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 08/05/2017         ارگرم. اسحاق نگ

 (1) کیک  یک به خاطر نباید 
 افگنندآتش در را  هیترب و میتعل نیپوست

باالخره  دوارمیام تعلق دارد و 201۴ یعنی شیسه سال پ یمن به هشتم م ادداشتی نیا

است  ختهیسِر شان ر بر که روزگار یسرد آب یکوزه ها نیا افغان را یاسیرهبران س

 رانگیثمر د یب یها شتارک دست از هودهیب باشد و کرده داریقدرت ب ییخواب زمستان از

 8وهللا اعلم بالصواب  .گرداندیبرم شانیا به راسکه  ناچل  همان زین گرانیکه د بردارند

 نگارگر برمنگهم یالدیم 2017 یم

 

م باز از ه را استمداریسه گونه س ای استیبرخورد با س ۀویجهان سه گونه ش ناستمدارایس عمل ۀویاندک دقت در ش با

در ذهن خود آرمان  نانیا کنند. یم ندهیآ یکه حال را فدا یاستمدارانیس ایبرخورد  ۀویآن ش یکیشناخت.  توان یم

مسکن  جامه و نان، آن شهر در نقره فرش کرده اند و و الط یرا با خشت ها شیکرده اند که جاده ها لیرا تخ یشهر

طومار  و دیرس (2)قربان کرد تا بدان آرمان شهر دیرا با فردا دو سه نسل امروز و کیهمه فراوان است فقط  یبرا

فه مطبوعات را خ و انیب یآزاد استند و ایپرولتار یکتاتوریچون معتقد به د درد انسان را به دنبال گذاشت و رنج و

 نانوازند ب یم شانیبرقصند که ا یبه هر ساز خواهند یهمه م بزم استند از نیا یُسرنا چ گانهی ونچ کنند و باز یم

 گفت: کرد و سر بلند یستاخگ آدم اگر نیا بر

رحم  در زیآن نسل ن تخم مادران کنم که هنوز ینسل یرا فدا حال خود که دیخواه یاز من م لیشما به چه دل انی"آقا

 «افشانده نشده است؟ روزگار مادر

 یاادع به اساس اگر روند. یم یطبقات ۀمبارز طبقات و ۀبه سراغ حرب لنگد و یشان م جاست که سمند استدالل مانه

خود  صیچه حق دارند که افراد را به تشخ نانیکنترول انسان است پس ا ۀطیخارج از ح یتکامل اجتماع نیشان قوان

 ییفکر یها اریست با همان معدر زین ندهیآ یها سلداشته باشند که ن نانیاطم محکوم به مرگ کنند و تاپه بزنند و

                                                           

  حشرۀ خون آشام« ک یک» -1
  شهر رویایی یا شهر رویا ها )ناشر: و. نوری(« آرمان شهر» -2
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 4از 2

اشته د ادیسابق را به  یشورو که شکست حقارت بار زند یداد م نانیا کنند؟ به هر صورت تجربه بر یامروز فکر م

 .سرخ لقب داده اند مزیتالیکاپ زیامروز را ن نیچ فان،یکه حر بدانند باشند و

 رکود استوار ببندند خیم نموده بر چیپ ریرا با عنعنه زنج دو مکان هر زمان و خواهند یم گرید ۀمداران گون استیس

 هاون کوفتن است.  همان آب در زین نانیتالش ا نکهیا غافل از

 ۀتفاداس وءس و یاکاریر رفتندیپذ یآنچه را نم ینداشتند ول یکار تیحیمس یعصر رنسانس با ارزش ها انیئاروپا

 "لهیالگ"را از  عذر اشتباهات خود کیکاتول یسایکل "لهیگال"ارزش ها بود. سه صد سال بعد از مرگ  نیان از ایروحان

 گفت: یم کوفت و یم نیپا بر زم سایدور از چشم کل "لهیگال" روزیاگر د که داند یم و خواهد یم

 ." یچرخ یتو باز هم م یکنند ول ی"هرچند مرا محکوم به توبه از آنچه گفته ام م

 مسلمان هم اگر قدرت و ونی. روحانخوانند یاش م وانهید ردیرا نپذ نیزم یانتقال و یگردش وضع هامروز آن ک

