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  به نام او
نگـرم، بـا وحـشتی آشـکار بـه       امروز که به پشت سرم، به حدود بیست سـال پـیش مـی            

  :گویم خودم، به خودِ بیست سال پیشم، می
  !»کاش جاي تو بودم! اي عجب جرأتی داشته«

ي چـاپ ایـن کتـاب را در سـر      ام آن روزها که داعیـه       جرأتی داشته و راستی عجب    ... 
گاه در طول این بیـست سـال از چـاپ نـشدن ایـن کتـاب، خـودم را، خـودِ          ام و گه پرورانده  می

  ! ام کرده م را سرزنش هم می»شدن«مستمرم را، خودِ در حال ِ 
 آن -یمگـو   همـان روزهـاي بیـست سـال پیـشم را مـی      -و نه شگفت که آن روزهـا       ... 

شناسی داشـت و برخاسـته از آن    ي سیستان  که داعیه-روزها هم به خودِ بیست سال پیش از آنم   
  :ام گفته  می-بود ها در سر پرورانده داعیه اندیشه
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  !»کاش جاي تو بودم! اي عجب جرأتی داشته«
  !خامی را بنگر

  :گویم ام، می هنوز هم گاهی به خودم، خودِ هنوز نیامده
  !»اي  روزي به من خواهی گفت عجب جرأتی داشتهیقین دارم که«

ي  کند؛ وگرنه همـه  اما دریغ که زمان براي جبران اشتباهات هیچ یک از ما درنگ نمی   
چنـان کـه آرزویـشان بـوده و      توانست عاري از عیب باشد؛ هم ي نویسندگان می هاي همه  کتاب

  .هست و خواهدبود
تـوانم   ، چـه مـی  »عجب جرأتی داري«اسخِ توانم، در پ    اما من که دیگر بیش از این نمی       

  گفت؟
  : دو کالمم از سعدي همیشه در یاد است

  رونقند خریدار دکان بی  ببخشاي کانان که مرد حقند
  گران است پاي ملخ پیش مور  برد هرکسی بار درخورد زور

  
***    ***    ***  

  
هـا و    کتابـک هـا و   با کـارك -ام بارها چنان که گفته  هم-هاي سرشار را ها را، سال  سال

اندیـشیدم، ابهـت     می- که تمامی آمال من بود -هاي دیگر گذراندم و هربار به این یک         مقالک
  ،... هاي مدید  داشت؛ تا این که از پس گذشت سال آن مرا باز می

عجـب جرأتـی   « که هنوز هم فریـاد رسـاي   -هایم را  باألخره جسارت ورزیدم و گوش    
 کـه بارهـا   – بستم و متاع خویش   -شنید  را از ژرفاي وجودم می    » !کاش جاي تو بودم   ! اي  داشته
 عرضه کـردم و راسـتی را عجـب جرأتـی     -اي است در بازار یوسف فروشان ام تنها کالوه    گفته
  ! داشتم

راه خـویش   گویم؛ همو که یـک عمـر مـرا چـشم بـه      این مجموعه را می  » جلد نخست «
  .»...کوه جنبید و جنبید و «داشت و عاقبت هم 
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و ایـن   ؛»توانـستم؛ همـین   مـن همـین قـدر مـی    «ام و باز هم بارها خواهم گفت کـه     فتهگ
ي این مـردم اسـت، وزنـی و ارزي نیـست؛ مردمـی کـه دیگـران              اندك را در برابر آنچه بایسته     

  :گویند شان چنین می درباره
همیشه بود سجستان یگانـه؛ هـیچ یـک از بلـدان را چـون          «

له و تجمل از یکدیگر همت اندازند و بازار آن بازاري نیست و در معام
بغایت شتابانند در اعانت عجزه و مواسات ضعفا و امر معروف و نهـی         
منکر؛ و اگرچه بر دیگري گران آید؛ و اجل و اجزل خصال حمیده آن  

امیه جهـت سـب و لعـن کـردن آن      ها ابا و امتناع نمودند بر بنی    که آن 
و وارث علم انبیا، ابن عـم مـصطفی،   ي اولیا    ي اصفیا و قبله     اشقیا، قدوه 
ي زهرا، مظهر عجایب و غرایب، یـار غمگـسار پیغمبـر در            زوج فاطمه 

مآب مشارق و    شداید و نوایب، خداوند مفاخر و مناقب، آفتاب هدایت        
 علــی -طالــب را مغـارب، امیرالمــؤمنین، امــام المتّقــین، علــی ابــن ابــی 

  1.»ر بر روي مناب-اهللا و علیه و آله السالم رسول
  .و این مختصر نیست؛ الّا یک از هزاران

 
      
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مرادي،  ي آثارالبالد و اخبارالعباد، تصحیح و توضیح دکتر سید محمد شاه  محمد مرادبن عبدالرحمان، ترجمه- 1

  260، ص 1، ج1371انتشارات دانشگاه تهران، بهمن 
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