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اژداهی خودی

ـــس ـفر زن ـدگی
قسمت بیست و دوم ()1
امروز با فُرصتی که به دست آمده است دنبالۀ داستان دیوانۀ زنجیر گرا را دراژدهای خودی پی می گیرم .متأسفانه
دربازار قیامت با خدا سوداگری نموده است:
درتاریخ اسالم ُمال همیشه به قو ِل اقبال
ِ

ت خود را ترازوی برافرازد
"متاعِ طاع ِ
بازار قیامت با خدا سودا گری کرده"
به
ِ
ب منفعت های آنیی خود افگنده وبرای
دربار
غافل از اینکه او با سر فرودآری به
خدایان کاذب گوهرحقیقت رادر ُمردا ِ
ِ
ِ
سلطانه بُرده است واگر اکنون خود از خواب یندین قرنه سربلند کرده وبه
هر
دکتاتور خون آشام هدیۀ َخلَدهللا ملکه و ُ
ِ
ب
فکر سیاست افتاده است؛ قصدش به هیچ وجه احیای مجد وعظم ِ
ت اسالم ومسلمانان نیست بلکه او هنوز هم درگردا ِ
ِ
دامان خود شسته است
ننگ بردگی وکنیزی رااز
جنگ اندازیی مکتب های فقهی وکالمی است .قرن ها شد که تاریخ ِ
ِ
شمار کتاب های فقهی راپُر کرده است وبییاره فقیه عصر ما ندانسته است که
ق بی
ِ
ولی احکام کنیز وبرده هنوز اورا ِ
کنیزی وبردگی در روزگاری اصلیت داشت که فرعِ آن قوانین برده داری وشیوۀ پیشامد با برده وکنیز بود.وقتی اصل
از میان رفت فرع دیگر به غیر از مغز فرسایی دیگر هدفی نمی تواند داشته باشد .باز شعری از اقبال نقل می کنم که
درآن می گوید :دراین میخانه وشما بگذارید به جایش دراین جامعه ومی گوید هر مینا وشما بگویید هر شخص وباز
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ب تان
ب زر
بیم محتسب وشما به جایش بگذارید دکتاتور ومستبد وآنگاه این بی ِ
بردیوار قل ِ
ت اقبال را با آ ِ
یاد می کند از ِ
ِ
حکاکی کنید:

"در این میخانه هــر مینا ز بیم محتسب لــرزد
مگر یک شیشۀ عاشق که از وی لرزه بر سنگ است"
وآن وقت ملتفت میشوید که آن شیشۀ عاشق که سنگ ازصدای شکستنش درلرزه می افتد
همان دیوانۀ زنجیر گرای اُستاد مجروح است که یون عاشق است پروای ییزی ُجز حقیقت را ندارد و یون دیوانه
است در بن ِد هیچ مصلحتی که عق ِل مصلحت بین وسوسه اش کند نیست و یون زنجیر گراست قید و بند هم خاموشش
نمی کند.
دیوانۀ زنجیر گرا برای فرمانروا از مثنوی حضرت موالنا قصۀ آن پشه رامیکندکه عاشق باد بود ولی هنگامی که باد
برابر بادنداشت پابه گریز می نهاد یعنی
آهنگ اورا می کرد یون پای ایستادگی در
می وزید وبه اصطالح معشوق
ِ
ِ
"فرمانروایی وسروری با دوستی ودلبری نمی آمیزد"
ت تلخ از ح ِد حوصلۀ فرمانروا باالتربود واو خشم گرفت ودیوانه را زندانی کرد.دیری نگذشته
واضح است که این حقیق ِ
نام دسیسه کار به زندان فرستادند وگیر وگرفت
بود که عم ِل دیوانه را نتیجۀ تحریک دانشمند دانستند واورا نیز به ِ
ازفرمان دوستی راروزهای بدبختی نامیده بودند همه زندانی شدند .دیوانه از
آغاز شد ،خوشباورانی که روزهای پیش
ِ
آغاز زندانی شدن لب از گفتار فروبست.سالها گذشت ،روزی پاسبانان آمدند وزنجیر هایش را شکستند وبه او
همان
ِ
گفتند که فرمانروا گناهش را بخشوده است .
