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 11/04/2017                  م. اسحاق نگارگر

 )ج(گرانبهای خداوند زنانی که هدیه مردان و
 ! میگیرند دیگران باز خود و را از

خدای بزرگ فرمان آورده اند تا حضرت عزرائیل  که از مغرور زیره شنیدم که برخی عناصرالج تلویزیون از امروز

کریم  بهای خداوند گران دیهاش را گرفته ه فهخود وظی وظیفه اش سبکدوش نمایند و را از

 انکلیسای عیسوی دو در گیرند دیگران باز خود و مقرر از دموع یعنی زندگی را پیش از

ی اقدام قطری مگادیشو یعنی پایتخت سومالی از در ازب مصر بم نهادند وعده ای را ُکشتند و

 دام عشق وبه فرمان ک انم ایناند مرگ فرستادند. من نمی را به دیار همانند عده ای دیگر

ود از زندگی ساقط خپُشت پرده   نمرشدا القه است که این همه بیگناه را به حکم خود یاع

 حرفه است که من دانش متخصصان این لم روانشناسی کارع ایه معیار روانی با نمارامطالعه  روان این بی کنند؟ می

 های ونه مصلحت گرایی های عقلگ سالهای گذشته این در اخته نیست ودیوانه س من عاقالنه از آن کار ندارم و آنرا

 :خود گفته بودم رخطاب به ماد دیده و مصلحت بین را
 

 ل نشدـــدان مایـــا بــاو ام عشق   هم عاقالن این و استمادر این عقل 

 ل نشدـــوانه ات عاقــُکن دی ُشکـر   خــــرد ابــــــر ازارغ ــآسمانش ف
 

است به  کرده رامح کالم خویش در میان گروه های افراط گرا معمول شده است که آنچه را پروردگار زها دراین رو

 یرندگ می باز بیگناهان دیگر ود وخ انتحاری را که هدیه  زندگانی را از بم گذاران الل کنند وح توجیه تأویل و حکم

 خود یعنی حضرت محمد قرآن رسول مقبول اوند برچنانکه گویی خد تبختر و رورغ با وانند وبخ« طلب استشهاد»

« تشهاداس» حکم« پیامبران تازه نفس» برای این نسخ فرموده و نفس را قتل و انتحار ات ُحرمتآی و رد نظ)ص( تجدی

ه  بار در فکر و گسترند! عزا می خانه های مردم گلیم ماتم و در می روند و واستبازخ را فرستاده است بی پروا از

آگست  ۴تا  1۸0۵اپریل  2) نویسنده  دنمارکی "هانس کرسچین اندرسن" ادمرا به ی بود که امروز صبح رورهمین غ

  افگند. (1۸7۵

تاب همین ک ه باشم اما ازآن داشت رفیبه مع آن است که من نیازی از تر افسانه های پریان این نویسنده مشهور کتاب

دیگر  دادن را برای آزار او داخ دخترکی مغرور است که گویی یرانجی شر آوردم. را به یاد« انجی شریر» داستان

ان آن تا دکن های شان را می بال د ونک می را زنده شکار اکوچک است مگس ه وقتی این دختر مخلوقات آفریده است.
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 ن تیرشا داخل بدن سوزنی را از گیرد و می را نانخورک ها و ها قانغوزک یا را به قول خودش به خزنده بدل کند.

گران به دی تبختر آن وقت با خنده و و بکشانند آن سو و این سو را گذارد تا به زحمت خود کاغذ می ورق بر می کند و

 گوید: می

تل چ شبوت برای اینکه «خوانند. می و کنند می را مرور سازم می بینید که چه گونه کاغذ من اینان را با سواد می»

 امروز تو» زند: بیچاره مادرش داد می آن راه میرود و بر د وُگستر ل آلود میگ زمین را بر خود مادر شبندپی دنشو

 .ندک خم نمی برای فلک هم سر اما دخترک مغرور« پا خواهی کرد! مرا زیر فردا قلب پا میکنی و رمرا زی شبندپی

 ورمغر را آنان انجی وتثر و به فرزندی می پذیرند را «انجی شریر» مردی ثروتمند که فرزند ندارند باالخره زن و

 ههم و همه چیز و ادههمه مخلوقات نه سر   بر تاجی است که خدا کند او می تا بدانجا که فکر سازد آنچه بود می از تر

 به فرزندی پذیرفته است برایش نانی بزرگ می پزد و را زنی که او سجده خم کنند. سر باید او رغرو ایپ کس در

رسد  می خانه  مادر کانجی وقتی نزدی روددن او ببه دی ببرد و اصلیی خود برای مادر که آن نان را خواهد می او از

ل آلود است این بار می بیند تا  گذارد رویش پا می بر بر زمین می اندازد و نان را مادر شبندبه جای پی که زمین گ 

 انجی شریر را فرو کند و می ان بازرمتی نسبت به نان دهح بی این ربه خاط ل نگاه دارد اما زمینگ   را از خود بوت

دارد می  برحذر بیمورد غرور از آنان را و برای کودکان درس بدهد دخواه هانس کرسچین اندرسن که می می بلعد.

