
پاییز ســال ۹۸ بود و دفتر مدرسه پر از همهمه. تازه زنگ 
تفریح خورده بــود. دبیران با چهره های خســته، دفترهاي 
کالسی را روی میز می گذاشتند تا اندکی استراحت کنند و با 

نوشیدن استکانی چای، گلویی تر و تازه کنند. 
صدای معاون مدرســه که از طریق میکروفون نمایندگان 
کالس های پایــة نهم را فرا می خوانــد، در بلندگوی حیاط 

مدرسه پخش می شد و پژواکش در گوشم می پیچید.
 اســتکانی چای از داخل ســینی برداشتم. در همان حال با 
خودم فکر کردم، قطعًا یکی از مناظری که ما ایرانی ها را بسیار 
سرحال مي آورد، دیدن یک سینی پر از چای است. دبیران در 
صندلی های دفتر جا خوش کردند. در جاي نان که باز شد، بوی 
عطر نان تازه مشام ها را پر کرد. َدم در دفتر، یکی از دانش آموزان  
مرا صدا زد. استکان به دست به سویش رفتم. نگاهم به چهره اش 
دقیق شــد؛ نوک بینی اش قرمز شــده بود و پلک نازک پای 
چشمش کمی متورم. قرینه ها نشان می داد گریه کرده است. با 
دســتی که آزاد بود، آرام روی شانه اش زدم: ... جان! چه خبر؟ 
چرا چشمانت اشک آلودند؟ بی مقدمه و با خشمی دخترانه گفت: 
»خانم! من بعد از یك مجموعه تحقیق، می خوام دیگه مسیحی 
بشم.«با لبخند ولی جدی گفتم: تبریک می گم! چشمانش از 

تعجب گرد شده بود: »خانم! جدی می گین؟«
 خندیدم و جواب دادم بله. جــدی می گم. گفت: »چرا 

تبریک؟«

 گفتم: از این نظر که تــو برای انتخاب بهترین 
راه های ســعادت خودت، مشــغول تحقیق و پژوهش 

شــده ای. تصمیم یه نوجوان به مطالعــه و تحقیق، تبریک 
نداره؟ با سرخوشــی آکنده از تردیدي گفت: »درسته، ولی 
خانِم .... )منظورش دبیر درس بود( وقتی از تصمیم من مطلع 
شد، گفت برای کســانی که از مسلمانی به مسیحیت تغییر 
ایده می دن، حکم ارتداد اِعمال می شــه! برای همین ناراحت 

شدم. این حرفش به من برخورد و گریه کردم.« 
گفتم حــاال بگذار در مورد ارتداد بعــداً صحبت می کنیم. 
گفت نه خانم! االن بگین! در پاسخ به اصرارش توضیح دادم: 
دخترم، در مورد ارتداد باید گفت، چون اســالم عامل پیوند 
مردم در جامعه است، ارتداد و اظهارکردنش، باعث گسستگی 
مردم می شه. ولی پژوهشــگری كه به دنبال دلیل و برهانه، 
اگه با شک مواجه بشه و درصدد یافتن دین حق باشه، شک 
موجب کفر و ارتدادش در دورة تحقیق نمی شه؛ كسي كه از 
روي تحقیق دچار شبهه شد و براي خودش دین دیگه اي رو 
انتخاب كرد بدون اینكه در جامعه آن را اظهار و تبلیغ كنه، 

حكمش اعدام نیست.
خب، بگذریم! حاال که دست به کار تحقیق و پژوهش شدی، 
اواًل بگو ببینم چرا می خوای تغییر دین بدی؟ ثانیًا کدام یک از 
انجیل هاي اربعه را مطالعه کردی و قصد داری بهش متدین 
بشی؟ برای بار دوم چشمانش را گرد کرد: »خانم! مگه چند 

مي خوام  مسيحي باشم!
نیلوفر هادوی
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تا انجیل داریم؟«
 گفتم: حداقل چهارتاشون معروف تر هستن و در دسترس 
پیروان این دین.  پرســید: »مثل ما مســلمون ها که می گیم 
قــرآن کریم، قرآن مجید، قرآن مبین و ...؟ اون ها هم همین 

طورند؟«
 لبخندی زدم. از استکان چایی که داشت یخ می کرد کمی 
نوشیدم و گفتم، نه عزیزم. اون اسامی در واقع صفاتي هستند 
کــه به یک کتاب داده می شــوند. ولــی کتاب هاي مقدس 
مسیحیان چندتایی هستن که معروف ترین اون ها »مرقس، 
متی، لوقا و یوحنا« هســتن. توی پرانتز بگم، برنابا، که البته 
این آخری زیاد معروف نیســت و شــاید شبیه ترین به قرآن 