 ونیآرند که روحان یبر اسالم همان روزگار را م رندیخود بگ یگروه و یشخص یخدمت منفعت ها را در استیس

را  یرعص یۀترب و میتعل نیپوست کیشود که به خاطر ک ینم نیا از شیآوردند. لجاجت ب تیحیبر مس ثروت اندوز

( استیریجیم نا)منظور کنند یمکاتب را اختطاف م به نام اسالم دختران سوزانند و یمکاتب را م افگنند و یآتش م در

نهاده  سر گذشته را پشت گذار شوارد ی( کوتل هالیت یعنی) محرک یرویرا که با ن یاجتماع راتییموتور تغ نانیا

 بزن و خشونت و به زور و شیعمل ناممکن خو یهم برا نانیکنند. ا یم لهیلجاجت عقب ت و یاست با زور خود سر

 شوند.  یبترسان متوسل م

 :دیگو یم بایز اریاست که بس استمدارانیدسته س نیهم یبرا ایگو دلیب
 

 مخواه دیتهد یاز بازو تیترب درتق

 دایشکستن نکند پر پ ضهیبه هوس ب
 

گر ا تخم در کار است و بر دنشییسا نهیس مادر و غرم ییصبور تخم به چوچه بدل شود حوصله و نکهیا یبرا یآر

 شاگرد کیبه عنوان  خواهم یبه چوچه بدل نخواهد شد. م هم یکیسنگ بکوبد  هزاران تخم را با قوت بر یا وانهید

با  د وآموختن یدبستان م نیهم را از یزندگ رسما د استمدارانیبزنم که کاش س ادیغرور فر یبا نوع اتیدبستان ادب

  شدند. یم استیس ۀمعرک پدر مهربان وارد ایمادر  کیمحبت 

 را ازریش خیش نلستانشاندند تا گ یم دوارثان قدرت را نزد استا بود که شهزادگان و نیا گذشته ها رسم بر آخر در

در  زین یسواد عاد یگذارم حت یسو م کیرا  تانلسشدن گ لیوک شدن و استمداریس یدر روزگار ما برا یبخوانند ول

 یم تبر تفنگ و قایحرف حق را ت تفنگ بدل کرده اند و و اقی)ت( ت به الفت را است که الف نیهم و ستیکار ن

  .دیگو

 :گفت که یم شانیبه ا دهید ایدن ریآن پ خواندند یم رازیش خیلستان حضرت شآخر اگر رهبران گ
 

 یبیک خورد سلِ م   تیرع غبا اگر ز

 خیاو درخت از ب انـد غالمـبرآورن
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 جئار ۀسک نیفساد چن و یخوردند رشوه خوار ینم بیس تیتواند قبول کند که اگر رهبران از باغ رع یم یکس چه

ا ر یزندگ رگید درس دو یکی دیآورده ام با انیآن سخن به م دبستان و اتیشد. حاال که از ادب یم یبازار دولت دار

 :آن استنتاج کنم از و اورمیدبستان ب نیا از زین

 :دیگو یم دلیب

 ستین گانهیکس ب چیگرچه مشرب مختلف شد ه

 است گرید چمن صد ُگل به رنگ باغبان را در
 

 :دیگو یهم م موالنا حضرت و
 

 خام مین یاـه وهـیـما بر او چون م کرام یجهان همچون درختست ا نیا

 کاخ را دــینشا یـزانک در خام ا مر شاخ راـام هـخ ردیگ سخت

 ان را بعد از ها شاخ ردیسست گ لب گزان نیریگشت ش بپُخت و چون

 است یون آشامـکار خ ینیتا جن است یب خامتعص و یریگ سخت
 

. را به زور زدن مسلمان کرد یتوان کافر ینم یعنی ستیجبر ن یعنیاکراه  نیکه در د دیگو یبه ما م دیهللا مج کالم

 یم داند و یم یاله ۀاراد زمان مطابق نیع در را مختلف و ینید ۀقیسل ایاز کالم خدا)ج( مشرب  یریگ ادیبا  دلیب

 :دیگو

 اغباغبان ازل که ب نکهیا لیبه دل شود یانسان از انسان نم ییگانگیب اختالف مشرب سبب نیاما ا مشرب وجود دارد اختالف»

 ییبایز تنوع رنگ ها سبب نیا دارد و گرید باغ خود صد گل به رنگ اوست در یاز شاهکار ها شیها ییبایجهان با همه ز

 ع وتنو نیا خواهند یواقع م در کنند فرو گرانید مغز در عیتطم ایده را به زور یعق کیکنند  یکه کوشش م یآنان باغ است.

