه و به خيال خودش -

تو رو هم داخل ماجرا كنه. من كه مي دونستم اسمت رو هميشه به زور واجبار پاي نامه ها مي زد، 

با اين آخوندها تو يك كاسه بود. اصال روحياتش يادت هست. وقتي قهر كرده مي دونستم دستش 

بود و رفته بود سنندج، بابا و پدر بزرگ خدا بيامرزت رو چه جوري سكه يه پول كرد واز خونه انداخت 

بيرون؟ يا بعد از او تغيير اعتقادش، چه جوري برادرها و شوهر خواهرش رو داد دست مأمورين 

عبدالبهاء )مشهور به عباس افندي، فرزند حسينعلي نوري ي؟ باالخره حضرت جمهوري اسالم

كجوري؛ او بعد از پدر جانشين او شد. براساس وصيت پدر قرار بود برادرش محمد علي بعد از او 

رهبري بهائيان را به دست بگيرد اما او وصيت پدر را ناديده گرفت و او را رسما از مقام خود خلع 

ندي كوشيد تا با سياست هاي انگلستان هماهنگ شده و تحت حمايت اين دولت نمود. عباس اف

استعماري قرار گيرد. تالش هاي مجدانه او براي تسليم سرزمين هاي اسالمي به نيروهاي انگليسي 

( از سوي دولت انگليس به وي شد. او كه از Sirدر ايام جنگ جهاني اول، منجر به اعطاي لقب سِر) 

ست ها براي استيال بر سرزمين فلسطين مطلع بود، كوشيد تا خود را به آن ها نقشه ي صهيوني
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نزديك كند، سياستي كه بعدها به وسيله شوقي، نوه و جانشينش دنبال شد.( بايد يه جوري جواب 

 اين خيره سري هايش رو مي داد، ديدي كه چه جوري شد؟

مورد مهناز صحبت كند، بسرعت حرفش را ديگر نمي توانستم بنشينم تا او با اين بي انصافي در 

 قطع كردم وگفتم:

اين حرفا چيه كه مي زنين؟ جدايي من و مهناز باعث وباني ديگه اي داشت كه فعال نمي خوام -

دربارش صحبت كنم . اما درباره اون اتفاقات قهر و رفتن بابا به سنندج، همونجا بايد اين جدايي 

نذاشتين يا بهتر بگم تشكيالت بود كه صالح نمي دونست. بعد از اتفاق مي افتاد اما شما بودين كه 

مسلمونيش هم برادرها و شوهر خواهرش به دستور محفل سنندج، مي خواستن با نفوذ تو زندگيمون 

شيرازه او رو از هم بپاشن كه مهناز شكايت كرد و از حق قانوني خودش دفاع كرد . نمي دونم چرا 

تي با جمهوري اسالميه؟ راجع به كتاب ها ونامه ها بايد بگم، من در فكر مي كنين اين كارا همدس

تموم اون كارها با ميل و رغبت وارد شدم، هيچ اجباري در كار نبود. براتون متأسفم، جدايي من و 

 مهناز فقط يه توافق بود ، ديگه هم نمي خوام راجع بهش حرفي بشنوم.

 آرزو وسط حرفم پريد  و گفت: 

ي خواي قبول كني كه اين رژيم شماها رو بازي داده؟ چرا نمي خواين قبول كنين داداش چرا نم-

كه هميشه تحت نظرين؟ اصال شايد همين االن توي همين اتاق ميكروفن كار گذاشته باشن تا از 

 حرفاي ما مطلع بشن!

 پوزخندي زدم و گفتم: 

بياد و واسه يه تازه مسلمون كه واقعا! يعني دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي اينقدر بيكاره كه -

حتي خونوادش حاضر به پذيرشش نيستن بپا بذاره؟ بعيد مي دونم اونا اين كارا رو بكنن، اما من 

همين االن مي تونم به جرات بگم تو كه خواهر مني و ادعادلسوزي مي كني در حال ضبط صداي 

 من با همين موبايلت  براي ارائه به تشكيالتي!

 دگي شنيدن اين حرف را نداشت. مادر با پرخاش گفت:آرزو اصال آما

 اين چه حرفيه كه مي زني؟ اينه جواب محبت خواهرت كه مي خواست حال برادرش رو بپرسه؟-

آرزو دستش را روي موبايل گذاشته بود . به حرف مادر توجهي نكردم و با سرعت موبايل را از دستش 

بايلش را پي بگيرد، اما وقتي كليد پخش را زدم وصداي قاپيدم. آرزو خواست با اعتراض و شانتاز مو

صحبت هاي چند لحظه پيش ما پخش شد، دهانش بسته شد. مادر هاج و واج آرزو را نگاه مي كرد. 

 رو به آرزو كردم وگفتم:
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 خوب؟ ديدي من دروغ نمي گم؟!-

 آرزو كه لكنت افتاده بود شروع به بهانه تراشي كرد:

وست داشتن يه صدايي ازت بشنون، آخه مدت ها بود كه نه تورو ديده به جون داداش بچه ها د-

 بودن و نه صدات رو شنيده بودن!

 عذربدتر از گناه! با اين حال نخواستم زياد موضوع رو كش بدهم، به آرامي گفتم:

مي دونم كه اين كار رو از روي ميل نكردي، دستور تشكيالت بوده، اما خوب بد نبود قبلش يه -

 ي مي كردي!هماهنگ

با شرمندگي نگاهم كرد، ديگر جواب نداشت. براي عوض كردن موضوع تصميم گرفتم حال وهواي 

از آن ها خواستم در اتاق بمانند و بعد با سرعت به طرف جلسه را با يك پذيرايي مفصل عوض كنم. 

يِ رو ي كه شيرينمغازه كنار كتابخانه رفتم. بعد از كمي خريد به سمت كتابخانه راه افتادم. در حال

 كردن دست آرزو هنوز در ذهنم موج مي زد.

 شعاعی از نور هدایت

وقتي در اتاق را باز كردم، چشمم به چشمان سرخ و گونه هاي خيس آرزو افتاد. معلوم بود مادر به 

خاطر ناشي گري و لو رفتن كار كلي به او توپيده است. به روي خودم نياورد م و سعي كردم با يك 

يم بند، جو را تغيير دهم. آبميوه ها را روي ميز گذاشتم ودوباره مقابل آن ها نشستم. مادر با خنده ن

 مهرباني پرسيد:

واقعا كي راضي بود شما خوب بهزاد جان، نمي خواي بگي باعث و باني جدايي تو ومهناز كيا بودن؟ -

 از هم جدا بشين؟

 با تعجب گفتم:

 واقعا شما نمي دونين؟-

 بدونيم!نه از كجا -

ضمن تعارف آبميوه به آنها ماجراي دخالت تشكيالت سنندج در جدايي من ومهناز، كه چند سال 

قبل اتفاق افتاده بود،را برايشان بازگو كردم.جرياني كه به دليل مقاومت مهناز و من ،با ناكامي روبرو 

ايشان مي شد آثار تعجب شد. نمي دانم مادر و آرزو چقدر از ماجرا بي اطالع داشتند، اما در صورت ه

 و بهت را ديد. دست آخر گفتم:

حاال فهميدين كي از اول دوست داشت زندگي ما از هم بپاشه؟ فهميدين كي آرزو داشت ما ازهم -

جدا بشيم؟ همون طور كه اون دفعه هم گفتم، جدايي من ومهناز يه كار توافقي بود، اما اون كسايي 
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مي كنين، يعني همون آخوندا و مسلمونا، تمام تالششون رو  كه شما متهم به دخالت تو زندگي ما

كردن تا اين اتفاق نيفته. ولي موضوع چيز ديگه اي بود كه نمي شد علني واگويه كرد واون بنده 

هاي خدا بي خبر بودن. آره مادر جون، اون كسايي كه به زعم خودشون آرزوي بدبختي پسرت رو 

شمتون هم بيشتر بهشون اعتماد دارين. نمي دونم اين محفل داشتن خادميني بودن كه شماها از چ

چه ازجون ماها ميخواد كه اينجوري براي همه پاپوش درست مي كنه. آخه اين ديگه چه جور احكام 

 مزخرفيه؟!

 آرزو باتعجب گفت:

عجب كار ناجوري كردن.واقعا از اعضاي محفل بعيده. ولي خوب داداش اين يه كار شخصيه. بد -

 ضاي محفل سنندج رو كه نميشه به پاي بيت العدل نوشت.ذاتي اع

 مادر هم حرف هاي او را تاييد كرد . با ناراحتي گفتم:

مگه ان حكم بهاء اهلل نيست كه هيچ كس حق تمرد از دستورات محفل رو نداره و گرنه عذاب -

خدا روي زمين رو  دنيوي و اخروي رو به دنبال داره؟! مگه اونا به تبعيت از بيت العدل، نمايندگي

ندارن؟ راستش رو بگين، اگه تشكيالت چنين دستوري به شماها داده بود، اجراش نمي كردين؟ ! 

مگه مي تونستين نه بگين؟ شما همين االن به صورت ضمني قبول كردين كه كار محفل همدان يه 

ا نيست . پس چر كار غير انساني بوده. اما مگه همين محفل نماينده بيت العدل يا بهتر بگم خدا

 دست به چنين اعمال ضدانساني ميزنه؟!

 آرزو ماتش برده بود. مادر آهي از سراستيصال كشيد وگفت :

چي بگم مادر جان، حق با توست، خودمون هم بارها اين سواالت تو ذهنمون به وجود اومده كه -

 بيرون بيايم!هيچ جوابي براش نداشتيم .فقط خدا كنه كه بتونيم از امتحان الهي سربلند 

 با تعجب گفتم:

مامان شما به اين توطئه ها و تزويرهاي آشكار ميگين امتحان الهي! شما يه دين الهي ،يا حتي غير -

 الهي بهم نشون بدين كه واسه پيروانش اين اراجيف رو تحت عنوان اخالق حواله كنه؟!

هم بلند شد. خداحافظي كردندو مادر جوابي براي گفتن نداشت، از جا بلند شد و با اشاره او آرزو 

تا دم در بدرقه شان كردم، در حالي كه در دل براي آنها افسوس مي خوردم كه بهائيت عقل رفتند . 

و ذهن آنها را شستشو و حقيقت را برايشان وارونه جلوه داده است. خيلي دلم مي خواست مطالب 

جه به جو حاكم در خانواده نمي توان اميد بيشتري را براي مادرم بازگو كنم. اما مي دانستم كه با تو

چنداني به تاثر كالم داشت. با اين حال خوشحال بودم كه چند كلمه در مورد واقعيت هاي بهائيت 
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را مطرح كردم. شايد همين چند كلمه مي توانست شعاعي از نور هدايت را به دل غفلت زده مادرم 

 بتاباند. 

 ماعشق جمال مباركیم!
در و آرزو به سراغم آمدند. اين بار پيام، برادر زاده ام، هم همراهشان آمده بود. پيام چند روز بعد ما

كه دوست داشت كتابهاي كتابخانه را وارسي كند، همراه آرزو از اتاق خارج شدند و من و مادر تنها 

 م:تمانديم. فرصت خوبي بود تا تاثير حرفهاي دفعه قبل را در مادرم ببينم. اين بود كه آرام گف

 راستي مامان! در مورد حرفاي اون روزم فكر كردي؟-

 ابرو درهم كشيد وگفت: 

 كدوم حرفا؟-

همين موضوع كه چرا محفل دستوراتي ميده كه هيچ عقل سليمي در تموم دنيا حاضر نيست -

 قبولش كنه؟ چرا به خاطر منافعشون دست به كارهاي غير انساني مي زنن؟ يادتون نيست؟

 رد وگفت:كمي مِن و مِن ك

آها !چرا! اتفاقا شبش با دائيت در اين مورد صحبت كرديم . بهش حرفهايي رو كه زده بودي گفتم، -

اونم جواب داد احباي الهي نبايد در اجراي دستورات عقلشون را وارد ماجرا كنند. ما عاشق جمال 

ت كردن عقل بحثي اسمباركيم! عقل رو كنار بگذاريم و باعشق دستوراتش رو انجام بديم!)موضوع رها

كه از دو جهت به اوهام بهائيت راه يافته است. نخست تعاليم شيخيه كه علي محمد باب، آن ها را 

نصب العين خود قرار داده و از برخي تعابير آن سود مي جست. دوم انديشه هاي صوفيانه كه 

اويش آن خطه آموخته حسينعلي نوري در مدت دو سال پنهان شدن در سليمانيه عراق آن ها را از در

ظير ن -بود زعماي بهائي مي كوشند با بهره گيري از واژگاني كه تعريف عقالني مشخصي ندارند

و مبتني بر احساسات دروني هر انسان هستند، از پاسخ به پرسش هاي اينچنيني  -محبت و عشق

ي غافل موثر واقع م بگريزند. اين فرار رو به جلو هنر مبلغين بهايي است كه در برابر انسان هايي

 شود.( 

 با تعجب گفتم:

يعي اگه همين خادمين با اين همه حكم صد تا يك غاز بگن بچه تون رو هم بكشيد، شما قبول -

 مي كنين؟

 با بي تفاوتي جواب داد:
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 اوال همچين چيزي نمي گن، ثانيا اگه دستور هم بدن ما با عشق جمال مبارك انجام مي ديم!-

 متحيرم را ديد ادامه داد:و وقتي قيافه 

چيه !چرا اينجوري نگاه مي كني؟ مگه مسلمونا توي مسائلشون از علماي خودشون سؤال نمي كن؟ -

 از علماي خودم سؤال كردم، مگه چه عيبي داره؟خوب منم 

آخه مادر، توي اسالم هر حكم و دستوري دليل عقلي خودشو داره، هيچ حكمي بدون دليل صادر -

ماها مدعي هستين بايد در عقل رو تخته كرد، تنها چيزي كه انسان رو از حيوان جدا نميشه، ولي ش

 مي كنه!

 در حالي كه به سمت در مي رفت گفت:

 ديگه نمي خوام حرفي بزنم، ما تعاليم جمال مبارك رو با هيچي عوض نمي كنيم!-

 كاش... مي دانستم كه از حقيقت فرار مي كنه، اما به كجا؟ كاش مي خواست بداند ،

با رفتن مادر، موجي از غم وجودم را فرا گرفت. آخر چطور مي توانستند اينقدر از خود بيگانه باشند؟ 

چطور مي شود موهبتي به مهمي و بزرگي عقل را، كه از آن به رسول باطني تعبير كرده اند، كنار 

 ) گوسفندان خدا! گذاشت. اما ظاهرا خرافه هاي مسموم تشكيالت بهائيت چنان بر ذهن اغنام اهلل

زعماي  بهائي پيروان مسلك ساختگي خود را با اين عنوان خطاب مي كنند.( نفوذ كرده بود كه 

ديگر نمي شد اميدي به تغيير درآن ها داشت. به همين دليل تصميم گرفتم مسير خودم را طي 

 كنم و ديگر بر سر مسائل اعتقادي با آن ها درگير نشوم. 

 فصل چهارم
 تشكيالت نفوذ در 

 

 رابطه ها بيشتر مي شود

كم كم آمدورفت اعضاي خانواده به كتابخانه بيشتر از قبل مي شد. ظاهرا ديگر كسي نگران زير نظر 

بودن محل كارم از سوي عوامل جمهوري اسالمي نبود! وانمود مي كردم كه من هم از تنهايي به 

نطوري مي شد ضمن جلب اعتماد آنها شرايط تنگ آمده ام و دوست دارم در كنار خانواده ام باشد. اي

 را براي اجراي نقشه ام مهيا كنم. 

پس از مدتي رفت و آمد باالخره مادر پيشنهاد كرد كه شبي را با شكيبا به خانه آن ها برويم. شكيبا 

 كه مدتي بود با خانواده من آشنا شده بود، دائم كنجكاوي مي كرد، حتي روزي به من گفت:
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 مي كردم شماو مامان به خاطر مسلمون شدنتون خونه مادربزرگ نمي رفتين! بابا من فكر-

 مگه غير اينه دختر گلم ؟!-

 به سادگي ادامه داد:

آخه مامان بزرگ و عمه آرزو مي گن به خاطر رفتارهاي مامان بوده كه ما با اونا قطع رابطه كرده -

 اشته باشيم.بوديم و حاال كه مامان نيست ميتونيم راحت با هم رابطه د

اين ديگر از آن رذالت هاي مخصوص احباي الهي بود! احساس كردم آن ها حتي براي شكيبا هم 

 نقشه و طرح دارند. لبخندي زدم وگفتم:

نه دخترم! هموني كه بابا و مامان بهت مي گن درسته، اونا خواستن شوخي كنن، مِن بعد هم ديگه -

 به اينجورحرفاتوجهي نكن.

ي قبول كرد، اما درونم پر از نگراني بود، از يك طرف اصرار مادر براي بردن شكسبا اگر چه به راحت

و قرار دادن اودر محيط مسموم بهائيان، واز طرف ديگر ترس از اينكه نبردن او وايجاد كدورت و شك 

درميان خانواده مي توانست طرح ونقشه ام را با مشكل مواجه كند، مزيد بر علت نگرانيم بود. اما 

چاره اي نداشتم. در برابر اصرار بي حد و حصر مادر پذيرفتم، اما مي دانستم كه پاي در مجلسي مي 

گذارم كه قصد دارد برنامه هاي محفل را موبه مو اجرا كند، برنامه هايي كه مي كوشيد تا مرا دوباره 

 به كام عفريت جهنمي بهائيت بازگرداند.

 ورود به خانه سازمانی
كه رسيدم، قبل از هر چيز خاطرات گذشته مقابل چشمانم رژه رفتند ، چه شر  مقابل خانه پدري

وشوري داشت عنفوان جوانيم، اما خياالتم زياد دوام نيافت، در كه باز شد، برادرم شجاع پشت در 

بود. به گرمي دستم را فشرد وبا من  روبروسي كرد وبعد به سراغ شكيبا رفت. وارد خانه كه شديم 

ساله ام، آرزو ، مادر و .... برخورد گرمي داشتند. هماهنگي آن ها در  17، مادر بزرگ همه، از پدر

استفاده از جمله ها تهوع آور بود. كمي از اين ور و آن ور گفتيم، وقت نماز عشاء بود و بايدنمازم را 

ه سنگي باغچ مي خواندم. به آشپرخانه رفتم تا سنگ تميز پيدا كنم اما نشد، ناچار به حياط رفتم و از

را برداشتم تا سجده گاهم باشد. در حين نماز خواندن احساس مي كردم دائم كسي به اتاق سرك 

مي كشد، اما به روي خودم نياوردم، وقتي به هال برگشتم، پروين و مژگان، همسران برادرانم بهنام 

پروين، همسر بهنام  و شجاع، هم به جمع ما پيوسته بودند. با آن ها هم احوالپرسي كردم و نشستم.

مسلمان بود، اينكه چطور با هم آشنا شده و ازدواج كرده بودند را نمي دانستم .سنگيني نگاه افراد 
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خاواده ناراحتم مي كرد، انگار گناهي بزرگ را مرتكب شده بودم. باالخره مژگان طاقت نياورد و 

 پرسيد: 

 آقا بهزاد هنوزم مث اون موقع ها نماز مي خوني؟!-

 تعجب پرسيدم:با 

 نبايد بخونم ؟!-

 با مِن ومِن ادامه داد: 

چرا...! ولي ما فكر مي كرديم با وجود اتفاقاتي كه برات رخ داده، شايد نسبت به اين جور كارا ديگه -

 جديت قبل رو نداشته باشي!

 مگه بهنام و همسرش نماز نمي خونن؟ اونا كه ظاهرا مسلمون هستند و نمي تونن نماز نخونن!-

 با خنده گفت:

بهنام كه اصال تا حاال نماز مسلموني نخونده چون اصال بلد نيست و ادعاش هم واسه رسيدن به -

 عشقش بوده!پروين هم كه يه دختره روشنفكره و اهل اين كارا نيست!

 خنده ام گرفت و با همان حالت به مژگان گفتم:

 آره؟آهان! پس نماز خوندن عقب افتادگي و تركش روشنفكريه ؟! -

 مادر براي اينكه بحث باال نگيرد، بحث مان را قطع كرد و گفت:

به نظر من هر كسي بايد اعتقادات خودشو داشته باشه، چه بهائي، چه مسلمون. جمال مبارك -

فرموده واسه تبليغ اغيار) ديگران؛ بهائيان افراد غير عضودر فرقه خود را اغيار مي نامند( بايد به 

 م برداشت، چون بيشتر مستعد تشريف به تعاليمند)!( سمت مومنين اونا قد

واقعا نمي دانستم چه بايد بگويم، هر چه در ذهنم جستجو مي كردم در ميان كساني كه به بهائيت 

گرويده بودند، از آغاز تا امروز، جز مشتي بي دين و يهودي و الئيك وكساني كه ابدا به اسالم اعتقادي 

 ادر تاريخ بهائيت را مي دانست و اينجوري حرف مي زد.ندارند پيدا نكردم! راستي م

 با اين حال ترجيح دادم حرفي نزنم . شام را در سكوت صرف كرديم.

مادر سفره شام را كه جمع كرد، بساط موسيقي پهن شد. پدر تار مي زد بقيه با دست زدن و رقاصي 

انوادگي دور بودم. اما كردن همراهي اش مي كردند. چند سالي مي شد كه از مجلس موسيقي خ

زياد برايم خوشايند نبود. چشمم به مژگان افتاد كه در گوش پسرش ،پيام، چيزي زمزمه كرد واو را 

 بيرون فرستاد. مادر با تعجب پرسيد:

 كجا فرستاديش؟-
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 با خنده جواب داد:

د يد آقا بهزاچند سالي هست كه آقا بهزاد برامون دف نزده، فرستادم از زير زمين بياردش باال، شا-

 هم دست به كار بشه.

