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 تحلیلی 

 از اژدهای خودی

 کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح
 

 

 اژداهی خودی    
 هفتمقسمت بیست و 

 
 

 بخش اول
 

 ستالیناستبداد خون آلود عصر 

بارۀ استبداد خون  جامعه شناس روسی در فیلسوف و "فدوتوف گ." بارۀ اژدهای خودی با نقل قولی از را در یادداشت امروز

 :گوید فدوتوف می آلود عصر ستالین آغاز می کنم. 

 نیز پا فراتر این برای آن اعتباری کسب کرد؛ ولی استالین از استند، متنفر و دستگاه حاکم بیزار که مردم از باید درست هنگامی"

 پستی و به نابکاری، اتباع کشور را کوشید تا همه افراد و او نشناخته بود. آن روزگار یت تارکه بش او سیستمی پدید آورد نهاد.

 . . .کند ه انجام هر عمل پستی وادارب مردم را غرور انسانیی آنان را درهم بشکند و این رهگذر شخصیت و تا از دنائت وادارد

 نانئبدل کردن افراد به خا کردِن شرف انسانی و ُمردار پلید و هدف ستالین درهم شکستن نیروی ارادۀ مردم برای همیشه و

ونه این گ پاکی به دیدۀ دیگر کسان بنگَرد. با صداقت و چنین موجودی هرگز قادر نیست دارای صراحت باشد و دروغگو بود.

سرزنش  را مورد مذمت و که خود خواهند درهم کوفته می . از متهمان شکنجه دیده و . دهند. می کار پستی تن در افراد به هر

آن  این جا باز نشانه های همان هدف کذایی مشهود است و در ابراز پشیمانی کنند. اندیشه های خود ها و آرمان از و قرار دهند

 دانشمندان است.  درهم شکستن شخصیت نویسندگان و

ال ح قرار گرفته است احساِس غرور میکند. هنر خدمت دانش و این که در از او خود احساس شخصیت میکند. در نویسندۀ دانشمند

 ".فروشی بیش نیست خود این رو هرگز نباید فراموش کند که فاحشه و از گیرد. از دولت حقوق می ماست و آنکه او خدمتگزار

 ستی وبارۀ در در به سادگی نمی پذیرند و قضایا را تعلیم یافتگان به حکم دانشی که آموخته اند خواندگان ودانیم که درس  می

بداد حال آنکه است و استبدادی را به مبارزه می طلبند منطق دستگاه های حاکم و و کنند بحث ها می و جر نادرستیی آن استدالل و

را مصون از خطا می  رهبران سیاسیی خود سازند و مطلق می سی رادو شخصیت رهبران سیا هر راست گرا و چپ گرا
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کامالً مشهود رهبران سیاسی توجیهات ایدیدلوژیک می تراشند به همین دلیل آب درس خواندگان  و برای خطاهای آشکار پندارند و

 رد اگر توانستند آزاد اندیشان را نظام های استبدادی رود و نقّاد با استبداد حاکم در یک جوی نمی تعلیم یافتگان کنجکاو و و

ورانه خالی برابر تبعیتی کورک ایستادگی در از جوهر نقّادی و آنان را ایدیولوژی پرستی به زانو بیفگنند و برابر بُت مطلقیت و

 آزاد اندیشاناما اگر  که خود به مقصود رسیده اند و دانه چین خود بدل نمایند شاهین اندیشۀ شان را به مرغ خانگی و نمایند و

دم بین عاّمۀ مر در کنند وعصبی زندانی می در شفاخانه های عقلی و آنان را سرسختی نمودند برابر سیاست حاکم مقاومت و در

 به اتهام "چرنیشوف آی. وی."به نام  معلم جوانی را 1970ماه مارچ  دیوانه شهرت می دهند چنانکه در به مردان مالیخولیایی و

 و سی دقیقه معاینه در زندان به مرض شیزوفرنی مزمن مبتال تشخیص کردندپس از ضد کمونیزم توقیف و رتبلیغات خصمانه ب

محلول های  )سیستم فراموشیی ُکلی( به اصطالح تداوی و روِش امی نازین را با ثابت نمایند او را برای اینکه اتهامات خود

 "بی ی.ج کی."وانند به کتاب تده های کنجکاو میمعلم جوان خوانن )برای داستان این مغزش تیر کردن گرفتند. در کیمیاوی را

مجروح همین روشنفکران آزاد اندیش یا به  هر صورت استادمراجعه نمایند.( ب 9 و 8 صفحات "جان بارون"امروز نوشتۀ 

کنند به گربه ها تشبیه نموده است که استبدادی دکتاتور تمکین نمی ست ها ُخرده بورژوازی را که به انضباطیاصطالح کمون

دست نشاندۀ  چنانکه میدانیم دولت کتاب جزایِر گوالگ کمر به نابودیی شان بسته بود و در "سولژنتسین"دستگاه ستالین به شهادت 

 .پرداک سخب پولیگون های اطراف زندان پل چرخی ُکشت و افغانستان نیز تا توانست همین گونه آزاد اندیشان را در روس ها در

همزنجیرش به او می  دوست مجروح زیرعنوان گربۀ مّکار بی اعتنا به فرمان شهریار موضوع را مطرح می نماید و استاد

 ای دوست رهنورد! "  :گوید

اما هرچند می جستی گربه  و هم ندیدی که از خانه ای بیرون آید حتی یک گربه را تو گفتی که آن شب هنگام آمدن به این سرا

 ".این شهر هیچ گربه وجود ندارد این شهر نمی یافتی، زیرا در در ای را

 " .نیدمش از زباِن او این حکایت را  پُرسیدم او از علت را را نتوان یافتشهری چنین بزرگ هیچ گربه ای ه درگردیدم ک خیلی متحیر"