 «.گذارندباغ ب پسندد در یشان م یخود ۀقیتنها آن ُگل را که سل و کنند یپ را گرید یُگل ها ببرند، انیرا از م خدا باغ یرنگارنگ

 خواهران از یکی شیکه چند روز پ میعرض نما دیبا میبگو یزیحضرت موالنا چ درس ۀبار در نکهیاز ا شیپ اما و

 ربازس کیدولت  داد چند تن از مخالفان مسلح یبُک گذاشته بود که نشان م سیف را در ویدیو کی ۀدیمن برچ ارجمند

الل حضرت ب شیقر رآمد. کفا ادمیاسالم به  صدراز  یدادیرو اریاخت یب کوب گرفته بودند. لت و ریتنه ز را چهار

 بزرگ نهاده بودند و یاش تخته سنگ نهیس بر بر پشت خوابانده وعربستان  یهمان گرما را که مسلمان شده بود در

 ینیاو د نکهیا یچرا برا کرد. یمقاومت م گفت و یاحد( م )احد، او خود برگردد و ۀتار شیدند تا از کز یشالق م

 درا گرچه خو آن سرباز دانست. من شکنجه گران یمکارم اخالق م لیرا مأمور تکم خود امبرشیپ هبود ک رفتهیرا پذ

ا همان تعصب ر نانیا یعنی همان مردم بود. هیشان شب که عمل رایز دمید شیکفار قر ۀافیق در خوانند یرا مسلمان م

را  ودخ نانیا جواز ندارد. ظلم وشکنجه گرفتن ظلم است  ریمحکوم توست ز و ریآنرا که اس .شیداشتند که کفار قر

 و دادند یخود م افرران کیبود به اس ابیکم یآن روزگار متاع نان را که در روانشیدانند که پ یم نیهمان د وارثان

 ینکرامت انسا ریکه تحق لیدل نیجست نه تنها بد آه از نهادم بدر کردند. یدودانه خرما قناعت م ای کیخود با خوردن 

همان  نیا استهزاء گرفته بودند و به باد زیرا ن خود نییآ و نیکه شکنجه گران د زین لیدل نیبدزشت است بلکه  یعمل

 یزندگ را از درخت اگر تندباد ها او ماند و یخام م شهیهم نیا بر بنا آموزد و ینم یزیاست که از تجربه چ یخام

 .پوسد یم یهمان خام افگند در فرو
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 یم غافل ندهیآ نه از گذارند و یوجود دارند که نه گذشته را کامالً کنار م زینوع سوم ن استمدارانیکنم که س خالصه

ارند گذ یحادثه زا کنار م سخت و یفردا یهم برا یزیچ کنند و یمردم را رفع م نینخست یها ازیامروز ن یعنیشوند 

ام خ استمدارانیدر پشاور با س کار داشت و و نوع اول سر خام استمدارانیافغانستان با س ستاد مجروح دراما مرحوم ا

منازل  شهر ظلم آباد و یبه سو دهمراه سفر استا با خود را ضرور بود تا شما یطوالن ۀممقد نیمن ا یبرا نوع دوم و

  آن بسازم. سر راه

 حاتیتوض و ردیگ یرا م بانمیگر یکه گاه گاه عادت معلم دییببخشا یامروز مرا با بزرگوار یها یوارم پُر حرفدیام

 نیا میبگو داز سفر استا یزیچ نکهینباشد. امروز بدون ا یدراک ضرور یآدم ها یبرا دیدهم که شا یم یاضاف

ن داستا نیا آمد و انیشب به پا سپارم. یهمه را به خداوند بزرگ م گرید یتا فرصت آرم و یم انیرا به پا ادداشتی

 یالدیم 2014 یم 8 رنگارگ وهللا اعلم بالصواب. هنوز. یباق

 

 

 
 

 


