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 تحلیلی 

 از اژدهای خودی

 کتاب ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح
 

 

 اژداهی خودی    
 هشتمقسمت بیست و 

 
 

 بخش اول
 

 اتصال و انفصال

 ماجرای رهگذر نیمه شب در زندان

جامعه می  انفصال در آن به موضوع اتصال و مرحوم در گردم که اُستاد امروز باز به تحلیل اژدهای خودی برمی و

 :روشن بنمایم کلمه را نخست باید معنای این دو پردازد.

و برای اینکه این مجموعۀ  افراد است ولی مجموعۀ کمی افراد هرگز جامعه نمی باشد جامعه ُمَرکب از دانیم که هر می

انفصال یا  .پیوستگی وجود داشته باشد اتصال یا ُگسستگی و آن نوعی انفصال و کمی یک کیفیت تازه پیدا کند باید در

 صاحب و دیگران جدا می شوند فردی از به حساب همین هویت فردی دارند و جدایی همین است که افراد هویت

ُجرمی  موارد از به غیر و جامعه مصون باید بماند تجاوز فردی از حقوق حقوق فردی می شوند که این فردیت و

یک فرد منفصل از دیگران  اما از سوی دیگر و مداخله نمایدآن  در به زندگی وعالیِق فردی کله کشک و جامعه نتواند

ندازه که هر ا ها اتصال یا پیوستگی دارد و شغلی با دیگر انسان عالیق اقتصادی، فرهنگی، دینی، انسانی و به دلیل

اما  دایدیال پیش می رو بیشتر شود جامعه به سوی تکاُمل نه مبتنی بر زور پیوستگی خوش به رضا و این اتصال و

رود  میان می متقابل از اعتماد جامعه رخنه می کند و جدال در د نفاق، جنگ وقدر انفصال یا ُگسستگی بیشتر شو هر

انفصال  تحال استبدادی برای اینکه خود باقی بمانندحاال رژیم های  تردید می بینند. با شک و افراد به سوی همدیگر و

هیز می کنند، به جای همکاری برای نَبَرِد دایمی تج جامعه را طبقات به شیوه های مختلف تشویق و یا ُگسستگی را
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 بانی راز هویت های قومی، فرهنگی و کوشند یا می و حتی جنسی را تبلیغ می نمایند قومی، زبانی و طبقاتی،  نفرت

 بدبختانه هر زبان اما بر همگان تحمیل کنند؛ می پسندند که خود دارند و تا آن هویت را با اعمال زور از میان ببرند

هالت ج کتابخانۀ انسانیت با دست تعُصب و فرهنگی که بدین ترتیب از میان بُرده می شود کتابی سودمند است که از و

 .ددور انداخته می شو

 :شوند گو می گفت و دوست صاحبدلش با استاد بدین گونه وارد

هیچ خانه ای  اما می سازد و برای اقامِت خود )ج( آدمی خانه ای است که خدا که هر فرد بدان ای دوسِت رهنورد! "

 آن هر هر لحظه و بی پایان است، ایجاد آفرینِش خداوندی َجَریان دایمی و کند.  آباد نمی شبیه به خانه ای دیگر را

 هر ود.خ نه تقلیدی از ابتکار خود است و یعنی هستیی خداوندی نه تکرار معنای حقیقی آفرینش همین است،  است و

ینِش بی انتها، هیچ موجودی آفر مکان اعجاز است. از این جا در دره ای ذر هر زمان نوپرداز است و لحظه ای در

 ".موجود دیگری نیست همسان کامل

 ال وپس اتص جداگانه ای باشد مستقل و فرد جهان هر و همساِن فرد دیگری نباشد اگر هیچ فردی شبیه و پُرسیدم: "

 "می گردد؟ آدمیان چه گونه استوار میان پیوند

 انفصال و حالت جهان این ُدشواری است. واقعیت خواریی آدمیان در "ای دوست! سرچشمۀ رنج و پاُسخ گفت: در

 و همبستر بودند زنانی را دیده ام که عمری همسر و من مردان و پیوستگی. مطلوب اتصال و مرام ُگسستگی است و

به  همدیگر از اما و همسفر بودند همراه و ها مردمانی را شناخته ام که سال یستند.ها ازهم دور می ز اما فرسنگ

 ".نمی یافتند را در همدیگر اما حرف گفتند و باهم سخن می بُردند. به سر می ُکلی بیخبر

 "آن چیست؟ سبب کجاست و این ُدشواری در پُرسیدم:" 

هر فرد آدمی رهنورِد  گردد. زمان ساکِن منزلی می مراحل فرِد انسانی در جهاِن معنی، هر در "ای دوست! گفت:

زمان چون نردبانیست که یکی  این مراحل و را درعین مقام می یابد کسی دیگر کمتر زندگیی خویش است و تنها راه

 از د وبینچیزها می  دیوار باال آن طرف آن یکی در جا می یابد.آن از دیگری پایین تر و رسدآن می پله های باالتر بر

 ".خویش برای آن معنی نمی یابد حدود ادراک اما در و پایان آن گفتار را می ِشنََود آن دیگری در و گویدآن سخن می

ها فقط  شنیدن دایمی به سر برند، پس گفتن ها و حالت انفصال آدمیان در و نگردد "اگر اتصاِل واقعی برقرار گفتم:

 ".باشد این کار باید بی حد رقتبار حاصل و بود ی خواهدهای تهی از معن صوت گرفتن فرستادن و

واه بر گ نظِم این شهرستان حاصِل همان ُگسستگیی بنیادی است و بینی. "نتیجۀ آن همین ظلم آبادیست که می گفت:

ی به ُکل راه ُدشواِر اتصال را استحکام می بخشد و به این معنی که نظاِم استبداد از ترس حالِت انفصال را دواِم آن؛

بر بنای شباهت های  عوض افراد را در پامال میکند. را بدین منظور استقالِل موجودیِت فرد ویران می سازد و

به جای آن همه را یکسان  و حرکت باز می دارد از انسانی را سیر تکامل معنوی فرد نماید. ظاهری گروه بندی می

و در عوض یک کالِم  را می بندد پیوند دهندۀ او اِن زنده وزب .گرداند اطاعت ساکن می دایمی ترس و عین مقام در

 افراد به خشت و قالب های یکسان می ریزد را در ها بدین گونه انسان سازد. همگان جاری می را بر متحجر ثابت و
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دیواِر قلعۀ  از تراکِم مرتِب آن خیزد و می که از برخورِد منظِم آن یک گونه صدا بر گردند های هم مانندی مبدل می

 ".داستبداد ساخته می شو

 ادامۀ این صحبِت دلچسپ را جریاِن صحبِت رهگذِر نیمه شب را با دوسِت صاحبدلش به پایان می آرم و برای امروز

 خدای بزرگ از برای همه دوستان ارجمند بارۀ حقیقت مطلق یا خدا خواهد بود برای فُرصتی دیگر می گذارم و که در

میالدی  2014"جان جوری پادشاهی است" وهللا اعلم بالصواب اول جوالی  می کنم که گفته اند:تمنای تندرستی 

 01/07/2014 مطابق سوم رمضان المبارک نگارگر

  بخش دوم

 داستاِن عشق درشهِر ظلم آباد

های  ماجرا ستاد مجروح برمی گردیم ودست آمده است به کتاب اژدهای خودی مرحوم ا به امروز که باز فُرصتی و

آن ماهیت دستگاه  محیِط زندان دنبال می کنیم که زندان بهترین جای است که در رهگذِر نیمه شب را با دوستش در

آدم از  زندان می اندازند و را در خود موالً رژیم های استبدادی مخالفانهای استبدادی را می توان باز شناخت. مع

م یکی از سیماهای رژی رژیم را استنتاج کند.  ند به سادگی می تواند ماهیتشده اآن زندانی  آنانی که در روی زندان و

اوطلبانه د آن کار آشنایی دارند بیگار یا به اصطالح اعمال کنندگانآن خوب  ها هم با های استبدادی که خوشبختانه افغان

داوطلبانه. به هر  قالبی وان نامش را می گذارند کار دارند و می وا است که مردم را برخالف رضای شان به کار

 زنداِن شهِر ظلم آباد مشغوِل کارهای بی هدف استند. صاحبدِل خود روزها در با دوست صورت رهگذِر نیمه شب نیز

 زنجیرهای سنگین در دیگران جامه های ژولیدۀ زندان را به تن و تنومند را می بیند که مانند جوان و رهگذر مرد

 کار اجازۀ گفت و هنگام چون در شوری از زنجیرهای او برمیخیزد و و می کند شروقتی حرکت  پا دارد و دست و

 :خود می پُرسد جود ندارد شب هنگام رهگذر نیمه شب از دوست صاحبدلگو و

 آن جواِن تنومند که می توانست در اما بی گروهان بود و ناتوانان، ولگردان و می پنداشتم که این سرای اقامتگاهمن "

صاحبدلش پاُسخ میدهد: که آن جوان که در طلِب دانش  دوست گنجد چه گونه بدین مکان رسیده بود؟" وگروهی ب هر

 را در کارفرمایان او این کشور مسلط شده بود. به کشورهای دور افتاده رفته بود وقتی بازگشت نظاِم آهنین بر هنر و

ته جزا شناخ قابل گذشته مجرم و کسانی را یافت که درفرمایان  کار میان جوان در رفتند اما "کارمندگروه خود پذی

بنیادی ایجاد کرده آنان را به راه راست  آنان دگرگونیی فکری و نو در که شاید نظام کرد آغاز فکر در شده بودند.