از خنده اش خوشم نيامد. با بازگشتن پيام خواستم حرفي بزنم، اما شادي مادرم از اين حرف، 

نگذاشت سخني به زبان بياورم. در گذشته نه چندان دور مسئول گروه موسيقي محفل بودم و در 

نسبتا خوبي از آب درمي آمد. بي  جلسات برنامه اجرا مي كردم. صدايم بد نبود وهمراه با دف چيز

 ميل به نواختن دف نبودم اما نه آنگونه كه آن ها دوست داشتند . اين بود كه گفتم:

چند سالي ميشه كه دف نزدم، دستم مثل سابق نرم نيست، اينه كه يه آهنگ سبك رو براتون اجرا -

 مي كنم.

جرا كردم، وقتي كار تمام شد مادرم كسي چيزي نگفت و من هم قطعه اي از استاد بنان را با دف ا

 را ديدم كه اشك مي ريخت . پدر و خواهرم هم وضعي مشابه داشتند. به آن ها نگاهي كردم وگفتم:

 از كارم ناراحت شدين؟-

 مژگان خودش را وسط انداخت و گفت:

اليم تع نه ياد گذشته ها افتادن، اون موقعي كه خودت تو گروه موسيقي بودي. حاال يا جداشدنت از-

 جمال مبارك مجبوري همه ش به روضه ونوحه و اين جور چيزا گوش بدي، حيف نيست به خدا؟!

 ابرودر هم كشيدم وگفتم:

چرا درباره چيزي كه نمي دوني يا بهتر بگم نمي خواي بدوني اينجوري حرف مي زني؟ كي گفته -

جمع مي شيم و مولودي اسالم همه ش روضه و نوحه و غمه؟ ما به مناسبت هاي مختلف دور هم 

داريم. جشن داريم، منتها فرقش با جلسات شما اينه كه اونجا حريم ها رعايت ميشه، زن ومرد توي 

 هم نمي لولن ! 

هدف بيان مناقب بزرگانيه كه در راه خدا تالش و كوشش كردن. توي اون مجالس از اين رقاصي 

 ناراحتتون كنم اما اسالم اون جوري كه فكركردنا خبري نيست. البته نمي خوام با گفتن اين مسائل 

 مي كنين نبوده و نيست. اسالم دين شور ونشاطه. دين گذشته وحال و آينده اس.

 مژگان حرفم را بريد وگفت:

 ما كه شورو نشاطي توش نديديم!-

 خنديدم وگفتم:

 مگه شما به سالمتي مسلمون شدين؟!-

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 با ناراحتي گفت:

 دست دادم؟! نه! خدا نكنه! مگه عقلمو از-

 به تندي نگاهش كردم وگفتم:

پس چطور درباره مجلسي كه هيچ وقت درش شركت نكردي و نمي دوني توش چه خبره نظر مي -

 دي؟!

مژگان مستاصل به شجاع، برادرم، نگاه كرد و او كه معلوم بود از جواب هاي صريح و روراستم شاكي 

 شده بود با دلخوري گفت:

ه هم رسيدين! نشد يه بار ما با هم باشيم و شما نخواين روي هم رو كم كنين، باز دوباره شما دو تا ب-

 ول كنين ديگه! بعد اين همه وقت يه دقيقه دور هم نشستيم ها!

مادر بلند شد و با تعارف ميوه كمي جو را آرام كرد. اما ظاهرا آن ها ول كن نبودند، مي خواستند هر 

ان را به نواختن من باز كنند. درد دست و كمي تمرين طور شده پاي رقص و اطوارهاي هميشگي ش

 را بهانه كردم وگفتم:

ديگه بايد بريم بخوابيم، شكيبا فردا بايد بره مدرسه ، منم تو كتابخونه كلي كار دارم. با اين حرف -

 اصرار ها تمام شد. با راهنمايي مادر، شكيبا را براي خواب به يكي از اتاق هاي طبقه باال بردم.

ابا، اين اهلل ابهي ) تركيبي ساختگي و ناموزون كه بهائيان به جاي سالم به كار مي برند حسينعلي ب-

نوري در جعل اين شيوه از روش علي محمد باب استفاده كرده بود. باب از پيروانش مي خواست كه 

جوري ابمو اينبه جاي سالم از عبارت اهلل اكبر استفاده كنند!( چيه؟ چرا وقتي سالم مي كنم اينا جو

 مي دن؟ اين ديگه چه جور سالم كردنيه؟

در بدو ورود و براي انحراف ذهن شكيبا آنقدر اهلل ابهي گفته بودند كه طفل معصوم برايش سوال 

 پيش آمده بود . گفتم:

 چيزي نيست دخترم!شما به اين چيزا توجه نكن!-

 كمي فكر كرد وگفت:

 به خاطر بهائي بودنشون اينجوري سالم مي كنند؟ -

 وقتي سرم را به نشانه تاييد تكاني دادم ، خنده اي كرد وگفت:

 سالم به اين راحتي! يك كلمه اس! اونوقت اينا ميگن اهلل ابهي! عجب چيز مسخره اي ! -

 دخترم به وقت اينو جلوي مادربزرگ وديگران نگي، ممكنه ناراحت بشن. -

 جواب داد: كودكانه
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 باشه چيزي نمي گم، ولي خودمونيم بابا، مسخره نيست ؟! -

د. يافت مي شدستي به سرش كشيدم. راست مي گفت، از اين چيزهاي كج و معوج در بهائيت زياد 

فقط اين آداب عجيب نبود كه توجه را جلب مي كرد. ياد موضوع تحري حقيقت افتادم. ماجراي 

يالت سرآن جريان به راه انداخته بود. راستي آن ها به اعتقادات خودم ومهناز و جنجالي كه تشك

 خودشان هم احترام نمي گذاشتند.

شكيبا تازه خوابش برده بود كه در اتاق به آرامي باز و زن برادرم، مژگان وارد شد. در حالي كه سعي 

 مي كرد آرام حرف بزند،گفت:

 اي من نماز نخونين، بذار ما بريم بعد.آقا بهزاد خواهش مي كنم مِن بعد ديگه جلوي بچه ه-

 چرا ؟ چه مشكلي داره؟-

 رك و پوسكنده بهتون بگم، نماز خوندن شما روي بچه هاي من اثر منفي مي ذاره!-

حرف هاي مژگان واقعا بي معني بود تا به حال نشنيده بودم نماز خواندن و عبادت روي كسي تاثير 

جواب دندان شكني بدهم، اما ترجيح دادم روابطمان منفي داشته باشد. خيلي دلم مي خواست 

 مخدودش نشود، اين بود كه گفتم:

فكر نكنم ايني كه مي گي درست باشه، ولي چشم، ديگه جلوي بچه هاي شما نماز نمي خونم، اما -

اينو بدون كه اينا همه تعصبه، مگه شما به استناد حرف عبدالبهاء مدعي نيستين كه هر نوع تعصبي 

 خوده؟بد وبي

 جوابي نداد و از اتاق بيرون رفت.

جالب بود! با اينكه مدعي بودند هر كسي بايد راه خودش را برودولي به شدت روي شعائر اسالمي 

 حساسيت داشتند.

شكيبا زود خوابش برده بود، اما من يكي دوساعت به آنچه آن شب گذشته بود فكر مي كردم، به 

سيد. فقط همين نبود، نمي دانم با نگراني مهناز چه بايد نقشه اي كه اجرايش به نظر سخت مي ر

مي كردم . او قطعا مخالف آمدن شكيبا به خانه پدرم بود و حتي با دانستن طرحم نيز حاضر به 

پذيرش اين رفت و آمد نمي شد. اما چاره اي نبود، بايد راهي را كه آغاز كرده بودم به انجام مي 

 رساندم.

واب بيدار كرده وبعد از صرف صبحانه با عجله وسايلش را جمع كردم. مادر صبح زود شكيبا را از خ

اصرار داشت كه او را نزدش بگذارم، اما مدرسه و دلواپسي مادرش را بهانه كردم وهر طور بود از خانه 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بيرون زدم. حقيقت اين بود كه شكيبا بايدبعدازظهر به مدرسه مي رفت، اما دلم نمي خواست با 

 يش خانواده ام فرصتي براي مشوش كردن ذهن فرزندم در اختيار تشكيالت بگذارم.گذاشتن او پ

مادر اصرار داشت كه از كتابخانه دل بكنم و به خانه پدري نقل مكان كنم، اما وقتي بي ميلي ام را 

 ديد گفت:

 پس هر روز غذا مي دم بابات برات بياره درِ كتابخونه! با اين كه ديگه مشكلي نداري؟! -

شنهاد بدي نبود، حداقل از شر غذاي حاضري خالص مي شدم، تشكر كردم و پذيرفتم. وبعد همراه پي

 شكيبا از خانه خارج شديم.

به محض ورود به كتابخانه، شكيبا فورا به مادرش زنگ زد، اين عادت هميشگي اش بود. ضمن 

ريف كرد. وقتي صحبت صحبت با مادرش خبر رفتن به خانه پدرم و مابقي قضايا را براي مهناز تع

 شكيبا تمام شد گوشي را به من طرف من گرفت و گفت:

 مامان مي خواد باهات صحبت كنه.-

گوشي را گرفتم، مي دانستم چه مي خواهد بگويد. مهناز نگران بود، البته چيز غير طبيعي نبود. او 

ان شود. به او اطميندلش نمي خواست با بردن شكيبا به خانه پدرم خطري متوجه تربيت و اخالق او 

 دادم كه چنين چيزي نيست. اما قبول نمي كرد، دست آخر گفت:

 اگه ميشه مِن بعد هر وقت خواستي خونه پدرت بري شكيبا روبا خودت نبر. -

 به آرامي گفتم:

 صحبت مي كنيم.حاال بعدا در موردش -

ته اش را تكرار كرد. چاره بعداز ظهر وقتي شكيبا را به مادرش تحويل مي دادم، مهناز دوباره خواس

اي جز قول دادن نداشتم. با اين كار چهره مهناز آرام تر شد. با شكيبا خداحافظي كردم و دوباره به 

 خانه ام برگشتم. يعني همان اتاق محقر داخل كتابخانه!

 رودر رو با تشكیالت
فرصتي را كه مي خواستم روزها كُند مي گذشت. تمام ذهنم به موضوع نقشه ام معطوف بود. هنوز آن 

پيدا نكرده بودم. ذهنم آنقدر درگير بود كه اطرافيان و همكاران هم فهميده بودند، اين را مي شد از 

روي سوال هاي گاه و بي گاهشان فهميد . خدا خدا مي كردم فرصتي دست دهد تا بتوانم آنچه 

 د در ذهنم زده شد.درذهن دارم عملي كنم؛ تا اينكه يك روز پنجشنبه جرقه اي از امي
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پدر بعد از تحويل  دادن غذا از من خواست تا در مهماني روز شنبه كه در منزل آن ها وبا حضور 

اعضاي فاميل برگزار مي شود شركت كنم تا ديدارها تازه شود و دوباره اقوام قديمي را ببينم. فرصت 

 خوبي بود كه نمي شد از خيرش گذشت، با كمي تأمل قبول كردم.

زديك شدن شب مهماني خيال نحوه برخورد با افراد حاضر در آن، يك لحظه هم رهايم نمي كرد. با ن

مي دانستم درآن مجلس افرادي حضور دارند كه در تشكيالت صاحب نفوذند و مي توانند براي من 

 پلي به سمت هدف مورد نظرم باشند.

رسيدم. همهمه و سروصداي  شب به پشت در خانه  پدري 7با چنين خياالتي بود كه راس ساعت 

خانه تمام فضاي كوچه را پر كرده بود. نگاهي به خانه انداختم، خانه اي كه سه طبقه داشت؛ يك 

طبق محل سكونت پدر و مادر، يك طبقه شجاع و خانواده اش، در نخستين ديدار گمان مي كردم 

كه پدر يك طبقه را وقف فعاليت  كه طبقه سوم را اجاره داده اند، اما بعدا از بچه هاي برادرم شنيدم

تشكيالت بهائي كرده و آن ها مراسمشان را آنجا برگزار مي كنند. زنگ خانه را كه زدم، پدر آيفون 

را برداشت صدايش در ميان همهمه مهمانان به سختي به گوش مي رسيد. پدر به محض شنيدن 

 ار را از ورودم مطلع كرد.صدايم ضمن باز كردن در با صدايي كه شادي در آن موج مي زد حض

احساس خوبي نداشتم، وحشتي گنگ و نامانوس وجودم را فرا گرفته بود. بايد با آدم هايي روبرو مي 

شدم كه سال ها با رفتارهايشان من و مهناز را آزار داده بودند و خاطره حيله ها ونقشه هاي مزورانه 

فتم، چاره اي نبود، راهي بود كه انتخاب شان كابوس شب هاي تنهايي ام شده بود. اما بايد مي ر

كرده بودم و درآن بازگشتي وجود نداشت. بايد اعتراف كنم كه درونم مملو از حس انتقام از تشكيالت 

بود ، اصال به فكر تبليغات و حرف هايي از اين قبيل نبودم. دلم مي خواست حق اين ياوه گويان را 

عضاي تشكيالت بودندودر ميان بهائي ها براي خودشان كف دستشان بگذارم. دايي و خاله ام از ا

جايگاهي داشتند. بيشتر از همه به فكر برخورد با آنها بودم. با اين فكر دستگيره در هال را چرخاندم 

و وارد شدم، نگاهم به طرفم چرخيد، آن همه سرو صدا به يكباره خاموش شد . نمي دانم چرا درد 

ين استرس عصبي درشروع درد بي تأثير نبود . چشمم در ميان چهره پايم دوباره شدت گرفت. شايد ا

هاي آشنا و غريبه چرخيد و احوال پرسي شروع شد. با همه احوال پرسي كردم . پدر با تالشي قابل 

 تحسين مي كوشيد تا تازه واردين را معرفي كند:

 ايشون داماد جديد خاله هستن، پسر ْقاي...-

را به خاطر بياورم. با تمام شدن احوال پرسي هنوز نگاه هاي جمع  ومن سعي مي كردم يك به يك

 و سكوت سنگين آن ها برقرار بود. بايد جو را مي شكستم ، اين بود كه با خنده گفتم:
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چيه؟ چي شده؟ من فقط مسلمو ن شدم ، نكنه فكر مي كنين مرض واگيردار دارم كه اين جوري -

 نگاه مي كنين؟

انگار حرفم مؤثر بودم، همه با خنده اي كه در صورت بعضي ها آشكارا تصنعي بود سرجايشان 

نشستند و مجلس دوباره گرم شد. هر چند افراد خانواده، به خصوص بستگان دورتر، سعي مي كردند 

هم صحبت نشوند، اما خواهرم گاه به گاه سراغي از من مي گرفت و ما من هم صحبت اصال با من 

 د.مي ش

هر كس به كاري مشغول بود . جوانترها بساط تخته و شطرنج را پهن كرده و مشغول بازي بودند. 

دايي و خاله ام همراه تعدادي از اعضاي تشكيالت گوشه اي خلوت كرده و صحبت هاي خاص 

خودشان را داشتند. خانم ها در آشپزخانه مجتمع بودند و من، تنها نشسته بودم وخلوتم را گاه 

ت يكنواخت و تصنعي افراد مبني بر وضعيت كار و كسب و زندگي ام، به هم مي زد. سعي مي سواال

 كردم جوري جواب بدهم كه كسي از كينه اي كه نسبت به فرقه به دل داشتم مطلع نشود.

پس از صرف شام طبق روال هميشه بساط موسيقي پهن شد و همه به سمتش جلب شدند. مژگان 

و ،دوباره موضوع دف نوازي مرا پيش كشيدند. اين بار برخالف مرتبه قبل ظاهرا ، همسر برادرم، و آرز

با رغبت قبول كردم. براي اجراي نقشه مي بايست نظر آن ها را نسبت به خودم تغيير مي دادم. اين 

بود كه دف را برداشتم و سنگ تمام گذاشتم! افرا د حاضر گاهي با زمزمه، قطعه اي كه اجرا مي 

مراهي مي كردند با پايان گرفتن اجرا، كف و سوت و تشويق بود كه تا چند دقيقه فضارا كردم را ه

پر كرده بود . با سر تشكري كردم و گوشه اي نشستم. حاال نوبت جوانترها بود كه به ميدان بيايند و 

با موسيقي هاي ناهنجار مشغول رقاصي شوند. گوش هايم تاب شنيدن نت هاي ناموزون موسيقي 

 ا را نداشت. از جا بلند شدم و به بهانه هواخوري به حياط رفتم.آن ه

 حضرت عبدالبهاء دوباره نظر لطف می كند
فكر نقشه يك لحظه رهايم نمي كرد، آيا واقعا مي توانستم اطمينان آن ها را جلب كنم؟ چيزي در 

ستاده، با درونم به من قوت مي داد. در همين فكر ها بودم كه احساس كردم كسي پشت سرم اي

سرعت برگشتم. زير نورچراغي كه از درون اتاق به كف حياط مي تابيد، صورت خاله و مژگان به 

 راحتي قابل تشخيص بود.خاله با لبخندي تصنعي پرسيد:

 چيه خاله جون؟ ترسيدي؟!-

 با بي تفاوتي جواب دادم:
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 مين!نه، توي حال خودم بودم كه شما اومدين راستش رو بخواين يكه خوردم، ه-

 مژگان با خنده معناداري گفت:

 فكر كردم دوباره مشغول نماز شدي!-

 نه نماز نمي خوندم، ولي اگه مشغول نماز هم بودم، ايرادي داشت؟ -

 خاله انگار كه ذهنم را خوانده باشد به سرعت ميان حرفم پريد و رو به مژگان گفت: 

ي از مهناز اين عادتاي عوامانه رو كنار مگه بهزاد هنوز نماز مي خونه؟! فكر مي كردم با جد اي-

 گذاشته و مي خواد برگرده به اصل خودش!

 روبه خاله كردم وگفتم:

اصل؟ نمي دونم منظورتون از اصل چيه، ولي بايد بگم چندوقتيه كه ديگه دلم نمي خواد نماز -

 بخونم، نمي دونم چم شده!

فكر تمامي فضاي ذهنم را پر كرد. عمال حين گفتن اين جمله صدايم مي لرزيد، در يك لحظه ده ها 

اين اجراي نقشه شروع شده بود. خدا خدا مي كردم كار را خراب نكنم. نگاه خاله تغير كرد وبا 

 مهرباني گفت:

اينا نشونه اس! حسم بهم مي گه به همين زودي زوددوباره به جمع احبا برمي گردي و حضرت -

ي ده! مي دوني اون عزيز هيچ وقت تو رو فراموش نكرده! عبدالبهاء دوباره بهت نظر لطفش رو نشون م

باور كن خاله جون من و بقيه احباي الهي ، تو همه مناجات هامون عاجزانه از حضرت بهاء اهلل 

وعبدالبهاء خواستيم كه تو رو دوباره به ما برگردونه! آرزوي همه ما اينه كه اين وصال هر چه زودتر 

 ء و بيت العدل از اين بازگشت شاد بشه!اتفاق بيفته و قلب حضرت بها

 مژگان به تندي گفت:

 انشاء اهلل!-

 خاله رو به مژگان كرد وگفت:

 فعال از اين موضوع نبايد كسي مطلع بشه، بذار به موقع اش همه چي رو به ديگران هم مي گيم.-

كمي با هم از اين ور و آن ور حرف زديم، بعد دستم را گرفت و فشرد و همراه مژگان نزد مهمانان 

ضربه زدن به خودشان  برگشت. درونم مملو از شادي بود. حماقت آن ها بهترين وسيله براي 

 بود. مي دانستم كه كار راحتي نيست اما اميد بسياري براي انجامش داشتم.

نگاه همه عوض شده بود. با مهرباني خاصي نگاهم مي كردند. انگار نه انگار كه  وقتي به اتاق برگشتم

تا چند لحظه پيش، همه آدم ها به زور با من احوالپرسي كردند و خوش آمد گفتند. مي دانستم كه 
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خاله چنين فرصتي را براي اظهار وجود از دست نداده و به محض ورود، همه را از كم شدن اعتقاد 

م وبه زعم خودش تمايلم براي بازگشت در جمع احباي الهي، باخبر كرده است. خودم را من به اسال

 به مژگامن رساندم و آرام به او گفتم: 

 چه خبره ؟ همه مهربون شدن؟!-

 با خوشحالي گفت:

 من كه چيزي نگفتم، ولي گمون كنم خاله جون موضوع رو به دايي و چند نفري گفته!-

 با تعجب گفتم:

سرعت؟! چه جوري؟ از اين گذشته، خاله كه مي گفت از اين موضوع فعال به كسي چيزي به اين -

 نگيم!

خاله اس ديگه! چه انتظاري داري؟ خوب دوست داره! وقتي ديده تو داري عوض ميشي طاقت -

 نياورده و به دايي هم گفته كه اونم امشب شاد بشه!

