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۲۰۱۸/۰۱/۰۱

استاد اسحاق نگارگر
کارخویش
سال رفت و من همان غـافل زپُش ِ
ت ِ
ب خرگوشم به زور
سور خیزاند مگرزین خوا ِ
ُ
(مرحوم استاد بیتاب)

متاعِ کاروان خوابیده را دُزدان می برند!
دارجهان برای همه کارهای خود قوانین؛مقررات وپرنسیپ هابه وجود آورده اند وبر اساس همان
ملتهای بی ِ
سخ های مبتنی برپرنسیپ دارند و
قوانین؛مقررات و پرنسیپ ها مشکال ِ
ت خود راحل می کنند وبرای هرمعضله پا ُ
گرفتار قضاوت های رنگارنگ ومتضاد نمی شوند ولی ملتهای که در قلمرو ِخ َردگرایی وپرنسیپ پا نگذاشته اند
درهمه چیزاحساسات وبرداشت های شخصی را معیارقضاوت میگیـرند و در نتیجه با احساسات خود و دیگران
خر مقصود های شخصی
بازی می کنند و از راه تحریک احساسا ِ
ت قومی؛ زبــانی؛ مـــذهبی وسیاسی می خواهند ِ
را برمیخ ثروت ومکنت ببندند.وفاداری وصداقت بخرند و بفروشند.اینان که بدبختانه نمیدانند و یا میدانند ولی قلبا ً
ت مــــردم است ومـــردم بایـد با اِراد ٔه آزاد این امانت را برای
ت امــــان ِ
بدان تمکین نمی کنند آری نمیدانند که قدر ِ
یک دور ٔه معین به یک یا چندشخص بسپارد و یا ازآنان بازگیرد.اینان بانیروی تقلب وفریب بدون اینکه استحقاق
ت مــردم را به طورغیرقانونی غصب میکنند و براریکهٔ قدرت به اصطالح چارسیره می اندازند.به
داشته باشندامان ِ
در مخالفت وارد میشوند که
از
ز
ی
ن
ی
وگاه
درسازش
از
گر
ی
همد
با
گاه
خود
ی
ها
ی
طلب
جاه
فرمان
به
خاطر قدرت و
ِ
ِ
ت شان امــا همیشه از جهــل عــوام استفادهٔ سؤ میکنند.سو ِد
نه در
سازش شان منفعت مردم نهفته است ونه در مخالف ِ
ِ
ت جامعه است توجه نمی
ماندن مردم است و به همین دلیل در ُرشد و
جاهل
در
اینان
انکشاف معارف که ستون فقرا ِ
ِ
ِ
کنند بلکه میخواهند مشتی« ُمرده بادگوی» و«زنده بادگوی»تربیت کنند تا آن حامیان چشم بسته هرگز ندانند که نه
ازعمــــرکس کاسته میش ََود ونه بازنده باد گفتنهای شان یک لحظه برعمرکس
با ُمرده باد گفتن های شان یک لحظه
ِ
ُ
افزوده میشود.اینان چون از صغری و کبرای تفـکرانتقادی چیزی نمیدانند همه چیز را بدون استفاده ازنیروی
ب رئی ِس
ب قدرت ادعا کرد که پــذی ِ
رش استعفــای من ازجــان ِ
استدالل می پذیرند.به طورمثال اگر یکی از اربا ِ
جمهورکه مقــامش محصول تقلب در انتخابات است قانونی نمی باشد دیگر از او نمی پُرسند که چه وقت فهمید که
ت زی ِر اثرش قانونی نیست واگر آن مقام قانونی نبود این یکی به چه دلیل استعفای خود را
رئی ِس جمهور وحکــوم ِ
به مقامی کـه نه قانونی بود و نه هم صالحیت پذیرش داشت تقدیم کرد که اگر این پرسش را مطرح نمایند از زد
وکشمکش درونیی ارباب قدرت آگاه می شوند و میدانند که تا وقتی با سالحِ تف ُک ِرانتقادی مجهز نباشند همان
وخورد
ِ
ت شان خ َِر ُمرا ِد خود را به
«زنده بادگوی» این و« ُمرده باد گوی»آن باقی می مانند و رندان باسؤاستفاده ازاحساسا ِ
خر ُمرا ِد بسیاری ها
منزل مقصودمیرسانند .مگرهمین اُردوی ناآگا ِه« ُمرده بادگویان»و«زنـــده بادگویان»نبودند که ِ
ت ندامت وپشیمانی برفرق کوفتند.دور نمیروم مگرهمین دوسال پیش نبودکه
را به منزل مقصود رساندند وبعد ُمش ِ
ت
جناب رئی ِس جمهور و رئی ِس اجرائیه «قهرمان» برخی بودند وهمان والی که امروز برای یک جاللت مآب ُمش ِ
دن او
دندان او را بشکَند دیروز به
ت قهـرمان»فرق و
تهدید تکان میدهد ومیخواهد با آن« ُمش ِ
ِ
خاطر به قدرت رسانی ِ
ِ
ازمنافع
ت داخلی بدین سادگی فریب میخورند آیا میتوانند
ساده لوحانه افسانه گویی نمیکرد؟ اینان که درعرصهٔ سیاس ِ
ِ
برابرسازمان های کار ُکشتهٔ آی.سی .اِی؛ کی.جی.بی ؛ آی .اِس .آی و سپا ِه پاسداران ایران دفاع کنند؟ اینان
شما در
ِ
اگــر واقعــــا ً باشند تنها قهرمانان ساده لوحی و فریب خوردن استند که زنده باد گویی های خواب بُردگان آنــــان را
خفتگان ابدی پیوستند
ار
«
قهرمانان بی بدیل» ساخته است! مگر برخی از این «قهرمانان» را ندیدید که رفتند و به دی ِ
ِ
ِ
ولی درنبو ِد شان آب از آب تکان نخورد .حضرت ابراهیم وقتی با ارادهٔ محکـم به سوی بُت خان ٔه نمرود می َر َود و
پدرخود می پُرسد :ماهذه تماثیل اللتی انتم لهــــــاعاکفون (قرآن کریم سورهٔ ابراهیم)
بُتهای نمرودیان را میشکند از ِ
این تمثال ها چیست که شما برای شان سجده میکنید؟ آری بدبختانه
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قهرمان پرستی با بت پرستی هیچ تفاوت ندارد.مگر قهرمان پرستی نبود که انسان های عادی هماننــ ِد نمرود؛
فرعون؛ ستالین؛ مائو و دیگران را به مقام خدایی رساند؟ مگرقهرمان پرستی نبود که یک موجو ِد بیچاره را که تا
رهبر نابغه و خالق» باال بُرد؟ آری امروز انسان نمیتواند
گلو قرضدار می فروش
کنار خانهٔ خود بود به ِ
مقام« ِ
ِ
قهرمانان خود را به مقام خدایی برساند ولی به مقام فرعون و نمرود بدون شک رسانده است .تــا وقتی در انسان
ِ
درون خود نجات نمی یابد و به آزادی نمیرسد و بنابر این
ی
اژدها
از
و
خــــود
از
انسان
است
ی
پرست
ُت
انگیز ٔه ب
ِ
خود را میپرستد و چون خود را می پرستد برای تسکین همین انگیزهٔ پرستش است که برای خود نیز بُت می
تراشد.اقبال بسیارزیبا میگوید:

