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*

این کتاب یک اثر داستانی است. 

تمامی شخصیت  ها، مکان  ها، نام    های خاص، برندهای تجاری، گفت  وگوها، 
رویدادها، خاطره  ها و روایت  های این اثر، یا زاده و برساختٔه شهود و خیال 

 
ْ

نویسنده  اند، یا به صورت داستانی استفاده شده  اند؛ به این معنا که نیروی خیال
آزادانه در آنها تصرف کرده است. 

در هر صورت، هرگونه شباهت میان این اثر با آنچه »واقعیت« خوانده می  شود، 
 اتفاقی است.

ً
کامال





تقدیم به: 
پدر و مادر عزیزم

و برای:
تماِم سالکاِن صادق

*

و پیشکشی با تمام دل به:
محمود پیرحیاتی

که در »راه« دستم را گرفته و قدم به قدم پیش ُبرده است
و  لغزش  ها و مقاومت  های مرا همدالنه تحمل کرده است



من  »آرى  یوسفى؟« گفت:  همان  تو  »آیا  گفتند:    
است.  نهاده  ما مّنت  بر  به  راستى خدا  برادر من است.  این  و  یوسفم 
تباه  پاداش نیکوکاران را  بى  گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند خدا 
نمى  کند.« گفتند: »به خدا سوگند که واقعًا خدا تو را بر ما برترى داده 
است و ما خطاکار بودیم.« گفت: »امروز بر شما سرزنشى نیست. 
این  اکنون  است.  مهربانان  مهربان  تریِن  او  و  مى  آمرزد  را  شما  خدا 
پیراهِن مرا ببرید و آن را بر صورِت پدرم بیفکنید تا بینا شود. و همٔه 

کسان خود را نزد من آورید.« 
»اگر  پدرشان گفت:  کاروان رهسپار شد،  و چون    
مرا به کم  خردى متهم نکنید، بوى یوسف را مى  شنوم!« گفتند: »به 
خدا سوگند که تو سخت در گمراهِى دیریِن خود هستى!« پس چون 
مژده  رسان آمد، آن پیراهن را بر صورِت او انداخت؛ پس بینا گردید. 
چیزهایى  خدا  عنایت  از  من  بى  شک  که  نگفتم  شما  به  »آیا  گفت: 

مى  دانم که شما نمى  دانید؟«

قرآن کریم، سورٔه یوسف: ۹۶-۹۰



َْهِدَینَُّهْم ُسبُلَنَا یَن َجاَهُدوا ِفینَا لَ ِ
َّ

َوال
و آنانى را که در راه شناخت ما مى  کوشند، یقینًا به راه  هاى خویش 
هدایت مى  کنیم. 
ــ عنکبوت: ۶۹

ما ز باالییم و باال مى  رویم
یا مى  رویم یاییم و در ما ز در
ما از آنجا و از اینجا نیستیم
ما ز بى  جاییم و بى  جا مى  رویم
ــ موالنا

چون روى به ما دارى، گشایش  ها در پیش است…
ــ شمس تبریزى



باشد تا ُشکوِه ناِم تو که در آسمان  هاست، 
بر روى زمین متجلى شود. 

آمین.



به نام خداوند مهر و خداوند جان
خداوند بخشندٔه مهربان

روبرویم که می  نشیند، موهای جوگندمی  اش، نگاه نافذ و صدای 
هنگامی که  همان  آن؛  از  پیش  تر  نیِم  و  سال  دو  به  می  برد  مرا  رسایش 
داشتم کتاب »فقط آویزان خودت شو« را می  نوشتم. آن روزها به خیلی  ها 
درخواست دادم که بر کتابم مقدمه  ای بنویسند و خب به رسم روزگار از هر 
کسی که از خودم رزومٔه قوی  تری داشت و شناخته  شده  تر بود درخواست 
می  کردم برای کتابم چند سطری مقدمه بنویسد. این مردی که هم  اکنون در 
سفره  خانٔه عیاراِن تهران روبرویم نشسته کسی نیست جز علی  اکبر قزوینِی 
در  من کرد.  گمنامِی  را خرِج  رزومٔه خودش  و  اعتبار  که سال  ها  عزیز 
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وانفسایی که همه برای چند سطر مقدمه، یا پول درخواست کردند و یا 
قزوینی  دادند،  به  سردی واکنش نشان  بی  نام  ونشان  مِن  به  بی  اعتنایی  با 
تنها کسی بود که در پِی یک گفت  وگوی سادٔه اینستاگرامی و تلگرامی )تا 
با  بعد  و  میّسر کرد(  را  رابطه  این  تکنولوژی سپاسگزارم که  از  همیشه 
ارسال نسخٔه اولیٔه کتابم، با اشتیاقی فراوان و به گفتٔه خودش با اشکی 

مقدس بر آن مقدمه نوشت.
علی  اکبر قزوینی از آن دسته دوستانی است که باید دعا کرد خدا 
یکی دو جین به تو هدیه بدهد و شاید هم تعداِد بیشتری… حاال پس از 
گذشت دو سال و نیم، در همان سفره  خانٔه عیاران نسخٔه اولیٔه کتابش را 
روبرویم می  گذارد و با تواضعی دوست  داشتنی از منی که هنوز بی رزومه  ام 
این  بار اشک در چشمان من حلقه  می  خواهد برایش مقدمه  ای بنویسم. 
افرادی که  به  بدهی  را  این  نیست  »بهتر  می  گویم:  مزاح  گونه  و  می  زند 
اخمی  بنویسند؟«  مقدمه  برایت  تا  دارند  قوی  تری  رزومٔه  و  مشهورترند 
می  کند و می  گوید: »من رسِم تو را به صدهزار اسم نمی  فروشم. آنچه تو به 
من آموختی حدیث مفصلی است که گوشه  هایی از آن در این کتاب آمده 
است.« کتاب را می  گیرم و تا دیزی  مان حاضر شود نگاهی به آن می  اندازم. 