ت کاخِ فرمانروا رفت و ُمشتهای گره کرده اش را
دیوانه یند روز پس از آزادی زنجیر هازا به دست وپا بست وپُش ِ
سوی آسمان بلند کردوزنجیر های خودرا به صدا درآورد .وقتی خبر به کاخ رسید فرمانروا اورا احضار کرد وبرایش
اختیار خود زنجیر به دست وپا بسته ای؟"
ت آزادی رابه تو برگرداندم حاال تو یرا به
گفت":من به تو رحم کردم ونعم ِ
ِ
"دیوانه سکوت طوالنی را شکست وگفت :ای فرمانروا! وقتی من از زندان بیرون آمدم ،دراین شهرستان پی آزادی
زندان آهنین مبدل گردیده است وهمه
هر سو گشتم و اما اثری ازآن نیافتم وبه زودی دریافتم که همۀ این سرزمین به
ِ
زندان پهناور ومحکمتری گام گذاشتم.
زندان کویک ومحقری بیرون آمدم ودر
شهر نشینان دراسارتند بدین گونه من از
ِ
ِ
تار اسارت راه باریکی به سوی سرمنز ِل آزادی گشودم وآزادیی خودرا دراین
ای فرمانروا! بدان که من دراین ش ِ
ب ِ
ت خود زنجیر هادردست و پای خود آویزم.بدین گونه وقتی من این زنجیرهای زادۀ ارادۀ خودرا به می ِل
یافتم که به دس ِ
خود به صدا درمی آرمُ ،
دراختیار خو ِد من است ومن از آزادی فقط همین
کردار من
پیهم آن به من می گوید که
غلغُلۀ ِ
ِ
ِ
مقدار رادراختیار داشتم وآن رابه کار بُردم".
ت امروز را به پایان برسانم به عنوان یک تذ ُکر ضروری باید به عرض برسانم که زان
دراین جا قبل از اینکه صحب ِ
پال سارتر نیز آزادی را همان آزادیی اختیار می داندوآدم وقتی که خود برگزیده باشد درزندان هم آزاد است وبیدل
نیز ییزی نظیر سارتر می گوید که:
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دلش تنگ است درکـنجِ قفس بلبل اگر دانَد
بیشم مور هم یک سیر جوالن میتوان کردن
شهر بزرگ از شاهرا ِه بیداد تا شهر ظلم آباد مور ِد گفت وگو قرار می دهم تا
سفر اُستاد رابه سوی ِ
در فُرصتی دیگر ِ
وروزگار تان خوش! نگارگــــر دوم می 2014
یار تان
ِ
آن فُرصت بخت ِ

رهگذر نیمه شب در راه ماتم دره
قسمت بیست و دوم ()2
بازار وجود می
سر
زندگانی یک سفراست که انسان
ِ
ازبیابان عدم بدون جامه ورهتوشه به راه می افتد وخودرا بر ِ
ِ
ت خود انواع بازییه هارا خریدن می گیرد.هنگامی که کودک است
رساند ودراین بازارنظر به سن وسال وموقعی ِ
وسایل بازی او نیز همان لعبتک ها ودیگر بازییه های دوران کودکی است .در بزرگی تنها شکل بازییه های او
دیار
فرق می کند اما
بار سفر بر بندد وبه سوی ِ
بازار وجود برای همیشه نمی ماند ومجبور است ازاین جا نیز ِ
درسر ِ
ِ
مرموز وناآشنای مرگ ونیستی برود.کلیم وقتی می بیند که انسان برهنه به دنیا می آید وبا یک کفن یا جامۀ سفید از
بازار وجود همین خریداری کفن است وبس
هدف این
دنیا می رود او یعنی کلیم می پندارد که
ِ
سر ِ
سفرازبیابان عدم تا ِ
ِ
به همین دلیل می گوید:

بازار وجود
سر
ِ
یابان عتدم تا ِ
زب ِ
تالش کفنی آمدع عریانی یند
به
ِ
