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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۷/۱۴

اسحق نگارگر

واین هم ثمر گریستن های من بر انسانیت زده وزخمی در دست دکتاتوران چپ وراست که شیو ٔه اندیشیدن خودرا بر
همه تحمیل میکنند ومخالفان خود را محکوم به شکنجه های مرگبار میکنند .نگارگر  ۱۳جوالی  ۲۰۱۹برمنگهم

ت زده وزخمی کرده ام!
چه گریـــــه ها که
برپیکراین انسانی ِ
ِ
روزگاری بود که من هم جوان بودم وسرشار ازاحساس تحــــول طلبی وسفر به سوی دیاری که گلوی آزادی فردی
ازمردم جامعه ستمگراستند وبرخی نیزستمکش
واجتماعی را خفه نکنند.درآغاز من هم ساده لوحانه میپنداشتم که برخی
ِ
درمیان شان ممکن نیست
آشتی
که
دارد
وجود
ودرمیان آن ستمگرواین ستمکش نوعی تضادطبقاتی یا دشمنی ابدی
ِ
وباید ستمکشان متحد شوندوستمگران رانابودنمایند.
مخالفان
کتابهای
وخــواندن
داشتم
کنجکاو
ذهنی
من
ولی
داشت
جاذبه
شعار ساده لوحانه درآن روزگاربرای من هم
این
ِ
ِ
دشمنان طبقاتی است وآنگونه
اندیشهٔ خودرا نیزبرخود تحریم نکرده بودم ومانن ِد دیگران نمیگفتم که پروپاگن ِد
ِ
ازآثار مارکس؛ انگلس؛ لنین واستالین راخواندم وتأکی ِد مبالغـــه
ت درخور ِد شان میخواندم.وقتی انبوهی
آثاررانیزبا دق ِ
ِ
نیزبااحساس
درآثار مــوافقان
تنهـــادرآثارمخالفان که
آمیز شان رابرطبقات ودشمنی طبقاتی خواندم این فکررانه
ِ
ِ
ِ
ِ
شاعرانهٔ خودناسازگاریافتم.مارکس مدعی بودکه قوانین جامعه عینی است ونه تنها ازحوز ٔه ارادهٔ انسان بیرون است که
ِموقف خویش
ت ارادهٔ انسان را نیزمعین میکندومن بـاخودمیگفتم که اگراین گفته د ُُرست باشدپس نه ستمگردراتخـاذ
جه ِ
ِ
اراده دارد ونه ستمکش وبیچاره انسان محکوم است که این جنگ طبقاتی رابرای همیشه ادامه بدهد وچاره ای
دیگرغیـــرازهمین بِ ُکش بِ ُکش ندارد.باز ازخود پُرسیدم که اگر کودکی درتاالبی غرق ش ََود آیامن خودرا به خطرافگنده
ویامنتظرانگیزه های دیگرمیمانم تا دریابم که آن کودک ازطبقهٔ دشمن مـــن است یا ازطبقهٔ که من
اورانجات میدهم
ِ
وحشتناک استالین پـــــرده برمیداشت
ت
ازجنایا
که
خواندم
را
سولژنتسین
جزائرگوالگ
کتاب
استم.وقتی
خدمتگارش
ِ
ِ
وبه شیــــوهٔ بسیارمستندازشکنجــه ها در زندانهـــای اوصحبت میکـــــردومیگفت که به زورهمین شکنجه هاازمردم
اعترافهای عجیب وغریب میگرفتند برای موافقـــان همین کافی بودکه استالین دکتـــاتور پرولتاریا بود ودکتاتوری
پرولتاریا را بردشمنانش اعمال میکردولی این شیــوهٔ تف ُکربرای مـــن سخت کودکانه بودوباخـــود میگفتم که اگر
مخـــــالف خودرابااین شیوه ای غیرانسانی شکنجه کند؛ستمگرنیزهمین کار رامیکندوآنچه
پرولتاریا حق داشته باشدکه
ِ
ق انسانی اش میخوانند بازیچهٔ هردو یعنی ستمگر وستمکش میشود.