ه به مهماني تا ورود من دو دقيقه هم طول از اين همه حماقت خنده ام گرفت. از زمان برگشت خال

نكشيد، آنوقت خاله توانسته بود در همين مدت كم تمام آنچه را كه شنيده بود براي دايي تعريف 

كند! فكر مي كردند با بچه طرفند، كامال واضح بود كه خاله با هماهنگي دايي ام به سراغم آمده و 

ها از كم و كيف اين صحبت مطلع شوند. اما براي  پس از بازگشت يك اشاره سر كافي بوده تا آن

من چه فرقي مي كرد، آنچه اهميت داشت كلي خوردن اجراي نقشه اي بود كه براي رسوا كردن 

فرقه سراپادروغ بهائيت طراحي شده بود، با تمام شدن ميهماني و رفتن مهمانان، به اصرار مادرآنجا 

 فضاي ذهنم را پر كرده بود.ماندم. شيريني شروع بازي من با تشكيالت، 

 دایی مظفر و نقشه هاي تازه
روز بعد از مهماني سرم خيلي شلوغ بود. داشتم كارهايم را مرتب مي كردم كه زنگ تلفن مرا به خود 

آورد. توجهي نكردم، مي دانستم يكي از همكاران جوابش را خواهد داد، همينطور هم شد لحظاتني 

نشي هاي كتابخانه گوشي را به دستم داد، با حواس پرتس گوشي را بعد در اتاق باز شد ويكي از م

 گرفتم وگفتم:

 الو!بفرمايين؟ -

 بهزاد !مادر، خودتي؟-

 در حالي كه حواسم جاي ديگري بود گفتم:
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 بله !حالتون چطوره؟-

 با مهرباني جواب داد:

 م دعوت كرده!خوبم مادر، زنگ زدم بهت بگم امشب شام خونه داييت دعوتيم، داييت تو رو ه-

 مثل اينكه يك جريان قوي برق از بدنم گذشته باشد ، نمي دانستم چه بايد بگويم، با مِن ومِن گفتم:

 خونه دايي؟! چه خبر شده؟ من كه ديشب دايي رو ديدم! راستش كار دارم. ميشه نيام؟-

 مادرحرفم را بريد وگفت:

اي بياي ؟ !ببين! بهونه نيار، امشب خونه نياي؟! اصال اين مهموني به خاطر توئه، اونوقت نمي خو-

 داييت مي بينمت! خدانگهدار.

اصال نگذاشت حرفم را بزنم. راستي كه تشكيالت براي جذب دوباره من چه ولعي داشت. علتش 

كامال معلوم بود. من يك تبري جسته از بهائيت بودم كه نوشتن خاطراتم ضرباتي سنگين را به 

ازگشت من به تشكيالت مي توانست حداقل در ميان خود بهائي ها موجي حيثيتشان وارد كرده بود، ب

تبليغي به راه بيندازد كه نتيجه اش براي ماشين تبليغاتي سران تشكيالت فوق العاده تلقي مي شد. 

 تصميم گرفتم كار را شروع كنم، هر چند ممكن بود سخت به نظر برسد.

 

 دامي كه در خانه دايي پهن شده بود

مقرر به در خانه دايي رسيدم. هنگامه اي بر پا بود! وقتي وارد خانه شدم، مي شد نگاه هاي در زمان 

كامال متفاوت افراد را درك كرد. سعي كردم عادي باشم و از مالقات با آن ها اظهار خوشحالي كنم! 

دند ربعضي ها كه اصوال آستانه تحمل كمتري داشتند در حين ديده بوسي جمله هايي به زبان مي آو

 كه مي شد از آن به خيلي چيزها پي برد:

 به به! آقا بهزاد! چه بوي خوبي! گمون كنم بوي بهشته! خوش به سعادتت! -

از صرف ميوه به مي دانستم چه آشي برايم پخته اند، اما مهم نبود، بايد كارم را مي كردم. بعد 

جزوشان بود. حرف هاي اميدوار پيشنهاد منوچهر، پسر عموي مادرم، به جمعي پيوستم كه دايي هم 

كننده  !همچنان ادامه داشت. دايي بعد از شنيدن هر جمله اي از اطرافيان مي كوشيد تا آن را بپزد 

و همه اين حالت ها را به الطاف جمال مبارك! ربط دهد. اما در اين ميان جمله اي از دهان دايي 

ت ساخت. دايي در تاييد صحبت هاي يكي از خارج شد كه خيال مرا از بابت رفع موانع نقشه ام راح

 اطرافيان كه به سبك سايرين مثال در حال تاثيرگذاري روي من بود گفت:
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من مطمئن بودم الطاف جمال مبارك باالخره شامل حال بهزاد هم ميشه! پس بايد ما هم سعي -

بهزاد زير فشار يا كنيم از اين بعد تنهاش نذاريم! حاال ديگه خيال ما هم راحته و مي دونيم كه 

دستور حكومت جمهوري اسالمي وارد جمع ما نشده! خدا كنه تا اومدن تاييدش از بيت العدل 

 همينجور ثابت قدم)!( باقي بمونه!

جالب بود! آن ها آنقدر به برگشتنم مطمئنند كه قبل از هر رفتاري ضمن ارسال گزارش وضعيت من 

كردم كه از صحبت ها راضي ا كرده بودند! وانمود به بيت العدل تقاضاي تاييد پذيرش مجدد مر

 هستم، دليلي نداشت روال عالي اجراي نقشه را برهم بزنم.

شام كه تمام شد دوباره بساط موسيقي به راه افتاد. چند تا از نوه هاي خاله كه به واسطه پدرشان 

گذاري و نهايتا جذب  مسلمان به حساب مي آمدند در جمع حاضر بودند ومعلوم بود دايي براي تاثير

آن ها سنگ تمام گذاشته است. موسيقي جزو الينفك جلسات بهائي هاست، اما در اين جلسه آشكارا 

ابزاري براي تاثير گذاري روي جواناني بود كه غرور وغريزه دوران جواني دست در دست هم، مدام 

ك نگاه به ظاهر نو، و به ادعاي تيشه را به ريشه آن ها مي زد. وقتي معلوماتن و منطقي براي ارائه ي

طرفدارانش پيشرفته، نباشد؛ پاي غر يزه واحساسات نامعلوم به وسط خواهد آمد و سران تشكيالت 

در چنين بازي هاي خطرناكي عميقا ماهر بودند. تا طعمه بدبخت درك كند كه در چه منجالبي 

مي تنيدند. ابزار قدرتمند آن ها در  گرفتار آمده، آن ها مانند عنكبوت، تار گمراهي را به دور بدنش

اين راه، اوال ناآگاهي جوانان و ثانيا بهره بردن از الفاظي است كه به دليل قرار داشتن آن ها در دايره 

احساسات و عواطف فاقد يك تعريف منظم ويكدست هستند، كلماتي مانند محبت، عشق ومانند 

 اينها .

ود و مي بايست براساس رسم جاري در جلسات بهائي يكي از بگذريم، حاال ديگر مراسم روبه پايان ب

نوشته هايي كه ظاهرا مناجات محسوب مي شوند قراوت شود. فكري به سرعت از ذهنم گذشت 

خودم را به خاله رساندم و در گوشي به او فهماندم كه ميل دارم خواننده مناجات پاياني جلسه 

ن جهيد و با اشاره موضوع را به دايي منقل كرد. دايي بهائيان باشم! برق خوشحالي از چشمانش بيرو

 هم بي مقدمه گفت:

از اونجايي كه آقا بهزاد مشمول الطاف جمال مبارك شده ودر جمع ما حاضره و دوست داره كه -

خواننده دعاي پاياني مراسم باشه، به عنوان نماينده بيت العدل در اين جمع ازش مي خوام كه 

و با صداي قشنگش برامون بخونه تا همه فيض وافي رو ببرن. اميدوارم ر« هل من متوجه» دعاي

 الطاف جمال مبارك روزبه روز بيشتر شامل بهزاد عزيز بشه!
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يك لحظه خيالم به گذشته هاي دور پرواز كرد. زماني كه برخي جلسات به اصطالح مناجات به دليل 

هست كه در يكي از همين جلسات  كم سوادي خواننده، مبدل به خنده بازار مي شد. خوب يادم

 وَ لوله در شهر» را به دليل كم سوادي و پرمدعائي« وِلوِله در شهر اندازد...» وقتي خواننده دعا عبارت

خواند، حالت به اصطالح عرفاني جمع و توجه به بهاء، به يكباره مبدل به پوزخند و قهقهه « اندازد

مين جلسه براي جلوگيري از اين وضعيت تا مدت ها هايي شد كه تا مدت ها نقل محافل بود و ناظ

 قرائت آن به اصطالح مناجات را تعطيل كردند.

يادآوري خاطرات مضحك جلسات قديمي محفل خنده اي نرم بر لبانم نشانده بود كه منوچهر با 

 دضربه آرنجش مرا به خود آورد، سرم را به طرف دايي برگرداندم، نگاهي پرمهر به من انداخت و بع

نوشته عبدالبهاء بود. آرام بازش كردم. همه « مناجات»كتاب را به دستم داد. نگاهش كردم؛ كتاب 

افراد حاضر به سنت قديمي دست ها را روي سرگذاشته بودند ، تصميم گرفتم سنگ تمام بگذارم. 

ب ابا موسيقي آشنايي نسبي داشتم و كوشيدم الفاظ بي سروته عباس افندي را كه معلوم نبود خط

به چه موجودي نگاشته شده، بر پايه حجاز) گوشه اي از دستگاه شور( بخوانم. طبق عادت قديمي 

ضمن خواندن چشم هايم را مي بستم. اما ازآنجا كه از آخرين بار خواندن متون بهائي مدت ها مي 

گذشت حافظه ام براي خواندن چندان ياري نمي داد. فكري مثل برق از سرم گذشت ،هر جا كه 

متن اصلي او را به ياد نمي آوردم الفاظي را هم وزن جمله قبلي به هم مي بافتم و با صدايي كه زير 

 و زبر آوايش بر طبق اصول موسيقي اصيل ايراني تنظيم مي شد، آن را به جمع حاضر ارائه مي كردم!

اين آزمون  شك نداشتم كه درآن جمع گروهي وجود دارند كه به اين اشتباهات پي خواهند برد اما

مي توانست مرا در اجراي گام به گام نقشه ام ياري كند وبه تدريج راه هاي جديدي را در برابرم قرار 

دهد. راستش اين ابداعات خلق الساعه! چندان هم بد از آب درنيامد. وزن ها پخته تر شد ومعاني 

اجات، موجي از تشويق جمالت بهتر و خوش تركيب تر از آب درآمد. وقتي در پايان به اصطالح من

و كف زدن فضاي مجلس را پر  كرد، دريافتم كه مي توانم اين شيوه را در دفعات بعدي نيز براي به 

بازي گرفتن محفل به كار بندم. شدت اين تشويق ها به معدود كساني كه پي به تغيير مناجات برده 

 بودند جرات بيان نداد و جلسه به همين روال به پايان رسيد.

 پنجم فصل

 آیه هایی كه نازل می شدند!

 نزول مناجات
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وقتي به كتابخانه رسيدم تصميم گرفتم با جعل مناجات ها و ارائه آن ها در جلسات بعدي كار رسوا 

كردن موهومات بهائي را از يك زاويه جديد آغاز كنم. شوق اين كار اجازه نداد تا صبح منتظر بمانم 

كتاب ادبي ، بناي نگارش يكي از مناجات هايي كه از سوي و همان شب پس از جمع كردن تعدادي 

جناب بهاء اهلل به بنده نازل شده بود را گذاردم! بعد از نوشتن هر جمله آن را دوباره مي خواندم. 

، حقيقت اين بود كه تازه داشتم به حرف هاي صد تا يك غازي كه مدت گاهي خنده ام مي گرفت

اده بودند عميق تر فكر مي كردم. آن شب فكرهاي ديگري هم ها تحت عنوان مناجات به خوردم د

به خيالم خطور كرد، فكرهايي كه مي توانست درآينده بهتر و بيشتر نقشه ام را پيش ببرد. اگر من 

 بتوانم ادعا كنم، چرا نظر كرده بهاء و عباس افندي و باب نباشم!

سته ام كرد، نزديك صبح بود كه نوشتن مناجات جعلي و انديشيدن به اين برنامه ها حسابي خ

 خوابيدم وبه همين دليل صبح روز بعد حسابي خسته و  بي حوصله بودن. 

ساعت از ده گذشته بود كه صحبت با يك مشتري چشمم به مادر و آرزو افتاد كه وارد كتابخانه 

يادداشتهاي ديشب شدند. تعارفشان كردم وبا هم وارد اتاق كارم شديم. همان وقت تازه يادم آمد كه 

را روي ميز رها كرده ام و هر لحظه امكان دارد آرزو كه اتفاقا در اينگونه كارها داراي استعداد غريبي 

است ، به سراغشان برود وهر چه رشته ام پنبه شود. اين بود كه ضمن خوش و بش با مادر آرام آرام 

 ا را در جاي ديگر قرار دادم.برگه ها را از روي ميز جمع كردم وبه بهانه آوردن چاي آن ه

رفتار و كردار مادر و آرزو اين بار به شكلي آشكار تغيير كرده بود. ديگر اثري از آن بي اعتمادي و 

غربت اوليه در چشمانشان نمي ديدم. مي شد فهميد كه برنامه شب گذشته و احتماال صحبت هاي 

ر مدام از شب گذشته مي گفت ،از بعدي خاله و دايي چه تاثيري روي آن ها گذاشته است. ماد

خواندن مناجات من و تعريف هايي كه همه از آن كرده بودند. باورش شده بود كه من نظر كرده بهاء 

 شده ام. در بين صحبت ها ناگهان مادر گفت:

بهزاد، مادر جون، تو نمي خواي به اين زندگيت يه سروساموني بدي؟ اينكه نشد زندگي، تو اين -

و داغون به چه اميدي موندي؟ حاال كه مجردم هستي بهتر نيست يه فكري به حال  ساختمون درب

 تنهاييت بكني و دوباره ازدواج كني؟

 آرزو حرف مادر را قطع كرد وگفت:

 آره داداش ،حاال كه شر اون مهناز هم از زندگيت كنده شده...-

 با ناراحتي حرفش را قطع كردم، گفتم:
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بنده خدا كه كاري به كار شماها نداشت، آخه چرا اينقدر كينه اي به مهناز چيكار داري! اون -

 هستين؟!

 آرزو انتظار نداشت چنين واكنشي نشان دهم، دست و پايش را جمع كرد وآرام گفت:

 يعني هنوز بهش فكر مي كني داداش؟!-

 با خنده گفتم: 

ر دخترمه، دوست ندارم چه فكري؟ اون مدتيه كه ازدواج كرده، حرفم به خاطر اينه كه مهناز ماد-

 اونو جلوي بچه اش خراب كنين و دائم  پشت سرش حرف بزنين.

 مادر گفت:

 نذاشتي؟ خيلي خوب، حاال نمي خواد واسه من غيرتي بشي! تو اين مدت كسي رو زير -

 با تعجب گفتم: 

 منظورتون چيه؟!-

 با خنده گفت:

 پسر جون تو چقدر از مرحله پرتي! منظورم اينه كه كسي رو واسه ازدواج مجدد در نظر نگرفتي؟ -

 ...چرا ...

وبعد مفصال ماجراي مهسا را برايش تعريف كرده وگفتم كه خيال داشتم با او ازدو اج كنم اما خواست 

او سوال مي كرد اينكه خدا نبود . مادر كه از شنيدن اين موضوع به وجد آمده بود دائم در مورد 

كيست؟ چه كاره است؟ مسلمان است يا نه؟ واينطور حرف ها. از سواالتش خنده ام گرفت، فقط 

به همه آن ها جواب بدهم تا مبادا در روابطمان مشكلي به وجود بيايد.  سعي كردم با دقت و احترام

توجه شده ايم كه تفاهم الزم را در پايان هم به او گفتم كه كار ازدواج ما به جايي نرسيده وهر دو م

 براي زندگي مشترك نداريم وحاال هم به دنبال مورد بهتري هستم.

 مادر بعد از شنيدن ماجراي ناكام ازدواج مجددم، كمي فكر كرد وگفت:

 ببين بهزاد، شيرم رو حاللت نمي كنم اگه بخواي بدون نظر خونواده كاري انجام بدي!-

به نظر مي رسيد، فكر نمي كردم با اين موضوع به اين شكل برخورد واقعا مادر در اين امر جدي 

 كنند. گفتم:

بدون اجازه شما؟! مگه توي قضيه مهناز شما و تشكيالتتون برام تصميم نگرفتين؟ خوب عاقبتش -

 دلم نميخواد دوباره بيفتم تو اون منجالبي كه شماها برام دست و پاكردين...چي شد؟ اصال 
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ن حرفي زدم، اما بايد مي گفتم، آرزو كه هميشه جوابي در آستين داشت فورا نمي دانم چرا چني

 گفت: 

 حاال داداش تو هم خرمن كهنه باد نده، اون يه چيزي بود كه شكر خدا حاال ديگه تموم شده!-

 در حالي كه نمي توانستم جلوي خودم را بگيرم، با ناراحتي و تندي گفتم:

اون زندگي منه كه حرم شد! مگه شما او روزا دائم نمي گفتين تموم شده! چي چي رو تموم شده؟ -

حرف و انتخاب تشكيالت ،حرف و انتخاب جمال مباركه و ردخور نداره؟ پس چي شد؟ چرا اينجوري 

شد ومن به اين وضعيت گرفتار شدم؟ تورو به خدا نگين قسمت بوده كه حالم از اين حرفا به همن 

 ميخوره!

رد سالهاي طوالني و سخت، ناگهان وجودم را فشرد و كلمات مانند شررهاي واقعا عصبي شده بودم، د

 بي تاب از دهانم خارج مي شدند. آرزو كه با ديدن قيافه ام پي به وضعيتم برده بود، به آرامي گفت:

ما كه چيزي نگفتيم داداش اصال بيا بي خيال اين موضوع بشيم، االنم كلي كار رو سرت ريخته. -

 خونه كلي كار ناتموم داريم، ميريم بازيه موقع ديگه ميايم وبهت سر مي زنيم.ماهم توي 

اين حرف آرزو، مادر را كه در استيصال شديدِ پيدا كردن جمله اي براي آرام كردن من بوداز مشكل 

نجات داد، او هم به نشان تاييد حرف آرزو سري تكان داد وبعد هر دو با عجله كتابخانه را ترك 

 كردند.

عد از رفتن آنها به سرعت مطالب را جمع وجور كردم. بازنويسي مدتي طول كشيد، به سبك مناجات ب

هاي بهائيان جمله هايي اول هر بند آوردم ومابقي را با اضافه كردن قطعاتي عاشقانه از شعرا و 

ه منويسندگان مختلف و صد البته كمي هم ذوق و سليقه خودم! تكميل كردم. نزديك ظهر بود كه ه

چيز آماده شد. بعد از صرف نهار ضمن ضمن تماس با يكي از دوستان كه كارش تايپ و تكثير بود 

از او خواستم وقتش را به من بدهد تا بتوانم با مهارت او مطالب را همانطور كه بايد تايپ كرده و 

م نداشتپرينت بگيرم، چون مناجت ها با سبك خاصي تهيه و تكثير مي شد و من هم آن مهارت را 

 كه بتوانم شكل و تركيب آن را به همان صورت درآورم.

در حين كار دوستم گاه و بي گاه راجع به متن مي پرسيد، اينكه اين ع ع و شوقي افندي چه كساني 

هستند؟ آيا درويشند؟ چرا وسط اين جمالت زيبا اينقدر حرف هاي نامربوط آورده شده؟ البته 

جمالتي منتخب از كتاب مناجات هاي عبدالبهاء بود! مجبو شدم حرفهاي نامربوطي كه او مي گفت 

به هر روش ممكن موضوع را ماست مالي كنم، اصال دلم نمي خواست كسي جز من  از اين موضوع 

 بويي برد حتي اگر آن شخص هيچ ارتباطي به موضوع و نقشه من نداشته باشد.
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به آرامگاه باباطاهر رفتيم و بعد شامي كار كه تمام شد به پيشنهاد دوستم گشتي در شهر زديم، 

مختصر، كه خيلي چسبيد، خصوصا بعد از آن همه سختي و مشقت كه با درگيري هاي عصبي توام 

بود. وقتي شب به كتابخانه برگشتم آنقدر خسته بودم كه نفهميدم كي خوابم برد . فرد جمعه بود و 

 روز تعطيل، مي شد حسابي استراحت كرد.

 جدید تشكیالتازدواج ، دام 
صداي پياپي زنگ مرا به خود آورد. خواب شيرينم نيمه كاره باقي ماند، از جا بلند شدم و سريع 

خودم را جمع و جور كردم. وقتي در را باز كردم مادر و آرزو روبرويم ايستاده بودند. راستش كمي 

ل و احوال وصرف يك جا خوردم، اصال انتظارش را نداشتم به اين زودي برگردند. بعد از كمي حا

چاي نه چندان دم كشيده، باز حرف هاي مادرم در مورد ازدواج شروع شد. انگار نه انگار كه ضمن 

صحبت هاي ديروز قرار براين شد كه بي خيال موضوع شوند. حرفشان اين بود كه بايد ازدواج كنم 

 . مادر با نگاهي مهربان روبه من كرد وگفت:

ايد ازدواج كني، نه با هر كي كه شد. بايديك زني پيدا كني كه دركت حرف من اينه مادر جون، ب-

كنه، به نظر من يه بيوه كه يه زندگي رو تجربه كرده بيشتر به كار تو مياد تا اين دختراي جووني 

 كه فقط دنبال هوس هاي خودشونن!

با حرف هاي مادر  آرزو با ناراحتي به مادر نگاه كرد. نمي دانم چرا از طرز نگاهش خنده ام گرفت.

موافق نبودم. اصال برايم مهم نبود كه همسر آينده ام تجربه يك زندگي را داشته باشد يا نه، بشتر 

دلم مي خواست مرا درك كند. با اين حال حرفي نزدم و گذاشتم تا آن ها سكوتم را حمل بر رضايت 

ي بدهد  ونقشه ام نيمه تمام كنند. دلم نمي خواست قليان احساساتم مثل دفعه قبل آن ها را فرار

 بماند.