ت آن روبرو
دیار مرگ سرزمینی ناشناخته وغریب است انسان همیشه از مرگ می ترسد ونمیخواهد با واقعی ِ
یون ِ
بامدادان خودی نرسد این ترس ازمرگ
نفس خود نیز می ترسدوتا وقتی که به
شود واوبا ترس از مرگ درحقیقت از ِ
ِ
مرگ دیگران
دست از گریبان او برنمیدارد .انسان وقتی از خود بترسد همیشه خشمگین وعصبانی است وهنگامی که
ِ
درظاهر امر برای آن که رفته است ودرحقیقت امر برای خود ماتم می گیرد وآن محیطی که درآن به اثر
را می بیند
ِ
ث طبیعی مرگ ومیر فراوان است وانسان ارزش خودرا می بازد درحقیقت یک ماتم دره است
جنگ وتجاوز یا حواد ِ
که برآن مه غلیظ پیشانی ترشی وعبوسیت مستولی است وسیل خشونت هر لحظه بیداد می کندوآنکه درینگال خودی
غریزی اسیر می ماند وآن خودی غریزی برایش تلقین می کند حاالکه تواز جهان رفتنی استی تا میتوانی پیش
مرگ خود مجالی برای شادیی
دیار مرگ بفرست تا با
ِ
ازخودانتقامت راازدیگران بگیر ودیگران را پیش از خود به ِ
دشمنانت نگذاشته باشی وآنان را پیش از خود فرستاده باشی.
وفراز این سفر آشنا می کند.از او می شنویم:
مرحوم اُستاد مجروح به عنوان یک فیلسوف وروانشناس مارا با نشیب
ِ
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ازمیان درۀ افتاد که درآن دمۀ غلیظی همه جا
رهگذر نیمه شب گفت :ته رهنوردی های بی انتها ،روزی مرا گذار
"
ِ
ِ
ریخت.باشندگان آن سامان
را می پوشانید ،رودخانه های ِگل آلودی از فرازکوه های خشک وخاکستری رنگ فرو می
ِ
بود.نزدیک یکی از باشندگان رفتم
همه جامه های سیاه برتن داشتند ،یشم هاپُر ازاشک ولب ها تهی ازتبسم
ِ
وپُرسیدم":ای دوست بگو این مقام را نام ییست؟ آن مرد به سردی درپاسخ گفت":اینجا سرزمین سوگواران است واین
دره را که درعقب وجل ِو خویش ُگسترده می بینی "ماتم دره" می گویند".
ت خودرا
ادیان آسمانی وغیرآسمانی اخالق یک مسألۀ اساسی است وحضرت پیامبر اسالم(ص)
تقریبا ً درتمام
هدف بعث ِ
ِ
ِ
ت حتمیی هر انسان زنده
ب دیگر این که مرگ سرنوش ِ
ب مسأله است وجان ِ
تکمی ِل مکارم اخالق دانست.این یک جان ِ
است .اسالم مرگ را رجعت به خدا می داند وتلخیی آنرا ازکام می زدایدوآنرا شیرین می سازد ولی انسان هنگامیکه
درزندان خودی غریزی اسیر است قبالً گفتیم که گذشته را فراموش می کند ودربارۀ آینده هم ییزی نمی داند واین
ِ
ینین کس همیشه از مرگ می ترسد وپریشان است وآن پریشانی را درسیمایش آشکار می توان دید.او از حال لذت
گرفتار حسد می شود وبزم
برد وتشویش از مرگ پیشانی اش راتُرش می کند ووقتی دیگران را شادمان می بیند
نمی َ
ِ
ت خودش دایمی است اوقهر وغضب
های شادمانی رابا خشونت می شکند وبه دیگران اخطار می دهدویون خشون ِ
خدا(ج) رانیز مطلق می سازد وینین وا می نماید که گویا خداوند(ج) درآن دنیا از وی انتقام شادمانی های انسان آسان
گیر وخوشگذران را می گیرد.