اسم کتاب خیلی جذاب است: »از عالم باال تو را صدا می  زنند«.
قزوینی که متوجِه جذب شدِن من به اسِم کتاب شده، می  گوید: 
»همیشه فکر می  کنم این رابطٔه من و شما از عالم باال برقرار شد. گویی 
خدا مرا صدا زد تا با تو آشنا شوم…« و بعد ُبغضی او را فرا می  گیرد. 
می  گویم: »خب از نظر من هم این رابطه  ها اصاًل زمینی نیست. من معتقد 

شده  ام پای امواج و ارتعاشاِت دیگری در کار است.«
طی دو سه روز بعد از آن، کتاب را می  خوانم. در البالی کتاب 
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رّد پای گفت  وگوهایمان در دو سال و اندِی گذشته به چشم می  خورد. 
خاصی  روانِی  و  جذابیت  سادگی،  همواره  قزوینی  علی  اکبر  نوشته  های 
داشته است. یادم می  آید یکی از دالیِل خواندِن مجلٔه »خالقیت« توسط 
این  وقتی  هست  خاطرم  خوب  بود.  او  دوست  داشتنِی  مقاله  های  من، 
مقاالِت صمیمانٔه قزوینی را در خالقیت می  خواندم، در دلم می  گفتم: »من 
با این آدم یک رابطٔه خاصی دارم!« و حاال او از مِن بی  نام خواسته است 
تا برایش مقدمه  ای بنویسم. چه کسی باور می  کرد؟! ُجز خودم که همواره 
رؤیایم را زنده نگه داشته  ام و ُجز خدایی که ناظر بر همه  چیز بوده و هست.

کتاِب حاضر داستاِن ُپخته شدِن مردی است در مسیِر دوست. 
مردی که روزی در کانادا و خیاباِن »یانگ« قدم می  زد در حالی که دردی 
ناشناخته در عمق جانش او را بی قرار کرده بود، و یک روز یک »بانِگ« 
بلند او را از یانگ به تهران آورد و دچاِر آن درد ازلی شد. حاال کتابش 
بوی مهر، عشق، روشن  شدگی و وصل می  دهد. کتابی که گویی از عالم 

دیگری آورده شده و به ما تقدیم شده است.
تمام  قد و برای همیشه از مهربانی  ها، صفا و صمیمیِت علی  اکبر قزوینی 
سپاسگزارم و حاال از شما خوانندٔه گرامی می  خواهم این کتاب را سطر به 

سطر بخوانید، لمس کنید و زندگی را با کلماتش زندگی کنید! 
این کتاب را که حدیِث تغییر و تحوِل علی  اکبر قزوینی نیز هست 

بادقت بخوانید تا به »او« وصل شوید!

محمود پیرحیاتی
مربی و مدرس تحول فردی 

و نویسندٔه کتاب »فقط آویزان خودت شو«
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یک

در مسیِر یک رؤیا

این نَفس جان دامنم برتافته است
بوى پیراهاِن یوسف یافته است…





اول باید از آن خواب شروع کنم. در واقع، همه چیز دوباره با آن 
خواب شروع شد. خواب عجیبی بود. مدت  ها بود از این نوع خواب  ها 
ندیده بودم. یعنی، درست  تر بگویم، حدود یک سالی می  شد که دیگر 
و  خواب  در  چه  بیداری،  در  چه  نداشتم؛  سفیدپوش  مرد  با  دیداری 
آن همه  و  دیدار  آخرین  از  دیگری. حدود یک سال  در هر ساحت  چه 
گفت  وگوها و تجربه  های عجیب می  گذشت. گفت  وگوها و تجربه  هایی 
که مرا برای همیشه متحول کرد. اما دقیق  تر که بخواهم بگویم، با همٔه 
این تحوالتی که در جان من رخ داد، هنوز بزرگ  ترین و شاید مهم  ترین 
ــ و البته بامعناترین ــ پروژٔه عمرم را تمام نکرده و آن را پس از مدتی، 
نیمه  کاره به کناری گذاشته بودم. عادِت ول کردِن کارها در میانٔه راه، باز 
هم گریبان مرا گرفته بود و من با دل دادن به روزمّرگی  های زندگی، انجام 
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گاِه ذهنم واپس رانده بودم. هرچند  این کاِر مهم را به الیه  های ناخودآ
و  قالی(،  زیر  فیلی ُگنده  )مثل  بود  پایین  آن  و دغدغه  اش همیشه  فکر 
اثرات و تبعاتش همواره یک جایی در سطح هم احساس می  شد. آن کار 

مهم، نوشتن اولین کتابم بود: »صدمین نام خدا«.
»صدمین نام خدا« داستان حقیقِی مالقات، مصاحبت، صحبت 
و دیدار من با مرد سفیدپوش بود. داستان آشنایی من و مرد سفیدپوش 
ماجرایی است که نمی  دانم وقتی نوشته و منتشر شود، کسی باور خواهد 
کرد یا نه؛ اما می  دانم که حقیقِت آن، دل  های در طلِب نور را گرم خواهد 
کرد. به مرد سفیدپوش قول داده بودم که این ماجرا را بنویسم و رؤیای 
را  آِن خود  از  برای نویسنده شدن و نوشتن کتابی  دیرینه و همیشگی  ام 
سرانجام محقق کنم. اما… عادت  های دیرینه  ام باز مثل همیشه سّدِ راهم 
شده بودند و حاال، نشانه  ها برای نشان دادن عالئم هشدار، فعال شده 

بودند.
با این همه، هنوز نمی  دانستم که در قبال این نشانه چه باید کرد. 
آنچه که نشانه داشت نشان می  داد عینًا عمل  به  بود  در واقع، اگر قرار 
کنم، زندگی  ام دستخوش تغییراتی می  شد که نمی  دانستم تاِب تحمِل آنها و 
شیرجه رفتن به دِل ناشناخته را دارم یا نه. مرد سفیدپوش در خواب به من 
گفت که باید راهِی ایران شوم، به روستایی بروم )که نامش را در خواب 
به من گفت(، و باالی تپه  ای در آن روستا او را دیدار خواهم کرد و او رازی 
مهم را بر من آشکار خواهد کرد. و خب این یعنی باید چند هفته  ای از 
محل کارم مرخصی می  گرفتم، سفرم را تدارک می  دیدم و البته چندهزار 
دالر هم هزینه می  کردم. آیا یک خواب، حتی خواِب مرد سفیدپوش با 
آن همه ماجرایی که با او از سر گذرانده بودم، آن  قدر جدی بود و قطعیت 
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داشت که به خاطرش چنین ریسکی کنم؟ اگر می  رفتم و خبری نبود چه؟ 
هزینه و وقتی که صرف کرده بودم چه می  شد؟