 مادر كه سكوتم را ديد با شجاعت بيشتري ادامه داد:

 من خودم يكي از احبا رو برات در نظر گرفتم. -

 با تعجب پرسيدم: 

 احبا! كي؟ من مي شناسمش؟-

 مادر با لبخندي معنادار ادامه دارد:

 خودت بستگي داره!دختر خوبيه!فعال نمي شه بيشتر بهت بگم چون همه چي به -

 مي دانستم ته حرف مادر به كجا مي رسد اما براي رد گم كردن خودم را به ندانستن زدم و پرسيدم:
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 به خودم؟! يعني چي؟-

اينكه تو تا چه اندازه بتوني نظر محفل همدان و ياران در تهران و نهايتا بيت العدل رو جلب كني، -

 اونا ممكن نيست.خودت ميدوني كه اينجور كارا بدون اجازه 

عجب دام ناپخته اي! با اين حال حرفي نزدم. مادر بعد از گفتن پيشنهادش به صورتم نگاه كرد، مي 

خواست اثر حرفش را ببيند، خودم را راغب نشان دادم، بايد با صبر و تحمل تاكتيك بعدي تشكيالت 

 را مي فهميدم تا بتوانم به خوبي نقشه را پيش ببرم. 

همراه آرزو از كتابخانه عملي شدن برنامه مطمئن شده بود، خداحافظي پر محبتي كرد و مادر انگار از

 خارج شد.

چند روز گذشت .پدر هر روز غذاي دست پخت مادر را به در كتابخانه مي آورد. ساعت مراجعه پدر 

م، رمعموال وقت مشخصي داشت. اما آنروز كمي دير كرده بود. ساعتي بعد سروكله عادل، شوهر خواه

 پيدا شد، قابلمه غذاي مادر را به دستم داد. وقتي علت نيامدن پدر را جويا شدم گفت:

آقا جون و بهنام براي حساب كتاب مغازه رفتن جايي، امشب هم كه همه خونه دايي دعوتيم، آخه -

 سالگرد مادربزرگه، فكر كنم مادرجون خودشون بهتون زنگ بزنن و قضيه دعوت دايي رو بگن.

را با عجله گفت، انگار كه كار داشت و مي خواست هر چه زودتر برود، شايد هم تشكيالت قدغن اينها 

 كرده بود قبل از بازگشت قطعي من، جوانترها زياد به من نزديك شوند!

ساعتي بعد مادر زنگ زد، بعد از كلي قربان صدقه رفتن موضوع سالگرد مادربزرگم را مطرح كرد و 

يبا به خانه آن ها بروم تا دسته جمعي به خانه دايي برويم. قبول كردم و تاكيد كرد شب همراه شك

با مهناز تماس گرفتم. بعد شنيدن موضوع اظهار نگراني كرد، خوب حق هم داشت، به او اطمينان 

دادم كه خطري نيست. با اين حال تاكيد داشت كه نگذارم آن ها زياد به شكيبا نزديك شوند. مي 

 گفت: 

 ا رو مي شناسي، فقط دنبال اينن كه يه جوري روح و روان بچه رو به هم بريزن.تو كه ارون-

با حرفش كامال موافق بودم اما چاره اي نبود، راه رفتني را بايد رفت. عصر دنبال شكيبا رفتم واز آنجا 

يكراست به خانه پدرم رفتيم. پدر و بهنام طبق معمول از حكومت بد مي گفتند ؛حرف هايي مثل 

م بودن بهائي و دستگيري آن ها به جرم واهي جاسوسي و از اين جور حرفها... خيلي دلم مي مظلو

خواست جواب دندان شكني را كه درآستين داشتم رو كنم. اما نمي شد . مادر كه فهميده بود پدر 

جلوي من و شكيبا زياده از حد پيش رفته موضوع حرف را عوض كرد ومسائل ديگري را پيش كشيد. 
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عصر همه آماده شديم تا به خانه دايي برويم. قبل از خروج از خانه به  2زديك شدن ساعت به با ن

 بهانه اي شكيبا را به گوشه اي بردم وآرام به او گفتم:

 بابا جون!مسائلي كه قبال درباره خونواده پدر بزرگ بهت گفتم كه يادت هست؟ -

 سري تكان داد وخيلي ساده گفت:

 ن و ما مسلمونيم رو مي گين؟همين كه اونا بهائي-

آره دخترم، يادت باشه جايي كه داريم ميريم پر از اينجور آدماست و ممكنه بخوان چيزايي رو بهت -

 بگن كه واقعيت نداره. هر كس چيزي بهت گفت خيلي آروم و سريع با من درميون بذار.

گار ال و آرام بود، انگار نه انسرش را به نشانه تاييد تكان داد. دوست داشتم جاي شكيبا باشم، خوشح

كه قرار بود پاي در جايي بگذارد كه روزي درآن نقشه نابودي زندگي پدر و مادرش را درآن كشيده 

 بودند.

 

 دوست داري دوباره بهائي بشي؟

به خانه دايي كه رسيديم بعد از اهلل ابهي گفتن هاي متوالي حضار به ويژه خطاب به شكيبا، همه او 

كردند و مشغول به سوال وجواب شدند. دايي و خاله پيروزمندانه به من نگاه مي كردند و را دوره 

لبخند مي زدند. خانه دايي سه طبقه داشت كه طبقه سوم آن را براي برگزاري جلسه يادبود تمام 

صندلي چيده بودند. همراه ساير مهمانان به طبقه سوم رفتيم. خاله و دايي به مهمانان خير مقدم 

تند. حاال نوبت راشدي، رئيس تشكيالت همدان بود كه براي اظهار فضل پاي در ميدان بگذارد . گف

اما او به جاي پرداختن به موضوع جلسه، يعني يادبود مادربزرگم، دائم موضوع مرا پيش مي كشيد 

 واز بازگشت من اظهار مسرت مي كرد و در پايان پيشنهاد نمود براي تعجيل در رفع طرد طوالني

خوانده شود. به همين منظور حدود « هل من مفرج» من از تشكيالت و بازگشتم به فرقه بهائي دعاي

ست برگه مناجات بين حضار توزيع شد و براي الطفات بيشتر به من دو برگه دعا در اختيارم قرار يب

ر يك دگرفت. يكي اواسط آن ويكي پايان مناجات! فرصتي مغتنم و دست نيافتني بود. حاال بايد 

فرصت طاليي جاي برگه هاي دعا را با آنچه كه بهاءاهلل به خودم نازل كرده بود عوض مي كردم! كار 

خيلي سختي بود ، چند بار هراس از اين موضوع كه كشف قضيه بوسيله آن ها نمي توانست چه 

 كه مي توانم!عواقبي داشته باشد، مرا تا مرز انصراف از اين كار كشاند، اما به خودم دلداري دادم 

به محض شروع دعا حضار به عادت هميشگي چشم ها را بستند. راستي كه بهاييت آيين كوران بود! 

به قول بهاء بايد كور مي شديم تا او را ببينيم! كر مي شديم تا صداي او را بشنويم، به عبارت بهتر 
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! اغنام اهللبودند،  پيروان آيين ساختگي بهائي همه، همانطور كه بهاء مي خواست گوسفند محض

وكسي را ياراي خرده گرفتن براين معني نبود ، بگذريم. به محض اينكه حضار چشم خود را بستند 

به سرعت كاغذهايي را كه به من داده بودند با مناجات هاي خودم! عوض كردم. قلبم به سرعت مي 

 رامش برسم.زد، خدا خدا مي كردم به اين زودي نوبتم نشود تا بتوانم دوباره به آ

خودم را با داليلي كه به خاطر آن پاي در اين وادي گذارده ام، آرام مي كردم راستي چرا بايد 

مضطرب مي بودم .اين همان فرقه بهائي است كه مرا سال ها به بازي گرفته و به جواني و زندگي ام 

ان مجموعه اي از چوب حراج زده است. حاال وقت تالفي است، بايد نشانشان بدهم كه راه و رسمش

حرف هاي صد تا يك غاز است كه با به به و چه چه به خوردشان مي دهند و خودشان هم نمي 

 فهمند، بايد نشانشان دهم.

حاال ديگر نوبت من بود. دايي نگاهي به من كرد، لحظه اي كه چند هفته در تب و تاب رسيدن به 

ف كردم وخواندن دعاهاي نازل شده به من شروع آن بود م فرا رسيده بود. با اشاره دايي صدايم را صا

از دهانم بيرون آمد زير چشمي جمع را ورانداز كردم، همه منتظر ادامه « هواهلل » شد! وقتي جمله 

بودند، با دقت خاصي زير و بم آواز را تنظيم كردم تا ريتم مناسب تري پيدا كند. وقتي قسمت اول 

انداختم . تعدادي گريه مي كردند، قوت قلبي گرفتم تا  مربوط به من تمام شد، نگاهي به اطراف

 قسمت دوم را با اعتماد به نفس بيشتري بخوانم.

وقتي نوبت قسمت پاياني رسيد سنگ تمام گذاشتم و با اداي دو حرف ع ع ) عبدالبهاء و عباس( كه 

ي به اطراف نگاه در پايان متن هاي عباس افندي همواره وجود دارد، مناجات را به پايان بردم. وقت

 كردم نگاه وكالم تحسين آميزي بود كه نثارم مي شد. 

پرويز ،كه يكي از اعضاي اصلي محفل همدان بود با هيجان خاصي از صداي الهي من سخن گفت! 

وآرزو كرد هر چه زودتر به جمع احبا بازگردم. در همين بين خاله و مژگان به سمتم آمدند، گويا 

نوشته ها از كجا آمده ومن متن را از روي چه يادداشتي خوانده ام. به هر شك كرده بودند كه اين 

حال خاله خودش از اعضاي بلند پايه محفل بهائيت درهمدان بود ومتون بهائي را بهتر از بقيه مي 

 دانست . لحظه اي ترسيدم بويي ببرند. خاله با صدايي كه شك از همه جايش تراوش مي كرد پرسيد:

 ن تا حاال اين دعا رو نشنيده بودم!خاله جون ! م-

 برگه روبه دستش دادم و گفتم:

اين همون برگه ايه كه شما دادين دستم؛ اگه مطلب رو نشنيدين ديگه مربوط به تجربه و آگاهي -

 خودتون ميشه!
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 برگه را از دستم گرفت و وارسي اش كرد. همه چيز به برگه هاي محفل مي مانست. 

يي خوبي كرده بود ! آخر امر به اين نتيجه رسيدند كه ظاهرا همه چيز راستي دوستم عجب هنرنما

صحيح است واگر ايرادي هست از خودشان است؛ در دل به آن ها مي خنديدم، اي ها عالمه هاي 

فرقه بهائيت بودند ومي شد به اين راحتي دورشان زد، واي به حال اعضاي دون پايه كه فرق دوغ و 

 فهميدند، واقعا تسلط براين اغنام نبايد كار چندان مشكلي باشد. دوشاب را هم به سختي مي

با پايان يافتن جلسه، شكيبا را كه از فرط خستگي خوابش برده بود ، با اتومبيل عادل به خانه مهناز 

 رساندم، خواستم به كتابخانه برگردم كه عادل با خنده گفت:

 اونجا همه با هم بريم خونه آقاجون!من قول دادم كه تو رو برگردونم خونه دايي تا از -

 چاره اي جز قبول نداشتم.

وقتي همراه پدر و مادر به خانه رسيديم، شادي و شعف در صورت هردو آن ها موج مي زد، راستش 

اصال دلم نمي خواست آن ها را بازي خورده نقشه خودم ببينم، اما وقتي جهل و جهود انسان را 

ر خود، ورود حق و حقيقت را برخود مي بندد چاره اي جز پذيرش احاطه مي كند وانسان به اختيا

 آنچه جهل بر سرانسان مي آورد نيست.

مادر دائم از واكنش هاي مثبت قرائت من مي گفت و اينكه هم از نوراني بودن وجود من سخن مي 

 گفته اند. به ناگاه حرفي را كه مدت ها منتظر آن بودم به زبان آورد:

 كه اينطور نظر احبا و تشكيالت رو به خودت جلب كردي، يه سوالي ازل دارم، بهزاد جون! حاال-

 دوست دارم بهش خوب فكر كني وبعد جواب بدي!

 چه سؤالي؟-

 مادر با لبخندادامه داد:

 دوست داري دوباره بهائي بشي؟-

 داد: اين را گفت و چند لحظه مكث كرد. مي خواست اثر حرفش را در چهره ام ببيند، آرام ادامه

ببين مادر جون! يه هفته اي وقت داري تانظرت رو به ما بگي، چون نظر محفل همدان و ياران الهي -

 تهران درباره اين موضوع مثبته!

 اين را گفت و سپس با لحني كه آشكارا تغيير كرده بود ادامه داد:

ت زياده، اونوقت تو تا حاال طرد اداري بودي، اگر برگشتي كه هيچ، وگرنه احتمال طرد روحاني-

ميدوني كه، ما حتي ديگه نمي تونيم توي خيابون با تو يه سالم و عليك ساده بكنيم! چون اگه 

 مرتكب اين كار بشيم خودمون رو هم طرد روحاني مي كنن!
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راستي كه مادر چه ساده از ترك و طرد پاره جگرش سخن مي گفت، اين حالت ها را قبالدر مادر 

انگار بهائيت كه مدعي گسترش محبت در ميان جوامع بشري است، فقط مهناز هم ديده بودم. 

عواطف انساني را نشانه گرفته وبه دنبال كشتن طبيعي ترين احساس زالل انساني، يعني مهر مادري 

است. خنده دار اينجاست كه اينها مي خواهند با به اصطالح تعاليمشان به مردم دنيا صلح و دوستي 

. حاال مي توانستم به خوبي درك كنم كه آنچه در طول اين ساليان دراز به و مهرباني هديه كنند

خورد ما اغنام بهائي مي دادند مشتي واژه بي سروته بود كه در قاموس هر انساني رنگ ومعني خاص 

خودش را دارد وهر كس گمان مي كند مقصود از بيان اين مطالب همان چيزي است كه در فكر او 

 آنكه اين خانه از پاي بست ويران است.مي گذرد، غافل از 

نمي دانستم چه بگويم، از يك طرف اين موقعيت خوبي براي من بود تا بتوانم نقشه هايم را عملي 

كنم. واز طرف ديگر نگران سوء استفاده هايي بودم كه ممكن بود تشكيالت از اين تغيير رويه من 

هستند . آن ها با كمك رسانه هاي خارجي كه انجام دهد. سران بهائي تبليغات چي هاي زبردستي 

به راحتي حمايتشان مي كنند، به آساني مي توانند از كاه كوهي بسازند و مورد استفاده قرار دهند، 

به ويژه بازگشت من كه با نوشتن كتاب بارها حريم آن ها را مورد حمله قرار داده بودم، مي توانست 

يكوبودن روش و منش خويش داد سخن سردهند. با اين گرك را به دست تشكيالت بدهد تا در ن

 حال نمي توانستم ازخير اين موقعيت بگذرم. قرار براين شد كه نظرم را به آن ها اعالم كنم.

فرداي همان روز ضمن تماس با مادر تمايل خود را براي بازگشت ابراز كردم واو كه از شدت شادي 

به خانه آن ها بروم تا در مورد اين موضوع بيشتر با صدايش مي لرزيد از من خواست تا همان شب 

 هم گفتگو كنيم. 

 نظر لطف جمال مبارك بيشتر مي شود

شب به خانه پدرم رفتم، پدر كه گويا از موضوع مطلع بود خستگي را بهانه كرد و براي استراحت به 

يم ، به محض ورود به اتاقش رفت. مادر از من خواست براي آنكه مزاحم پدر نباشيم به آشپرخانه برو

 آشپزخانه در را بست و بعد با صدايي كه اندكي مي لرزيد شروع به صحبت كرد:

خوب مادر جون! خوشحالم كه اين تصميم رو گرفتي ، اميدوارم جمال مبارك روز به روز لطفش -

راقب رفت مرو نسبت به تو بيشتر كنه. اما قبل از هر چيز بايد بهت بگم كه از اين به بعد بايد خيلي 

و آمد و صحبت هاي تلفنيت باشي، چون حكومت همه اونا رو كنترل مي كنه و اگه بويي ببره قطعا 

 هم تو دستگير ميشي و هم براي تشكيالت گرون تموم ميشه...

 حرفش را با خنده بريدم وگفتم:
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ودت الي خمگه حكومت بيكاره كه راه بيفته دنبال من؟! مگه يادت رفته، خيلي ازهمين فك وفامي-

اوائل انقالب مسلمون شدن و بعد كه اوضاع آرومتر شد دوباره برگشتن به تشكيالت. نه كسي 

 بازخواستشون كرد نه آزار و اذيت...

 بعد از روي ناراحتي سري تكان دادم وگفتم:

فقط اينو فهميدم كه بعضي از اينا حاضرن براي مطامع دنيويشون خيلي راحت به اعتقاداتشون -

بزنن ، اما من به خاطر دنيام نبود كه از بهائيت دوري كردم و حاال هم به خاطر دنيام پشت پا 

 سراغتون نيومدم...

 مادر حرفم را قطع كرد وگفت:

اوني كه تو اسمش رو گذ اشتي پشت پا زدن، اسمش تقيه اس، اونا اوائل انقالب اين كار رو كردن -

چي بود تقيه بود وبس! بعدش هم كه جمال كه گير نيفتن، مسلمون شدنشون واقعي نبود، هر 

 مبارك دوباره اونارو قبول كرد...

يادحرف هايي افتادم كه درنوجواني و جواني مبلغان محفل به خوردمان مي دادند، اينكه تقيه كار 

وحاال مادرم با اشاره مسلمان هاست، يك جور دروغ و سازش مصلحتي كه اصال كار خوبي نيست! 

موضوع تقيه را بري ماست مالي كردن كار افراد حزب باد بهائي به خورد من  تشكيالت مي خواست

 بدهد. اين بود كه گفتم: 

ببين مامان، قبال هم گفتم كه من از اون آدمايي نيستم كه به خاطر مطامع دنياييشون دين و -

مسلكشون رو تغيير ميدن، خودت ديدي كه براي مسلمون شدن چه زجري رو تحمل كردم، ولي 

حاضر نشدم دست از چيزي كه بهش اعتقاد داشتم بكشم. خودتم ميدوني اينايي كه بعد از انقالب 

دوباره مسلموني رو ترك كردن و بهائي شدن يه مشت آدم حزب بادن كه هر طرف به نفعشون باشه 

مي چرخن، من مي خوام بامسئولين تشكيالت حرف بزنم، يه سري مسئله وسوال دارم كه اونا بايد 

 ام حل و فصلش كنن تا بتونم باخيال راحت دوباره بهائي بشم! بر

 مادر انگار از حرفم دلخور شده بود ، با ناراحتي حرفم را بريد وگفت:

سي سال بهائي بودي، اين همه توكالساي اخالق و وضيافتا شركت كردي ، بعد دو ماه اين ورو  -

وز از بهائيت مسئله حل نشده داري؟! فكر اونور كردي و مسلمون شدي. بعد سي سال بهائي بودن هن

 كردي توي مسلمونا سوال بي جواب كمه؟! 

 خنده اي كردم وگفتم:
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من نيومدم از مسلمونا دفاع كنم كه حاال ميخواي با سوال، جواب سوالم رو بدي، گفتم درباره -

ژه ونا، به ويبهائيت سوال دارم همين . مگه شما به تحري حقيقت اعتقاد نداري؟ وانگهي توي مسلم

مذهب شيعه جعفري، آدماي بزرگي هستن كه هر وقت مسئله اي برات پيش بياد ميتوني روي 

توانايي وعلم فراوون اونا حساب كني، ولي تا جايي كه من يادمه، توي همين تشكيالت وقتي چند 

تا سوال بنيادي طرح مي كردي و مي خواستي بهش جواب بدن، فوري مي گفتن بوي طردي به 

شام مي رسه، ياكلت بوي قورمه سبزي ميده، با زبون بي زبوني حاليت مي كردن كه پاتو از گليمت م

درازتر كردي و خالصه هواي خودتو داشته باش. حرف من اينه، حاال كه ميخوام دوباره برگردم به 

 بهائيت ، بايد اون مسائل حل بشه تا بتونم با ايمان كامل واردش بشم و بهش خدمت كنم!

 در انگار كالفه شده بود، با بي حوصلگي گفت:ما

من كه نفهميدم تو مي خواي دوباره بهائي بشي يا مي خواي بهائيت رو بكوبي؟! به هر حال داداشت -

، خيلي سعي كرده كه محفل رو نسبت به برگشت تو متقاعد كنه، يه ساعت ديگه هم با مژگان شجاع

سواالتت رو از كسي بپرس كه تشكيالت تعيين مي ميان اينجا. فقط خواهش مي كنم خرابش نكن، 

 كنه ، باز شروع نكني به بحث بيخودي و داداشت رو شاكي كني!

مامان، من كه نمي خوام بي ربط ببافم، سوال مي كنم و جواب منطقي مي خوام، همين، فكر نكنم -

 هم از اين موضوع ناراحت بشه. شجاع 

 شده با نگراني نگاهي به من كرد وگفت: مادر كه معلوم بود در دلش آشوبي به پا 

 هيچي نپرس، باشه مادر جون؟! شجاعببينيم وتعريف كنيم اصال خواهش ميكنم از-

و زنش مژگان پيدا شد . مادر شجاع ظاهرا قبول كردم، هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه سروكله 

 گفت: شجاع  پيش دستي كرد وبه

نپرسه، شما م ازش نخواين سواالتش رو براتون مطرح كنه .  از بهزاد قول گرفتم كه سوالي از شما-

 اصال دلم نمي خواد دوباره بينتون اختالف به وجود بياد.