 نیم بعد از نیم شب است برای تان باز می گویم که حاال ساعت یک و یدیگر گربه ها در یادداشتِ  من داستان پیکار نظام را با

 من برای دوباره خوانیی این یادداشت نیز به نیم ساعت وقت دیگر ضرورت دارم. خواب ظالمانه چشمان مرا به هم می آرد و و

  2014جون 18نگارگر مددگار دوستان باد!  تا یادداشت بعدی خدای بزرگ یار و

 

 دومبخش 

 اتصال و انفصال

افت توان ی نمی شهری آن چنان بزرگ هیچ گربه ای را اینکه در بدینجا رسیدیم که رهگذر نیمه شب متحیر بود از بخش اول در

 پاُسخ برایش گفت:  او در زندانیی بزرگوار پُرسید و دلیل آنرا از و

های گوناگون، روزها  نیز سگ ذار می کردند وگ گشت و بازار کوچه و گربه های هررنگ بی شمار در این دیار " زمانی در

 کی برمت های جدید سلسلۀ فرمان گردید، در وقتی نظام کنونی برقرار جاده ها به ُغلغله می پرداختند. شبها در و می گشتند آزاد

 خود و گرا ست خودا "گربه موجودی گفتند: و کردند احکامی صادر گربه ها نیز ها و مورد سگ فرمایان در نظریۀ نو کار

ت سا گفتند:"سگ جانوری بی اعتنا به فرمان او" و جویندۀ لذت، بی وفا با انسان و خودنما، طالب راحت و و آرا اندیش، خود

 ".فرمانبُردار وفادار، خونخوار و و صاحب پرست، بیدار
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 نوع آن دو و  به کار می بََردهای استبدادی  مورد منسوبان اردو در توضیحاً باید به عرض برسانم که استاد اصطالح سگ را

 :متن به این توضیح دقت بفرمایید لطفاً در را ازهم تفکیک می کند.

 نیز سگ یکسره نابود ساختند و همه را گربه ها دلیرانه جنگیدند و بیرون آمدند، با سربازخانه ها روزی سربازان مسلح از"

قط ف بین بُرده شدند؛ دست داده بودند، از از اوصاِف سگی را بسا از و چشیده بودند ولگردی که لذت آزادی را های گوناگون و

اکنون  خود حفظ نموده است و کامل در که آن همه اوصاف را منزلتی دارد نظِر فرمانروا مقام و در یک گونه سگ گرگ نما

که به خواب  نگذارد هم پاسبانان را تواند گدایان را بَدَرد و که هم می خود همراه دارد هر پاسبان از همان گونه سگ گرگ نما با

به افزایش گذاشته  شماِر شان به نحو سرسام آوری رو ها بیرون آمده اند و نابود شده اند موش اما از روزی که گربه ها روند.

 یا آدمیان خفته و بر شده اند و می پردازند، گوشتخوار تاز به تاخت و سو به هر لشکر ها لشکر حال حاضر موش است. در

 که روزی بیم آن می رود جنگ خود با موشان به اندک پیروزی دست نیافته اند. اکنون سربازان در تا ناتوان حمله می برند.

 ".تصرِف خود درآوَرند در بزرگ را شهر آدمیان پاک سازند و وجود از ها این سرزمین را موش

، ُخرده بورژوازی از میان بَِرَود ها بورژوازی و ستیکمون به عنوان توضیح باید عرض کنم که وقتی گربه ها یا به اصطالح باز

بازده کارش خوب باشد یا  تصدی های دولتی تا روزگار تقاُعد خود اگر کیفیت و کارگر در َرَود. میان می کار از رقابت در

ین ا ه با دولت رقابت کند.ک جامعه وجود ندارد هیچ تصدیی اقتصادیی دیگر در از دولت معاش می گیَرد و نباشد باقی می ماند و

ا تشویق قاچاق ر اقتصاد مبتنی بر و به وجود می آَرد زمینی را گونه اقتصاد دولتی به طور اتومات نوعی مافیای اقتصادیی زیر

افغانستان ساجق، سگرت  از گرِم همین تجارت بودند. چنانکه حتی محصالن افغان دراتحاد شوروی سابق نیز سر کند؛ می

چیزهای روسی  دیگر ها و آن سو تولیداِت نکلی، آب گرمی از شوروی می بُردند و در همین دست را چیزهای از امریکایی و

 رعناصر درگی همین تشبثات اقتصادیی زیر پرده و استاد مجروح مرحوم از کردند. در کابل به اصطالح آب می را می آوردند و

 زا رشوه خواری های دولتی بود که کمونیزم شوروی را تشبثات مافیایی وچنانکه دیدیم همان  کند و آن به نام موش ها یاد می

به داِد حالت زار اقتصادیی روسیه نمی رسید، آن اقتصاد مافیایی  "پوتین" ادامه می یافت و "یلتسین"اگر شرایط عصر  پا افگند و

 ستاد بزرگوار موضوع اتصال وها ا موش سگ ها و ماجرای گربه ها و کرد. به هر صورت پس از روسیه را تسخیر می

 طومار یادداشت امروز را در جوامع انسانی مطرح می کند که من ناگزیرم آنرا برای یادداشتی دیگر بگذارم و انفصال را در

کشوِر حادثه زای ما خداوند بزرگ همه را  امیدوارم در دوستان خوش باد و روزگار روز و یادداشتی دیگر همین جا بر بندم. تا

 آن ماه و استقبال از باید یادداشتی هم در پناه خود نگاه دارد. هفتۀ آینده ماه مبارک رمضان فرا می رسد و وادث بد دراز ح

  میالدی 2014جون  23وهللا اعلم بالصواب. نگارگر دیدگاه عرفان اسالمی بنویسم.  ارزِش روزه از
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