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بعد از دستگيري ميثم تمار توسط ابن 
زياد، اين ملعون به ميثم تمار مي گويد 
شما طوطي وار از علي)ع( ياد گرفتيد 
و من اين طوطي ها و اين باغس�تاني را 
كه ايجاد كرده است از بين مي برم. ميثم 
تمار هم در پاسخ مي گويد اگر باغستان 
از بين برود طوطي هم نمي خواهد بماند

   زينب امجديان
همه ما ن�ام »ميثم تمار« را ش�نيده ايم اما از جزئيات 
زندگي وي اطالع�ات زيادي نداري�م. ميثمي كه يار 
وفادار موالي متقيان )ع( بود و پاي عشق به ولي خود 
توسط عبيداهلل ابن زياد به شهادت  رسيد.»باغ طوطي« 
رمان مذهبي است كه مسلم ناصري در آن مي خواهد 
حق طلبي ميثم و س�بك زندگي درس�ت را نش�ان 
دهد.  اين كتاب به همت انتشارات كتاب جمكران به 
چاپ رسيده است. براي آشنايي بيشتر با كتاب »باغ 
طوطي« با مسلم ناصري نويسنده اين كتاب به گفت وگو 
نشس�ته ايم كه از منظرتان مي گذرد.  وی تحصيالت 
ح�وزوي خارج فق�ه و دكت�راي تاريخ تش�يع دارد. 

    
اولين سؤالي كه  به ذهن مخاطب مي رسد اين 
است كه چرا از ميان اصحاب حضرت علي )ع( 

ميثم تمار را انتخاب كرديد؟ 
ميثم تمار يك ش��خصيت كاماًل متفاوتي بود. ايشان 
ايراني بود و اصالتي آذربايجاني يا كردستاني داشت،در 
حالي كه  بس��ياري فكر مي كردند عرب اس��ت. وي با 
خانواده ب��ه بين النهرين م��ي رود و ماجراهايي پيش 
مي آيد. اين اتفاق در دوران خالفت عمر بوده است كه 
ميثم اسير مي شود و او را به كوفه مي برند. در كوفه تمار 

را به يك زن عرب مي فروشند. 
ويژگي خاصي كه ايشان داشتند چه بود؟

يكي از ويژگي هاي خاص ميثم تمار حق طلبي بود.ايشان 
كس��ي بود كه با هيچ كس درگيري نداش��ت،هويت و 
اسمش از او گرفته  شده است. در هيچ مناقشه اي شركت 
نكرد،در هيچ جنگي با اميرالمؤمنين نبود اما به شدت 
امام علي)ع( به او احترام مي گذاشت و حتي مخزن اسرار 
امام علي)ع( لقب  گرفت تا آنجا كه امام علي)ع( وقتي بر 
كرسي  نشستند، كارهاي مهمي را به ميثم تمار  سپردند؛ 
يعني اين پاك بودن، درست انديشيدن و معيار حق بودن 
از ويژگي او بود.  جامعه امروز به دو گروه تقس��يم شده 
است برخي مي گويند ايراني بودن و عده اي مي گويند 
اسالمي بودن. من در اين كتاب مي خواستم بگويم كه نه 
اين است نه آن. ايراني يا اسالمي بودن مهم نيست آنچه 
مهم است دنبال حق بودن است كه ميثم تمار توانسته 

بود به آن دست پيدا كند. 
ميثم تمار يك ايراني بود.ما مي خواهيم بدانيم 
نگاه ش�ما به ع�رب و عجم در اي�ن كتاب به 
چه صورت اس�ت؛ چون دش�منان اسالم در 
اين موضوع به اختالف افكن�ي بين اعراب و 
ايران مي پردازند و سوءاس�تفاده مي كنند. 
مي خواهيم بدانيم در زمان اميرالمؤمنين اين 

موضوع هم مطرح بود؟ 
حكومت اميرالمؤمنين كوتاه بود اما به شدت در جامعه 
عرب تعصباتي وجود داشت. اصاًل ايراني يا به قول آنها 
يك عجم به هيچ عنوان نمي توانست با زن عرب ازدواج 
كند. وقتي يك ايراني سوار بر اسب، فرد عربي را مي ديد 
بايد از اسب پياده مي شد.  مس��اجد مسلمانان عرب از 
مساجد مسلمانان غيرعرب جدا بود.اين تبعيض را در 
آن زمان ايجاد كردند اما در دوران حكومت امام علي)ع( 
اين تبعيض ها برداش��ته ش��د.  نمونه رفع اين تبعيض 
داستان آشنايي اميرالمؤمنين با ميثم تمار است. همين 
كه ايشان به كوفه برمي گردند به دكان يك خرمافروش 
مي روند كه برده يك زن عربي است. ابتدا امام، ميثم تمار 
را از بردگي آزاد مي كنند و مي گويند تو نبايد برده باشي. 
در واقع هويت او را امام علي )ع( به وي برمي گرداند چون 