و مژگان خيلي راحت قبول كردند، انگار از قبل مي دانستند مادر چه مي خواهد بگويد. كمي شجاع 

در تشكيالت انجام داده صحبت كرديم، شجاع در اطراف موضوع بهائي شدن دوباره من و كارهايي كه 

دير وقت بود، مادر برايم رختخواب پهن كرد، از بهنام وزنش خداحافظي كردم و به اتاق رفتم. به 

خاطر خستگي زود خوابم برد و وقت نكردم به حرف هاي آن ها فكر كنم، اما مي دانستم راهي كه 

 پيش گرفته ام اصال راه ساده اي نيست. 
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 فصل  ششم

 تحفه  جدیدتشكیالت

 فروزان همسر ناصر خان
صبح روز بعد، پس از صرف صبحانه ،به كتابخانه رفتم . مشغول كارهاي روزمره بودم كه ناگهان 

سروكله آرزو پيداشد. از خنده شيطنت آميزش مي شد فهميد كه براي دادن خبري آمده است 

 ؛گفتم:

 اي ديدنم بياي!چرات زحمت كشيدي، راضي بنودم اين همه راه رو بر-

 با خنده گفت:

 چه زحمتي !وظيفه اس!اومدم توي عالم خواهري برادري يك كم گپ بزنيم!-

 با تعجب پرسيدم:

 دربارۀ چي؟-

 مكثي كرد وجواب داد:

 درباره ازدواجت!يادت كه نرفته؟ مامان خيلي نگران آيندته. يه مورد خيلي خوب برات پيدا كرديم!-

 برگردم به بهائيت تا بتونم از اين موهبتا برخوردار بشم! شماها كه گفتين اول بايد -

 حرفم را قطع كرد وگفت:

 خوب تو كه عزمت رو جزم كردي، مي مونه رضايت تشكيالت كه اونم حله!-

 خنده ام گرفت، خودشان مي برند و مي دوزند! گفتم:

 حاال اين بابا كي هست؟-

 با خوشحالي گفت:

دختر عموي مامان، خواهر عزيزآقا، شوهر خاله حميده، يادت  خوبه! حتما خوشت مياد؛ فروزان-

 مياد؟ مي شناسيش؟

كمي فكر كردم، يادم آمد. فروزان چند سال پيش با مردي به نام ناصر ازدواج كرده بود و سه فرزند 

 داشت. به آرزو گفتم:

 اونكه با ناصر ازدواج كرده و بچه داره؟!-
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ده و االن چند وقتيه كه متاركه كردن.فروزان بيچاره به خاطر آره،ولي ناصرخان معتاد از آب دراوم-

سختي هايي كه اين چند وقت كشيده خيلي ناراحت و افسردست، واسه همين مي خوادچند وقتي 

 بره خارج تا حالش بهتر بشه.

 پس بچه هاش چي؟!-

 آرزو با بي تفاوتي جواب داد:

رو بخشيده به ناصر، تازه تعهد داده كه ديگه  واسه اينكه زودتر از دست ناصر راحت بشه هر سه تا-

 هيچ وقت اونا رو نبينه...بهتر، براي تو خوبه ديگه!

عجب موردي! بعد از اين همه ادعا و بحث، تشكيالت مرا به سمت كسي هُل داده بود كه عالوه 

آرزو  برطالق و ناراحتي هاي روحي مهمترين گوهر هويتي زن، يعني احساس مادرانه را، هم نداشت.

 ادامه داد:

فروزان كِيس خوبيه، بچه ها رو كه داده به باباشون، ديگه سرخَرَم نداري، راحت مي توني حضانت -

 شكيبات رو هم از مهمناز بگيري و براي هميشه از زندگي شكيبا بيرونش كني!

ك ليوان ديگر داشت حالت از اين همه رذالت به هم مي خورد. به هواي كاري از اتاق بيرون رفتم وي

 آب خوردم. سعي كردم عصبانيتم را كنترل كنم. به اتاق برگشتم وبه آرامي گفتم:

 نظر شما محترمه، اما منم بايد فكر كنم بعد جواب بدم.-

 آرزو لبخند پيروزمندانه اي زد وگفت:

 باشه داداش جون !پس شب خونه بابا مي بينمت.-

چه كساني طرف بودم. اصال انتظار طرحي تا اين اين را گفت و خداحافظي كرد و رفت. واقعا من با 

رذيالنه را نداشتم. ناصر، شوهر فروزان، مسلمان بود. فروزان عاشق او شد و بعد از مسلمان شدن با 

او ازدواج كرد. حاال فروزان دوباره بهائي شده و قبل از آن از ناصر طالق گرفته است. مطمئن بودم 

ريان من و فروزان سبب شده بود تا تشكيالت گمان كند ما دو كه اين تمام ماجرا نيست. شباهت ج

 نفر بايد با هم ازدواج كنيم، چون شرايط يكساني داريم .بايد از موضوع سردرمي آوردم.

شب وقتي به خانه پدرم آمدم، بعد از شام به حياط رفتم، عادل هم آنجا بود،آدم بي شيله پيله اي 

م؛ظاهرا همه خانواده از موضوع خبر داشتند و مي دانستند قرار بود. موضوع فروزان را از او پرسيد

است با فروزان ازدواج كنم و چون دستور تشكيالت بود، در قطعيت آن شك نداشتند. حرفهايي كه 

عادل به من زد هيچ سنخيتي با  صحبتهاي آرزو نداشت. اين بود كه تصميم گرفتم براي تحقيق 
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من يكي از بازي هاي تشكيالت با زندگي خانوادگي كه به عقيده بيشتر و پي بردن به اصل موضوع، 

 امثال من بود تحقيقات بيشتري انجام دهم.

 فروزان قيد فرزندانش را مي زند

صبح روز بعد به الله جين، محل سكونت ناصروفروزان رفتم. اوضاع وخيم تر از آن بود كه فكر مي 

ودند كه ابتداي انقالب ظاهرا مسلمان شده و در بين كردم. خانواده فروزان جزو گروهي از بهائيان ب

مردم به تازه مسلماني شهره بودند. ناصر دوست و همنشين برادران فروزان بود وآن ها از همان 

دوران به دنبال مواد مخدر بودند  ومصرف آن را تفنني قلمداد  مي كردند و خانواده فروزان و خود 

ر واقف بودند. ما گذر زمان و آغاز رفت و آمد احبا و سران تشكيالت او در زمان ازدواج كامال براين ام

به الله جين،اندك اندك خانواده فروزان مانند تعداد ديگري از بهائيان ،مايل به بازگشت به همان 

روش قبلي گرديدند. در اين ميان تعدادي از فرزندان آن ها كه با مسلمانان ازدواج كرده بودند، دچار 

يبي شدند. گروهي پدر ومادر را ترك گفته و اسالم وخانواده را ترجيح دادند و تعدادي سردرگمي عج

 كوشيدند تا همسرشان را نيز به جمع اعضاي فرقه وارد كنند. فروزان از دسته دوم بود. 

ناصر كه زير بار اين امر نمي رود وعالوه برآن رفت و آمد به جلسات و مهماني هاي سراپا آلوده 

ا بر نمي تابد، دربرابر فروزان مي ايستد و از او مي خواند قيد بهائيت را بزند و ديگر پا در بهائيان ر

مهماني هاي محفل نگذارد. اما فروزان دست بردار نبوده وبه بهانه اعتياد تقاضاي طالق مي كند. 

فروزان او را  ناصر براي بازگرداندن او سه فرزندش را نزد خود نگاه مي دارد، تا شايد عاطفه مادرانه

به زندگي دوباره كه بر پايه عشق و عالقه بنيان شده بود، بازگرداند، اما زهي خيال باطل ، فروزان 

تحت تأثير دستورات تشكيالت، قيد فرزندانش را هم مي زند. حاال ناصر به سه بچه قد و نيم قد بايد 

گيز او تنفر مرا از بهائيت دو بار زندگي سختش را به تنهايي بر دوش بكشد . ديدن اوضاع رقت ان

چندان كرد. ناصر حتي سعي كرده بود با ترك اعتياد، بهانه را از فروزان بگيرد، اما بهانه فروزان از 

جاي ديگري آب مي خورد. تصميم گرفتم با مطرح كردن موضوع در زمان و محل مناسب، خودم را 

 از شر اين تحفه تشكيالت رها كنم.

 ردتحفه اي كه برگشت خو
پس از بازگشت به همدان، مادر با من تماس گرفت. ظاهرا پدر براي آوردن غذا به كتابخانه مراجعه 

 كرده و از نبودن من نگران شده بود. خواستم مادر را آرام كنم، اين بود كه گفتم:
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چيزي نبود، به خواهش يكي از دوستان براي كاري رفته بودم الله جين، ضرورتي نداره خودتون را -

 اينقدر ناراحت كنين.

 مادر با نگراني جواب داد:

 فكر كردم حكومت گرفتت. خدا خدا مي كردم برات اتفاقي نيفتاده باشه.-

خنده ام گرفته بود، ظاهرا مادر ول كن اين فكر نبود. براي شب دعوتم كرد تا به خانه يكي از خاله 

 يه فروزان خاتمه دهم.هايم برويم. با خوشحالي پذيرفتم . فرصت خوبي بود تا به قض

حدود ساعت هفت شب بود كه به همراه خانواده به منزل خاله رسيديم. تعدادي از اقوام حضور 

نداشتند، بخت با من يار شد و كسي از نزديكان فروزان، به ويژه برادرش عزيز آقا در جمع حاضر 

لكت و بدگويي از مقامات نبود. بعد از احوال پرسي و حرف هاي معمول، صحبت از اوضاع و احوال مم

ختم گرديد. ناگهان يكي از حضار روبه مادرم جمهوري اسالمي آغاز شد و نهايتا به مسائل خانوادگي 

 كرد وگفت:

خوب زيبا خانم! به سالمتي پسرتم كه مشمول الطاف جمال مبارك شده و برگشته پيشت؛ حاال -

 آستين باال بزني و از اين تنهايي درش بياري؟!كه اين اتفاق افتاده بهتر نيست هر چه زودتر براش 

 مادر خنده اي كرد وگفت:

 ما آستينامونو باالزديم، آقا بهزاد بايد اُكِي رو بده تا همه چي تموم شه!-

 موجي از به به و تبريك فضاي مجلس را پر كرد. در اين ميان يكي گفت:

پس آقا بهزاد معطلش نكن كه دير حتما از طرف احباست و مورد تاييد محفل هم قرارگرفته ، -

 ميشه!

با لبخندي جوابش را دادم. كمي حواسم را جمع كردم، بايد از جايي شروع مي كردم كه ضربه اش 

 از همه جا بيشتر بود. اين بود كه بعد از كمي مكث گفتم:

يد اممنون از همه تون كه به فكر منيد، راستش كيه كه نخواد سروسامون بگيره. اما اين وسط ب-

گذشته كه بتونم خوب و بد رو  پرسيد با كي؟ من تجربۀ يه زندگي رو دارم، اونقدر هم از سنم

ص بدم . در اينكه تشكيالت ايشون را معرفي كرده شكي نيست، خوب واسه خودش مهر تاييد تشخي

 و اعتياريه، ما يه موضوعاتي هست كه، خب، بايد بهش توجه كرد.

 را نداشتند. اين بود كه خاله سكوت را شكست و گفت:« اما» همه ساكت شدند، انگار انتظار

 چه موضوعي،خاله جون؟-

 صدايم را صاف كردم وگفتم:
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بذاريد قبلش به همه تون بگم كه خانم مورد نظر، فروزان خانم، خواهر عزيزآقاست. اينطور كه به -

رو تحويل باباش داده و  من گفتم از شوهرش ناصر به خاطر اعتياد جدا شده وسه تا بچه قدو نيم قد

تموم! خيلي د لم مي خواست اين موضوع رو باور كنم اما يه چيزايي با هم نمي خوند، اين بود كه 

 تصميم گرفتم برم الله جين و سراز ته و توي كار دربيارم.

وبعد داستان فروزان و علت طالقش را البته با رعايت حساسيت جمع به مسئله تشكيالت بيان كردم. 

زماني كه حرفم به پايان رسيد، مي شد ناراحتي را در چهره تك تك آن ها مشاهده كرد. اين بود 

 كه ادامه دادم:

واقعا اين چه انتخابيه كه تشكيالت واسه من داشته، اون از انتخاب اول كه به اون وضع رسيد، اينم -

گه اين تصميمات، تصميمات از دومي كه هنوز نيومده داره برام آژير خطرميكشه. من موندم، آخه م

 محفل و نهايتا بيت العدل نيست؟ مگه ما اعتقاد نداريم كه موال درز اين تصميمات نميره؟

در يك لحظه نگاه همه تغيير كرد. به صورت مادرم نگاه كردم، اضطرابي غريب در چهره اش دويد، 

كردم كه شك و شبهه اي نبايد بيشتر از اين جلو مي رفتم. بايد جوري موضوع را جمع و جور مي 

 در رفتار من نباشد. اين بود كه با خونسردي و در حالي كه قيافه حق به جانبي گرفته بودم، گفتم:

البته من اين رو از الطاف جمال مبارك و حضرت عبدالبهاء مي دونم كه پيش از وقوع اين وصلت -

يدا از مدت ها فيض حضور پباعث كشف اين مسئله شدن و نخواستن اين بنده كمترينشون كه بعد 

 كرده، اينجوري تو دام بال گرفتار بياد!

با گفتن اين جمله گره صورت حضار باز شد وهمه حرفم را تاييد كردند؛ خوشمزه اينجا بود كه 

بالفاصله همه شروع به تخطئه فروزان نموده و دائم تاكيد داشتند كه جمال مبارك خيلي به من نظر 

ار نه انگار كه همين نيم ساعت پيش با آب و تاب بر انتخاب نوين تشكيالت لطف و عنايت دارد. انگ

كه براي آنها نماينده خدا محسوب مي شد صحه گذارده بودند وآن را بي شك و شبهه ، بهترين 

انتخاب فرض مي كردند! هر چه بود موفق شده بودم از شر موضوع فروزان راحت شوم، تحمل چنين 

 شكر خدا سياستي كه در پيش گرفته بودم جواب داد. انساني برايم سخت بود.

 شب، زماني كه با پدرومادر به خانه برگشتم، مادر با لبخندي به من گفت:

همين كه اون حرفا از دهنت بيرون اومد فكر كردم دوباره برگشتي به همون وضع قبلي و آماده اي -

ردي فهميدم كه دلت با ماست! اونطوري تموم كتا قيد همه چي رو بزني، اما وقتي آخرش رو 

مادرجون دعا مي كنم عاقبت به خير بشي!اصال ناراحت نباش ، خودم يه زن خوب واست پيدا كنم 

 كه چشم دشمنا كور بشه!
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وبعد شروع كرد به بدگويي از فروزان. حوصله شنيدن اين حرف ها را نداشتم. خواب را بهانه كردم 

 زو و شوهرش هم وارد شدند . آرزو رو به من كرد وگفت:وبه سمت اتاق رفتم . در همين لحظه آر

 داداش مي خواي بري بخوابي؟-

 با سر حرفش را تاييد كردم. لبخندي زد وگفت:

 باشه شب بخير !فقط فردا يك كم به سرو وضعت برس ، مي خوام ببرمت خونه خاله!-

 خونه خاله واسه چي؟-

دوني كه خاله نماينده تشكيالته، مي خواد باهات  هيچي بابا!نترس نمي خوايم برات زن بگيريم! مي-

 صحبت كنه و بعد حرفاتوبه تشكيالت انتقال بده تا اونا هم ترتيب برگشتن و لغو طرد اداريت رو بدن!

وانمود كردم خوشحال شده ام، سري به نشانه تاييد تكان دادم وداخل اتاق رفتم. فردا روز مهمي 

 بود.

 فصل هفتم

 آغاز  بازي

 التماسش را بیشتر كنیباید 

تمام شب به اين موضوع فكر مي كردم كه فردا چه بايد بگويم. اگر قرار باشد تشكيالت را رسوا كنم 

نمي توانم بدون جمع آوري مدرك، كاري از پيش ببرم. بعد از كمي تامل تصميم گرفتم ضبط صوت 

خيره كنم. صبح روز بعد به كوچكي تهيه كرده واز اين به بعد صحبت هايي از اين دست را درآن ذ

بهانه سر زدن به كتابخانه، از خانه پدرم بيرون آمدم و با مراجعه به يك مغازه لوازم صوتي وتصويري 

تصميم را عملي ساختنم. حاال بايد برنامه اصلي را شروع مي كردم. اينكه در دلم چه گذشت و تا 

مدد خواستم ، بماند. به خانه پدر كه رسيدن به خانه پدرم چه صحبت هايي با خدا كردم واز او 

 رسيدم دوش گرفتم وبعد به اتفاق خانواده نهار خورديم. در حين صرف نهار از مادر پرسيدم:

 كِي قراره بريم خونه خاله؟-

 حاال نهارتو بخور ويه كم استراحت كن. براي رفتن صدات مي كنم!-

ذهني خوابم نمي برد. صداي پدرو عادل  حرفي نزدم، براي استراحت به اتاق رفتم. به دليل مشغله

را شنيدم كه خداحافظي كرده و خانه را ترك كردند. از اتاق بيرون آمدم، مادر در آشپزخانه مشغول 

 شستن طرف ها بود. مرا كه ديد لبخندي زد وگفت:

 برو توي اتاق مي خوام بيام پيشت، آخه باهات كار دارم.-
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ت وارد شد و به دنبال او آرزو هم آمد. چاي را مقابلم گذاشت به اتاق برگشتم. مادر سيني چاي بدس

 و با مهرباني گفت:

ببين بهزاد جون! بايد االن، برداري يه نامه به تشكيالت بهائيت همدان بنويسي و تقاضاي خودت -

رو براي بازگشت به بهائيت مطرح كني. فقط بايد جوري بنويسي كه اونا مطمئن بشن كه اين تصميم 

و مي خواي كه دوباره بهائي بشي! در ضمن بايد توي اين نامه دليل مسلمون شدنت رو هم خودته 

 بگي، يادت نره، بايد بخواي مادر جون، بخواي!

 نقلي نيست ، هر چي شم بگين!-

مادر لبخندي زد و از آرزو خواست كه تعدادي كاغذ را از داخل اتاق بغلي براي من بياورد. وقتي مادر 

را اينگونه براي تشكيالت بهائيت همدان برگه ها را جلوي من گذاشت كمي فكر كردم و نامه ام 

 نوشتم:

..... 

 

 اهلل ابهي
 همدانخدمت خادمين )اعضاي تشكيالت بهائيت همدان( محترم احباي 

بنا به داليلي  9021اينجانب بهزاد جهانگيري، بهائي زاده، فرزند نورالدين، ساكن همدان، در سال 
كه در صورت نياز در نامه هاي بعدي بنا به دستور شما مفصال شرح خواهم داد، مسلمان شدم وحال 

فو و رفع وع بعد از گذشت چند سالي باز بارقه نور حقيقت بر روحم متجلي گشته و تقاضاي بخشش
طرد اداري از سوي شما و تاييد محفل ملي ايران ) تشكيالت مركزي بهائيت ايران( را مي نمايم تا 
بتوانم بار ديگر در سايه تعاليم حضرت بهاء اهلل... قرار گرفته از بندگان ذات آن وجود مقدس به شمار 

 هائيان شركت نمايم. اميد استآيم و همانند قبل بتوانم در كليه جلسات وكالس ها و ضيافت هاي ب
 آن خادمين عزيز امر اهلل، موافقت خود را اعالم نمايند. 

 با تشكر و امتنان فراوان
  بهزاد جهانگيري

.... 

نامه كه تمام شد ، مادر آن را برداشت و به اتفاق آرزو شروع به خواندن كرد. در همين بين برادرم 

رگه انداخت و ابرو در هم كشيد . مادر رو به من كرد شجاع هم وارد شد و او هم نيم نگاهي به ب

 وگفت:
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 جالب نيست! -

 چرا؟-

 مادر مي خواست چيزي بگويد، ولي شجاع حرف مادر را قطع كرد وگفت:

توي نامه اي ثري از پشيموني نيست، بعالوه بايد يه مقدار التماسش رو زيادتر كني تا اونا مجاب -

 امه كه تو نوشتي گمون نكنم تشكيالت با برگشتت موافقت كنه!بشن تو مي خواي برگردي! با اين ن

 با تعجب گفتم:

مگه شما نماينده تشكيالتين؟ گذشته از اين، مگه شما نگفته بودين كه نامه رو اين جوري كه مي -

 خوام و با نگاهي كه دارم بنويسم؟ 

 شجاع شانه اي باال انداخت و گفت:

 غير از اعضاي سه نفره تشكيالت كسي نميتونه در مورد تقاضاتكسي نگفت ما نماينده تشكيالتيم . -

نظر بده. تو بايد دل اونا رو به دست بياري، بايد اينقدر التماس و ندامت توي نامه ت باشه كه اونا 

 رغبت كنن قبولت كنن!

 از حرفش حسابي شاكي شدم، نگاهي به صورتش كردم با عصبانيت گفتم:

تا آدم مث خودم البه و زاري كنم تا دلشون به رحم بياد!نخير اشتباه  نفهميدم! من بايد جلوي چند-

فهميدي!من نه اون موقع كه مسلمون شدم خوار و زبون بودم، نه حاال!من فقط يه بهائي مسلمون 

شده ام كه حاال مي خواد با حفظ شرافت و شئوناتش برگرده به عقيده خانوادگيش!اونوقت تو انتظار 

 تا آدم جائزالخطا مث خودم اينجوري كُرنش كنم؟!داري من جلوي چند 

 مادر گفت:

درسته كه اونا مث ما آدمن، ولي وقتي رايي ميدن، راي خداست! اين يه اصله، هر كه ازش تمرد -

 كنه،به تعاليم جمال مبارك پشت كرده!