آن خواب، درست یک هفته بعد هم تکرار شد. تقریبًا خواب اول 
را فراموش کرده و دیگر پذیرفته بودم که آن موضوع، فقط یک خواِب ساده 
گاِه من برای دیداِر دوبارٔه مرد سفیدپوش  و شاید ناشی از تمنای ناخودآ
بوده است. اما دیدن همان خواب برای بار دوم، عالئم هشدار را در ذهن 
و دل من فعال  تر کرد و احساس کردم موضوعی جدی در میان است؛ ولی 
هنوز برای تصمیم  گیری زود بود. به یاد ابراهیم افتادم که سه بار خواِب سر 
بریدن فرزند را دید و در نهایت بار سوم بود که متقاعد شد این خواب، 
پیامی از عالم باال برای اوست و نمی  تواند به آن بی  توجه بماند. من هم، 
بی  آنکه خودم را با آن پیامبر الهی مقایسه کنم، به این نتیجه رسیدم که بهتر 
است صبر کنم تا این خواب، این نشانه، این پیام ــ هر چه که هست ــ 
برای بار سوم هم تکرار شود. اگر سومین خواب نیز در میان می  بود، دیگر 
دلیلی برای انکار پیام آن نداشتم و عقل و منطقی فراتر از عقل و منطق 

روزمره اقتضا می  کرد که طبق خواستٔه همان خواب عمل کنم.
هفت روز گذشت و خبری نشد. هفت روز دیگر هم گذشت و 
باز هم خبری نشد. کمی مأیوس شدم. هرچند اقدام مطابق آن خواْب 
اینکه فکر کنم دوبار  اما  از روال طبیعی  اش خارج می  کرد،  را  زندگی  ام 
دیدار با مرد سفیدپوش در خواب و هم  صحبتی با او حقیقت نداشته و 
ساخته   و پرداختٔه ذهن من بوده است حس خوبی به من نمی  داد. در دلم 
می  دیدم که چقدر مشتاق دیدار دوباره با مرد سفیدپوش هستم. کسی که 
یک روز بهاری سروکله  اش ناغافل در آپارتمانم پیدا شد. در واقع همه چیز 

از آن روز بهارِی سال گذشته آغاز شد…



نام  صد  از  یکی  اوست.  نام  های  از  یکی  اوست.  نام  »رحمان 
اوست. یکی از صد نام خدا.«

مردی که با لباس سفید برابرم ایستاده بود این را گفت و ادامه 
داد: »خوش آمدی به محفل نام  های خدا. این راه که واردش شده  ای، تو 
را به خواسته  ات می  رساند. تو را به تمام خواسته  هایت می  رساند. تمام 
خواسته  هایی که او برایت خواسته است. تو نمی  توانی در این راه باشی 

و به خواسته  هایی برسی که او برایت نخواسته است!«
آورد.  باال  سکوت  عالمت  به  را  دستش  اعتراض کنم که  آمدم 
ناگزیر، چیزی نگفتم. مرد سفیدپوش با جدیت، اما مهربانانه، ادامه داد: 
»تمام عمر به تو یاد داده  اند که فقط بخواهی. مدام بخواهی. مهم نیست 
چه داری و چقدر، باز هم بخواهی. روح تو زیر بار این همه خواسته و 
این همه خواستن، کمر خم کرده و خسته و تکیده شده است. طراواتش 

را از دست داده و پژمرده شده است. به هاله  ات نگاه کن…«
اشاره کرد که به خودم نگاه کنم. سرم را دور بدنم گرداندم. هر 
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در  غلیظ،  مه  یک  در  وجودم  تمام  انگار  بود.  خاکستری  می  دیدم  چه 
جز  ببینم  چیزی  نمی  توانستم  تقریبًا  بود.  رفته  فرو  خاکستری  ابر  یک 
رنگ خاکستری. رنگ غم  انگیزی بود. حس غم  انگیزی بود. انگار غِم 
تماِم عالم را روی دوشم گذاشته بودند. احساس خستگی کردم. احساس 

افسردگی. احساس مالل. احساس مرگ.
لحظه،  همان  می  خواست  دلم  بمیرم.  می  خواست  دلم  فقط 
همان  جا، زندگی  ام تمام شود. با خودم فکر کردم: »کاش بشود…« این 
فکر، کِل آن روز با من بود. از صبح که بیدار شده بودم حالم خوب نبود. 
البته این ناخوش  احوالی از مدت    ها پیش شروع شده بود. از همان زمان 
که رابطه  ام با همسرم حسابی تیره  وتار شد و آخرسر به جدایی رسید؛ اما 
بدحالی  ام امروز انگار به اوجش رسیده بود. از صبح هرچه تالش کرده 
بودم حالم را خوب کنم، که حس خوب داشته باشم، نشده بود. ذهنم 
توی  هم  تست  یک  حتی  می  کردم.  افسردگی  احساس  نمی  کرد.  یاری 
اینترنت پیدا کردم که وقتی سؤال  هایش را جواب دادم، نشان می  داد که 
افسردگی خفیفی دارم که ممکن است خطرناک شود. پیشنهاد کرده بود 
بروم پیش روان  شناس. آن هم به من که کلی کتاب دربارٔه روان  شناسی 

