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 چهارم اژدهای خودی جلددر بارۀ 

چهارم  باره  جلد در 201۴پنجم فبروری  بیست و این یادداشتی است که من در

چاپ  پشاور که در( نوریاحمد  ولی. اثر ماندگار پوهاند بهاء الدین مجروح)اژدهای خودی 

باره   همه یادداشت های مرا در خواهند دوستان می چون برخی از شده بود نوشته ام.

فحه  ص در بار بار به همین دلیل آن را خود داشته باشند به صورت کتابی با این اثر

 نگارگر 2017فبروری  2۵ گذارم. خود می

** * ** 

هنگامی که تازه به پاکستان می  "بهاء الدین مجروح" داستا نام دارد و "سرمنزل آزادی"  چهارم اژدهای خودی دفتر

وروی ش ضد اشغالگران بر پیکار آزادی طلبی و جوش خود شجنب نوعی رسد هنوز تنظیم ها بسیار قوت نگرفته اند و

بسیاری از جوانان بدون تجربۀ کافی نظامی  ولوله افگنده است و میان جوانان شور و رژیم دست نشاندۀ آن در و

  د.خوان "شهرستاِن بامدادان خودی می این مرحله رامجروح  استاد رهسپاِر جبهه می شوند و

 :سوم گفته بود دفتر در وا

 .پیش گرفت در راه بیابان را نیمه شبی، بیرون رفت و خموشان" "شهر ویرانۀ سرانجام از نیمه شب، هگذرر و".... 

ن آ نباشندگا آزادی رسید. وقتی باشنده ای از خندان آباد و سبز و نسحرگاهان به سرزمی و شب همه شب راه پیمود

 :رسیدپ او از دیار را دید،

 :خ گفتپاس گشاده در نجبی به نرمی و آزاده، آن مرد چیست ونام  این مقام را ای دوست بگو،" 

خودی" است. از شنیدن این سخن لبخندی چهرۀ رهگذر را روشن  "شهرستان بامدادان را نام این جا ای رهنورد! " 

 نآن سرزمی در نیمه شب، رهگذر اژدها به منزل رسیده است و دنرسی زیرا دریافت که نخستین بار پیش از ساخت؛

 مردم با می رقصید و خندید و می گذار پرداخت. به گشت و خیزان به هر سو جستان و نخندان زنده دال سرسبز و

کسی  و ها می شنیدند دل مردم به گوش داستان ها می سرود و قصه ها می گفت و می رقصیدند. وی می خندیدند و

 ".نمی گفت که او مجنون است

تکیه  مسند قدرت بر قضیاء الحچون  دیکتاتوریکه براین جامعه  ملتفت می شود ستادا اید وب اما این وضع دیر نمی

مهمانان خویش کیش  نامی در اژدها پرست ناگزیر زبانآن می گرفته اند و دروغ سخت خو مردم به ریا و زده است و

تنومندی نیز به گفتار  خشن و مرد میان شهریان که ..."از ستاد زود می بیندا آری اژدها پرستی را رواج می دهد.
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 و درشت به آواز تنومند، آن مرد دادند و می گوش فرا او به سخنان جوانان بسیاری دور او حلقه می زدند و آمد.

 :زشت به آنها چنین می گفت

این جا منظور از شهرستان همان  در) جهان است شهر بزرگترین که شهرستاِن ما زیباترین و بدانید دلیر! جوانان ای" 

آن  واقعیت کوچک است و معنی بزرگ است ولی در ما گرچه در هناما می و (ایدیولوژی یا شیوۀ دید است. نگارگر

سرزمین زیبای ما مردمانی ساکن استند  شپی که در دور و نیز بدانید نمی گنجد و کوچک قالب این معنای بزرگ در

 ابند،ما دست ی آباد سرسبز و بالد تا بر ماده می گردنداکنون آ بربریت بیرون نیامده اند و وحشت و حالت از که هنوز

همین  در"} .ددر آورنمارا به اسارت  کودکان زنان و به قتل برسانند و را ما مردان به تاراج برند، را ثروت های ما

 واشنگتن به اهتزاز مسکو و بقل دررا  (رض)که بیرق عدالت عمر پنجۀ اوهام خواب می دیدند ناز گرفتارا مرحله بود که برخی

 جهانیی اسالم بدل شده بود.)نگارگر({ به شعار انقالب شوروی کشور از چنگال ند. دیگر سخن از آزادیآور می

بی  " به "شهرستان شامگاهان"شهرستان بامدادان خودی نام جدیدی را اعالم و رآغاز عص خالصه که فرمانروا

لی به ک   بی نامی اندک اندک فرو می رود و شب ظلمانیی گرداب آن در با باشندگان د. شهِر پهناورشو خودی" بدل می

 .نابود می گردد

 ".دبر به کنج ویرانۀ خود پناه می شهر را ترک می گوید و داننیمه شب می ررهگذ

در ف رصتی مناسب باز به سراغش می  نیمه شب را در کنج ویرانه اش رها می کنیم و امروز رهگذر هم برای ما و

 گام به گام به شهامت به تدریج و از دالوری و می بینیم که جوانان سرشار بقیۀ ماجرا را دنبال می کنیم و رویم و

ا ت خود مسلط می سازند. اردی برخود و پرستی را شام تاریک اژدها بسیار مخلص استحاله می کنند و اژدها پرستان

 رتان. نگارگ رنگاهدا یکتا آن فرصت خداوند

 

 

 

 

 

 

 
 