حقــو ِ
دراتاق شماره شش صدارت زندانی بودم وزندانیانی را که برای محاکمه ازپُ ِل چــرخی می آوردند درهمین اتاق می
آوردند .برخی اززندانیان صورت دعواهای خودرا به من میدادند تا درنگارش دفاع به ایشان مشوره بدهم.درتمـــام
طورمتحدالمآل تکرار میشد.اگر زندانی مجبور شده بود که
صورت دعواهای څارنوال یانمایند ٔه دولت دوموضوع به
ِ
زیر شکنجه ها اعتراف کندمینوشتندخــودش بـــا رضاورغبت اعتراف کردکه بالطبع دروغ بود وهیچ کس با رضا
ِ
ورغبت به گناهی ناکرده اعتراف نمی کنـدواگرزندانی مقاومت کرده وتسلیم نشده بودنماینــــد ٔه دولت می نوشت
ذکر کلم ٔه «مجرم» کافی بود
که«مجرم» بااستفاده ازفضای
ِ
دموکراتیک تحقیق سؤاستفاده نموده اعتراف نکرد.همین ِ
بگوید که نمایندهٔ دولت قبالً به فیصله رسیده است که طرفش مجرم است وقاضی فقط برگفتهٔ او ُمهرتأیید باید بگذارد.
به هرصورت من درجریان این زندگی پُرازنشیب وفرازدریافتم که ما انسان ها به راستی محکوم یک نوع جبربودیم
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استنباط خود»میخوانم.ماازیک حادث ٔه اجتماعی نوعی استنباط میکنیم وآن استنباط را به شیو ٔه
جبـــرشیو ٔه
که من آنرا«
ِ
ِ
ً
دشمنان خیالی
استنباط مارا ندارند دشمنی میکنیم وحال آن که غالبا بااین
متعصبانه حقیقت می پنداریم وبا آنانیکه
ِ
ِ
ق شکنجه و حتی ُکشتـــن شان
حـــ
دشمــــن
نام
بـه
خود
برای
هیچگونه رابط ٔه شناسایی هم نداریم اما
ِ
ِ
ت شان برای همیشه جدایی
رانیــــزمیدهیم.احساس شاعـــــــرانهٔ من ازسیاست وسیاستمداران وحتی حــزبی ِ
ِ
اختیارکرد؛امادرسلسلهٔ کتابهای که خوانده ام یکی هم اژدهای خودی مرحوم اُستاد مجروح بود.این کتاب بانثرفصیح
دشمن اصلی درنها ِد خودِماست.این کتاب مرابادنیای سنائی؛ عطاروموالنا آشنا
واستادانه برای مـن نشان داد که
ِ
ساخت(اگرچه قبالً هم با اینان آشنایی داشتـم اما نه به عمقی که مرحوم مجروح ازایشان سخن میگفت).اکنون سالهاشد
ت زده وزخمی انسان گریه میکنم ومیدانم که هیچ سیاست وسیاستمدارنمیتوانــدایــن انسانیت زده
که مـن برانسانی ِ
مسلمان
شیخــــان
دموکراتان امریکابه همان شیوه زندانیان را درگوانتاناموشکنجه کرده ا ند که
وزخمی رامــداوا کند.
ِ
ِ
ِ
سعـــــودی وامارات درزندانهای یمن مردم را شکنجه میکنندویاآیت هللا های ایران درزندانهای ایـــران شکنجـــــــه
مینمایند.استنباط هاگوناگون است ولی شکنجه گـــران همان استندکه استندوبه خاطـراستنباط های خودپیکرانسانیت
خودرانیززیرشالق گرفته اند وشکنجه کرده اند .لقب ها فرق داشت ولی هدف یکی بودشعری راکه درپایان
نگارش رساله ای همـه جانبه
زیر تأثیراژدهای خـودی که درآن روزگارآن رابرای
ِ
میخوانیـــــددر۲۸آگستِ ۹۴
ترمیخواندم سروده ام.