به دنبال حقيقت است. 
آقاي ناصري! چه ش�د كه ش�ما در انتخاب نام 
كتاب به باغ طوطي رسيديد؟ من وقتي نام كتاب 
را ديدم به محتواي كتاب كه يك رمان مذهبي 

است پي نبردم. چرا باغ طوطي انتخاب شد؟
ابتدا كه اين اسم را شنيدم بر دلم نشست. باغ طوطي يكي 
از مكان هاي مقدس تهران است؛يك قبرستان است اما 
قبل از اين هم در كتاب هاي تاريخي اين اسم  را شنيده 
بودم؛بنابراين از اين اسم خوش��م آمد.  در مرحله بعد در 
يكي از فصل هاي كتاب اشاره اي به آن مي شود كه بعد از 
دستگيري ميثم تمار توسط ابن زياد، اين ملعون به ميثم 
تمار مي گويد شما طوطي وار از علي)ع( ياد گرفتيد و من 

اين طوطي ها و اين باغستاني را كه ايجاد كرده است از بين 
مي برم. ميثم تمار هم در پاسخ مي گويد اگر باغستان از 
بين برود طوطي هم نمي خواهد بماند. من از اين بحث 
استفاده كردم  و از اسم و استعاره ، كنايه اي زدم به اينكه باغ 
و طوطي با هم تكميل مي گردند. اگر باغ و پرنده اي نباشد 

هر دو بي معني مي شوند. 
در تاري�خ ص�در اس�الم ايراني هاي�ي جزو 
مجاهدان و اصحاب امام معصوم بودند. آيا به 

حضور آنها در اين كتاب اشاره كرده ايد؟
در كوفه قبايل ع��رب زندگي مي كردن��د و همچنين 
قبايلي از مدينه و سرزمين هاي حجاز آنجا رفته بودند تا 
با ايراني ها بجنگند. آنها بايد در جايي ساكن مي شدند. 
اولين فرمانده شان سعد بن ابي وقاص بود كه سرزمين 
همواري را انتخ��اب مي نمايد و هر قبيله در قس��متي 
چادرهايش را برپا مي كند. بعد متوجه مي شوند چادرها 

براي زندگي مناسب نيست؛ بنابراين با ني »هريش« برپا 
مي كنند.  آنها مدت ها در سايبان ها زندگي مي كردند تا 
اينكه آتشي در نيستان ها مي افتد و سايبان ها هم آتش 
مي گيرند.  بعد از اين مرحله خانه هايي از خشت و گل 
مثل خانه هاي شهرهاي تيسفون و مدائن مي سازند.  بعد 
از فتح ايران نزديك به ۵هزار ايراني وارد كوفه مي شوند 
كه به آنها س��رخ رو يا ديلمي مي گفتند. اين ديلميان و 
سرخ رويان يا اس��ير بودند يا به دليل شغل شان و براي 
برآوردن نيازهاي شهري به عنوان نجار و بنا وارد شهر 
مي ش��دند. ش��هر همراه با ورود ايراني هايي كه داراي 
هنر تخصصي بودند ش��كل مي گرفت كه البته بيشتر 
ايراني ها حاشيه نش��ين بودند چون عرب ه��ا با همان 
تبعيض هايي كه ايج��اد كرده بودن��د، ايراني ها را بين 
خودشان نمي پذيرفتند.  در اين ميان افراد بسياري با 
دانش و فرهنگ ظهور پي��دا مي كردند. به عنوان مثال 
كيس��ان يا همان كيان ايراني در كن��ار مختار ثقفي يا 

عبدالرحمان پدر مسلم خراساني ايراني بود.  
با توجه به اينكه گفتيد صحبت از حضور يك 
ايراني با گروهي از ايرانيان در جمع اصحاب 
پيامبر يا امامان مي شود ناگزير موضوع رابطه 
ميان اس�الم و ايران مطرح مي گردد به اين 

