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 ۲۰/۰۱/۲۰۱۹             استاد اسحاق نگارگر
 

 !شده اند هودایـه ها هم یسیجا ع نیا
 

 ینچیکند.داو یرا نقاش حیشام آخِر مس یاش معروف خواسته بــود تابلونق ینچیروم از لئوناردو داو یسایکل ندیگویم
 آواز یدسته جمع سایکه در کل یگروه انیم در تا بود حیمس تِ یومعصوم تیچهـــرهٔ به روحان داکردنیدرتالِش پ

 حیشام آخرمس یرا برا رشیتصو بُرد و باخود را او و افتی تیمعصوم و تیهمان روحان با را یجوان خواندندیم
 یبـــــرا ینچیداو و داشت زحضورین کرد انتیخ حیکه به مس یوطیاسخر یهودایشام  نیا در امـا کرد. ینقاش
.سه سال افتی ینم گشتیچه م هر و آن ببارد یپا سرا از انتیخ کارداشت که خباثت و را یا افهیق هودای رِ یتصو

 یها رانهیو از یکی باالخره در تا تمام کند را آورد که کاِرتابلو یم فشار ینچیداو روم بر یسایگذشت وکل
به  و افتی را هودای یها تیهمه خاص او در ینچیوداو شناختیپا نم از سر بس مست بود که از دیرا د یشهرمرد

 را خود رمعصومیداخل کارگاه شد تصو یوقت را بُردند و اش ببرند.او ینقاش به کارگاهِ  را گفت که او شاگردان خود
 : گفت و دید
مرِد « نرفته است. رونیب نجایا از ریامکان ندارد چون آن تصو»شاگردان گفتند:« ام. دهیرا د ریمن قبالً آن تصو»

بودم تا ازمن به عنوان  دهجا آم نینکرده بود ا مرا ازخدا جــدا یسال قبل آن گاه که الکول ومست مست پاُسخ داد چند
 .کنند یبردار ریتصو حیمس

  .شودیم نمک فتــدیکاِن نمک ب چـــه در هر میئوگیم یزباِن در که در دیرا با خود داشته باش تیحکا نیا
خوانده  فیکث یرا باز استیس لیدل نیا به دیاست.اوشا فیکث یباز کی استیگفته است که س یچه کس دانمیمن نم

نسبت به  ضیسخت نق یگفته ها نانیمردم ندارند.ا فتنِ یفر ُجز یقصـد استمدارانیجوامع س از یبرخ باشد که در
 نیهم و رندیبپذ چرا بدون چــون و شنوند یم شانیا چه از دارند که مـــردم هــر انتظار و دهنـــدیم لیتحو گریهمد

مردم  یرهبر ارشاد و استیس قصــِد شان از و سازندیم فیکث یباز کی را استیاستند که س استمدارانیگونـه س
 استند قتابن الو وب است که رهبران فرصت طل استیگـونه س نیماحول ا و طیمح در و ستین فالح و ـریخ یبَسو

 همـــان سو را خــــرمن دیوز که باد سو هر از و به نرخِ روز بخورند را ناِن خود که ــــدهندیم ادی زیبه مردم ن
 به مردم از ندارند و یاسیاصوالً مرامنامهٔ س گنجند و ینم دهیچارچوب حـزب وعق در استمدارانیس ــنیبادکنند.ا

 یول شناسندینم زیمان را ندر نداده اند و صیخ.درد را تشکنندیصحبت م ندارد قیاز تطب یکه محل یُکل یها شعار
که به طوِر مثال چرا وچگونه  ندیگوینم اما ریبانگیگر بتِ یمص آن ای نیا نجاِت مردم است از ما قصد که زنندیم داد

آن چه ما  و رفتیآن ممکن بود که صورت نپذ از یریجلوگ یبرا ها چه کار و شد یبرجامعه مستول بتیآن مص
 داشت.  خواهد یماهو یچه تفاوتها کرده اند ما از شیپ رانگیبا آنچه د میکنیم

 و یاکاریدروغ؛ر از ریغ استیس یایدن در نکیا و کاشته اند یاکاریر جامعه تخم دروغ و نیا پنجاه سال در
که  یراست ُمرداب درخت صدق و نیا بدل شده اند.در هوداهایهاهمه به  یسینجـاعیا .دیَ ـــروینم یزیمردم چ فتنِ یفر
 . ستین یُرستن باشد الیچون مند یاش رهبـر وهیم

ُمرداب را پاک کند؛ خاِک آلوده  نیخواهد بود که ا نیاش هم یاسیشغل س نیاول دیایب الیچون مند یرهبر اگر یآر
به مردم بفهمانَد کـه  و زدیمساعد باشد بر یراست و لتیفض ؛یکشت تقو یکه برا یآن خاک در و زدیاش را دور بـر

عدالت  یپهایحاکم ساختـــــِن پرنس مطلوب و رییتغ جادیا استیس کهبل ستین یبیومردم فر ییدرا دهید نیهم استیس
  قانون است. و

 دیبه مردم بگو دیبا استمداریس است. کار در بلکه مرامنامهٔ  ستین کـار در یفاقد محتو و یُکل یحرفها استیس در
 رپُ  یکمکها از یازین یب اقتصاد؛ معارف؛ یها نهیزم در جامعه را صد خود چند در سال کار که در دوران چهار

 نـدیکه بگو نیبَرد. نه ا یرو به جلو م رهیغ زنان و یها نسبت به مهارت ها یمــرض بهبود تلق و َغَرض از
 ینم دایپ یکیبا کدام اقـــداماِت مشخص.  گونه و ز؛چهیکه نجات از چه چ ندینگو یول میدهیرا نجات م افغانستان

 را از انیجر محاکمه و یسطحِ مل استند در وزامر یهــا بتیکم ده تن را که مسؤول مص من کم از» دیشود که بگو
 و ندیآ یم ساخته شده اند نیئپا ایآمده اند  نیئاقتدار پا یخود از کرس روزی.آنان که دکنمیپخش م یهمه منابع نشرات
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 یشکها و کشد یمحاکمه نم و قیتحقبه  گز کردن ها هر جادیشک ا نیکاِر ا یکنند ول یم جادیذهن مردم شک ا در
 .ذهن ها ُزدوده نمشود به وجود آمده از

ً  استیس  استیکاذب بدل شوند س یها هودایصادق به  یها یسیرجاکه ع ه در یول ستین فیکث یباز ضرورتا
 یاعتقاد روز را که هر یاسیاعتقاِد س فاقدِ  کار ایر یها هـــودای ی.آرشودیممکن بدل م یباز نیتر فیبه کث ریناگز

 :که دیاز حافظ بشنو و دیانداز ـــرونیب استیس نگِ یبوکس نگِ یر از دارند گرید
 

 زخجلت نتوان کرد َدَرو میکآنچه ِکشت  ازنو میوبکار میبه کف آر گرید تخــــــمِ 
 

آزار شده است پاک  دماغ آن سخت یرا که بـــو استیس اسیاوج یها لهیطو نیا دیاست استیس دانیمرِد م اگـــــر
قانع اعتماد  مردم صبور و نیابتکاِر ا و ینندگیآفر یــرویکه به ن دیخود بنال نه از آن فقط از و دیبنال نیا نه از .دیکن

 .دینکرده ا
 وهللا اعلم بالصواب
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