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م .اسحاق نگارگر

از آنچه گذشته است باید درس عبرت گرفت
گوش خود را به دیگران سپرده ابتکار تحقیق و جست و جوی مستقل را از دست
امروز زن و مرد روزگار ما چشم و ِ
داده اند و بالنتیجه گرفتار نیروی مقاومت ناپذیر اعالن گردیده اند.
امروز به نیروی اعالن نه تنها تولیدات صنعتی را بلکه حتی عقاید و آرا را نیز می توان بر مردم فروخت .ما همه
اسیر هوس های رنگارنگ استیم که این هوس ها احساس قناعت ما را سخت زیر تازیانه انداخته است و بر ما نهیب
می زند که نان صد گونه هوس را در تنور رشوه و فساد بپزیم .برای همین است که حیثیت ها و شرافت ها در گرو
پول است و رشوه های بزرگ سند افتخار.
"بـیـدل" در مثنوی محیط اعظم از یک نادان بی خبر از همه جا قصه می کند که در شهر می آید و نزد دکانداری
کدوهای خشک را می بیند:

بـه بـازار شـد ابـلـهـی بـی خبر

کـدوهای خشک آمدش در نظر

ز بــقـــال پـرسید کای اوسـتاد

بگو تا چه مرغ این چنین بیضه داد

همانا که این بیضه های بزرگ

اجناس فیل است یا تخم گرگ
ز
ِ

بـخـنـدیـد بـقـال کــای بـی ِخ َرد

خورد
درین پرده حدس تو گه می َ

قضا کرد در بیضۀ خــر نهان

وم پـر افـشانـیی طوطـیان
هـجـ ِ

نـه فیل است و نه گرگ تخم خراست

که چون بشکنی جمله بال و پر است

د ِل ابـلـه از حرفش آمد به شور

به تحم کدویش وطن کرد مور

سر خشک مغزش به سودا کشید
ِ

کدوی به صد نرخِ گوهر خرید

نهال هــوس تا شـود گـل فشان
بـه شاخ بلـنـدیـش بـست آشیان
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خالصه این که مرد نادان کدو یا بحکم اعالن فروشنده تخم خر را بر شاخ بلند آویزان میکند تا روزی در اثر یک تند باد
کدو از شاخ پایان می افتد و با صدای بلند بر زمین میخورد و از صدای آن طوطیی که بر شاخ درخت بود پرواز میکند.
مردک ساده لوح پرواز طوطی را می بیند و اعتقاد راسخ پیدا میکند که تخم خرش طوطی بار آورده بود ولی آن تند باد
بیموقع مایۀ آن گردید که طوطی رایگان از دستش بِرود و اما نتیجه ای که "بیدل" از این داستان میگیرد بسیار جالب است:

قـیـاسـش نـقـاب تـسـلـی گشود

ولی عقل داند که حاصل چه بود

اس خـران نیـز بـر می دهد
قـی ِ

به این رنگ عرض اثر می دهد

دمی کـز معارف بیان می کنند

حوالت به فهـ ِم کسان می کنند

که ارباب معنی چنین گفته اند

گهرهای راز این چنین سفته اند

گر اینست فهم آگهی باطل است

ور اینست ره گمرهی منزل است

ز پهلـوی علـ ِم گمان و قـیاس

نمیگردد انـدیشه معـنی شناس

کسی تکیه بر فـهـ ِم مـردم کند

که چون جهل راه ِخ َرد گم کند

تـرا پـیـرو آگهـی بـودن است

فهم خود کار فرمودن است
یکی ِ

دران جهد کن تا کند بی غبار

ب تـو صبح تحـقـق بهار
ز ج َی ِ

به گرداندن این ورق های چند

ز اوهـام شیرازه برخود مبند

به تحقیق نا بـرده جهدی به کار

ز تحقیق رمز آگهان شرم دار

که تـرسـم در آیـیـنـۀ امتـحان

عکس بی مغز گردد عیان
همان
ِ

دمـی کامتحـان آشکـارا شـود

مـقَـ ِلـد به تحقیق رسوا شود

قیاس و گمان خصم دانایی است

سر انجام تقلید رسوایی است

اگـر ژالـه تـقـلـیـ ِد گوهــر کـنـ َد
داز خجالت بــه ساغـر کـنـد
گــ ِ
ما انسان ها بر سر اوهام خود با همدیگر در جنگ و نزاع استیم و هرگز تصور نمی کنیم که آنچه ما توهم کرده ایم
شاید هیچ ربطی به واقعیت نداشته باشد.
امروز بسیاری از خانواده های افغان به دلیل این که یک بار دیگر به دنبال کشف گور های دسته جمعی راز کشتار
پنج هزار شهید بی گناه که جرم شان همین بود که مانند اولیای امور وقت فکر نمی کردند از پرده برون افتاده است.
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رژیمی که به حکم اوهام خود را انقالبی می پنداشت و آن انقالب کذایی را راه سعادت مردم می دانست تا آنکه واقعیت
های تلخ تاریخی بر دهان شان سلی های جانانه کوفت و آن انقالب را در مکان تولدش به گور ِسپرد و نشان داد که
تنها در عالم اوهام تخم خر شان طوطی به دنیا آورده بود و آنان به حکم وهم خود را انقالبی و دیگران را ضد انقالبی
می پنداشتند و اگر چه امروز تاریخ بر آن وهم خندۀ قهقه سر داده است ولی از آنچه گذشته است باید درس عبرت
بگیریم و نگران اوهام امروز خود باشیم تا فردا یک بار دیگر از همان عین سوراخ مار حوادث ما را نگزد.
به خاطر ارزش قایل شدن به زندگی و انسان ما همه باید بر محاکمۀ مجرمان جنگی پا فشاری کنیم تا فردا نیز خون
انسان ها را مانند آب جوی بی ارزش نپندارند .فاعتبروا یا اولی االبصار نگارگر
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