موضوع در كتابتان چطور پرداختيد؟
من در كتابم نخواس��تم نه ايراني و نه اسالمي بودن را 
مطرح كنم. انس��ان ها بايد دنبال حقيقت باشند، حال 
شايد اس��الميتي كه مخالفان مي گويند ديدگاهشان 
عربيت است و ديدگاهي كه عرب ها مي گويند برتري آنها 
از ايراني ها و ديگر نژادهاست. آن چيزي كه مهم است 

حقيقت است نه عرب بودن و ايراني بودن. 
اگر انس��اني دنبال حقيقت و اصل و ريشه باشد با يك 
خليفه هم دوس��ت مي ش��ود. ميثم يك برده اس��ت و 
امام علي)ع( يك خليفه. چطور مي ش��ود يك خليفه با 
يك برده دوست شود؟ يك خليفه به بازار بيايد روي يك 
چهارپايه بنشيند و بگويد تو برو و كارها را انجام بده من 
اينجا هستم. اينها حقيقت نهفته اي است كه انسان ها 
به دنبال آن هستند.  من در اين كتاب مي خواستم آن 
حقيقت و عشق را نشان دهم. واقعاً هم با عشق نوشتم. 
چندين فصل را با گريه نوشتم؛ فصل هايي كه هنوز به ياد 

مي آورم تمام تنم مي لرزد. 
شما اشاره كرديد كه كتابتان صرفاً يك كتاب 
تاريخي نيست بلكه يك كار عاشقانه است. 
آيا مي توانيم بگوييم كه كتاب »باغ طوطي« 

يك كتاب ملودرام عاشقانه است؟
ما ملودرام و عشق هاي متفاوتي داريم؛ سطوح يك عشق 
خانوادگي است و سطوح ديگر عارفانه. اين عشق عارفانه 

است نه ملودرامي. عارفانه اي است كه دو فرد با دو جايگاه 
متفاوت اجتماعي به هم دلبسته مي شوند.  عالوه بر اين 
اينجا اليه هاي عشقي هست كه مثالً ميثم عاشق دختر 
عرب مي شود اما به او نمي دهند و مي رود با دختر ايراني 
ازدواج مي كند. اين بخش از كتاب ساخته ذهن من با 
توجه به گزاره هاي تاريخي آن زمان است كه عرب ها به 

عجم ها دختر نمي دهند. 
كتاب شما درباره س�بك زندگي اسالمي و 
ايراني برگزيده ش�ده است. شما چگونه به 
س�بك زندگي ميثم تمار هم پرداخته ايد؟ 
عنوان جايزه اي كه شما گرفته ايد راجع به 

سبك زندگي اسالمي و ايراني بوده است؟
من مي خواستم زندگي درست را نشان دهم كه يك فرد 
با تمام نداشته هايش درست زندگي مي كند. دوستان و 
داوران با خواندن اين كتاب حس كردند كه اين با سبك 
زندگي اس��المي و ايراني عجين است. سعي كردم كه 
درستي شيوه زندگي در هر جايگاهي چه جايگاه بردگي 
و چه جايگاه خليفه را نشان دهم.  اين احترام به انسان 
بودن است كه احترام گذاشتن به انسانيت باعث مي شود 
فرد هستي خود را براي مسيري كه دوست دارد زندگي 

كند فدا كند. به نظرم كتاب  سبكي متفاوت دارد. 
زندگي ميثم تمار و ديگر ايرانيان در آن دوره 
چه ويژگي هايي داشت كه ما مي توانيم آنها 
را در سبك و قالب زندگي اسالمي و ايراني 

تعريف كنيم؟
مردم در قرن اول اسالم دچار تالطم و دگرگوني هويت 
بودن��د. ايراني هاي آن دوران يك هوي��ت ديگر دارند و 
مي خواهند وارد يك هويت جديد شوند و انتخاب كردن 
راهي بسيار سخت است اما آنها از جمله فردي مانند ميثم 
توانستند خودشان را با شرايط جديد وفق دهند و تمار در 
قالب زندگي اسالمي در كنار اميرالمؤمنين خود را فداي 

زندگي بهتري كرد. 
آقاي ناصري! با توجه به زندگي هاي آن دوره 
مي خواهيم بدانيم كه چگونه مي شود مثل 