خوانده بودم و راجع به ذهن، کلی می  دانستم…
صدای مرد سفیدپوش مرا از افکارم بیرون آورد. ابر خاکستری 
را  »هاله  ات  گفت:  بود.  شفاف  و  رنگی  دوباره  همه  چیز  بود.  رفته 
پاسخ  جز  چاره  ای  انگار  اما  می  داند.  را  پاسخ  می  دانستم که  دیدی؟« 
دادن به او نداشتم؛ یا شاید از روی ادب، نمی  توانستم جوابش را ندهم. 
گفتم: »دیدم… خاکسترِی غلیظ بود. اما چرا؟ چرا من؟« و ذهنم رفت 
به روزهایی که همه  چیز عالی بود. به روزهایی که زندگی انگار شاهراهی 
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پورشه  یک  می  راندم.  پورشه  با  سرعت،  الیِن  در  چهاربانده که  بود 
کایِن نوک  مدادی. ماشین  های شاسی  بلند را همیشه دوست داشتم. آن 
یعنی  من،  زندگی  محل  در  حداقل  ــ  ماشین  ها  این  تنوع  قدیم  ترها که 
تهران ــ مثل امروز نبود، عاشق نیسان پاترول بودم. مدل دودرش البته. 
می  خواست  دلم  بود.  آن  از مدل چهاردر  و چابک  تر  باحال  تر  نظرم  به 
سر کار که رفتم و پول که درآوردم، یک نیسان پاترول دودِر سبز بخرم 
و بزنم به جاده. بروم توی دشت و طبیعت. درخت  ها و غروِب آفتاب 
و ابرها و ستاره  ها را تماشا کنم. فقط تماشا کنم. نه عکس بگیرم، نه 
نقاشی  شان کنم و نه درباره  شان بنویسم. فقط تماشای صرف. فقط بودن 

در لحظه و حضور در جادوی شگفت  انگیز طبیعت. 
خرید نیسان پاترول، رؤیایی ــ یا شاید آرزویی ــ ماند که هرگز 
را  شغلم  نرفت.  پیش  داشتم  انتظار  آن    طور که  کاروبارم  نشد.  محقق 
دوست نداشتم. پول چندانی هم از آن گیرم نمی  آمد. نه اینکه بد باشد، 
زندگی  ام می  گذشت، بد هم نمی  گذشت، اما آن  قدری دستم را نمی  گرفت 
که بخواهم یک نیسان پاترول دودر هم بخرم و با فراغ خاطر بزنم به 
را  نداشت که تصورش  را  آن جذابیتی  اصاًل  بزرگسالی،  زندگِی  جاده. 
کرده بودم. روزها خاکستری بود… خاکستری… مثل همین هالٔه من… 
خاکسترِی روزها هالٔه مرا خاکستری کرده بود، یا هالٔه خاکسترِی من 

روزهایم را هم این  طور بی  رنگ و دلمرده کرده بود؟
بدهد  را  این سؤال  پاسِخ  ذهنم  نداد که  اجازه  مرد سفیدپوش 
رنگی  همیشه  »روزها  گفت:  دورودراز.  سفرهای  به  ِبَبَرد  مرا  باز  و 
یک  روز،  هر  لحظٔه  هر  است.  معجزه  یک  جدید،  روز  هر  هستند. 
ببینی،  را  معجزه  ها  نمی  خواهی  یا  نمی  توانی  وقتی  است.  معجزه 
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هم  روزهایت  روزهایت.  به  می  پاشی  را  درونت  خاکسترِی  رنگ 
می  شود خاکستری.«

گفتم: »روزهای من؟ مگر روزهای من با روزهای دیگران فرق 
نیمه  شب شروع می  شود  از ساعِت صفِر  روز است دیگر!  روز،  دارد؟ 
را  این ۲۴ ساعت  اسم  بعد.  روز  به ساعِت صفِر  مانده  تا یک لحظه 
می  گذاریم روز. یا شبانه  روز. در یک قطعٔه نصف  النهار که باشی، این 
محدودٔه زمانی را مثل دیگران تجربه می  کنی. یعنی ساعت  هایتان یکی 
است. در هر حال، روز یک امِر عینی یا objective است، یعنی فارغ از 
اینکه من یا دیگری چطور درباره  اش می  اندیشیم، یک واقعیِت بیرونِی 
مستقل دارد. یک امِر ذهنی یا subjective نیست که برای من یک شکل 
باشد و برای دیگری یک شکل دیگر. فرض کن این کتاب…« و به کتابی 
که روی میِز وسِط اتاق بود اشاره کردم. »این کتاب، یک جلد و قطع و 
تعداد صفحات مشخص دارد. اینکه من چطور نگاهش کنم، تأثیری در 
شکل   و فرم آن ندارد. این  طور نیست که یکی آن را بزرگ  تر یا قطورتر 
از دیگری ببیند…« و در حالی که داشتم اینها را می  گفتم، نوشتٔه روی 
جلد که با حروف طالیی روی آن حک شده بود، توجهم را جلب کرد: 

»صدمین نام خدا«. 
می  توانم  باشد.  باید  جالبی  »کتاب  پرسیدم:  سفیدپوش  مرد  از 

نگاهش کنم؟«
را  سفیدپوش  مرد  صورت  تمام  درخشان  و  بزرگ  لبخندی 
این  رسیده که  وقتش  اینجایی!  همین  برای  »اصاًل  گفت:  دربرگرفت. 
کتاب را بخوانی. بردار و برو.« و این را که گفت، پیش از آنکه من بتوانم 
رسیده؟  وقتش  هستم؟  اینجا  همین  برای  چه که  )یعنی  بپرسم  چیزی 
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این مرد  اینجا کجاست که من هستم؟  وقِت چه چیزی رسیده؟ اصاًل 
و  رفت  فرو  تاریکی  در  اتاق  شد،  ناپدید  سفیدپوش  مرد  کیست؟…( 

لحظه  ای بعد من خودم را در اتاق   خواب و روی تختخوابم یافتم. 

»آه… همه  اش یک خواب بود…« دستم را سمت پاتختی بردم که 
یک لیوان آب بخورم که جسمی روی پاتختی نگاهم را سمت خودش 
آن  توانستم  بود  تابیده  به داخل  اتاق  پنجرٔه  از  نوری که  از رگٔه  کشید. 
و  گالینگور  جلد  با  کتابی  بود.  یک کتاب  بدهم.  تشخیص  را  جسم 
حروفی حک  شده بر آن که حتی در ترکیب با نوِر نقره  اِی ماِه کامل، رنگ 
مزه  مزه  لب  زیر  به حرف  را حرف  نام کتاب  بود.  مشهود  طالیی  شان 

کردم: »صدمین نام خدا«.