مسلمانان باشه. پرسید: »اون های دیگه چی؟«
گفتم، پژوهشگران دانشــمند معتقدن دو انجیل مرقس و 
متی که از انجیل هاي قانونی هســتن رو، قبل از انجیل لوقا، 
نویســندگان نوشــته ان. تعداد زیادی انجیل هم )غیر از این 
دو انجیل معروف( در زمان نگارش انجیل لوقا موجود بودن. 
دانش آموزم ســؤال کرد تعداد زیادی انجیل؟ تأکید کردم و 
ادامــه دادم این طور که من قبــاًل مطالعة مختصری در این 
باره داشــتم، فهمیدم که از حدود ٦۰ تا ۱۰۰ ســال بعد از 
میالد مسیح )علیه السالم(، انجیل هایي نوشته شده ان که اسم 
نویسندگانشــون خیلی هم مشخص و معلوم نیست. تو قرن 
دوم این اسامی رو به اون انجیل ها داده ان و بیشتر عباراتشون 
هم سینه به سینه نقل شــده و بعدها مکتوب شده ان. گفت: 
»خانم، من نمی دونستم چند تا انجیل وجود داره! ولی به هر 
حال من با دیدن یک مجموعه فیلم های تبلیغی و حضور تو 
بحث های خانوادگی، به این نتیجه رســیدم که راه مسیحیت 
نجات دهندة زندگی ماست... یه دلیل دیگة من اینه که اون ها 
در مراکزی مثل بیمارستان ها و پرورشگاه ها به بیماران و فقرا 
و نیازمندان خیلی کمک  می کنــن. حتی بابا نوئل دارن که 
خیلی کارهای خیررســاني رو انجام  می ده. دروغ و تقلب تو 
کارهاشون نیست و روش های زندگی کردنشون صادقانه تر از 

ماهاست!«
بهــش گفتم: دخترم! اگر موضــوع تحریف کتاب و قوانین 
آســمانی نبــود، دلیلی عقالنی وجود نداشــت کــه بعد از 
مســیحیت، باز هم دین تــازه ای به میدان بیــاد و پیروان 
جدیدی بطلبه..! االن سؤال من از تو اینه، حاال که می خوای 
بــا تحقیق و پژوهش راه زندگی خودت رو انتخاب کنی، چرا 
داری عقب گــرد می کنی و به دین دوهزار و خرده ای ســال 
پیش متوسل می شی؟ حداقل بیا ببین جوان ترین دین دنیا 
که حدود ٦۰۰ ســال بعد از مســیحیت اومده، چی می گه. 
گفت: »چرا از لفظ عقب گرد استفاده کردین؟« گفتم یه مثال 
می زنم: دانش آموز کالس نهم هیچ  وقت مثاًل برای پیشرفت 
تو درس ریاضی برنمی گرده توی کالس پنجم دبستان 

بشــینه و ریاضی بخونه، بلکه میاد با استفاده از 
اطالعات قدیمی و قبلی خودش، جدیدترین مسائل 

ریاضی رو پله به پله مطالعه می کنه و خودش رو به علم و 
دانش روز مجهز می کنه.  ما هم برای داشتن یه برنامة درست 
دینی، نمی  آییم به سمت عقب برگردیم و مثاًل تابع »ُصُحف« 
ابراهیم )علیه السالم( یا »تورات« حضرت موسی )علیه السالم( 
بشــیم، بلکه می آییم مي بینیم آخریــن دین چي گفته. یه 
مثــال: اگه من توی کالســتون از برنامة امتحان برای هفتة 
آینــده صحبت کنم و تو در ضمن صحبت من اجازه بگیری 
و بری بیرون از کالس و بعد از یک ربع ســاعت برگردی، از 
نماینده تون چی می پرسی؟ او گفت، می پرسم باالخره آخرین 
تصمیم برای امتحان چی شــد؟ گفتم، نفست گرم! آفرین. 
تو دنبال آخرین تصمیم گیری تأیید  شده می گردی، نه اولین 
تصمیم ها یا برنامه ها! کمی فکر کرد و آروم  گفت درسته! ولی 
از کجا معلوم قرآن هم تحریف نشــده باشه؟ گفتم من فقط 
یه دلیل برات مي یارم، ولی حاال که تو مسیر تفکر و تحقیق 
افتادی، خودت برای سایر ادّله تالش کن. زنگ خورده بود و 
ناچار باید به کالس هامان می رفتیم. گفت: »خانم با ما کالس 
دارین!« استکانم را گذاشتم روی میز و با هم قدم زنان سمت 
کالس رفتیم. گفت: »دلیلتون؟« گفتم هزاران نسخة قرآنی 
دست نویس تو موزه های بزرگ و معروف جهان وجود دارن؛ 
از موزه های کشــورهای شرقی گرفته تا موزه های کشورهای 
اروپایی و حتی موزه های روسی و آمریکایي.  این نسخه های 
خطی از اولین ســده های هجری با قدمتی دیرینه موجودن 
و روی پوســت و پاپیروس نوشته شده اند. حاال دقت کن که 
اگر در طول قرن هاي گذشته تو قرآن مسلمونا کوچک ترین 
تحریفی صورت مي گرفت، قطعًا اون قرآنی که االن تو دست 
ما مســلمونا تو گوشــه و کنار دنیا و سرزمین های گوناگون 
وجود داره، با اون هایی که االن توی موزه ها نگهداری می شه، 

متفاوت بود!
 انگشت به دهان گفت: راســت می گینا! ادامه دادم: ولی ما 
متوجه می شیم که حتی یک کلمه هم تو قرآن ها، چه خطی 
و قدیمی تو موزه ها و چه چاپ های جدید قرآن های معمولی، 
تفاوتی نیست که اگر بود، قطعًا این نقطه ضعف بزرگ هزاران 
هزار بار تو بوق و کرنا مطرح می شد که آی ایها الناس، بیایید 
که قرآن مسلمانان هم تحریف شده است! در ضمن، یه نکتة 
دیگه هم بگم و بریم تــوی کالس. هیچ  وقت مالکت اعمال 
و رفتار پیروان یه دین نباشــه. ببین، تو نص قرآن، به عنوان 
کتاب قانون زندگی، چه دستورات حیات بخشی نهفته ان! اگه 

خطا بود، کنارش بگذار. به قول معروف: 
اسالم به ذات خود ندارد عیبی

              عیبی هم اگر هست از مسلمانی ماست. 
                                                                 والسالم
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