 با ناراحتي به مادر گفتم:

مگه شما نمي گين اونا از گذشته و پس لطفا اين نامه رو همينجوري به دست خدايان برسونين! -

 آينده مث هم خبر دارن! خوب اگه قبول نكردن به تقدير من و آگاهي اونا برمي گرده!

 شجاع گفت:

من نمي خوام باهان يكي به دو كنم! مامان به عنوان مادرتو، اين وظيفه رو داره كه نامه تورو به -

 ت مي دوني و تشكيالت!دست تشكيالت برسونه، من فقط نظرمو دادم ديگه خود

 مادر كه ديد بحث من وشجاع در حال جدي شدن است گفت:
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 من همين نامه رو مي برم، قبولش ديگه با تشكيالته!-

بعد بلند شد و از اتاق بيرون رفت. آرزو و شجاع هم به تبعيت از او اتاق را ترك كردند. دقايقي بعد 

بايد تا ساعت شش منتظر مي ماندم، ساعتي كه قرار مادر براي رساندن نامه به خانه خاله رفت و من 

 بود درآن به منزل خاله رفته وبا اعضاي تشكيالت روبرو شوم.

 

 آشي كه براي تشكيالت پخته شد!

راس ساعت شش بعدازظهر ، شجاع مرا در مقابل خانه خاله پياده كرد. در بين راه حرفي نزد، احتماال 

ر شده بود. توجهي نكردم. وقتي مرا پياده كرد، به سرعت دور از مشاجره ي كه باو كرده بودم دلخو

شد. اطراف را نگاه كردم وبعد آرام ضبط صورت را روشن كردم. همان لحظه سرم را بلند كردم 

 وگفتم:

خدايا كمكم كن! ميدوني كه هدفم چيه! اينا بود و وجود تورو به بازي گرفتن! بذار همه مزخرفاتشونو -

 بگيرم! كمكم كن!يكجا به بازي 

اين را گفتم و زنگ خاله را زدم. با ورود به خانه متوجه شدم من وخاله تنها هستيم و من راحت مي 

 توانم هر چه را كه مي خواهم به زبان آورم.

 خاله با مهرباني حرف مي زد. پس از تعارفات معمولي مقابل من نشست و گفت: 

ماينده تشكيالت بهائيت همدان هستم و از طرف اونا ببين بهزاد جون! همونطور كه ميدوني من ن-

مامور شدم تا هدف و دليلتو درباره بازگشت به بهائيت بدونم، نمي خواد واسه من  از داليل مسلمونيت 

بگي، اگه الزم باشه توي جلسه سه نفره درباره شنيدن اون داليل هم تصميم مي گيريم، االم مي 

 برگردي،من سراپا گوشم . بگو!بهم بگي چرا مي خواي خوام راحت 

هيجان عجيبي داشتم. حرفي مي خواستم بزنم كه از خانه پدر تا منزل خاله، بارها مرورش كرده 

بودم. قبال بگويم بهائيت به دليل فرار از معقوالت و گرفتار شدن در گرداب اوهام، پيرواني به شدت 

ان عجيب معتقدند، ولو اينكه خواب ها جعل خرافاتي و تابع وهم و خيال دارد . آن ها به خواب هايش

شده باشد! با تكيه برهمين ضعف جدي، كه معموال به چشم فريب خوردگان نمي آيد شروع به 

 صحبت كردم:

خاله جون!حقيقت اينه كه مدتي بعد از مسلمون شدنم، با و قوع يه سري اتفاقات به اين فكر افتادم -

يت بندازم. خيلي به اين موضوع فكر كردم . قبال گمونم اين بود تا دوباره يه نگاهي به اعتقادات بهائ

كه تغيير مذهبم چيزي جز همون تحري حقيقت نيست، اما كم كم متوجه شدم تحري حقيقت اون 
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چيزي نيست كه من فكر مي كنم، فهميدم كه اين تحري حقيقت مال اغياره ، نه ما كه توي فضاي 

ش پيداكرديم !و لذت با او بودن رو مي فهميم!اين فكر ملكوتي نفحات قدسي جمال مبارك پرور

مدام آزارم مي داد، تا اينكه قضيه جدايي از مهناز اتفاق افتاد. حالم اصال خوب نبود، مي دونين روحم 

وخسته و درمونده بود. يه شب كه خيلي احساس تنهايي مي كردم، قبل خواب كلي گريه كردم وبا 

اجان بزرگ روديدم ، پدرتون، ناراحت بود وبه حال من تاسف مي همون وضع خوابم برد. خواب آق

خورد. ازم خواست تاباهاش يه جايي برم، نمي دونم كجا بود، اما هر جا كه بود، پراز نور بود، يه 

نوردلچسب كه آدمو آروم مي كرد! خوب كه دقت كردم، ديدم يه باغ خيلي قشنگه، آقا جون ديگه 

 ت اون درخت، يكي منتظرته!جلو نيومد، بهم گفت برو پش

لحظه اي مكث كردم، مي خواستم انعكاس اين خزعبالت را در صورت خاله ببينم، از فرط هيجان 

 دهانش باز مانده بود، با هيجان پرسيد:

 كي منتظرت بود؟ بگوديگه خاله جون!-

 آهي كشيدم و ادامه  دادم:

م اخم كرده بود، بهم گفت چرا تعاليم حضرت عبدالبهاء! اونجا پشت درخت انتظارمو مي كشيد، به-

جمال مباركو ترك كردي، ميدوني چقدر قلب اون يگانه رو آزار دادي و خونوادت رو رنجوندي؟! تا 

دير نشده برگرد! اگه غضب الهي جمال مبارك به جوش بياد ديگه چيزي ازت نمي مونه! با اين 

كه رابطه دوباره خونواده باهام برقرار شد. صحبتا از خواب پريدم! خواب عجيب بود، بعد از اون بود 

شبي كه توي جلسه يادبود مادربزرگ، به تشويق دايي، اون مناجاتو خوندم، دلم لرزيد! شب دوباره 

خواب همون باغ رو ديدم، حاال ديگر حضرت عبدالبهاء ناراحت نبود. روبه من كرد وگفت: باالخره 

 اين بود كه«! بيا كه خوش آمد مرا زآمدنت« گفت:اومدي؟ خيلي منتظرت بودم! دستم رو گرفت و 

ديگه معطلش نكردم، تصميم گرفتم برگردم. دست اون حضرت چنان قدرتي بهم داده بود كه زبونم 

خيلي قويتر از قبل كلمات رو ادا مي كرد، يادتونه خاله با چه قدرتي ماجراي فروزان رو مطرح كردم، 

و برگشتنمو محال دونستين، اما منو عبدالبهاء برگردونده، شايد اون شب خيلي هاتون ناراحت شدين 

محاله كه كسي بتونه جلوشو بگيره. اينم بگم كه اين موضوع رو تا به حال به كسي نگفتم وشما نفر 

 اولين!

به صورت خاله نگاه كردم، از اشك خيس بود! نمي دانستم به خاطر آن اراجيف گريان شده ، يا 

 قعي اشك بريزد! با بغض به من گفت:وظيفه دارد در چنين موا

 چرا تا به حال اين خواب رو واسه مادرت نگفتي تا بتونيم بهش افتخار كنيم؟!-
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مي خواستم، اما مي دونستم بعضي ها در ميان همين احباي خودمون ، دوست ندارن كسي چنين -

م كه مي خوام چي بگ رويايي داشته باشه، حسادت ممكنه به كارهايي وادارشون كنه كه... مي دونين

 خاله جون؟! 

 سري تكان داد وگفت:

ميدونم!با وجودي كه همه بهائي ها عاشق جمال مباركن، ولي بينشون آدماي ناجوري هم پيدا -

ميشه كه ممكنه از روي حسادت تورو تحويل اين حكومت بدن! اما تو نگران نباش خاله جون، 

ترديدي براي بازگشتت از خودش نشون نميده، حاال مطمئنم تشكيالت با اين خوابي كه تو ديدي 

نميخوام مزاحم كارات بشم، تو برو به كارات برس، منم بايد بقيه اعضارو از اين حقيقت آگاه كنم، 

 شام منتظرتم، حتما بياي ها!

قبول كردم واز خانه بيرون آمدم . تيرم به هدف خورده بود، در اين موضوع شكي نداشتم. با مادر 

 رفتم و گفتم كه بعد از خانه خاله به كتابخانه خواهم رفت. تماس گ

سعي مي كرد در مورد ماوقع جلسه اطالعات كسب كند، به او اطمينا دادم كه خاله فردا از همه چيز 

 را در مورد صحبتش با من علني خواهد كرد.

 تیري كه به هدف خورد

ز شادابي و خوشحالي اش مي داد. با حدود دو ساعت بعد به خانه خاله برگشتم. چهره اش نشان ا

خوشرويي جواب سالمم را با اهلل ابهي داد. وارد خانه شدم وبعد از كمي صحبت، تعارف كرد تا براي 

 صرف شام به آشپزخانه وكنار ميز برويم. در حين صرف غذا به خاله گفتم:

 خوب، چه خبر؟-

 خاله با خوشحالي جواب داد:

كارت رو حضرت عبدالبهاء راه انداخته؟ پس شك نداشته باش  خبرهاي خوب! مگر خودت نگفتي-

 كه كارت درست ميشه! راستي بهزاد جان از خودت بگو، از كارت، كاسبيت، چي كارا مي كني؟

مختصري از كار و كسبم برايش توضيح دادم معلوم بود در بين حرف ها دنبال سرنخي براي اتصال 

ميد بابت راه اندازي كتابخانه و مخارج جانبي آن چقدر بيشتر من به تشكيالت مي گردد. وقتي فه

 قرض باال آورده ام، فورا گفت:

نگران نباش، همين فردا با اعضاي تشكيالت و خونواده در موردت صحبت مي كنم تا بتوني اين -

 روزا رو بي دغدغه سركني!
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كه به خاطر ايمانم از تشكر كردم، راستش اصال بدم نمي آمد حاالكه كار به اينجا رسيده، حقي را 

 من سلب شده بود پس بگيرم.

فكرش را هم نمي كردم كه بشود تشكيالتي به اين عريض و طويلي را به اين سادگي، به بازي گرفت. 

بعد از صرف شام با خاله خداحافظي كردم وبه كتابخانه برگشتم. در سكوت وخلوت كتابخانه به 

كرده بودم. ته دلم راضي بودم، اما اين كافي نبود. هنوز  كارهايي فكر كردم كه تا به حال اجرايشان

بايد داليل بيشتري براي پوچي بهائيت جمع مي كردم. داليلي كه تكراري نباشد و براي كساني كه 

به دنبال فهميدن اصل ماجرا هستند، جديد و دست اول به حساب بيايد، هر چند زعماي بهائي از 

ه تا به امروز گرفتار همين اوهام و خياالت بوده ومشتي انسان ساده همان ابتداي ايجاد اين فرقه ضال

 را نيز گوسفند وار به دنبال خود كشانيده اند.

از فرداي آن شب حال بهتري داشتم. اجراي موفقيت آميز طرح ها روحيه ام را تغيير داده بود. مادر 

بهانه مي آوردم واز زير انجام آن  اصرار داشت براي زندگي به خانه پدري نقل مكان كنم، اما هر بار

مي گريختم. برنامه آوردن غذا به صورت روزانه ادامه داشت. وضع مزاجي وجسمي ام هم رو به بهبود 

 بود، از شر غذاهاي حاضري خالص شده بودم.

يك روز نزديك ظهر كه انتظار آمدن پدر را مي كشيدم، به ناگاه سروكله شجاع پيدا شد. تعجب 

 موال با من ميانه خوبي نداشت. وقتي براي تعارف به اوگفتم: كردم، او مع

 زحمت كشيدي!-

 چه زحمتي؟ باخره من و تو برادريم! بايد توي اين جور مواقع به داد هم برسيم! -

ياد بالهايي افتادم كه به سرم آورده بود. به خاطر آوردم كه چند سال قبل چطور به بهانه داشتن 

مادر را تحت فشار گذاشت و با كمك برادر ديگرم اعالء، من وشهريار ) جواز عينك سازي، پدر و 

برادر بزرگتر از خودم( را از ميدان به دركرد و آنوقت سه دنگ از مغازه هاي همدان و مالير را همراه 

اعالء باال كشيد وعمال بيش از حق و ارثش در زمان حيات پدر از او ستاند. اعال فوت كرد و شهريار 

من چندان در قيد بهائيت نبود، همراه خانواده اش براي هميشه به نروژ مهاجرت كرد . اما كه مثل 

شجاع خودش را به تشكيالت چسباند وضمن كسب حمايت آن ها، در عمل همه كاره امور جاري 

عينك سازي پدرم شد. مسلمان شدن من نيز فضا را براي او راحت تر كرد و توانست تسلط بيشتري 

پيدا كند. حاال او مانده بود و اموال پدر، وحمايت تشكيالتي كه هيچ گاه به دنبال رساندن  برخانواده 

حق به حق دار و جاري ساختن عدالت نبود ومي خواست با جمالت صد تا يك غاز مثل وحدت عالم 

 انساني و حب جمال مبارك ، مشكالت عديده اخالقي ورفتاري پيروانش را رفع و رجوع كند.
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 مي صحبت رو به من كرد وگفت: بعد از ك

 از خاله شنيدم كه بدهكاري؟ درسته؟-

 سرم را به نشانه تاييد تكان دادم. ادامه داد:

 اين بدهكاري چقدري هست؟ -

 واسه چي ميخواي بدوني؟-

 مي خوام كمكت كنم از شرش خالص بشي، هر چي بدهي داري ليست كن ببينم چقدر ميشه!-

از كماالتي مانند كاله گذاشتن سرخانواده، يك نزول خور تمام عيار  شجاع آدم ثروتمندي بود، غير

بود. مي دانستم ثروتش بيش از آن چيزي است كه نشان مي دهد. كاغذي برداشتم و ليست بدهي 

هايم را نوشتم. چيزي حدود هفت ميليون تومان شد. شجاع در حالي كه سرش را مي خاراند سوتي 

 زد و گفت:

 بدهي باالآوردي! اينا مال چي هست؟ هفت ميليون! چقدر-

برايش توضيح دادم كه به دليل نداشتن سرمايه ناچار شدم كتاب ها را با چك خريد كنم و چون 

درآمدها جوابگوي بدهي نبود، وام گرفتم. در بازپرداخت وام هم با مشكل روبرو شدم وبا پر داخت 

 سود بيشتر دوره باز پرداخت آن ها را بيشتر كردم.

 شانه اي باال انداخت و گفت:

 اين خيليه ! اينقدر نميتونم بهت كمك كنم، حاال تو اصلي هاش رو جدا كن ببينم چقدر ميشه! -

برايش بدهي هاي اصلي را جدا كردم، حدود دوو نيم ميليون تومان شد. شجاع عين كاسب ها چانه 

كند . مي دانستم كه پذيرش  مي زد . دست آخر قبول كرد يك ميليون و دويست هزار تومان كمكم

اين پول چه باليي به سرم خواهد آورد ومرا به منت هاي مكرر او وتوقع بردگي اش مبتال خواهد 

ساخت. اما بايددر همين زمان كم، حداقل اندكي از آنچه راكه باال كشيده بود پس مي گرفتم. بعدها 

ه و بقيه را از پدرم گرفته است . وقتي فهميدم كه او فقط دويست هزار تومان اين مبلغ را خودش داد

هم كه فهميد دستش رو شده، نداشتن پول را بهانه كرد، اما خدا چه زود دروغگويان را رسوا مي 

كند، چون درست چند روز بعد كاشف به عمل آمد كه حدود صدهكتار زمين را اطراف مالير با قيمت 

 چند صد ميليون خريده و مالك شده است.

بود كه شجاع چنين رفتاري با من داشته است، در ميان همه فرقه ها و مذاهب اين جور مسئله اين ن

آدم ها پيدا مي شوند، موضوع اين است كه سررشته امور درميان بهائيان با آدمهايي است كه عموما 

 يبه اين دردهاي بي درمان مبتال هستند و اكثريت آن ها با وجود قلّت سواد، تنها به واسطه درآمدها
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آنچناني، از راه هايي كه شجاع نيز به دنبال آن بود، برصدر مسئوليت هاي مذهبي بهائي تكيه زده 

اند و وقتي از سبب آن سوال مي كني، موهوماتي چون علم لدني بهاء اهلل و شباهت اين افراد به او 

و  يپاسخ هايي است كه مي شنو« اصل دل است » ونيز حرف هاي بي معني و دهان پركني مثل

بايد باور كني. اما همين افراد وقتي پاي در معركه زندگي مي گذارند چنان پوستي از هم نوعان و 

حتي افراد هم خونشان مي كنند كه هر بيننده اي آن ها را با طماع ترين چپاول گران دنيا يكي مي 

 داند!

ل اجراي نقشه باشم. در چند ماهي از اين واقعه گذشت، بار بدهكاري ها باعث شده بود كمتر به دنبا

اين مدت خانواده مدام در  پي كشف وضعيتم بودند. با فروش رفتن بناي اجاره، ناچار شدم مغازه اي 

اجاره كرده و به آنجا نقل مكان كنم. با منشي هاي كتابخنه تسويه حساب « كوچك در پاساژ مفتون 

مي كرديم در كنارم ماندند. با فرا كردم و تنها يك خواهر و برادر كه از مدت ها قبل با هم كار 

رسيدن عيد نوروز اوضاع بدتر هم شد. تصميم گرفتم در كنار خانواده نمانم، ضمن تماس با دوستي 

كه براي كار به آستارا رفته بود، تصميم گرفتم ايام عيد رابه آستارا بروم، اما ميل ماندن در كنار يگانه 

 ودتر از موعد به همدان برگرداند. اميد زندگيم، يعني دخترم شكيبا ، مرا ز

مادر كه اوضاع و احوالم را مي دانست سعي كردم تا مبلغي را براي جبران كمبودها در اختيارم 

بگذارد. با خوشحالي قبول كردم، نياز مالي شديدي داشتم كه تاحدودي رفع مي شد. وسايلم را به 

رغم عدم تمايل مادر، آنرا براي خودم مرتب خانه پدري آوردم. اتاقي در باالي پشت بام بود كه علي

كردم. در تمام مدتي كه گرفتار مسائل مالي بودم از موضوع مناجات ها غفلت نكردم و همچنان به 

نزول آيات جمال مبارك مشغول بودم! اين تنها اميدي بود كه مرا در ميان آن همه سختي سرپا نگه 

!نشان دهم كه مايل به بازگشت به بهائيت هستم. مي داشت. سعي مي كردم با قرائت بلند نزوالت

ظاهرا تشكيالت با وجود رغبت زياد به جذب دوباره من، سعي مي كرد احتياط را از دست ندهد. در 

طول اين مدت سعي مي كرد با دعوت مكرر من به جلسات و ضيافت ها ارتباط مرا با بهائيت منسجم 

 گي به كارم مي آمد و تحسين همگان را برمي انگيخت.تر كند. در تمام اين مدت  مناجاتهاي ساخت

 طرحی براي به بند كشیدن روح
رفت وآمد به جلسات، بعد از مدت ها، مرا با تغييرات جديد در سيستم كاري بهائيت آشنا كرد. 

شگردهاي جديد را مشاهده كردم كه تا پيش از اين نديده بودم. يكي از اين شگردها كه به شكلي 

بود، طرحي كه از طرف بيت العدل به شكلي اختصاصي براي « طرح روحي» مي شدجدي دنبال 
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ايران آماده شده بود. البته اين نوع نقشه ها در تشكيالت بهائيت مسبوق به سابقه بود. شوقي افندي) 

نوه دختري عباس افندي و سومين رهبر بهائيان، منابعي مانند صبحي) فضل اهلل مهتدي( او را گرفتار 

س بازي مي دانستند . او فرزندي نداشت و به همين سبب  با پايه گذاري بيت العدل كوشيد همجن

تا سيستمي  شبه ماسوني را براي بهائيان بنيان گذارد. پيوندهاي او با رژيم صهيونيستي جاپاي 

شمسي به طرزي مشكوك در  9003بهائيان در فلسطين اشغالي و عكا را محكم كرد. وي در سال 

درگذشت و در همان كشور دفن گرديد. همسر آمريكايي او موسوم به روحيه ماكسول ، انگليس 

رهبر منحرف بهائيان بعد از عبدالبهاء، نقشه هايي نقشي مهم در پيوند بهائيت با آمريكا داشت. ( 

مثل نقشه ده ساله را طرح كرده بود كه نامش آدم را ياد حمله هاي هفت ساله و پنجساله تيمور 

 ر به ايران مي انداخت! خونخوا

به هر حال تصميم گرفتم در مورد اين طرح كمي اطالعات به دست آورم . مشخص شد كه پايگاه 

آموزشي اين طرح در ايران نيست و كالس هايي به همين منظور در امارات برگزار مي شودو مبلغين 

مبادرت مي ورزند. هدف اصلي مربوطه از اسرائيل به آنجا آمده، به آموزش اعضاي تشكيالت ايران 

طرح، همانند ساير طرح هاي از اين دست، تبليغ بهائيت در ايران است. براساس اين طرح، مبلغين 

با هدف گرفتن افرادي با مشخصات خاص وبه ويژه جوان، آن ها را اندك اندك وارد مرام بهائي مي 

ارسال مي شد، درجه آمادگي  كنند. در ليست هاي مربوطه كه به صورت محرمانه براي تشكيالت

افراد با ستاره مشخص مي شد وهر كس ستاره بيشتري داشت در اولويت تبليغ فرقه قرار مي گرفت. 

