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ع زندگي دادند و به اين دليل، وضكارهاي مختلفي انجام مي. دو مرد كه با هم برادر بودند، كار و شغل خوبي داشتند

  .ها خوب بودآن
نخستين انسان، و  )ع(حضرت آدم. هستند )ع(ها پسرهاي حضرت آدماين دو مرد، نخستين برادرها در دنيا بودند، زيرا اين

  .آيندپسرهاي او، نخستين فرزندان انسان، به حساب مي
خواست از او مي. تقديم كند به خدا داشت، تصميم گرفت يك هديههم كار و شغل مناسبي  از اين دو برادر، كهيكي 
ي پس، يك هديه. هايي كه به او داده بود، تشكر كندي نعمتخواست از خدا به خاطر همهمي. گذاري كرده باشدخدا سپاس

خدا جون، : گويد، مثالًخوب به خدا مي يمانند اين كه هر كسي براي قدرداني، يك جمله. مناسب تهيه كرد و فرستاد
  .ممنونم

  .كنددهد و به ديگران كمك ميا شاد كند، كارهاي خوب انجام ميراين كه خدا  يا براي
  .ي مناسب به خدا بدهد يا نذر كنديك هديه ،اين مرد هم سعي كرد
البته هدف او شادي و رضايت . چون حسود بود، فوراً تصميم گرفت او هم يك هديه به خدا بدهد. برادر او متوجه شد

گذار خواست از اين راه به خدا نشان بدهد كه او سپاسفقط مي. نبود كه خدا از كار او راضي باشد براي او مهم. خدا نبود
  .بيشتر كندبهتر و است، تا خدا وضع شغل و دارايي او را 

دانست كه برادر يكم ها با خبر است، ميخدا كه از درون قلب انسان. ي خود را تقديم خدا كردندهر دو برادر، هديه
  .باز است و قصد دارد خدا را فريب دهدها تشكر كند، اما برادر دوم حقهي نعمترد از او به خاطر همهقصد دا

ي نامناسبي داده ي برادر دوم را نپذيرفت، و در نتيجه وضع كار او بهتر نشد، زيرا او هم هديههديه ، خدابه اين دليل
  .بود، و هم اين كه قصد فريب خدا را داشت

به سراغ برادرش رفت و با خشم . ي برادرش را پذيرفته، از شدت حسادت بسيار عصباني شده خدا هديهك وقتي فهميد
  ».كشمي مرا نپذيرفت، من تو را ميحاال كه خدا هديه« :بر سر او فرياد كشيد

-ي فكرها و خيالبيند و همهخدا، همه را مي. ي خوبي نياورديتو هديه. مقصر من نيستم« :برادر او با آرامش پاسخ داد

  ».ايدانست كه تو هديه را براي فريب او آوردهميخدا . داندميهاي ما را ي فكرها و خيالبيند و همهميهاي ما را 
  ».كشماما من تو را مي« :باز و عصباني باز هم فرياد كشيدهبرادر حق

  ».كشماما من تو را نمي« :برادر آرام و مهربان پاسخ داد
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شد، نتوانست خود را نگه دارد و در نتيجه به برادرش اش افزوده ميكار، كه هر لحظه بر شدت عصبانيتبرادر فريب
  .هاي زيادي به او زدحمله كرد و ضربه

  »!حاال چه كنم؟! برادرم را كشتم! اي واي« :باره به خود آمد و متوجه شد كهيك
  .يگري كشته نشده بود، و براي نخستين بار، كسي برادر خود را كشتتا آن لحظه، هيچ انساني، به دست هيچ انسان د

دانست نمي. رفت و رفت. آلود برادرش را به دوش گرفت و به راه افتادبدن خون! دانست، كه بايد چه كنداكنون نمي
  .كجا برود و چه كند

  .ن در كندبدن برادرش را آرام به زمين گذاشت و خودش نيز نشست تا خستگي از ت. خسته شد
در حال تفكر بود كه ناگهان كالغي . انديشيد كه با بدن برادرش چه كندزد، با خود ميچنان كه از خستگي، نفس ميهم

چند قدم در محوطه به . بر نوك منقارش آويزان بود ،اي كه معلوم نبود چيستقطعه. را ديد كه فرود آمد و بر زمين نشست
ي كوچكي هاي آن محل را كنار زد و چالهبا پاهاي خود، خاك. اي مناسبي را پيدا كرداين سو و آن سو رفت تا اين كه ج

  .ندكَ
  .كردمرد قاتل، با حيرت و تعجب كالغ را تماشا مي
اي كه در نوك منقار خود داشت را به درون چاله ي كافي كند، آن قطعهكالغ، پس از اين كه گودال كوچك را به اندازه

ها، به چاله ي خاكاين كار را آن قدر ادامه داد، تا گودال پر شد و همه. هايش، روي آن را خاك ريختانداخت و سپس با پا
  .جا دور شدهاي گودال راه رفت تا محكم شود، و سپس پرواز كرد و از آنگاه چند قدم روي خاكآن. ريخته شدند

قدر هم برادرم را كشتم، هم آن! من چقدر بدبختم ا،« :به خود گفت. مرد قاتل، به خود آمد و از كار كالغ متعجب شد
  »!داد؟آيا بايد يك كالغ به من ياد مي! دانستم بايد قبري بكنم و او را در زير خاك دفن كنمكه نمي ناتوانم

  .بدن برادرش را به دوش گرفت و رفت تا او را دفن كند
ها را كشته است، و اگر كسي، ي انسانكشد، انگار همهاگر كسي، كس ديگري را ب«: فرمايددانست كه خدا ميآيا او نمي

  »!ها را نجات داده است؟ي انسانكس ديگري را نجات دهد، انگار همه
  .كه برادرش را كشت و پس از آن، همه آموختند كه يكديگر را بكشند ، اين بودكار بد او، كه خدا را ناراحت كرد

  .نخستين شهيداو نخستين تروريست در دنيا بود، و برادرش، 
  