 های شان مگس های که بال زیر زمین می ماند و به صورت یک مجسمه  سنگ شده در ها قرن گوید که انجی شریر

ود ندارد خ مجال مگس راندن از ولی او که دیگر کنند مزاحمت می گردند و او می دست های را کنده بود برروی و

 .او ساخته نیست دیگر کاری از حیف که دیر شده است و کشد و رنج می

ی انج قصه   تواند خم شود. بخورد ولی نمی پایش چسپیده است بکند و نانی که بر خواهد از می گرسنه می شود و

سوزد تا کودکی هنگامی که قصه  انجی  دل هیچ کس به حالش نمی و گردد ان به زبان میکودکان زب انمی در شریر

برایش « همین عذاب می ماند! گرفتار بیچاره انجی برای همیشه» گوید: می را می شنود دلش به حال او می سوزد و

عملی که انجام میداده  ز ازانجی نی برای او دعا کند و اینکه دل  یک کودک معصوم به حالش بسوزد و گویند مگر می

کودک به حال او می سوزد  دل گناهش بخشیده می شود. وبه اش قبول وآن وقت است که ت است احساس ندامت کند.

رخساره هایش  اشک های ندامت بر شود و ناگهان دلش نرم می د وشنو انجی دعایش را می کند. برایش دعا می و

انجی  و دهد اشک های ندامتش به او زندگی دوباره می می راند. او دور ای او مگس مزاحم را ازه ریهگ می چکد.

 تقصیر ردم عذرم سازد و ُغچ ُغچ کنان از ردم خانه میم سقف خانه های در بهار هر و شود به یک ُغچی بدل می

 . خواهد می های گذشته  خود را

 دیگران خود و از هدیه گرانبهای زندگی را و روند اینان که می شود. می آزاری آغاز مادر از نیز ها بدی ما انسان

 انجی مانند تبختر   و غرور اگر را می آزارند. خود خواهر و همه کس مادر بیش از همه کس و پیش از گیرند می

به  ان استند گرد آمده اند ومسلم یک کشوری که اکثریت کلیسای خود در نیست پس آن یک مشت عبادت کننده که در

زم تر چه هی رسد شان به کسی نمی استند آزار چون یک اقلیت دینی کنند و ریننده  جهان عبادت میفآ شیوه  خود برای

 و دواند استاکهولم الری می ارکیتم یک سوپر که درآن یا و آنان را می ُکشند؛ که می روند و به اینان فروخته اند

د یا می کن چه درد مسلمانان را دوا کند؛ می رموت رزی آنجا رفته اند که به حکم ضرورت در مشتی مشتری بیگناه را

بدن  در یا ندک را می ها ال مگسب که ای شریر نیستنده ان انجیمه آیا اینان گذارد. شان مرهم می کدام زخم بر

 کنند؟ می سوزن گور نانخورک ها و ها قانغوزک
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سانی ک م صمیمانه ازخواه می چه کار؟ میکشورهای اسال او بر تجاوز این انسان های بیگناه را با امپریالیزم امریکا و

ارکیت م یک سوپر در ریدخکه هنگام  بدانند خود ه اگرک رسمبپ گذارند صحه می ل لغوعم این بر« استشهاد» که به نام

 می کند و مارکیت منفجر سوپر در را شان خود طلب ورح یاران عبادتگاه ها یکی از یکی از یا هنگام عبادت در و

 رعتبه س د آیابر مرگ می اربا خود به دی را نیز« استشهاد»دهنده   قوی بدان دنیا ببرد جواز خود سند ابرای اینکه ب

 اده میاستف «وب است اما برای همسایهرگ خم» این شیوه   کنند؟ پس تا چه وقت از واقعه فرار نمی لمح نور از

همانند آن مردی که تازه با دختری به  شوند و رواب غفلت بیداخ کنندگان از ا روزی نمی رسد که انتحاریآ رمایند؟ف

م همین دنیا برای دا درخ» گفت که: ردندک وسوسه می« استشهاد» را به نام وقتی او و نام حورالعین ازدواج کرده بود

 های بهشتی به کام مرگ نمی ورآن ح اطر  به خ دیگران را خود و کنم و حورالعین داده است که به همان قناعت می

یرات به خ یک بشقاب پلو نیا ازد این و که درت«! استشهاد» پرداز جناب تئوری «دنبه  نسیه به از ش نقدکه ش سپارم

غذا ها مشهور شده  خوان اسحاق شیرازی که دیوانش به بسحق اطعمه یا دستر ابو هم آواز با گذری و نمی من خاطر

 :است میگویی

 بورانی گرم و ی نانـکه دریاب کجا هر

 ر که بتوانیت را غنیمت دان هر قدوق

 بهشتی را یک بارگی دو حور هفتاد و

 این لک بخشی از به من می بخشی و

 

ده دهن آزار آیا این پرسش برای تان بسیار گزیده است؟  سرت را مار داری مگر خمس هم برنمی شر وع برای خود

 :گوید حضرت موالنا می نیست؟

 داما ص علف این جهان کوه است و

 در نداـدا انـد نـا آیـم ویـس
 

نعنه  ع که اگر دعا باال کند تان دست« انجی های شریر»ل بگذارید که برای این معصومی را به دنبا کم کودک کم از

 گوی به دنبال نمی گذارد.  ب ُکش ب ُکش بدین ترتیب ادامه یابد هیچ دعا

 وهللا اعلم بالصواب

 ربرمنگهم نگارگ 2017اپریل  ۹
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