نمي دانم آنها با اين طرح تا آن زمان چند جوان ايرني را به دام تشكيالت مخوف بهائيت انداخته 

ي و عموما دچار بي بندوباري بودند، خيلبودند. جواناني كه نسبت به اسالم هيچگونه اطالعي نداشتند 

 راحت تر گرفتار ماجرا مي شدند.

روال به اين شكل بود كه فرد ابتدا به كالس هايي مانند آشپزي و خياطي و موسيقي و ... دعوت مي 

شد و در اين كالس ها در كنار آموزش، روي اعتقادات او كار مي شد. دراين زمينه زوج هاي جوان 

بي بودند. بعد از مدتي، پس از اطمينان از آمادگي افراد، فازدوم كار شروع شد. از طعمه هاي مناس

آن ها دعوت مي كردند تا در ضيافت ها شركت كرده وبا مرام فرقه بيشتر آشنا شوند. لبه تيز آموزش 

ها در اين مرحله، حمله به جمهوري اسالمي به عنوان دروازه مبارزه با دين اسالم بود. آن ها 

وديت هايي را كه براي امنيت اجتماعي و زندگي آرام تر در جامعه اجرا مي شود را به باد انتقاد محد

مي گرفتند و افراد به دام افتاده، كه عموما افرادي بدون پشتوانه صحيح مذهبي بودند، به راحتي 

 تحت تاثير اين سخنان، نسبت به دين اسالم و نظام اسالمي بدبين مي شدند.
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دن افراد فريب خورده نسبت به اسالم و حكومت اسالمي، فاز اصلي طرح روحي يعني با بدبين ش

تغيير مذهب در افراد آغاز مي شد. فرد در يك جلسه رسمي بهائي مي گرديد و به يك سرسپرده و 

جاسوس بالفطره) حسين فردوست، دوست و نديم شاه كه سال ها با بهائيان از نزديك آشنايي داشت 

ها نشست و برخاست مي كرد، در خاطراتش موضوع جاسوسي بهائيان را اينگونه  وبا زعماي آن

بهائياني كه من ديده ام، واقعا احساس ايرانيت نداشتند واين كامال محسوس بود و » مطرح مي كند:

( اين موضوع ريشه 023)ظهور و سقوط پهلوي، صفحه « طبعا اين افراد جاسوس هاي بالفطره بودند.

ن وطني و نفي مليت عباس افندي دارد ( تغيير ماهيت مي داد. آن ها در اين مسير در نظريه جها

از خانواده هاي بهائي هم كمك مي گرفتند واين افرد را تحت عنوان دوست به آن ها معرفي مي 

اينچنيني، در برخورد با من از اينكه بهائيت را نمودند. كار آنقدر حساب شده بود كه بهائي شدگان 

تي رها كرده ام اظهار تاسف مي كردند و مورد شماتت آن ها قرار مي گرفتم! با اين حال براي مد

سعي مي كردم با بهانه تحري حقيقت از قليان احساسم براي بيان واقعيت ها بگريزم، وبتوانم اطالعات 

 بيشتري از اينگونه طرح ها جمع آوري نمايم.

كه براي فهم حقيقت كافي است فقط چند لحظه كاش مي توانستم براي آن ها حرف بزنم و بگويم 

فكر كنيد ودر اطراف چيزي كه تحت بمباران تبليغي پذيرفته اند تحقيق كنيد . دلم مي خواست به 

آن ها بگويم شما كه اسالم عزيز را با اين سرعت رها كرده به دنبال بهائيت راه افتاده ايد، به اندازه 

ذاشتيد، براي اسالم وقت صرف كرده ايد؟ تفاوت ميان اين دو نيمي از اين وقتي كه براي بهائيت گ

آنقدر زياد است كه حتي كم سوادترين افراد با يك نگاه متوجه برتري اسالم خواهند شد و نيازي به 

اين همه آسمان و ريسمان بافتن نيست. گرفتار شدن در چرخه تبليغي كه غرايز شما را هدف قرار 

بندي است كه شايد شما را خياالت و موهومات شما را خوشبخت كند، داده و در پي آن است تا با

تا قعر تباهي به پيش ببرد و غفلت شما برآن دامن بزند. اما بدبختانه در موقعيتي نبودم كه بتوانم 

 اين مطالب را براي آن ها بيان كنم.

 يزي است كه دارندتا جايي كه من فهميدم تنها درد اين فريب خوردگان، جهل و ناداني نسبت به چ

وبه همين سبب، به قول حافظ، آنچه كه دارند ز بيگانه تمنا مي كنند. شايد اگر تحولي در آموزش 

هاي ديني به وجود مي آمد و كساني كه درگير مسائل ديني براسالم هستند با همين جديتِ مبلغان 

خبيث جرات عرض اندام  شيطان صفت بهائي، به دنبال ارائه اسالم باشند، احدي از اين موجودات

 در محافل را نداشته باشد.
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 جلسه نهایی تشكیالت
اوضاع كتابخانه داشت بهتر مي شد. البته همت آن دو خواهر وبرادر در اين رونق بي تاثير نبود. تا 

اينكه يك روز صبح مادر با من تماس گرفت و خواست تا هر چه زودتر به منزل بروم. به خانه كه 

 به آشپزخانه بردو پس از مقدمه چيني گفت: آمدم، مادر مرا

بهزاد جون! ديگه وقتش شده كه با يكي از خادمين در مورد دليل مسلمون شدنت صحبت كني. -

امشب داييت مياد ديدنت تا حرفاتو بشنوه. مادر جون اگه مي خواي مشكلت زودتر رفع بشه حقيقت 

 رو رك و پوست كنده بگو!

 جز حقيقت نمي گم.اطمينان داشته باشيد چيزي -

 بانگراني نگاهم كرد و گفت:

ببين مادر! من صالحت رو مي خوام، سعي كن موضوع جوري واسه اونا بيان بشه كه فكر كنن تو -

 با اجبار و تاثير افرد ديگه مسلمون شدي وخودت بي تقصيري !

 خنده ام گرفت ، گفتم:

اال تو همين چند لحظه نظرتون عوض مامان! مگه شما همين اآلن بهم نگفتين راستش رو بگم! ح-

 شده وازم مي خواين دروغ تحويل ديگرون بدم؟!

مستاصل نگاهم كرد ، راستش دلم برايش سوخت. اين گيردادن هاي مداوم كالفه اش كرده بود، با 

 ناراحتي گفت:

 من نمي دونم! دلم نمي خواد با ندونم كاري هات اين دري رو كه به روت باز شده ببندي!-

شوخي كردم تا از اين حال وهوا بيرون بيايد. به او اطمينان دادم همه چيز مرتب است و لزومي  كمي

 ندارد نگران چيزي باشد.

شب فرا رسيد و من در اتاق پذيرايي خانه پدري در انتظار ورود دايي مظفر بودم. انتظار زياد طول 

نكشيد، صداي زنگ وبعد صحبت مادر با گوشي آيفون، خبر از ورود دايي مي داد،ظاهرا او تنها نبود. 

نداختم و وبراي اطمينان خاطر نگاهي به آن ا پيش از داخل شدن آنها، ضبط صوت را روشن كردم 

بعد جايي پنهانش كردم . به محض ورودآنها از جايم بلند شده و ديده بوسي كردم. حدسم درست 

بود، دايي تنها نبود، مردي را كه همراهش آمده بود قبال نديده بودم. دايي، او را فرها معرفي كرد 

 وگفت:
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بشنوه. حقيقتش آقاي راشدي ايشون نماينده تشكيالت مركزيه واز تهران اومده تا حرفاي شما رو -

 به دليل يه سري مشكالت نتونست بياد واين زحمت افتاد گردن فرهاد خان!

فرهاد به نشانه تواضع سري تكان داد. حدس مي زدم كه با نظر تشكيالت مركزي ، راشدي نبايد در 

جلسه حاضر شود. بحث هاي قديمي و مشاجرت من و او كه گاهي به جاهاي باريك مي رسيد 

شكيالت را برآن داشته بود تا با فرستان فرهاد و غيبت راشدي در جلسه، از تنش هايي كه ممكن ت

است به وجود بيايد به ميزان زيادي جلوگيري كند. پس از احوالپرسي و معرفي طرفين با ورود شجاع 

 و آوردن چاي و شيريني، برنامه شروع شد!

است به اتاق كناري بيايم و چند كلمه خصوصي با قبل از هر حرفي دايي با اجازه فرهاد از من خو

 من صحبت كند. با او همراه شدم، وقتي وارد اتاق شديم دايي روبه من كرد وگفت:

ببين بهزاد جون، من جداي از نماينده تشكيالت بودن، دايي توام، دلم مي خواد مشكل تو هر چه -

وابت رو واسه فرهاد تعريف كنم وبعد، زودتر حل بشه؛ واسه همين اگه اجازه بدي اول من جريان خ

توخودت موضوع مسلمون شدنت رو جوري مطرح كن كه اون به قطعيت الزم در مورد مسلمون 

 شدن اجباري تو برسه!

 سرم را به نشانه تاييد تكان دادم وگفتم:

نقلي نيست! هر چي شما بگين، من حقيقت رو مي گم، اما قول مي دم چيزي نگم كه شما رو -

 ت كنه!ناراح

 لبخندي زد وگفت:

زنده باشي! اينو بدون كه آينده خيلي خوبي در انتظارته، وقتي جمال مبارك الطافش رو اينجوري -

 شامل حالت ميكنه، شك نكن كه خير و بركت زيادي به سراغت مياد!

اين را گفت و بعد همراه هم اتاق راترك كرديم. وقتي به جلسه برگشتيم، فرهاد در حال خوردن 

اي بود. از جايش بلند شد وبعدهمه با هم نشستيم . دايي روبه او كرد و شروع به صحبت نمود. چ

داستان خواب مرا تعريف كرد و آنقدر رنگ و لعاب به آن داد  كه خودم از اين مهارت دايي در بافتن 

ماتي لخزعبالت حيران شدم. فرهاد پس از شنيدن هر قسمت از خواب نگاهي به من كرد و با گفتن ك

نظير به به، چه سعادتي ، واقعا به حال شما غبطه مي خورم، رضايت و توجه خود را به موضوع نشان 

 مي داد. دايي بعد از حكايت عريض و طويل خواب من، نگاهي معنا دار به جمع كرد وگفت:
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گمون نمي كنم پذيرش يا عدم پذيرش تشكيالت تاثيري روي اين موضوع داشته باشد، چون -

عبدالبهاء خودشون بهزادرو پذيرفتن، و طبيعيه كه هيچي نمي تونه مانع رسيدن اين جوون  حضرت

 به معشوقش بشه!

 بعد دايي رو به من كرد وگفت:

 خوب بهزاد جان! حاال در مورد مسلمون شدنت، توضيحاتي كه الزم مي دوني به آقا فرهاد بده!-

 مكث كردم وبعد گفتم:كمي 

ولين تماسهام بامسلمونا، به ويژه توي دوره سربازي ، يه تاثيراتي رو گرفته حقيقت اينه كه من توي ا-

بودم، حتي خيال داشتم با يه دختر مسلمون ازدواج كنم ومسلمون بشم ،اما تقدير چيز ديگه اي 

بود، با مهناز ازدواج كردم، بعد از مدتي اختالفاتمون باال گرفت، جوري كه تحملش برامون سخت 

م گرفتيم ريشه اين مشكالت رو پيدا كنيم، اما درست همون موقع مهناز تصميم شده بود. تصمي

گرفت يه كتاب درباره عقايد خرافي مسلمونا بنويسه، واسه همين رفت سراغ كتاباي اسالمي، اما به 

جاي نقد اونا، جذبشون شد و بعد از مدتي منو در جريان گذاشت. تصميم گرفتيم بر اساس حكم 

وع به تحقيق كنيم، نتيجه اين شد كه بعد از مدتي  هر دو مسلمون شديم؛ اما تحري حقيقت ،شر

به داليلي كه لزومي نمي بينيم اينجا مطرحش كنم، از هم طالق گرفتيم. درست چند وقت بعد 

خوابي رو كه دايي جون زحمت تعريفش رو كشيدن ديدم، به خودم اومدم وتصميم گرفتم با برگشتنم 

مبارك و حضرت عبدالبهاء روشاد كنم، آخه اين احساس عجيب تو وجودم بود به بهائيت دل جمال 

كه كار من، يعني مسلمون شدن، قلب اونارو به درد آورده، حاال هم مي بينين كه برگشتم و خدمت 

 شمام، ازتون ميخوام كمكم كنين!

 دايي و فرهاد نگاهي به هم كردند و بعد فرهاد با مهرباني پرسيد:

 بهزاد،شما االن درباره هيچ كدوم از تعاليم جمال مبارك دچار شك و شبهه نيستي؟! يعني... آقا-

 صدايم را صاف كردم وبا قاطعيت گفتم:

من واقعا به اين موضوع رسيدم كه توي بهائيت بايد بيشتر چيزارو با عشق قياس كرد نه با عقل!وقتي -

. حاال كه من يه عاشق جمال  كه عشق جمال مبارك وسط باشه عقل مجالي براي جولون نداره

 مباركم، چه سوالي ميتونه برايم باقي بمونه، همه چيز درست ميشه با عشق پذيرفت!

 صداي احسنت هر سه نفريكجا بلند شد . بالفاصله فرهاد پرسيد:

پس دليل اون همه رديه نويسي و توهين به حضرات بيت العدل و جمال مبارك چي بود؟ مجبور -

 يسي؟شدي اونا رو بنو
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 ابرودر هم كشيدم وگفتم:

نه مجبور نبودم!من ومهناز روي همون اصل تحري حقيقت رفتار مي كرديم، گمونم اين بود كه هر -

بهائي مي تونه با تحري حقيقت باالخره به اسالم برسه، اما درمورد توهينا بايد بگم اين موضع رو از 

 جلسات و ضيافتاي خودمون الهام گرفته بوديم!

تعجب پرسيد: چي!؟ يعني شما از ضيافتا ياد گرفته بودين كه به بهائيت و زعماش توهين  دايي با

 كنين؟

 با خونسردي گفتم:

نه!اما ما سال هاي سال توي اين جلسات در مورد مسلمونا چيزي جز فحش واهانت نشنيده بوديم -

مله به بهائيت هم  ، طبيعي بود كه اينجور حمله كردن توي ذهن ما ملكه بشه. اين بود كه تو ح

همون روش رو در پيش گرفتيم . البته ببخشين ولي اين مصداق همون ترك عادت موجب مرض 

 است ميشه ! 

قيافه هايشان چنان درهم و مشوش بود كه خنده ام گرفت. حرف هاي دو پهلوي من، هر سه را 

 كالفه كرده بود. باالخره داد دايي درآمد وگفت:

 خواي دوباره بهائي بشي، يا مي خواي دوباره بهائيت رو ببري زير سؤال؟! ما كه نفهميديم! تو مي-

من كاري به پذيرش وفكر شما ندارم، فقط اينو ميدونم كه خود حضرت عبدالبهاء دستم رو گرفتن -

 و منو پذيرفتن، مگه اينكه شما از اين خواب تفسير ديگه اي داشته باشين!

جدي آنهاست و نمي توانند روي آن حرفي بزنند اين بود مي دانستم كه موضوع خواب نقطه ضعف 

كه باز هم در مورد اهميت خوابي كه ديده بودم صحبت كردم و حتي به نصيحت هاي آن ها مبني 

 بر اطاعت از امر و خواسته عبدالبهاء پرداختم! چاره اي جز پذيرش نداشتند، فرهاد گفت:

م! خيلي خوب، ما اين موارد رو عينا به محفل حتما حكمتي در اين خواب هست كه ما نمي فهمي-

 ملي واونا هم بيت العدل انعكاس مي دن، ببينيم چه مي شه!

 آنگاه جلسه را باخواندن يكي از نوشته هاي درهم و برهم عبدالبهاء به پايان بردند.

موضوع را  بعد از رفتن آنها مادر به سراغم آمد و از من خواست تا درباره ماوقع توضيح دهم، اما من

به شجاع حواله كردم واو از سير تا پياز قضيه را براي همه اعضاي خانواده نقل كرد. نظر جمعي آنها 

 اين بود كه من نبايد اينطوري حرف مي زدم، مادر با نگراني به من گفت:

 با اين حرفا حاال چي ميشه!-

 كنه يا نه! شما نگران نباشين، من راستش رو گفتم، ديگه با تشكيالته كه قبول-
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با اين حرف مي خواستم به آن ها بگويم اين شما نيستيد كه بايد در مورد فرزندتان تصميم بگيريد، 

 تشكيالت جاي همه ما تصميم مي گيرد!

 از اسالم فاطمه تا مسلمانی پروین
چند هفته اي از ماجرا گذشت، ديگر كسي در مورد موضوع پذيرفتن دوباره من صحبتي نمي كرد. 

كارم بودم. راستش در كنار اين مسائل، موضوعي ذهنم را مشغول مي كرد. فاطمه، دختري  مشغول

كه همراه برادرش در كتابخانه مشغول به كار بود، دختري نجيب، محجبه و با ايمان بود. چند وقتي 

ه به اين موضوع فكر مي كردم كه از او رسما خواستگاري كنم، اما شرايط اجازه نمي داد. او خانواد

اي به شدت مذهبي داشت؛ دو نفر از برادرهايش طلبه بودند واين براي من كه به دنبال وصلت با 

خانواده اي مومن و متدين بودم فرصت مغتنمي بود. با اين حال بايد صبر مي كردم تا وضعيتم 

مشخص شود و به عبارت بهتر، كار به انجام برسد. تا اينكه يك شب در حالي كه مشغول خواندن 

يك رمان بودم، زنگ خانه به صدا درآمد، خاله بود، ظاهرش نشان  مي داد كه حامل خبري است 

 كه به زعم او بايد خوش باشد. بي مقدمه روبه من كرد وگفت:

خاله جون! بيت العدل با توجه به خوابي كه ديدي، موافقت كرده واز اين به بعد تو  تبريك مي گم-

 تا بعدا حكم لغو طرد اداريت رو به همه بهائي ها ابالغ كنن! ضيافت ها به طور كامل شركت كني

موجي از خوشحالي فضاي خانه را فرا گرفت. بيشتر از همه مادر خوشحال بود. همه دوره ام كرده 

و تبريك مي گفتند. به هر كلكي بود خودم را از دستشان رها كردم وبه اتاقم برگشتم. با اين بودند 

ي تر از اين حرف ها بودو بايد موضوع تقاضاي ازدواج با فاطمه را علني مي اوصاف كارم خيلي طوالن

 كردم، اين بود كه تصميم گرفتم قضيه را با مادر و آرزو درميان بگذارم.

صبح روز بعد وقتي جز من و مادر كسي در خانه نبود، ماجراي عالقه ام به فاطمه و خيال ازدواج با 

 زده بود پرسيد: او را مطرح كردم. مادر كه هيجان

 كي هست اين فاطمه خانم؟-

ار براي من كبرايش توضيح دادم كه يكي از منشي هاي قديمي كتابخانه است، دو سالي است كه 

مي كند ودختري مسلمان، مذهبي و متدين به شمار مي آيد. با شنيدن كلمه مسلمان مادر ابروهايش 

 را در هم كشيد وگفت:

 مقدسا باشن ونذارن ديگه تو بياي سمت ما؟!نكته خونوادش از اين خشكه -
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به مادر اطمينان دادم كه او از اين دست آدم ها نيست ومسلمانان به تكريم پدر ومادر سخت پايبندند 

وآن را از فرايض مي دانند. مادر در حال فكر درباره موضوع بود كه سروكله آرزو پيداشد. با كمك 

 خواهش كردم فعال به كسي در اين باره چيزي نگويند. مادر موضوع را به او گفتم و از هر دو

چند روز بعد توانستم مادر را متقاعد كنم تا براي ديدن فاطمه سري به كتابخانه بزند. ديداري كه 

فرداي آن روز صورت گرفت و مادر پس از برخورد با فاطمه، شيفته نجابت و آرامش او شد. قرار شد 

رح كنيم و بعد از موافقت، رسما از فاطمه خواستگاري كنم. به تا موضوع را در جمع خانواده مط

همين دليل آن شب مادر از همه خواست تا بعد از شام جايي نروند تا موضوعي را با آن ها درميان 

بگذارد. پس از صرف شام همه آماده بودند تا صحبت هاي مادر را بشنوند. مادر كلياتي بيان كرد واز 

 ودن او گفت و سپس افزود:خصوصيات دختر و خوب ب

 البته اينو بگم كه دختره از يه خونواده مذهبيه و مذهبشونم الكي نيست!-

 مژگان فورا گفت:

 فكر مي كنم مورد خوبي باشه . اگه آقا بهزاد بهش عالقه داره چه عيبي داره؟-

د اصال بعد ينيدر مورد مسلمونيشم نبايد نگران بود، مگه همين پروين، زن بهنام، مسلمون نيست! بب

از ازدواج با بهنام هيچ مشكلي ايجاد نكرد. اوايل براش سخت بود كه بدون روسري توي جمع حاضر 

 بشه و توي جلسات بياد اما حاال ديگه اينطوري نيست!

مژگان درست مي گفت، پروين اصال تعصب مذهبي نداشت، فقط يك مسلمان شناسنامه اي بود كه 

 ن شناخته مي شد.به واسطه اصل و نسبش مسلما

 بايد جواب مناسبي مي دادم كه بعدها برايم گرفتاري درست نشود، اين بود كه گفتم:

ببينيد، اينكه هر كي پابند اصولش باشه رو متهم كنيم به خشكه مقدسي، كار درستي نيست. با -

ميدم هاين تعريف بايد به شماها هم كه پابند بهائيت هستين بگيم خشكه مقدس! اينطور كه من ف

فاطمه و خوانوادش واقعا به اسالم اعتقاد دارن، اينطوري نيست كه مثل پروين خانم يه شبه ميراث 

اجدادي و فكر و عقيده شون رو بذارن كنار! آدمايي كه يه شبه همه چيز رو كنار مي ذارن در مورد 

ي يچ وقت بهائهر اعتقادي همين روش رو در پيش مي گيرن. مطمئن باشين مسلموناي بي اعتقاد، ه

 معتقدي نمي شن.