بودم  آشنا شده  با مرد سفیدپوش  این  طوری  …بله، سال گذشته 
او  دیدار  به  می  خواست  من  از  بودم که  دیده  خواب  در  دوبار  حاال  و 
بر من آشکار  را  رازی مهم  تا  بودم  نرفته  به حال  تا  بروم که  در جایی 
کند. دوبار خوابی که هنوز برای بار سوم تکرار نشده بود و شاید فقط 
پذیرفتن  در حال  کم  کم  می  گرفتم.  نباید جدی  اش  بود که  یک خواب 
این موضوع بودم که… آن خواب برای بار سوم تکرار شد؛ و این  بار با 

نشانه  هایی روشن  تر.
*

درست در چهلمین شب پس از نخستین بار، آن خواب دوباره 
اینکه مرد سفیدپوش دعوت  از  آمد. در خواب جدید، پس  به سراغم 
خود را تکرار کرد صحنه عوض شد: گوگل  مپ را دیدم که نقشٔه ایران 
را نشان می  داد و مسیِر تهران تا آن روستا، روستایی که مرد سفیدپوش 
نامش را در همان خواِب اول به من گفته بود، با دایره  های کوچک و 

درخشندٔه سبزرنگ مشخص شده بود. 
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صورتم  بر  عرق  درشت  دانه  های  حالی که  در  پریدم  خواب  از 
نشسته بود. ساعت را نگاه کردم. پنج صبح بود. گویا قرار بود این بار 
نباشند.  آن  در  محصور  و  خواب  دنیای  به  محدود  صرفًا  نشانه  ها 
از  اذان  نیست که  تورنتو مسجدی  )در  بود  نمی  دانم کجا  از جایی که 
گلدسته  هایش پخش شود(، صدای آرام اما بسیار شفاِف اذان با صدای 
ملکوتِی رحیم مؤذن  زاده می  آمد: »توّکلُت علی الحّیِ الذی ال َیموت…« و 
بعد »الّله اکبر…« تا »حّیِ علی خیر العمل…« و در نهایت »ال اله اال الّلِه« 

پایان اذان. 
از  بعد  نماز شکر خواندم.  بلند شدم، وضو گرفتم و دو رکعت 
نماز به دلم افتاد که تفألی به دیوان شمس بزنم. کتاب حجیم غزلیات 
را باز کردم… و شعری که آمد مرا همان  جا میخکوب کرد؛ گویی به قول 

خود موالنا، دچار سکتٔه حیرانی شده باشم:

در خواب، دوْش پیرى در کوى عشق دیدم
با دست اشارتم کرد، که عزم سوى ما کن…

گر اژدهاست بر َره، عشق است چون زمّرد
از برق آن زمّرد، هین دفِع اژدها کن!

واژه  ها در این شعر به من چشمک می  زدند. از پیر گرفته تا عشق 
و اشارِت دست و عزم سوی ما؛ اما چشمم روی واژٔه زمّرد قفل شد. 
فیروزه که  و  آن  بین  است. شک کردم  قیمتی  از سنگ  های  می  دانستم 
کدام آبی است و کدام یکی سبز؟ دلم می  گفت زمّرد همان سنِگ سبز 
روی گوگل  مپ  دایره  های کوچک،  برقش، همچون  با  است. همان که 

می  درخشید. 
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کردم.  جست  وجو  گوگل  در  را  »زمّرد«  و  رفتم  سراغ گوشی  ام 
روی لینک اول زدم. حدسم درست بود. تصویر سنگ  های تراش  خوردٔه 
بر جانم  این جمله  و  نواخت  را  بر صفحٔه ویکی  پدیا چشمم  سبزرنگ 
نشست: »واژٔه زمّرد عربی  شدٔه اسماراگدوس یونانی است؛ که خود گویا 

از واژه  ای سانسکریت به معنی سبز گرفته شده.«
و گوگل  مپ… مرد سفیدپوش عجب نمادی را انتخاب کرده بود. 
یاد روزی افتادم که سوار بر قطاِر متروی تورنتو، از اعتماد به گوگل  مپ 

گفت و عدِم اعتماد به خالق…



سوار قطار بودم. روی یکی از صندلی  هایی که پارچٔه قرمز داشت 
نشسته بودم. توجهم به مسافری جلب شد که روبروی من نشسته بود. 
عینک سیاه درشتی به چشم داشت و عصای سفیدی در دست. سگ 
بزرگ سیاهی هم زیر پایش نشسته بود. ترسناک نبود اما ابهت خاصی 
داشت. می  دانستم از سگ  هایی است که در خدمت کم  توانان است یا 
نامیدن  در  دقت  نظر  این  دارند.  افرادی که کم  توانی  بگویم  است  بهتر 
یاد  آنها »معلول« می  گوییم، در کانادا  به  ایران گاهی  ما در  را که  افراد 
گرفته بودم. یادم است که یک مقاله در روزنامٔه »تورنتو استار« نوشته 
دستورالعمل  به  تبدیل  موضوع  این  کانادا،  دولتِی  گفتماِن  در  بود که 
از  جایش  به  و  نشود  نوشته  و  گفته   disabled people که  شده 
ناتوان  یا  ما کم  توان  وجوِد  شود.  استفاده   people with disability

نیست، اینها صفات یا ویژگی  هایی است که به وجود ما سنجاق شده 
به  زندگی،  به  احترامت  ببینی، چقدر  این  طور  را  انسان  ها  وقتی  است. 
انسان، به وجود و به هستی بیشتر می  شود. درست هم که نگاه کنیم، هر 
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یک از ما ناتوانی  ها یا کم  توانی  هایی داریم و چه بد که تقریبًا همیشه، 
خودمان را مثاًل در زمینٔه کسب ثروت، ارتباط با فالن آدم، حتی ادامه 
دادِن زندگی کم  توان یا ناتوان می  بینیم. در حالی که اینها به هر دلیلی در 
یک جایی از زندگی، توسط خودمان یا دیگری، به وجود ما سنجاق شده 

است. کافی است سنجاق  ها را باز کنیم…
بود  احساس کرده  گویا  آورد.  خودم  به  مرا  پارس سگ  صدای 
این شکلی  و  برساند  به صاحبش  آسیبی  است  ممکن  مسافران  از  یکی 
آماده می  شد که اگر خطر جدی  داشت هشدار می  داد و در عین حال 
شد، او هم جانانه  تر دفاع کند. حیوانات در حالت عادی اجازه ندارند 
وارد قطارهای متروی تورنتو شوند؛ اما موجوداتی مثل این سْگ استثنا 
با سهولت  را  به صاحبان خود کمک می  کنند کارهایشان  آنها  هستند. 
بیشتری انجام بدهند. گاهی چشِم آنها می  شوند، گاهی گوِش آنها، گاهی 
دست آنها و گاهی پای آنها. یک نگهباِن ۲۴ ساعته. مثل فرشتٔه نگهبان. 

