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 ۰۱/۰۱/۲۰۱۸            اسحاق نگارگراستاد 
 

 شیافل زپُشِت کاِرخوـمن همان غ سال رفت و
 خواِب خرگوشم به زور نیمگرز زاندیخ سور

 (تابیمرحوم اُستاد ب)

 

 !برند یرا ُدزدان م دهیکاروان خواب متاعِ 
 

وبر اساس همان  هابه وجود آورده اند پیوپرنس ن؛مقرراتیقوان خود یهمه کارها یبرا داِرجهانیب یملتها
 دارند و پینسبرپر یمبتن یهرمعضله پاُسخ ها یوبرا کنند یراحل م ها مشکالِت خود پیپرنس و ن؛مقرراتیقوان

پا نگذاشته اند  پیوپرنس ییقلمرو ِخَردگرا که در یملتها یول شوند یرنگارنگ ومتضاد نم یگرفتار قضاوت ها
 گرانید احساسات خود و با جهینت در و ـرندیگیم ارقضاوتیرا مع یشخص یوبرداشت ها زاحساساتیدرهمه چ

 یشخص یها خواهند خِر مقصود یم یاسیوس یمـــذهب ؛یزبــان ؛یاحساساِت قوم کیراه تحر از کنند و یم یباز
قلباً  یول دانندیم ای و دانندیکه بدبختانه نم نانی.ابفروشند و وصداقت بخرند یثروت ومکنت ببندند.وفادار خیبرم را

 یبرا امانت را نیا آزاد اِرادهٔ  با ـدیمــــردم است ومـــردم با امــــانتِ  که قدرتِ  دانندینم یآر کنند ینم نیبدان تمک
استحقاق  نکهیبدون ا بیتقلب وفر یرویبان نانی.اردیازآنان بازگ ای بسپارد و چندشخص ای کیبه  نیهٔ معدور کی

اندازند.به  یم رهیقدرت به اصطالح چارس کهٔ یبرار و کنندیغصب م یرقانونیداشته باشندامانِت مــردم را به طورغ
که  شوندیمخالفت وارد م درِ  از زین یوگاه درسازش از گریخود گاه با همد یها یبه فرماِن جاه طلب خاطر قدرت و

 .سودِ کنندیم ـل عــوام استفادهٔ سؤجهـ از شهیهم مخالفِت شان امــا سازِش شان منفعت مردم نهفته است ونه در نه در
 یجامعه است توجه نم انکشاِف معارف که ستون فقراتِ  و ُرشد ل دریدل نیبه هم جاهل ماندِن مردم است و در نانیا

که نه  ندانند چشم بسته هرگز انیکنند تا آن حام تیترب«یزنده بادگو»و «یبادگو ُمرده»یمشت ندخواهیکنند بلکه م
لحظه برعمرکس  کیشان  یگفتنها ونه بازنده باد َشَودیلحظه ازعمــــِرکس کاسته م کیشان  یباُمرده باد گفتن ها

 یرویبدون استفاده ازن را زیهمه چ دانندینم یزیچ یتفـکرانتقاد یبراکُ  و یچون از صغر نانی.اشودیافزوده م
 ِس یمن ازجــانِب رئ یاستعفــا رِش یکه پــذ ارباِب قدرت ادعا کرد از یکی .به طورمثال اگررندیپذ یاستدالل م

 که دیکه چه وقت فهم پُرسند یاو نم از گریباشد د ینم یانتخابات است قانون جمهورکه مقــامش محصول تقلب در
را  خود یاستعفا لیبه چه دل یکی نینبود ا یآن مقام قانون واگر ستین یرش قانوناث رِ یز جمهور وحکــومتِ  ِس یرئ

 زد از ندیمطرح نما پرسش را نیا که اگر کرد میداشت تقد رشیپذ تینه هم صالح و بود یکـه نه قانون یبه مقام
همان  نباشند مجهز یدبا سالحِ تفُکِرانتقا یکه تا وقت دانندیم شوند و یارباب قدرت آگاه م ییوکشمکِش درون وخورد

به  را خود رندان باسؤاستفاده ازاحساساِت شان َخِرُمرادِ  و مانند یم یباق آن«یُمرده باد گو»و نیا «یزنده بادگو»
 ها یاریبس خِرُمرادِ  که نبودند«انیبادگو زنـــده»و«انیُمرده بادگو»ناآگاهِ  یاُردو نی. مگرهمرسانندیمنزل مقصودم

نبودکه  شیدوسال پ نیمگرهم رومینم برفرق کوفتند.دور یمانیدامت وپشوبعد ُمشِت ن رساندند به منزل مقصود را
جاللت مآب ُمشِت  کی یبرا که امروز یبودند وهمان وال یبرخ« قهرمان» هیاجرائ ِس یرئ و جمهور ِس یجناب رئ

 او دنِ یبه قدرت رسان به خاطرِ  روزید را بشَکند دنداِن او فرق و«قهـرمان ُمشتِ »آن با خواهدیوم دهدیم تکان دیتهد
ازمنافعِ  توانندیم ایآ خورندیم بیفر یسادگ نیبد یداخل استِ یکه درعرصهٔ س نانیا کرد؟ینم ییساده لوحانه افسانه گو

 نانیا دفاع کنند؟ رانیسپاِه پاسداران ا و ی.اِس .آ ی؛ آ ی.بی.جیک ؛ی. اِ ی.سیکارُکشتهٔ آ یبرابِرسازمان ها در شما
ً  اگــر  خواب بُردگان آنــــان را یها ییکه زنده باد گو خوردن استند بیفر و یباشند تنها قهرمانان ساده لوح واقعــــا