ت خویش
تراشیدم صنم چون صور ِ
مرا ازخود بــــرون رفتن ُمحالست

به شک ِل خــود خدارا نقش بستم
به هررنگی که هستم خودپرستم

ت خود می تراشد و این خود پرستی است نه خدا پرستی که انسان خدا را نیز همانن ِد
آری انسان بُت را نیز به صور ِ
مراکز فرهنگی بم
خود نعوذباهلل مجسمه نخوت؛ خشونت و خود پرستی میسازد و میــــــرود و در عبادتگاه ها و
ِ
درون خود راپرستش کند
واماره بالسؤ خود یا همـــــــان اژدهای
نفس شریر
ّ
می گذارد تا خدا را نه بلکه به نام خدا ِ
ِ
مغزسر شان را برای مــــارهای که بر هردوشانه اش ُرسته بودند بدهد
تا
و چنانکه ضحاک روزدوکس رامی ُکشت
ِ
همنوعان خود مست میسازد.
این نیز برای اژدهای درون خود انسان قربانی میکند و آن اژدها را با خون
ِ
ب زندگی می افزاید و سال نو فرا می رسد گرچه سا ِل عیسوی برای آن
فردا ورق
گردان زمان برگی دیگر بر کتا ِ
ِ
هموطنان ما که درکشور استند سال نو نیست اما آن افغان های که دربیرون از افغانستان استند ناگزیر ورو ِد سال نو
ِ
لفظ تبریک گریخته است.من
گر
ی
همد
را برای
وهمکاران خود تبریک میگویند ولی سال هاست که ازلب های مــن ِ
ِ
دردناک شان را می شنوم
ب سال نوبه آن مادران؛خواهران؛همسران و دخترانی فکرمیکنم وضجه های
ِ
در این ش ِ
زان خود را از دست داده اند تا خون شان مارهای روی شانه های ضحاکان
ی
عز
ان
ی
تب
مرکز
ی
انتحار
ه
که در حادث
ٔ
ِ
خاص خود را دارد و من هم که دل دارم ناگزیرآرزو
روزگار مارا تسکین بدهد.هرکس برای سا ِل نـو آرزوی
ِ
ت شان دارم از بالی
دارم.آرزوی من این است که همین مردم -مــردم خود را میگویم که باهمه ساده لوحی دوس ِ
بر
کاروان خواب بُرده را دُزدان می برند.اگرباری بیدار شوند و دور و ِ
ِ
قهرمان پرستی نجات یابند و بدانند که متاعِ
قهرمانان شان بیچاره تر ازخو ِد شان استند زیرا که قهـــرمانان اسی ِر جاه طلبی
خود را با دقت تماشا کنند میدانند که
ِ
ت فقیران ٔه مــــردم را ندارند.
های خود استند وبرای جاه ومقام است که برض ِد همدیگر توطئه وتفتین میکنند و قناع ِ
ان کاذب را حرام کرده است و اما توحید چیست؟
مردم به توحیـد اعتقاد دارند و میداننـــد که توحید
ِ
پرستش خــــدای ِ
آنرا شاعری بسیار زیباتر از من بیان میکند که:

درکــَون ومکان نیست عیان ُجزیک نور
حـــق نور وتنوعِ ظهــــورش عــــــالــم

ظاهــــر شده آن نور به انواعِ ظهور
توحید همین است ودگــروهم وغرور

پایان
 ۳۱دسمبر  ۲۰۱۷نگارگر برمنگهم
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