راستی من هم فرشتٔه نگهبان دارم؟ 
می  کنی  »دقت  راستم گفت:  از سمت  لحظه صدایی  همین  در 
این سگ چقدر مراقب صاحبش است و صاحبش چقدر به او اعتماد 
دارد؟« صدا مرا از افکارم بیرون آورد. مرد سفیدپوش بود. ِکی آمد اینجا 
کنارم نشست که متوجه نشدم؟ ادامه داد: »ببین سگ چطور حواسش 
آن  به صاحبش برساند! دیدی  از مسافران آسیبی  هست که مبادا یکی 
مردی که بغل  دسِت زن نابینا نشسته، وقتی خواست روزنامه  اش را باز 
کند و بخواند، صدای کاغذ چطور گوش  های سگ را تیز کرد، باعث 
شد نیم  خیز بایستد، پارس کند و در همان حالِت هشدار بماند تا اینکه 
مطمئن شود خطر رفع شده است؟ دیدی که زِن نابینا چطور سِر سگ 
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را نوازش کرد؟ این زْن نابیناست، اما به چشم  های سگ اعتماد کامل 
دستانش  در  را  سگ  قالدٔه  وقتی  زن  او.  چشم  های  شده  سگ  دارد. 
تهدیدش  هیچ خطری  انگار  است.  مطلق  قدرت  انگار صاحب  دارد، 
»هیچ دقت کرده  ای که  نمی  کند.« اندکی مکث کرد و بی  مقدمه گفت: 
این سِگ سیاه هم  به  این زن  اعتماد  از  به خدا،  آدم  ها  اغلِب  اعتماِد 

کمتر است؟«
عین  سفیدپوش  مرد  اما  بالّله!«  »نعوذ  و گفتم:  را گزیدم  لبم 
حقیقت را می  گفت. ما آن  قدر که به عقل و برنامه  ها و حسابگری  هایمان 
تکیه می  کنیم، به خدا اعتماد نداریم. احساس کردم هر چه در این مسیر 
برایم  دیگر، خدا  عبارتی  به  یا  می  شوم.  دورتر  از خدا  می  روم،  پیش  تر 

پیچیده  تر و فهم او برایم دشوارتر می  شود.  
»خدا پیچیده نیست، ذهن تو پیچیده است!« مرد سفیدپوش این 
به قدر فهِم توست…« و  »آنچه می  گویم  ادامه داد:  لبخند گفت.  با  را 
اندر حسرِت  این بیِت موالنا در ذهنم خوانده شد: »ُمردم  مصرع دوم 
فهِم درست…« مرد سفیدپوش گفت: »این مثال  هایی که برایت می  زنم، 
البته او را هرگز به  تمامی  نزدیک  تر می  کند.  او  پله  پله تو را به شناخت 
نمی  توان شناخت. چون محدود، هرگز قادر به فهم نامحدود نیست.« 
است که  جاندار  موجوِد  یک  که  سگ،  این  از  بیا  »حاال  داد:  ادامه 
سال  هاست به شکل  های مختلف در خدمت انسان  ها بوده، برویم سراِغ 
اشاره  دستم  توی  آیفون  به گوشی  انسان  ها.«  دست  ساختٔه  ابزاِر  یک 
کرد و گفت: »چقدر از نقشٔه گوگل روی گوشی  ات استفاده می  کنی؟« 
لنگ است.« مرد  زندگی  ام  تقریبًا  بدون گوگل  مپ  دادم: »خیلی!  پاسخ 
سفیدپوش گفت: »و چقدر به مسیرهایی که نشان می  دهد، زماِن تردد 



منزل یکم: تورنتو /29

مترو و اتوبوس، یا برآورِد زماِن رسیدن به مقصد، اعتماد داری؟« گفتم: 
»آن هم خیلی! هرچند می  دانم گاهی وقت  ها هم بدجور خطا می  کند. 
مثل آن روزی که در مونترآل داشتم ماشین می  راندم. تقریبًا پنج بار مرا 
در یک مسیر چرخاند چون نمی  توانست بفهمد که یکی از خیابان  ها، به 
خاطر عملیات راه  سازی، مسدود شده است. آخرسر از قصد، یکی از 
خیابان  ها را طبق پیشنهاد گوگل  مپ نرفتم تا مجبور شد از نو مسیریابی 

کند و راِه درست را به من نشان بدهد!« 
ساختٔه  چون  می کند  خطا  گوگل  »نقشٔه  سفیدپوش گفت:  مرد 
دسِت انسان هاست. اما خدا ــ آن قادِر متعال که شبیه هیچ چیز نیست 
و هیچ چیز شبیِه او نیست؛ همان طور که خودش در قرآن فرموده لَیَْس 
َِصری ــ او آن شنواِی بینایی است که دست  ِمیُع الْ ٌء َوُهَو السَّ َکِمثِْلِه َشْ
هیچ خطایی  بدون  زندگی ات  مسیِر سفِر  در  لحظه  هر  و  را گرفته  تو 
پیش می برد. یادت هست روزهای اولی که به تورنتو آمده بودی و آن 
اشتباِه ناخواسته در نقشٔه گوگل باعث شد از یک قرارداِد اجارٔه پرضرر 

در امان بمانی؟« 
تصویر محوی از آن جریان در خاطرم بود. سه سال از آن روزها 
می  گذشت. مرد سفیدپوش ادامه داد: »قرار بود با کارگزار اجارٔه خانه، 
در منطقٔه مارکهام مالقات کنی. از قبل با او و صاحبخانه قرار گذاشته 
بودید کل اجارٔه یک سال را همان اول کار، نقد بدهی.« ذهنم جرقه  ای 
زد، گفتم: »آره! یادم هست. وقتی رفتم چک تضمین  شده را از بانک 
برای پرداخت اجاره  خانه بگیرم، متصدی بانک پرسید این همه پول را 
برای چه کاری می  خواهی؟ و وقتی ماجرا را گفتم، گفت که من فکر 