آن دوران زندگي كرد؟
زمانه فرق كرده اس��ت. ش��ما نمي تواني��د بگوييد كه 
مي خواهم مثل ۱۴۰۰سال پيش زندگي كنم. در حال 
حاضر فرزندانمان يك نسل با نسل قبل يا بعد فرق دارند 
و اصالً ديدگاه هاي يكديگر را قبول ندارند.  ما بايد اصول 
و چارچوب را پيدا كنيم. وقتي آن تبعيض نباش��د در 
جامعه خود يك سبك اسالمي خواهد بود؛ چيزهايي 
كه ضربه مي زند اينكه شما در جامعه به شدت تبعيض، 
مقام پرستي، دنياگرايي و دنياخواهي مي بينيد.  اصاًل 
هيچ كس سبك زندگي را با گفتار نمي پذيرد. بايد اول 
اصول را مراعات كنيم بعد بگوييم حاال سبك زندگي را 
پياده مي كنيم. در جامعه امروز چارچوب ها خوب است 
اما عملكردها چيز ديگري را نشان مي دهد. متأسفانه 
شخصيت افراد، بي ارزش نش��ان داده مي شود. من در 
اين كتاب به شخصيت بودن مقداري پرداختم كه انسان 

داراي ارزش است چه برده باشد چه خليفه. 
 شما غيرمستقيم به اين موضوع اشاره كرديد كه 
سبك زندگي ديني و اسالمي همچنان مي تواند 
براي جوان ها و مخاطبان و كساني كه كتاب شما 
را مي خوانند الگو باشد. در بحث واليتمداري و 

واليت پذيري نكته اي هست كه بگوييد؟
اين كتاب بر س��بك واليتم��داري و والي��ت پذيري 
اس��ت. همان رابطه بين ميثم و اميرالمؤمنين مصداق 
واليتمداري است. من هم اين كتاب را دو ماه پيش تقديم 

رهبر معظم انقالب اسالمي كردم. 
حضرت آقا كتاب را ديدند چه گفتند؟ 

تأمل كردند. گفتم كتاب با عشق نوشته شده است و با 
عشق هم تقديمشان كردم. 

درباره حس و حالتان حين نوشتن كتاب بگوييد. 
من تمام لحظات ميثم از اسارت تا شهادتش را تجربه 
كردم. من هر لحظه اين كتاب را تجربه كردم؛ لحظه هايي 
مانند توهين كردن عرب ها ب��ه وي و لحظه اي كه امام 
علي)ع( دست روي شانه او مي گذارد.  شايد در تاريخ اسم 
ميثم را كم ببينيد اما روايتي كه از زندگي ايشان داشتم 
براي خودم قابل قبول اس��ت و دوس��ت داشتم چنين 

روايتي از اين شخصيت داشته باشم.

 تاالر آيينه
چرنده اي که اين سو خزيده! 

