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م .اسحاق نگارگر

شعایر اسالمی از میان مسلمانان کوچیده است
رهی جـــــُز کعبه وبُتخانه می جویم که می بینم
گروهی بُت پرست اینجا گروهی خود پرست آنجا
(منسوب به حضرت موالنا)

دیگراز میان مسلمانان شعایر اسالمی کوچیده است!
ما طبق معمول همیشه نمی دانیم که عید چه وقت برگزار می شود اما این مسأله آن قدر مهم نیست آنچه مهم است این
است که از میان ما دیگر آنچه که شعایر اسالمی می خواندیم کوچیده است .همین حاال که من این سطور را می نویسم
عاطفۀ مجروح و زخم خوردۀ من با خانوادۀ همان کودک سه ساله است که در آستانۀ حلول عید پدر ،مادر و دیگر
اعضای خانوادۀ او را با رنج تلخ و فراموش ناشدنیی مرگش آشنا کردند.
روز های عید روز های شادمانی است که یک مسلمان سری در خانۀ دیگر برادران مسلمان خود می زند و خود را
در شادمانیی عید شان شریک می داند.
آیا طنزی تلخ تر از این می توان تصور کرد که آگاهانه و از روی قصد در خانۀ یک مسلمان گلیم ماتم بگستریم و

آنگاه مردم را مجبور سازیم که به خانۀ او بروند و بیدردانه برایش بگویند " :برادر یا خواهر عیدت مبارک!"
بودن جنگ را در ماه های
زخم مردم نیست؟ اسالم حرام
آخر کدام عید مگر این گونه عید مبارکی نمک پاشیدن بر
ِ
ِ
حرام پذیرفته و قتل و قتال در حریم کعبه را حرام کرده است .چرا؟
بدین دلیل که کعبه خانۀ خدا

(ج)

است و احترام خانۀ خدا بر هر مسلمان واجب .اینکه می گوییم کعبه خانۀ خدا

(ج)

است تعبیری سمبولیک دارد و معنایش به هیچ وجه این نیست که آن ذاتی که در مکان نمی گنجد خویشتن را محصور
به حصار کعبه ساخته است .همان طور که ما به طور سمبولیک کعبه را خانۀ خدا می خوانیم مساجد را نیز که محل
عبادت خدا

(ج)

است خانۀ

خدا(ج)

می دانیم و یکی از متبارز ترین شعایر اسالمی رعایت احترام مساجد است ولی
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ان ما کوچیده است و ما به کسانی بدل شده ایم که با زبان خدا خدا می گوییم ولی دل های ما را
چون این شعایر از می ِ
زنبور های خطر ناک نفرت و کینه جویی چنان گرفتار آماس کرده است که دیگر خدا هرگز در آن حضور ندارد.
ما با زبان هی داد می زنیم که خدا با ماست ولی هرگز از خود نمی پُرسیم که آیا ما هم با خدا(ج) استیم و این دل های
سخت شده از سنگ دیگر جایی برای نَفَس الرحمان دارد؟
به همین دلیل است که ما حتی مساجد را نیز به قتلگاه های بیگناهان بدل کرده ایم .در چیزی کمتر از چهل سال
اخیرعید ها همچنان که نماز ها برای ما جنبۀ تشریفات پیدا کرده تشریفاتی شده است.
حضرت شیخ شیراز برای اینکه ناتوانیی انسان را در برابر مصیبت مرگ نشان بدهد گفته بود:

رگ مزور همه روز
گوسفندی َب َرد این ُگ ِ
دان دگـر خـیـره در او می نگـرنـد
گوسفنـ ِ
و ما چیزی کم چهل سال شد که خیره ،خیره در چهـرۀ مرگ می نگریم و هیچ گوشۀ سرزمین ما از این مرگ های
شکر" ما همان ُ
بی اجل خالی نیست .و این ما که از کشور بیرون شده ایم بدبختانه " ُ
شکر شبلی است که می گویند
در روزگار شبلی یکی از بازار های بغداد آتش گرفته بود و به شبلی خبر دادند که دکان او نسوخته است بی اختیار
شکر" پرید و او خود می گوید که سی سال به خاطر همین ُ
از زبان شبلی کلمۀ " ُ
شکر توبه می کردم و از خدا تقاضای
بخشایش می کردم که مصیبت دیگران را از یاد بُرده بودم و چون برای من مصیبت نرسیده بود ُ
شکر گفته بودم.
آری سال ها شد که من دست و روی دیگران را بوسیده ام و عید را برای شان مبارک گفته ام ولی در دل به خاطر
هموطنانی که گرفتار مرگ های بی اجل شده اند گریسته ام .یک بار دیگر برای رعایت همین تشریفات که رسول
مقبول گفت که ماتمداران نیز باید در شادمانیی مسلمانان سراسر جهان شریک شوند و عید را برای دیگران مبارکباد
بگویند من هم می گویم مسلمانان سراسر جهان عید تان مبارک!
دعای تان را بدرقۀ راه ملت ماتمدار ما هم بکنید و برای قاتالن این مردم بیچاره از خدا توفیق بخواهید که در این
روز های عید گلیم ماتم را در خانه ها هموار ننمایند .آخر خود پرستی بیشتر از این نمی شود که آدم از ُگستردن گلیم
ماتم در خانۀ یک مسلمان دیگر به همین دلیل یاوه شاد شود که او مسلمان است ولی به شیوۀ من عبادت نمی کند.
خدای بزرگ به ما توفیق نیکوکاری بدهد 15 .جوالی  2015مطابق بیست و هفتم رمضان المبارک برمنگهم نگارگر

نوت:
این نوشته عالی جناب استاد نگارگر بزرگوار
با تأخیر چند روز به نشر مـی رسد
و از این تأخیر طلب پوزش می نمائیم.
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