مستـــــــان دریانوش
ِ
سرود ازمن مخواه دیگر؛
من آن آواره ُمرغِ بی پروبالم؛
که اندرباغِ من عمریست ُگل ُمرده؛
دگر درخانه هاشور وصفا وشادمانی نیست؛
دگرازچشمه ساران دُختران آبی نمی آرند؛
قطار کوزه هارا تودگراینجا نمیبینی
ِ
درین جا آبها آلوده با خون است
نان گنــــــدم نیست
تنورش اشتها
ِ
انگیز بوی ِ
چراغِ خانه خاموش است وآوای تـــرنُم نیست
*****************************
عروسش را به ُجـــــز عفریتهٔ غـــــــم نیست مشا طــــــه
بار سفــــــــــر بستنــــــــــــــــــد
غزاالن سیه چشمش همه ِ
ِ
برلبان کودکش دیگر نمی رقصد؛
سم
تب ُ
ِ
به ُجـــــــز حنظل درین ماتمسرا چیزی نمی رویَد
افشان اَت َن ها نیست؛
جوانش کا ُکــــــل
ِ
شهــــــر فراوانی ونعمت را؟
که نفــــــرین کرده این
ِ
ګیرد
که ُجــــــز آتش سراغش را چراغانې نمی َ
ګیرد.
شکسته دس ِ
ت او هیهـــــــات دامـــانې نمی َ
*******************************
دِگــــــر قمری به غیر ازکـــــــوکوی ماتم نمی خواند؛
نوای عندلیبش هم دری گوشی نمی کوبــــد؛
توگـــــویی ُمرده «هژده گانه» وصیـــــا ِد بی رحمش
هوای صیــــ ِد مرغان رازسر یکسر بدر کرده؛
نبینی ازبُتک مرغابیان اکنون نشان این جا
شکار آدمیزادند؛
گرم
که
صیــــادان آن ِ
ِ
ِ
سرود ازمن چه میخواهی؟
سنگ درد وغـــم هیهــــــات مینای طرب بشکست
که
ِ
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نمی بینی که درمیخانه هـــــا پـــــــای طرب بشکست.
خفاش ریـــــــاکاری؛
درچنگ
صفای قلب ها
ِ
ِ
میخورد پیهم؛
رقص بسمل گشته وخون
اسیر
ِ
َ
ِ
ت سفــــر بسته؛
دریغا زندگی ازرگ رگش رخ ِ
ق طـــرب بی بهره افتاده؛
دلی گر هست از ذو ِ
وشهــرعشق خالی شد؛
ب دل رفتند
مگر«اربا ِ
ِ
ــــــــذار اژدهــــــای شعله افگــــــــن شد درین وادی
ُگ
ِ
بهــــر آزادی؟
مگـــــــر این بود آن رؤیای شیــــــــرین
ِ
***************************
ســـــــرو ِد عشق وشادی دروطـــــن میخواندم واینَک؛
ُ
ب مـرا بشکست؛
وطن درخــــــون
تپیــــــدوساغـــــر قل ِ
ِ
آرد؛
ِ
نسیـــــم صبحدم ُجـــــز بوی باروتــــم نمی َ
زبانم الل وچشمم کورآخــــــر من چه ســــان گویم؛
چشم کسان ازباده ُگلگون نیست
سرخیی
که اینجــــــا ُ
ِ
مستان این کشوربه ُجـــز خون نیست
ب محفـــــــ ِل
شرا ِ
ِ
چــــــه دریانوش مستانند!
که برلب های آنان «بس» نمی آید؛
سرود ازمن مخــــــواه آری؛
که من هــــم اندرین دریای خون ازخویشتن رفتم
دریغـــــا! آرزوها دردلم خـــــــون گشت ومن رفتم
روز استقال ِل افغانستان
۲۸آگست ۱۹۹۴لندن ِ
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