  حسن روانشيد*
 سرگذش��ت رنج هاي بي ام��ان تلويزي��ون از زماني آغاز 
گرديد كه اولين ش��بكه آن در دهه ۳۰ شمس��ي توسط 
يكي از عوامل صهيونيست با مساعدت پهلوي ها راه اندازي 
شد،درحالي كه اين مجموعه نفوذ خود را با تصوير شروع 
مي كرد اما صداي ايران با عنوان راديو ۳۰ س��ال قبل از 
آن به خانه هاي مردم راه پيدا ك��رده بود. آن روزها هدف 
از تقويت رسانه هاي ش��نيداري و ديداري تغيير ماهيت 
زندگي مردم از دينداري به الئيك بود حال آنكه رسانه ها از 
اين مسير درست مي توانستند راهگشاي مشكالت جامعه 
در دامنه تحوالت جهاني باشند. اين خط ترسيم شده از 
سوی غرب سال ها و تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ ادامه يافت اما 
در اين روز بزرگ همانگونه كه تنديس طاغوت هاي زمانه 
پايين كشيده شد بلندگوي تبليغات غرب از اختيار رژيم 
دست نش��انده پهلوي خارج گرديد و در دس��تان پرتوان 
جواناني قرار گرفت كه طفوليت خود را طي س��ال هاي 
۴۲ و ۴۳ در گهواره ه��ا س��پري كردند و س��ربازان امام 
خميني)ره( لقب يافتند. اگرچه ۲۲ بهمن سال ۵۷ روزي 
بس طوالني بود كه ميزان تحوالت اجتماعي و سياس��ي 
در آن را مي ت��وان در دهه��ا كتاب ثبت نمود اما ش��روع 
چرخش ۱8۰ درجه اي در آن نيز به گونه اي نمودار گرديد 
كه اگر حضور بيداردالن انقالب اسالمي نبود مي توانست 
مخاطرات متعددي را به همراه داش��ته باشد،زيرا اولين 
گوينده اي كه ميكروفون را به دست گرفت با ابراز جمله اي 
با عنوان »اين صداي راس��تين ملت ايران اس��ت« قصد  
تغيير مسير انقالب اسالمي را داشت كه بالفاصله يكي از 
برادران با تغيير كالم »اينجا صداي انقالب اسالمي ايران 
است« مشكل را به سرعت حل نمود. اگرچه تا مدتي پس  
از آن همچنان بعضي از منحرفان درصدد بودند مسير را به 
سويي ديگر تغيير دهند تا باالخره يكي از همين مديران 
نفوذي به سرنوشت نافرجام خود گرفتار و مجازات شد. 
اما به  م��رور زمان صدا و س��يما عنوان رس��انه ملي را به 
خود اختصاص داد و همچنان مورد اعتماد آحاد جامعه 
قرارگرفت و به  رغم همه چالش ها در ۴۰س��ال گذشته 
وفادار و متكي به نظر مقام معظم رهبري باقي ماند. امروز و 
در اين برهه از زمان مجموعه وسيع رسانه مردمي نيازمند 
دقت نظر بيشتري است تا خداي ناخواسته از بستري كه 
براي آن در نظر گرفته  شده منحرف نشود و اجازه ندهد 
در البه الي برنامه هاي جاري به بهان��ه و عنوان نوگرايي 
حرف هايي زده شود كه مي تواند چرنده بودن ها را خزنده 
كند! »تاالر آيينه« كه در فاصل��ه في مابين برنامه خبر و 
داستان ش��ب راديو ايران پخش مي ش��ود بعضي  اوقات 
در انتخاب كتاب براي بررس��ي به  سوي نويسندگاني در 
غرب مي رود كه ش��جره نامه اي روش��ن دارند و اين امر 
نه تنها دشمنان را ش��ادمان مي س��ازد بلكه نوجوانان و 
جواناني را كه در لبه تيغي انتخاب و تبليغات ش��كننده 
شبكه هاي اجتماعي قرارگرفته اند به چالش شخصيتي 
وا م��ي دارد. گرايش اين انتخاب ها به ماديات نس��بت به 
معنويات مي چربد،درحالي كه س��رزمين مادري، مالك 
نويسندگاني برتر و فرهيخته و آشنا با رموز زندگي مردمان 
آن است و كتاب هاي آنها بهترين زمينه را براي تفسير و 
بررس��ي خلقيات مردم دارد. جامعه درگي��ر با ماديات و 
نفس شيطاني غرب كه سعي مي كند برتري هاي خود را 
به طرق مختلف به آن القا نمايد نيازمند چراغ راه اس��ت. 
نوشته هايي از آلبركامو و ترغيب كردن مخاطب به خواندن 
كتاب »پدر بي پول پدر پولدار« او تحفه اي نيست كه بتواند 
مشكالت تفكرات به هم ريخته و در حال ساخته شدن اين 
نسل را حل نمايد بلكه نقش تبري را دارد كه به جان اين 
ريشه هاي نهال افتاده است تا كنده شود! آنچه از محتواي 
اين برنامه و قسمتي از كافه راديو كه به صورت يك  شب 
در ميان از شبكه ايران پخش مي شود نشان از آن دارد كه 
طرح ۲۰۳۰ يونسكو براي آموزش وپرورش چرنده اي ست 

كه به اين سو خزيده است! 
*روزنامه نگار پيشكسوت

»ميشل ووژو«ی فرانسوی 
مسلمان شد 

  معصومه طاهری
چندي پيش س�رخط خبرهاي رس�انه هاي فرانسه 
اين بود؛ ميشل ووژو گانگستر قديمي به دين اسالم 
گرويد. او كه به مدت 27س�ال سردسته باند مخوف 
تبه�كاري ب�ود و در طول اين م�دت پنج ب�ار هم با 
ترفندهاي مختلف از دس�ت پليس ف�رار كرده بود 
س�رانجام در روزنامه ليبراسيون رس�مًا اعالم كرد 
از گذش�ته خود توبه كرده و مس�لمان شده است و 
از اين به بعد مس�ير زندگي خود را پيدا كرده است. 
اين تبهكار كهنه كار فرانسوي با اشاره به اين مسئله كه 
پس از كش و قوس هاي زيادي در زندگي خواست خدا 
بود تا در اين مسير قرار گيرد، مي گويد: »من هميشه در 
وجود خود به مذهب گرايش داشتم و همين زمينه باعث 
شد تا سرانجام به سمت معنويت واقعي كشيده شوم.« 