باگفتن اين حرفها مي خواستم به آن ها بگويم كه به جذب و تغيير عقيده امثال پروين ننازيد، اين 

افراد اگر در جاي ديگر و با مرام ديگري هم روبر مي شدند به راحتي قافيه را باخته ودست از دين 
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ي هم در زمان حياتشان هيچ وقت قادر نداشته خودمي كشيدند، خود حسينعلي نوري وعباس افند

 به جذب مسلمين معتقد نشدند. 

پروين را بهانه  گويا اين حرف ها بد جوري حال بهنام و زنش پروين را گرفت. رفتن به خانه 

 كردند و به سرعت از منزل پدر خارج شدند. مژگان روبه من كرد وگفت:

 پروين ناراحت شد، نبايد اينجوري مي گفتي!-

 حق تلخه ولي بايد گفت.حرف -

 آرزو كه دل خوشي از پروين نداشت با بي خيالي گفت:

به جهنم! بذار بره! داداش راست ميگه، جمال مبارك هم همين رو ميگه كه اونايي كه مثل پروين -

 حزب بادن، خيلي راحت به بهائيت هم پشت پا ميزنن و ولش مي كنن!

حرف آمد و چيزهايي گفت كه برايم تازگي داشت، حرف پدر كه تا آن زمان ساكت بود ناگهان به 

هايي كه مي شد در بطن آن ها دريافت كه حتي بهائيان عادي هم فهميده اند. بهائيت آش شله 

 قلمكاري است كه بي هيچ دليل و استداللي خود را بهترين مرام دنيا مي داند!

 اعترافات یک بهائی
 شده بود، روبه آرزو كرد وگفت:پدر كه گويا از شنيدن حرف هاي ما خسته 

دخترم!توچقدر ساده اي، كسي كه مسلمون واقعي باشه كه نمياد بهائيت رو قبول كنه! كدوم مبلغ -

هيچ كي! تا حاال ديدي كسي با ايمان وارادت بهائي مي تونه، اينجور آدما رو بهائي كنه؟ من ميگم 

ردن فرادي مثل پروين كه بويي از مسلموني نبقلبي  وفكري به اسالم، بياد وبهائي بشه؟! فقط شايد ا

 رو بشه جذب كرد، اونم شايد! 

 شجاع كه اصال توقع شنيدن اين حرف را نداشت با اعتراض گفت:

يعني چي بابا!  مگه خيلي از همين مجتهدين بزرگ اوايل امر بهائي، ايمان نياوردن و بهائي نشدن؟ -

 ادند و شهيد امر شدن! حتي بعضي هاشون تو اين راه جونشون رو هم د

 پدر پوزخندي زد وگفت:

اينو تو كتابا خوندي، خودتم ديدي؟! درآينده اگه همين پروين خانم بهائي شد، ميره به همه ميگه -

مسلمون واقعي بوده ونماز و روزه اش ترك نمي شده و به همه معتقدات مسلموني هم عجيب پايبند 

 بوده!

 ش گرفته باشد، لبخندي زد و آرام گفت:بعد انگار كه از حرف خودش خنده ا
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فكرشو بكن پروين بهائي بشه و بذارنش مسئول يه چيزي! واي كه افاضاتش از دوره مسلمونيش -

 چه خنده اي داره! 

 بعد رو كرد به شجاع و گفت:

پسر !ما كه نبايد خودمونو گول بزنيم! اين حرفا فقط تو نوشته ها، قشنگ به نظر مي آد، واقعي -

 نيست!

 مادر كه ديد اوضاع بدجوري به هم ريخته ، حرف همه را قطع كرد وگفت:

بابا! ناسالمتي ما اومديم بشينيم درباره بهزاد تصميم بگيريم. اصال مادر جون تو قبل از هر چيز ، -

 موضوع بهائي بودن ما رو به فاطمه بگو، شايد قبول نكنه!

ه حرف هاي پدر چه جذابيتي داشت. وقتي آدم حرف مادر را قبول كردم وبه اتاقم رفتم. راستي ك

 حواسش نيست چه حقايقي را كه به زبان نمي آورد!

 زندگی دوباره
 با هزار بدبختي و خجالت موضوع را با فاطمه درميان گذاشتم . وقتي تقاضايم را شنيد گفت:

 بايد موضوع رو با پدر ومادرم مطرح كنم.-

 حرفش را تأييد كردم وگفتم:

 ن باشه موضوع بهائي بودن من و خونواده ام رو هم بگين.فقط يادتو-

 در حالي كه از خجالت سرخ شده بود پذيرفت. حاال بايد منتظر جواب او مي ماندم.

چند روز با اصرار مادر دوباره موضوع را از او سوال كردم، فهميدم به خاطر حيا اصال قضيه را به 

ين كار را انجام دهم، اين بود كه با هماهنگي برادرش، خانواده اش نگفته است. تصميم گرفتم خودم ا

وقتي تعيين كرده وبه خانه آن ها رفتم. مادر فاطمه خيلي با متانت رفتار كرد، صحبت هاي مرا كه 

 به واسطه  هيجان اكثرا نيمه كاره رها مي شد شنيد ودر نهايت گفت:

بگم كه به احتمال خيلي زياد جواب من بايد موضوع رو با پدرش مطرح كنم، اما از االن بهتون -

ايشون منفيه! اينو گفتم كه اگه يه موقع جواب منفي شنيدين خداي نكرده از دست ما ناراحت نشين 

خدا ميدونه تو اين دوسالي كه شما رو مي شناسم هيچ چيز بد و ناخوشايندي از شما نديدم، ولي 

يدن اين حرف، اجازه مرخصي خواستم و از خب، نظر پدر شرطه . انشا اهلل كه موفق باشين . با شن

خانه بيرون آمدم. به آن ها حق مي دادم چنين فكر كنند . مشكل پايم، داشتن يك فرزند وفاصله 
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سني با فاطمه داليل قابل توجه و منطقي بود كه هر پدري با استناد به آن ها مانع از ازدواج دخترش 

 با چنين مردي مي شد. اما توكلم به خدا بود.

 وقتي به خانه بازگشتم از موضوع احتمال جواب منفي حرفي نزدم و گفتم:

 منتظر پدرش هستن كه از مسافرت برگرده و باهاش مطرح كنن!-

مادر به راحتي حرفم را قبول كرد. اما همان شب سروكله خاله و دايي پيدا شد. نمايندگان تشكيالت 

از اين موضوع كه خانواده فاطمه فوق العاده مذهبي آمده بودند از كم وكيف كار من مطلع شوند. گويا 

هستند ، احساس ترس كرده بودند. به همين دليل بعد از صرف شام جلسه اي با حضور من برگزار 

 شد . دايي ضمن تبريك ازدواج به من گفت:

 هاين خيلي خوبه كه داري سروسامون مي گيري، اما دايي جان! ازدواج با همچين خوانواده اي ممكن-

عواقب وخيمي داشته باشه؛ اگه ديگه نذارن با خونوادت رفت وآمد كني چي؟ اگه مامور حكومت 

 باشند و ...

 حرفش را قطع كردم وگفتم:

اوال بايد بگم هيچ كدوم از اين نظراتي كه مي دين واقع نميشه، اونا اهل اين حرفا نيستن. گذشته -

ر قابل خدشه اس وكسي كه پا توي عرصه ما بذاره بدون از اين، ما بهائي ها اعتقاد داريم ديانتمون غي

ايمان بيرون نميره! اينا خونواده مذهبي و معتقدي هستند، فكرش رو بكنين وقتي تعاليم جمال 

مبارك رو درك كنن و بهائي بشن چه اتفاقي ميفته؟ مگه اين يكي از نصايح جمال مبارك نيست 

كنيم؟ ثانيا موضوع او خواب رو فراموش نكنين ، اين  كه بايد معتقدين اغيار رو به بهائيت دعوت

 عنايت حضرت عبدالبهاست!

دايي از صحبت هاي من فوق العاده جوگير شده بود. خاله هم دست كمي نداشت . اين بود كه 

 صدايش را صاف كردو گفت:

 البته همينطوره! اگه تو با اين هدف پا توي اين راه ميذاري بدون كه پيروز ميدوني! -

 صدر در صد همينطوره!-

حرف هايم باعث شد نظر آن ها بالكل نسبت به فاطمه عوض شود وهر دو موافقت خود را با موضوع 

 اعالم كنند.

با تالش و كوشش سرانجام توانستم موفقت پدر فاطمه را كسب كنم، البته او تا از مسلمان بودن من 

وع را با او درميان بگذارم و او با شرافت مطمئن نشد رضايت نداد، چاره اي نداشتم جز اينكه موض
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مسلمانيش به قول من اعتماد كرد. چند هفته بعد در محضري نزديك كتابخانه ، فاطمه رسما به 

 عقدمن درآمد و ما ازدواج كرديم.

با ازدواج مجدد دنيا برايم رنگ و بويي تازه گرفته بود. تصميم گرفتم با كارو كوشش بيشتر زندگي 

سازم. از همسرم خواستم تا قيد كار بيرون را بزند و اداره كتابخانه را به برادرش سپردم و را دوباره ب

 خودم در عينك سازي پدر مشغول كار شدم .

پسر عمه هايم ، فردين و ناصر، هم در مغازه مشغول بودند. با ورود من پدر انگار خيالش از بابت 

 و كتاب مي رسيد.كارها راحت شده باشد، فقط به كار خريد و حساب 

در اين مدت خانواده همسرم يك بار همه فاميل مرا براي آشنايي بيشتر دعوت كردند. مادر كه مي 

خواست جواب مهماني را بدهد و ارتباط را بيشتر كند، تصميم به دعوت آن ها گرفت. اما خانواده 

ره قبول كردند شبي مهمان ما همسرم زير بار نمي رفتند، تا اينكه با خريد غذا از بيرون خانه، باالخ

باشند. اين وضع به مضاق تشكيالت خوش نمي آمد، از من مي خواستند همسرم را بيشتر در مهماني 

ها شركت دهم، شايد تحت تاثير قرار گرفته و حداقل حجاب را در مهماني ها كنار بگذارد. اما همسرم 

ر هم قبول مي كرد من اجازه چنين با آن اعتقادات مذهبي اش هرگز زير بار نمي رفت. حتي اگ

رفتاري را نمي دادم، اگر قرار بود او هم لنگه پروين باشد، پس ازدواج من با يك خانواده متدين و 

 تالش براي يك زندگي معنوي و اسالمي چه معنايي داشت؟

 پشت پرده زندگي بهائيان

فردين از فساد بي حد اد. كار در عينك سازي مرا در جريان اخبار مفصل تري از بهائيت قرار د

وحصري مي گفت كه در خانواد ه هاي بهايي ريشه دوانده است. در ابتدا حرفهايش را باور نمي كردم 

اما بعد از مدتي تحقيق، صحت گفته هايش برايم آشكار شد. بيشتر جوانان بهائي در دام بي بندو 

ده بودند. يكي از نزديكان كه به باري هاي جنسي و مصرف مواد مخدر ) از همه نوع آن( گرفتار ش

تازگي از تركيه برگشته بود مي گفت بسياري از خانواده هاي بهائي پس از ورودبه اروپا دچار از هم 

گسيختگي مي شوند كه علت اصلي آن فسادي است كه از ايران دامن گير آن ها بوده و گرفتارشان 

 كرده است.

بيشتر كنم. آن ها به دليل خستگي از وضع موجود، بيشتر تصميم گرفتم ارتباطم را با جوانان بهائي 

از ديگران راغب به شنيدن سواالتي بودند كه حق نداشتند درباره آن ها بپرسند! در فرصت هايي كه 

مگر بنا به وصيت حضرت باب،) علي » دست مي داد شبهه هايي را برايشان مطرح مي كردم، مثال: 

د سيد كاظم رشتي، زعيم شيخيه، كه با الهام از تعاليم جعلي محمد شيرازي، معروف به باب، شاگر
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اين فرقه ادعاي بابيت امام عصر) عج( را نمود، وپس از آن، اين ادعاها را تا مهدويت نبوت و الوهيت 

قمري به فرمان امير كبير در تبريز اعدام شد . دليل اين امر،  9731شعبان  72ادامه داد. باب در 

ي ها به مردم عادي و تهديد جان ومال و ناموس مسلمين بود. به هر حال باب طغيان و حمالت باب

كه بنا به اسناد مشهور بابي و غير بابي، از مشكالت عصبي رنج مي برد بنيان راهي را گذارد كه به 

بهائيت ختم شد( ، ميرزا يحيي) ميرزا يحيي نوري كجوري مشهور به صبح ازل ، برادر حسينعلي 

ست كه به گزارش متون قديمي بابي از سوي علي محمد شيرازي ) باب( به عنوان نوري و كسي ا

جانشين انتخاب شده بود. داستان فريب خوردن او از حسين علي، برادر بزرگترش ، يكي از طنزهاي 

تاريخ بهائيت است. با اين حال تحقيقات دامنه دار دانشمنداني نظير مرحوم محيط طباطبايي نشان 

صوال اونيز جانشين باب نبوده و فردي به نام مال علي ترشيزي اين مسئوليت را برعهده مي دهد كه ا

داشته است. به هر حال ميرزا يحيي پس از رودست خوردن از برادر وتبعيد به قبرس بوسيله عثماني 

ها، در گمناني جان داد وپيروان معدودش يا به اسالم بازگشتند و يا فريب بهائيت را خوردند.( 

ادعاي جانشيني كرد؟ يا مگر براساس نوشته هاي باب، ظهور من نشين او بود؟ پس چرا بهاء اهلل جا

يظهره اهلل ) كسي كه خدا او را ظاهر مي سازد؛ عنوان فردي است كه باب در نوشته جعلي خود با 

از سال بعد  7399تا  9333نام بيان، وي را خانم امر دانسته و ظهور او را حداقل پس از گذشت 

خود مشخص نموده است. اما حسينعلي نوري كه ظاهرا حوصله گذشت اين همه سال را نداشت 

چند سال پس از مرگ باب ادعاي نبوت ومن يظهره اللهي كرد. ( نبايد حدود هزار و پانصد سال بعد 

ايد و ما باز او باشد؟ پس چرا دو سه سال بعد، بهاء اهلل چنين ادعايي كرد؟ چرا نماز بهاء اهلل گم شده 

نمازي را كه باب آورده بخوانيم؟ چرا با وجودي كه ما، شيعيان را به واسطه اموري مانند شفا و توسل، 

خرافاتي مي خوانيم، اما براي درمان بيماران مان مقداري از خاك قلطعه طبرسي را به آنها ميدهيم؟ 

 آن ها به جا مي آوردند؟چرا باب وعبدالبهاء تا آخر روز عمر، نماز را مانند مسلمين و با 

اين سواالت بي جواب تاثير خوبي روي مخاطب مي گذاشت. مخاطبينِ سواالت در جلسات اخالق 

شركت نمي كردند و در صورت شركت هم كار با بحث و عصبانيت ختم مي شد. ادامه اين كار روند 

بودم، حاال زمانش رسيده خوبي را ايجاد كرده بود، مي شد گفت تا حدود زيادي كارها را سامان داده 

 بود تا به بهانه اي خود را از تشكيالت بيرون كشيده و بر كوس بازي خوردن آن ها بكويم!

 

 داليلي براي گريز
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در حين كاردر عينك سازي به حقايق دردناكي پي بردم؛ پدرم معشوقه اي داشت كه برايش خانه 

ع ،فاكتورهاي جعلي تحويل مي داد وماهانه اي خريده بود و دائم به سراغ او مي رفت. برادرم، شجا

مبالغ سنگيني را از دخل عينك سازي برمي داشت و به عبارت ساده تر مي دزديد، بهنام هم در 

مالير به همين كار مشغول بود! وقتي موضوع را به مادرم گفتم چيزي نگفت و حتي از پدر دفاع 

م اما آن ها هم مرا از بررسي اين مسائل بر كرد! تصميم گرفتم موضوع را با خاله و دايي مطرح كن

 حذر داشتند! 

در همين اثنا تشكيالت پيشنهاد خطرناكي به من داد . بعد از كلي وعده و وعيد، آن ها از من 

خواستند تاكتابي در رد اسالم و جمهوري اسالمي بنويسم و سپس همراه همسرم با كمك تشكيالت 

 دا مي كرد، بايد هر طور شده به اين بازي پايان مي دادم.به خارج فرار كنم. كار داشت بيخ پي

هدف آن ها در درجه اول خرد كردن مهناز به خاطر آن همه اثر ستودني در رد بهائيت بود ودر 

درجه دوم ايجاد موج تبليغي روي كارمن و به نفع بهائيت. گمان آنها اين بود كه من به سان ساير 

را خورده اند، خام شده و تن به خواسته شوم شان خواهم داد. دايي  بهائيانِ بدبختي كه فريب آن ها

 كه به شدت دنبال موضوع را گرفته بود روزي در كتابخانه به سراغم آمد ، با ناراحتي گفت:

 باالخره چيكار مي كني؟ مي نويسي يا نه؟-

گين ، چي شما ب شما فكر كرده ايد با كي طرفين؟ فكر مي كنين منم از اون گوسفندايي ام كه هر-

نه نگم؟! بريد رد كارتون با اون فرقه وابستگي ساختگي! ديگه دورو بر من و زنم هم تاب نخوريد كه 

 حالم از خودتون و مرامتون به هم مي خوره!

 دايي كه توقع اين حرف ها را نداشت فقط سري تكان داد واز مغازه بيرون رفت.

 9071عادي ام برگشته بودم. در يكي از روزهاي بهار سال بازي تمام شده بود و من دوباره به زندگي 

، با برگزاري مجلسي ساده، زندگي مشتركم با فاطمه را شروع كردم. حاال آپارتماني كوچك و اجاره 

 اي در بلوار مدني، آشيانه ما دو نفر شده بود. 

 حرف آخر

يد. من تمام تالش خودم شروع بازي من ب تشكيالت تا جدايي كاملم از آن حدود دو سال طول كش

را كردم تا بتوانم بذر بيداري را در دل جوانان بي خبر بهائي بكارم. نگارش اين خاطرات در حقيقت 

بيانگر گوشه اي از حقايق تلخي است كه در ميان بهائيان ايران جريان دارد. با پايان گرفتن ارتباط 

 ز تشكيالت بهائيت به سبب تالش برايمن با تشكيالت، ضمن ارائه ي شكوائيه اي به دادستاني ا
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برهم زدن زندگي و آرامشم شكايت كردم به دنبال آن سعي كردم ضمن مصاحبه با نشريات و رسانه 

 ها از حقايق پشت پرده بگويم، حقايقي كه سال ها از ديد افراد عادي بهائي مخفي مانده بود. 

كه دل را به دريا بزنند و در مورد  روي سخن من با جوان تر هاست. حرف من به آن ها اين است

 چيزي كه سال ها بدون ارائه دليل به كام شان ريخته اند، تحقيق و تتبع كنند.

از طرف ديگر بايد به جوانان مسلماني كه به سبب بازي خوردن از تشكيالت، خداي ناكرده، به دام 

پاي در ورطه هولناك آن ها آن ها گرفتار آمده و در قالب دوستي ، عشق و يا هر وسيله ديگري، 

گذارده اند، بگويم آنچه كه شما مي بينيد يك شخص نيست؛ پشت سر هر بهائي يك تشكيالت قرار 

دارد كه اگر آن شخص نخواهد از آن تشكيالت تبعيت كند، از همه چيز، حتي از ديدار خانواد ه اش 

 نيز محروم خواهد شد.

د شما تحقيق مفصلي صورت گرفته است و سپس با مطمئن باشيد پيش از پهن كردن دام، در مور

چراغ  سبز تشكيالت به سراغ شما آمده اند. به دوست تان، حتي به همان كسي كه به او عشق مي 

ورزيد، نحوه سلوك با شما ديكته شده و او آن را بي چون و چرا اجرا خواهد كرد. آن ها براي رد گم 

ط خانوادگي شما همخواني دارد، وارد مي كنند، خيلي كردن، ابتدا شما را به گروهي كه با شراي

راحت ، بدون آنكه احساس كنيد تمام اعتقادات قبلي تان به بازي گرفته خواهد شد و اگر دير بجنبيد 

 -در پايان اين دوره شيطاني، شما ديگرآدمي نيستيد كه براي نفي  اعتقادات اسالمي واكنشي متناسب

 داد. از خود نشان مي–هر چند ضعيف 

آن ها در خالل بازي اهريمني از خود تمام ناكامي شما را به اسالم و مسلماني ربط داده و تنها راه 

رهايي شما را دور ريختن آن اعتقادات تصوير مي كنند ومي كوشند با نشان دادن چند مسلمان بي 

اعتقادات شما  قيد كه با وجود ظاهر سازي هيچ باوري به اسالم ندارند، تيشه اي محكم به ريشه

 بزنند.

با اين اطوارها شما نه تنه اندك اندك قيد اسالم را خواهيد زد بلكه حلقه اي از تنفر نسبت به آن به 

دور شما تنيده خواهد شد. دامي كه شما را به قعر تباهي ناشي از موهوم ترين اباطيل عالم خواهد 

 كشاند.

دام فريب دهشتناك بهائيت گرفتار شده اند، با اميدوارم روزي فرا رسيد تا تمام آن هايي كه در 

 آگاهي علم و در برابر اين فريب محض بايستند وخود را از قيد وبند بردگي نجات دهند. 

  پايان
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا
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