دند." بوآنان بیماراِن روانیی خطرناک  شد دید که چندی از روه ب مدارج برتر رو اما وقتی با فرمانروایان آورده باشد.

سترِش گُ  برای اینکه علت کناِر شهر شفاخانه های بی شمار برای مجانین گشوده اند و اندکی بعد فهمید که در کنج و

زندان های مستحکم  را همانند آن شفاخانه ها آباد شتافت و به سوی آن شفاخانه های نو دنبی سابقۀ جنون را دریاب

به  ظاهراً مبتال هنگامی که آن بیماران جنایتکار رفتار می شد و مجرم و چون دید که با هر به اصطالح بیمار یافت و

دانش را گسترش می  که در گذشته هنر و آنان هوشیارانی بودند همه را شناخت. از نزدیک مشاهده کرد جنون را

از  می پرداختند.جان  که به درمان تن و ستم می جنگیدند و طبیبانی بودند دادند، قانونگذارانی بودند که با جور و

لقۀ ح "در غفلت بیدار شده است.  بدین دلیل یافت که ناوقت از خوابدر راست شد و او تن بر مشاهدۀ این واقعیت مو
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کس که روبرو می شد  هر با این سو بدان سو می گشت و در شهر از آن بیرون آمد و فرمایان تاب نیاورد، از کار

 :می گفت

از مقام  دهشت است! فرار دگرگونی است؟ این دگرگونیی شما سرنگونی است، وحشت وای مردم! این چه گونه "

جریان است. بیماران به عالج تندرستان می پردازند  در یبزرگ اشتباه این شهر ای مردم می پندارم درآدمیت است. 

هوشیار  اما تندرستان نخواهد یافت و بیمار بهبود بدانید که حال آن طبیبان به زنجیر بسته اند و مجانین هوشیاران را و

اما خرد  بیرون نخواهند آمد و هذیان هرگز زندان از حالت حاکم بر آن دیوانگان د ساخت.نانجام بیمار خواه را سر

 ".خوار خواهند ساخت را ذلیل و اسیر مندان

بینی. او با کسی سخن نمی نتیجه همین است که می  خود سپردند و به دست پزشکان کارآگاه را نیز آگاهان او کار

 ".وجود او ُخشکانده است را در آرزو زندان سرچشمۀ امید و داکترانمی گویند درمان مرموِز  گوید.

یسندۀ نو "بوریس باژانوف"ستاد از این جوان همان ح باید به عرض برسانم که به گمان غالب منظوِر ابه عنوان توضی

س از بازگشت مدتی منشی ستالین بود ولی با پ است که در فرانسه درس خوانده بود و "بوریس باژانوف" خاطرات

ز جنایات پرده ا "بوریس باژانوف"برای نخستین بار با نوشتن خاطرات  ستالین به فرانسه فرار کرد ودیدن جنایات 

ستبداد ا برابر کسانی که سر درهمان فرانسه از دنیا رفت. گرچه هر رژیم استبدادی با  باالخره در ستالین برداشت و

مطلق العنانی خم نمی کنند به شیوه های خاِص خود دشمنی دارند ولی نظام های توتالیتر که مدعیی نمایندگی از  و

شان را نمایندۀ خود می دانند یا خیر هر مخالف  ز مردم نپرسیده اند که دکتاتورانهرگز هم ا و توده های مردم استند

ولی آنان که خود انقالبی  غیره زندانی می کنند توده ها و ای ضد انقالبی، جاسوس خارجی، دشمنرا با عنوان ه خود

از قدرت افتادند متهم به کیِش شخصیت  شان خدمت نموده باشند اگر رهبر بودند و مدتی در حلقه های خود باشند و

و د این هر انی فرستاده می شوند وبه شفاخانه های رو اگر در سطوح رهبری نبودند دیوانه تشخیص و می شوند و

همین جا فرا می  بارها تکرار شده است.  به هر صورت دامن این یادداشت را در همه رژیم های توتالیتر نمونه در

ی تا آن فُرصت خدا ظلم آباد می پردازم. از سیماهای مختلف شهر ظلم آباد به داستان عاشقان یدیگر در فُرصت چینم و

 رشانزدهم رمضان المبارک نگارگمطابق  2014جوالی 14بزرگ نگاهدار همه دوستان باد! وهللا اعلم بالصواب. 
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