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نگارگر

سرزمین ُمردگانست این مغاک
قهرمانانش همه در زیر خاک (نگارگر)
آنان که زنده استند سروکار شان بازندگانی وزندگان است وتالش می ورزند امروز را بهتر از دیروز
وفردا را بهتر از امروزبسازند.این جا قهرمانی امری محسوس است ومی بینی که به طور مثال
مردی یا زنی در یک زمینهٔ معین ومحسوس دستاوردی دارد که دست دیگران از آن کوتاه است.جامعه
به آنان مدال میدهد وآنان را قهرمان یک عمل ورزشی،یا قهرمان یک رشتهٔ علمی یا هنری میداند
واینان دستاویزخود را نیز به دست دارند.یا دراین یا آن رشتهٔ علمی جایز ٔه نوبل گرفته اند ویا از
کپ قهرمانی را به دست آورده اند .اما آنجا در آ ن مغاک همه قهرمان استند ولی
میان صد ها رقیب َ
معلوم نیست قهرمان چه چیز وکپ قهرمانی شان نزد کیست! قهرمانان این مغاک تا زنده بودند مردم
برای شان صدها لقب نا شایسته داده بودند از قبیل خاین ،وطنفروش ،نوکر اجنبی ،دزد ،رهزن
ونمیدانم چه وچه آری این جا در زندگی هیچ کس قهرمان هیچ چیز نیست وهیچ گونه دستاویز
قهرمانی ندارد ولی همین که رقیبش او را ُکشت و به حساب دیگر در ُکشتی زندگانی مغلوب شد
وتسلیم خاکش کردند دیگر قهرمانی میشود که پُشت رستم زال وسام نریمان را بر زمین کوفته و پیش
از رستم هفتخوان مازندران را فتح وپُشت اکوان دیو را بر خاک مذلت رسانده است وهیچ کس هم
حق ندارد در مورد قهرمانیی این قهرمانان زیر خاک خفته شک وتردیدی به خود راه بدهد که حق
حرمت و احترام این قهرمانان آنجا در تاق باال محفوظ است .اما مردم در این مغاک که میگویند
تاریخ پر از صد گونه افتخار ولی باز هم نا محسوس دارد با تریاک این افتخارات عادت گرفته اند
وهمانند یک هیرویینی که در وقت های معین باید به ارضای عادت بپردازد برمیخیزند وبه سلیق ٔه
خود قهرمان ُمرده یا به عبارت ساده تر برای پرستش هوی وهوس خود بُت های تازه میتراشند وبا
سر وصدا برای بُتی که ساخته اند صفات قهرمانی از این جا وآنجای تاریخ وام میکنندو بُتهای منفور
را که دیروزیان به اصطالح خود شان در زباله دان تاریخ افگنده اند بر می دارند ،سرورویش را از
گرد زباله ها پاک میکنندبر سکوی تاریخ می نشانند وتنها خود را تسلی میدهند که ما هم از دیگران
عقب نماندیم وبرای خود وقوم یا گروه حزبی خود قهرمان تراشیدیم واما من بیچاره که هیچ قهرمان
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ندارم وانگیزهٔ قهرمان پرستی هم ندارم به همه این قهرمان سازان وقهرمان پرستان میگویم":دوستان
ارجمند ،فکر نانی بکنید که این خربوزه آب است وشکم های گرسنه را سیر نمیکند .قهرمانان گذشتهٔ
تان خوب بودند یا نبودند اکنون قهرمانان زیر خاک استند .آنان را روی دایره نیندازید و بگذارید آرام
بخوابند ودعای خیر تان را بدرقهٔ راه شان کنید و اگر همت قهرمان شدن دارید خود این کاروان
خوابیده در منزل را که با خوف وخطر دُزدان و راه گیران روبه رو است از خواب گران بر خیزانید
تا خود برای خود آب ونانی تدارک ببیند وغرور نامنهاد خود را در گدایی وگدا خویی از دست ندهد.
مجال ومیدان قهرمانی پیشکش تان بروید و اگرمیتوانید قهرمانان زنده برای عرصهٔ پیکار پیشکش
کنید که قهرمانان مرد ٔه تان برای خود ودیگران خیری وشری رسانده نمیتوانند".با عرض حرمت
نگارگر  ۳دسمبر  2۰1۸برمنگهم
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