ﺿﻤﯿﺮِﻣﻪآﻟﻮد و اﺑﺮي
»ﺣﺎل ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ
اﻣـــــــﺎ ﺗﻮ ﺑـــﺎور ﻧﮑﻦ!«
ﭼﻨﺪ روزي اﺳﺖ ﻓﻀﺎي ﺿﻤﯿﺮم ﻣﻪآﻟﻮد و اﺑﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ» :واي ،اﯾﻦ ﺷﺐ ﭼﻘﺪر ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ« .ﻓﺎﺟﻌﮥ
ﮐﺸﺘﺎرﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنِ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯿﺎنﻣﺎر و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاي زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺒﻮسِ در »رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ« ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﯽﺗﺎﺑﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﺑﺘﻼي  3ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن در ﺗﻬﺮان و ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻃﯽ  1ـ  2ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺪوﻫﻢ
اﻓﺰوده و ﺷﺒﯽ ﻧﻤﻨﺎك و ﻏﻤﯽ ﻏﻤﻨﺎك ﺑﺮاﯾﻢ رﻗﻢ زده ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ روزي اﺳﺖ در ﻣﺎﺗﻢِ از دﺳﺖ دادنِ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ  36ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺳﻮﮔﻮار اﺳﺖ و اﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺧﻮش
دارد....
ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﯿﺎنﻣﺎر ،دو اﻣﺮ را در ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮم زﻧﺪه ﮐﺮده؛ ﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪة »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ« ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﺮﺑﺮآورده و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﻦﭘﮋوﻫﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ
را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻨﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﻬﻮدي و ﺑﻮداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎنﻣﺎر ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺳﺒﻌﯿﺖ و رذاﻟﺖ و
دﻧﺎﺋﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﯾﺴﺘﯽ.....
دو دﯾﮕﺮ ،ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎي ﺑﻮدا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ،در »ادﯾﺎن و ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻫﻨﺪ« آورده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺪﻟﻮل دارد .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آزار و اذﯾﺖ ﮐﺮدنِ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران را
ﻓﺮو ﻧﻬﺎدن و از اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﮔﺸﺘﻦ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدن و ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪن و ذﻫﻨﯽ آرام را در ﭘﯽ اﻃﻔﺎي
ﺗﻤﻮﺟﺎت ذﻫﻨﯽ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻦ و وﺟﺪ و ﺳﺮور و ﺷﺎدي ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن و در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ درونِ ﺧﻮد ﺑﻮدن و آراﻣﺶ و
ﻃﻤﺎﻧﯿﻨﻪ را ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون ،ﮐﻪ از درون ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻮداﯾﯽ ،ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎيِ ﺑﯽﮔﻨﺎه ،ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ از
آﻣﻮزهﻫﺎي ﺑﻮدا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ....
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮدا ،ﻣﺘﻀﻤﻦِ ﺗﺴﺨﺮ زدن در ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺮ ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ آن ﺧﻨﺪﯾﺪن و زوال و ﻓﻨﺎ را ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ »ﺑﯿﺎر ﺑﺎده ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺎد اﺳﺖ« .ﭘﺎرهاي از اوﻗﺎت ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﻨﻬﺎ و
ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ و »ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﺳﺘﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ« را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻮانِ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر را
ﻧﺪاري ،ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﺴﺨﺮ زدن و ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻧﺪاري .وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﯿﮕﻨﺎه در
ﻣﯿﺎنﻣﺎر ﺷﻮي ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﯽ ﮐﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﺎري ﺑﮑﻨﯽ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﻮال ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دوﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽِ ﺳﻮﮔﻮارِ در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻦ دل ﻣﯽﺷﻮي؛ ﺟﺰ اﻇﻬﺎر
ﺗﺎﺳﻒ و ﻫﻤﺪردي و ﺷﮑﻮه وﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن و ﻟﺐ ﺑﻪ دﻋﺎ ﮔﺸﻮدن ،ﭼﻪ از دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؟؟
»رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺳﺮ ﺣﻮض /ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ،ﻋﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در آب /آب در ﺣﻮض ﻧﺒﻮد /ﺗﻮ اﮔﺮ در ﺗﭙﺶ ﺑﺎغ ﺧﺪا را
دﯾﺪي ،ﻫﻤﺖ ﮐﻦ /و ﺑﮕﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،ﺣﻮﺿﺸﺎن ﺑﯽ آب اﺳﺖ«