راسرزمین سوگواران میخواند ودرآن دره ای است که نامش ماتم
زمین شان
اُستاد این گونه مردم را سوگواران وسر
ِ
ِ
دره اس ت وباز یک منطقۀ کوهستانی وجود دارد که "سنگالخ نومیدی" است .یون این مردم زود متأثر می شوند
وقتی درمسیر زندگانی با دُشواری ها روبه رو شدند امید را ازدست می دهند وگرفتارسرزمین سنگالخ های نومیدی
می شوند .اما آنان این کوه پیمایی را به همین دلیل می پذیرند که آن سوی کوهستان "صحرای امید" نام دارد واگر
رهگذر نیمه شب درسرزمین
انسان درینگا ِل یأس مطلق اسیر شود نیروی استقامت وحرکت را از دست میدهد.
ِ
سوگواران از مردی مغموم می پُرسد:
"ای دوست!

ُ
س
من همه باشندگان این سرزمین را اندوهگین یافتم بگو این غم و ماتم چرا ؟ او رد اپ خ گفت:
ِ
وهوشیاران گذشتۀ ما گفته اند":بزرگترین حادثه درجهان مرگ است واین فاجعۀ اجتناب
بزرگان
"ماهمه سوگوارانیم،
ِ
ِ
دیار مارا عادت
ناپذیر عالم رالحظه ای نباید فراموش کرد وشب وروز درآن باید اندیشید واز زمانۀ دیرین تا امروزِ ،
ِ
درمرگ هرانسان همه باشندگان یهل روز ماتم می گیرند ویون دراین سرزمین وسیع ته همین مدت
براین است که
ِ
رهسپار دیار عدم می گردندمراسم عزای همگانی نمی تواند پایان یابد .پُرسیدم :آیا
خواهی نخواهی یک یا یند تن
ِ
میالد ها وازدواج هارا جشن نمی گیرید؟" گفت ":کودکانی به دنیا می آیند ،زنان ومردان هم زناشویی می کنند واما
یون ماتمی درجریان می باشد سرور وشادی تا فردای نا معلوم موکول می شود".
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باشندگان آن مرز وبوم تا منزل اندیشیدن به مرگ نرسیده اند بلکه عقب تر ازآن
گفتار آن مر ِد ماتم زده دریافتم که
از
ِ
ِ
ترس بزرگ
ِ به بیراهه افتاده اند ودر منز ِل هراس از مرگ مقام کرده اند وتالش می ورزندکه به یاریی مراسم دایم آن
."را از یاد ببرند
رهگذر نیمه شب راه ماتم دره را می پیماید وبا بسیار زحمت از سنگالخ نومیدی باال
طور خالصه عرض کنم که
به
ِ
ِ
گین صحرای
ِ می رود ودرآن سوی کوهسار راه صحرای امید را درپیش می گیرد واگریه مدتی به دنبا ِل سرابهای رن
برسر راهش یک دوراهی می آید
"بامدادان خودی" می رسد ودرآنجا
ب دراز به میدان
امید می دود ودر
ِ پایان یک ش
ِ
ِ
ِ
رابرسر همان
ما برای امروز اُستاد مجروح.که یکی به سوی آفتاب نشست ویکی به سوی آفتاب برآمد می رود
ِ
.شهر ظلم آباد با او دنبال نماییم
دوراهی رها می کنیم واز او جدا می شویم تا درفرصتی مناسب سفرش را به سوی
ِ
 میالدی2014 می12 وهللا اعلم بالصواب نگارگر.یار زنده صحبت باقی.برای امروزخدای بزرگ یار ویاور همه باد
پایان
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قسمت یهاردهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_14.pdf
قسمت پانزدهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_15.pdf
قسمت شانزدهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_16.pdf
قسمت هفدهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_17.pdf
قسمت هژدهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_18.pdf
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قسمت نزدهم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_19.pdf
قسمت بیستم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_20.pdf
قسمت بیست و یکم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/I_negargar_tahliley_bar_ajdahaaye_khodi_21.pdf
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