کردم می  خواهی پوِل پیش برای خرید خانه بدهی!« 
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منطقه  بندی  های  با  هنوز  موقع  آن  »تو  سفیدپوش گفت:  مرد 
دفتر  را که  خیابانی  نام  و  پالک  شمارٔه  نبودی.  آشنا  بزرگ  تورنتوی 
اولین  و  گوگل کردی  نقشٔه  وارد  داشت  قرار  آن  در  امالک  کارگزار 
مارکهام،  جای  به  نمی  دانستم  »اما  گفتم:  انتخاب کردی.«  را  نتیجه 
دارم به برمپتون می  روم!« مرد سفیدپوش گفت: »البد یادت هست که 
چقدر در اتوبوس نشستی. تقریبًا در ایستگاه  های آخر پیاده شدی. هوا 
تاریک شده بود و آن منطقه به هر جایی شبیه بود جز محلی که دفتر 

مشاور امالک در آن قرار داشته باشد.« 
در  داشتم  و  بود…  اتوبان  یک  کنار  است…  »درست  گفتم: 
محوطٔه جایی که انگار یک کارخانه بود دربه  در دنبال جایی می  گشتم 
در  »و  سفیدپوش گفت:  مرد  بودم.«  زده  عالمت  روی گوگل  مپ  که 
همان احوال بود که نگهبان کارخانه که پرسه زدن  هایت و گوشی چک   
کردن  هایت را از دوربین مداربسته دیده بود آمد و پرسید که آنجا چه 
او  را گفتم. و  اما راستش  بودم؛  کار داری.« گفتم: »حسابی ترسیده 
اومدی  تو  پسر!  و گفت هی  دل خندید  ته  از  فهمید  را  وقتی جریان 
ادامه  مارکهام!«  می  رفتی شرق،  باید  استیلز.  نقطٔه خیابوِن  غربی  ترین 
و هم خجالت  بود  راحت شده  »و من، که همزمان هم خیالم  دادم: 
می  کشیدم از گافی که داده بودم به او گفتم اگر ممکن است با کسی که 

با او قرار داشتم صحبت کند و بگوید من کجا هستم.« 
مرد سفیدپوش گفت: »تو روی یک نیمکت در محوطٔه کارخانه 
به  بود که دوستت  زمانی  فاصلٔه  در همان  برسد.  راه  از  او  تا  نشستی 
تو زنگ زد.« گفتم: »آره، حامد بود. وقتی رسیدم تورنتو یک هفته  ای 
مهمانش بودم. در آن وضعیت، نمی  خواستم جواب تلفنش را بدهم. 
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بگویم  گافم  از  اینکه  بدون  و  دادم.  پاسخ  که  شد  چه  نمی  دانم  ولی 
توضیح دادم که یک خانٔه خوب پیدا کرده  ام ولی قرار است کل اجارٔه 

یک سال را نقد بدهم.«
مرد سفیدپوش گفت: »و حامد گفت که مبادا این کار را بکنی. 
گفت که باز هم بگردی چون حتمًا می  توانی یک خانٔه بهتر پیدا کنی که 
ماه به ماه از تو کرایه بگیرد.« گفتم: »و همان  جا بود که تصمیم گرفتم 

از خیر آن خانه بگذرم.« 
مرد سفیدپوش گفت: »سرانجام آن کارگزار امالک آمد و سوار 
با صندلی  های  بود  مشکی  بی  ام  دبلیوی  »یک  گفتم:  ماشینش شدی.« 
نرم و راحت. هوای بیرون هم کمی خنک شده بود. بخاری را روشن 
کرد. گرمای داخل ماشین بعد از آن همه سرگردانی، خیلی می  چسبید.« 
باعث  اینکه  از  عذرخواهی کردی  »تو  سفیدپوش گفت:  مرد 
زحمتش شدی و او گفت که مشکلی نیست. گفت که بارها برای پدر 
را گم کند و یک  راه  تورنتو  آمده که در خیابان  های  خودش هم پیش 
پدرش  که گفت  مخصوصًا  »بله،  گفتم:  خانه.«  رسانده  را  او  غریبه 
انگلیسی  ام  البته من، هم  انگلیسی می  داند. چینی بودند.  خیلی هم کم 
او  بزرگ  تِر  کمی    برادِر  می  توانستم  نهایتًا  اینکه  هم  بود  خوب  خیلی 

باشم!« 
مرد سفیدپوش گفت: »وقتی تو را تا دم خانه  ات رساند، گفت 
که مدارک اجاره  نامه را هم با خودش آورده و می  توانی آن را همان  جا 
داخل ماشین امضا کنی که دیگر کار به تأخیر نیفتد.« گفتم: »اما حرف 
حامد توی گوشم بود. مدارک را گرفتم و گفتم اجازه بدهد که آن شب 
مطالعه  شان کنم. تقریبًا سه هفته  ای می  شد که اتاقی را در یک خانه کرایه 
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کرده بودم. زندگی در آن شرایط سخت بود اما نمی  خواستم عجوالنه 
تصمیم بگیرم.« مرد سفیدپوش گفت: »و سرانجام روز بعد زنگ زدی 
او هم  و گفتی که تصمیمت عوض شده…« گفتم: »…و خوشبختانه 
بدون هیچ اعتراضی پذیرفت. حتی به رویم نیاورد که دیشب آن همه 
به خاطر من به زحمت افتاده بود و مرا، در حالی که وظیفه  اش نبود، 

از غرب تورنتو سوار کرده و تا دم خانه  ام رسانده بود.« 
مکثی کردم و ادامه دادم: »بعد از آن، تا مدت  ها با خودم فکر 
می  کردم چه می  شد اگر من آدرس را درست در گوگل  مپ وارد کرده 
بودم؟ پیش از اینکه حامد زنگ بزند، قرارداِد اجاره را امضا کرده بودم 