او مي افزايد: »هنگامي كه كوچك بودم خيلي دوس��ت 
داشتم روزي كشيش ش��وم، زيرا تحت تأثير شخصيت 
معن��وي پدر روحان��ي ب��ودم. زماني كه پدر دس��تم را 
مي گرفت حس��ي از معنويت او به من منتقل مي شد و 
آرامش مي گرفتم. همين ها باعث شد تا پس از سال ها به 
دنبال نور معنوي باشم و خدا را شكر نسبت به دين اسالم 

و معنويت آن گرايش پيدا كردم.« 
ميشل ووژو كه ۲۷س��ال يك باند تبهكاري در فرانسه 
را اداره مي ك��رد ح��اال اس��الم را پيدا ك��رده و زندگي 
مجرمانه اش متحول شده اس��ت به گونه اي كه داستان 
زندگي خ��ود را در قالب كتابي گردآوري كرده اس��ت. 
وي مي گويد: »عش��ق به خدا مرا از غرق شدن و سقوط 
نجات داد.«  او ك��ه حدود 6۷ س��ال دارد و هربار بعد از 
دستگير شدن فرار مي كرد حاال مي گويد: »ممكن است 
شگفت زده ش��ويد و فكر كنيد ديوانه شده ام كه خود را 
تحويل داده ام اما ديگر اهميتي نمي دهم كه چه چيزي 
را از دست مي دهم و كمترين عالقه اي هم به اين چيزها 
ندارم چه اتفاقي مي افتد؛چون من ديگر تعلق خاطري به 

اين سبك زندگي ندارم.« 
 به دنبال اين تحول ش��خصيتي گانگستر معروف همه 
شبكه هاي تلويزيوني فرانسه اعالم كردند كه ميشل ووژو 

زندگي خود را تغيير داده است. 
ميشل مي گويد: »زماني كه جوان بودم به خاطر سرقت 
چرخ هاي اتومبيل و شكس��تن شيش��ه هاي بانك ها و 
سرقت از آنها هميش��ه يا در دادگاه بودم يا زندان. يادم 
مي آيد يك ش��ب س��رگردان كنار هتل بزرگي متوجه 
شدم ماشيني مقابل در ورودي  روشن است و هيچ كس  
داخل آن نيست. البته مانند اين بي احتياطي در پاريس 
خيلي اتفاق مي افتد، در هرحال آن موقع تصميم گرفتم 
سراغش بروم و سريع سوار ش��وم. دِر ماشين باز بود. به 

سرعت و هيجان زياد آن را برداشتم و فرار كردم.« 
ووژو در كتاب خاطراتش آورده اس��ت ك��ه هنگام انجام 
چنين جرم هاي كوچكي ۲۵ ساله بوده و دايره جرائم او 
بزرگ تر و سنگين تر شده و حاال كه سنش باال رفته است 
خيلي از آن جرم ها عذاب وجدان دارد.او مي گويد: »من 
در مسيري اوج گرفتم اما به خواست و كمك خدا سرانجام 
با توبه كردن آن را خاتم��ه دادم. مدتي طوالني ثباتي در 
زندگي نداش��تم. هر وقت هم به زندان مي افتادم س��عي 
مي كردم با هر شيوه اي كه شده فرار كنم. مثاًل زير لباس 
خودم موم يا صابون پنهان مي ك��ردم تا بتوانم كليد ها را 
كپي كنم يا مأمور زندان را تهديد مي كردم تا من را در فرار 
كمك كند. حتي يك بار حين سرقت از بانك گلوله اي به 
سرم خورد كه تصور مي كردند مرده ام اما با تكنيك هاي 
تنفسي كه مي دانستم و با زرنگي، موفق به فرار شدم.  در 
نهايت، تمام آن سال هاي زندان به من كمك كرد تا رشد 
كنم چون گاهي در سلول خودم به فكر فرو مي رفتم. در 
واقع اين تحول در من ناگهاني نبود و در اين سال ها به دليل 
زمينه قبلي كه در ذهنم داشتم خداوند كمك كرد تا مسير 

درست و حقيقي را پيدا كنم و خودم را تغيير دهم.« 

»باغطوطي«حقطلبي»ميثمتمار«رانشانمیدهد
نويسنده كتاب »باغ طوطی« در گفت وگو  با »جوان« مطرح كرد
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