 وستندیپ یابد اِرخفتگانِ یبه د و که رفتند دیدیرا ند« قهرمانان» نیا از یساخته است! مگر برخ «لیبد یقهرماناِن ب»
 و َرَودیم مرودبُت خانهٔ ن یبا ارادهٔ محکـم به سو یوقت میآب تکان نخورد. حضرت ابراه درنبوِد شان آب از یول

( میسورهٔ ابراه میانتم لهــــــاعاکفون )قرآن کر یاللت لیپُرسد: ماهذه تماث یم پدِرخود از شکندیم را انینمرود یبُتها
 بدبختانه یآر د؟یکنیشان سجده م یبرا که شما ستیچ تمثال ها نیا
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 نمرود؛ هماننــدِ  یعاد یکه انسان ها نبود یقهرمان پرست تفاوت ندارد.مگر چیه یبت پرست با یپرست قهرمان
را که تا  چارهیب موجودِ  کیکه  نبود یمگرقهرمان پرست رساند؟ ییبه مقام خدا را گرانید و مائو ن؛یفرعون؛ ستال
 تواندیانسان نم امروز یبُرد؟ آر البا« خالق رهبِر نابغه و»به مقامِ  فروش کناِر خانهٔ خود بود یم گلو قرضدار

انسان  در یوقت نمرود بدون شک رسانده است. تــا مقام فرعون وبه  یبرساند ول ییرا به مقام خدا قهرماناِن خود
 نیا بنابر و رسدینم یآزاد به و ابدی یدروِن خود نجات نم یاژدها از خــــود و است انسان از یبُت پرست زهٔ یانگ

 یم بُت زین خود یپرستش است که برا زهٔ یانگ نیهم نیتسک یبرا رستدپ یم را چون خود و پرستدیم را خود
 :دیگویم بایارزیتراشد.اقبال بس

 

 به شکِل خــود خدارا نقش بستم شیصنم چون صورِت خو دمیتراش
 که هستم خودپرستم یبه هررنگ ازخود بــــرون رفتن ُمحالست مرا

 

هماننِد  زیکه انسان خدا را ن یاست نه خدا پرست یخود پرست نیا تراشد و یبه صورِت خود م زیانسان بُت را ن یآر
بم  یمراکِز فرهنگ عبادتگاه ها و در و ــــــرودیم و سازدیم یپرست خود وت؛ خشونت وخود نعوذباهلل مجسمه نخ

 دروِن خود راپرستش کند یهمـــــــان اژدها ای خود سؤواماّره بال ریگذارد تا خدا را نه بلکه به نام خدا نفِس شر یم
 که بر هردوشانه اش ُرسته بودند بدهد یمــــارها یبرا شان را مغِزسر تا ُکشتیچنانکه ضحاک روزدوکس رام و
 .سازدیرا با خون همنوعاِن خود مست م آن اژدها و کندیم یدرون خود انسان قربان یاژدها یبرا زین نیا

آن  یبرا یسویگرچه ساِل ع رسد یفرا م سال نو و دیافزا یم یزندگ کتابِ  بر گرید یورق گرداِن زمان برگ فردا
 وروِد سال نو ریافغانستان استند ناگز از رونیکه دربی اما آن افغان ها ستیاستند سال نو ن هموطناِن ما که درکشور

است.من  ختهیگر کیمــن لفِظ تبر یها زلبسال هاست که ا یول ندیگویم کیتبر وهمکاراِن خود گریهمد یرا برا
م شنو یدردناِک شان را م یوضجه ها کنمیفکرم یدختران شِب سال نوبه آن مادران؛خواهران؛همسران و نیا در

ضحاکان  یشانه ها یرو یدست داده اند تا خون شان مارها از را خود زانِ یعز انیمرکز تب یکه در حادثهٔ انتحار
 رآرزویمن هم که دل دارم ناگز و دارد را خود خاِص  یآرزو ساِل نـو یبرابدهد.هرکس  نیتسک مارا روزگار

 یبال دوسِت شان دارم از یکه باهمه ساده لوح میگویرا م مــردم خود -مردم نیاست که هم نیمن ا یدارم.آرزو
بِر  و دور شوند و داریب یبرند.اگربار یکه متاعِ کارواِن خواب بُرده را ُدزدان م بدانند و ابندینجات  یقهرمان پرست

 یجاه طلب رِ یکه قهـــرمانان اس رایتر ازخوِد شان استند ز چارهیقهرماناِن شان ب که دانندیتماشا کنند م ترا با دق خود
ندارند.  مــــردم را رانهٔ یفق قناعتِ  و کنندیم نیوتفت توطئه گریهمد جاه ومقام است که برضدِ  یخود استند وبرا یها

 ست؟یچ دیتوح اما حرام کرده است و کاذب را انِ یــــداپرستِش خ دیتوح که داننـــدیم و دارند اعتقاد ـدیمردم به توح
 :که کندیم انیمن ب از باتریز اریبس یآنرا شاعر

 

 ظاهــــر شده آن نور به انواعِ ظهور نور کیُجز انیع ستیومکان ن درکــَون
 است ودگــروهم وغرور نیهم دیتوح  نور وتنوعِ ظهــــورش عــــــالــم حـــق

 

 انیپا
 

 نگارگر برمنگهم ۲۰۱۷ دسمبر ۳۱
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