و شاید کنسل کردنش دیگر ناممکن یا خیلی پرهزینه بود…« 
مرد سفیدپوش پرسید: »فکر می  کنی چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی 
آن پیش  از  بعد  و  قبل  و  این همه دقت می  کنی  تو، که  چطور شد که 
دچار  شب  آن  وارد کنی،  اشتباه  گوگل  نقشٔه  در  را  آدرسی  که  نیامد 
فراتر  نیرویی  می  کنم  »احساس  گفتم:  شدی؟«  ناخواسته  خطای  این 
و بزرگ  تر از من در کار بود که مرا آن همه در تورنتو گرداند تا از یک 
قرارداِد نامنصفانه در امان بمانم… جرئت نمی  کنم بگویم خدا، چون 
فکر نمی  کنم من ــ یک آدم معمولی ــ آن  قدر برای خدا مهم باشم که 
از  انگار  طوری که  باشد؛  مراقبم  این  طوری  و  ول کند  را  کارهایش 
پیش نقشه چیده تا من وارد راهی شوم که در ظاهر اشتباه است اما 

نتیجه  اش به نفعم است.«
مرد سفیدپوش خندید. گفت: »یادت هست آن اوایِل مهاجرت، 
یک بیِت موالنا چقدر ورد زبانت بود؟« چیزی یادم نیامد. ادامه داد: 
مکثی کرد  تو…«  دسِت  در  ُمهره  ای  ما  تو/  مسِت  هفت گردون  »ای 
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او  دادی  اجازه  و  او  تو مهره  ای شدی در دست  »هربار که  و گفت: 
نشدی،  او  مانع  اقداماتت  و  حرف  ها  با  و  حرکت کند  تو  پیشاپیش 

نتیجه همیشه عالی بوده است.« 
همچنان با دقت و حیرت گوش می  دادم: »خدا مراقِب تک  تک 
مخلوقاتش است، در همٔه لحظات. اما تو با ذهن انسانی  ات نمی  توانی 
این را فهم کنی. هرچند امیدوارم در این سفر، بتوانی به درکی هرچند 

ناچیز از این حقیقِت غایی برسی.«
تلق  وتولوق  صدای  نداشتم.  برای گفتن  حرفی  سکوت کردم. 
به گوش  تاریک پیش می  رفت، یکنواخت و کوبنده  تونِل  قطار که در 

می  رسید.



اشتباه  به  می  تواند  هم گاهی  شدم که گوگل  مپ  متوجه  روز  آن 
بیفتد تا ما وارد مسیر درست شویم. یعنی خدا از هر ابزاری و هر راهی 
استفاده می  کند تا راه را به ما نشان بدهد و کمک کند که در آن بمانیم. 
این  بار اما دایره  های سبزرنگ روی گوگل  مپ، در خوابی که دیده بودم 

چه می  گفتند؟ اینها نشانٔه چه بودند؟ این »زمّردها…«
از دیدِن مرد سفیدپوش در خواب  ــ  بود، همٔه نشانه  ها  هر چه 
که  بودند  راهی  دادِن  نشان  حال  در  ــ  موالنا  شعر  واژه  های  تا  گرفته 
بهتر بود در طی کردن آن تردیدی به دلم راه ندهم. در حالی که چشمم 
را پرده  ای از اشک پوشانده بود به این فکر کردم که اولین فرصتی که 
می  توانم راهِی ایران شوم چه روزی است. شنبه بود. فرصت داشتم در 
این دو روِز آخرهفته به مدیرم خبر بدهم. احتماالً دو سه روزی به شرکت 
نبودْن سامان بدهم و در میانه  های  بروم و کارهایم را برای چند هفته 

هفتٔه آینده حرکت کنم.
*
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درست همان  طور که در چنین مواقعی باید باشد همٔه کارها گویی 
بود و همه چیز خوب و بی  دردسر پیش  از جایی دیگر هماهنگ شده 
رفت. وقتی باالخره بلیت پرواز را پرینت کردم از شوق اینکه حدود ۲۴ 
ساعت بعد راهی خواهم شد در پوست خود نمی  گنجیدم. هرچند این 
شوق، همراه خود ترسی شیرین هم داشت. ترسی که هر وقت قدم به 

دل تجربه  ای جدید می  گذاری، همراهی  ات می  کند.
پیرسوِن  فرودگاه  از  دسامبر   ۶ شِب   ۱۰ ساعت  بود  قرار  سفر 
از  می  شدم  ایران  راهی  که  بار  هر  مثل  می  توانستم  شود.  آغاز  تورنتو 
باید مقصد  اما چیزی در دلم گفت که  بروم.  به تهران  استانبول  مسیر 
با  موالنا  آن،  در  انتخاب کنم. همان شهری که  »قونیه«  را  مسیر  میانٔه 
شمس دیدار کرد. همان شهری که پارسال چندین بار با مرد سفیدپوش 
سفرهایی معنوی به آن داشتیم. سفرهایی که نه با هواپیما و قطار،که با 

نقب زدن به فضا و زمان انجام می  شد. 
به حرف دلم گوش کردم و هر چند راهم دورتر و هزینٔه سفرم 
بیشتر می  شد، مقصد میانٔه راه را »قونیه« انتخاب کردم. می  دانستم که 
اگر جز این کنم، به نشانه  ها بی  احترامی کرده  ام و بعداً پشیمان خواهم 
شد. برنامه  ام این بود که یک شب را در قونیه بمانم، فردایش از آنجا با 

قطار راهی آنکارا شوم و سپس به سمت تهران پرواز کنم.
و راستی خدایا! تا این لحظه متوجه نشده بودم که آن دستی که 
تنظیم  را طوری  را سامان می  دهد و پیش می  َبَرد روند وقایع  همه چیز 
 ۸ می  شود  که  آذر   ۱۷ سالگی  ام،  چهل  تولد  روز  در  درست  کرده که 

دسامبر، در قونیه باشم!
از شوِق این همزمانی  ها، این اتفاق  هایی که دیگر می  دانستم اتفاق 



آنچه خواندید، گزیده ای بود از کتاب 
»از عالم باال تو را صدا می زنند« 

نوشتٔه علی اکبر قزوینی.

برای سفارش نسخٔه کامل این کتاب، 
 روی لینک زیر کلیک کنید:

ً
لطفا

https://tahavolefardi.com/product/alamebala

در صفحٔه اینستاگرام اختصاصِی کتاب 
»از عالم باال تو را صدا می زنند« نیز می توانید 

خبرهای مربوط به این کتاب را 
به شکل متمرکز دنبال کنید:

https://www.instagram.com/az.alam.bala

https://tahavolefardi.com/product/alamebala
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